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  مقدمه

  نام خدابه 

  

ى صلح  ترین کتاب درباره ترین و مستدل جامع ،ى این کتاب پر ارزش و نامى فراهم آمدن ترجمه اینک که با

یابم و  یکى از آرزوهاى دیرین خود را برآورده می اینجانب ،گیرد امام حسن در اختیار فارسى زبانان قرار می

  .سایم ر آستان لطف و توفیق پروردگار میسپاس و شکر بى  جبهه

در تحلیل موضوع صلح امام اي  ى نوشته ها در فکر تهیه مدت ،ى این کتاب بپردازم که به ترجمهپیش از این

ولى سپس امتیازات فراوان این کتاب مرا از فکر  ،یادداشتهاى الزم نیز گرد آورده بودماي  حسن بودم و حتى پاره

فارسى زبان نیز چون من از  ي این اثر ارزشمند وادار کرد مگر که جامعه ي بازداشت و به ترجمهنخستین 

در  ،کتابى از همه و جامع ،این موضوع بسى با اهمیت ي آن بهره گیرد و هم براى اولین بار درباره ي مطالعه

  .معرض افکار جویندگان و محققان قرار گیرد

آن شرف دین  -ى سید شرف الدین عاملى  ارج نوشته و ییبه شیوا ،کتاب و مؤلف آن هر چه بنویسم ي درباره

به راستى و درستى و انصاف سخن رانده و بیش از آن حد  ،نخواهد بود که در معرفى ایندو -و آبروى مسلمین 

:کتاب حاضر  ي من نیست و اینک گفتار آن بزرگ در طلیعه
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گفتار ازنخستین 

  امام سید عبدالحسین شرف الدین ،مرحوم آیت اهللا مصلح بزرگ

بسم اهللا الرحمن الرحیم

 -از دشوارترین حوادثى بود که امامان اهل بیت پس از رسول اکرم  ،صلح امام حسن علیه السالم با معاویه

  .از ناحیه این امت بدان دچار شدند - صلى اهللا علیه و آله 

قادر بر تحمل آن  ،کمک خداه کشید که هیچ کس جز ب ییآنچنان محنت طاقت فرسا ،صلحامام حسن با این 

نیست لیکن او این آزمایش عظیم را با پایدارى و متانت تحمل کرد و سر بلند و پیروزمند و دست یافته بهدف 

از آن بیرون جست و این همان هدفى بود  - یعنى مراعات حکم خدا و قرآن و پیامبر و صالح مسلمانان  -خود 

  .مى ورزید که او براى هر گفتار و عمل بدان نظر داشت و عشق

و هم آندسته از شیعیانش که تحت تاثیر  -آنان که او را به راحت طلبى و عافیت اندیشى متهم کرده اند 

زندگى  ،کاش وى نیز در جهاد با معاویه پایدارى میکرد و از راه شهادت: اند که  آرزو برده ،شور و احساس

مى رفت و مى رسید این هر دو  ،را رفت و رسیدیافت و به پیروزى از همان راهى که برادرش در روز عاشو می

  .وزنى و مقدارى نیست ،گروه را در میزان سنجش فکر و خرد

شگفت آنکه مردم تاکنون هنوز درباره این صلح دچار اشتباه و کج بینى اند و یکى نیست که با بررسى کامل 

  .ازدسیماى این صلح را روشن س ،و با استناد به دالئل و شواهد عقلى و نقلى

 ،بر این قرار گرفت که بدین مهم -خداى عزوجل  ي ولى مشیت حکیمانه ،بارها در این صدد بوده ام ،من

صلح  -این کتاب مبتکرانه  ي بر انگیزد و او فراهم آورنده ،کسى را که از همه رو سزاوارتر و شایسته تر است

مرز حق و  ي قضاوت راستین و نماینده ي سخن آخرین است و گزارنده ،در موضوع خود ،است که بحق -الحسن 

  .باطل

واقف آمدم و آن را  -که نمایشگر فضل مؤلف بزرگوار نیکوکارش بود  -چند از آن اي  بر فصول درخشنده

و  ،و ریزه کارى و تتبع ،براستى در کاوشگرى و باریک بینى و میانه روى و هم در قاطعیت بیان و استدالل

در عین روانى  ،و احاطه بر چیزهاى مناسب موضوع ،و رادمنشى در مجادله ،پرهیز و احتیاط در نقل گفتارها
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در آنجا که سخن را به  ییو گیرا ییو زیبا ،در آنجا که سخن به ایجاز گفته ییو رسا ،و انسجام سخن ،اسلوب

  .درازا کشانده درست همانند مؤلف بزرگوارش یافتم

مبتکر و قوى است هماهنگى و پیوستگى اش آن را بصورت جویبارى  ،فکرى منظم ي مدهفراهم آ ،کتاب

از  - بهم بسته و بنهایت غنى و کامل  ییسرشار و لبریز از اندوخته هاى عقلى و نقلى در آورده و به واحدها

اه با همانند ساخته است پیراستگیش همر -جهاتى که با موضوع متناسب است و موجب ارزش تمام  ي همه

  .مرکزى این ممیزات است ي و نقد تحلیلى اش نقطه -و روشنى اش همراه با عمق  -جامعیت 

اعلى اهللا مقامه خواننده مى تواند خصال بر گزیده اش را در زیبائیهاى این کتاب مشاهده کند و  -و اما مؤلف 

ترسیم کنم اینک این اثر  ،او را با الهام از مطالب کتاب ي توانستم چهره گمان می بی ،من اگر او را ندیده بودم

 ،خویى نرم ،گشادهاي  سینه ،طبعى هموار و آرام ،سخنى شیرین ،درخشنده ییسیما ،بازاي  اوست که او را با چهره

 ،لطیفاي  کنایه پردازى ،شیریناي  نکته سنجى ،زیبا ییانشا ،اطالعى وسیع ،فهمى و دانشى فراوان ،ذهنى سرشار

نغز با گفتارى حکمت آموز و منطق و رفتارى دانش آفرین با اخالقى بنهایت بزرگوارانه و فطرتى اي  استعاره

دانشمندى محقق داناى اسرار اهل بیت و روشنگر معضالت و  ،دریاى مواجى از دانش آل محمد ،بنهایت سلیم

.خواننده باز مى شناساندآن با این صفات بارز و صفات و سماتى دیگر ب ي شناساى سره از ناسره

 ي اگر کسى در مطالب این کتاب بدقت بنگرد و حاالت حسن و معاویه را بررسى کند خواهد دانست صحنه

خود جایگزین و جانشین و  ي تازه بوجود آمده نبود بلکه هر یک در جبهه ي یک صحنه ،پیکار میان آندو

خوى محمد و : خوى کتاب و سنت بود یا بگو  ،خوى حسن: میراث بر دو خلق و خوى متناقض و متضاد بودند 

.مقابل یکدیگر ي خوى ابوسفیان و هند درست نقطه: بود یا بگو ) بنى امیه(خوى  ،على و خوى معاویه

بطور کامل بررسى کرده  -چه زن و چه مرد  -هر یک را قهرمانان  ي و آنکس که تاریخ این دو دودمان و سیره

  .حس مى کند ،وجود ي باشد این مطلب را با همه

ى  شعله ،و گشایش درخشان را فراهم آوردي ولى چون اسالم پدید آمد و خدا براى بنده و پیامبرش آن پیروز

مقهور گشت و ببرکت فرقان شرارت و فساد باند اموى فرو نشست و تمایالت ابوسفیان و یارانش منکوب و 

 حجاب بطالن از ،شکست محمد که هر مقاومتى را در هم می حکیم و صراط مستقیم و هم شمشیر براى

  .کنار رفت ،ى حقیقتى که پیامبر از جانب خداوند آورده بود چهره
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توانستند جان خود  بدینوسیله می ،بجز تسلیم ندیدند چهاي  اینجا بود که ابوسفیان و فرزندان و یارانش چاره

حفظ کنند این بود که بظاهر ایمان آوردند ولى دلشان از دشمنى  - که در صورت مقاومت بر باد میرفت  -را 

ه ها و کینه ها بر ضد او فراهم محمد ماالمال و سینه شان از آتش کین وى جوشان بود و پیوسته دسیس

با کمکهاى مالى فراوان و گفتار و کردار محبت  ،خبر نبودآوردند پیامبر خدا با اینکه از دشمنى نهان آنان بى  می

باز و اي  همیشه با سینه ،آمیز در جلب دوستى ایشان میکوشید و بدین امید که شاید اصالح و هدایت شوند

.گشاده با آنها روبرو مى شد عینا همان روشى که با دیگر منافقان و بدخواهانش داشتاي  چهره

 ،دشمنى خود را با وى نهان بدارند و از ترس یا طمع ،موجب شده بود که ایشان بناچاراینگونه رفتار پیامبر 

باند (بر این کین و بدخواهى بیفکنند و این وضع موجب گشت که مردم تدریجا  ،پوششى از تظاهر به دوستى

  .بدست فراموشى بسپرند - مکه  - را حتى در زادگاه و موطن کوچکش ) اموى

امویان فقط باین شناخته شدند که  -صلى اهللا علیه و آله  -پیروزى پس از رحلت پیامبر در میدانهاى فتح و 

  .اویند ي از خاندان پیامبر و صحابه

 ،این فرصت پیش آمد که مسند نشین و جانشین او شوند ،بعدها که براى مردمى از غیر خاندان پیامبر

زرگترین استانداران اسالم تغییر شکل یابد و همچون یکى یکى از ب:  ي به چهره ،ایشان ي معاویه توانست در سایه

  .معروف گردد ،از شایسته ترین امراى مسلمان از حیث گفتار و عمل

استفاده کند و ) سلطنت(همچون راهى بسوى  ،معاویه با هوش و شیطنت فراوان خود توانست از اسالم

فریبکارى و بندگان خدا را بردگانى حلقه بگوش و  ي دین خدا را مایه: همانطور که رسول اکرم خبر داده بود 

معاویه در  .است )ص(و این سخن خود از نشانه هاى رسالت محمد .. .مال خدا را ملک اختصاصى خویش سازد

دوم و سوم با فعالیتى مجدانه توانست پایگاهى مستقر  ي اش بر شام در دوران خلیفه پناه حکومت بیست ساله

و مردم آنسامان را با خود همراه و به عطاى خود امیدوار سازد از اینرو مردم شام همه  براى خویش فراهم آورد

موقعیت او در جهان اسالم بسى باال رفت و در دیگر اقطار قلمرو  ،طرفدار و کمک کار او بودند و بدین ترتیب

او است شناخته شد تا  ي ابهو از صح -یعنى خاندان رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله  -اسالم به اینکه از قریش 

که  -از بسیارى از مسلمانان با سابقه و پیشاهنگ همچون ابوذر و عمار و مقداد و  ،آنجا که در این خصوص

رشد کرد و بنام ) باند اموى(بار دیگر  ،مشهورتر گشت بدین ترتیب -خدا از آنان خشنود بود و آنان از خدا 

هاى دیرین را  دشمنیپنجه در افکند و در نهان نیز همان دسیسه ها و  آشکارا با دودمان بنى هاشم) بنى هاشم(
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مردم را با روشهاى شیطنت آمیز بفریبد و خواص را با  ي تعقیب نمود و تدریجا با گذشت زمان توانست توده

که خدا بر خیانت پیشگانى از آن  ییبذل و بخششهاى بیحساب از اموال بیت المال عمومى و با سپردن پست ها

براى مسلمانان در آن  که ییاز پیروزیها ،حرام ساخته بخود جلب کند و براى موفقیت در این روشها ،ردیف

  .بهره بردارى نماید ،آمد و هم از جلب رضایت خلفاء حدود پیش می

دست بسوى احکام دین  ،اهریمن وار،کار امویان سامان یافت) معاویه(هنگامی که باهوش شیطنت آمیز 

دراز کردند و آن را دستخوش تحریف و تباهى قرار دادند و کاروان زندگى مردم را بسوى جاهلیت والابالیگرى 

و دین نا باورى منحرف ساختند و به تعقیب منظور اصلى خود یعنى جلب سود مادى و حفظ امتیازات طبقاتى 

.پرداختند

بر ) اسالم گذشته را پاك مى کند(: اصل کلى و معروف اسالمى  ،د چهبیخبر بودن ،مردم از این همه ي توده

بخصوص که رسول اکرم نیز آنان را عفو کرده و در جلب  ،سوابق ننگین بنى امیه پوششى ضخیم مى افکند

کسانى از این دودمان پلید را بخود نزدیک ساخته و  ،محبتشان کوشیده بود و پس از آن حضرت نیز خلفاء

 20مارات بر مسلمانان و امتیازات فوق العاده سر افراز ساخته بودند لذا با نداموى توانست مدت بحکومت و ا

بزندگى موفقیت آمیز  -یا خود کسى را از بدیها منع کند  -سال با استقالل و بى آنکه مورد مؤاخذه قرار بگیرد 

  .خود ادامه دهد

تگیر و بدقت حسابگر بود و در این مورد هیچ سخ ،دوم در مراقبت و کنترل کارگزاران والیات ي خلیفه

  :چیزى مانع او نمى توانست شد

ده هزار به اشعث داده است بشدت بر خالد خشم ) قنسرین(نوبتى بدو خبر رسید که خالدبن ولید کارگزار 

دولت و گرفت و به بالل حبشى دستور داد که او را با عمامه اش ببندد و سرو پا برهنه در برابر عموم رجال 

این پول را از مال خود داده است یا از : و از او بپرسد  ،وجوه ملت در مسجد جامع حمص بر سر یک پابدارد

اسراف کرده و خدا اسر افکاران را دوست نمى دارد و اگر از مال ملت  ،اگر از مال خود داده ،بیت المال ؟ چه

خلیفه وى را معزول ساخت و تا  ،و پس از آن خیانت ورزیده و خدا از خیانت پیشگان بیزار است ،بخشیده

  .آخر عمر به او منصبى نسپرد

کفش بپا  ،آنروز که من تو را به کارگزارى بحرین فرستادم(: نوبتى دیگر ابوهریره را فرا خواند و باو گفت 

داشتیم که  تعدادى اسب: ابو هریره پاسخ داد ) ! ییاینک شنیده ام هزار و ششصد دینار اسب فروخته ! نداشتى 
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اینها  ،مخارج زندگى تو را سنجیده ایم(: بوده که مردم آورده بودند گفت  ییتعدادى هم هدایا, زاد و ولد کردند

! چرا (: حق ندارى مال مرا بگیرى خلیفه گفت : ابو هریره گفت ) زیادى بوده است و باید به بیت المال بر گردد

سپس برخاست و آنقدر با تازیانه بر پیکر او نواخت که بدنش را ) و پشت تو را با تازیانه بدرد خواهم آورد

با  ،باشد: گفت  )جز اطاعت نداشتاي  که چاره(ابوهریره ) اکنون برو پولها را بیاور(: خون آلود کرد و گفت 

این در صورتى بود که آنرا از حالل بدست آورده بودى و با میل و رغبت (: خدا حساب میکنیم خلیفه گفت 

مادرت تو را فقط ! گویا در بحرین اموال را براى تو جمع آورى مى کنند نه براى خدا و بیت المال ! میدادى 

  .براى االغ چرانى پس انداخته است

وقتى عمر مرا از حکومت بحرین معزول ساخت بمن گفت (: جریان را اینطور نقل مى کند  ،و خود ابوهریره

دشمن دشمنان توام و مال  ،من دشمن خدا و قرآن نیستم: ا دزدیدى ؟ گفتم مال خدا ر! اى دشمن خدا و قرآن : 

داشتیم که زاد و ولد  ییاسبها: پس از کجا ده هزار درهم جمع آوردى ؟ گفتم : خدا را هم ندزدیده ام گفت 

گرفت!سهمیه هاى پى در پى خودم هم بود با اینحال همه را از من ،هم پیوسته مى رسید ییهدایا ،کردند

از این قبیل ماجرا میان عمر و کارگزاران والیات زیاد اتفاق مى افتاد که اگر کسى اهل مطالعه باشد در کتابها 

عزل کرد و  را -بنى لیث بن بکر  ي از قبیله - قدامه بن مظعون و حارث بن وهب  ،مى بیند ابوموسى اشعرى

.اموالشان را گرفت ي همه
1

والیان و کارگزاران که هرگز با آنان به مدارا و نرمى رفتار نمیکرد ولى با  اینگونه بود مراقبت عمر نسبت به

هرگز  ،برگزیده و دوست نزدیک او بود با وجود تناقضى که میان روش آن دو وجود داشت ،معاویه ،این همه

) )نمى کنممن بتو امر و نهى (: دست او را از کارى کوتاه نکرد و حسابى از او نکشید و حتى گاه باو مى گفت 

  .او واگذار میکرد ي یعنى هر کارى را به راى و اراده

این وضع موجب سرکشى و طغیان معاویه شد و تصمیم او را بر اجراى توطئه هاى باند اموى راسخ ساخت و 

شیطنت آمیز معاویه در برابر خطرى مهیب قرار داد که اسالم را بنام  ي حسن بن على و برادرش حسین را دسیسه

کمر مى بست آن دو امام بزرگوار براى  - بنام حقیقت  -تهدید میکرد و خاموش ساختن نور حقیقت را  اسالم

                                               
  .از او نقل کرده است) حارث بن وهب(در شرح حال ) االصابه(در بخش اول ) ابن حجر(آورده و ) الموفقیات(در کتاب ) زبیر بن بکار(اینها را -1
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مقاومت یا مسالمت آنها دیدند که مقاومت در نوبت حسن بن على به نابودى : دفع این خطر دو راه بیش نداشتند 

  .منتهى مى گردد ،مدافع دین و راهنما بخدا و راه راست ي جبهه

خود و بنى هاشم و یاوران ایشان را به خطر مى افکند و آنان را با قواى  ،در آنروز حسن بن علىاگر  ،چه

نیرومند و مجهز معاویه 
1

ساخت و همچون برادرش حسین در روز عاشورا بر فداکارى و جانبازى  می روبرو

با نابودى تمامى افراد این جبهه پایان مى یافت و باند اموى بدینوسیله به  ،بیشک جنگ ،همت مى گماشت

نائل مى گشت چه پس از  -در دسترسش نبوده و فکرش را هم نمیکرد  ،که بدون این - پیروزى درخشانى 

ت و میدان براى معاویه خالى و بى رقیب میماند و امکان همه گونه ترکتازى و جوالن مى یاف ،نابودى این جبهه

امام حسن به همان سر انجامى که سخت از آن پرهیز داشت دچار مى گشت و فداکارى و جانبازى او  ،در نتیجه

.تنیز در آراء عمومى بجز اعتراض و ایراد اثرى بجاى نمیگذاش
2

  

این بود که امام حسن احساس کرد باید معاویه را در گردنکشى و گستاخیش آزاد بگذارد و او را بوسیله 

که بدستش افتاده در معرض آزمایش عموم بگذارد با اینحال در قرار داد صلح از او تعهد گرفت که در  قدرتى

 ،شیعیان را در شمار امویان بگناهى نگیرد ،روش خود و یاران و هوادارانش از کتاب خدا و سنت تخطى نکند

اشند و شرط دیگرى که امام حسن برخوردار ب ،مزایا و حقوقى که دیگران از آن بهره مندند ي شیعیان از همه

.دخود میدانست معاویه به هیچیک از آنها وفا نخواهد کرد و خالف آن را بجاى خواهد آور
3

  

                                               
1

  .به شرحى که مؤلف بزرگوار در کتاب توضیح داده است-

2
حفظ جان امت را  ،خود را آماده نشان میداد ،بدو پیشنهاد صلح مى کرد و براى قبول هر شرطى براى خدا و بنفع امت ،زیرا معاویه با اصرار تمام-

هم امام حسن و هم معاویه و  - آورد این پیشنهاد بطور علنى باطالع هر دو جبهه رسید و همه از آن آگاه شدند در حالیکه همه میدانستند  میبیادش 

امام حسن بر ادامه ى جنگ اصرار مى ورزید و سپس  که اگر جنگ ادامه یابد پیروزى از آن معاویه خواهد بود در اینصورت اگر - هم هر دو سپاه 

.به آن سر انجام دچار مى شد هر کسى بخود حق میداد که او را توبیخ کند و درباره ى او از هر گونه سرزنش خوددارى نورزد

ینکه او نمیتواند امین بر جان و دین معاویه به شرائط صلح عمل نخواهد کرد یا ا: و اگر در آنروز امام حسن براى جنگ باین عذر متشبث مى شد که 

همه را فریب داده بود در آنروز هنوز چهره ى  ،اظهار آمادگى معاویه براى قبول هر قید و شرط ،کسى این عذر را از او نمى شنید چه ،ملت باشد

عامه ى  ،منکوب سازد زیرا همانطور که گفتیمزشت امویان آنچنان بى پرده و آشکار نبود که بتواند به قبول نظر امام حسن کمک کند یا معاویه را 

اء مردم باو به نظر یک مسلمان با سابقه مى نگریستند و در این خصوص سخت تحت تاثیر تبلیغات دستگاه معاویه بودند ولى در روزگار سیدالشهد

حقیقت و اهل حقیقت آثار جاویدى بگذارد و  این پرده ى فریب از هم دریده بود و بدینجهت فداکارى و جانبازى او میتوانست در زمینه ى یارى

  گذارد و خدا را سپاس در این باره به فصل چهاردهم همین کتاب رجوع کنید

3
  .در فصول این کتاب مطالعه کنید! مطالب مربوطه به متن عهد نامه و شرایط آن و میزان حرمتى را که معاویه نسبت به هر شرط نگاه داشت  -
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زشت امویان و زدودن لعاب رنگینى که  ي بود که امام حسن براى برداشتن نقاب از چهرهاي  این زمینه

با همان ) باند اموى(فراهم ساخت و کارى کرد که معاویه و دیگر قهرمانان  ،معاویه بر روى خود کشیده بود

که لطف ها و محبتهاى اسالم اي  واقعیت جاهلى و با همان دلهاى بیگانه از روح اسالم و سینه هاى پر کینه

  .به مردم معرفى شوند ،از کین هاى بدر و حنین را از آن نزد دوره بود ییسرمو

شرایطى  ي ن بحقیقت انقالبى کوبنده بود در پوشش مسالمتى اجتناب ناپذیر و فراهم آمدهروش امام حس ،بارى

.خطرناك و قدرتى عظیماي  درهم آمیخته شدن حق و باطل و مسلح شدن باطل به حربه: یعنى  ،خاص

و این همچنانکه بکار بستن این روش باو ختم هم نشد ا ،این خط مشى نبود ي امام حسن نخستین پدید آورنده

او نیز همچون دیگر امامان خاندان  ،روش را از گذشتگان خود گرفت و براى بازماندگان خویش ارث نهاد چه

آزمایش شد و بدین  ،در هر پیشروى یا عقب نشینى از مبدأ رسالت الهام و ارشاد مى یافت او بدین روش ،رسول

اکدامن از آن بیرون جست پلیدیهاى جاهلیت آزمایش با بردبارى و متانت گردن نهاد و پیروز و سر بلند و پ

  .سیاه و ناپاك خود را بر قامت او نیار است ي هرگز او را نیالود و جامه

روش را از صلح حدیبیه او این
1

آموخت و  - که سیاستى بود یادگار جدش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله -  

او را بر این صلح  ،از یاران نزدیک پیامبرآموز بکار برد در حدیبیه نیز بعضى  آنرا همچون سرمشقى نیک

همچنانکه در ساباط یاران و دوستان نزدیک امام حسن ولى تصمیم راسخ او از این نکوهش  ،نکوهش کردند

  .سستى نگرفت و سینه اش تنگ نشد

                                               
1

راه بر  ،قریش) حدیبیه(یغمبر به عزم زیارت خانه ى خدا با هزار و چهارصد تن مسلمان روانه ى مکه شد در محلى بنام پ ،در سال ششم هجرى- 

او را پیغمبر گرفتند و از ورود مسلمانان به مکه جلوگیرى کردند پیغمبر قاصدى به مکه فرستاد تا با قریش در این باره گفتگو کند و چون قاصد 

یعت را این ب(آنحضرت عزم جنگ کرد و از مسلمانان میثاق و بیعت بر جانبازى گرفت  ،محبوس ساختند و شایعه ى کشته شدنش به پیغمبر رسید

قریش به اعتذار برخاستند و نگهدارى قاصد پیغمبر را کار سفیهان قوم شمردند و سپس میان رسول خدا و قرشیان پیمان ) بیعه الرضوان نامیده اند 

ن احرام و خاتمه بمعناى تمام شد(داد که ) سر تراشیدن(و ) قربانى(صلحى بسته شد که یکى از موادش مراجعت مسلمانان به مدینه بود پیغمبر دستور 

مسلمانان از صلح سخت بر آشفتند و حتى این دستور را نخست اطاعت نکردند و یکى از مسلمانان صریحا به پیغمبر درباره ) ى کار حج یا عمره است 

بود ظاهر گشت ى صلح اعتراض کرد ولى پس از مراجعت به مدینه کم کم نتائج درخشان این صلح پدیدار شد و مصلحت بزرگى که بر آن مترتب 

عده ى کسانیکه ) حدیبیه(آزادى مسلمانان در نشر اسالم و امکان آشنا ساختن کفار با اسالم بود گفته اند که تا دو سال پس از قرار داد  ،این مصلحت

  ).مترجم(اسالم آورده بودند بیشتر بود ،اسالم آوردند از همه ى کسانیکه در ظرف سالهاى پیش
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 -پس از دو سرور جوانان بهشت  -براى امامان نه گانه اي  و پس از خود نیز این خط مشى را همچون نمونه

شرارتها با  ي خود را که در هنگامه ي سیاست حکیمانه و مدبرانه ،بیادگار گذاشت و آنان با الهام از این نمونه

از سیاست هاشمى خاندان پیامبر اي  گوشه ،انتخاب کردند در حقیقت این روش ،آرامش و متانت رهبرى مى شد

.است که مبناى آن همیشه بر پیروزى حق بوده نه پیروزى شخص

دشمن نهانى از خود او بسازد و بدست خود او وسائل  ،امام حسن با این صلح توانست در سر راه معاویه

قابل نفوذ سازد و در  ،سقوطش را فراهم کند و امکان یافت که دژ آهنین بنى امیه را با سوهانى از خود ایشان

  .نتیجه پیروزى ایشان را بى اثر و بیهوده گرداند

 ،امام حسن در شرائط صلح کار گذارده شده بود ي قابل انفجارى که بوسیله ي ین مادهطولى نکشید که نخست

وى در حالى که مست  ،بدست خود معاویه منفجر گشت آنروزیکه قواى عراق در نخیله به سپاه معاویه پیوست

و زکوه و حج با  بخدا سوگند که من بخاطر نماز و روزه! اى اهل عراق (: به خطبه برخاست  ،پیروزى بود ي باده

جنگ من با شما فقط براى حکومت بود و خدا مرا به مقصودم رسانید با آنکه شما نمى  ،شما نجنگیدم

.خواستید

و چون کار بیعت ) ! تمام امتیازاتى که به حسن بن على دادهام از هم اکنون زیر پاى من است: اینک بدانید 

یاد کرد و باو و امام حسن ناسزا گفت حسین  )علیه السالم(ز على خواند و در آن ااي  دوباره خطبه ،بپایان رسید

و سپس خود از جا برخاست و ) ! برادرم ،درنگ کن(: امام حسن باو گفت  ،بن على برخاست تا باو پاسخ گوید

و پدرت صخر است مادر من اي  و تو معاویه: من حسنم و پدرم على است ! اى که نام على را بردى (: گفت 

.تو فتیله ي من خدیجه است و جده ي است و مادر تو هند نیاى من پیامبر است و نیاى تو عتبه جدهفاطمه 

خدا لعنت کند از ما دو نفر آنرا که نام و نشانش پست تر و اصل و تبارش ننگین تر و گذشته اش شرار تبارتر و 

  .آمین: وردند از اهل مسجد فریاد بر آ ییو گروهها) ! کفر و نفاقش بیشتر است ي سابقه

 ،از آن پس نیز سیاست معاویه پى در پى با دست زدن بکارهاى مخالف کتاب و سنت و انجام منکرات دینى

بباد دادن  ،اعدام نیکمردان: از خالفکاریهاى او عبارت است از اي  شکل واقعى خود را آشکار ساخت نمونه

حمایت از عناصر فاسدى که رجال  ،د اصالح طلبانتبعی ،به زندان انداختن آزادگان ،اموال ي مصادره ،نوامیس

ابن  ،ابن جندب ،بسربن ارطاه ،خالد بن سعید ،مغیره بن شعبه ،عمر و عاص: دولت او را تشکیل میدادند از قبیل 

زیاد بن سمیه و دیگران و زیاد بن سمیه همانست که معاویه نسبت  ،ابن عقبه ،ابن مرجانه ،مروان حکم ،السمط
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 ،پدر شرعى اش عبید نفى کرد و وى را به ابوسفیان پدر خود که با مادر زیاد روابط نامشروع داشتاو را با 

عراق مسلط ساخت و بدست او آنچنان  ي منتسب کرد تا بتواند باو عنوان برادرى خود را بدهد و او را بر شیعه

زنهایشان را به بردگى و بیکارى  ،جوانانشان را کشت: آتشى در عراق بر افروخت که نمیتوان به وصف در آورد 

اموالشان را تصرف  ،خانه هایشان را آتش زد ،بى شبان در هر سو پراکنده ساخت ي آنان را همچون رمه ،گرفت

  .به هر طور و از هر راه توانست از ظلم و اجحاف بانان خوددارى ننمود ،کرد و خالصه

رسوا و بى آبرویش را بر گردن مسلمانان سوار کرد و آخرین جرمى که معاویه مرتکب شد این بود که فرزند 

عاشورا و قتل  ي واقعه: جنایاتى همچون  ،دست او را در بازى با دین و دنیاى مردم باز گذارد و از این خلف پلید

  .عام حره و سنگباران کعبه سر زد

بتمام داشت و در  تناسبى ،این آخرین جرم و جنایت معاویه بود که با سر آغاز جرائم دوران حکومتش

بقدرى شرارتها و جنایتها و جرمهاى وى متراکم و فشرده بود که  ،میان آن سر آغاز و این سر انجام ي فاصله

آدمى بشگفت مىآید که چگونه این دوران چند ساله توانست آن را در خود بگنجاند و چگونه اجتماع توانست 

باز طاقت  ،جهانیان هم تقسیم مى شد ي جهان و میان همهاین فشار و شکنجه اگر بر عمر ! آنرا تحمل کند ؟ 

  .فرسا بود و میتوانست دنیا را به جهنمى سوزان تبدیل سازد

به هر حال مهم این است که حوادث بعدى تماما خط مشى امام حسن را تفسیر کرد و روشن ساخت 

اغوتهاى زمان بردارد و از تعبیر این ط ي آن بود که نقاب از چهره -علیه السالم  -مهمترین هدف امام حسن 

 ،جلوگیرى کند و این منظور بطور کامل بر آورده شد ،شدن خوابى که براى رسالت جدش پیامبر دیده بودند

بنى امیه بر سر بازارها زده شد و خدا را بر این نعمت سپاس به  ییماسک از صورت دزدان افتاد و کوس رسوا

شهداء توانست آن انقالب بزرگ را که روشنگر حقیقت و عبرت بخش برکت این تعبیر بود که برادرش سیدال

  .بوجود آورد ،خردمندان بود

دو روى یک رسالت بودند که وظیفه و کار هر یک در جاى خود و در  )درود بر آنان -این هر دو برادر 

اوضاع و احوال خاص خود از نظر اهمیت و هم از نظر فداکارى و از خود گذشتگى درست معادل و هموزن 

  .دیگرى بود
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حسن از جان خود دریغ نداشت و حسین در راه خدا از او با گذشت تر نبود او جان خود را براى جهادى 

شهادت کربال پیش از آنکه حسینى باشد  ،ت و آرام نگاه داشت و چون فرصت و وقت موعود فرا رسیدصام

  .حسنى بود

روز ساباط امام حسن به مفهوم فداکارى بسى آمیخته تر است تا روز  ،از نظر خردمندان صاحب نظر

ن نستوه و پایدار را در نقش یک قهرما ،فداکارى ي عاشوراى امام حسین زیرا امام حسن در آنروز در صحنه

  .ایفا کرد ،مغلوب ي یک از پا نشسته ي چهره مظلومانه

آنرا ریخته و  ي حسنى بود و سپس حسینى که حسن شالوده ،نخست ي شهادت عاشورا بایندلیل در مرتبه

  .وسائل آنرا فراهم آورده بود

حقیقت را بى پرده آشکار کند  ،شپیروزى قاطع امام حسن متوقف بود بر اینکه با صبر و پایدارى حکیمانه ا

آن دو  ییو در پرتو این روشنى بود که امام حسین توانست بان نصرت و پیروزى پر شکوه ابدى نائل آید تو گو

نقش صبر و پایدارى حکیمانه از آن حسن باشد و نقش : گوهر پاك بر این خط مشى همداستان شده بودند که 

یک تاکتیک کامل با هدف و منظور واحدى بوجود  ،ا از این دو نقششورشگرى و قیام مردانه از آن حسین ت

.آید

 ،مردم وقتى به قضایا نظر افکندند در گروه امویان -عاشورا  ي ساباط و حادثه ي حادثه -پس از این دو حادثه 

از  ،عصبیت هاى فرو مایه و ظالمانه بهم آیند ي عصبیت جاهلى زشت و پلیدى مشاهده کردند آنچنانکه اگر همه

  .نظر ایجاد مخاطره براى اسالم و مسلمانان از آن کمتر باشند

امویان را همچون بوزینگانى یافتند که بر منبر رسول خدا باال مى روند و با امت اسالمى با دندانى  ،مردم

  .شوندچون گرگ و با سیرتى چون عقرب روبرو مى اي  چون غول و با پنجه

نکاسته و مکارم  ییکریه موروثى را دیدند که تربیت اسالم از شرارت آن سر مو ي همان چهره ،در آنان

نپیراسته است همان جگر خوراگى روز احد است که کینه هاى ننگین اي  محمدى از پستى و لئامت آن ذره

که بکشتن حسین قانع نمى شود تا  مى رسد ییروز عاشورا تبدیل مى کند و بجا ي اموى آنرا به جالدى وحشیانه

در  ،بدن او را نیز پایمال سم ستوران میسازد و بدین نیز اکتفا نمى کند تا بدن او را برهنه در بیابان سوزان

گذرگاه و حوش زمین و مرغان آسمان مى افکند و سر او و یاران و مردان خاندانش را بر سر نیزه تا شام میبرد 
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شود تا آزادگان وحى یعنى دختران پیامبر مکرم را همچون اسیران در شهرها مى  و باز بدین همه راضى نمى

  .گرداند

مردم دیدند که حسن مسالمت کرد ولى این مسالمت نتوانست او را از دستبرد آن وحشیگرى پست و پلید در 

که زمینه را  امان بدارد و عاقبت معاویه از روى دشمنى و رذالت او را مسموم ساخت و حسین در آن هنگام

قیام کرد ولى قیام وى نیز وحشیگرى اموى را از  ،مهیا دید ،براى هشیار کردن و بر انگیختن روح آزادگى امت

.باز نداشت و این وحشیگرى تا دورترین مرز ممکن پیش رفت ،جرائمى که از آنان سر میزد

تاریخ را بشکافد و از اینجا و آنجا با طبیعى است که آراء عمومى در پرتو این آتش سوزنده و زوایا و اسرار 

آنرا ببیند و با گوش  ،موجبات انحراف از خاندان محمد را بیابد و با چشم دل ،امعان نظر و هشیارى و واقع یابى

اموى را در راه خاموش  ي نجواى آن را در صدر اول بشنود و فعالیت نهان و آشکار این شیطان ستم پیشه ،هوش

  .بشناسد ،امت اسالمى ي یا پوشیده داشتن آن از دیدهکردن فروغ آل محمد 

نقطه هاى پوشیده و نهان  ي همه ،این دو برادر ي تدبیر حکیمانه ي ببرکت حسن و حسین و به سر پنجه ،آرى

  .در دیدگاه افکار عمومى قرار گرفت ،بساط امویان و یاورانشان

اگر منظور و  ،یک عداوت آشتى ناپذیر است چه ي رابطه ،میان باند اموى و اسالم ي مردم دریافتند که رابطه

دیگر  ،که با کناره گیرى حسن بمقصود خود نائل شده بود ،مقصود معاویه فقط حکومت بود نه دشمنى با اسالم

مسموم کردن حسن چرا ؟ و وارد آوردن انواع ظلم و بیداد چرا ؟ و وارد آوردن انواع ظلم و بیداد بر او و بر 

  .ن و دوستان وى و کمر بستن به قلع و قمع آنان به چه دلیل ؟آزاد مردا

عاشورا حسین که از سر راه این هدف برداشته شد  ي با واقعه ،و اگر قدرت و سلطنت تنها هدف بنى امیه بود

مظالم و جنایاتش دست بر نداشت و با قساوتى بى  ي پس چرا از ادامه ،و یزید بانچه که میخواست نائل گشت

با مردمى بى  ،مهیب ترین قتل عامى را که از وحشى ها و جالدى هاى تاریخ سراغ داریم ،سخت بیباکانه نظیر و

  .پناه مرتکب شد

آشنایان به گنجینه هاى قیمتى  ي بدست آوردن و بیان نتایج منطقى این محاکمه را واگذار مى کنیم بعهده

المجالس الفاخره فى ماتم العتره (: کتاب  ي مقدمهتاریخ و باخبران از سرچشمه هاى نور و دانش و ما خود در 

 ییو در اینجا اکتفا مى کنیم به اشاره ا -رجوع کنید  -دالئل و شواهدش آورده ایم  ي آن نتایج را با همه) الطاهره

دیگر به آنچه در مورد هماهنگى میان صلح حسن و قیام حسین و همکارى میان این دو پدیده در بر انداختن 
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 ي شهادت عاشورا در مرتبه: قبال بیان کردیم و بار دیگر مى گوئیم  ،زشت و کریه بنى امیه ي چهره نقاب از

روز ساباط با مفهوم  ،حسینى و از نظر ژرف بینان و انصاف گرایان ،بعد ي حسنى بود و در مرتبه ،نخست

  .فداکارى و جانبازى آمیخته تر بود از روز عاشورا

 ي نماینده ،مهمتر امت و داناى اسرار امامان اهل بیت ،از آن موال و پیشواى ما ،و امتیاز کشف این حقیقت

چه اینکه هیچیک از  .استاد شیخ راضى آل یاسین است که مقام و مرتبه اش برتر باد ،دین و راهبر مسلمین

بى نظیر  کوششى را که او در فراهم آوردن این کتاب منحصر بفرد و ،در مورد این موضوع مهم ،بزرگان دین

را  ییخال ،اسالم ي با این اوج و سطح بلند که در کتبخانه: بکار نبرده است و اینک کتاب اوست  ،مبذول داشت

پر مى کند خداى بزرگ از جانب این امت و امامانش و بپاس  ،که امت اسالمى سخت نیازمند پر شدن آن بود

از بهترین پاداشهاى  -بدو پاداشى  ،ه بر مالساختهکه نمایانده و حقایقى ک ییکه گشوده و نهفته ها ییاه گره

اویند از  ي با آنانکه تشریف نعمت یافته(عطا کناد و در برترین جایگاههاى قربش مسکن دهاد  - نیکوکاران 

  ).و چه نیکو رفیقانند ایشان ،پیامبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان

  )جبل عامل(صور 

  هفتاد و دو هجرىپانزدهم رجب سال هزار و سیصد و 

عبدالحسین شرف الدین الموسوى العاملى 
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بخش نخست

)ع(امام حسن بن على 
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یشگفتارپ

که مطالب آن از واقعیت هاى  ییاست از یکرشته بحثهااي  خالصه ،عزیز قرار دارد ي آنچه در برابر خواننده

نه تردید پذیر است و نه تحت تأثیر عامل احساسات و عصبیت و مربوط است به یکى از  ،تاریخى الهام گرفته

گوشه هاى تاریک و مورد ستم تاریخ اسالم که نه مورخان پیشین ما بطور شایسته آن را نشان داده اند و نه 

  .کوشش نموده اند -چنانکه باید  -نویسندگان جدید براى تحلیل آن 

بن على است که بر اثر انگیزه هاى خاص گذشتگان و سستى و اهمال دیگران  و آن دوران خالفت حسن

تاریخ  ي صورتى زشت بخود گرفته و به سرنوشت دیگر فاصله هاى فراموش شده و از یاد رفته و دگرگون گشته

  .دچار گشته است -که غالبا از روى عمد چنین شده اند  -

چه شرقى و چه  - مردم سطحى و قضاوتگران بى تحقیق  سیماى منور حسن بن على را در نظر ،دست تحریف

ترسیم کرده و بسى نسبتهاى ناروا ! بى کفایت و زندوست و خالفت به مال دنیا فروش اي  به شکل خلیفه -غربى 

  .و ظالمانه و بى منطق و دور از حقیقت باو داده است

را از نقطه نظر حوادث تاریخى پر کوتاه زمان  ي بدین منظور تهیه شد که این فاصله ،فصول کتاب حاضر

در شمار مهمترین فاصله هاى زمانى از بعد از  -چه ذاتا و چه بلحاظ موقعیت استراتژیکى  -اهمیت آن که 

در شمار مهمترین فاصله هاى زمانى باین دلیل که در این : بررسى کند گفتیم  ،رحلت پیامبر اسالم تاکنون است

 ،ه در تاریخ خالفت هاى دیگر بى نظیر و نمونه است و هم در این فاصلهخالفتى وجود داشته است ک ،فاصله

پیامبر  ییریخته شده و پیشگو ،میان حکومتها و قدرتهاى معنوى و روحى و حکومتهاى موسمى ییجدا ي شالوده

درست در آمده است و باز ) خواهد افتاد ،زمام کار بدست پادشاهى سخت گزنده ،پس از سى سال(: اسالم که 

  .متبلور گشته است -براى اولین بار در تاریخ اسالم  -کینه توزیهاى قبائلى  ،در این فاصله

بتواند آگاهى صحیحى در مورد این  -پس از کوششى که در تنظیم آنها بعمل آمده  - اگر فصول این کتاب 

به خواننده به  -ده که در منابع موجود بسى پراکنده و بدون نظم و پیوستگى و تسلسل ضبط ش -حقایق تاریخى 

رسالت خویش را  ،بخشد و قضایا را به همان صورتى که واقع شده یا نزدیک بان در سطور این کتاب ثبت کند

  .انجام داده است
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 ،زیرك و سیاستمدار و با تدبیراي  خلیفه: در این صورت است که سیماى واقعى حسن بن على جلوه میکند 

آمادگى و بیدارى و مکاریش  ي با همه -مردى آنچنان با هوش و مشکل گشا که معاویه بن ابى سفیان را 

 ي عظمت و مکانت معنوى او در دیده ي نشانه ،هاى متعدد وى ییزناشو ،فریب داد -مخصوصا در آن موقعیت 

خالفت و حکومت با  ي و نه معامله -بر ضد دشمنانش در قضاوت تاریخ اي  سالح برنده ،صلح او با معاویه ،مردم

آیتى از عظمت  -چه پیروز و چه سرکوب  -و خالصه هر گام سیاسى او و هر سیاست مثبت یا منفى او  -پول 

  .و مورخان آنرا پوشیده داشتند!و قدرت اوست که مردم ندانستند

ر بوده اند آن است که که بزرگان از آن برخوردا ییزشت ترین و ناپسندترین نوع پوشیده داشتن موهبت ها

مردمى بد ذوق یا بد اندیش عهده دار باز گفتن تاریخ زندگى آنان و قضاوت در شخصیت ایشان گردند و با تظاهر 

 ،فضل فروشى قرار دهند ي دست درازى به عظمتها و بزرگواریها را مایه ،به دانش و معرفت و ادعاى خوشفکرى

اگر بر چیزى داللت  ،ل کرده باشند طرز عمل و رفتار اینگونه مردمالزم را تحم ي بى آنکه رنج دقت و مطالعه

  .آنچیز جز ضعف نفس فراوان ایشان نیست ،کند

بر او ستم کنند ولى روشن بینان منصفانه در او  ،حسن بن على را چه زیان اگر دلهاى کودن و مغزهاى گیج

صحنه هاى گوناگون زندگى این امام و مواهبى که خدا بدو ارزانى داشته و عمق و دور اندیشى  ،بنگرند ؟ بیگمان

  .و هدفهاى بزرگ او آنچنان هست که او را در ردیف برگزیده ترین چهره هاى جاوید بزرگان جهان قرار دهد

عظمت  ،دید ناپذیربه همین بر آورده مى شود که از راه منطق صحیح و تر ،منظور ما از نگارش این سطور

  .عیب و نقص و اشکال و ایراد آشکار گردد ي به هیچ شائبه ،این امام

که غالبا غیر منصفانه و سطحى و بدون  - ایرادها و خرده گیریهاى سست اندیشان بر سیاست امام حسن 

آورده است  تاریخى داستان امام حسن را بوجود ي یگانه عاملى بوده که مشکله - با شرایط خاص است  ییآشنا

 ییگرایش هاى حزبى در برخى و جانبدارى از سیاست حاکم در برخى دیگر و عدم آشنا ،همچنانکه بدون شک

  .در اظهار نظرهاى یکجانبه و قضاوتهاى سریع مؤثر بوده است ،سوم ي با واقعیت دردسته

علل  ي اند که درباره یک رهبر شکست خورده نگریسته اند و فراموش کرده ي اینها به حسن بن على به دیده

بعمل آورند تا بفهمند که آنچه واقع اي  نیز بررسى -یعنى آنچه آنها شکستش میخوانند  -و موجبات این شکست 

فتوحات و  ي نبود سر مستى از باده ،شد چیزى جز انعکاس وضع مردمى که حسن بر آنان حکومت میکرد

آنچنان بر نسلى که حسن مى خواست بر آن حکومت  ،تجلوه هاى زیانبخش این حال ي پیروزیهاى جدید با همه
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کند تاخته و آنانرا فاسد ساخته بود که امید اصالح مشکل مینمود و گناه یک رهبر چیست اگر مردمش فاسد و 

  .سپاهیانش خائن و اجتماعش فاقد وجدان اجتماعى باشند

زیرك بنگرند که روحیات  یک سیاستمدار هشیار و ي فراموش کرده اند که حسن بن على را با چهره

حریف و تمایالت و انگیزه هاى اجتماع و عوامل زمان را بدقت مورد مطالعه و بررسى قرار میدهد و آنگاه از 

 ،با خط مشى مدبرانه اش ،آنرا پیش بینى مینماید ي نقشه اش را طرح میکند و نتیجه ،روى بصیرت و روشن بینى

گردبادهاى حوادث را ماهرانه  ،قبر دشمنان خود را میکند ،ملتى را تضمین مى کند و با نتائج حتمى آن ي آینده

پیامبر صلح با موفقیت تضمین شده و در حالیکه بخاطر اصالح طلبى اش سر بلند و  ي رد میکند و در چهره

حالیکه راضى نیست بخاطر او از میان کوالك حوادث بیرون مىآید و آنگاه میمیرد در  ،افراخته گردن است

  .خونى ریخته شود ي قطره

کدام عظمتى برتر از این است ؟ کتاب ما این نقطه  ،منصفانه بنگرند ،اگر این فضل فروشان انتقاد گر ،راستى

!دقیق و واقع بین و همراه با استداللهاى منطقى و محققانه و متکى به شواهدىاي  هاى مشخص را از روى مطالعه

بحثهاى این کتاب  ي کلمه به کلمه اثبات میکند این موضوعات پایه ،شه و کنار تاریخ پراکنده استکه در گو

  .آید ات فرعى به سهولت و روشنى بدست میموضوع ي همه ،است و با اثبات آنها

 بطور )علیه السالم(کتابى در پیرامون زندگى امام حسن بن على  ،خواننده به آسانى در مى یابد که کتاب ما

در آغاز  ،فرازهاى سیاسى زندگى اوست البته براى کامل بودن موضوع کتاب ي بلکه فقط درباره ،عموم نیست

از  ،فصلى را به شرح حال آنحضرت اختصاص داده ایم و در البالى مباحث اصلى کتاب نیز گاه به ضرورت ،آن

  .موضوعات دیگر سخن گفته ایم

بویژه آنکه پس از گذشت  -و بحثى اینچنین کم ماده و بى مدرك  ،بیگمان موضوعى اینچنین عمیق و دشوار

 ،نمیتوان انتظار داشت که بیش از آنچه از فصول این کتاب بدست مىآید -سال مورد بررسى قرار میگیرد  1328

این سطور به فراهم آوردن مواد بحث و  ي که نویسندهاي  براى کسى روشن شده باشد با توجه به حرص و عالقه

  .داشته است ،دادن و پیوستن مطالب و پیراستن آن از زوائد و یاوه ها نظم

است که اي  همین کتابهاى عمومى -آن سخن میگوئیم  ییکه از کمى و نارسا -و منظور ما از ماده و مدرك 

آنها دچار تحریف و یا  ي امکان استفاده از آن وجود داشته است و البته همه ،براى روشن ساختن موضوع بحث

  .از هم گسیختگى مطالب بوده است
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مورد موضوع بحث ما نوشته شده و نام آنها در فهرست کتابهاى  ي و اما کتابهاى فراوانى که اختصاصا درباره

ما دستخوش  ي هیچیک اکنون در دسترس ما قرار ندارد و همچون بسیار دیگرى از میراث گذشته ،قدماء آمده

در معرض تلف و نابودى قرار گرفته است و نکته اساسى و علت اصلى بسامان نبودن وضع مهمترین فنا و !عوامل

  .همین است ،حوادث تاریخ اسالم و روشن نبودن قسمتهاى حساس آن

  :عبارتند از ،برخى از این کتابهاى نایاب که نام آنها در فهرست ها آمده و از خود آنها خبرى نیست

 333احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن السبیعى الهمدانى متوفى بسال : معاویه تالیف صلح الحسن و  -

  .هجرى

  )از موالى بنى هاشم و نه از آن دودمان(عبدالرحمن بن کثیر الهاشمى : صلح الحسن علیه السالم تألیف  -

بن سعد بن مسعود الثقفى ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل بن عاصم : قیام الحسن علیه السالم تالیف  -

  .هجرى 283متوفى بسال 

  .هشام بن محمد بن السائب: قیام الحسن علیه السالم تالیف -

  .ماجراى حسن علیه السالم ي کتاب عبدالعزیز بن یحیى الجلودى البصرى درباره-

  .هجرى 207هیثم بن عدى الثعلبى متوفى بسال : اخبار الحسن علیه السالم و وفاته تالیف -

ابى اسحاق ابراهیم بن محمد االصفهانى الثقفى: خبار الحسن بن على علیه السالم تالیف ا-
1

  

که ناگزیر به مدرکى احتیاج  ییدر آنجاها -که تنها مدرك و ماخذ موضوع مورد بحث ما را  ییکتابها

یا یک  ،همه در این جهت شریکند که حتى یک حادثه یا یک خطبه ،با کمال تعجب،تشکیل میدهند -هست 

یا ترتیب  ،یا نام فرمانده ،اند و حتى غالبا در تاریخ یک حادثه یا خطبه ه یا یک آمار را یکسان نقل نکردهاعالمی

یا در  ،که به حضرت حسن بن على در میدانها شده یییا نقل چگونگى سوء قصدها ،فرماندهى میان دو یا سه نفر

کوچک یا بزرگى از وقایع آن  ي رت و یا در هر واقعهیا در وضع کشته شدن آنحض ،کیفیت نامبردن از صلح

  .سخن و هماهنگ نیستند یک ،جنگ

                                               
1

فهرست ابن الندیم و رجال نجاشى و میتوان یافت از کتابهاى دیگرى نیز در : در ضمن شرح حال مؤلفان آنها در کتب رجال مانند نام این کتابها را  -

با توجه به اینکه از خود کتابها اثرى در  -موضوعات صلح و شهادت حضرت حسن بن على در این کتاب یاد شده که نامبردن همه ى آنها در اینجا 

  هوده استبی -دست نیست 
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کار  ،در موارد بسیارى از نقاط حساس موضوع ،عوامل گوناگونى که در وضع نابسامان این کتابها موثر بوده

حقایق تاریخى به خود را کرده و اثر خود را گذارده است و همانطور که نظم دادن و بهم پیوستن و ردیف کردن 

استفاده از قرائن و شواهد حال نیز  ،از دشوارترین مراحل فراهم آوردن این کتاب است ،همان صورت واقع شده

  .ساده ترین و طبیعى ترین راه تامین این منظور است

 ،ظمهرگز از شواهد قطعى که در البالى روایات پراکنده و نامن ،ما براى ایجاد نظم و نسق الزم ،خوشبختانه

 -با همه نقصى که در تک تک آنها بود  -مدارك موجود  ،فراتر نرفتیم و بنابر این ،آید میفراوان بدست 

مجموعا توانست مأخذ و مدرك تحقیقات این کتاب و هم مبناى نظم و ترتیب و پیوستگى آن باشد و این بهترین 

  .توفیقى است که بدان میبالیم

بى شتاب پیش رفته و همه جا از فتواى !با تأنى و ،فرازها و صحنه ها هر یک از ي در تحلیل و بیان فلسفه

در  ،دوش بدوش حکم نقل استفاده برده ایم در بسیارى از موارد که در پى دقت و بررسى بیشترى بوده ایم ،عقل

منظور خود را جستجو کرده  ،گفته هاى شخص قهرمانان که رساتر و واقع نماتر از روایتهاى بیشتر مورخان است

  .ایم

ناچیز و حقیرى بیش نیست که فقط مى خواهیم طلیعه و سر  ي سرمایه ،کتاب حاضر ،و پس از این همه

باشد که در پرتو آنها بسیارى از نقطه هاى تاریکى که از این داستان در تاریخ اي  فصل بحث ها و تحقیقات تازه

  .روشن گردد ،باقى مانده

.فراوان یافته اماي  بهره ،منظور دست یافته باشماگر من باین 

علیه توکلت و الیه انیب ،و ما توفیقى اال باهللا

  مؤلف

  

  

  



20

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  .و درود و رحمت او بر محمد و خاندان و یارانش باد ،پروردگار جهانیان ،سپاس و ستایش خداى را
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درود و رحمت  -امیر مؤمنان على بن ابیطالب و مادرش مهتر زنان فاطمه دختر پیامبر خدا است  ،پدرش!

  .-خدا بر آنان

  .نسبى وجود ندارد ،از این پر شرافت تر ،از این کوتاهتر و در عالم نسب ها ،در تاریخ

تولد یافت فرزند نخستین پدر و مادرش بود رسول  ،ماه رمضان سال سوم هجرت ي شب نیمه ،در شهر مدینه*

در گوش راستش اذان و در گوش چپش  ،او را گرفت ،بالفاصله پس از والدتش -صلى اهللا علیه و آله  -اکرم 

که یکدرم و چیزى  -سرش را تراشید و هموزن موى سرش  ،اقامه گفت سپس براى او گوسفندى قربانى کرد

آئین عقیقه و صدقه  ،دستور داد تا سرش را عطر آگین کنند و از آن هنگام ،ان دادنقره به مستمند -افزون بود 

  .پدید آمد ،دادن به هموزن موى سر نوزاد

.اوست ي او را ابو محمد نهاد و این تنها کنیه ي او را حسن نام داد و این نام در جاهلیت سابقه نداشت و کنیه*

  .ى و المجتبى و التقىالسبط است و السید و الزک: لقب هاى او *

) هند( ،دختر عبدالرحمن بن ابى بکر) حفصه( ،دختر طلحه بن عبیداهللا) ام اسحاق(: همسران او عبارتند از *

همان است که به اغواى معاویه او را مسموم  ،دختر اشعث بن قیس و این آخرین) جعده(دختر سهیل بن عمرو و 

  .و شهید کرد

تجاوز کرده باشد  -به اختالف دو روایت  -بیاد نداریم که تعداد همسران او در طول زندگى اش از هشت یا ده 

هایش»ام ولد«با این توجه که 
1
  .هم داخل در همین عددند 

مردم به او ازدواج هاى زیادى نسبت داده و در تعیین عدد آن به میل خود راه مبالغه پیموده اند برایشان پوشیده 

قرار داده  ییعیبجو ي مانده که ازدواجهاى زیادى که با این اعداد بدان اشاره کرده اند و بعضى ها هم آنرا وسیله

اگر هم بوده بمعناى ازدواج براى شرکت در زندگى نبوده بلکه حوادثى بوده که اوضاع و احوال قانونى و  ،اند

طالق هم از هم جدا نیست و این خود دلیل وضع و شرعى آنرا ایجاب میکرده و قهرا در این موارد ازدواج و 

  .موقعیت مخصوص این ازدواج هاست

 ،در خود مالمت نخواهد بود ،یقینا ازدواج زیاد در صورتى که شرایط و اوضاع قانونى و شرعى آنرا ایجاب کند

مردم مى باشد !ي قدرت امام در عقیده ي نشانه ،بلکه این خود با توجه بموجباتى که آن شرائط را پیش مىآورده

عبداهللا بن عامر (ولى عیبجویان شتابزده نه حقیقت را دانسته اند و نه نادانى خود را و اگر پاسخ امام حسن را به 

                                               
-).م(ام ولد کنیزى است که از صاحب خود داراى فرزند مى شود و همین موجب آزادى او پس از مرگ صاحبش مى باشد 

1
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.در کام میبردند ،زبان انتقاد ،مى شنیدند -که آن حضرت با زن قبلى او ازدواج کرده بود ) بن کریز

 ،عبدالرحمن ،عبداهللا ،قاسم ،عمرو ،حسن ،زید: بنام هاى  ،نفر بوده اند 15و پسر  فرزندان آنحضرت از دختر*

: ام عبداهللا و فاطمه نسل او فقط از دو پسرش  ،رقیه ،ام سلمه ،فاطمه ،ام الحسین ،ام الحسن ،طلحه ،حسن اثرم

  .باقى ماند و از غیر ایندو انتساب به آنحضرت درست نیست ،حسن و زید

) به رسول اکرم شبیه تر از او نبود ،منظر و اخالق و پیکر و رویه و مجد و بزرگوارى هیچکس از جهت*

  :وصف کنندگانش او را این چنین ستوده اند و گفته اند

گیسوانى مجعد و  ،محاسنى انبوه ،همواراي  گونه ،چشمانى سیاه ،داراى رخساره اى سفید آمیخته به اندکى سرخى

نه چندان بلند  ،قدى میانه ،میانى باریک ،استخوانى درشت ،عریضاي  شانه ،تناسباندامى م ،گردنى سیمگون ،پر

  .در شمار زیباترین چهره ها بوداي  نمکین و چهره ییسیما ،و نه کوتاه

  :و یا چنانکه شاعرى سرود

  و حسنى بخاطر هوشمندان نگذشته ییهیچ زیبا

  خاص بوداي  بهره ،ییمگر آنکه او را از آن زیبا

  گیسویش بدان میمانست که ي پیشانى او در زیر طره

  بر سر نهاده باشد ،تاجى از شام تاریک ،ماه تمامى

  خاکیان برتر بود) عنبر(از  ،بوى دالویز او

  و از مشک آنان گفتى که آن عطرى آسمانى است

  )خضاب میکردند ،حسن و حسین به رنگ سیاه(: ابن سعد گفته است 

  ).سیماى پیمبران و درخشندگى پادشاهان بود ،در حسن بن على(: و اصل بن عطاء گفته است 

  .در حالیکه اسبهاى نجیب را با او یدك مى کشیدند ،بیست و پنج بار حج کرد پیاده*

هرگاه از مرگ یاد مى کرد میگریست و هرگاه از قبر یاد مى کرد مى گریست و هر گاه محشر را و عبور از 

آورد میگریست و هرگاه بیاد ایستادن بپاى حساب مى افتاد آن چنان نعره مى زد که بیهوش مى  میرا بیاد  صراط

از خدا طلب بهشت مى کرد و به او  ،شد و چون بیاد بهشت و دوزخ مى افتاد همچون مار گزیده بخود مى پیچید

  .آتش پناه مى برد

  .بدنش بلرزه مى افتاد و رنگش زرد مى شد ،و چون وضو مى ساخت و بنماز مى ایستاد
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در تمامى  ،دارائیش را با خدا تقسیم کرد و دو نوبت از تمام مال خود براى خدا گذشت و با این همه ،سه نوبت

).در زمان خودش آنحضرت عابدترین مردم و بى اعتناترین مردم به زیور دنیا بود(: حاالت بیاد خدا بود گفته اند 

ت او برترین نشان هاى انسانیت وجود داشت هر که او را میدید به دیده اش بزرگ مىآمد و در سرشت وطین*

 ،او را مى شنید ي هر که با او آمیزش داشت بدو محبت مى ورزید و هر دوست یا دشمنى که سخن یاخطبه

  .باسانى درنگ مى کرد تا او سخن خود را تمام کند و خطبه اش را بپایان برد

  ).زنان از مثل حسن بن على نمى شکیبند ،بخدا(: گفته است  )37ص  8ابن کثیرج  بنقل(ابن زبیر 

به حسن بن على نرسید بر  ،هیچکس از حیث آبرو و بلندى قدر )ص(پس از رسولخدا (: محمد بن اسحاق گفت 

در خانه اش فرش مى گستردند و چون او از خانه بیرون مىآمد و آنجا مى نشست راه بسته مى شد و باحترام او 

بر میخاست و بخانه میرفت و آنگاه مردم رفت و آمد  ،کسى از برابرش عبور نمیکرد و او چون مى فهمید

  ).میکردند

 ،در کاروان کسى نماند که بدو تأسى نجوید و پیاده نشود ،یاده براه ادامه داددر راه مکه از مرکبش فرود آمد و پ

  .حتى سعد بن ابى وقاص که پیاده شد و در کنار آنحضرت راه افتاد

: گفت  -که براى حسن و حسین رکاب گرفته بود و لباسشان را مرتب میکرد  -به ابن عباس ) مدرك بن زیاد(

تو چه میدانى اینها ! پست  ي اى فرو مایه(: وى جواب داد ) رکاب برایشان میگیرى ؟! تو از اینها سالخورده ترى (

اینها پسران رسولخدایند آیا این موهبتى از جانب خدا بر من نیست که رکابشان را بگیرم و لباسشان را ! کى اند 

  )مرتب کنم ؟

یگذشت و آنها پاره هاى نان را بر زمین مستمند ماي  روزى بر عده: تواضعش چنان بود که  ،با این شأن و منزلت

اى پسر رسولخدا بیا با (: (و خود روى زمین نشسته بودند و میخوردند چون حسن بن على را دیدند گفتند  ،نهاد

و با آنان به غذا خوردن  )خدا متکبران را دوست نمیدارد(: فورا از مرکب فرود آمد و گفت ) )!ما هم غذا شو 

  .هم غذا بانان داد و هم پوشاك ،را به میهمانى خود دعوت کرد مشغول شد آنگاه آنها

حاجتت را بنویس و به (: بخشش و کرم او آنچنان بود که مردى حاجت نزد او آورد آن حضرت باو گفت 

این نامه چقدر براى : دو برابر خواسته اش بدو بخشید یکى از حاضرین گفت  ،او را خواند ي و چون نامه) ما بده

زیرا ما را از اهل نیکى ساخت مگر  ،برکت آن براى ما بیشتر بود(: فرمود ! اى پسر رسولخدا  ،او پر برکت بود

اى به ،نمیدانى که نیکى آن است که بى خواهش به کسى چیزى دهند و اما آنچه پس از خواهش مى دهند
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ناچیزى است در برابر آبروى او شاید آنکس شب را با اضطراب و میان بیم و امید بسر برده و نمیدانسته که آیا 

او خواهى زد یا شادى قبول به او خواهى بخشید و اکنون با تن لرزان  ي دست رد به سینه ،در برابر عرض نیازش

که نزد تو ریخته  ییدر برابر آبرو ،ه اش باو ببخشىآنگاه اگر تو فقط بقدر خواست ،و دل پر تپش نزد تو آمده

به شاعرى که معصیت ! سبحان اهللا : داد یکى از حاضرین گفت اي  عطیه ،وقتى به شاعرى) ییبهاى اندکى باو داده 

بهترین بخشش از مال آن است که با آن ! خدا  ي بنده(: بخشش مى کنى ؟ فرمود  ،خدا میکند و بهتان مى زند

  ).را نگاه دارى همانا یکى از انواع جویا شدن خیر آن است که از شر بپرهیزى آبروى خود

کسى را براى حمل (: مردى از او چیزى خواست به او پنجاه هزار در هم و پانصد دینار عطا کرد و فرمود 

  ).این هم اجرت باربر(: رداى خود را بدو داد و گفت  ،و چون کسى را حاضر کرد) این بار حاضر کن

: بیست هزار درهم بود همه را به عرب دادند گفت ) هر چه ذخیره داریم باو بدهید(: عربى نزد او آمد فرمود 

اشعارى انشاء  ،آنحضرت در پاسخ! در شأن تو بخوانم اي  اجازه ندادى که حاجتم را بگویم و مدیحه! موالى من 

موجب مى شود که ما پیش از  ،ى مى خواهدبیم فرو ریختن آبروى آنکس که از ما چیز(: کرد بدین مضمون که

  ).خواهش و سئوال او بدو ببخشیم

حسن و حسین و عبداهللا بن جعفر به راه حج میرفتند توشه و تنخواه آنان گم شد (: مدائنى روایت کرده که 

را  این گوسفند: از او آب طلبیدند گفت  ،رسیدند که پیرزنى در آن زندگى میکرداي  گرسنه و تشنه به خیمه

همین گوسفند را : گفت  ،بدوشید و شیر آن را با آب بیامیزید و بیاشامید چنین کردند سپس از او غذا خواستند

بکشید و بخورید یکى از آنان گوسفند را ذبح کرد و از گوشت آن مقدارى بریان کرد و همه خوردند و  ،داریم

چون باز گشتیم نزد ما بیا  ،به حج میرویم ،ز قریشیمما ا: سپس همانجا بخواب رفتند هنگام رفتن به پیرزن گفتند 

  .با تو به نیکى رفتار خواهیم کرد و رفتند

آنگاه  ،گوسفند مرا براى مردمى ناشناس میکشى! گفت واى بر تو  ،شوهر زن که آمد و از جریان خبر یافت

  ؟!از قریش بودند:  ییمیگو

از آن محل کوچ کرد و به مدینه عبورش افتاد حسن بن على او را  ،روزگارى گذشت و کار بر پیرزن سخت شد

من همانم که در فالن روز مهمان تو شدم : گفت ! مرا مى شناسى ؟ گفت نه : پیش رفت و گفت  ،دید و شناخت

ت آنحضر ،برادرش حسین بن على فرستاد و دستور داد تا هزار گوسفند و هزار دینار زر باو دادند آنگاه او را نزد
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 ،دو مرد).همانند آنان باو داد یینیز به همان اندازه بدو بخشید و او را نزد عبداهللا بن جعفر فرستاد و او نیز عطا

یکى از بنى هاشم و دیگرى از بنى امیه با یکدیگر مجادله داشتند این میگفت قوم من بزرگوارترند و آن میگفت 

خود بروند و چیزى بخواهند اموى نزد ده تن از بنى  ي طایفه قوم من قرار شد هر یک نزد ده نفر از مردم قوم و

آنحضرت دستور داد صدو  ،ابتدا نزد حسن بن على آمد ،هر یک ده هزار درهم باو دادند و اما هاشمى ،امیه رفت

پیش از من به کسى مراجعه : آنحضرت پرسید  ،سپس نزد حسین بن على رفت ،پنجاه هزار درهم باو بدهند

سرور خود چیزى بیفزایم و او نیز  ي من قدرت ندارم بر عطیه: آرى ؟ به برادرت حسن فرمود : گفت ؟ اي  کرده

صد و پنجاه هزار درهم به این سائل داد مرد اموى آمد با صد هزار درهم که از ده کس گرفته بود و مرد هاشمى 

پول را به صاحبانش رد کرد  ،ن شدآمد با سیصد هزار درهم که از دو تن گرفته بود اموى از این تفاوت خشمگی

خواهى بردار و خواهى بر : و آنان هم پذیرفتند و هاشمى نیز همین کار را کرد ولى حسین نپذیرفتند و گفتند 

  .ما عطاى خود را باز نمى ستانیم ،خاك بیفکن

که آنجاست یک لقمه میخورد و یک لقمه به سگى  ،نانى در پیش نهاده ي روزى غالم سیاهى را دید که گرده

شرم میکنم که خودم بخورم و باو ندهم حسن : چه چیز تو را به اینکار وامیدارد ؟ گفت : میدهد از او پرسید 

باغى  ،او را خرید ،از اینجا حرکت نکن تا من برگردم و خود نزد صاحب آن غالم رفت: علیه السالم باو فرمود 

  .رد و باغ را بدو بخشیدغالم را آزاد ک ،را هم که در آن زندگى میکرد خرید

حلم و گذشت او  .سخن در کرم و بخشش او فراوان است که ما اکنون در صدد بیان آنها نیستیم ،و بجز اینها

  .با کوه ها برابرى میکرد -مروان  ي بگفته -چنان بود که 

 )هجرى 381توفى بسال م() محمد بن على بن الحسین بن بابویه(او به زیور دنیا آنچنان بود که  ییزهد و بى اعتنا

دنیا  ي زهد الحسن علیه السالم بدین صفت او اختصاص داد و در این باره همین بس که از همه: کتابى را بنام 

  .یکباره بخاطر دین صرفنظر کرد

و یکى از  ،او سرور جوانان بهشت و یکى از دو نفرى است که دودمان پیامبر منحصرا از نسل آنان بوجود آمد

 ،و یکى از پنج نفر اصحاب کساء ،نصاراى نجران حاضر شد ي چهار نفرى است که رسول خدا با آنان به مباهله

و یکى از دوازده نفرى است که خدا فرمانبرى آنان را بر بندگانش واجب و فرض ساخته و او یکى از کسانى 

کى از کسانى است که خدا دوستى آنان را پاداش و ی ،است که در قرآن کریم پاك و منزه از پلیدى معرفى شده

و یکى از آنانکه رسول اکرم ایشانرا هموزن قرآن و یکى از دو دست آویزگران وزن قرار  ،رسالت پیامبر دانسته
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رسولخدا و محبوب اوست و آنکسى است که پیامبر دعا میکرد خدا دوستدار او را دوست  ي داده و او ریحانه

.بدارد

.بقدرى است که یاد کردن آنها بطول مى انجامد و تازه پس از بیانى دراز باخر نمى رسد افتخارات او

به بهترین شکلى  ،بیعت کردند در همان مدت کوتاه حکومتش ،مسلمانان با او به خالفت ،پس از وفات پدرش

اویه قرار صلح منعقد با مع )بنابر صحیح ترین روایتها( 41کارها را اداره کرد در پانزدهم جمادى االولى سال 

ساخت و با اینکار هم دین را حفظ کرد و هم مؤمنان را از قتل نجات داد و در اینکار بر طبق آموزش خاصى 

عمل نمود دوران خالفت رسمى و ظاهرى او هفت ماه و بیست  ،پدرش از پیامبر دریافت کرده بود ي که بوسیله

  .و چهار روز بود

او براى ساکنان و واردان آن  ي مدینه بازگشت و در آن شهر اقامت گزید و خانه به ،پس از امضاى قرار داد صلح

جلوه گاه هدایت و فرازگاه دانش و پناه گاه مسلمانان گشت  ،دومین حرم شد و او خود در این هر دو حرم ،شهر

دور و بر او مردمى از شهرهاى دور دست گرد آمدند براى فهم و شناخت دین و سپس رفتن و قوم خود را از قهر 

و عذاب بیم دادن و اینها همان شاگردان و حامالن دانش او و راویان از او بودند و حسن بن على بخاطر علم و 

توانترین  ،ش فراوانى که خدا بدو ارزانى داشته بود و هم بخاطر قدر و منزلت بلندى که در دل مردم داشتدان

.بشر بود براى پیشوایى امت و رهبرى فکرى آنان و درست کردن عقایدشان و متحد ساختن و بهم بستن ایشان

.شست و به ذکر خدا مى پرداختتا بر آمدن آفتاب در مسجد رسول خدا مى ن ،نماز صبحگاه را که میخواند

در کتاب الفصول المهمه ص (بزرگان و برگزیدگان مردم گرد او مى نشستند و او با آنان سخن میگفت ابن صباغ 

مردم گرد او جمع مى شدند و او با سخنان خود عقده هاى علمى را مى گشود و ایرادهاى (: مى نویسد  )159

  ).مخالفین را پاسخ مى داد

در هنگام طواف مردم براى اینکه باو سالم کنند آنچنان از دحام میکردند که گاه نزدیک  ،زاردچون حج میگ

  !بود خود او پایمال شود

در آخرین بار بود که احساس خطر  )در یکى از فصول کتاب مشروحا خواهد آمد(او را بارها مسموم کردند 

جدا خواهم شد و به پروردگارم خواهم پیوست  من بزودى از تو(: به برادرش حسین علیه السالم گفت  ،کرد

عامل و سبب اینکار را مى شناسم و در پیشگاه  ،بدان که مرا مسموم کرده و کبدم را تباه ساخته اند من خود

مرا در کنار رسولخدا بخاك سپار زیرا من به او و (: سپس فرمود  ،خدا از مسبب آن داد خواهى خواهم کرد
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 ترم او اولی ي خانه
1

ولى اگر نگذاشتند تو را به حق آن پیوندى که به خدا نزدیکت ساخته و به خویشاوندى , 

بگذار تا رسول  ،خونى ریخته شود ي سوگند میدهم که نگذارى بخاطر من قطره نزدیکى که با پیامبر خدا دارى

  .)مخدا را مالقات کنیم و نزد او از دشمنان داد خواهى نمائیم و جفاى مردم را باو باز گوئی

خاندان و فرزندانش و آنچه از خود بجا گذارده بود باو کرد و او را به آنچه  ي سپس سفارشهاى الزم را درباره

وصیت نمود و جانشینى او را به شیعیان اعالم کرد و در روز  ،مرگ وصیت کرده بود ي پدرشان على در لحظه

  .وفات یافت 49ماه صفر سال  17

هیچ  ،معاویه میخواست براى پسرش یزید بیعت بگیرد و در انجام این منظور(:  ابوالفرج اصفهانى نوشته است

چیز براى او گرانبارتر و مزاحمتر از حسن بن على و سعد بن ابى و قاص نبود بدینجهت هر دو را با وسائل مخفى 

  ).مسموم کرد

مردم بود  ي رفته و تخدیر شدهبر پیکر خواب اي  همچون تازیانه ،و بسى روشن است که فجایع بزرگى از این نوع

که شعور و درك آنان را بر مى انگیخت و احساس درد را در آنان زنده مى ساخت اقطار اسالمى دهان بدهان 

شورشى خبر میداد و در هر  ي موج شیون مردم از زمینه ،در هر گوشه ،خبر این پیشامد بزرگ را پخش کردند

ستمگران بزودى (: به انقالبى تهدید میکرد و خداى سبحان مى گویددستگاه حکومت را  ،ییبلند شدن غوغا ،سال

  ).خواهند دانست که به چه سر انجامى دچار مى شوند

حسن بن على در هنگام احتضار گفت مرا : سبط ابن جوزى به سند خود از ابن سعد و او از واقدى روایت کرده 

که والى مدینه بود بپا  -وان حکم و سعید بن العاص دفن کنید امویان و مر -رسول اکرم  یعنى -در کنار پدرم 

                                               
1

از او بود و کسى از فرزند به پدر و از جزء به کل نزدیکتر و اولیتر نیست و اما  ییاولویت به پیامبر از اینرو که فرزند و پاره ى تن بلکه جز-

د اولویت به خانه ى پیامبر بدین جهت که او وارث شرعى مادرش صدیقه ى طاهره و او یگانه وارث پدرش رسول خدا بود فاطمه از پدر ارث مى بر

  .ر این مورد تخصیص خورده باشدهمچنان که سلیمان از داود و دلیلى نیست که عمومات ارث د

نظر به ابوبکر و عمر دارد که بخاطر سهمى که دختر هر یک در خانه ى رسول اکرم داشتند ) در کلمه احق یعنى اولیتر و سزاوارتر (صیغه ى تفضیل 

است مورد اختالف علماى اي  این مسالهزوجه از زمین نیز ارث میبرد و  ،و عمل آنان داللت میکند بر اینکه بعقیده ى آنان ،در آنجا مدفون شدند

هر کدام داراى یک سهم از هفتاد و دو سهم بودند چون  -بنابر اینکه از خانه ى رسول اکرم ارث میبردند  -عایشه و حفصه  ،اسالم تا امروز بارى

یک نهم از یک هشتم مجموع خانه  ،هر یکىهمسر پیامبر بودند و سهم همه ى همسران مجموعا یک هشتم از خانه بود یعنى سهم  9آنها دو نفر از 

و اگر نه باید گفت که ورثه ى ! قبر در آن مى گنجیده است  72بوده است امروز براى ما وسعت اطاق پیغمبر معلوم نیست ولى باید فرض کنیم که 

رت باید اعتراف کرد که حسن فرزند زهرا به صدیقه ى طاهره اجازه ى دفن آندو نفر را در آن اطاق داده اند راه دیگرى که وجود ندارد به هر صو

  .پیغمبر و خانه ى او از هر کس اولیتر و سزاوارتر بوده است
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هیچکس نباید با رسول خدا : (یکى از مخالفان عایشه بود که گفت : ابن سعد مى گوید ! خاستند و نگذاشتند 

  ).دفن شود

آن زن بر استرى نشست و  ،چون خواستند حسن ابن على را بخاك سپارند: ابوالفرج اموى اصفهانى روایت کرده 

اي  به کمک برداشت و اینجا بود که گوینده ،امیه و مروان و هر کس از یاوران و سپاهشان که در آنجا بودبنى 

  ).یک روز بر استر و یک روز بر شتر(: گفت 

مسعودى نیز سوار شدن عایشه را بر استر خاکسترى رنگ و دومین فرماندهى او را بر امویان بر ضد خاندان 

ما هنوز سرمان را ! عمه : قاسم پسر محمد بن ابى بکر نزد عایشه آمد و گفت (: ست ذکر کرده و گفته ا ،پیغمبر

عایشه بر اثر این ! ؟  ییرا هم به آن بیفزا) استر خاکسترى(مى خواهى داستان  ،بر نشسته ایم) شتر سرخ(از داستان 

.)سخن بازگشت
1

  

بخدا قسم آنان در دست ما  ،مروان واگذار ما را با آل: انبوهى از مردم گرد حسین بن على مجتمع شده گفتند 

خون ریخته شود و اگر این اي  برادرم وصیت کرده که نباید بخاطر او قطره(: بسى حقیر و ناچیزند فرمود 

.سفارش نمى بود میدیدید که شمشیرهاى خدا با آنان چه میکند

.این سخن به شرائط صلح اشاره مى کردبا ) آنها عهد میان ما و خود را شکستند و شرائط ما را زیر پا نهادند

حسن بن على را از آنجا به قبرستان بقیع بردند و در کنار قبر جده اش فاطمه بنت اسد بخاك سپردند در کتاب 

روزى که حسن بن على وفات یافت و در بقیع مدفون : از واقدى و او از ثعلبه نقل مى کند که گفت ) االصابه(

جمعیت آنچنان بود که اگر در بقیع سوزنى مى افکندند بر سر انسانى مى افتاد و به من حاضر بودم انبوهى , شد

  .زمین نمى رسید

  
                                               

1
احنف بن قیس در روز : گوید  ،از حسن بصرى نقل کرده)  35:  1ج (!)المحاسن و المساوى (مانند این نکوهش و سرزنش مؤدبانه را بیهقى نیز در -

آیا در اینباره در : گفت ! ابدا  ،نه: ؟ گفت اي  آیا از پیامبر خدا درباره ى این راه سفارشى و سخنى شنیده! یرالمؤمنین یا ام: جنگ جمل به عایشه گفت 

که رسول خدا در آنوقت که مسلمانان در اقلیت بودند و اي  آیا هیچ دیده: قرآن همان است که شما مى خوانید گفت : ؟ گفت اي  قرآن چیزى خوانده

  .!در این صورت پس ما چه گناهى کرده ایم ؟: احنف گفت ! نه هرگز : از زنان خود یارى طلبیده باشد ؟ گفت  ،کثریتمشرکان در ا
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  بخش دوم

  

  موقعیت سیاسى
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  پیش از بیعت!

که بطور دقیق نمیتوان گفت تا چه حدى تحت  -براى روشن شدن موضوعى همچون موضوع مورد بحث ما 

کافى است که فقط اندکى به عقب بازگشته و برخى از اوضاع اجتماعى  -بوده تأثیر قضایاى گذشته و همزمان 

با توجه به اثر  ،بررسى کنیم ،براى نخستین بار بدان رو آوردند ،صدر اول را که مسلمانان پس از دوران نبوت

دید عمیق شخص نبى اکرم در نفوس مسلمانان و تسلط و قدرت وى بر سازندگى جامعه و دست خالقى که در پ

  .آوردن عناصر نشاط و تحرك در پیروان خود داشت

کافى است که از  ،الهام مى گیریم ،زودگذر ي و در این مورد که ما از خاطرات گذشته براى ترسیم یک چهره

هر جریانى فقط ارتباط آن را با موضوع خود و یا فقط جریانات مربوط به این موضوع را ذکر کنیم تا در پرتو 

  .بدست آوریم ،میزان تأثیر قضایاى گذشته را در موضوع مورد بحث ،این اسلوب

جهان  ي در گذشت پیامبر خدا و از بین رفتن این تشعش آسمانى بود که بر همه ،بزرگترین حادثه در تاریخ اسالم

 ،شتعالم در ظلمتى شر آفرین فرو رفت و زمین با مرگ پیامبر از آسمان منقطع گ ،فیض مى بخشید با این حادثه

پیوند آن دو بیکدیگر بود و مگر ممکن است زمین از  ي زیرا وحى همچون قاصدى میان آسمان و زمین و مایه

آسمان بى نیاز گردد در حالیکه رزقش در آنجا و زندگیش و نشاطش و نورش و دینش از آنجا است راستى اگر 

تى از این باالتر و براى مسلمانان زیانى از براى دنیا وحش ،و قطعى و همیشگى میبود یینها ،و انقطاع ییاین جدا

  .این گرانبارتر تصور نمى شد

 ،آزمایش دشوار و مصیبت بزرگى را که مسلمانان بر اثر انقطاع وحى -صلى اهللا علیه و آله  -ولى رسول خدا 

به آنها  ،از پیش ادراك کرد و از روى مهر و رافتى که به مؤمنان داشت ،بطور طبیعى بدان دچار خواهند شد

وحى منقطع  ي واحدى برقرار خواهد ماند و مگر پس از اینکه رشته ي رشته ،خبر داد که میان آنان و آسمان

  !:چنگ زدن و در آویختن مى باشد ؟ فرمود  ي دیگرى شایسته ي رشته ،آسمانى ي جز رشته ،شده

کتاب خدا را آن ریسمان : گمراه نخواهید شد  ،من براى شما چیزى گذارده ام که تا وقتى بدان چنگ در زنید(

از آسمان تا زمین بر کشیده و عترت و خاندانم را و این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا با من در 
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) خواهید داشت ،قیامت دیدار کنند بنگرید تا پس از من چگونه پاس مرا در ایندو باز مانده
1

  

 ي مسلمانان و یا آنانکه مدعى بودند شایسته ي جامعه: است که قبال ببینیم  بحثى که در پیش داریم آن ي شایسته

با عترت و خاندان رسول اکرم چه روشى در پیش گرفتند تا بتوانیم قضاوت کنیم  ،رهبرى و نمایندگى جامعه اند

است از این  تا آنجا که به بحث ما مربوط ،که چگونه پاس پیامبر را در مورد خاندانش نگاه داشتند و حداقل

  .موضوع باخبر گردیم

على بارزترین مرد خاندان پیامبر پس از آنحضرت است و اگر  ،او باشند ي خاندان و عشیره ،اگر عترت هر کس

را در هر دو ) عترت( ي آنحضرت است و عرب کلمه ي حسن مهتر فرزندان و ذریه ،فرزندان و نوادگان او باشند

  .بکار میبرد - هم خاندان و هم فرزندان  -مورد 

بالفاصله پس از رحلت رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله به آن دو  ،مقدر شده بود که اجتماع مسلمان ،آرى

گروهى به توجیه و تأویل گفته هاى پیامبر پردازند و در مرداب تأویالت : دستگى و انشعاب تاریخى دچار شود 

گردن نهند و بر سر آن گفته ها ایستادگى کنند و  خود فرو روند و گروهى دیگر به گفته هاى صریح آنحضرت

رسول اکرم در موضوع نامزدى مقام خالفت سخنان صریح زیادى فرموده که اکنون جاى عرضه کردن آنها 

گروه دوم را اثبات نمائیم  ي طرفداران تأویل را رد کنیم یا گفته ي نیست و ما اینجا بدانصدد نیستیم که عقیده

در ظرف خود با وضعى خاص واقع شده و بحث و  ،هر آنچه مورد توافق یا اختالف میان دو گروه باشد ،چه

!!!ما واقعیت را دگرگون نخواهد ساخت ي مجادله

: میگوئیم  ،لیکن ما به همراهى اهل تأویل و براى اینکه مخالفت آنانرا با گفته هاى صریح پیامبرشان عذر نهیم

که رسول اکرم آنرا پس از خود به قرآن و عترت خویش اختصاص داده بود و در این  -آنها به نیابت از وحى 

سیاسى نگریستند و بى آنکه  ي به نظر یک مسئله -حدیث و احادیث فراوان دیگر بدان اشاره کرده بود 

که لزوم  آنرا پیش از هر چیز مربوط به مصلحت دانستند و معتقد شدند ،بخواهند با پیغمبر مخالفتى کرده باشند

                                               
نیز هست به همین ترتیب احادیث زیاد دیگرى )  1ج 44ص () کنز العمال(از احادیث کتاب  874حدیث  ،نقل کرده و آن) ترمذى(این حدیث را  -١

کتاب خدا را آن رشته : من در میان شما دو جانشین میگذارم : (اهل سنت نقل کرده اند در بعضى از این احادیث چنین آمده نیز کتب صحاح و مسانید 

امام احمد و طبرانى در () و ایندو از هم جدا نمى شوند تا بر من در قیامت وارد شوند ،ى بر کشیده میان آسمان و زمین و عترتم یعنى خاندانم را

  )الکبیر



33

اگر آنان  ،وابسته به صالحدید و نظر پیامبران مجرب و جهاندیده است ،اطاعت فرمان پیامبر در مسائل سیاسى

  .پیامبر ي نظر آنان مالك عمل است نه اراده ،پیامبر توافق داشتند باید آنرا پذیرفت و اگر توافق نداشتند ي با اراده

و شاید از نظر جمع کثیرى  -امکان یافت  ،و بدین ترتیب ،گرفته شدخالفت از خاندان پیغمبر باز  ،بدین ترتیب

که معاویه نیز روزى بر سر خالفت اسالمى با دیگران  -از پیروان محمد صلى اهللا علیه و آله پسندیده آمد 

منازعه کند و خود را بدلیل مسن تر بودن براى حکومت شایسته تر بداند 
1

عمر (و جمعى از پیروان قوم همچون 

با تمام اهانتى که  -این ادعاى معاویه  .نظر اورا تأیید کنند) دوسى ي ابو هریره(و ) مغیره بن شعبه(و ) و بن عاص

اي  آنرا میباید در دوره ي ریشه ،در نوع خود بیسابقه نیست -در آن به قداست و طهارت اسالم موجود است 

Ð!جستجو کرد!برتر و عالیترقدیمى تر و با اسلوبى اي  جلوتر و در همدستى و توطئه
.  

همان بود که آنروز در مدینه کار  ،این انحراف و عقبگرد ي سنگ زاویه: این مطلب دیرى پوشیده نماند که 

بر تافته و به کار گرفته شد  ،جدیداي  رشته ،بر محور آن بوجود آمد و در آن!بنى ساعده ي گذارده شد و سفیفه

در حدیث مزبور مغایرت داشت  )ص(ن و زمین و مورد نظر رسول اکرم الهى متصل میان آسما ي که با رشته

  .که خواستند تا آخر با تاریخ همپا و همراه باشداي  رشته

                                               
  .مالحظه کنید)  13ص  4ج (در اینباره نامه ى معاویه را به امام حسن علیه السالم در شرح نهج البالغه -١
٢

و )  79 - 78ص  6ج  ،تاریخ مسعودى در حاشیه ى کامل ابن اثیر(براى تأیید این مطلب رجوع کنید به سخن صریح خود معاویه در اینمورد - 

در قصیده ى المیه اش همین موضوع را در نظر داشته اند که ) مهیار دیلمى(: د را بر این اساس پرداخته اند بسیارى از شاعران پیشین ما قصائد خو

:میگوید

  .)معاویه و پسرش: آن دو پلید .(ابن هند و ابنه: و ما الخبیثان 

  .)هر چند کارشان بزرگ و عصیانبار و هولناك بود(.و ان طغى خطبهما بعد وجل

  )مبتکر نبودند ،در آنچه پدید آوردند(.الذى جائابهبمبد عین فى 

  ).بلکه این راهها را از دیگران آموخته و دنباله رو آنان بودند(و انما تقفیا تلک السبل.

  :که میگوید) شریف رضى(و هم استاد او 

  -)هر چند بزرگ -کار دنباله روان (اال لیس فعل االخرین و ان عال

  )زشت تر از کار پیشینیان نبود(بزائدعلى قبح فعل االولین 

  :که میگوید) کمیت اسدى(و هم پیش از آندو 

  )تیر اندازان از کمان کسى جز خودشان تیر مى افکنند(یصیب به الرامون عن قوس غیر هم

  )که زمینه ى شر را پیشینش براى او فراهم آورده استاي  اى بسا بدنبال آمده(فیا اخرا اسدى له الشراول

  و از اینگونه شعر فراوان دیگر
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!!!!:بولس سالمه  ي و بگفته

  .حوادثى واقع شد) سرپوشیده(در زیر آن 

  .کج رویها گشت ي احساسات نهانى و پدید آورنده ي که بر انگیزنده

و پر از  ،سبز و نو رسیده یهمچون شاخه هاى خار بن ،به هر سو پراکنده گشت ییخواسته هاامواج تمایالت و 

!!.خار و پر آفت ي تیغه

او و نمایشگر روح بزرگ  ي روشى در پیش گرفت که شایسته ،در برابر آن جمع تأویلگر ،صاحب اصلى خالفت

 ي خلق خدا با آن رشته ي او و هم ضامن حفظ و حراست اسالم میتوانست بود آخر مگر نه او تنها واسطه

  .آسمانى و الهى است ؟

 ،تا آن اندازه که براى هشیار کردن افکار مسلمانان و توجه دادن ملت به حق از دست رفته اش الزم میدید

تسلیم شد و بیعت  ،را به تأخیر افکند و پس از آن در برابر الزام دستگاه خالفتبیعت با مسند نشین خالفت 

کرد 
1

کوتاه کردند با اینکه از همه کس بدان  ،چگونه دست شما را از این منصب: یکى از یارانش از او پرسید 

جمعى دیگر  این یک انحصار طلبى بود که جمعى بدان حرص ورزیدند و(: سزاوارتر بودید ؟ در پاسخ فرمود 

قیامت است و تو اکنون از آنچه  ،داورى در این قضیه با خداست و باز گشتگاه ،بزرگوارانه از سر آن گذشتند

)بکارت نیاید پیگیرى مکن
2
.  

  .و خشم باطنى و در عین تسلیم و تحمل آنحضرت را میتوان دید ییکامل نارضا ي نشانه ،و در این سخن

سابقه و جهاد او و  ،از کینه و دشمنى فرو گرفته بوداي  چشم هاى آنان را پرده ،رقیبانش پرتو نور او را ندیدند

که  - او  ي خویشاوندى و دامادى و برادرى او با پیغمبر و دانش و عبادت او و گفته هاى صریح رسولخدا درباره

و امتیازات هیچیک را انکار نمیکردند ولى بخاطر همین برترى ها  -آنروز بیش از امروز در دسترس بود 

که نهال اسالم را  -و شمشیر براى او را  ییو حقجو ییفراوانش بدو کین مى ورزیدند و پیگیرى او را در حقگو

                                               
سستى و درنگ کردى تا آنگاه که  -یعنى ابوبکر  -در بیعت او : نوشت  ،براى آنحضرت فرستاد) ابوامامه باهلى(که بوسیله ى اي  معاویه در نامه -١

  .و قهر بسوى آن رانده و کشیده شدي به جبر ،همچون شتر نر سر کش
و هلم الخطب : است که در متن گفتار آنحضرت آمده و دنباله ى آن چنین است ) فدع عنک نهبا صیح فى حجراته(: ترجمه ى مثل معروف عربى  - ٢

خارج فى ابن ابى سفیان یعنى فعال به ماجراى معاویه بپرداز که موضوع روز است و نه به آنچه به هر صورت گذشته و از دسترس فکر و عمل امروز 

  )مترجم(حبان دل بیدار و گوش شنوا است بزرگ و کار آموز براى صا درسى ،است و در این گفتار علوى
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در صحنه هاى پیکار مقدس بر نشانده و دشمنان خونین و خونخواهى از میان همین مردم براى صاحب خود 

  .دشمن میداشتند - ! تراشیده بود 

او در آنروز چهارمین دهه عمر را میگذرانید و چه جاى شگفتى اگر  ،یگرفتند چهجوانى او را بر او خرده م

دیگر ! بدانند ؟  - مثال  -خالفت بالفصل رسولخدا را سنینى در حدود هفتاد سالگى !شرط ،پیران سالخورده

هر چه در نبوت رواست  ،امت نیز منصبى هم چون نبوت است ییامامت و پیشوا ،توجه نداشتند که در اسالم

براى امامت نیز پسندیده نمى باشد و در  ،در امامت هم رواست و هر چه براى عظمت پیامبرى شایسته نیست

چه ارزشى میتواند داشته  ،دیگر اجتهادى که نتیجه اش شرط بودن پیرى است در مقابل نصب قاطع ،اینصورت

  .!چه مایه و وزنى خواهد بود ؟  ،و تصریح هاى پیامبرباشد ؟ و مالحظات سیاسى را با وجود گفته هاى خدا 

 ،سنین عمر على در روز وفات پیامبر صلى اهللا علیه و آله با سنین عمر عیسى بن مریم در روز عروج به آسمان

روا بود که عیسى در آخرین روز نبوتش به سى و سه سالگى برسد ولى روا نبود که على در ! برابر بود شگفتا 

که خدا براى ساکنان بهشتش در آن جهان اي  مرحله! و امامتش در این مرحله از عمر باشد ؟  ییپیشوا اولین روز

خدا آن را براى بندگان برگزیده اش در بهشت  ،بهترین سنین عمر آدمى نمى بود ،اگر این سن! مقرر کرده است 

  .معین نمى فرمود

نمى پسندیدند که نبوت و خالفت (دیگر او میشمردند و  ي نقیصه ،قرابت و خویشاوندى نزدیک او را با پیغمبر

مى دانستند و چگونه خویشاوندى با شکل اي  حاال چه شده بود که فضیلتى را نقیصه) در یک خاندان جمع شود

نزدیکترش را مانع خالفت میشمردند ولى با شکل دور ترش را دلیل خالفت و تنها برهان در برابر رقباى بیگانه 

  .دون پاسخ استب ییسئوالها

مسلمانان است که خالفت را از خاندان پیغمبر جدا کنند  ي آنها پنداشتند این به سود اسالم و به مصلحت جامعه

هاى خاندانهاى دیگر در راه تصرف عالیترین منصب دینى باز گذارند  ییو میدان را براى فعالیت ها و قدرت نما

  .و تصرف قاهرانه و فاتحانه بسى دور است ییمنصبى که طبیعتا از قلمرو قدرت نما

 ،منظور و هدف مهمى که پیغمبر با اصرار و احتیاط براى امت و عترت در نظر داشت و بخاطر آن ،و خالصه

  .از چشم آنان پوشیده ماند ،خالفت را به عترت سپرد

و خطاى مدعیان  )ص(یغمبر دلهاى بیدار را به حقانیت عمل پ ،در عالم اسالم پیش آمد ،حوادثى که بعد از این

بود که آنهمه اختالفات تاریخى خونین را میان ) تفکیک خالفت از عترت(متوجه ساخت زیرا همین 
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دلباختگان خالفت بوجود آورد و آن فجایع بزرگ را در عالم اسالم واقع ساخت و منشاء پیش آمدهاى 

خالفت اسالمى از نخستین روز به راه طبیعى و  زیانبخشى را در راه تحقق وضع ایده آل اسالم شد بطوري که اگر

یعنى کسى جز خدا در آن دخالتى نمیکرد و اجتهادها و سیاست هاى بشرى آنرا آلوده  -روشن خود مى رفت 

  .مسلمانان از این پیشامدها در امان بودند ،نمى ساخت

من امر هم و من یعص اهللا و رسوله  و ما کان لمؤمن وال مؤمنه اذا قضى اهللا و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره(

 ،هیچ مرد و زن مؤمن را مجال آن نیست که چون خدا و رسولش در امرى حکم کردند() فقد ضل ضالال مبینا

ایشان در امرشان به اختیار و میل خود باشند و هر آنکس که خدا و رسولش را نافرمانى کند به گمراهى نمایانى 

  .)دچار شده است

مسلمانان که از نسلى به نسل  ي میان خاندانهاى بر جسته ،اى خونین و مخاصمتهاى دراز مدتمگر این کشمکشه

موجبى غیر از همان باز گذاردن میدان خالفت براى هر کس و ناکسى داشت ؟ و مگر  ،دیگر به ارث مى رسید

میان بنى زبیر و  ،امیه میان بنى هاشم و بنى: خونریزیهاى فجیعى که در دوره هاى مختلف تاریخ اسالم پیش آمد 

طبیعى گسستن این قید و بند دینى  ي میان علویان و بنى عباس جز نتیجه ،میان بنى عباس و بنى امیه ،بنى امیه

 ،چیزى بود ؟ همان قید و بندى که رسول خدا آن همه براى تحکیم و تثبیت آن احتیاط و دقت بخرج میداد

  .مى دید و در صدد جلوگیرى از بروز آن بود این حوادث اسفبار را ،چنانکه گفتى از پیش

اگر کشتن بود و اگر به دار آویختن  -خاندان پیغمبر مرتکب شدند و هر کدام آنها  ي و مگر فجایعى که درباره

موجبى جز همان نخستین اشتباه داشت ؟ همان  ،در نوع خود بى نظیر بود - و اگر اسیر کردن یا آواره ساختن 

طرح نبوى در مورد امت و عترتش را پایمال کرد و مصلحتى را که آنحضرت براى امت و  اشتباهى که سیاست و

  .عترت در نظر داشت نادیده گرفت ؟

اجتماع نبوت و خالفت (آنها عمق این سیاست دور اندیش را در نیافتند و چون سرگرم سیاستى دیگر بودند  ،آرى

  .را خوش نداشتند) در یک خاندان

نیافته بودند اما عذر باطنى  ،عذر دیگرى که بتوان آشکارا به مردم گفت ،عذر ظاهرى آنان بود که بجز آن ،این

از آن آگاه نیست ولى گمان بیشتر آن است که از خاطرات خونین جنگهاى  ،آنان چه بود ؟ کسى جز داناى نهان

 -) هیزم را ،آنچنان میخورد که آتشدین را (: حدیث  ي که بگفته - مقدس دعوت اسالمى و یا از حس حسادت 

  .بیرون نبوده است
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خطرناکترین بیماریهاى روانى بشر و کارگرترین آنان در مزاج  ،براستى که عشق ریاست و هوس حکومت

  .نیرومند رهبران و مدعیان رهبرى است

 -ناى متعارف آن بمع -داخل در قلمرو سیاست  ،نبوت و امامت از اینرو که هر دو از منصبهاى الهى مى باشند

 ییخود جز ،نیستند و هر سیاستى که در دستگاه نبوت و یا در یکى از توابع ادارى و تشکیالتى آن مشاهده شود

صاحب دین و رهبر دینى است و  ،این امور ي از دین و مربوط به آن است و یگانه مرجع با صالحیت در همه

  .باره مى باشد آخرین و حتمى ترین راى و سخن در آن ،رأى و سخن او

تظلم بار و عتاب  ي به نامه ،اینک براى اینکه ارتباط شدید این مطلب با موضوع مورد بحث ما روشن شود

  !!:چنین آمده بود  ،اشاره میکنیم در آن نامه ،آمیزى که حسن بن على در آغاز خالفتش براى معاویه نوشت

قریش گفتند ما : در میان عرب منازعه در افتاد  ،بر سر میراث حکومت او ،چون رسول خدا رحلت یافت... (

عشیره و خویشاوندان و نگهبانان نسب اوئیم و روا نیست که شما بر سر حکومت و قدرت او با ما مخاصمه 

آنها را گرامى داشت و مسند را تسلیم  ،او گردن نهاد ي عرب این حجت را از قریش پذیرفت و به داعیه ،کنید

به قریش همانرا گفتیم که قریش به عرب گفته بود !آنان کرد پس آنگاه ما
1

ولى او همانند عرب با ما به انصاف 

نگرایید قرشیان حکومت را به نیروى استدالل خود و بیارى انصاف عرب گرفتند ولى چون نوبت استدالل ما و 

ا داشتند و خود زمام کار را ما رو ي ستم و جفا درباره ،ما را دور کردند و باتفاق و اجتماع ،انصاف آنان فرا رسید

  .پیشگاه خداست و اوست یاور و سرپرست ما ،بدست گرفتند بارى وعده گاه ما و آنان

بسى در شگفت  ،از اینکه جمعى حق ما و حکومت خاندان ما را غاصبانه مورد دستبرد ساخته اند ،ما در آنروز(

 ،ر اسالم بودند از منازعه با ایشان چشم پوشیدیمبودیم لیکن از آنجا که آنها مردمى صاحب فضیلت و با سابقه د

  .دستاویزى براى شکست دین بیابند یا راهى بسوى اخاللگرى و فساد پیدا کنند ،مباد که منافقان و مخالفان دین

بجا است که همه کس از دست اندازى تو بدین منصب و مسند در شگفت فرو  -! اى معاویه  -ولى امروز (

از تو بیاد است و نه اثر اي  نه فضیلت و خصلت ستوده ،این مقام نیستى ي تو به هیچ بابت شایسته ،چه! روند 

یکى از گروه هاى معاند و فرزند سر سخت ترین  ي تو دست پرورده: و افزون از همه آنکه اي  نیک و پسندیده

                                               
اثرى از این مباحثات و گفتگوها نیست و ما جز به بخش  ،که به تاریخ اهل بیت وارد شده اینست که در تاریخ یییکى از بزرگترین خسارتها-١

حاج عبدالحسین ازرى  ،دسترسى نداریم و اینجاست که من بیاد گفته ى شاعر نوآور ،کوچکى از آن که تصادفا از کنترل و سانسور دشمن در امان مانده

  .آگاهت کنند ،که از روزگاران گذشته بجا مانده ییبخوان تا از سر گذشت ماجراها ،آنچه را که هواها و هوسها مى نویسند ،در زمان خود: مى افتم 
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خواهى شد و خواهى دانست که  بیناى کار تو است و عنقریب بر او وارد!خدا! دشمن قرشى رسول خدا و قرآنى 

) !پایان کار به سود کیست
1
.  

 ،معاویه به مسند خالفت ي امام حسن علیه السالم شگفتى خود را از دست اندازى غاصبانه ،چنانکه مى بینید

به یکدیگر متصل و مربوط ) فاء عطف(قرار مى دهد و آندو را با  ،شگفتى اش از رفتار غاصبان نخستین ي دنباله

مربوط به این دو برادر  -زد و از اینجا است که ارتباط این دو قضیه آشکار مى شود و نیز حقایق دیگرى مى سا

  .روشن میگردد -یا مربوط به پدر و مادرشان و یا مربوط به حقوق عمومى 

ان چیزى بی - جز آنچه را که با متن موضوع ما ارتباط کامل دارد  -ما اکنون چون نمى خواهیم از آن بحث ها 

  .از ورود در این مقوله ها خوددارى مینمائیم ،کنیم

موقعیت را  ،تردید نیست که آن تردستى سیاسى جالب که پس از رسولخدا صلى اهللا علیه و آله در چند لحظه

بر کندن (نامید و معاویه بعدها نام  )یعنى غیر منتظره( )فلته(همانکه یکى از بزرگترین بازیگرانش آنرا  -برد 

فرمانى امر حق و نا
2

کارگر دانانش از مدتها  ي داد که طرح آن بوسیله!با موفقیت سریعش نشان -بر آن نهاد 

جهت گیرى و جبهه بندى خاص مدعیان را در  ،پیش سابقه داشته است و بنابراین خیلى ساده میتوان از این طرح

  .استنباط کرد ،بود -چه در آن هنگام و چه پس از آن  - برابر اهل بیت که داراى آثارى هم 

                                               
  )12ص  4ج (شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید  -١
: ذکر شده است وى در آن نامه خطاب به پسر ابوبکر مى نویسد  ،که معاویه براى محمد بن ابى بکر فرستاداي  این مطلب به صراحت در نامه - ٢

و یکسخن در اینکار هر د ،از حقش باز داشتند و با او سر مخالفت گرفتند - یعنى على علیه السالم را  -پدر تو وفا روقش اولین کسانى بودند که او را (

از همه سو آهنگ او نموده و تصمیم  ،و همداستان شده بودند سپس او را به بیعت خود فرا خواندند و چون او در بیعت با آنان سستى و درنگ کرد

ویش محرم ندانستند بزرگى براى او گرفتند باالخره او تن به بیعت ایشان داد ولى ایشان تا زنده بودند او را در کار خود شریک نساختند و بر اسرار خ

آنکس که نخست این روش را انتخاب کرد پدر تو بود و ما دنباله روان و شریکان  ،اگر روش کنونى ما بر حق و صواب است(: سپس مى افزاید ) 

اینکار پیشقدم شد و ما  لیکن او در ،اگر او بدین روش دست نمى زد ما نیز با پسر ابیطالب مخالفت نمیکردیم و کار را بدو تسلیم مى نمودیم ،اوئیم

  )79 78ص  6ج  ،تاریخ مسعودى بر حاشیه ى تاریخ ابن اثیر() نیز بدنبال او براه افتادیم 
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شکست خوردند و پس از آن نیز در  ،خالفت ي آن شد که عترت پیغمبر در مسئله) جهت گیرى(این  ي نتیجه

همه جا دست آنان از کارها بطور حساب شده و پیش بینى  ،تحوالت مهمى که تاریخ آنروز بخود دید ي همه

کوتاه گشتاي  شده
1
.  

آنان را مقدم داشت و نه آن دیگرى که خلیفه را در سه  ،نه آن نخستین خلیفه که براى خود جانشین معین کرد

خلیفه به !تعیینعثمان نیز اگر اختیار  ي با آنان به انصاف عمل کرد پس از ماجراى خانه ،تن از شش تن قرار داد

خاندان پیغمبر سهمى از حکومت و خالفت  ،تا آخر در هیچیک از دوره هاى تاریخ اسالم ،دست ملت نمى افتاد

  .نمى یافتند

آن بود که معارضه و ضدیت و مخالفتى عمیق و ریشه دار با دو دوره حکومت ) جبهه بندى(دیگر این  ي نتیجه

  .بوجود آورد -امام حسن  ي حکومت امام على و حکومت چند ماهه ي یعنى دوره پنجساله -هاشمى 

  .بصره و صفین و سپس مسکن باید جستجو کرد: شواهد فراوان این گفته را در جنگهاى 

عبداهللا بن عمر: همچنین در روش افرادى همچون 
2

 ،محمد بن مسلمه ،اسامه بن زید ،سعد بن ابى وقاص, 

نعمان بن بشیر و آن  ،زید بن ثابت ،ابا سعید خدرى ،حسان بن ثابت ،معبداهللا بن سال ،قدامه بن مظعون

شواهد  ،که بیطرفى فى اختیار کرده و از بیعت امام على و امام حسن علیهما السالم سرباز زدند) نشستگان(

  .موجود است ،دیگرى بر این گفته

بود و از آنجمله قیافه هاى مهمل داراى میدانهاى مختلف و رنگها و شکلهاى گوناگون  ،این معارضه و ضدیت

  .چه در مدینه و چه در کوفه با آنها مواجه بودند ،که رهبران عترت ،و منفى و گریزان از تکلیف

!!!!:چه دلیل داشت که على علیه السالم بر فراز منبر کوفه فریاد بزند  ،و گرنه

                                               
بخدا سوگند که از روز رحلت پیغمبر خدا تاکنون همواره مرا (: شواهد زیادى بر این موضوع میتوان یافت از جمله ) ع (در سخنان امیرالمؤمنین  -١

زیرا آنها پیوند خویشى  ،بارالها من از قریش و یاورانشان به تو شکایت مىآورم(و ) ده و به ناحق آنرا در انحصار خود در آورده انداز حق خود کنار ز

  )خود را با من بریدند و مقام مرا کوچک شمردند و بر سر آنچه از من است باجماع با من به منازعه برخاستند
بعنوان  -ولى عبداهللا بن عمر پس از این تاریخ با یزید و هم با حجاج (: مى نویسد )  179 178ص  5ج  ،اثیر حاشیه ابن(مسعودى در مروج الذهب  -٢

بهتر دانسته که آنان )  171ص  1ج (نامید و ابوالفدا ) عثمانیان(بعقیده ى مسعودى این نشستگان را باید ) ! بیعت کرد - نماینده ى عبدالملک بن مروان 

اینها  ،معتقدم که اینها نه عثمانیند و نه معتزل) مؤلف (و اما من  ،آنان از بیعت على علیه السالم کناره گرفتند ،بنامد چه) گیرندگان کناره (را معتزله 

  کسانیند که مردند و امام زمانشان را نشناختند
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کاش شما ! عروسان حجله نشین  ي اى فکر شما چون خواب مشوش کودکان و اندیشه! اى مرد نمایان نامرد (

مرگ بر شما که دل مرا به درد  - ندامت بار و غم انگیزى  ییوه که چه آشنا -را نمیدیدم و نمى شناختم 

آوردید و سینه ام را از خشم ماالمال ساختید و جام اندوه را جرعه جرعه در گلویم ریختید و با نا فرمانى و 

)مرا باطل کردید ي نقشه ،سست عنصرى
1
.  

  .و سخنان دیگرى از این قبیل که در خطب و کلمات او فراوان است

مراکز بزرگ حکومت  ي از همان ضدیت و معارضه نیست که در همهاي  جلوه ،آیا این قیافه و وضع منفى

  ن از یارى آن حضرت باز میداشت ؟ على علیه السالم بذر پلید خود را پاشیده بود و مردم را با بهانه هاى گوناگو

شکل  -لبته نباید عوامل دیگرى را که همچون جبهه گیرى مزبور در ایجاد این ضدیت به هر دو شکلش ا

  .تأثیر داشت از یاد ببریم -مثبت مسلحانه و شکل خوددارى از کمک و یارى  ي مبارزه

 ي بارز حکومت آندوره و همه ي که بیگمان نشانه -جاى تردید نیست که آن عدالت قاطع و مساوات دقیق 

الاقل  -محسوب میشد براى احساس نوعى مضیقه و فشار  -نیز عامل دیگرى  -حکومتهاى هاشمى قرن اول بود 

که با اطاعت مطلق و اخالص و صمیمیتى که در صلح و جنگ از آن گریز  -در میان یک طبقه از مردم  -

  .سازگار نبود ،نیست

ورهاى مغلوب مسلط ساخته بود و جلوه هاى شرائط خاص آن زمان و فتوحاتى که مردم را بر خزائن کش

 ،آن!ي نیز عامل مهمى بود براى ایجاد یکنوع تیرگى روان که الزمه ،نوین زندگى که براى آن مردم تازگى داشت

  .است ییحرکت در جهت عکس نور و روشنا

على در دوران حکومت  ،بحران این جبهه بندى و جهت گیرى که یک ربع قرن روى آن فعالیت شده بود

  .خالصه مى شد -یعنى پیش از روزگار بیعت با حسن بن على  -علیه السالم 

درد او را احساس مى  ،فرزند ارشد على و ولیعهد وى و شریک غم و شادى و خوشى و ناخوشى او بود ،حسن

دشمنان و  ،ملت ي عامه ،قوم و عشیره:  -که پدرش را احاطه کرده بود  ییبا دنیا ،رنج میبرد ،کرد و از رنج او

از آنچه در پیرامونش میگذشت اندوهى نهانى و بزرگ داشت و  ،و ارتباط داشت ییبطور کامل آشنا -مخالفان 

 ،برادرش حسین نیز با او شریک بود همچنانکه در برادرى و همین رنج و اندوه نهان پسران پیغمبر ،در این اندوه

                                               
  نهج البالغه 27قسمتى از خطبه  -١
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: رسولخدا بوده که  ي از پاسخ آنان به این گفتهي ا رفتار امت با عترت آنحضرت و نمونه ي نمایشگر نحوه

  .)بنگرید تا پس از من چگونه جانب مرا در مورد عترتم نگاه خواهید داشت(

از سوى  ،چنان رنج جانکاهى در دل داشت ،با دیدن اوضاع ناگوار محیط ییلیکن حسن بن على اگر از سو

پدرش که نمودار کامل دلیرى و مردانگى و فداکارى و اخالص بودند و بى هیچ  ي یاران ارزنده ي دیگر مشاهده

  .امیدى در دلش مى گشود ي روزنه ،در راه خدا جانبازى میکردند ،هوا و هوسى ي طمعى یا شائبه

 بانیان ي فقهاء و قاریان قرآن و برگزیدگانى بازمانده ،خطباى زبر دست ،فرماندهان نظامى ،در میان این گروه

 ي گروهى بودند که امیرالمؤمنین در جنگ و صلح به آنان اتکاء داشت و پایه ،دیده مى شدند و بحق ،اسالم

  .بردوش آنان قرار گرفته بود ،اساسى حکومت هاشمى در برابر پیشامدها و حوادث خطرناك

وفادار مانده و این اینها مسلمانانى بودند که به عهد و پیمان خود با پیغمبر در مورد بازماندگان آنحضرت 

از یاد نبرده بودند بنابرین چرا حسن بن  ،از آنان همچون خود و فرزندانشان حمایت و دفاع کنند: تعهد را که 

  .امید استشمام نکند ؟ ي خودش رایحه ي على از آنان در مورد پدرش یا براى آینده

ایمان آورده و به جانشینى على و  ،پیامبر خاندان ي اینها مؤمنان راستینى بودند که به سخنان خداوند درباره

از دل و جان گرویده و على را  ،مرتبه و منصبى که خدا و اختصاص داده و او را براى آن ساخته و پرداخته

درك کرده بودند و مگر نه على همان قهرمانى است که مسلمانان پس از رسول اکرم  ،اوست ي آنچنانکه شایسته

کسى را در اخالص و صمیمیت و فداکارى در راه اسالم و عالقمندى به مصالح عمومى  - صلى اهللا علیه و آله  -

  .؟او ندیده بودند و بیاد نداشتند  ي ملت مسلمان و پایدارى در عدالت و گسترش معلومات بپایه

از کبریا و عظمت مقام على نمى کاست اینها کسانى بودند که خالء روحشان با هوسها و  ،انکار دیگران

براى طمع و هوس افراد وجود نداشت اینگونه کسان باید همیشه  ییجا ،طمعها انباشته شده بود و در دستگاه على

ها و معیارهاى على زندگى کنند و در اردوگاهى مغایر مالک ییدور از دنیاى على و با مالکها و معیارها ییدر دنیا

با على باید همان جمع  .بسر برند ،که مبناى آن بر معامله گرى و خرید و فروش حکومت و منصب است

  !:همچون  ،آن مسلمانان راستین و درست اندیش باشند ،او ي برگزیده و آزمایش شده

مالک  ،عبداهللا بن بدیل و برادرش عبدالرحمن ،الیمان حذیفه بن ،خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین ،عمار بن یاسر

 ،)مرقال(هاشم بن عتبه بن ابى وقاص  ،ابوالهیثم بن التیهان ،محمد بن ابى بکر ،خباب بن االرت ،بن الحارث اشتر



42

کعب بن عمر و  ،انصارى ي ابو فضاله ،سعد بن الحارث ،عقبه بن عمرو ،ثابت بن قیس انصارى ،سهل بن حنیف

  .یلابولیلى بن بل ،کالب بن االسکر الکنانى ،عوف بن الحارث بن عوف ،قرضه بن کعب انصارى ،انصارى

ظلم را  ،که فرماندهان میدان جنگ و شب زنده داران محراب عبادت بودند ،و مردان دیگرى از این ردیف

امر به معروف و نهى از منکر میکردند و بسوى مرگ در راه خدا  ،تقبیح میکردند و بدعتها را بزرگ میشمردند

  .بر یکدیگر پیشى مى جستند چنانکه دیگران بسوى هدفهاى مادى

در میدانهاى جنگ و در  ،این برگزیدگان منتخب ي خوبست این مطلب را هم در اینجا یاد آور شویم که همه

ن شصت و سه تن از بدریان شربت شهادت نوشیدند و کنار على علیه السالم شهید شدند و تنها در جنگ صفی

  .خسارت جنگهاى متوالى سه ساله چند برابر این عدد بود

 ،امیدى که حسن بن على از وجود این یاوران با اخالص بروى خود گشوده مى یافت ي دریچه ،در اینصورت

که با  -نهان !براى او بجز آن رنج ،چگونه وضعى میتوانست داشته باشد ؟ و آیا پس از فقدان آن یاران وفادار

  .چه احساسى بجا میتوانست ماند ؟ -گذشت زمان چند برابر شده بود 

به بزرگترین مصیبت دچار  ،اردوگاه على با از دست دادن مراکز ثقل خود و خالى شدن از بهترین مردانش

به عمرى که سر تا  -همانطور که در کنار بدنهاى بیجان جمعى از یاران شهیدش گفت  -شد و خود آنحضرت 

  .سر اندوه و مالل و ناخشنودى بود دچار گشت

در میان انبوه مردمى که در  ،على هر چه در آفاق گسترده و وسیع قلمرو قدرت و حکومت خود نظر افکند

کسى که داراى روح فعال و پر نشاط یا خصلتهاى پسندیده و برتر آن شهیدان باشد  ،دوده مى زیستنداین مح

  .نیافت تعداد اندکى هم که به آنان شباهت میداشتند آنقدر نبودند که در جنگ یا صلح بتوان به آنان امید بست

 ،مستمعانش نمى بود ي در دیده بیشک اگر بیان قوى و مؤثر على در خطبه هایش و هم مرتبت و شأن عظیم او

  .رکن قابل اطمینانى میتوانست داشتنه سپاهى میتوانست گرد آورد و نه  ،هرگز پس از فقدان آن یاران برگزیده

بعضى از سران مواجه شود و از سوى دیگر  ي اوضاع و احوال چنین پیش آورد که على از یکسو با قطع رابطه

خره از یکطرف هم با سست عنصرى و فرومایگى و جفاى پیروان و یارانش با دشمنى مسلحانه بعضى دیگر و باال

  .)نه برادران وقت راحت بودند و نه آزاد مردان هنگام بال(: که 

راستى چه دشوار است آن زندگى که نه فروغ امیدى در آن دیده شود و نه انتظار موفقیتى برده شود و بندگان 

  .همه رخت بربسته و رفته باشند -را به آخرت ابدى فروشان  آن دنیاى ناچیز گذرا -خدا  ي شایسته
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چرا شقى ترین مردم (: یا میگوید ) خدایا شقاوت مرادى را زودتر برسان(: این بود که مى شنیدند میگوید 

بخدا سوگند دوست میدارم که خدا مرا (: یا خطاب به مردم میفرماید  )محاسنم را بخون سرم رنگین نمى کند ؟

  .)شما بیرون برد و بسوى رحمت خویش فرا خواند از میان

و روزى که با شمشیر خود  ،و روزى که از همه جلوتر به اسالم گروید ،درود بر او روزى که والدت یافت

و روزى که زنده و بر انگیخته  ،و روزى که وفات یافت ،و روزى که آزمایش خود را داد ،اسالم را پرداخت

  .خواهد شد

نداشتن : مشخص مى شد  ،که با این سه خصلت -و آن وضعیت و موقعیت نا مطلوب را على وفات یافت 

براى جانشین و زمامدار بعد از خود بجا  -عدم همکارى افراد مؤثر  ،مواجه بودن با دشمنى مسلحانه ،یاور

  .گذارد
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بیعت

آن چیزیست که پیامبر خدا ابالغ مى کند زیرا فقط اوست که از روى هوس سخن  ،در منطق اسالم ،اگر دین

  .نمى گوید و گفته اش وحى الهى است

 -بحکم آنکه باالترین مرجع در اثبات و نفى است  -و اگر خلیفه در نظام اسالمى آن کسى است که پیغمبر 

  .او را بدینمقام منصوب مى کند

  .مردم با او بیعت بکنند یا نکنند ،شرعى است ي لیفهخ ،پس حسن بن على به هیچ گفتگو

او را به نام و نشان در ردیف خلفاى دوازده گانه اش معرفى کرده است  -صلى اهللا علیه و آله  - رسول اکرم 

پیغمبر را علماى اهل سنت در احادیث فراوانى روایت کرده اند  ي و این گفته
1

و علماى شیعه بر روایت آن 

شما هر دو امام و پیشوائید و (: ند و باز هر دو فریق متفقند که رسول اکرم به او و برادرش فرمود اجماع نموده ا

) مادرتان را حق شفاعت است
2

پسر امام  ،این امام است(: فرمود  ،همچنین در حالیکه به حسین اشاره میکرد

)پدرنه امام است ،برادر امام است ،است
3
.  

پدرش امیرالمؤمنین هنگامیکه بیمار شد به او دستور داد که در نماز بر مردم امامت کند 
4

و در آخرین 

و ) تو صاحب مقام و صاحب خون منى ،پس از من! پسرم (:!او را باینصورت وصى خود قرار داد ،لحظات زندگى

وصیت گواه ساخت و کتاب و حسین و محمد و دیگر فرزندانش و رؤساى شیعه و بزرگان خاندانش را بر این 

رسولخدا به من دستور دادهاست که تو را وصى خود ! پسرم (: سالح خود را به او تحویل داد و سپس فرمود 

                                               
در کتاب ) موفق بن احمد خوارزمى(در فرائد المسطین و از ) حموینى(به نقل از )  440ص  2ج () ینابیع الموده(این احادیث را به تفصیل در کتاب  -١

اسعد بن ابراهیم بن الحسن بن على (در البیان و ) حافظ کنجى(در الفصول المهمه و ) ابن الصباغ(در تاریخش و ) ابن الخشاب(: نیز  ،میتوان یافت ،مسند

  آن را روایت کرده اند ،در کتاب فصل الخطاب) خواجه پارسا () حافظ بخارى(در کتاب اربعین و ) حنبلى
  )184ص  2ج () صفورى شافعى(تالیف ) نزهه المجالس(و ) ط مصر  129ص () شبراوى شافعى(تألیف ) االتحاف بحب االشراف( -٢
  )210ص  4ج (المنهاج : در ) ابن تیمیه( -٣
  )61ص  6ج  ،اثیرحاشیه ى تاریخ ابن () مسعودى( -٤
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همچنانکه آنحضرت مرا وصى خود کرده و کتاب و سالحش را  ،و کتاب و سالحم را به تو تحویل دهم!سازم

آنها را به برادرت حسین  ،دهم در آخرین لحظات زندگیت به من داده است و مرا مأمور کرده که به تو دستور

و به تو نیز امر فرموده است که این همه را به این پسرت و اگذار (:سپس به حسین رو کرد و فرمود ) بدهى

رسولخدا به تو نیز دستور داده که آنها را به پسرت (: و سپس دست على بن الحسین را گرفت و گفت ) کنى

) !ارى به او سالم پیغمبر و مرا برسانمحمد بن على بسپ
1
.  

آن را بهمین صورت ذکر کرده و روایات مربوط  ،کتابهاى حدیث که متعرض موضوع مزبور شده اند ي همه

اهل بیت علیهم السالم و  ي یعنى ائمه -به آن را با سندهاى صحیح و از راههاى مورد اطمینان به منابع اصلى خبر 

ند و این صورت با وضعیتى که بر حسب قاعده و حدس در آنچنان شرائطى باید بوقوع متصل ساخته ا - غیر آنها 

!!!صورتى که شایسته و صحیح باشد کدام است ؟ ،نیز متناسب و قابل تطبیق است و راستى جز این ،پیوسته باشد

  !:امامیه در اثبات امامت است  ي روش شیعه ،این

و هم روایاتى با متن روشن و  -متواتر است  ،از طریق شیعهکه  - نصوص و گفته هاى صریحى از پیغمبر  -

امامت را در دوازده نفر و همه از قریش منحصر مى سازد  ،داللت آشکار از طریق غیر شیعه
2

!و در همین ضمن

نام یک یک آنان را نیز معین مى کند تا آخرین نفر که مهدى منتظر است و خدا به دست  ،یا به مناسبتى دیگر

  .عى و روشهاى انسانى خواهد ساختسرشار از عدالت اجتما ،را که پر از ستمگرى و تجاوز شده استاو جهان 

بعد از خود را تعیین  ي امام و پیشواى واجب االطاعه ،بطور خاص ،نصوص و گفته هاى صریحى از هر امام -

  .مینمایند

دلیل هاى وجدانى دیگرى  ،تفوق علمى و عملى و اخالقى و کرامتهاى هر یک از امامان نیز ،عالوه بر اینها -

  .مى باشند که دو نوع دلیل قبلى را تأیید مى کند

                                               
  و جز آنها)  159ص (و کشف الغمه )  151ص (اصول کافى  -١
دین : از رسولخدا شنیدم فرمود (: از جابربن سمره روایت کرده که گفت ) مردمان پیرو قریشند (: در باب )  119ص  2ج () صحیح مسلم(مثال در  -٢

و ابوداود و )  164ص  4ج (شبیه آن را بخارى ) ه که همه از قریشند حکومت مى کنندتا روز قیامت بر پا خواهد بود و بر مردمان دوازده خلیف

که در اي  و با اضافه)  12) و دیگران روایت کرده اند این حدیث با منحصر کردن عدد در) الجمع بین الصحیحین(و حمیدى در ) الجامع(ترمذى در 

بطور آشکار مدعاى شیعه ى امامیه و عقیده ى آنان را درباره ى  -بر تا روز قیامت است یعنى اینکه این عدد خلفاء پیغم -روایت مسلم ذکر شده 

  سازگار نیست -که گروه زیادى از تیره هاى مختلف بنام خلیفه حکومت کرده اند  - امامانشان تأیید مى کند و با واقعیت تاریخى 
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شرط امامت امام نیست مردم میباید با کسى که نصوص و گفته هاى صریح  ،بیعت کردن مردم ،در این میان

امیه بیعت کس دیگر را صحیح نمى دانند و با کسى که مردم میباید با پیغمبر بر او منطبق است بیعت کنند و ام

  .بیعت نمى کنند ،جز در موارد اضطرار وناچارى ،کسى که داراى این خصوصیت نیست

چنین پیش آمد که مردم از میان  ،بر اثر شرائط زمان و انگیزه ها و موجباتى که این شرائط را مى سازند

فقط با دو نفرشان بیعت کنند و آن دو نفر  ،نصوص پیغمبر بر آنان تطبیق مى کردخلفاى واقعى رسول اکرم که 

  .-سالم اهللا علیهما  - امیرالمؤمنین على و فرزندش حسن مجتبى بودند 

براى گسترش : خصوصیت و خصلت ویژه که !هاى اسمى آغاز شد با این) خالفت( ي دوره ،پس از امام حسن

یگانه راه محسوب  ،خریدارى و جدانها با مال ،ى شد و براى بیعت گرفتن از مردمنفوذ از زور سر نیزه استفاده م

آن نبودند ي شایسته ،خالفت به مردمى رسید که به هیچ رو: مى گشت و بقول غزالى 
1
.  

خالفت اسالمى را با تمام شدن دوران حکومت حسن بن  ي باید دوره -بویژه مورخان اسالمى  -مسلمانان 

نشانه هاى سیاسى و اجتماعیش  ي سلطنت میشمردند با همه ي پایان یافته میدانستند و از آن پس را دوره )ع(على 

آنحضرت  ي نبوى و روش خلفاى شایسته ي سیماى حقیقى و ایده آلى اسالم را که از سیره ،اگر چنین میکردند

که این پادشاهان خلیفه نام با  ییهاهمچنان حفظ کرده بودند و این آئین را از بر چسب  ،بروشنى نمودار بود

یعنى () خلیفه(این ستمگران خود کامه را  ،دیگر تاریخ ،رها مى ساختند و در آنصورت ،رفتار خود به آن زده اند

  .نمى نامید و ندانسته چنین ستمى بر این آئین روا نمیداشت )جانشین پیغمبر

ز جهت تقوى و دانش و پاى بندى به اصول اسالم یعنى آن کسیکه باید ا -راستى آیا صحیح است که خلیفه 

یا آنرا پیش از ظهر  ،نماز جمعه را در روز چهارشنبه بخواند -شبیه تر باشد  ،از همه کس به صاحب رسالت

یا زنا را به نسب ملحق  ،یا طال را به طالى ناهموزن خود بفروشد ،یا مجدانه در طلب محرمى باشد ،بجا آورد

یا به کافرى کمک مالى دادهو او را بر ضد مسلمانان  ،یا مؤمنى را به زندان افکنده و سپس به قتل رساند ،سازد

است و نسبت دادن آن به ) سلطنت(که همه از لوازم  - از این قبیل و زشت تر از آن  ییتجهیز کند و یا کارها

پادشاه و  ،لیفه و پیشواى دینى بخوانیمچنین کسى را بجاى اینکه خ!چرا ما! جایز نیست انجام دهد ؟ ) دین(

 ،رئیس دنیوى ندانیم ؟ جانشینان معاویه و میوه هاى آن درختى که قرآن آنچنان که شایسته بوده از آن نام برده

                                               
  !و جز آنها 201ص  2ج : و یعقوبى  167ص : ارشاد مفید  -١
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یزید پسر معاویه چه کرد و عبدالملک و ولید و دیگران و دیگران از : براى اثبات این گفته دلیلى بسنده اند 

  .ملعونه چه کردند ؟ ي شاخه هاى این شجره

به : رفتار منصفانه ترى داشته باشند یعنى  ،این واقعیت همه باید مسلمانان را وادار مى ساخت که با اسالم

کسى جز شایستگان و تربیت یافتگانى را که از همه به رسول اکرم شبیه  ،برترین منصب تشکیالت این آئین

  .غمبر نخوانندپی ي نسبت ندهند و هر ناکسى را خلیفه ،ترند

شبیه ترین و همانندترین مردم به رسول خدا  )علیهما السالم(از آنچه باز گفتیم معلوم شد که حسن بن على 

سیماى پیامبران و درخشندگى پادشاهان در  ،!!صلى اهللا علیه و آله بود در چهره و اندام و اخالق و بزرگوارى

در این جهان نیز بى گفتگو  ،سرور جوانان بهشت بود و بدیهى است که سرور آن جهان ،قیافه اش تجلى داشت

  .لقب شخصى او شد ،را جدش رسول اکرم روى او نهاد و این نام )یعنى آقا و سرور() سید(لقب  ،سرور و آقا است

و  ییو و عمه و دامردمان شریفتر و به لحاظ پدر و مادر و عم ي و هم معلوم شد که او از حیث نسبت از همه

همانطور که مالک بن عجالن در مجلس معاویه او را توصیف  -خاله و جد و جده از همه برتر و نیکوتر بود 

 -کرد 
1!!

از طرف تمامى مردم کاندید  ،امام و پیشوا است ،در اینصورت چرا همانطور که بدلیل تعیین قطعى و صریح!

باالترین منصب دینى را  ،بودن این مقام و این خصلت هاى برگزیده بیعت عمومى نیز قرار نگیرد ؟ و چرا با دارا

چه وسیله اى دیگرى  ،امت و لیاقت جانشینى پیغمبر از این نشانه ها باز شناخته نشود ییاحراز نکند ؟ اگر پیشوا

  .براى شناخت آن میتوان یافت ؟

                                               
١

و خاله و جد و جده را به من  ییبرترین مردم از جهت پدر و مادر و عمو و عمه و دا(: روزى معاویه در حضور سران قریش و اشراف قوم گفت  - 

پدرش على بن ابیطالب است و مادرش فاطمه دختر :  ییاینست آنکه میگو(: مالک بن عجالن بپا خاست و به حسن اشاره کرد و گفت ) معرفى کنید

) زینب(پسر رسولخدا و خاله اش ) قاسم(و دائیش ) ابیطالب(دختر ) ام هانى(و عمه اش ) جعفر طیار(صلى اهللا علیه و آله و سلم و عمویش  -دا رسولخ

) عمر و بن العاص(برخاست ) ع (حاضرین همه سکوت کردند و حسن ) خویلد(دختر ) خدیجه(و جده اش ) پیامبر خدا(دختر آن حضرت و جدش 

سخن نگفتم و هر آنکس  ،من جز به راست(: پاسخ داد ) مالک(؟  ییدوستى بنى هاشم ترا واداشت که به دروغ سخن بگو: الک کرد و گفت روى به م

در دنیا به آرزوى خود نمى رسد و در آخرت جز بدبختى نصیبى نخواهد داشت بنى هاشم از  ،که خشنودى مخلوق را از راه ناخشنودى خالق بجوید

  )62ص  ،1ج  ،بیهقى() چنین است! چرا (: ؟ و معاویه پاسخ داد ) رتر و بخشنده ترند آیا چنین نیست اى معاویههمه پاك گوه
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بى آنکه نظر به روشى که مردم با او در پیش خواهند  ،به جمع مسلمانان در آمد و بر فراز منبر پدرش ایستاد

با مردم سخن  ،بزرگ شهادت على علیه السالم ي فاجعه ي گرفت داشته باشد و فقط بدین منظور که درباره

!!!!:آنگاه چنین آغاز سخن کرد  ،بگوید

بدو نخواهند  همانا در این شب آنچنان کسى وفات یافت که گذشتگان بر او سبقت نگرفته اند و آیندگان(

رسولخدا پرچم بدو  ،رسید همانکس که در کنار رسول خدا جهاد میکرد و جان خود را سپر بالى او مى ساخت

او را در میان  ،آنگاه جبرئیل از سوى راست و میکائیل از سوى چپ ،میسپرد و او را به میدان مى فرستاد

نصیب او کرده بود در شبى وفات یافت که  مگر آنگاه که خدا پیروزى!میگرفتند و از میدان باز نمیگشت

موسى در آنشب جان سپرد و عیسى در آنشب به آسمانها رخت بست و قرآن در آنشب نازل شد در دم مرگ از 

مال دنیا فقط هفتصد درهم داشت از سهمیه اش از بیت المال که مى خواست با آن خدمتکارى براى اهل و عیال 

)خود تهیه کند
1
.  

در یاد بودهاى مرگ بزرگان و : در نوع خود بینظیر و بیسابقه است  ،ا روش خطابى اشاین سخنرانى ب

دانش و گذشت و فصاحت و : معموال از صفات بارز و معروف آنان همچون  ،برگزیدگان علمى و اخالقى

 شجاعت و بزرگوارى و نسب و حسب و فضل و نجابت و وفاء و مناعت و سخن مى رود و از معروفترین فضائل

عظیم الشأن سخن نرفته و  ي ذاتى آنان یاد مى شود اما در این سخنرانى از مزایا و ماثر معروف این در گذشته

پدر را یاد کرده  ،دیگرو با زبانى دیگراي  حسن بن على در یاد بود پدرش از روش معمول تخلف ورزیده و بگونه

  .است چرا ؟

او را که خطیبى چیره دست و فرزند  ،بر حسن بن على وارد شده ،آیا اندوه شدیدى که از این مصیبت بزرگ

از سخن گفتن باز داشته و راه گفتارى چنین متعارف و معمول را بر او بسته است  ،بزرگترین سخنران عرب است

تقدم و  ،؟ یا آنکه وى خود از روى عمد این طرز سخن را انتخاب کرده است و با انتخاب این روش مخصوص

ثابت و مسلم  ،ییمهارت خود را در فن خطابه و بالغت و مراعات تناسب و گزیده و سنجیده گوبرترى و 

  .ساخته است ؟

 ي هیچکس را یاراى آن نیست که درباره ،على سخن گفت که در تاریخ ي بلى او در این یاد بود آنچنان درباره

مجال آن بود که در یاد بود دیگر بزرگان  ،و اگر به نوعى دیگر حرف مى زد ،دیگر کس بدانگونه سخن بگوید

                                               
  .و مقاتل الطالبیین)  16ص  3ج (و ابن اثیر )  190ص  2ج (یعقوبى  -١
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خصالى بود که در  ،نیز به روش و طرز او سخن گفته شود خصالى که او در این گفتار کوتاه براى على ذکر کرد

با او در آنها انباز و همدوش  ،کس دیگرى جز على داراى آن نبوده و هیچیک از بزرگان و مقدسان جهان ،تاریخ

  .نبوده اند

اي  )در گذشته(على آن  ،دید یک امام به امامى دیگر با این دید ي از زاویه ،ربانى به على مینگرد ي یهاو از زاو

در هر  - ییاست که هیچکس از در گذشتگان و زندگان به اوشبیه و ماننده نیستند و هیچ ولى یا حاکم یا پیشوا

  .با او همدوش و همسر نمى باشد -یک از مراحل 

در  ،یعنى انسانى با خوى فرشتگان ،انسانى اما میان جبرئیل و میکائیل ،یشینیان و آیندگانمردى اما برتر از پ

 ،و همانند زمانى که موسى وفات یافته ،روح پاکش پرواز مى کند ،شبى که عیسى به آسمانها رخت کشیده

مقرب یا بسان اي  همه جا با فرشته! به قبر سرازیر میگردد  ،و در آنشب که قرآن به زمین فرود آمده ،میمیرد

  .پیغمبرى مرسل یا همچون کتابى منزل و یا همراه رسول خاتم و سپرى بالى او

  .آن ارج و مقدار هست که از آن یاد شود ؟ ،آیا مزایا و فضائل دنیوى را در جنب این مکارم ،اکنون

این اسلوب جالب و دلکش و بینظیر که حسن بن على در یاد : کى که اینک شاید تو نیز با من در این عقیده شری

مى شد بکار !بلیغترین و شایسته ترین اسلوبى بود که ،در موقعیت و وضعیت خاص خود ،بود پدرش انتخاب کرد

  .برد

خویشاوندى نزدیک خود را  ،با قدرت خدا داد ،خود ي یکى از مواردى بود که حسن بن على در خطابه ،این 

ثابت کرد و از آنروز ببعد نظایر این خطابه از حسن بن  -آن خداوندان سخن  -ا جدش پیغمبر و پدرش على ب

بموجب قبول بیعت عمومى و بحکم پیشامدها و حوادثى که مستلزم سخن  -مسلمین  ي با عنوان خلیفه -على 

  .طبعا فراوان دیده مى شد ،گفتن و ایراد خطابه بود

در برابر منبر ایستاد  ،ماالمال بود ،بن عباس در مسجد جامع که از انبوه جمعیت عبیداهللا: پسر عمویش 

فرو  ،سرتاسر مسجد را فرا گرفته بود ،که بدنبال این خطابهاي  انتظار کشید تا طوفان گریهاي  نخست لحظه

  !!:فریاد بر آورد  ،نشست آنگاه با صداى طنین دار و رساى موروثى خود همچون سروش آسمانى

او  ي خدا بوسیله(با او بیعت کنید که  ،این پسر پیغمبر و جانشین پیشوا و امام شماست! ان اى گروه مردمان ه(

آنها را از تیرگیها به نور مى  -به اذن خود  -دنباله روان رضاى خود را به راههاى سالمت رهبرى میکند و 

  .)کشاند و به راه راست هدایت میکند
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امامت او بعد از  ي بسیار بودند کسانیکه گفتار صریح پیغمبر را درباره ،مردم در آن هنگام هنوز در میان

وه که او چه محبوب است و چه حقدار بر ما و (: گفتند  ،شنیده بودند لذا پس از گفتار کوتاه ابن عباس ،پدرش

  .و با شوق و رغبت به بیعت او شتافتند!  )خالفت ي شایسته

وز وفات پدرش امیرالمؤمنین بودر!یعنى ،در روز بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم از هجرت ،و این
1
.  

 ،کوفه موفق شد اطمینان اسالمى را در همان حدى که خدا و عدالت اجتماعى حکم میکرد ،بدین ترتیب

حجاز و یمن نیز  ،بکار برد بصره و مدائن و سر تا سر عراق نیز با کوفه در بیعت حسن بن على هماهنگ گشتند

زیاد بن عبید بیعت کرد : استاندارش  ي جاریه بن قدامه بیعت کردند فارس نیز بوسیله: بدست فرمانده بزرگ 

هر کس از زبدگان و برگزیدگان مهاجرین و انصار که در این آفاق مى زیست بیعت او را  ،عالوه بر اینها

و هیچ غائبى بیعت او را رد ننمود و تا آنجا که ما  پذیرفت هیچ حاضرى در بیعت با او تأمل و تردید نکرد

  .جز معاویه و اتباعش کسى از بیعت با او سرباز نزد ،اطالع داریم

در  ،فقط معاویه بود که مردم خود را از راهى غیر از راه مؤمنان سوق داد و با حسن نیز رفتارى چون پدرش

قعاد : ورزیدند که از آن پس به ن بن على تخلف پیش گرفت افراد معدود دیگرى نیز از اطاعت و بیعت حس

  .معروف شدند )نشستگان(

از راه بیعت اختیارى تحقق یافت و براى دومین بار در  ،عمومى و اجتماعىاي  بصورت پدیده ،خالفت شرعى

 ،که خورشید نبوتاي  و از همان دریچه ،بیعت کردندییمردم از روى رضا و اختیار با خلیفه  ،تاریخ آل محمد

این خالفت به لحاظ پیوند و اتصالى که  ،فروغ امامت پرتو افکن شد در حقیقت ،نیم قرن قبل بر مردم تابیده بود

بر مردم نور افشانى میکرد و  ،امتداد شعاع همان آفتاب نبوت بود که از این مشعل پرفیض ،داشت!با رسول خدا

 ،شکل بندى جسمى و روحى او مؤثر میتوانست بود تمام عناصر مادى و معنوى موروثى را که در ،جدید ي خلیفه

  :این شعر  ي در وجود خود داشت و مصداق شایسته

به پیشگاه  ،به شایستگى و تناسب ،او بود همچنانکه موسى ي چون متناسب و شایسته ،به خالفت نائل آمد!

  .بشمار مى رفت.خدا بار یافت

                                               
را نامبرده اند ولى ما در ) عبداهللا(: برادرش ) عبیداهللا(بجاى  -در برخى مدارك دیگر )  11ص  4ج (شرح النهج ابن ابى الحدید : در این باره رك  -١

  .خواهیم گفت که عبداهللا در روزهاى بیعت امام حسن در کوفه نبوده است) فرماندهى و بسیج ( 6فصل 
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که در آن  -تاریخى و بلیغ  ي امام حسن علیه السالم دوران حکومت خود را با این خطابه ،پس از پایان بیعت

سخن رفته و به مردم در مورد حوادث خطرناکى که  ،از مزایاى اهل بیت و حق مسلم آنان در مورد خالفت

  .هشدار داده شده است آغاز کرد ،آبستن آن بود ،فضاى تیره و ابر آلوده اجتماع

!!!!:ز این خطابه چنین گفت در قسمتى ا

گرانوزن  ي ما حزب پیروزمند خدا و خویشاوندان نزدیک پیامبر و خاندان پاك اوئیم یکى از دو بازمانده(

 -که در آن تفصیل هر چیز هست و از هیچ سو باطل را بدان راه نیست  -رسولخدا در میان امت و ثانى قرآن 

به گمان روى نمى کنیم بلکه به حقایق آن با  ،ت که براى تأویل آنمائیم پس در تفسیر قرآن از ما باید یارى جس

 -یقین راه میبریم از ما فرمانبردارى کنید که اطاعت ما واجب و با اطاعت خدا و رسولش مقرون است خداى 

خدا و رسول و صاحبان امر را اطاعت کنید پس اگر در ! اى کسانیکه ایمان آوردید : فرموده است  -عزوجل 

و اگر آن را به رسول و : به نزاع و اختالف بر خاستید آنرا به خدا و رسول باز گردانید و فرموده است  چیزى

  .)یافتند انکه در پى تشخیص اند آنرا در میآن ،صاحبان امر باز میگردانیدند

!!!:خود را ادامه داد و در آخر سخن گفت  ي سپس خطابه

همچون دوستان او  ،که او دشمن آشکار شماست وگرنهزنهار به بلندگوهاى شیطان گوش فرا مدهید (

امروز هیچکس از مردم بر شما پیروز نیست و من پشتیبان شمایم پس آنگاه : خواهید بود که بدانها مى گفت 

من چیزى مى بینم که  ،من از شما ها بیزارم: پشت به آنان کرد و گفت  ،که دو گروه یکدیگر را دیدار کردند

و عمودها را و تیرها را هدفى خواهید یافت دیگر در اي  شما نمى بینیدبزودى نیزه ها را و شمشیرها را طعمه

سودى نخواهد  ،آنروز ایمان آوردن آنانکه پیش از آن ایمان نیاورده یا در ایمان خود خیرى کسب نکرده اند

)داشت
1
.  

و به رسیدگى  ،احکام امراء را صادر کرد ،شهرها را مرتب ساختکارگزاران  ،سپس از منبر فرود آمد

کارها پرداخت 
2
.  

                                               
  .و مسعودى)  99ص  10ج (بخشى از خطبه ى او پس از بیعت است بحار االنوار  ،این: این خطبه را هشام بن حسان روایت کرده و گفته است  -١

  !این متن را بیشتر مورخان ذکر کرده اند -٢
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قبول خالفت در میان : به حسن بن على اعتراض کرده اند که  -! فضل فروشى  ي گویا به انگیزه -بعضى ها 

!- میداد که از وقوع حوادث زیانبار و دردناکى خبر  -شرائط و اوضاعى همچون شرائط و اوضاع روزهاى بیعت 

  .بود) شتابزدگى(نوعى 

!!!!:میگوئیم  ،و ما براى اینکه میزان صحت این رأى آشکار گردد

براى  ،بر مردم واجب و الزم است ،همانطور که تسلیم و سر نهادن به بیعت امام منصوب و تعیین شده -  1

شرعى و اي  قبول این بیعت وظیفه ،امام نیز در صورت وجود داشتن یاور و کمک کار و تمام شدن حجت الهى

  .غیر قابل تخلف است

بموجب ظواهر  ،شهرهاى اسالمى ي هجوم مردم از روى شوق و رغبت به بیعت در همه ،در مورد امام حسن

شرعى  ي پیچى از وظیفهمجال سر ،دلیل بر وجود داشتن یاور و کمکگار بود و با فراهم بودن این شرط ،امر

  .وجود نداشت

دنیوى  ي نگریستن به این ماجرا فقط از زاویه ،آنچه موجب چنین دریافتى از ماجراى امام حسن مى شود - 2

دینى مورد بررسى قرار گیرد و از  ي آن است حال آنکه مناسبتر آن است که ماجراى یک امام بیشتر از جنبه

ماجراى امام حسن سرتاسر سود است و  ،تفاوت میان دین و دنیا بسى زیاد است با این نظر و این دید ،نظر امام

همانطور که در جاى مناسب بیان خواهیم کرد این ماجرا هر چند  -کوچکترین زیانى در آن وجود ندارد 

شد و چه کسى به اسالم نزدیکتر و به تحمل آالم آن سزاوارتر   میدر راه اسالم تحمل  ،دردناك بود ولى این درد

  .اسالم بود ؟ ي دست پروردهاز حسن بن على که خانه زاد و 

رهبران مسلمان داشت و با آن نسب ممتاز و  ي حسن بن على با برترى مسلمى که از همه ،عالوه بر اینها - 3

مردم  ،توانست از این منصب شانه خالى کند اگر او مردم را رها میکرد  مین ،اگر هم میخواست ،آن دانش برتر

بطور قهرى و اجتناب ناپذیرى او را بخود  ، میاسال ي ب هاى جامعهاز او جدا نمى شدند تحرك ها و انقال

طلبید مگر که حقى بپا داشته و باطلى سرکوب گردد همانطور که   میدعوت میکرد و از او همکارى و رهبرى 

  .خودش پیش آمد ي براى برادرش امام حسین در دوره

زد و بفرض که مردم نیز او را از   میبفرض که او مردم را وا میگذاشت و از قبول بیعت آنان سرباز : و نیز 

بیشک قدرتمندان و کسانیکه بر مردم تسلط یافته و زمام کار را به دست گرفته  ،خالفت معاف میداشتند

مى نگریستند زیرا طبعا در محیط او شبحى مخوف  ي او را راحت نمى گذاشتند و همواره به او به دیده ،بودند
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 ییآنچه همیشه وجود داشت یا دعوت به اصالح بود و یا فریاد خشم گروههاى مختلف مردم و انعکاس نارضا

دینى بود یا از روى رقابتهاى سیاسى  ي حق طلبى و بخاطر وظیفه ي اگر به انگیزه -ایشان از دستگاه حکومت که 

هیچ پناه و ملجأى بهتر از فرزند رسول خدا و پیشواى  ،مخالفان و شورشیانبهر صورت براى  - و غرضهاى خاص 

  .وجود نداشت ،محبوب مسلمانان

که امکانات خود را در اختیار آنحضرت قرار  )در دوران حکومت معاویه(مگر پیشنهاد گروههاى مختلف 

ردانیدن خالفت غصب شده داده و آمادگى خود را براى مبارزه با حکومت اموى و پیکار مجدد براى باز گ
1
 

اسالمى را فرا گرفته بود ؟ و  ي عمومى بود که آنروز جامعه ي خشم و کینه ي چیزى جز جلوه ،اظهار میداشتند

امکان آن بود که قدرت و  ،فراوان دارند ي مگر با بودن چنین مرکز و پایگاهى که مردم بدان تمایل و عالقه

  .حکومت بر فاتحان خالفت قرار گیرد ؟

فراموش نکنیم که او را مسموم کردند اگر وجود او قدرت ایشان را تهدید نمیکرد و مانع نفوذ حریفان در 

مسموم  ،دنیا را براى آنان گذاشته بود ي چه دلیل داشت او را که با آنان صلح کرده و همه ،دل مردم نمى بود

مطیع و منقاد او بودند و به دشمنانش  ،ىدلیل آن نیست که مردم از لحاظ فکرى و عقیدت ،کنند ؟ آیا این خود

  .توجهى نداشتند ؟

از شیعه و غیر شیعه را به ایراد و  ییپس از وقوع صلح بود که گروهها ،و تازه این توجه و گرایش مردم به او

  .اعتراض به او واداشته بود

ن حدت و شدت به هما ،خالفت را نمى پذیرفت و اشتیاق مردم به بیعت وى ،اکنون اگر در آغاز کار

 ،آیا وجهه و نفوذ معنوى او شدیدتر نمى شد ؟ و در آن صورت کسى که تا این اندازه ،نخستین باقى مى ماند

میتوان گمان داشت که دور از  ،محور امید و آرزوى مردم و پناهگاه دشمنان و مخالفان دستگاه حاکم است

اي  چه زودتر زندگى پاکیزه و طاهرش با حملهچشم هراسان و کنجکاو دنیا طلبان بتواند زندگى کند و هر 

مورد چنین سوء  -به گمان قوى  -ناجوانمردانه خاتمه نیابد ؟ همانطور که در نخستین سال پس از وفات پدرش 

  .نیتى قرار گرفت

  .شتابزدگى بوده است ؟ ،قبول خالفت و بیعت: آیا باز هم منطقى است که گفته شود 

  .منصب پدر و میراث او و برادرش بود ؟ -به تعبیر امام على بن موسى  -مگر نه اینکه خالفت در اصل 

                                               
  ).151ص (االمامه و السیاسه  -١
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طبیعى دسیسه چینى مخالفان  ي چیزى جز نتیجه ،و اما حوادث ناگوارى که در این انتقاد به آنها اشاره شده

!به حال او نمیتوانست -اگر تا آخر باقى میماند  -نبوده و با شور و فعالیتى که مردم داشتند  ،امام حسن در کوفه

  .زیان بخش باشد و کدام خلیفه یا رهبرى است که از اینگونه دشمنها و دشمنى ها بر کنار مانده باشد ؟

مصلحت عمومى و کارى راجح بلکه با توجه به ضرورت زمان و  ،قبول بیعت به هر تقدیر ،در اینصورت

  .کارى واجب بوده است ،احقاق حق
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در روزهاى بیعت کوفه

صعصعه بن صوحان عبدى 
1

!!!:کوفه را چنین توصیف میکند 

مرکز وپایگاه اسالم است و فرازگاه سخن و جایگاه پرچمداران و رهبران مگر که در آن جمعى مردم (

شکست  ،باز مى زنند و به وحدت سر ،اطاعت صاحبان امردرشتخوى و خشک زیست مى کنند که از 

  .)و این خلق و خوى از آن مردمى آراسته صورت و اهل قناعت است.آورند می

این شهر را بدست خود بنا کردند  ،هجرى پس از فتح عراق 17مسلمانان در سال 
2

در ابتدا ساختمان آن از نى 

به  -حریقى بدان آسیب رسانید و پس از آن با خشت بنا شد خیابانهاى عمومى آن به پهناى بیست ذراع  ،بود

جایگاه براى ساختمان به وسعت  ،میان خیابانها ي و کوچه هاى فرعى آن هفت ذراع بود در فاصله -ذراع دست 

ص سران و بزرگان ذراع و زمینهاى خا 40
3

  .ذراع قرار داشت 60به وسعت 

که اي  مردى سخت کمان در وسط منطقه: مرز بندى در نظر گرفته شد مسجد بود  ،تین جائیکه در آننخس

دیوارها و پایه ها را در پشت فرودگاه تیرها ،ایستاد و از هر سو تیرى پرتاب کرد ،براى شهر سازى در نظر بود

از سنگ رخام  ییا کردند بر پایه هاشبستانى بن ،بپا داشتند و آن میان را براى مسجد گذاشتند در پیشخان مسجد

در اطراف مسجد خندقى حفر کردند تا کسى در ساخت  ،که پادشاهان ایران از ویرانه هاى حیره آورده بودند

  .!مسجد براى خود خانه نسازد

                                               
حاشیه ى (: در همین کتاب خواهید خواند جمله ى باال را مسعودى از وى نقل کرده است ) رهبران برگزیده ى شیعه(: شرح حال او را در فصل -١

  )118ص  6ج  ،تاریخ ابن اثیر
!به خالف آن رأى داده و گفته) بصره(نیز در المعجم همین را گفته ولى در ماده ى ) حموى(در تاریخ الکوفه ) براقى(در فتوح البلدان و ) بالذرى(-٢

  .!)ماه پیش از بناى کوفه بود 6هجرى  14شهر سازى بصره در سال (:
با تأمل و تردید فراوان به این صورت ترجمه کردم باید یاد آور شوم که  ،عربرا پس از مراجعه به لغت و هم به خبرگان زبان ) قطایع(کلمه ى  -٣

پس از ذکر چند ) اقرب الموارد(با عبارت زیر که در  ،متناسب است) قطیعه(و ) قطیع(و ) اقطاع(این معنى عالوه بر آنکه با معناى مصطلح لغتهاى 

مواضع فى بغداد اقطعها الملک المنصور اناسا من اعیان دولته لیعمروها و یسکنوها و هى  - و (: کامال تایید مى شود  ،آمده) قطیعه(معنى براى کلمه ى 

  ).مترجم(دارم  ییامید راهنما ،که با مراجعه به متون تاریخ به معناى قطعى ترى رسیده باشند ییبه هر صورت از فضال) قطیعه فالن و فالن
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به کوفه هجرت کرد و  -هجرى  36پس از جنگ جمل در سال  -که امیر المؤمنین علیه السالم  هنگامی

رو به آبادى رفت و ورود على علیه السالم به اي  کوفه بسرعت بیسابقه ،حکومت خود قرار دادآنجا را مقر 

  .ماه رجب بود 12ایرانشهر در 

کمى محصول حجاز و احتیاج آن به دیگر مناطق بود و براى یک دولت هیچ  ،یکى از موجبات این هجرت

 )عراق(تکى باشد اما کوفه و شهرهاى سواد چیز زیانبخش تر از این نیست که در محصول و ارزاق محتاج و م

شده بود اي  خود و زیادتر داشت بعالوه آنکه عراق در آن اوقات مرکز امنى براى شورشهاى مسلحانه ي باندازه

در پیش گرفتن سیاست  ،که سرزمین دجله و فرات را میدان عملیات عدوانى خود قرار داده بودند و این وضع

  .کردنظامى خاصى را ایجاب مى 

بزرگان مسلمان از تمامى آفاق اسالمى بدان روى آوردند و قبائل عربى  ،مرکز خالفت شد ،هنگامی که کوفه

آباد شد و  ،از یمن و حجاز و مهاجران پارسى از مدائن و ایران در آن سکنى گزیدند بازارهاى تجارتى آن

باغها و بوستانها و چراگاهها و روستاها احداث شد و تا روزگارى  ،رونق یافت در اطراف آن ،تحصیل علم در آن

  .بزرگان تاریخ و ادب و علوم را در دامان خود پروراند ،دراز مدت

 ،مذهب و مسلک تشیع و پیروى آل محمد در این شهر رواج یافت و همیشه ،حکومت هاشمى ي در سایه!

آنجا  ،بر اثر اختالف عنصرى ،بحکم آنکه ساکنین شهر جدید ،ثابت براى آن باقى ماند با اینحالاي  همچون نشانه

بر  ي این ناهماهنگى وسیله ،پس از دورانى کوتاه ،را میدان تمایالت و خواسته هاى مختلف ساخته بودند

را که گاه به سود و گاه به  ییشد و بیشتر حوادث تلخ تاریخى و هرج و مرج ها!افروختن آتش فتنه و آشوب

  .پدید آورد ،بود زیان این شهر

که در کمتر موضوعى وحدت نظر  -تمامى عناصر موجود در آن  ،آنروزى که کوفه با امام حسن بیعت کرد

  .متفق و هماهنگ شدند ،در موضوع بیعت با آنحضرت -مى یافتند 

نظر و محبوب دل و  ي روش زندگى حسن بن على در دوران اقامتش در این شهر چنان بود که او را قبله

 ي را با برجسته ترین خصال پسندیده) مقر حکومت پدرش(امید کسان ساخته و فضاى شهر جدید و  ي مایه

دانشورى و برتر  ،گذشت و بردبارى ،ییخوشرو ،ییبلندرا ،یینیکخو ،بخشنده دستى ،موروثى آل محمد یعنى

  .آراسته و پر ساخته بود ییزهد و پارسا ،اندیشى
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زیرا در آغوش خود مظهرى  ،بشادى تبسم کرد -در بحران غمى که بر امام در گذشته داشت  -ت منبر خالف

  .از صفات موروث انبیا را میدید

خصال نیک را دارنده تر از حسن بن على کسى یافت نمى شد از  ي در آنروز پرهیزگارتر و پارساتر و همه

وى رضا و رغبت بر او قرار میگرفت و تمامى عناصر آراء مختلف از ر ي این رو وى تنها شخصیتى بود که همه

  .در او مجتمع میگشت ،همانطوریکه در رهبر ملتى و پیشواى قومى الزم است ،رهبرى

جشن هاى بیعت در کوفه با همان قدرت و هیجان و  ،اگر حوادث غیر قابل پیش بینى و نامطلوب نمى بود

 ،که در تاریخ خود براى اولین بار - ى سیاسى این شهر بزرگ آمادگى که انتظار مى رفت پایان مى یافت ولى فضا

جمل و صفین و نهروان که هر سه در نزدیکى آن  ي بدنبال جنگهاى کوبنده -را مى گرفت اي  جشن نصب خلیفه

همچنان گرفته و ابر آلود و آغشته به وسوسه ها و دلواپسى هاى تردید انگیز بود در آنروز  ،بوقوع پیوسته بود

در کوفه مى زیستند که با کشتگان خود همراى و  ،زیادى از کسان و یاران مقتولین این جنگها از دو طرف ي عده

همعقیده بودند و آرزو میکردند که روزى بتوانند انتقام آنان را بگیرند و براى رسیدن به این هدف تا آنجا که 

  .فعالیت میکردند ،میتوانستند

و موافق وجود داشت و هم غرض هاى فاسد با هدفهاى پنهان که پیوسته هم غرض هاى شایسته  ،در این میان

  .موجبات اختالف و نفاق را ایجاد مى کرد

دلها را با خود همراه داشت زیرا اوال فرزند رسول  ي همه ،خالفت بسر میبرد ي حسن بن على که در طلیعه

بیعت این بود که از او  ي گر آنکه الزمهدی ،خدا صلى اهللا علیه و آله بود و دوستى او یکى از شرائط ایمان

  .فرمانبردارى کنند

مردم به او بیش از پدرش محبت مى ورزیدند(: ابن کثیر مى نویسد 
1

(.  

و یقینا تا وقتى حسن بن على به کار مثبتى که با اغراض و منافع گروهى و با رگ حساس تعصب هاى 

دست نمى زد همچنان محبوب و از آسیب این و آن در امان مى ماند چه  ،گروهى دیگر اصطکاك داشته باشد

یا در اختیار هدف هاى  ،در میان آنچنان مسلمانانى ،اینکه وسائلى که اسالم در آنروز بدانها زندگى مى کرد

  .شخصى بود و یا پیرو عصبیت ها

                                               
  )41ص  8ج (البدایه و النهایه  -١
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مى پنداشتند  ،آنان نیز تجاوز کرده بود ي حتى به مرز عقیده ییبسیارى از آن مردم که خود پرستى و سود جو

 - بنهایت خوش و یاد آور خلق و خوى پیغمبر بود  ییکه داراى خلق و خو - که با بیعت کردن با حسن بن على 

  .راهى به اشباع خواسته ها و ارضاء هوسها و طمعهاى خود خواهند یافت

  .ود نفهمیده بودندآنچنانکه ب ،ولى واقع این است که آنها این خلق و خوى عظیم را

بسیارى از کسانى که در هیچ رأى و فکرى با امام حسن همعقیده نبودند نیز همین اشتباه را داشتند و لذا مانند 

اولین کسانى بودند  ،از روى میل و رغبت با او بیعت کردند و سپس همینها بعد از زمانى کوتاه ،مؤمنان مخلص

  .ت سر خود بنگرندکه از میدان گریختند بى آنکه حتى به پش

او را پس از قبول  ،را در مقابله با مطامع خود در معرض آزمایش در آوردند ییاینها هنگامیکه آن نر مخو

که هر  -بطوریکه حتى برادر و پسر عمویش  ،از پوالد محکمتر و غیر قابل نفوذتر یافتند ،حکومت و مسئولیت

نیز نمى توانستند او را از رأى و نظر خود عدول  -ن افراد بودند او با منزلت تری ي دو به او نزدیکترین و در دیده

  .بى هیچ تکلف و دغدغه قدم بر میداشت و عمل میکرد ،دهند و او با اتکاء به رأى و تصمیم قاطع خود

بنابراین جاى شگفتى نیست اگر روح دشمنى و معارضه در میان سران و ریاست طلبان ماجراجوى کوفه 

دل او را از (همان رفتارى که  -کند و کوفیان تدریجا رفتارى را که با امام پیشین خود داشتند رشد  ییبطور نامر

 ي مجددا در پیش گیرند و بدین ترتیب در محیط و بازده -) خشم آکنده و جام اندوه در کام او فرو ریخته بود

و بر اثر آن !ى هم نبود سر گرفتکه چندان بى اتکاء بقدرت خارج ییجبهه بندى ها و باند بازى ها ،آن اجتماع

  .مشکالت داخلى به رنگهاى گوناگون پدید آمد

بر اثر صراحتى که در حکم و  ،از روزى که خالفت اسالمى به مرکز جدید خود در عراق انتقال یافت

این قبیل مرد نماها روش ناپسند فتنه انگیزى و اخاللگرى و تفرقه  ،قاطعیتى که در اجراى عدالت ابراز میداشت

فقط این بود  ،افکنى را در پیش گرفته و در این کارها آزموده شده بودند علت اصلى اخالل و کارشکنى این عده

ه حکومت دینى بود ن ،خالفت هاشمى ،که از سود مادى این رژیم مأیوس شده و بدان امیدى نداشتند چه اینکه

ریاست دنیوى و مادى اینها دانسته بودند که این رژیم به آنان اجازه نخواهد داد که وضع پیشین خود و اختیارات 

ادامه بدهند و راه رسیدن  ،وسیعى را که در مورد دخالت در کارهاى عمومى و بهره برداریهاى نامشروع داشتند

  .ر آنان خواهد گرفتبه امیدهاى خام و کارهاى خام و کارهاى غیر قانونى را ب
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براى این عده موقعیت مناسبى پیش  ،عصیان معاویه در شام ي پیدایش و رشد خالفت جدید در کوفه و ادامه

ولو از  -آورد که نیروى خود را به کار گرفته و اخاللگریهاى خود را آغاز کنند و هر اندازه که ممکن است 

: آنى و نزدیک برسانند براى آنان دو راه بیشتر وجود نداشت خود را به منافع  - راه ببازى گرفتن هر دو جبهه 

در حکومت جدید که بتواند حرص و آز آنان را اشباع  ییبدست آوردن پست ها و شغلها ،در صورت امکان

 ي کار شکنى و خرابکارى و توطئه بر ضد این حکومت خزائن شام پیوسته جلوه ،و در غیر این صورت ،کند

را در برابر چشمشان قرار میداد و دل از کفشان مى ربود و اساسا همیشه براترین سالح دلپذیر پول و وعده 

  .پول و وعده بود ،برخوردهایش با کوفه ي حکومت شام در همه

دستخوش دگرگونى تمایالت و تشتت آراء و اختالف  ،حسن بن على ي بدین ترتیب و بدین دلیل بود که کوفه

مردمى که در روزهاى بیعت  .گشته بود ،و دشمنى میان بخش بزرگى از مردمو دو دستگى و بر مال شدن کینه 

!!!:به چند دسته تقسیم مى شدند  ،حسن علیه السالم که سلسله جنبان و بانى این فسادها بودند

حجربن  ،عماره بن الولید ،عمر و بن حریث: بزرگترین وابستگان این باند عبارت بودند از !!!باند اموى - 1

اسمعیل و اسحاق دو پسر طلحه بن عبیداهللا و کسان دیگرى  ،ابو برده پسر ابو موسى اشعرى ،عمر بن سعد ،عمرو

  .از این ردیف

عناصر نیرومند و با نفوذ و داراى اتباع نیز وجود داشتند که در بوجود آوردن موجبات شکست  ،در این باند

!!.داشتند ییتأثیر بسزا ،فاق و دوئیتشایعه افکنى ها و توطئه ها و ایجاد ن: امام حسن مانند 

مراتب فرمانبرى و همراهى خود را به معاویه نوشتند و او را به حرکت به سوى کوفه  ،اینها در خفا(

حسن را  ،تحریک و تشویق نمودند و ضمانت کردند که هر گاه سپاه او به اردوگاه حسن بن على نزدیک شود

)دست بسته تسلیم او کنند یا ناگهان او را بکشند
1
.  

مسعودى در تاریخش  ي و بنا به گفته
2

به او وعده ها دادند و  ،مکاتبه کردند !اکثر آنان نهانى با معاویه(

  .)بدینوسیله خود را به او مقرب ساختند

                                               
  در کتاب اعالم الورى) طبرسى(و )  170ص (ر کتاب ارشاد د) مفید(-١
براى  ،همانند نامه هاى کوفیان به معاویه ییشاید بسیارى از مردم شام نیز نامه ها! چه میدانیم : مؤلف )  42ص  6ج (حاشیه ى تاریخ ابن اثیر -٢

در فقر اخالقى که موجب فریفتگى به جلوه هاى مادى و  - هم کوفیان و هم شامیان  -حسن بن على نوشته باشند چه اینکه دانستیم که هر دو گروه 

به على براى اطالع از نامه ى یاران معاویه ) بیهقى(تألیف )  200ص  2ج () المحاسن و المساوى(شریک بودند رجوع کنید به کتاب  ،خیانت است

براى مطالعه ى نامه ى همه ى یاران عبدالملک بن مروان به مصعب بن زبیر که از وى امان طلبیده و )  12ص  3ج (علیه السالم و به تاریخ یعقوبى 
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در خفا قرار داد بست و  معاویه با عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و حجاربن ابجر و شبث بن ربعى(

اگر حسن را بکشى پاداش تو صد هزار درهم : جاسوسانش براى هر یک از ایشان چنین پیغامى فرستاد  ي بوسیله

با یکى از دخترانم و حسن علیه السالم پس از آنکه از این  ییاست با فرماندهى یکى از لشکرهاى شام و زناشو

ش زره بر تن میکرد و با پرهیز و احتیاط رفتار مى نمود و حتى به نماز قرار نهانى خبر یافت همیشه در زیر لباس

نیز با اینحال حاضر میگشت نوبتى یکنفر از دشمنان در نماز تیرى بسوى او افکند ولى چون زره داشت بدو 

)آسیب نرسانید
1
.  

  .کافى است ،و یک نمونه از این متون تاریخى براى نشان دادن وضعیت

مرتکب مى شدند  ،زشت ترین جنایتى را که یک خائن فرصت طلب انجام میدهد ،دستهبدین قرار این 

خباثت  ،فعالیتهاى پلید آنان دیرى در زیر پوششى از دروغ و نفاق باقى نمى ماند و درست بهنگام نداى وظیفه

  .آنان آشکار مى گشت

ر و آشوب و انگشتان خیانتکار هر بلوا!گروه مزبور پیشروان هر ناخشنودى و کمکگاران ،در تمام این مدت

  .دشمن در قلمرو حکومت هاشمى امام حسن بودند

در پى ریزى توطئه  ،نیز بحکم وحدت نظرى که با امویان در دشمنى با حکومت هاشمى داشتند) خوارج(

ن هاى بزرگ با آنان همکارى میکردند و دلیل بارز این ادعا اینست که نام دو تن از سران خوارج یعنى اشعث ب

  .برده شده است ،قیص و شبث بن ربعى در یکى از نمونه هاى تاریخى مزبور

بسته  -هر دو  -حکمیت کمر به دشمنى على و معاویه  ي اینها کسانى بودند که پس از حادثه!!!خوارج - 2

 ،عبداهللا بن الکواء ،شبث بن ربعى ،عبداهللا بن وهب الراسبى: بودند رؤساى این گروه در کوفه عبارت بودند از 

!!.شمربن ذى الجوشن ،اشعث بن قیس

مردم کوفه نسبت به جنگ با معاویه بیشتر اصرار مى ورزیدند و  ي از همه ،خوارج از اولین روزهاى بیعت

 - یعنى مردم شام  -همینها بودند که هنگام بیعت با حسن بن على شرط کردند که با متجاوزان و گمراهان 

اطالعات کامل و پیروى بى قید و شرط در (ت از بیعت آنان کشید و گفت باید بشرط بجنگند و آنحضرت دس

                                                                                                                                                      
ت را کرده و جائزه خواسته اند اى بسا که نامه هاى نزدیکان معاویه به حسن بن على از این جهت بر ما پوشیده مانده که آن حضرت مراعات امان

  .!ندیده بگیرند ،راز نامه نگاران را افشاء نساخته و یا اینکه مورخان خواسته اند این موضوع را هم مانند بسى موضوعات دیگر
  ).84ص (علل الشرایع  -١
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دست بگشا تا با تو بیعت کنیم : بیعت کنند آنگاه آنان نزد برادرش حسین آمدند و گفتند  )جنگ و صلح

 همانطور که با پدرت بیعت کردیم و به این شرط که با متجاوزان و گمراهان شامى جنگ کنى آنحضرت در

و آنها چون چنین دیدند ناچار نزد حسن ) معاذاهللا که تا حسن زنده است بیعت شما را بپذیرم(: پاسخ آنان گفت 

آمده و همانگونه که او مى گفت با وى بیعت کردند
1
.  

به دلیل  ،البته شرطى که این دسته در هنگام بیعت با حسن بن على میکردند و همچنین اصرارشان بر جنگ

در میان پیروان خاص و شیعیان آنحضرت نیز کسانى بودند که همین اندازه براى  ،امام نبود چه دشمنى آنان با

از ماجراى امام حسن روشن خواهد شد که در  ییپافشارى میکردند ولى در آینده با مطالعه بخشها ،شروع جنگ

وب مى شدند و چنانکه همین عده عامل و ابزار بروز حوادث ناگوار محس ،بحرانى ترین و وخیم ترین لحظات

 ،اموى در کوفه ي دو تن از سران و بزرگان آنها در پلیدترین و زشت ترین توطئه ،اندکى پیش از این گفتیم

  .شرکت داشتند

از مؤثرترین و مخوفترین روشها استفاده میکردند  ،اینها براى تشویق مردم به اخاللگرى و ایجاد فتنه و آشوب

ایمان بسیارى از مردم را متزلزل مى ساختند و سر اصلى تجدید حیات آنان پس از شکست  ،و به وسائل گوناگون

  .همین موضوع بود ،که در سواحل نهروان دیدنداي  سخت و کوبنده

) گیرنده تر است از آتش درنى ،سخن ایشان در دل(: زیاد بن ابیه تبلیغات خوارج را اینگونه توصیف میکرد 

 ،اگر دو روز در شهرى بمانند هر کس را که با آنان معاشرت کند(: آنان مى گفت  ي و مغیره بن شعبه درباره

)فاسد مى سازند
2
.  

کار زشت مى کرد و آنرا خوب مى دانست و به خدا  ،خارجى سخن باطل مى گفت و آنرا حق مى پنداشت

  .باخدا نداشت ،اتکاء داشت اما هیچگونه ارتباطى از راههاى مشروع و دین پسند

  .از آنان یاد خواهیم کرد ،سخن بگوئیم) عناصر سپاه(آنجا که از  ،به مناسبت دیگرى و ما

از این گروه نام  ،در آنجا که از عناصر سپاه حسن بن على بحث کرده )علیه الرحمه(مفید !!!!شکاك ها -3

تأثیر تبلیغات بدین جهت است که اینها تحت ) شکاکها(گمان قوى آن است که نامگذارى آنان به  ،برده است

  ..خوارج قرار گرفته بودند بدون اینکه جزء آنان شده باشند و پیوسته در حال تردید و دودلى بسر میبردند

                                               
١

  .)150ص (االمامه و السیاسه : رجوع کنید به  - 

  ).109ص  6ج (تاریخ طبرى  -٢
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آنان را کافر شمرده است  ،بتقریبى از شکاکان نام برده و به اشاره )93ص  3ج (سید مرتضى نیز در کتاب امالى 

  .تزلزل داشته اندتردید و  ،این عده در اصل دین ،گویا به نظر وى

اینها جمعى از ساکنان کوفه و فرومایگان آن اجتماع بودند که خود بخود نه قصد نیکى داشتند و  ،به هر حال

در دست اخاللگران و اي  فساد و آلت بى اراده ي شر و وسیله ي وجود آنان خود مایه ،بدى با این وصف یینه توانا

  .فتنه جویان بود

!!!الحمراء - 4 بیست هزار مرد مسلح کوفى بودند که در هنگام  -طبرى در تاریخ  ي به گفته - این گروه!

در آنجا واقع شده بودند ) بنى عبدالقیس( ي در قسمتى قرار گرفتند که هم پیمانان آنها از طایفه ،تقسیم بندى کوفه

و اوالد بردگان و موالى بودند و نه حتى از عرب بلکه داراى نژادى مخلوط ) بنى القیس(نه از  ،این عده در اصل

اسیر ) جلوالء(و ) عین التمر(در  17تا  12اى بودند که در سالهاي  بودند و شاید بیشتر آنان اوالد کنیزکان پارسى

  .شده بودند

مردمى  - به امام حسن و امام حسین !یعنى در دو بحران مربوط - 61و هم در سال  41و همین ها در سال 

  .دقت کنید -مى رفتند صاحب سالح و جنگجو بشمار 

هجرى آن فجایع را نسبت به شیعه  51بودند که در حدود سال ) زیاد بن ابیه(و باز همین ها پاسبانان 

به هر جنایتى تن در میدهند و  ،اینها از افرادى محسوب مى شدند که در برابر مزد ،مرتکب شدند و خالصه

  .در دست جباران مقتدر بشمار مى رفتنداي  ندهغالبا اتباع و اطرافیان مردم صاحب قدرت و شمشیر بر

بتدریج بر قدرت  ،بر اثر استقبالى که این عده از فتنه ها و حوادث مختلف کوفه در قرن اول هجرى کرده بودند

: نان نسبت میدادند و مى گفتند و شوکت آنان افزوده شده و کارشان چنان باال گرفته بود که شهر کوفه را به آ

  .)راءالحم ي کوفه(

از  -که در آن هنگام حاکم بصره بود  -از اوالد بردگان و موالى سکونت داشتند زیاد اي  در بصره نیز عده

  .او را از این کار باز داشت) احنف بن قیس(قدرت آنان بیمناك شد و در صدد قلع و قمع آنان بر آمد ولى 

ند حال آنکه ایشان نه تنها کوچکترین شباهتى به بغلط این عده را از شیعه دانسته ا ،برخى از نویسندگان معاصر

که از خطر ناکترین دشمنان شیعه و پیشوایانشان بودند نمیتوان انکار کرد که ممکن است در  ،شیعیان نمى داشتند

  .ناچیزى قیاس کرد ي میان آنها افرادى معتقد به مرام شیعه وجود داشته اند ولى همه را نمیتوان به عده
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در مرکز حکومت على از دیگر  ،شیعیان حسن قرار داشتند که از لحاظ تعداد ،ناصر مخالفدر کنار این ع

جمعى از بقایاى مهاجرین و انصار نیز وجود داشتند که به تبع على علیه  ،گروهها بیشتر بودند در میان این عده

به آنان مکانت و  )آلهصلى اهللا علیه و (السالم در کوفه مسکن گزیده بودند و مصاحبت آنان با رسول خدا 

  .منزلت شامخى در میان مردم داده بود

چه در آغاز خالفت حسن بن على و چه  -اخالص و صمیمیت خود را نسبت به اهل بیت  ،بزرگمردان کوفه

ثابت و  -فرمان جهاد داد و چه در مراحل دیگرى که بعدها پیش آمد  ،در هنگامیکه آنحضرت پس از بیعت

 ،اگر این شیعیان با اخالص در آنروز از دسیسه هاى سایر همشهریان خود مصون مى ماندندمدلل ساختند بیگمان 

 ،کافى و شایسته میبودند در این جمع فرخندهاي  عده ،که از شام بسوى کوفه سرازیر بود ییبراى مقابله با خطرها

اندازه که هر مشکلى را  چنان آمادگى و شور و نشاطى وجود داشت که براى هیچکس قابل انکار نبود و به آن

براى آنان هضم و قابل درك مى ساخت و معرفتى که زمینه و شرط ورود در مشکالت است به آنان مى 

  .بخشید

سعید بن  ،عمر و بن الحمق خزاعى ،حجر بن عدى ،قیس بن سعد بن عباده: کسانى همچون  ي براستى درباره

 ،زیاد بن صعصعه و دیگرانى از این طراز ،بن نجیبه مسیب ،عدى بن حاتم ،حبیب مظاهر اسدى ،قیس همدانى

  .چگونه میتوان اندیشید ؟

البته جریانهاى تند و مخالف و دستهاى مزدور و خائن نیز براى دگرگون ساختن این زمینه هاى مساعد و 

  .پیوسته مشغول فعالیت بودند ،تغییر سرنوشت

فرا گرفته و فتنه گریها و تبلیغات رنگارنگ آنرا  در این محیطى که سراسر آنرا تمایالت گوناگون و متضاد

پوشیده و مستور نبود  ،کار و مولود این شبان آبستن حوادث ي حسن بن على آینده!براى ،به هیجان در آورده بود

کار و هدف خود را براى مردم بیان کند و ضمنا روش  ي ناگزیر میباید برنامه ،حکومت بود ي و چون در طلیعه

  .الهام بگیرد ،و خط مشى خود را از شرائط و مقتضیات گوناگونى که در داخل و خارج او را احاطه کرده است

معاویه دشمن بیرون از مرزى بود که با مکر و فریب خود و با وسائل قدرتى که در اختیار داشت و با پایگاه 

خاطر کوفه را سخت مشوش و مشغول داشته بود  ،صفحات حکومتش از آن برخوردار بود مستحکمى که در

معاویه آنچنان دشمن حقیرى نبود که حسن بن على بتواند در مورد او خونسرد و بى تفاوت بماند و یا در صورت 

 ،از حمالت سخت او مصون باشد و در حقیقت امام حسن بیش از هر کس دیگر ،چشم پوشى و خونسردى
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به  ،در خور او ییقدرت شیطانى معاویه را در هم کوبیده و سزا ،عالقمند بود که در صورت مساعد بودن شرائط

  .او بچشاند

 ،آنچه بیش از همه توجه و اهتمام او را جلب کرده بود ،و اما در داخل قلمرو حکومت حسن بن على

فرسنگها از او  ،ما از لحاظ معنى و روح و هدفدشمنیهاى مردمى بود که هر چند بظاهر در کنار او مى زیستند ا

  .دور بودند

براى آن حضرت بسى ناگوار بود که در مرکز حکومتش مردمى زندگى کنند که غرائز بر آنان چیره شده و 

نه از وفا مفهومى مى  ،ایشان را به هر سو کشانیده است ییحرص و آزدست تطاول بر آنان گشوده و هرزه گرا

آنان را به  ،بیگانگى و دورى از خود انسانى ،را حرمتى مى نهند و نه همسایگى را حقى قائلند شناسند و نه دین

با هر آوازى هم صدا مى شوند و در هر وادى براه مى  ،آلت و ابزارى براى مکر و فساد و نفاق مبدل ساخته است

امان مى یابد وجود اینچنین سیاست به آنان رونقى مى گیرد و نه میدان جنگ با آنان س ي نه صحنه ،افتند

نامردمانى کافى است که اجتماعى را دستخوش اضطراب و هرج و مرج ساخته و در خطر فتنه و معرض انواع 

  .بالها و خطرات قرار دهد

آنچنان نبوغى از خود نشان داد که اگر آن حوادث و  ،حسن بن على در مواجهه با این اوضاع و احوال

  .یقینا پیروزى درخشانى بدست مىآورد ،آمد محاسبه پیش نمی اگهانى و غیر قابلمصائب ن

مانع از آن بود که پیش بینى هاى خود را ابراز کند  ،میکرد ولى مراعات احتیاط ییبسیارى از حوادث را پیشگو

باس قرآن اقت ي کریمه ي که از آیه ییابهام آمیز و شیوا ي جمله ،اکتفا میکرد ،بداناي  و بدین جهت فقط به اشاره

 )انى ارى ما الترون(: کرده و در نخستین خطبه اش در روز بیعت بیان فرمود از این قبیل بود آن جمله این بود 

  .)من مى بینم آنچه را شما نمى بینید(

در آن روزى که این جمله را ادا کرد در پیش روى او بجز جشنهاى سرشار از شور و نشاط که بیش از همه 

چیز دیگرى وجود نداشت پس چگونه  ،جدید مى توانست باشد ي مردم با خلیفه ي ودهنمایشگر صمیمیت ت ،چیز

  .است که او چیزى در آنان مشاهده مى کند که آنان خود از دیدن آن عاجزند ؟

حسن بن على بود که در جنگ و صلح و در هر گامى که با دشمنان  ي این همان دور اندیشى و دور بینى ویژه

  .آنرا میتوان یافت ي نشانه ،یا دوستانش برداشته
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اگر چه مجموعه هاى تاریخى در آن مقام بر نیامده اند که نمونه هاى فراوانى را که میتوان بعنوان 

مخصوصا آنچه را که مربوط به بخش اول از دوران  -نمودارهاى تاریخى از سیاست حسن بن على ارائه داد 

زندگى  ي با اینحال همان موارد نادرى که از سیره ،ان دهندنش -حکومت وى یعنى پیش از اعالن جهاد مى باشد 

او در وضعى آنچنان نا  ،وى مؤمن و مطمئن مى سازد چه ي بیننده را به سیاست ماهرانه ،وى بدست مىآید

  .بقدرى حکیمانه و مدبرانه فرماندهى کرد که بهتر از آن در چنان وضعى امکان پذیر نیست ،متعادل و بحرانى

  :اوضاع پیش از آغاز جنگ  ي او در اداره ي چند از روشهاى سیاستمدارانه اینک مثالى

عبارت مخصوصى وضع کرد و از قبول هر گونه قید و شرطى در بیعت استنکاف کرد از همه به  ،براى بیعت!

 ،او در این جمله ي بیعت گرفت سخندانى مدبرانه،در جنگ و صلح )اطاعت کامل(و فرمانبرى  ییشنوا: شرط 

هم طرفداران جنگ و هم مخالفین  ،از جنگ و صلح هر دو نام آورد ،انطورى بود که حدس زده مى شد چههم

چندان بود که میتوانست در چنین اوضاعى راهبر او  ،او به اوضاع عمومى کوفه ییآن را قانع ساخت و البته آشنا

  .به چنین آگاهى حکیمانه گردد

صد افزایش داد ،عطاى جنگجویان را صد
1
و این نخستین چیزى بود که پس از آغاز خالفت پدید آورد و پس  

از وى خلفاء همه از او پیروى کردند
2
.  

 ،موجب افزایش قدرت و محبوبیت بود ،بدیهى است که تغییر وضع بصورت افزودن مزایاى خاص سپاهیان

  .داشت ییتأثیر بسزا ،بعالوه در گرد آوردن تعداد زیادترى از مردم براى جنگ

تصمیم وى را بر  ،با اینحال بطور قاطع ،بود که هر چند میتوانست دلیل آمادگى براى جنگ باشداي  پدیده این

  .از تغییر وضع هاى یک دوران جدید باشداي  همچنین میتوانست فقط نمونه ،جنگ اعالم نمیکرد چه

بود که اى بسا شروع جنگ اي  هدر عین آنکه یکنوع پیشگیرى عاقالنه و مدبرانه براى آیند ،این کار با این روش

  .با اینحال موجب تفرقه و اختالف کلمه هم نبود ،را ضرورى مى ساخت

                                               
یعنى به آنکه سهمیه اش پانصد  ،و گویا بدین معنى که بر سهمیه ى هر سپاهى صد در هم مثال افزود) المقاتله مأه مأهزاد (: ترجمه ى این جمله  -١

هزار درهم عطا کرد یا اینکه به هر سپاهى نخست صد در هم اضافه حقوق داد و اگر دید وظیفه اش را به نیکى  ،ششصد و به آنکه نه صد بود ،بود

سخن از افزایش سهمیه ى مالى و  ،او صد دیگر افزود و همچنین و آنچه گویا جاى تردید نیست آنست که در این عبارت بر حقوق ،انجام میدهد

  ).مترجم(چیز دیگر حقوق است و نه 
  ).12ص  4ج (ابن ابى الحدید  -شرح النهج -٢
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 ییروح فتنه جو ،اعدام کنند و با اجراى این حکم ،دستور داد دو نفرى را که براى معاویه جاسوسى میکردند

  .سرکوب ساخت -که عناصر زیادى از مردم بصره و کوفه بدان گرائیده بودند  -و بلواگرى را 

پنهانى  ،چون خبر وفات امیرالمؤمنین و بیعت مردمان با حسن بن على به معاویه رسید(: مفید مى نویسد 

ا براى او بنویسند و در کارهاى حمیرا به کوفه و مردى از بنى القین را به بصره فرستاد تا اخبار ر ي مردى از قبیله

را در کوفه از ) حمیرى(دستور داد تا جاسوس  ،حسن از این موضوع اطالع یافت ،امام حسن ایجاد اختالل کنند

بنى ( ي را در میان قبیله) قینى(گوشت فروشى بیرون آورده گردن زدند و به بصره نوشت تا جاسوس  ي خانه

  .)اعدام نمایندجستجو کنند و او را یافته و ) سلیم

! اما بعد : حسن به معاویه نوشت (: ابوالفرج اصفهانى نیز شبیه به همین روایت کرده و سپس گفته است 

در این تردید ندارم پس منتظر باش که آن روز دور نیست ! گویا مایلى دیدار کنیم  ،جاسوسانت را فرستادى

اشاره به شادى (ندان نیست که بدان شماتت کنند خردم ي به آنچه شیوهاي  شنیده ام که زبان شماتت گشوده

  .)کردن معاویه به وفات على علیه السالم

  :حال تو مناسب این شعر است 

!!!:بگو  ،به آنکس که در پى مخالفت با آن در گذشته است(!

  .هم اکنون خواهد شد ییآنچنان پیشامدى باش که گو ي تو نیز آماده

همچون کسى است که شب را در جایگاه شبانه به انتظار صبح بسر  ،ما آن چنانیم که هر که از ما بمیرد

  )میبرد

 ،با وجود اصرار زیادى که بیشتر اطرافیان و نزدیکان وى از نخستین روز حکومتش بر شروع جنگ داشتند

وضع سیاسى آنروز را تحلیل خواهیم کرد و آشکار خواهد شد که در  )5(جنگ را بتأخیر انداخت ما در فصل

  .این یگانه تدبیر صحیح و موافق مصلحت بود ،ائطآن شر

از یاد او  ،موقعیت متزلزل معاویه را که با ادعاهاى پوچ خود او قابل تحکیم نبود ،تبادل نامه و پیغام ي بوسیله

 ي فراهم آورد و همین پرونده -که همان نامه هاى او به امام حسن بود  -از مغلطه کاریهاى او اي  برد و پرونده

 ،ماسکدار و ناشناخته را به مردم شناسانید و براى امام حسن در برابر آراء و افکار عمومى ي سیاه بود که معاویه

معاویه در منطق خردمندان براى همیشه  ي جبهه ،درست کرد در نتیجه ،معقولى براى جنگ با معاویه ي بهانه

  .غالب بشمار آمد ،مغلوب شد اگر چه پس از آن در منطق زور
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 ي آنها روش سیاسى خود را در فاصله ي هر یک نمونه از این تدبیرهاى خردمندانه که حسن بن على بوسیله

نمونه ها بى نیاز  ي میتواند ما را از ذکر همه ،معرفى کرده است ،کوتاه میان وفات على تا تصمیم بر شروع جنگ

!!.سازد

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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صمیم بر جنگت

داراى نقشى بزرگ در پیشرفت اخالق  ،میدهد که پیروزى یافتن دین در اجتماعبررسى فرازهاى تاریخ نشان 

و در شکل  ،دنباله رو رهبران و فرماندهان ،است و این بدانجهت است که ملتها و توده ها در خوى و روش

یان از محکوم و تابع هدف قوانین اند و اگر دین بجز امر به معروف و نهى از منکر و پیراستن نفس آدم ،زندگى

  .براى اصالح جامعه کافى بود ،چیز دیگرى نمیداشت ،طمع ورزى به مادیات

به محافظه کارى و پیروى از  -همچون دیگر طرفداران نظام طبقاتى  - اما این گروه بازماندگان جاهلیت 

  .خو گرفته بودند ،عادت هاى پدران و نیاکان و نظام هاى پوسیده و کهن و روش هاى ظالمانه

در صف سر سخت ترین دشمنان آن قرار داشتند و بعدها که از گردن نهادن  ،در آغاز ظهور دین جدیداینها 

  .آنرا به چشم ابزارى براى رسیدن بدنیاى خود مى نگریستند ،به آن گزیرى نداشتند

هدف دین پایمال شد و جامعه از سیر تدریجى و منظم بسوى اصالحات مورد  ،در سایه شوم این انگیزه ها

بر زبانشان گشت که تا گذران زندگى از آن اي  دین لقلقه(باز ماند مردم بمطامع دنیوى سرگرم شدند و  ،ظرن

  ).بال آنکس که دیندار بماند کم بود ي نگهدارى مى کردند اما در هنگامه

, شخصى نجات مردم بود نه سود ،الترسالتى اهمال ناپذیر داشتند این رس )صلى اهللا علیه و آله(اما آل محمد 

و پاسدارى معنویات بود نه حفاظت منافع  ،و بر پا داشتن اردوگاه دین بود نه آراستن مسند قدرت خود

.اختصاصى

تا بوده همواره دشمن این هدف ها و معارض منادیان این اصالحات بوده و باالخره هم با  ،و چون معاویه

مسلمین کناره گرفته و هوس حکومت در جان او ریشه دوانیده و منافع شخصى  ي از جامعه ،سرکشى و طغیان

ناچار میباید حسن بن على نیروى توده هاى مسلمان را بر ضد او بسیج کند و  ،در ادراك و روش او اثر گذارده

  .او را به حکومت الهى بطلبد و خدا بهترین حکم کنندگان است

صد  ،ن کارى که حسن بن على کرد این بود که عطاى سپاهیان را صدنخستی: ابوالفرج اصفهانى مى نویسد 

افزایش داد 
1

جنگ جمل این کار را کرده بود و او نیز در آغاز خالفتش  ي پیش از او على علیه السالم در واقعه

 ي حسن علیه السالم بوسیله: به این کار دست زد و پس از وى خلفاء همگى از او پیروى کردند سپس مى نویسد 

                                               
  .109ص )  1(بنگرید به پاورقى  -١
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از حسن بن على امیرالمؤمنین بسوى معاویه پسر (: بدینقرار  ،براى معاویه فرستاداي  نامه) حرب بن عبداهللا ازدى(

محمد  -جل جالله  -همانا خداوند  ،ابوسفیان سالم بر تو سپاس میگزارم اهللا را که معبودى جز او نیست و بعد

مردمان تا آنان را که زنده اند از  ي ن و رسولى بسوى همهرحمتى براى عالمیان و منتى بر مؤمنا: را بر انگیخت 

را گزارد و به امر او قیام کرد و  ییو او رسالت خدا ،عذاب خدا بر حذر دارد و سخن را بر کافران تمام سازد

آنگاه در حالیکه نه تقصیر کرده بود و نه سستى روا داشته و خدا حق را بدو ظاهر ساخته بود و شرك را بدو 

یاد آور تو و  ،همانا این قرآن(و قریش را باو اختصاص داد و فرمود  پروردگارش او را میرانید ،ب کردهسرکو

بر سر حکومت او در میان عرب منازعه در افتاد قریش گفتند  ،ود گفترپس چون این جهان را بد) قوم تو است

ما عشیره و خویشاوندان و نگهبانان نسب اوئیم و روا نیست که شما بر سر حکومت و قدرت او با ما مخاصمه : 

آنها را گرامى داشت و مسند را تسلیم  ،او گردن نهاد ي عرب این حجت را از قریش پذیرفت و به داعیه ،کنید

پس آنگاه ما به قریش همانرا گفتیم که قریش به عرب گفته بود ولى او همانند عرب با ما به انصاف  .کردآنان 

حکومت را به نیروى استدالل خود و به یارى انصاف عرب گرفتند ولى چون نوبت استدالل ما  ،نگرائید قریشیان

بر ما تسلط یافتند و  ،شمنى و جفاى مااز ما دورى گزیدند و با همدستى در ظلم و د ،و انصاف آنان فرا رسید

  .در پیشگاه خدا است و اوست سرپرست و یاور ما ،زمان کار را بدست گرفتند بارى میعاد گاه ما و آنان

 ،ما آنروز از اینکه کسانى حق ما را غصب کرده و به حکومتى که از خاندان ماست دست اندازى نموده اند

از منازعه با آنان چشم  ،ردمى با فضیلت و داراى سابقه در اسالم بودندبسى در شگفت بودیم ولى چون آنها م

در دین وارد کنند یا راهى بر اخاللگرى و فساد در آن اي  مباد که منافقان و دشمنان بدین وسیله رخنه ،پوشیدیم

تو  ،چهولى امروز جاى آنست که همه کس از دست اندازى تو بدین منصب و مسند در شگفت فرو روند .بیابند

نه به داشتن فضیلتى اسالمى و نه به گذاردن اثرى نیک و پسندیده و  ،این منصب نیستى ي به هیچ بابت شایسته

میباشى خداوند  ،یکى از باندهاى مخاصم و فرزند دشمنترین افراد قریش با رسولخدا و قرآن ي باالتر آنکه تو زاده

شر تو را کفایت خواهد کرد و عنقریب بر او وارد خواهى شد و خواهى دید که عاقبت از کیست سوگند بخدا 

بزودى پروردگارت را دیدار خواهى کرد و آنگاه او سزاى کرده هاى تو را خواهد داد و خدا بر بندگان ستمکار 

  .نیست

وفات یافت و آنروز که خدا بر او منت گذارد به اسالم و  وقتى على وفات یافت رحمت خدا بر او آنروز که

مسلمانان زمام امر را به من سپردند از خدا مسئلت مى کنم که در این جهان  -آنروز که از قبر بر انگیخته شود 
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زودگذر چیزى که موجب نقصان کرامت او در آخرت باشد به ما عطا نکند چیزى که مرا بر نامه نوشتن به تو 

مرا بکار  ي در کار تو معذور باشم و تو اگر گفته -عزوجل  -ساخت این بود که خواستم در برابر خداى وادار 

  .بزرگ خواهى برد و مسلمانان نیز به صالح و مصلحت خواهند رسیداي  خودت بهره ،بندى

که من تو خود میدانى  ،پس پیگیرى از راه باطل را فرو گذار و همچون دیگر مردم به بیعت من درآچه

بکار خالفت از تو شایسته ترم از خدا بپرهیز و طغیان و سرکشى را فرو گذار و خون مسلمانان را مریز بخدا 

به خیر تو نیست از در اطاعت و  ،خون مردم را با خود به پیشگاه الهى بردن ي سوگند که بیش از این مظلمه

شایسته تر است منازعه مکن مگر خدا فتنه را  مسالمت در آى و بر سر خالفت با اهل آن و کسیکه از تو بدان

و اگر جز به پیگیرى از گمراهى و .مسلمین را متحد سازد و فیما بین آنان را اصالح کند ي بخواباند و کلمه

خواهم کشید تا  ییمسلمانان را به سر وقت تو خواهم آورد و تو را به محاکمه خدا ،تن در ندهى ،ستیزه گرى

)د و او بهترین حکم کنندگان استخدا میان ما حکم کن
1

  

جز این روش نداشت اي  پایان نامه آشکارا متضمن تهدید به جنگ است و امام حسن چاره ،چنانکه مى بینید

دعوت مى کند و این روش  ،ابتدا دشمن را به فرو گذاردن راه باطل و از در بیعت در آمدن همچون دیگران ،چه

او بکار بسته مى  ي مقاومت دشمن از راه تضعیف اراده ي سیاسى مدبرانه ایست که براى ضعیف کردن روحیه

با او در میان گذارده و با این  ،شود و تازه این سخن را در وقتى میگوید که قبال احتجاج آل محمد را با قریش

  .بیان با او احتجاج کرده است

از  ،او در رفتار خود با معاویه.ى تهدید آمیز و سپس تهدید آشکار به جنگوعده ا ،ر خواهانهدعوتى خی

روش پدرش پیروى کرد و براستى امام حسن در اوضاع و احوال خاصى که او را احاطه کرده بود و با دشمنانى 

بود که تا پس از وفات آن از دوران امیرالمؤمنین اي  روزگار او قطعه یینمودار کامل پدرش بود گو ،که داشت

در دوران  ،حضرت ادامه یافته بود همچنان که جنگ در دوران على علیه السالم ضرورتى اجتناب ناپذیر بود

که خالفت جدید را  ییاز جمله چیزها. امام حسن نیز هیچ چیز دیگر نمى توانست جاى آن را پر کند

و اقتدار کافى برخوردار است و اینکار مستلزم آن بود  از تسلط ،مىآراست این بود که نشان دهد در عین جوانى

هیبت خود را در دلها بیفکند و راه ثبات و استقرار  ،که دست خیانتکاران را از کارها کوتاه کند و با این تصفیه

  .و قبضه کردن امور را بر خود هموار سازد

                                               
  .)12ص  4ج (ابن ابى الحدید  -١



71

محکم و قوى اي  ید و لحن آمرانهدر اینصورت طبیعى است که این نامه متضمن تهدیدى صریح و اندرزى شد

بخدا سوگند که از این بیش ! از خدا بپرهیز و طغیان و سرکشى را فرو گذار و خون مسلمانان را مریز (: باشد 

خون مردم را با خود به پیشگاه خدا بردن به خیر تو نیست از در سلم و اطاعت در آى و بر سر  ي مظلمه

  ).ن شایسته تر است منازعه مکنخالفت با اهل آن و کسیکه از تو بدا

در اهتزاز بود و همان سر پیچى و نافرمانى  ،همچنان بر دشمنى با خالفت هاشمى کوفه ،رایت امویان در شام

در برابر بیعت امام حسن نیز در پیش گرفت نامه هاى خیر خواهانه و با  ،داشت!قدیم را که در برابر بیعت على

صراحت سودى نبخشید و روش عاقالنه و استداللهاى محکم این نامه ها نتوانست گردنکشى و طغیان او را فرو 

  .نشاند

نماید یا چیزى که از کسى مثل او بعید  ،و ما هنگامیکه نامه هاى امام حسن به معاویه را بررسى مى کنیم

سخنى که از استدالل صحیح و محکم بیرون باشد در آنها نمى یابیمدر این نامه ها یا سخن از حق مفروض ایشان 

بر مردم یعنى وجوب دوستى و مودت است یا از طهارت و پاکیزگى آنان از پلیدیهاى گناه و هم از والیت ایشان 

 ي تعیین امام و مسئله ي صریح و قطعى پیغمبر دربارهبر مسلمین که قرآن بدان ناطق است و یا از گفته هاى 

خالفت و باالخره یا از دعوت وى به تسلیم و اطاعت و حفظ خون مسلمانان و فرو نشاندن آتش فتنه و اصالح 

  .ذات البین

به حواشى پرداخته  ،غالبا بجاى آنکه به ماهیت موضوع توجه شود ،بعکس در نامه هاى معاویه به امام حسن

روح تفرقه و نفاق میان برادران مسلمان  ي بسیارى از آنها یاد آور دشمنیهاى فراموش شده و بر انگیزنده شده و

در تاریخ اسالم بدانیم او با بیاد اي  احساسات قبیله ي بسیار بجا است اگر معاویه را نخستین بر انگیزاننده .است

ستین کسى بود که مبناى دین توحید یعنى اتحاد نخ ،آوردن خصومتهاى فراموش شده و بر افروختن آتش اختالف

 ،اصالح و راز موفقیت این دین است ي مایه ،اساسى را که بحقیقت ي و وحدت را در هم شکست و این پایه

  .متزلزل ساخت

که سوابق ننگین هر دو نفر با ارقام  -گویا معاویه چون دانسته بود که با آوردن نام خود و پدرش ابوسفیان 

در نامه هایش به امام  ،قادر نیست ساده دالن را اغفال کند و به دام افکند!- براى مسلمانان روشن بود و تاریخ 

. از ابوبکر و عمر و ابوعبیده یاد میکرد و مخالفت اهل بیت را با بیعت ابوبکر به رخ امام حسن مى کشید ،حسن

فقط یک چیز کم داشت و  ،آن نوشته مى شد ي در پیرامون موضوعى که این نامه ها به انگیزه ،نامه هاى معاویه
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این  -آن دلیلى معقول براى اثبات حق خالفت و تصرف این مسند مقدس بود حتى موضوع خونخواهى عثمان 

جبهه بندیها و جنگهاى  ي برانى بر ضد على علیه السالم در همه ي که همچون حربه -مغلطه آمیز  ي بهانه

کند شده و از کار افتاده بود معاویه  ،اکنون با مرگ آن امام بزرگوار ،مى رفتبکار  ،طوالنى میان على و معاویه

او ایستاده و از وى  ي بر در خانه ،یعنى همانکسى که در روز قتل عثمان ،اکنون در برابر حسن بن على قرار داشت

کسى که طقطقى همان ،پیکرش از خون رنگین شده بود -عموم مورخان  ي بگفته -دفاع کرده بود تا حدى که 

در دفاع از عثمان جنگ سختى کرد بطوریکه خود عثمان او را باز میداشت ولى او (: اومى نویسد  ي درباره

و این در همان موقعیت خطیرى بود ) همچنان به جنگ ادامه میداد و جان خود را براى او در خطر مى انداخت

.او را واگذاشته بودندکه دیگران به عثمان حتى نزدیک هم نشده و خویشاوندانش 
1

  

                                               
ترسیم کرده  ،رجوع کنند به تصویرى که استاد عبداهللا عالیلى از اجتماع مسلمین در عهد عثمان ،کسانیکه شرح این مختصر را طالبندخوب است  -١

و گویا بهتر آنست که ما نیز خطوط برجسته اى این تصویر را از گفتار وى اقتباس و براى تکمیل فائده در )  128تا  112ص  ،کتاب ایام الحسین(است 

.:جا نقل کنیم وى چنین مى نویسداین

موجودیت و شخصیتى قائل شوند بلکه از این قدم باالتر نهاده  ،این امویان تنها بدین اکتفا نکردند که براى قالبهاى بى روح و وجودهاى بیکاره ى خود(

بشکل طبقاتى بوجود آوردند و ناگهان ثروت هاى هنگفت در نزد امویان و هوا خواهانشان انباشته شد و مروان مقدرات جامعه را بر اي  و جامعه

برابر صد هزار دینار ثروت  ،غیر از امالك فراوانش) یعلى بن امیه(طبق هوى و هوس خود بدست گرفت و بیشتر استانهاى بزرگ تیول این و آن شد 

رسید که براى تقسیم آنها اي  به اندازه) زید بن ثابت(به پانصد هزار دینار بالغ گشت اندوخته ى طال و نقره ى ) عبدالرحمن بن عوف( ییااندوخت دار

ا به بیدینى آنانر ،مجبور شدند آنرا با تبر بشکنند قهرا اکثریت مردم این روش تازه را به دیده ى انکار نگریستند و با یاوران خلیفه به منازعه برخاسته

.شدند که آرام و پنهان شروع شد ولى روز بروز گرمتر و افروخته تر گشتاي  متهم ساختند و با آنان وارد مبارزه

ولى همیشه برترى و  ،و ملتى در حال توطئه بر ضد حکومت ،حکومتى در حال دسیسه براى ملت: حالت عمومى آنروز در دو جمله خالصه مى شد 

ابتدا با متصدیان و اولیاى  ،در نهضت خود راه خشونت و غرور نپیمود ،ن ملت است انصاف را باید یاد آور شد که ملت با این حالاز آ ییاستیالء نها

امور تماس گرفت و بارها بوسیله ى نمایندگانش خواسته هاى خود را در میان گذاشت ولى هر بار خواسته هاى او با شکست مواجه شد آنهم 

.خت و از نوع بر انگیزاننده و تحریک آمیزشکست پى در پى و س

اطالعاتى از او بدست  ،از راههاى مخفى ،مردم را بر ضد عثمان مى شورانید و آشکارا از سیاست او انتقاد میکرد) عمر و بن عاص(در این حال 

نفرت از عثمان را بدو تزریق مى کرد  مىآورد و آنگاه جریانات داخل خانه ى او را بر مال مى ساخت و با هیچکس روبرو نمى شد مگر آنکه

اى امیرالمؤمنین تو خود را به مهلکه افکندى و ما نیز (: وى به او گفت  ،خطبه میخواند ،هنگامیکه عثمان براى جمعى از شورشیان و مخالفان خود

.!)تو توبه کن تا ما نیز توبه کنیم ،خویشتن را با تو در مهلکه افکندیم

این پیراهن پیغمبر است که (: پیراهن رسولخدا را بر افراشت و گفت  ،آنچنان بر عثمان جرى شده بود که در اثناى خطبه ى وى) عایشه(از طرفى 

به شورشیان کمک مالى مى کردند ولى على علیه السالم با همه ) زبیر(و ) طلحه(از طرف دیگر ) ییفرسوده نشده و تو سنت او را فرسوده کرده  هنوز

و همچنین خدمتکارانش را فرستاد تا از پیش آمدهاى  -با آن آبرو و اعتبارى که در جامعه ى مسلمان داشتند  - دو پسر خود را  ،ئیشخشم و نارضا

 ،دغیرعادالنه و خصومت آمیز جلوگیرى کنند و هنگامیکه خبر یافت مردم خانه ى عثمان را محاصره کرده و از رسیدن آب به وى ممانعت نموده ان
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من در حکومت از (: که به حسن بن على مى نوشت این بود که  ییتنها دلیل و حجت معاویه در نامه ها ،بلى

آزموده تر و بسال از تو بزرگترم  ،تو با سابقه تر و در این امر
1

  .همین و دیگر هیچ

بیان میکرد و  ،قبولى میداشت ي شایسته دلیل قابل ذکر و ،بیگمان اگر معاویه غیر از این جمالت پى در پى

.دکهن و بر انگیختن دشمنى ها و کینه ها متوسل نمى ش ي براى موفقیت خود به بیدار کردن احساسات خصمانه

  و ایکاش مى فهمیدیم که وى از کدام آزمودگى اش یاد مى کند ؟

شکایت او را نزد عمر برده بودند و عمر آیا آنروزى را مى گوید که شام از دست او به فغان آمده و شامیان 

قاصدى احضار کرد و او در این هنگام از عمر بیش از غالمش  ي که سخت به هیجان آمده بود او را بوسیله

  مى ترسید ؟) یرفأ(

  .!یا آنروز را که لباس سبز رنگ پوشیده و با تفاخر بر عمر وارد شد و عمر با تازیانه بر سرش نواخت ؟

یکى از موجبات  ،کارها را بنام او انجام میداد و عاقبت با این رفتار خود ،هنگام را که بى خبر عثمانیا آن 

  بدبختى او شد ؟

سپاهیانش را به جنگ با امام زمانش برد و بى هیچ عذرى با وى  ،یا آنروز را که از روى گردنکشى و طغیان

  جنگید ؟

پس  ،آن مى توانست شد ؟ و اگر نه ي براى حکومت و یا ادامه دلیل برترى و شایستگى) آزمایش ها(آیا این 

  این شایستگى را از کجا ادعا مى کرد ؟

                                                                                                                                                      
شمشیرتان را بردارید و بر در خانه ى عثمان بایستید و مگذارید کسى به او آسیب رساند : براى وى فرستاد و به حسن و حسین گفت  سه مشک آب

.مجروح گشت - غالم على  -) قنبر(در این جریان پیکر حسن بن على از خون رنگین شد و 

این را نیز میداند که عثمان در روزهاى محاصره به  ،دارد در حالیکه از سوى دیگراین چیزى است که تاریخ از على و فرزندانش در این واقعه به یاد 

از جنگاوران شام بر اسبهاى  ،اهل مدینه کافر گشته و از اطاعت من سر پیچى نموده و بیعت مرا نقض کرده اند(: معاویه که در شام بود نوشت 

مخالفت با  -وقت را به معاطله و سستى گذرانید زیرا به ادعاى خودش  ،ت این نامهو معاویه پس از دریاف) سرکش و راهوار هر چه توانى بفرست

.که میدانست بر این کار همداستان شده اند خودش نمیداشت -صحابه ى پیغمبر را 

او آشکارا به مخالفت بر رو در روى ) عایشه( ،مردم را بر کشتن عثمان تحریک کند) عمر و بن عاص(: از شگفتیهاى مسخره آمیز تقدیر این است که 

به مخالفان او کمک کنند و آنگاه اینها هر یک دیگرى را به خونخواهى او تشویق ) زبیر(و ) طلحه(از یارى او شانه خالى کند و ) معاویه( ،خیزد

اشته و در پیشامدها سپر بالى او شده بر حذر د ،که خیر خواهانه به او اندرز داده و او را از این سر انجام) على بن ابیطالب(کنند و خون او را از 

  ).مطالبه نمایند ،است

  .)13و  4(شرح نهج البالغه  -١
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دروغ و تهمت و خون ریزى بنا گردیده میتواند دلیل  ي آیا حکومتى را که از این راهها بدست آمده و بر پایه

  شایستگى براى احراز مقام ارجمند دینى یعنى خالفت باشد ؟

آنها فقط به یک  ي استداللهاى روشن و محکم و در معنى بازگشت همه ي بشیوه ،در پى و پیوستهجمالتى پى 

طول (هیچ مقیاس و معیارى سراغ نداریم که خالفت را از راه  ،و ما در منطق حق! استدالل به طول مدت : چیز 

  .ثابت کند) زیادتى عمر(یا ) مدت

از همه بصیرتر و کار آزموده  ،نگیختن فتنه و فساد در مجتمعاى بسا کسى که در خریدارى و جدانها یا بر ا

اى بسا کسى که در  و. تر است ولى این نمیتواند موجب شایستگى واستحقاق او براى جانشینى مقام نبوت باشد

کنترل اعصاب و پوشیده داشتن عواطف خود بقدرى تواناست که همه او را از پر گذشت ترین و حلیم ترین 

حلم و گذشت همچنانکه در  ،چه ،دینى در میان مردم نیست ییدلیل رهبرى و پیشوا ،پندارند ولى اینمردم مى 

 و.در ریاست طلبان و مدعیان رهبرى و حکومت هم ممکن است وجود داشته باشد ،امام و پیشواى دینى هست

شخصى خود  ي عقیدهاى بسا کسى که بر اثر کار کشتگى قادر است آراء و افکار عمومى را در جهت رأى و 

ولى چنین کسى نیز فقط  -چه منشاء این رأى و عقیده رأى الهى باشد یا هوى و هوس شخصى  -بکار اندازد 

مسلمین زیرا خلیفه را رأیى جز رأى قرآن و مدرکى جز حدیث و  ي یک بدعت گذار در دین است نه خلیفه

  .مرجعى جز خدا نیست

عنصر کمیابى است که خداوند از  ،خالفت اسالمى و جانشینى رسالتفرد شایسته براى مقام رفیع  ،بنابرین

و  ،او را بر دیگر خلق برترى میدهد ،میان بندگان بر مى گزیند و بر اثر مزایا و خصال پسندیده و یگانه اش

م و شایسته و ممتاز را از همه کس بهتر مى شناسد و او را به نا ي این بنده ،آدمیان است ي که آفریننده ییخدا

 ،وى را به نیابت و وصایت خود بر مى گزیند و پس از این جریان ،نشان به رسولش معرفى مى کند و پیغمبر

  .دیگرى را حق انتخاب و تعیین کسى نیست

براى معاویه نه آن سوابق ننگین خود و پدرش و نه کیفیت اسالم آوردن آندو و نه نقشى که در برابر عمر و 

مانع از این نبود که به برترین منصب و مسند دینى دست اندازى و  ،یه السالم داشته استعثمان و در برابر على عل

آفاق کشور اسالمى با او بیعت کرده  ي که مسلمانان در همه -فرزند رسولخدا  ،طمع ورزى کند لذا به امام حسن

طاعت او را به  ،شدو یاران پیغمبر و خاندان و نزدیکانش و همه کسانى که روى مسلمانى آنان حساب مى 

  .!من از تو بسال بزرگتر و با سابقه تر و مجرب ترم: نوشت  - گردن گرفته اند 



75

  .از این رساتر باشد ؟ ،استداللى میتوان یافت که در نشان دادن عجز و بیدلیلى ،راستى در دنیاى استداللها

ترور و فریفتن به حرف و گویا در نوبت دیگرى نیز به امام حسن نامه نوشت ولى ایندفعه بقصد تهدید به 

:شناخت حسن بن على دچار اشتباه شده بود که بدین روش مبتذل و پست با وى سخن گفت

و نومید باش از اینکه بتوانى در ما فتورى پدید  ،بپرهیز از آنکه مرگ تو بدست مردم پست و فرو مایه باشد(

)از همه کس بدان سزاوارترى تو ،پس از من خالفت از آن تو است چه ،وانگهى ،آورى
1

  

داد این بود ) حرث بن سوید تیمى(و ) جندب بن عبداهللا ازدى(: و آخرین پاسخى که به فرستادگان امام حسن 

.)میان ما و شما بجز شمشیر نیست! برگردید (: 
2

  

دشمنى از طرف معاویه شروع شد و او بود که با امام منقرض الطاعه اش مخالفت و گردنکشى  ،بدین ترتیب

صعصعه  ي که به گفته -که بجز معاویه و پیروان دست پرورده و چشم و گوش بسته اش  ییامام و پیشوا ،کرد

ن مردم در برابر خدا و فرمانبردارترین مردم در برابر مخلوق و نافرمانتری: بن صوحان عبدى در برابر معاویه 

.هیچکس از مسلمانان نبود که با او بیعت نکند -بودند  ،عاصیان فرمان حق و هم پیمانان اشرار
3

  

کوفه تهدید معاویه را مى شنید و خبر پیشروى او را بسوى عراق دریافت میکرد و با زبان نام آوران و بر 

  .مى گذرانید رزم مى سرود و بدینگونه روزگار ي حماسه ،جستگان شیعه

موضوع بصورت کامال جدى در آمده بود و زمامدار ناگزیر میباید اوضاع و احوال ناگهان پیش آمده را پاسخ 

  .عمل کند ،گوید و بر طبق حکم واقعیت

بدان حکم مى کرد و اساسا  ،بود که عقیده و طرز فکر دینى اشاي  وظیفه ،جنگیدن با اهل بغى و گردنکشان

که معاویه در مدت سه سال متوالى با شورشهاى  -خالفت اسالمى بدون سرکوب کردن این تجزیه و اختالف 

ثبات و استقرار و وحدتى را که آنروز بیش  -در صفوف مسلمانان انداخته بود  ،خود بر ضد خالفت ي مسلحانه

  .باز نمى یافت ،از همیشه بدان نیاز داشت

شوم ترین و زیان بارترین جنگها براى اسالم بوده اند  ،هاى شام از همان روزى که معاویه بدان پرداختجنگ

که اي  خونى که در این جنگها ریخت و حقى که پایمال شد و حقایقى که مورد تجاوز قرار گرفت و پیروزى

                                               
  .)10و  13ص  4ج (شرح نهج البالغه  -١
  .)10و  13ص  4ج (شرح نهج البالغه  -٢

  
  .)119ص  6ج (مسعودى بر حاشیه ى ابن اثیر  -٣
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نگهاى تاریخ اسالم بى نظیر ج ي تهى مغزان بدست آوردند و پیشرفتى که نصیب هوسهاى پست مادى شد در همه

  .بود

 ي جنگ را جز در راه خدا و براى صالح انسانها و دفاع از جامعه ،اسالم با الهام از اصول انسانى عالى خود

جائز نمیداند حمله به سر حدات و ترسانیدن مردمى که در آغوش امنیت بسر میبرند و جنگ با  ،اسالمى

 ،هیچیک از نظر اصول اسالم-فقط به منظور فرمان راندن بر آنها  -مبر ملتهاى مسلمان و گرویده به خدا و پیغ

از  ییصحه نمیگذارد جنگها ،جاهلیت ي جنگ مشروع نیستند و اینگونه جنگها را جز نظام وحشیانه ي انگیزه

.این قبیل بود که یکپارچگى مسلمانان را از بین برد و بذر کینه و دشمنى را میان گروههاى مسلمان پاشید

با معاویه  36و این تعبیرى است که شبث بن ربعى هنگامیکه در سال () سفیهان دون(در این جنگها جمعى 

به معاویه پاسخ مثبت دادند و او از انحطاط اخالقى و کج فهمى و بد  )آنان به معاویه گفت ي درباره ،روبرو شد

.آنان را در کام مرگ افکند در حالیکه همه راضى و مطیع بودند ي اندیشى آنان بهره ها برد و همه

خوى موروثى بنى هاشم بود که هرگز جنگ را آنها شروع نمى کردند در فرمان امام حسن به فرمانده  ،این

هاشمى تأکید شده است امام حسن بطور  ي عبیداهللا بن عباس مراعات این خصلت پسندیده: سپاهش  ي مقدمه

در اختیار  ،علیه السالم -آن بزرگ عرب  -از سفارشات و دستورات پدرش امیرالمؤمنین اي  جینهگن ،اختصاصى

او را بسى بزرگ و عزیز و گرامى (پدرش به وى عنایتى فراوان داشته و  ،داشت و بطوریکه تاریخ شهادت میدهد

میداشته است 
1

بدون استثنا  ،ر تربیت یا اخالقاگر در امور دین یا امور دنیا و اگر د ،این دستورها و سفارشات

نمونه هاى ارزنده و سخنانى همه بر طبق صواب و دور از خطا و خدشه بودند یکى از این سفارشها این بود 

تجاوزگر است  ،جنگ افروز ،بپذیر زیرا ،هرگز کسى را به مبارزه مخواه و اگر کسى تو را به مبارزه خواست(:

  ).زمین خورده و مغلوب است ،و تجاوزگر

امام حسن در اوان بیعت و در همان حال که یارانش بیصبرانه در انتظار جنگ : به همین سبب بود که دیدیم 

نا مطلوب اي  وظیفه ي به دیده ،زیرا او به جنگ ،آشکارا را پاسخ مثبت بدان نداد و آن را جدى نگرفت ،بودند

او در انتظار جنگى بود که  ،مینگریست بعالوه ،که فقط در حال ضرورت و از روى العالجى باید بدان دست زد

که فرجام جنگ را براى او تضمین کند و اوضاع  ییقبال نیروى الزم را براى آن تدارك دیده باشد یا نیرو

.او بود ي مانع بر آمدن خواسته ،بحرانى آنروز که لحظه به لحظه بحرانى تر هم مى شد

                                               
  .)37 36ص  8ج (ابن کثیر  -١
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یعنى  -به آنها وابسته بودند  ،ستجاب مبارزه طلب و پرهیجاندر فصل پیشین ما جبهه هاى مختلفى را که د

معرفى کرده و روح خرابکارى و فتنه انگیزى و مخالفت با سیاست  -شکاك ها و الحمراء  ،خوارج ،امویان

  .باز نمودیم ،موجود را که در آن جامعه موج مى زد

با وجود  -که امام حسن جنگ را  موجب شده بود -که برخى از آنها هم کافى بود  -مجموع این عوامل 

به تأخیر افکند شور و هیجان محدود و  -پیشنهاد بسیارى از یاران خیر خواهش براى مبادرت کردن بدان 

این عده یاران راستین امام حسن را فریفته و به امکان هر  ،کوفه را فرا گرفته بود ،موقتى که در روزهاى بیعت

نظرى سطحى و نزدیک بین بود که پشت پرده  ،جدیدشان امیدوار ساخته بود ولى این ي گونه اقدامى بنفع خلیفه

  .آورد میمخصوص این جبهه ها را به حساب نرا نمیدید و هدفهاى 

 ،دورترى را مى دید و در پرتو خرد بیدارش ي آینده ،ولى امام حسن با هوشیارى و بصیرتى که داشت

مصلحت عام را با دقت و احتیاط بیشترى در  ،دینى اش ي کم وظیفهمشکالت را بیش از آنان مى شناخت و بح

  .مد نظر قرار میداد

او اهمیت و باریکى موقعیت را بخوبى درك مى کرد زیرا از فساد اخالقى که بخش بزرگى از همراهان و 

ت شروع آگاهى داشت و از این بیمناك بود که اگر جنگ را پیش از وقت ضرور ،سپاهیانش را فرا گرفته بود

کار خود را کرده و اثر پلید و شوم  ،در شرائط جنگ -یعنى عامل دین به دنیا فروشى  -کند این فساد اخالق 

  .خود را بگذارد

متضمن مصلحت فراوانى براى سیاست موجود او مى باشد  ،از طرفى میدید که تحمل اندکى از مفاسد اینان

لذا روش مدارا در پیش گرفت و با  ،تدبیر داد ي ر پنجهاحساس مى کرد که ترتیب وضع موجود را باید با س

مردم به مالیمت رفتار نمود و سیاست نرمش و مسالمت و چشم پوشى را در برنامه قرار داد و تصفیه را به فرا 

همه گیر و بخاطر بهم دوختن اي  رسیدن وقت مناسب موکول کرد و این همه براى جلوگیرى از حدوث فتنه

  .کوفى مشاهده مى کرد ي که امام حسن در پیکر جامعه جراحت نهانى بود

: از سر آن بگذریم و آن این است که  ،در اینجا پرسشى به ذهن مى رسد که روا نیست بدون بررسى و تحقیق

اگر درست است که یک رئیس دولت در هنگامیکه با چنین محیط نامساعد و فضاى گرفته و ابر آلودى روبرو 

نهایت مراقبت و احتیاط را بکار برد و با بخرج دادن  ،بى عوامل هرج و مرج و آشوبباید براى سرکو ،است

توطئه ها را کشف و خیانتکاران را مجازات کند پس چرا حسن بن على بجاى سختگیرى و شدت  ،شدت عمل
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به خوشرفتارى و مدارا روى آورد ؟ در حالیکه وضع و موقعیت خاص او براى تأمین ثبات و تضمین  ،عمل

  .بیشتر احتیاج داشت -یعنى روش خشونت و سختگیرى  - به روش اول  ،خطیرش ي آینده

بدانها اشاره خواهیم کرد در اینجا همین  )عناصر سپاه( 8این پرسش داراى سه پاسخ است که در آخر فصل 

شنى که در اینگونه موارد براى همه کس به رو -اگر امام حسن روش شدت عمل را : اندازه مى گوئیم که 

مشتعل ساخته و میدان را براى  ،بدست خود آتش فتنه را پیش از وقت ،در پیش مى گرفت -مطرح است 

باز گذارده بود و معاویه آنچنان دشمنى  ،کم ضررتر از جنگهاى شام نبود ،شورشهاى داخلى که از لحاظ نتیجه

شورشهاى داخلى را  ي وفه زمینهبود که پیوسته با تمام نیروى مالى و فکریش در پى فرصت مى گشت که در ک

  .فراهم نماید

.همان بود که امام حسن انتخاب کرد ،بهترین روش در آن وضعیت خطیر و باریک ،بدین قرار

در حرکت (: خوبست در شروع جنگ شتاب کند و میگفت : در پاسخ پیشنهاد یکى از یارانش که معتقد بود 

) جنگ در شهر و دیار او تشکیل شود ي بسوى معاویه پیشدستى کن تا صحنه
1

اگر امام حسن این : نیز مى گوئیم 

دستاویز ) مقدس مابان ظاهر الصالح(به رهبران باندها و جبهه هاى مخالف خود در کوفه و به  ،کار را مى کرد

همین  ،مناسبى براى اظهار مخالفت میداد که چندان بى دلیل و ناموجه نبود و براى موجه ساختن مخالفت آنان

اشکالى بدون پاسخ  ،مردم ساده لوح و سطحى ،شروع به جنگ کفایت مى کرد که در نظر بیشتر مردم و الاقل

منجر  ،بود و اى بسا که همین مسئله به بیعت شکنى و سر پیچى و تخلف آشکار این گروهها از فرمان امام حسن

در حقیقت بدین  -پیشنهاد مى کردند  که بعضى به آنحضرت -پیشدستى کردن در جنگ  ،مى گشت بدین قرار

خود ایجاد کند و  ي معنى بود که وى به دست خود خطرناکترین و فجیع ترین شکاف و اختالف را در جامعه

  .عواقب آن را تحمل نماید

موجود را حفظ کند و در شروع ) عدم تعرض(بر اثر این موجبات بود که حسن بن على ترجیح داد حالت 

در وضعیتى قرار گرفته بود که به  ،او در این هنگام.ناگهان فرمان جهاد داد ،ى پس از چندىول.جنگ شتاب نکند

دشمنى و طغیان را شروع کرده و  ،هیچ اقدامى جز فرمان جهاد در آن شایسته نبود زیرا معاویه ،همگان ي عقیده

) جسر منبج(تحریک شده و رو بسوى عراق تا  -! آنهم در قلب سرزمینهاى اسالمى  -اش  ییهوس کشور گشا

                                               
  .)13ص  4 ج(ابن ابى الحدید  -١
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1
)پیش آمده بود و این پس از گذشت اندك زمانى از وفات امیرالمؤمنین علیه السالم بود که یعقوبى

2
آنرا خیلى  

یجاد رعب در مرزهاى امن و و در آنجا یعنى در نواحى علیاى فرات بود که معاویه براى ا.روز 18: کوتاه دانسته 

فریاد مخالفت خود را که میکوشید پر طنین و مهیب  ،آرام و هشدار به شیر مردان کوفه و اعالم تدریجى جنگ

  .سر داد ،نیز باشد

او مرگ على را بهترین فرصتى میدانست که مى توان از آن براى خاتمه دادن به ماجراى کوفه و شام استفاده 

همان یاران شب و  ،یمى بود که او و مشاورانش بر آن اتفاق کرده بودند و این مشاورانکرد و این آخرین تصم

رهبرى مى  ،توأم با تیز هوشى و زیرکىاي  روز او بودند که جنبش مخالفت با خالفت هاشمى را با تجربه

 ،مسلم بن عقبه ،بسىیزید بن حر ع ،ولید بن عتبه ،مروان بن حکم ،عمر و بن عاص ،مغیره بن شعبه: مانند  ،کردند

  .ضحاك بن قیس فهرى

با  ،توفیق یافت او براى اینکار ،معاویه در انتخاب موقعیت مناسب و هم در ایجاد روح اخاللگرى در کوفه

به اطراف مى فرستاد که در  ییوجدانهاى پست را با پول خریدارى میکرد و جاسوسها ،اهتمام هر چه تمامتر

اخبار و اطالعات گوناگونى در مورد تصمیم هاى  ،با خود انواع دروغها را میبردند و در بازگشت ،هنگام رفتن

با خود به ارمغان مىآوردند و این براترین و مؤثرترین و قوى ترین  ،گرفته شده یا مقدار امکانات جنگى دشمن

 ي به همهاي  فرا خواند بخشنامه معاویه تمامى عشایر و سپاهیانش را به بسیج عمومى.حربه هاى جنگى او بود

) با ساز و برگ تمام بسوى من حرکت کنید ،برسیدن این نامه: نواحى قلمرو خویش فرستاد به این صورت 
3

دنبال کرد و رسما اعالن جهاد داد  ،معاویه ییامام حسن نیز متقابال تصمیم خود را براى پاسخ به ستیزه جو

:مانند ،فرماندهان جنگ و پارسایان اسالم گرد او جمع شدند ،قرآن بدعوت او مؤمنان با اخالص و حامالن

حبیب بن  ،ییعدى بن حاتم طا ،یزید بن قیس ارحبى ،انصارى ي عمر و بن قرضه ،ابوایوب انصارى ،حجر بن عدى

رشید  ،هانى بن عروه ،)سیداالقیال(وائل بن حجر حضرمى  ،معقل بن سنان اشجعى ،ضرار بن خطاب ،مظاهر

                                               
دو : و بگفته معجم (فرسنگ  10سه فرسنگ و تا حلب ) فرات(شهر قدیمى بزرگى است که تا پلى که به همین نام معروف است بر روى ) منبج( -١

بحترى و : جمله چهار روز و تا فرات یکروزه راه است کسانى که از این شهر برخاسته اند من) ملیطه(از آنجا تا : فاصله است معجم مى نویسد ) روز 

  .ابوفراس حمدانى

  .191جلد دوم ص  -٢
  .)13ص  4ج (شرح ابن ابى الحدید  -٣
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صعصعه بن  ،اصبغ بن نباته ،سهل بن سعد ،حذیفه بن اسید ،عرنى ي حبه ،بریربن خضیر ،میثم تمار ،هجرى

عبداهللا بن یحیى  ،عابس بن شبیب ،سعید بن قیس ،قیس بن سعد ،هانى بن اوس ،ابوحجه عمر و بن محصن ،صوحان

عامر بن  ،مسیب بن نجیه ،یر همدانىبش ،عمر و بن حمق ،مسلم بن عوسجه ،ابراهیم بن مالک اشتر ،حضرمى

عماره  ،عبدالرحمن بن عبداهللا بن شداد ،قیس بن مسهر صیداوى ،عبداهللا بن مسمع همدانى ،جویریه بنمسهر ،وائله

 ،عبداهللا بن عزیز ،عبدالرحمن بن جندب ،کثیربن شهاب ،سعید بن عبداهللا ،هانى بن هانى سبیعى ،بن عبداهللا سلولى

جندب بن عبداهللا  ،قیس بن ورقاء ،قعقاع بن عمرو ،عبدالرحمن بن شریح ،عباس بن جعده ،صائدى ي ابوثمامه

  .معقل بن قیس ریاحى ،عبداهللا بن وال ،تیمى ي زیاد بن صعصه ،حرث بن سوید ،ازدى

امام حسن علیه السالم را تشکیل مى دادند و همینها بودند که امام حسن در  ي اینها جناح نیرومند جبهه

و معاویه ) افزون بر یک لشکر است ،یکتن از آنان(:!ایشان را چنین توصیف کرد ،به عبیداهللا بن عباسفرمانش 

اینها تا (: و گفت ) دلهاى آنان همگى همچون یکدل است(: در جنگهاى صفین از ایشان بدینگونه یاد کرد 

هر وقت چشمهاى (: آنان مى گفت  ي و باز همینها بودند که معاویه درباره) کشته نمى شوند ،جماعتى را نکشند

بیشک  ،و گواهى دشمن) هوش از سرم پرواز مى کند ،آنان را در زیر کالهخودها در صفین بیاد مىآورم

  .صادقترین گواهیهاست

کوفه را تکان داد و مردم  ،دعوت به جهاد ي در هنگامه ،مردم را فرا گرفته بود ي خوشبینى شدیدى که همه

عناصر مختلفى نیز وجود داشتند که پیش از ،دسته دسته به صفوف جنگ پیوستند در میان این داوطلبان جنگ

.بیاد نداشت ،آن هیچکس از ایشان چنین شور و نشاطى درکارهاى شایسته و اقدامات خداپسند

مجهول الحالى از مردم و جماعتى از  ي توده ،در کنار آندسته یاوران با اخالص ،لذا در اردوگاه امام حسن

وابستگان به فامیل هاى سرشناس و خیل انبوهى از بداند یشان که طرز فکرى بیگانه از طرز فکر امام حسن 

داشتند و اى بسا فقط بجاسوسى براى دشمن آمده بودند و باالخره گروهى از مردم سست عنصر که معموال 

نیز قرار گرفتند  ،ج مى کنند و اى بسا امیدى بجز گرد آوردن غنیمت ندارندجنگ را با گریز عال ي هنگامه

) با یکدیگر مخالف و همه بى فکر و بى هدف ،دیگر موافق نبود ي از آنها با فکر و رأى دستهاي  هیچ دسته(

نیز در  - که بزرگترین خار راه آمادگیهاى الزم شرائط جنگ است  - عالوه بر اینها مجادالت و مناقشات حزبى 

  .میان آنان فراوان وجود داشت
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از عواقب این ناهماهنگى اسفبار بیمناك و نا مطمئن بود و این چیزى است که  ،امام حسن از نخستین روز

جنگ مى  ي او به این انبوه مردمى که پیش روى او حماسه. صریحا بدان اشاره مى کنند ،برخى از مصادر

سران منافق و دو  ،مردم ي در پشت سر این توده.نه اطمینان پایدارى داشت و نه امید اخالص و همفکرى ،سرودند

 ،عمر و بن حریث ،اشعث بن قیس: مانند  ،روى کوفه بودند که به هیچ وجه امید اصالح و هدایت آنان نمى رفت

شبث  ،یزید بن حارث بن رویم ،ن عمروحجرب ،اسحق بن طلحه ،منذربن زبیر ،اشعرى ي ابو برده ،معاویه بن خدیج

محمدبن  ،عروه بن قیس ،حجار بن ابجر ،یزید بن عمیر ،عمر بن سعد ،حبیب بن مسلمه ،عماره بن ولید ،بن ربعى

.شمر بن ذى الجوشن ،قعقاع بن شور ذهلى ،اسماء بن خارجه ،عبداهللا بن مسلم بن سعید ،عمیر

اینها همان کوفیان نافرمانى بودند که .خواهد داشت ییماجرا ،و امام حسن میدانست که عاقبت با ایندسته

! دستور اخالق وضع مى کردند  ،خود ي براى خود وکسانى مانند خود بر طبق میل و اراده ،علیرغم ادعاى مسلمانى

در جمع  ،نعمت هاى بیشمار به مسلمانان است ي اخالق در دلها و بخشنده ي سرچشمه ي اسالم که جارى کننده

از مادیگرى شکست خورده بود و به همین دلیل هم بود که از خاندان پیغمبر فاصله گرفته و  ،مردم نابخرد این

که با حسن بن على اي  از همان لحظه.قدرت هم آهنگى با آموزش و تربیت و فرهنگ آنانرا از دست داده بودند

اران دشمن او در ایجاد بلوا و شورش بصورت دستی ،بیعت کردند )و فرمانبرى ییشنوا(بشرط اطاعت کامل و بر 

و دام گسترى و فرصت طلبى و توطئه براى بزرگترین جنایتها بدون  ییپیوسته در فکر حادثه جو: در آمدند 

امام حسن را تهدید  ،خطرى که از پیوستن این عده به سپاه.کوچکترین نگرانى از عواقب دنیوى و اخروى آن

  .انتظار مى رفت ،شمن روبرو و آشکارمیکرد بزرگتر از خطرى بود که از د

از تنها ماندن در آخر کار بیمناك باشد و تا جائیکه میتواند  ،بنابراین آیا بجا نبود که فرمانرواى کوفه

و بردبارى و مستوجب آمادگى  ییمستلزم شکیبا ،کار ي جنگ را به تأخیر اندازد تردید نیست که ابهام نتیجه

  .بیشتر براى زیانهاى احتمالى است

شایسته است که به میراث پر ارزشى که از خصال پدر بزرگوارش  ،ولى او اکنون که به مبارزه دعوت شده

 هرگز کسى را به(: باید این سفارش پدر را به کار بندد که .شیر را بچه همى ماند بدو: باز گردد  ،در اختیار دارد

).جنگ افروز متجاوز است ،چه ،اما اگر کسى تو را به مبارزه دعوت کرد بپذیر ،مبارزه دعوت مکن

که مردم سر بر اطاعت  ییهمچنین باید مسئولیت شرعى حکومت بر مسلمین را در نظر گیرد براى رهبر و پیشوا
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چشم پوشى کند  )بغى(ز به اسالم جایز نیست که از قانون شکنى آشکار و تجاو ،او نهاده و با او بیعت کرده اند

  .در مقابله با آن نکوشد ،و تا سر حد امکان

و رسول اکرم صلى اهللا ) با آنکس که راه بغى مى پیماید بجنگید تا به امر خدا باز گردد(: خداوند مى فرماید 

مورد لعنت  ،مردم را به خود یا دیگرى دعوت کند ،هر کس با بودن پیشوا و امام(: علیه و آله میفرماید 

  .یعنى نیرو براى مقابله با کجروى ،و اما وسیله براى اینکار.)او را بکشید ،خداست

در مرزهاى  ،که بسیارى از خائنین کوفه بدان تمایل نشان میدادنداي  علیر غم اوضاع غیر عادى و بر خالف قاعده

.زم براى جنگ را تقویت کندآنقدرها قواى نظامى وجود داشت که گمان فراهم بودن نیروى ال ،تابع کوفه

 ،در اختیار داشت ،بزرگترین سپاهى را که در آن دوره براى دولتى فراهم بود ،دولت اسالمى در اواسط قرن اول

مستلزم مراقبت فراوان و گماشتن بخش بزرگى از سپاه اسالمى بر نقاط دور از  ،حفظ و حراست مرزها ،نهایت

مورد استفاده  ،ه تعداد زیادى از واحدهاى نظامى براى جنگهاى نزدیک مرکزمرکز بود و این امر اجازه نمیداد ک

.قرار گیرند مخصوصا با توجه به دشوارى عملیات سوق الجیشى با روشهاى قدیمى و وسائل ناقص آن در آنروز

به اختالف دو روایت  -سپاهى که فقط براى کوفه در نظر گرفته شده بود 
1

و سپاهى که در  ،نود یا صد هزار - 

بصره استقرار داشت هشتاد هزار بود 
2

حقوق دریافت  ،دولت ي اینها سپاهیانى بودند که در این دو شهر از خزانه

معموال به همین اندازه ها مى  ،میکردند تعداد اتباع و غالمان این عده و داوطلبان جهاد نیز در این دو شهر نظامى

  .رسید

هزار مى شد و این غیر از سپاهیان ایران و یمن و حجاز و  350عراق در حدود بنابراین مجموعا نیروى نظامى 

و (شور و شیفتگى شیعیان براى جنگ از یکسو و اصرارى که خوارج بر جنگ با .دیگر اردوگاهها بود

 مردم در هنگام ي تمایل عامى که توده ،عالوه بر این ،مى ورزیدند از سوى دیگر )به تعبیر خودشان() گمراهان

به پیوستن به صفوف جنگ اظهار میداشتند بطور مجموع کافى بود که هر  ،و نظر طرفداران جهاد .پیشرفت رأى

مطمئن سازد فقط الزم بود که این جنگجویان در روز درگیرى دو  ،کس را به وجود قواى جنگى مجهز کافى

  .ند و همچنان راستگو بمانندعهد و میثاق خود را با خدا فراموش نکن ،گروه و بر افروخته شدن آتش جنگ

                                               
  .)151ص (االمامه والسیاسه : و )  94ص  2ج (تاریخ یعقوبى : رجوع کنید به  -١
  .جمیل مدور: تألیف ) حضاره االسالم فى دار السالم( -٢
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  سیج و فرماندهىب

)الصلوه جامعه(: منادى در کوفه فریاد بر آورد !!
1

  

خدا را ستایش و سپاس کرد سپس  ،حسن علیه السالم بر منبر باال رفت ،خالیق در مسجد مجتمع شدند

:گفت

: فرمود نامید آنگاه به اهل جهاد  )مشقت( »کره «همانا خداوند جهاد را بر خلق بر نوشت و آنرا : اما بعد (

 ي به آنچه دوست میدارید نائل نخواهید شد مگر بوسیله! پایدارى کنید که خدا با پایداران است و شما اى مردم 

بدینسوى راه  ،پایدارى و صبر بر آنچه مکروه میدارید شنیده ام که معاویه پس از اطالع از تصمیم ما بر جنگ

) نخیله(به اردوگاهتان در افتاده است پس شما نیز 
2

تا با کمک فکر و رأى  -رحمت خدا بر شما باد  -در آئید 

  )همگان تصمیم بگیریم

مردم همگى سکوت کردند و هیچکس زبان به سخن نگشود و امام حسن را (: نوشته اند  ،مورخان این حادثه

  .به یک کلمه پاسخ نگفت

سرشناسى که بر اثر سوابق شکوهمندش با رسول اکرم و على و فرمانده ) طى( ي بزرگ قبیله) عدى بن حاتم(

این وضع را مشاهده کرد و در حالیکه از خشم مرتعش  ،مقامى رفیع داشت ،مسلمانان ي در دیده ،علیهما السالم

همه سعى کردند  ،سرها را بسوى او برگردانید ي با صداى رسا و تکان دهنده اش فریادى بر آورد که همه ،بود

و ریاست و ثبات  ییو آقا) عدى(زندگى  ي زیاد بودند کسانیکه از تاریخچه ،در میان این جمع ،را بشنوندسخن او 

 ،قدم او در راه حق باخبر بودند عدى فریاد گرم و سخن درشت خود را در نکوهش مردم بر این سستى و سکوت

  :اینچنین ادامه داد

کجا ! ا به پیشوا و فرزند پیغمبرتان پاسخ نمیدهید ؟ چر! منم عدى پسر حاتم وه چه زشت است این رفتار (

همچون روباه  ،زبانشان همچون تازیانه بود و اکنون که کار جدى شده ،رفتند خطیبان شهر که در دوران راحت

سپس روى به .(به سوراخ ها خزیده اند ؟ مگر از خشم خدا نمى ترسید و از ننگ و عار اندیشه نمى کنید ؟

                                               
  )م(که براى دعوت مردم به اجتماع گفته مى شد اي  جمله -١
که فاصله ى آن ) خان النخیله(است معروف به  ییبنا) کربال(هم اکنون نیز در سمت : در نزدیکى کوفه از طرف شام مؤلف  ییجا ،)نخله(تصغیر  -٢

  !میل است 12تا کوفه 
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خدا تو را به راه راست نائل آورد و از هر مکروه و ناپسندى دور سازد و به هر ( :و گفتحسن بن على کرد 

و  ییموفق دارد سخنت را شنیدیم و فرمانت را گردن نهادیم و هر آنچه را که بگواي  کار شایسته و پسندیده

  .بیندیشى فرمانبردار و تسلیمیم

و از مسجد خارج ) بسم اهللا ،هر که دوست دارد با ما باشد ،من همین لحظه به اردوگاه مى روم(: سپس گفت 

رفت و به غالمش دستور داد که لوازم جنگ را ) نخیله(بر آن سوار شد و به  ،مرکبش بر در مسجد بود ،گشت

یک مجاهد گوش بفرمان و نخستین کسى بود که مهیاى جنگ شد  ي برایش به اردوگاه ببرد او اولین نمونه
1

و 

).هزار جنگجو بودند که از فرمان عدى تخلف نمیکردند) طى( ي در قبیله
2

  

امام  ،پس از او چند نفر دیگر از خطباء نیز به شور و نشاط در آمدند و همچون او با امام حسن سخن گفتند

شما  ،من همواره شما را به صدق نیت و وفاو دوستى شناخته ام! رحمت خدا بر شما باد (: حسن به آنان فرمود 

را بر کوفه  )بن الحارث بن عبدالمطلب(سپس پسر عمویش مغیره بن نوفل .(را از جانب خدا پاداش نیک باد

آنگاه خود با اطرافیانش  .تحریک و ترغیب کند) نخیله(گماشت و به وى دستور داد که مردم را بر حضور در 

رساترین حجتى بود که  ،به اردوگاه رفتاز شهر خارج شدند و اینکار که وى خود در نخستین روز اعالن جهاد 

  .براى بسیج مردم بکار برد

واحدهاى سپاه نخیله را نیکمردان از اصحاب و شیعیان وى و پدرش و جمعى از دیگر مردم تشکیل دادند 

مردم را به کوچ کردن به نخیله بر مى انگیخت تظاهرات فراوان و جشنهاى  ،مغیره بن نوفل نیز با شور و نشاط

در هر کسى این انتظار را بوجود مىآورد که حتى یکنفر در کوفه دعوت امام را رد  ،بیعت ي وه هفتهپر شک

حتى گردانهاى مجهزى که ! نکند و همه بدون استثناء به اردوگاه کوچ کنند ولى این انتظار بر آورده نشد 

و آنان را چهل هزار  -رده بود امیرالمؤمنین على علیه السالم کمى پیش از وفاتش براى حمله به شام آماده ک

وحدت و پیوستگى خود را از دست داده و اکثر آنان سر از فرمان پیچیده بودند و بیشتر  -جنگجو نوشته اند 

رؤساى دو رنگ و دو روى کوفه در این .سالح داران کوفه نیز در کاهلى و نافرمانى با آنان همراه شده بودند

حارث (روایات تاریخى از .بیش از همه فعالیت مى کردند ،حساس که ساعت عمل فرا رسیده بود ي لحظه

با حسن بن على  ،آنها که مى خواستند حرکت کنند: که شاهد واقعه بوده است چنین نقل مى کنند ) همدانى

                                               
  ).14ص  4ج (ابن ابى الحدید : شرح نهج البالغه  -١
  )171ص  2ج (قوبى تاریخ یع -٢
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و را هم مثل امیرالمؤمنین بیرون رفتند و خلق انبوهى در شهر باقى ماندند و به عهد و پیمان خود وفا نکردند و ا

این بود که به  ،در این مدت فقط چهار هزار نفر گرد او جمع شدند ،فریب دادند ده روز در نخیله مکث کرد

پیشین را  ي مرا فریفتید همچنانکه خلیفه(: را که در آن مى گویداي  کوفه بازگشت تا مردم را کوچ دهد و خطبه

انشاء کرد . فریفته بودید
1

  

 ي به گفته -بطور دقیق معلوم نیست همین اندازه میدانیم که  ،انی که پس از این نطق به وى پیوستندتعداد کس

اختالف گفته ) عدد سپاه(و ما در فصل .سپاه عظیمى از کوفه حرکت کرد - ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه 

دیر (نخیله را بسوى .خواهیم کردهاى مورخان را در مورد عدد سپاهیان امام حسن علیه السالم بازگو 

دیگرى هم که باز تعدادشان معلوم نیست در  ي عده ،ترك کرد و در اینجا سه روز اقامت نمود) عبدالرحمن

) مدائن(اینجا به وى پیوستند دیر عبدالرحمنبر سر دو راهى میان دو اردوگاه امام در 
2

) مسکن(و 
3

.قرار داشت

  .خط مشى و روش خاصى داشت ،امام حسن در مورد این دو اردوگاه

آن متصل مى ساخت و از  ي مدائن در ابتداى خط سیرى قرار داشت که عراق را به فارس و شهرهاى دنباله-

بود که راههاى کوفه و بصره و ایران در آنجا بیکدیگر مى پیوستند و از اي  تنها نقطه ییلحاظ موقعیت جغرافیا

                                               
  ).ط ایران 228ص (الخرایج و الجرایح  -١
از  ،صحابى بزرگ پیامبر) سلمان فارسى(و آرامگاه ) طاق کسرى(بود و امروز بجز ) بابل(این شهر پایتخت هزار ساله ى ساسانیان و وارث عظمت  -٢

هجرى آن را گشودند و در آن  15مسلمانان در سال  ،آثار آن چیزى بر جاى نمانده است مدائن هفت شهر نزدیک به هم بود بر کناره ى رود دجله

در )  کوکه() جندیشاپور(و ) وه اردشیر(و ) درزیجان(و ) سلوکیه(از سوى مغرب : پایتخت تمامى ایران بود این هفت شهر بدینقرار بودند  ،هنگام

.(شهر مرکزى مدائن() تیسفون(و ) رومگان(و ) اسپانیر(و از سوى مشرق  ،متصل به شاه رود) مظلم ساباط(ناحیه 

در حال عمران و آبادى بود و در این  ،بیش از صد سال پس از فتح آن ،هجرى رو به ویرانى رود 150بسال ) بغداد(پیش از آنکه مدائن بر اثر بناى شهر 

.ایرانى را که اسالم آورده بودند به کوفه مى فرستاد) ) موالى (صنایع و گنجینه ها و محصوالت آن تغذیه مى کرد به این صورت که مدت کوفه از 

مردم آن همه تشیع و پیروى آل محمد را پذیرفتند و تا قرن هفتم هجرى نیز همواره شیعیان خالص و پر  ،در دوران حکومت سلمان فارسى بر مدائن

شهرهاى آن مدائن است و توابعش مردم آن داراى (:!در فصل مربوط به عراق از آن نام برده و مى نویسد) مسعودى(: آن سکونت داشتند شور در 

  ).بهترین رنگ و خوشترین بوى و برترین مزاج و نیکوترین قریحه اند و در میان آنان همه فضیلت ها و زبده ترین خوبیها وجود دارد

٣
متعلق به آن است و این ) جیل(بر ساحل نهر ) اوانا(: نام بخشى است که قریه ى سر سبز و پر باغ و درخت ) بفتح میم و کسر کاف (مسکن  - 

:بدان اشاره شده)  6از شعراى قرن () ابوالفرج سوادى(همان قریه است که در شعر 

حجبت عن خطابها باالوانى )بأوانا(واجتلوها بکرا لشت 
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سنگرى در برابر پیش آمدهاى جنگ محسوب مى شد و ایران در معرض انفجارهاى  ،نظر ارزش نظامى

که اي  بر آن حکومت میکرد و او هنوز به خوى و روش واژگونه) زیاد بن عبید( ،خطرناك بود از جانب امام

  .در نیامده بود ،همه چیز او را دگرگون ساخت

در آنجا بود که امام حسن روبروى  ،بود چه )ع(حساس در تاریخ جهاد امام حسن  ي نقطه ،و اما مسکن -

مرزهاى شمالى عراق هاشمى یا مناطق تحت فرمان  ي دشمن قرار گرفت این نقطه در آن هنگام آخرین نقطه

نواحى سرسبز و آباد و پرجمعیت و روستاهاى ) مسکن(بود در اراضى  -یعنى مرکز حکومت هاشمى  -کوفه 

که آخرین آبادى شمالى ) العلث(و هم ) عکبرا(و ) اوانا(: جمله بود معروف فراوان وجود داشت که از آن
1

آن بود 

جسر (است که معاویه پس از ترك گفتن اي  قرار داشت و این همان نقطه) الجنوبیه( ي دهکده ،و در برابر آن

به نظر مى رسد که در آن .با سپاهیانش بدانجا سرازیر شد و در آنجا دو سپاه در برابر یکدیگر قرار گرفتند) منبج

فراتر نبوده ) سامراء(در نزدیکى ) بلد(و ) سمیکه( ي از همین دشت وسیع کنونى میان دو دهکده) مسکن(روز 

آبادى غنى و بى نیازى بوده  ،این نقطه از نظر محصول زیاد و آبشخورهاى نزدیک و دشت هاى گسترده اش.است

میدان جنگ  ،و جنگ بشمار مى رفته است در تاریخ این محل ییمحل مناسبى براى صف آرا ،و به همین دلیل

وقایع زیادى میان عراق و شام  ،نخستین میدان جنگى بود که تشکیل مى شد ولى از آن پس ،امام حسن و معاویه

  .در آنجا رد و بدل شد

تا  ،ار دهدپایگاه عالى فرماندهى قر ،امام حسن در نظر گرفت که مدائن را بخاطر موقعیت حساس نظامى اش

در آنجا گرد آیند و هم در پشت میدان جنگ با  ،نزدیک به آن ي هم نیروهاى امدادى او بتوانند از سه منطقه

 15بیش از  )مدائن و مسکن(موضع گرفته باشد این دو اردوگاه هاشمى  -یعنى مسکن  -معاویه و اهل شام 

 ،و جالب بود که در اوضاع جنگى آن زمان فرسنگ با یکدیگر فاصله نداشتند این یک تاکتیک جنگى نمونه

  .دیگرى جایگزین آن نمى شد ي هیچ نقشه

فرمانده آگاه و چیره دستى را نشان داد که  ي چهره ،امام حسن با ترسیم خط مشى جنگى خود ،بدین ترتیب

به رموز نظامى مرسوم زمان خود به بهترین وجهى وارد و مسلط است اقدامات بعدى وى نیز چه در انتخاب 

همه دلیل آن بود که وى از فنون  ،حرکت دادن سپاه ي زمان مناسب و چه در انتخاب موقعیت ها و چه در نحوه

                                               
علث در میانه ى عکبرا و سامراء واقع : مؤلف ) ابتداى عراق است ،علث از اینسو(: مى نویسد ) به روایت حموى () االحکام السلطانیه(اوردى در  - ١

  ).اوانا(نزدیکى ) دجیل(است از نواحى و اي  قریه) عکبرا(شده و 
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.بطور کامل برخوردار است -در سیاست و اخالص و فداکارى  -ت هاى ممتازش نظامى نیز همچون سایر موهب

سران شیعه و برگزیدگان خاندانش که در  ي نگاهى به چپ و راست افکند و بدقت در چهره ،حسن بن على

د که تصمیم گرفته بو -سپاه  ي تا از میان آنان کسى را براى فرماندهى مقدمه ،پیرامونش مجتمع بودند نگریست

انتخاب کند سه نفر در این میان نظر او را جلب کردند این سه نفر که بیش از همه در  - اعزام دارد ) مسکن(به 

.عبیداهللا بن عباس: عبارت بودند از  ،یارى او بیتابى کرده و از خود اخالص نشان میدادند
1

  

ا فرماندهى مقدمه را به لذ ،قیس بن سعد بن عباده و سعید بن قیس همدانى رئیس یمنى هاى ساکن کوفه

  .ترتیب به این سه نفر سپرد

غیرت  ،عبیداهللا بن عباس یکى از آن مردمى بود که سرى پر شور و ماجراجو و دلى بى اعتنا به زندگى داشتند

سالحى پوالدین در دفاع از حکومت  ،او را بر افروخته و از او ،از سوى دیگراي  دینى از یکسو و تعصب قبیله

چه او خود یکى از سران خاندان بنى هاشم بود و همیشه گفته اند  ،هاشمى فراهم آورده بود و این شگفت نیست

اثرآه صاحب درد را باشد : 
2

به روایت ( 39یا سال  )به روایت اصابه( 36در سال : از لحاظ سوابق افتخار آمیز 

در زمان امیرالمؤمنین علیه السالم یکبار استاندار بحرین شد و یکبار  ،امیرالحاج بود و یا در هر دو سال )طبرى

کارگزار یمن و توابعش 
3

گواهى مى دادند و عالوه بر !مردى کریم و سفره دار بود که حاجیان در مکه بدان 

  .نخستین کسى بود که مردم را به بیعت امام حسن دعوت کرد ،همه اینها

                                               
عبداهللا بن (مورخ دیگرى نام او را )  191ص  2ج (و تاریخ یعقوبى )  14ص  4ج (ابن ابى الحدید : و شرح نهج البالغه )  170ص (شیخ مفید : ارشاد  - ١

آورده یعنى برادر عبیداهللا و این درست نیست زیرا عبداهللا در دوران خالفت حسن بن على در کوفه نبود و در مکه اقامت داشت و از آنجا ) عباس

و عبداهللا کسى نبود که در )  98ص  4ج (آن نامه را در شرح نهج البالغه میتوان یافت  متضمن صالحدید جنگ براى امام حسن فرستاد که عیناي  نامه

عبداهللا بن )  40سال (در این سال ( 81(: ص  6ج (صورت حضور در کوفه نامش در خالل حوادث این دوره پنهان بماند طبرى در تاریخ مى نویسد 

به مکه رفت بعضى این مطلب را رد کرده و پنداشته اند که او همچنان تا واقعه ى قتل  از بصره خارج شد و -بگفته ى عموم اهل تاریخ  -عباس 

مؤلف ) امیرالمؤمنین على علیه السالم از طرف او در بصره ماند و پس از کشته شدن وى نیز تا زمان صلح حسن در آنجا بود و سپس بمکه عزیمت کرد

نیز تأیید مى ) ابن اثیر(تأخیر نمى کرد  ،حظه ى احتیاج شدیدى که امام حسن در مدائن به آن داشتاو در بصره هم نبود و گرنه قواى بصره در ل ،نه: 

به نظر مى رسد که شباهت کتابتى نام این دو برادر و )  166ص  3ج (کند که عبداهللا بن عباس در زمان حیات امیرالمؤمنین از وى جدا شده است 

آورده است اشتباه دیگرى که بعضى کرده اند اینست که پنداشته اند فرماندهى مقدمه با قیس بن سعد بوده در  یکى بودن نام پدرشان این اشتباه را پیش

  !و شاید همین موجب اشتباه گردیده است) همانطور که ابن اثیر بصراحت بیان کرده است (حالیکه قیس فرمانده ى طلیعه ى این مقدمه بوده 
  ).مترجم(که در متن بود انتخاب شد ) لى کالمستاجرهو لیست الثک(: معادل این جمله  -٢
در سوابق او تردید کنند  - که عبیداهللا در برابر قواى اعزامى معاویه تاب نیاورد و از یمن خارج شد  -برخى خواسته اند بموجب حادثه ى یمن  - ٣

مقاومت کند ) بسربن ارطاه(ولى حق این است که اعتراف کنیم در آن روز پادگان نظامى یمن ضعیف تر از آن بوده که بتواند در برابر حمله ى 
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وى شایسته و الیق آن بود که پسر عمویش امام حسن علیه السالم به او این اطمینان را داشته  ،در این صورت

)و منصب فرماندهى مقدمه را بدو بسپارد
1

  

که بطور کامل به دست ما نرسیده و فقط بخشى از آن را بعضى از ماخذ نقل  -او را فرا خواند و فرمانى را 

اینک من دوازده هزار تن از سواران ! هان اى پسر عمو (: ن آمده است بدو داد در این فرمان چنی - کرده اند 

عرب و پارسایان شهر را با تو مى فرستم یکتن از آنان با یک لشکر برابر است آنان را کوچ ده و بدان که باید با 

یاران  ي زماندهآنان زبان نرم و روى باز و فروتنى تمام شده داشته باشى و با آنان همنشینى کنى زیرا اینها با

فرات ببر و سپس تا هر جا به معاویه برسى پیش برو هرگاه با  ي یکرنگ امیرالمؤمنین اند آنها را بر کناره

بر اثر تو روان خواهم شد باید هر  ،اندكاي  معاویه روبرو شدى اورا نگاهدار تا من خود برسم و من به فاصله

مشورت کن و چون به  -قیس بن سعد و سعید بن قیس  -ندو نفر روز مرا از خبر خود آگاه سازى در کارها با ای

معاویه رسیدى نخست به جنگ مپرداز تا او شروع کند اما اگر او شروع کرد آنگاه تو هم بجنگ اگر کشته 

                                                                                                                                                      
از لشکر و ) سعید بن نمران(از یمنى ها از حکومت هاشمى و نامه نوشتنشان به معاویه و بیرون کردن امیرشان اي  انشعاب عده: از قبیل  ییقضایا

ر مقاومت همه گواه برائت عبیداهللا بن عباس از موجبات شک و تردید است اگر عبیداهللا در آن جریان به فک) عبیداهللا(دشمنى هایشان با کارگزارشان 

تازه وى همان کارى را کرد که پیش از او ! عثمانیهاى یمن کار او را یکسره مى کردند و نوبت به بسر نمى رسید  ،مى افتاد) بسر بن ارطاه(در برابر 

هر بزرگ هجوم برد و بالغ فرستاده ى معاویه بر این سه ش ،گریخته بودند و در نتیجه) بسر(آنها هم از برابر  ،کارگزار مکه و مدینه کرده بودند چه

بیشک به کوفه  ،از یمن بقصد کوفه خارج گشت و اگر قصد خیانت داشت) عبیداهللا(بر سى هزار نفر از مردم بى پناه آن را بقتل رسانید میدانیم که 

گروهى  ،را به جنگ دعوت کردم -ل یمن یعنى اه - مردم  ،من(: نزد امیرالمؤمنین اینگونه اعتذار کرد که ) سعید بن نمران(نمىآمد و باز میدانیم که 

عذر ابن عباس را ) ابن نمران(آیا آزمایش ) اجابت کردند و جنگ ضعیفى هم در گرفت و سپس مردم از پیرامون من متفرق شدند و من بازگشتم

او را بدین  ،حسن با اطمینان به این سوابقموجه نمى سازد ؟ بنابراین سوابق نامبرده جاى ایراد و اشکال نیست و در اینصورت چه جاى شگفتى اگر امام 

  !سمت برگزیند ؟
و )  169 -  168ص (و ارشاد مفید )  14ص  4ج (شرح ابن ابى الحدید : رجوع کنید به  ،براى آنچه درباره ى فرماندهى و وضع سوق الجیشى گفتیم - ١

امام حسن به (: در این میان فقط یعقوبى است که نام سومین فرمانده مقدمه را ذکر نکرده است و سپس گفته است )  191ص  2ج (تاریخ یعقوبى 

حرکت کرد معاویه نیز چون خبر قتل ) منظورش بین النهرین است (عبیداهللا دستور داد که رأى و نظر قیس بن سعد را بکار بندد عبیداهللا بسوى جزیره 

 -این موصل : مؤلف ) رسید و در آنجا دو لشکر با یکدیگر روبرو شدند) موصل(روز پس از قتل آنحضرت به  18ید حرکت کرد و على را شن

فرزند امام على الهادى علیه السالم در ) سید محمد(است که مرقد حضرت ) مسکن(یکى از آبادیهاى  -همانطور که حموى در معجم اشاره کرده 

و این غیر از شهر موصل معروف است بنابراین میان روایت یعقوبى و گفته ى دیگر مورخان درباره ى محل فرود آمدن سپاه  ،نزدیکى آن واقع شده

بوده اند و شاید لشکر معاویه همه ى این روستاها را ) مسکن(همه از آبادیهاى ) جنوبیه(و ) حیوضه(و ) موصل(زیرا  ،منافاتى وجود ندارد ،معاویه

اکتفا کردیم که در نامه ى ) جنوبیه(اینرو در هر یک از روایات تاریخى نام یکى از آنها آمده است و ما از این جهت به آوردن نام تصرف کرده و از 

  .این نام آورده شده است -که به تفصیل در جاى خود خواهد آمد  -قیس بن سعد به امام حسن 
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همانطور که مى بینید امام حسن ) سعید بن قیس!با ،شدى فرماندهى با قیس بن سعد است و اگر او هم کشته شد

بیش از عبیداهللا پرداخته و آنانرا به لطف و عنایت بیشترى نواخته است هم مدحشان  ،ن به اصحابدر این فرما

کرده و هم دلیرى و شجاعتشان را ستوده و هم آنها را به پدرش امیرالمؤمنین منسوب ساخته است و از این همه 

بر عواطف آنان بوده است منظورش لبریز کردن معنویات و شعله ور ساختن شور و هیجان و تأثیر گذاردن 

سپس بفرمانده دستور داده که با آنان به زبان نرم و روى باز و روش مالیمت آمیز رفتار کند و آنان را با خود 

همنشین سازد واین آموزشها همه بمنظور ایجاد اطمینان متقابل میان فرمانده و سربازان است و این اطمینان در 

 ي باشد که مایه یینیرو ي در خور آن است که مهمترین عناصر سازنده ،روزندجنگهائیکه فاقد روشهاى نظامى ام

چهار جمله پى در پى فرموده که  ،امید روزهاى سیاه است مى بینیم امام حسن در مقام توصیه به فرمانده خود

ریشه  ،مفاد و مضمون آن فقط یکچیز است آیا نمى توان استفاده کرد که منظور آنحضرت از این تکرار مؤکد

زیادى از  ي بوده است ؟ در آن لشکر عده -این فرمانده تازه کار  -کن ساختن خوى مخصوص در عبیداهللا 

همراه عبیداهللا بودند و اینها مردمى نبودند  ،برگزیدگان و نخبه ها و دارندگان افتخارات و خاطره هاى پر شکوه

 ي که از لحاظ شأن و منزلت و سابقه -جوان را  که تبختر و خشونت یا امر و نهى بیمورد این فرمانده هاشمى

جهاد و تقوى و سن بر آنان برترى نداشت
  .هضم کنند و نادیده بگیرند!1

کوبیدن خوى درشت  ،دلیل دیگرى است بر اینکه منظور وى) با این دو نفر مشورت کن(: دستور آن حضرت که 

بیم  ،ته و از آن همچون مانعى بر سر راه موفقیتو ناهموارى است که اى بسا امام در پسر عموى خود سراغ داش

نمى  -صائب باشد  ،در صورتیکه این حدس -در عبیداهللا  ییباید دانست که وجود این درشتخو.مى برده است

تواند مانعى براى فرماندهى وى بشمار رود در صورتیکه شرائط و اوضاع و احوال فراوان دیگرى سپردن این 

پیوند نزدیک و ) زندگى نظامى(و ) خشونت(منصب را به وى ایجاب میکرده است عالوه بر اینکه همیشه میان 

فرماندهى مقدمه را به  ،به چه موجبى امام حسناکنون جاى این پرسش است که .مستحکمى وجود داشته است

که لیاقت نظامى و امانت و سر سپردگیش به ) قیس بن سعد بن عباده(عبیداهللا سپرد و با بودن کسى همچون 

  :این سؤال داراى چند پاسخ است او را بدین سمت انتخاب نکرد ؟ ،خاندان پیامبر مورد اعتراف است

مشورت کردن با قیس بن سعد و سعید بن قیس بطور لزوم و حتمیت  ،هللادر فرمان امام حسن به عبیدا-1

که اگر موجب خالف مصلحت بود جاى ایراد و  - فرماندهى از شکل انحصارى  ،توصیه شده و با این کار

                                               
  انتخاب شد سى و نه سال داشت عبیداهللا بن عباس در روزى که به فرماندهى این لشکر - ١
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خارج شده و بصورت شوراى مثلثى در آمد که اعضاى آن را الیقترین افراد سپاه  -اعتراض بر امام حسن داشت 

دادند اما انتخاب قیس منحصرا براى فرماندهى و مقدم داشتن وى بر آندو نفر دیگر و بر دیگر یاران  تشکیل مى

دیگرى که در این  ي این اشکال را داشت که ممکن بود موجب همچشمى و رشک مردان شایسته ،و فرماندهان

میدانداریها و فرماندهیهاى آنان وجود داشتند که اي  گردد زیرا در این لشکر شخصیت هاى برجسته ،لشگر بودند

ابو ایوب انصارى و حجر بن عدى و عدى بن حاتم : و اخالص و فداکارى و سوابق درخشانشان زبانزد بود مانند 

که پسر عموى پیغمبر نیز  -بدین جهت مقدم ساختن پسر عموى امام . و جمعى دیگر از آنانکه نامشان گذشت

 ،انده قرار دادن و سپس استفاده از رأى قیس و سعید را به او توصیه کردنفرم ،و او را در ظاهر و بنام -بود 

  .بود که راه هر گونه اختالف و همچشمى را مى بستاي  تدبیر خردمندانه

امام حسن  ي یکى از بجاترین احتیاط ها این بود که فرمانده جبهه ،روزگار با توجه به وضع عمومى آن-2

  .شودفقط از میان بنى هاشم انتخاب 

موجب بد بینى  ،سستى و ناهمرهى کوفیان که از ابتداى ماجراى حسن بن على ظهور کرده بود: توضیح آنکه 

فراوان به سر انجام وضع مى شد و مستلزم آن بود که وى هر تدبیرى را که براى اثبات برائت خود در آینده در 

 ي بکار بندد براى مردم بسى آسان بود که با مشاهده ،عیبجویان الزم مى بیند ي برابر سرزنش و تخطئه

سیل  ،جوانب کار ي بدون مالحظه ،کوچکترین نقطه ضعف یا ناچیزترین بهانه براى تعلیل شکست احتمالى

کامال انتظار مى رفت که در صورت شکست امام حسن در  ،اعتراض و انتقاد را بسوى امام حسن سرازیر سازند

بیشتر از دیگران در برابر سختیها پایدارى و  ،اگر فرمانده سپاه از بنى هاشم مى بود: کسانى بگویند که  ،مسکن

آماده کردن  ،خود را براى مقابله با نتایج احتمالى ،در اینصورت.صبر مى کرد و سرانجام کار به اینجا نمى کشید

  .یق و بجا بودتدبیرى بسى دق - یعنى فرماندهى از بنى هاشم تعیین نمودن  -

نسبت  -دیگرى نه قیس و نه سعید و نه هیچکس دیگر  ي هیچ آفریده ،بیشک غیر از عبیداهللا بن عباس-3

آنچنان پر غیض و روحى آنچنان آشتى ناپذیر نداشت او پدرى بود که دو طفل خردسالش اي  به معاویه سینه

و اینداستان از (بوضع فجیعى بقتل رسیده بودند  ،لشکر اعزامى معاویه به یمن ي سر کرده) بسر بن ارطاه(بدست 

  )داستانهاى مشهور تاریخ است

به سر کردگى لشکرى که به جنگ قاتل فرزندان او مى  ،خشمگین ي تعیین این فرمانده داغدیده ،بنابراین

  .جدا بهره بردارى متناسب و جالبى بود ،رفت
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فرماندهى آن منصوب شده بود از بقایاى سپاه عظیمى که عبیداهللا به ) مقدمه(بیشتر جنگجویان لشکر -4

بودند که امیرالمؤمنین علیه السالم براى مقابله با شامیان فراهم آورده و خود پیش از شروع جنگ وفات یافته 

آن سپاه عظیم بود ي بود همین قیس بن سعد در زمان على علیه السالم فرمانده و سر کرده و همه کاره
1
بدیهى  ،

ین سابقه در ایجاد روابط شخصى میان فرمانده و سربازان داراى تأثیرى بسزا است و اینچنین فرماندهى است که ا

خود استفاده کرده و چشم براه دستور مرکز فرماندهى  ي هرگاه بخواهد به آسانى میتواند از آزادى فکر و اراده

میبایست مورد  ،موضوع در آن موقعیتهمچون مهمترین  ،نماند و این موضوعى بود که احتیاط و پرهیز از آن

نمى توانیم تأثر پذیریهاى روح او را که  ،که براى قیس قائلیماي  ما با احترام فراوان و شایسته.مالحظه قرار گیرد

را مى دهد ندیده بگیریم و فراموش نمى کنیم که همین قیس در روزى  ییبه او امکان این خود سرى و خود را

یا : در وسط صفوف خود ایستاد و مردم را میان یکى از این دو کار  ،بدو رسید) کنمس(که فرماندهى لشکر 

  .!مخیر ساخت ،جنگ با معاویه بدون امام ي پیوستن به امام حسن در صلح و یا ادامه

چه احتیاطى از این بهتر که فرماندهى جنگ به چنین کسى سپرده نشود ولى براى استفاده از لیاقت  ،بنابراین

  .بعنوان مستشار نظامى انتخاب گردد و این همان کارى بود که امام حسن انجام داد ،و کاردانى او

رت کشته شدن یعنى دومین فرمانده در صو -باید دانست که تعیین قیس بعنوان نایب فرماندهى : مؤلف 

دومین  ي اراده ،سیاسى مزبور منافاتى ندارد زیرا که پس از کشته شدن فرمانده اول ي با مالحظه -عبیداهللا 

شرایط و اوضاع جنگ را بر طبق آن ترسیم کرده و  ،فرمانده در گروه تصمیم و اقدامى است که فرمانده پیشین

یعنى فرمانده کل قوا  -مستقیم خود امام  ي زیر نظر و اراده به آسانى قابل تغییر نیست و اى بسا تا آنوقت کارها

.آنحضرت وعده کرده بود که بزودى به مقدمه اش بپیوندد ،قرار مى گرفت و چنانکه قبال دانستیم -

!!.اشکالى وارد نیست ،در این صورت بر تعیین وى بعنوان دومین فرمانده

!!
!!
!!
!!
!!
!!

                                               
  و جز آن)  14ص  8ج (تاریخ ابن کثیر  - ١
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عدد سپاه

چهل هزار بود  ،قرن اولعدد سپاهیان رسمى کوفه در اواسط 
1

که هر سالى ده هزار آنان به جهاد مى رفتند  

  .)این آمارى است که ماخذ مورد اطمینان بدان تصریح کرده اند(

به اختالف دو  -قبال گفتیم سپاهى که امیرالمؤمنین على علیه السالم براى حمله به شام تجهیز کرده بود 

و دانستیم که على خود پیش از شروع این جنگ وفات یافت گمان مى به چهل یا پنجاه هزار مى رسید  -روایت 

  .مقرر سالیانه از نظامیان رسمى کوفه تشکیل میداده اند ي رود که قسمتى از این سپاه را همان عده

سپاه رسمى کوفه و سپاهیانى که على علیه السالم براى (پس از آن دیگر اطالعى از وضعیت این دو سپاه 

در دست نیست همین اندازه  ،در برابر حسن بن على در آغاز دعوت به جهاد )جهیز کرده بودحمله به شام ت

بنابر نقل بسیارى از ماخذ تاریخى  -میدانیم که لشکر مقدمه که امام حسن به استقبال معاویه به مسکن فرستاد 

 ي بازماندگان همان لشکر فراهم آورده ،هزار جنگجو بوده است و به نظر مى رسد که اینها 12مرکب از  -

  .امیرالمؤمنین بوده اند که این عده شان دعوت حسن بن على را پاسخ گفته و ما بقى سر پیچى کرده اند

 ،و باز از ماخذ تاریخى دیگرى بدست آوردیم که کوفه در آن حضیض سستى و ناهمرهیش نسبت به جهاد

میدان جنگ کرد  ي گر روانهناگهان به خروش آمد و چهار هزار سرباز دی
2

  

  .ایم هزار بدست آورده 16را تا  عدد لشکریان امام حسن ،تاریخى ي تا اینجا بر حسب نصوص غیر قابل خدشه

ارقام دیگرى نیز در نوشته هاى تاریخى به صراحت یا اشاره دیده مى شود که همگى قابل مناقشه و تردید 

ر اینجا بازگو مى کنیم و سپس به تحقیق و بررسى دقیق آن مى است و ما اینکه آن نصوص تاریخى را عینا د

!!!:پردازیم 

!!!: 110ص  - 10بحار االنوارج  - 1

                                               
ذکر  -به اختالف دو روایت  -هزار  100یا  90آمار سپاهیانى را که براى کوفه در نظر گرفته شده بود ) تصمیم بر جنگ(مؤلف در آخر فصل  -١

هزار فقط در روایت یعقوبى و ابن قتیبه است که از  100یا  90عدد  ،خواهیم دیدکرده که بظاهر با عدد باال سازگار نیست ولى چنانکه کمى بعد 

  ).مترجم(قابل تأیید نیست  ،نظر مؤلف و تحلیلى که در این فصل خواهد شد
  )228ص (راوندى : الخرایج و الجرایح  -٢
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بود و از ) کنده( ي سردارى با چهار هزار سپاهى بسوى معاویه فرستاد این سردار از قبیله ،سپس امام حسن(

) انبار(آنحضرت دستور داشت که در 
1

دست بکارى نزند چون به  ،مرکز دریافت نکردهاردو بزند و تا فرمانى از 

بسوى او گسیل داشت و براى  ییقاصدها ،روى آورد و در آنجا فرود آمد و معاویه از آمدن او خبر یافت) انبار(

 )عراق(بیدرنگ تو را به حکومت چند آبادى از آبادیهاى شام و جزیره  ،که اگر به من بپیوندى: او نوشت 

د هزار درهم نیز براى او فرستاد مرد کندى آن نقد را گرفت و کارها را بر امام حسن منصوب خواهم کرد پانص

دگرگون ساخت و با دویست مرد از یاران و خویشانش به معاویه پیوست چون این خبر به امام حسن رسید به 

رها گفته ام با ،این مرد کندى بسوى معاویه رفته و به من و شما خیانت ورزیده است: خطبه برخاست و گفت 

نیست و شما بندگان دنیائید اینک مرد دیگرى را بجاى او مى فرستم و میدانم که او نیز با من  ییکه در شما وفا

) مراد( ي و شما همانگونه عمل خواهد کرد و خدا را در امر من و شما نظر نخواهد داشت آنگاه مردى از قبیله

) کندى(ع به او توصیه و تأکید نمود و خبر داد که او نیز همچون را با چهار هزار نفر اعزام کرد و در برابر جم

که کوه تاب آن را ندارد تأکید کرد که چنین نخواهد کرد ولى امام  ییخیانت خواهد کرد مرادى با سوگندها

گسیل داشت و نامه  ییبزودى دست به خیانت خواهد زد چون به انبار رسید باز معاویه قاصدها: حسن گفت 

براى او فرستاد و  )گویا منظور پانصد هزار درهم است(همانند نامه هاى پیشین نوشت و پنج هزار درهم  ییها

آرزوى حکومت بر آبادیهاى شام و جزیره را در دل او ریخت مرادى تاب نیاورد کارها را دگرگون ساخت و 

  .)راه اردوى معاویه پیش گرفت و آنهمه پیمان و میثاق را فراموش کرد

  !!و سپس حرکت از آنجا را بیان کرده است) نخیله(جریان اردو زدن امام حسن در  ،ذکر این واقعه پس از

!!!: 14ص  4ابن ابى الحدیدج : شرح نهج البالغه  - 2

حرکت شدند حسن بن على به اردوگاه آمد و مغیره بن نوفل  ي مردم بیرون آمدند و اردوگاه ساختند و آماده(

ا بر کوفه گماشت و به او دستور داد که مردم را بر انگیخته به اردوگاه فرستد و او ر )بن حرث بن عبدالمطلب(

مردم را بر مى انگیخت و اعزام مى کرد تا اردوگاه آراسته شد آنگاه حسن بن على با سپاه عظیم و ساز و برگ 

عبیداهللا بن رسید سه روز توقف کرد تا مردم جمع شدند سپس ) دیر عبدالرحمن(کامل حرکت کرد چون به 

                                               
بدینجهت بود که در زمان تسلط ) انبار(ارى این شهر به فرسنگى آن بوده است نامگذ 10و بفاصله ) در مغرب بغداد (شهرى بر ساحل فرات  -١

 ییتا پایان عمر در این شهر مسکن داشت و قصرها و بناها ،خلیفه ى عباسى) ابوالعباس سفاح(همه ى انبارهاى گندم و جو در آن قرار داشت  ،ایرانیان

  !در آن احداث کرد ولى پس از چندى عمران و رونق این شهر از بین رفت
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اینک دوازده هزار از سواران عرب و پارسایان شهر را با ! هان اى پسر عمو : عباس را فرا خواند و به او گفت 

!!!)تو میفرستم

!!!!: 94ص  6زهرى بنا به روایت ابن جریر طبرى در تاریخ ج  - 3

فریفتن مردى گماشت که  همت به ،چون از کار عبیداهللا بن عباس و حسن علیه السالم فراغت یافت ،معاویه(

فریفتن او در نظرش از همه مهمتر بود و با او چهل هزار نفر بودند و معاویه و عمر و اهل شام در برابر آنان 

!!!)فرود آمده بودند

متن زیر از مدائنى )به روایت جمعى از مورخین(مسیب بن نجیه در عتاب امام حسن بر صلح  ،سخن - 4
1
 

!!!: )6ص  4ج (است بنابر نقل ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه 

که با داشتن چهل هزار سپاهى با ! همیشه از تو در شگفتم : مسیب بن نجیه به حسن علیه السالم گفت (

  .)بنابر اختالف دو روایت) بیعت کردى(: یا (! معاویه صلح کردى 

!!!: 61ص  3ج  ،ابن اثیر: کامل التواریخ  - 5

چهل هزار از لشکریان على با او  ،وقوع پیوست ي اهل شام داده بود بمرحله ي که على درباره ییوقتى خبرها(

بقتل رسید و چون خداکارى را اراده کند  ،حرکت مى شد ي بر مرگ بیعت کردند و در همین میان که او آماده

وى اطالع یافت که معاویه و  ،همین که على کشته شد و مردم با پسرش حسن بیعت کردند ،از آن گریزى نیست

اهل شام بسوى عراق روانه شده اند لذا به بسیج سپاهى که با على بیعت کرده بودند پرداخت و از کوفه بعزم 

 ي ن سعد بن عبادهحرکت کرد چون به مدائن رسید قیس ب -فرود آمده بود ) مسکن(که در  -مقابله با معاویه 

گماشت و بقولى عبداهللا  -هزار بود  12که مرکب از  -انصارى را به فرماندهى مقدمه 
2

را بفرماندهى گماشت 

  .)انتخاب کرد ،لشکر مقدمه ي و او قیس را براى فرماندهى طلیعه

                                               
١

ابوالحسن بن محمد بن عبیداهللا بن ابى سیف است که اصلش از بصره و سکونتش در مدائن بوده و سپس به بغداد منتقل شده و در آنجا بسال  وى - 

وفات یافته است او همان کسى است که ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه بسیار از او نقل مى کند و داراى دویست تالیف در موضوعات  215

  !رحمه اهللا علیه ،ن استگوناگو
  .و ما موجب این اشتباه را در هر دو مورد قبال بیان کردیم) قیس(و نه ) عبداهللا(است نه ) عبیداهللا(صحیح  -٢
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 .گرفته است) کامل(عین همین جریان را ابن کثیر نیز نقل کرده و گویا که بى کم و کاست آنرا از : مؤلف 

بنا به روایت مدائنى -گفتار امام حسن علیه السالم  -6
1

آیا در این کار به (: در پاسخ مردى که به وى گفته بود  

!!!) :؟اي  راه انصاف رفته

ولى من از این مى ترسم که در روز قیامت هفتاد هزار یا هشتاد هزار انسان خون آلوده نزد خدا داد ! آرى (

  )براى چه خون آنان ریخته شده استخواهى کنند که 

!!!: 151دینورى ص  ي ابن قتیبه) : االمامه و السیاسه( -7!

سلیمان بن صرد که بزرگ و  ،صورت گرفت و او بسوى شام بازگشت ،گفته اند که چون بیعت با معاویه(

ن وارد شد نزد حسن بن على آمد چون بر حس ،رئیس اهل عراق بود و در جریان صلح در کوفه حضور نداشت

پدرت  ،حال بنشین: حسن جواب سالم گفت و سپس گفت ! مؤمنین  ي سالم بر تو اى خوار کننده: گفت 

آمرزیده باد 
2

ما پیوسته در تعجبیم که چگونه با معاویه بیعت کردى با اینکه صد هزار : سلیمان نشست و گفت 

غیر از شیعیان تو از  ،زه فرزندان و غالمانشانبا همین اندا ،جنگجو از اهل عراق با تو بودند و همه حقوق بگیر

  .) !اهل بصره و حجاز

متن کامل گفتگو میان حسن علیه السالم از یکطرف و سلیمان بن صرد و همراهانش از طرف دیگر : مؤلف 

نقل کرده اند ولى در ) بحار(و مجلسى در ) مناقب(و ابن شهر آشوب در ) تنزیه االنبیاء(را سید مرتضى در 

هم  ،ابن قتیبه ،بیش از چهل هزار نیست بنابراین ،سلیمان بن صرد ي عدد سپاهیان در گفته ،هیچیک از این نقل ها

  .صلح در میان مورخین تنها است ي بیعت بجاى کلمه ي در تعیین عدد صد هزار و هم در آوردن کلمه

م هنوز کارگزار حسن بن على در فارس که در آن هنگا -از زیاد بن ابیه  ،سخنى که در پاسخ تهدید معاویه -  8

!!!:صادر شد وى گفت  -بود 

به من نامه مى نویسد و مرا وعده و وعید میدهد  ،احزاب ي کانون نفاق و بازمانده ،فرزند زن جگر خواره(

شمشیر زن گوش و دل  )و در روایتى هفتاد هزار(در حالیکه ما بین من و او پسران رسولخدایند با نود هزار 

                                               
  )42ص  8ج (و ابن کثیر )  7ص  4ج (شرح نهج البالغه  -١
و ) پدر آمرزیده(: طفت آمیز آورده مى شود و در فارسى معادل تقریبى آن است که در عربى معموال در خطابهاى مالاي  است و این جمله) هللا ابوك(: در متن -٢

  )مترجم(جمالتى از این قبیل است 
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ن که تا دم شهادت روى از جنگ بر نمى گردانند بخدا سوگند که اگر معاویه به من برسد مرا بسى گزنده بفرما

)تر و سر سخت تر خواهد یافت
1
.  

  !:بحث و تحلیل 

به چندین  ،نصوص تاریخى از ارقامى که در مورد قواى نظامى امام حسن فرض شده ،چنانکه مالحظه شد

هزار  100هزار و  80هزار تا  40از : گونه یاد کرده اند و بزرگترین عددى که در این مورد گفته شده به ترتیب 

!!!:است و حقیقت آنست که این هر سه رقم و حتى کمترین آنها مورد تردید و قابل تأمل است و اینک توضیح 

و در  )به روایت یعقوبى(که در کالم زیاد بن ابیه  )هزار 90یعنى صد هزار و بیشتر یا (باالترین رقم  -1

 )دینورى در آن منفرد و مخالف با چند مورخ دیگر است ي بنا به روایتى که ابن قتیبه(گفتار سلیمان بن صرد 

در طول  -سلیمان و زیاد  -از چند جهت مورد تردید است مهمترین جهت این است که این هر دو نفر  ،آمده

دوران خالفت حسن بن على در کوفه نبوده و در جریان بیعت و جهاد امام حسن حضور نداشته اند و هر یک از 

آنان دو سال از آن محیط و مردمش دوره بوده اند
2

ه و وضع آنجا را از نزدیک اکنون کسى که در کوفه نبود 

نشناخته است قضاوتش چه  ،ندیده و دسته بندیهاى قوى و کاهلى و سستى مردم را با امام و صاحب بیعتشان

  .ارزشى میتواند داشته باشد ؟

 ي آنروز را به گذشته ي وضع کوفه ،قواى امام حسن داشتند ي زیاد و سلیمان که گمان چنین رقمى را درباره

یعنى سالهائی که هر  -هجرى  38و  37آن سپاهى که در سالهاى  ي ردند و مى پنداشتند که همهآن قیاس مى ک

در خدمت امیرالمؤمنین على علیه السالم  - یک از آندو خود در کوفه بوده و در آن صفوف همکارى مى کردند 

ه هر یک از جهتى در بود اکنون نیز در خدمت پسرش امام حسن هست این اوال و ثانیا موقعیت این دو نفر ک

اقتضاد مى کرد که بدینگونه بمبالغه  -این گفتارشان بود  ي یک بحران عاطفى قرار داشتند و همین بحران انگیزه

نه از سلیمان که در صدد تقبیح صلح و تحت تأثیر طغیان احساسات است اي  و اغراق سخن بگویند اینچنین مبالغه

  .چندان دور نیست ،به وعد و وعید اوست ییه و پاسخگوو نه از زیاد که در مقام تهدید معاوی

                                               
  !هزار روایت کرده اند 70و دومى  ،هزار 90اولى عدد را )  166ص  3ج (و ابن اثیر )  194ص  2ج (یعقوبى  -١
از سال ) زیاد(به غیبت دو ساله ى سلیمان بن صرد از کوفه تصریح کرده اند و اما ) تنزیه االنبیاء(و سید مرتضى در ) االمامه و السیاسه(ابن قتیبه در  -٢

بنا به روایت طبرى در  -در آنجا مى زیست و پیش از آنهم وى  ،که عبداهللا بن عباس استاندار بصره او را به حکومت فارس منصوب کرده بود 39

  !در بصره زندگى مى کرد - 39وقایع سال 
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  .چیزى که بتوان در مورد عدد سپاه بدان اطمینان و استناد کرد وجود ندارد ،در این دو اظهار ،از این گذشته

دوست نزدیک مسیب به نجیه بوده و میان آندو پیوندى بسى محکمتر از پیوند دوستى هاى  ،میدانیم این سلیمان

دیدیم که مسیب ابن نجیه در مقام  )4شماره (شخصى وجود داشته است و در یکى از نصوص تاریخى مذکور 

ت نزدیک در تو با داشتن چهل هزار سپاهى و یقینا میان دو دوس: مى گوید  ،عتاب و توبیخ امام حسن بر صلح

  .چنین اختالفى معقول نیست ،یکى از موضوعات مربوط به خاندان پیغمبر

دینورى است یعنى  ي بیقاعدگى گفتار ابن صرد هیچ دلیلى جز این ندارد که راوى آن ابن قتیبه ،در اینصورت

  .!یت نکرده است جز او آنها را رواراوى چند داستان تردید پذیر و قابل تأمل در جریان امام حسن که هیچ کس 

پیش از رخت بستن از دنیا پاسخ عملى آن عتابى را که به  ،اتفاقا تقدیر چنین بود که این دو دوست بزرگ

!!!:دریافت دارند  ،رهبرشان امام حسن در مورد صلح کرده بودند

که در هجده هزار از مردم کوفه براى انتقام خون حسین با ایندو بیعت کردند و هنگامی ،هجرى 65در سال 

نفر با آنها نبود و اینجا بود که رو گردانى و ناهمرهى مردم  3100کار به سختى کشید بیش از ) عین الورده(

بودند با ) توابین(امام حسن انداخت و پس از چندى سلیمان و مسیب که رهبران نهضت  ي آنانرا بیاد خاطره

  .شهید شدند) عین الورده(بیشتر همراهانش در 

آیا تو در اینکار براه انصاف (: هزار عددى است که در پاسخ امام حسن به این سئوال  70هزار یا  80 - 2

  .ذکر شده است) ؟اي  رفته

در روز (هزار داللت نمى کند زیرا آنحضرت عدد کسانى را که  20در حقیقت این گفتار حداکثر بر بیش از 

هزار ذکر کرده و روشن است که  80هزار یا  70 ،با تردید) خون آلوده در پیشگاه خدا حاضر مى شوند ،قیامت

فقط سپاهیان خودش نبوده بلکه جنگجویان هر دو سپاه را در نظر داشته است و  ،منظور آنحضرت از این عدد

عدد  ،هزار 20نتیجه مى گیریم که ما بقى یعنى  ،هزار بوده 60شامیان در این جنگ  ي چون میدانیم که عده

  .آنحضرت بوده است سپاهیان خاص

کامال تائید میکند که منظور وى  )هزار 80یا  70: (تردیدى نیست که آنحضرت در تعیین عدد اظهار داشته 

اگر منظورش فقط سپاه کوفه بود معنى نداشت که در عدد آن  ،هر دو سپاه بوده است نه فقط سپاه خودش چه

  .ت مخفى باشدمردد باشد زیرا که عدد سپاه کوفه براى او نمى توانس
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عددى است که چند نفر از مورخان آنرا تعیین نموده اند و مسیب بن نجیه نیز در گفتارى که  ،هزار 40 - 3

!!!:ما از او نقل کردیم بدان تصریح کرده است ما در این عدد فقط از دو نظر اشکال داریم 

مى کند قابل تطبیق نیست زیرا نخست آنکه با گفتار خود امام حسن که در آن تلویحا عدد سپاه را معین 

و همچنین با گفتار دیگر آنحضرت که  ،هزار است 20عدد سپاه حداکثر  ،همانطور که دیدیم بنابر گفتار مزبور

رفتار مردم را با خود توصیف مى کند و از سستى و سنگینى آنان در جنگ مى نالد 
1

در  ،سازگار نیست چه

عدد مزبور  ،حسن از کدام سستى و سنگینى گله مى کند ؟ بنابرینامام  ،صورت فراهم آمدن چهل هزار سپاهى

  .نیز مورد تردید است

حدس و گمان گویندگان آنست و نه چیز دیگر اینها به این دلیل که  ،دیگر آنکه مدرك این عدد

و پیش هزار نفر تجهیز کرده  40سپاهى متشکل از  ،امیرالمؤمنین على علیه السالم براى آخرین حمله اش به شام

استنباط کرده اند که باید این لشکر آماده براى فرزندش امام حسن باقى مانده  ،وفات یافته ،از کوچ دادن این سپاه

جدید بحساب  ي باشد و دیگر فراموش کرده اند که تأثیر روگردانى و ناهمرهى مردم را نیز در برابر خلیفه

  .آورند

  .اشتباه توأم است چگونه قابل اطمینان خواهد بود ؟اساسا آمارى که با اینهمه  ،و پس از اینهمه

روایت زهرى است که عدد لشکر مقدمه را تحت فرماندهى قیس بن سعد  ،عجیب ترین روایات در اینمورد

چهل هزار معین میکند معناى این نقل آنست که  ،یعنى پس از فرار عبیداهللا بن عباس و همراهانش) مسکن(در 

  .!هزار بوده است  48 ،پیش از حوادث فرار ،مقدمه سربازان لشکر ي فقط عده

 12بیش از  ،و این به هیچ صورت مورد تائید تاریخ نیست لشکر مقدمه در دوران فرماندهى عبیداهللا بر آن

هزار نبوده است و این چیزى است که در فرمان امام حسن به عبیداهللا و هم در نصوص تاریخى بدان تصریح شده 

  .است

   ،سست ترین و آشفته ترین روایات است ،در قضایاى مربوط به خاندان پیغمبر) زهرى(اساسا روایات 

  .دانسته و همین کافى است) مزدور و حقوق بگیر امویان(او را ) در اسات فى االسالم(مؤلف کتاب 

                                               
  )113ص 10ج(در کوفه بوده است بحار  که یکى از بزرگان شیعه ى آنحضرت) بشیر همدانى(در پاسخ  -١
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از لشکرى که  منظور وى: عالوه بر اینکه همین روایت زهرى نیز بدینگونه قابل توجیه است که بگوئیم 

لشکر معاویه است نه لشکر قیس  ،معاویه و عمر و اهل شام در کنار آن فرود آمده بودند
1

چهل (عدد  ،و بنابرین

مربوط به لشکر معاویه خواهد بود نه لشکر امام حسن و در صورتیکه این عده را سپاهیان مزدور و ) هزار

روایت او  ،سپاهیان داوطلب معاویه بدانیم) اهل شام( : ي مواجب بگیر شام فرض کنیم و منظور وى را از جمله

  .!با دیگر روایاتى که در مورد عدد سپاه امام حسنو معاویه منافاتى نخواهد داشت

دیر (به ) نخیله(آنجا که از حرکت امام حسن از  ،تعبیرى است که ابن ابى الحدید) لشکر عظیم( -4

مجمل و با اي  کلمه ،سپاه آنحضرت آورده و چنانکه مالحظه مى کنید این ي درباره ،سخن مى گوید) عبدالرحمن

  .است) سپاه عظیمى(هزار هم  20هزار و دست آخر  16 ،قابل انطباق است چه ،عددى که ما ذکر کردیم

 - متون تاریخى را ذکر کرده باشیم  ي براى اینکه همه -نیز که نخستین روایتى بود که ما ) بحار(روایت  - 5

از لحاظ پیوستگى و نظم و ترتیب خاصى که در حوادث مکرر آن وجود دارد سخت قابل  ،اینجا آوردیم در

  .تردید و تأمل است

) مراد( ي و دیگرى از قبیله) کنده( ي اوال نام دو فرماندهى که در این روایت از آنان یاد شده و یکى از قبیله

بکلى فراموش شده ! یه رفته و قبل از او خیانت ورزیده اند بوده و هر دو پیش از عبیداهللا بن عباس بسوى معاو

 - که از ننگین ترین حوادث تاریخ انسانى است  -است و در تاریخ بى سابقه است که در جریانى بدین اهمیت 

  .نام دو نفر فرمانده مورد غفلت و فراموشى قرار گرفته باشد

امام حسن پیش از فرستادن این دو سردار اصرار مى ورزیده که  ،از این عجیب تر آنست که بنابراین روایت

هر دو را در رأس لشکرى به استقبال معاویه  ،و باز با علم و یقین به خیانت آنان! آنان را به خیانت متهم سازد 

  .!اعزام داشته است 

ه دهد در این صورت تنها یکى از اشکاالت مزبور کافى است که بررسى در اطراف این روایت را بیهوده جلو

  .چه بهتر که آنرا بحال خود رها کنیم تا خود معرف میزان اعتبار خود باشد

  .)عدد سپاه(مائیم و همان ابهام نخستین در موضوع  ،اینک پس از این بررسى و تحلیل

                                               
استبعاد این  نباید موجب ،ناسازگارى آن با ترجمه ى فارسى آن روایت ،این توجیه و تأویل از متن عربى روایت زهرى چندان دور نیست بنابرین -١

  )مترجم(احتمال گردد 
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ى خود شاهد بارز -اختالف و تحریف است  168که این اندازه داراى  -بگذار تا این نصوص و متون تاریخى 

و این حقیقتى است که چه از لحاظ اهمیت و  ،در تاریخ باشد) ماجراى امام حسن( ي بر وضع نابسامان و آشفته

در خور دقت و تأمل و یاد آورى و تأسف است چنانکه دیدیم این هشت فقره متن  ،چه از لحاظ نتایج و آثار

قابل اطمینان و ) سندى تاریخى(چون تاریخى بود که هیچیک از آنها نه تاب بررسى و تحقیق داشت و نه هم

  .استناد بود

هزار و عدد داوطلبان بعدى  12است یعنى ) لشکر مقدمه(عدد  ،آنچه بطور مقطوع و حتمى در اختیار ماست

به ) دیر عبدالرحمن(امام حسن در  ي هزار و سپس گروههاى متفرقى که در ظرف اقامت سه روزه 4کوفه یعنى 

وعا در حدود بیست هزار سرباز که تمامى سپاه امام حسن را در هنگام پیشروى بسوى وى پیوسته اند و این مجم

  .تشکیل میداده اند) مدائن(و ) مسکن(دو ارودگاه 

اما جنگجویان و سربازان مدائن همین اندازه میدانیم که اینها در گذشته هرگز از میدانهاى جنگ على علیه 

به نظر مى رسد که فرزند على در پیش روى آنان اردو بزند و آنگاه از السالم روى گردان نبوده اند و بسى بعید 

  .به او ملحق نگردد ،حمل سالح دارد ییآنان هر کس توانا

هزار یا اندکى  20گمان قوى بر آنست که عدد سپاهیان امام حسن در این دو اردوگاه مجموعا  ،بدین قرار

  .بیشتر بوده است

ابن ابى الحدید از آن نام میبرد و همان عددى است که با گفتار خود امام است که ) سپاه عظیم(و این همان 

گفته هاى تاریخى کدام سخن از سخن خود  ي قابل تطبیق است و در میان همه -که قبال گذشت  - حسن 

  .شایسته تر است ؟ )دلیل(آنحضرت بهتر و بعنوان 

اطالعى در دست  ،امدادى براى امام حسن رسیدهاز آن پس نیز دیگر از اینکه چه اندازه و از کجا قواى 

  .نیست

!!

!!

!!
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عناصر سپاه

!!!:مى نویسد  )169ص () ارشاد(مفید در کتاب 

را فرمان حرکت دهد و مردم  -یعنى امیران نواحى اطراف  -حجربن عدى را فرستاد تا کارگزاران  ،حسن(

جمعى : را به جهاد دعوت کند نخست کاهلى کردند و سپس براه افتادند در همراهى او همه گونه مردم بودند 

گ با معاویه بودند و در صدد جناي  که به هر حیله )خوارج(شیعیان او و پدرش و جمعى طرفداران حکمیت 

صاحبان اي  گروهى طرفداران هرج و و مرج و آشوب و طمعکاران غنیمت جنگى و برخى شکاك و عده

)آنان نبود ي انگیزه ،که دنباله روى سران قبائل بودند و دیناي  عصیبت هاى قبیله
1
.  

جنگجو یا اندکى بیشتر  هزار 20از آنچه در فصل پیش گذشت دانستیم که سپاه حسن علیه السالم تقریبا از 

چگونه بوده است بنظر مى رسد که براى  ،تشکیل یافته بود ولى بتفصیل روشن نیست که گرد آورى این عده

اجتماعات  ي و ساده استفاده مى شده است این روشها همان بود که در همه ییاینکار از همان روشهاى ابتدا

قبول سرباز یا مجاهد داوطلب هیچگونه استعداد خاص یا سن قرنهاى نخستین اسالم بکار مى رفت و در آن براى 

وجود نداشت هر  -که امروز وجود دارد  ییبه معنا -معین در نظر گرفته نمى شد و اجبارى هم در سربازگیرى 

 ي دینى در خود مى یافت یا این انگیزهاي  خدا انگیزه ي با شنیدن نداى دعوت کننده ،مسلمان قادر بر گرفتن سالح

احساس وظیفه را در او بیدار میکرد و جان خود را در این راه تقدیم میداشت و یا کششهاى مادى بر او  ،نىدی

از  - در صورت پیروزى  -پیروز مى شد و این احساس را در او خفه میکرد و او را از پاداش اخروى و هم 

  .غنیمت و باز یافت جنگى محروم مى ساخت

از  ییت اجبارى و زیر پرچم و احضار متولدین سنین معین و بازجوروشهاى جدید که امروز براى خدم

که  -معمول است در آنروز مرسوم نبود و اساسا این روشها با مقررات اسالمى  ،استعدادها و امکانات خاص

  .سازگار نمى باشد -داراى تساهل و دور از سختگیرى است 

بیشتر تکیه به صحت و استحکام حقائق این آئین است و  ،در اسالم براى بر انگیختن مردم به اطاعت و انقیاد

وجود ندارد همین اندازه  ،اکراه و اجبار و بکار بردن زور براى وادار کردن مردم به اطاعت ،در عناصر این آئین

ه آنانک(کمک میدهد  ،آنها را در پیمودن بهترین راه ،ییمردم را با هر دو راه آشنا مى سازد و با هدایت و راهنما

                                               
  !نیز آورده اند 110) ص 10ج ((بحار (در ) مجلسى(و  161) ص((کشف الغمه (در کتاب ) اربلى(این فراز را عینا  -١
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که بدان  ییچیزها ي و این است شعار اسالم در همه) براى ما مجاهده کنند به راههاى خود هدایتشان میکنیم

  .امروز یا از آن نهى کرده است

همین روش را  ،رؤساى مسلمین نیز هر جا مردم را به کارى دعوت کرده یا از چیزى بر حذر داشته اند

از تبلیغات جالب و جذاب و مشوق جنگ و  ،ام مردم به جنگپیموده اند منجمله براى سربازگیرى و اعز

بر مزایاى : استفاده مى کردند مثال  ،جنگ را قانع میساخت ي روشهاى مؤثرى که معموال بیشتر افراد شایسته

به کارگزاران خود در شهرها دستور بسیج مى دادند و آنان خطباء و  ،جنگجویان مواجب بگیر مى افزودند

  .میگماشتند ،را بر تشویق مردم به داوطلب شدن براى جهاد در راه خدارجال با نفوذ 

این کارها را کرد از اولین  ي همه ،امام حسن علیه السالم در آغاز خالفت و هنگام اعالن بسیج براى جنگ

ه حجربن عدى را نزد کارگزاران والیات براى دعوت ب ،صد افزود ،کارهایش این بود که مزایاى سپاهیان را صد

عدى بن حاتم و معقل بن قیس و زیاد بن صعصعه و قیس بن سعد با او : خطیبان زبر دست همچون  ،جهاد فرستاد

مردم را بر کاهلى و سستى در جهاد نکوهش و مالمت نمودند  ،همکارى کردند
1

 ،و بر لبیک گفتن به داعى الهى

  .پیوستندجنگ در اردوگاه !خود پیش از همه به صفوف ،تشویق کردند و آنگاه

مراکز عمومى آن بر افراشته شده و مردم را بسوى خدا و به  ي کوفه و همه ي در هفت محله ،رایت جهاد

  .دعوت مى کرد - علیهم السالم  -پیروى از آل محمد 

پدید آمده بود که به احساس وظیفه یا اي  بیدارى و سر زندگى تازه ،عافیت طلب ي در آن پایتخت مرده

  .م آن شبیه بودآمادگى براى انجا

کاهلى و سنگینى مردم براى جنگ که معلول تبلیغات شام یا راحت طلبى خود آنان بود هر چند در کوفه 

در مردم  ،در زمانى کوتاه ،نفوذ فراوان داشت ولى این بیدارى تازه که مدیون فعالیت آن خطباى بزرگ بود

  .بر انگیختاي  سهرغبتى و بر اثر آن نشاط و فعالیتى و بدنبال آن شور و حما

تبلیغات یاران نزدیک به وى توانست  ،نغمه هاى پلیدى که از طرف مخالفان امام حسن ساز مى شد ي با همه

مردم براى رفتن به (: راغب سازد و در نتیجه  ،زیادى از مردم را به جهاد ي تا حدودى مؤثر واقع شده و عده

)شور و نشاطى یافتند ،اردوگاه
2
.  

                                               
  )14ص  4ج (ابن ابى الحدید  - ١

  )14ص  4ج (عین عبارت ابن ابى الحدید در اینباره  -٢
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تبلیغات تا حدودى زیادى موفق شد که افکار عمومى مردم کوفه و محالت و نواحى نزدیک به همچنین این 

  .با خود همراه سازد -و ادارى آن ارتباط روزانه داشتند  ییکه با بازارها و دستگاههاى قضا - آن را 

مردم  ي ادهفکرى مساعد و آم ي مهارت و زبردستى خطباى کوفه در این بود که بخوبى توانستند از زمینه

  .با تمام قوا آنان را به پیروى از خاندان پیغمبر دعوت نمایند ،استفاده کنند و در پوشش دعوت به جهاد

مناقب این خاندان و معایب و رسوائیهاى دشمنان ایشان را  ،با آهنگى رسا و بیانى قوى ،دوستان و یاران اهل بیت

دو ( ي همه جا مردم را با موقعیت ممتاز و برجسته ،ان قبائلبیان مى کردند و در مجامع و اماکن عمومى و در می

: مانند  -این تیره از بنى هاشم  ي و صالبت دینى مورث خاندان وحى و مزایاى فراوان ویژه) سرور جوانان بهشت

به زیورهاى مادى و فداکارى در راه حق و کوشش براى اصالح امت و  ییدانش و تقوى و طهارت و بى اعتنا

  .آشنا مى ساختند -وستدارى آنان وجوب د

اطاعت اولى االمر و وفا به عهد و میثاق از آنان  ي یاد میکردند و از اینکه خداوند درباره ،سپس از بیعت

  .مؤاخذه خواهد کرد

ظریف و صادق و ) آهنگ(در سخنرانیهاى خود نسب ها را با یکدیگر مقایسه میکردند و این براى آن مردم 

  .و دل آنان را مى ربود مؤثرى بود که هوش

آنکس را که ! پسر فاطمه کجا و پسر هند کجا ؟ ! کجا ؟ ) صخر(فرزند على کجا و فرزند : مثال مى گفتند 

است و آنکس را جده اش خدیجه است چه قیاس با آنکه ) حرب(جدش رسولخداست چه نسبت با آنکه جدش 

و گذشته و  ،و دودمانش پلیدتر ،که نامش نکوهیده ترآنگاه از این دو نفر آنکس را ! است ؟ ) فتیله(جده اش 

 ،آمین: لعنت مى کردند و مردم یکصدا فریاد مى زدند  ،و در کفر و نفاق با سابقه تر است ،حالش شرارتبارتر

: همصدا با مردم آن دوره گفته اند  ،ظریف بر خورد کرده اند ي آمین نسلهاى بعدى نیز هرگاه به این مقایسه

  .آمین

کار خود را کرد و امیدوارى به شکست شام و پیروزى  ،روشهاى حکیمانه و خطابه هاى حماسى و بلیغاین 

  .کوفه را در همه جا و همه کس دمید

این پایتخت جدید و با عظمت که با بزرگترین پایتخت هاى اسالمى تاریخ رقابت مى  -کوفه  ،در آن دوره

عرب و از رنگها و نژادهاى گوناگون را در خود گرد آورده گروههاى مختلفى از مهاجران عرب و غیر  -کرد 

برویشان نگشوده و اي  راه تازه ،آنان را ارضاء نکرده و پیروى از آن ،مردمى بودند که اسالم ،بود بسیارى از اینان
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أمین براى تاي  ادب اسالمى نمایانى در آنان بوجود نیاورده بود و همین اندازه بود که اسالم را همچون وسیله

منافع نزدیک خود مى شناختند ایندسته از جهاد فقط همین را مى فهمیدند که راهى است بسوى غنیمت و 

استنتاج  ،میدانى براى بدست آوردن سود مادى و از امید و اطمینان عمومى مردم به موفقیت و پیروزى این جنگ

مئنى است که میتواند دست یافتن به غنیمت را مط ي تنها وسیله )علیه السالم(پیوستن به سپاه حسن : میکردند که 

  .!تسریع کند در اینصورت چرا هر چه زودتر خود را به صفوف این جنگ نرسانند ؟ 

در اردوگاه امام حسن بخوبى آشنا  ،با موجبات گرد آمدن گروههاى مختلط و از همه رنگ ،اکنون خواننده

جمعى آشوب طلبان و جمعى طمعکاران غنیمت و : لشکر از داوطلبان این  ،شده و کامال مى داند که به چه دلیل

شکاك و تشکیل شده و هر یک بنحوى از اي  نه انگیزه هاى دینى و عدهاي  گروهى صاحبان عصبیت هاى قبیله

  .هدف و مقصد آنحضرت دور و بیگانه بوده اند

بتواند از ورود همه گونه  کهاي  در روشهاى سربازگیرى رائج آنروز نیز وسیله ،و همانطور که قبال گفتیم

وجود نداشت و  ،مردمى در اردوگاه ممانعت کند و فقط یکعده سرباز و مجاهد مورد اطمینان را بسیج نماید

  .تنها چیزى بود که میتوانست صالحیت یک سرباز مسلمان را اثبات کند ،حمل سالح ییتوانا

آنها به هر حیلتى در صدد بودند با (یکند که چنین توجیه م ،شیخ مفید پیوستن خوارج را به سپاه امام حسن

  .)معاویه بجنگند

یکى از  ،نمیتوانیم آنرا بکلى بپذیریم ممکن است این ،ما با اینکه این سخن را تا حدودى تصدیق مى کنیم

  .هدفهاى آنان بوده و اى بسا که اساسا داراى هدف دیگرى بوده اند

چیزى که ما را نسبت به این  ،ر بزرگوارش در دست استبا امام حسن و پد) خوارج(در آنچه از روابط 

بر تردید و بد گمانى نسبت به آنان مى ) نهروان(گروه خوشبین سازد وجود ندارد و مخصوصا بررسى حوادث 

 ییجنگیدن با معاویه بود و به خود آن حضرت نظر سو ،افزاید اگر براستى منظور آنان از همراهى با امام حسن

از  -ى این سئوال است که پیش از آن تاریخ کجا بودند و چرا هرگز شورشى دسته جمعى پس جا ،نداشتند

  .!بر ضد او بر پا نکردند ؟  - آنگونه که تاریخ از ایشان در مورد على علیه السالم بیاد دارد 

که در زمانى نزدیک به دوران امام حسن از آنان ریخته شده بود و سبک تبلیغات همه گیر و  ییخونها

  .موجب بدگمانى به هدف ایشان از پیوستن به لشکر امام حسن است ،نظم آنانم
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حاالت آنان پیش از آماده شدن براى این جنگ نشان میدهد که این فرقه پس از دست آلودن به جنایت قتل 

ا از راه مداهنه و سازش در پیش گرفته بودند و بدینوسیله میخواستند خود ر ،با فرزندش حسن و مسلمانان ،على

  .بر کنار دارند ،عواقب منفوریت عامى که پس از آن جنایت بزرگ آنان را فرا گرفته بود

با این زمینه آیا به ذهن نمى رسد که تظاهر آنان به جهاد داوطلبانه و بظاهر همرنگ دیگران شدنشان نیز 

 ي در وراى آن چهره مصنوعى و معلول ضرورت و مصلحت زمانه بوده واي  خود نیرنگى در این مورد و قیافه

  .که تاکنون نیز بدرستى شناخته نیست قرار داشته است ؟ -افکار و اغراض پنهانى آنان  ،موافق

در جنگ صفین ) حکمیت( ي بذر پلیدى بود که در واقعه )قیام بر ضد حکومت على() خروج( ي اندیشه

ه اند کم کم این فکر همچون اعتقاد نیز نامید) طرفداران حکمیت() محکمه(پاشیده شد و از اینرو خوارج را 

شوم  ي گونه گون حادثه ،راسخى در دل این عده ریشه دوانید و پا بپاى زمان رشد کرد و درخت نامبارك آن

  .براى مسلمانان ببار آورد

  .مردمى سخت مکار و حیله گر بودند ،خوارج با همه مقدس مابى و تظاهرات خشک دینى شان

بهره  ،قعیت مناسب که میان دو دشمن بزرگ آنان آتش جنگ بر افروخته استدر اینصورت چرا از این مو

وارد نسازند و در پى  ،بردارى نکنند ؟ و چرا خود را در انبوه این سپاه که از کوفه بعزم جنگ خارج مى شود

بدست آوردن فرصتهاى مساعد در میان تجهیزات مجاهدان و حرکتهاى سوق الجیشى و صحنه هاى زد و خورد 

اگر توطئه گران با هشیارى و  ییدر چنین جنگها ،نباشند ؟ چه ،که غالبا در افقى وسیع و گسترده خواهد بود

  .بزرگتر بدست خواهد آمد ي فرصتها زودتر و آسان تر و با نتیجه ،درایت عمل کنند

در پى جنگ منکر عدوات خوارج با معاویه و اینکه به هر حیلت  -بیگمان همانطور که شیخ مفید فرموده 

نمیتوان شد ولى من معتقدم که آنان از این اقدام خود دو هدف در نظر داشتند غرض اصلى  ،با معاویه بوده اند

 -در عراق یا مصر یا شام  -هدف قرار دادن زمامداران جهان اسالم  ،شورشها و توطئه هایشان ي خوارج از همه

ان رواج یافته و دیگر افکار و روشهاى آنان را تحت الشعاع در میان آن) از قفا ضربه زدن(بود روح تروریستى و 

 ي براه جهاد مى رفتند اما بقصد فساد ضربه ،قرار داده بود با حسن همراهى میکردند اما براى فتنه انگیزى
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١ )مظلم ساباط(که در اي  جسارت آمیز و نه چندان کارى
دوزخى  ي دومین حلقه ،بر حسن بن على وارد آوردند 

 ي زائیده ،جرائمى بود که این گروه نسبت به خاندان معظم پیغمبر مرتکب شدند و این هر دو جنایت ي لهاز سلس

  .توطئه هاى مخفى و جدى باند خوارج در موقعیت هاى مختلف بوده است

) ابن سنان اسدى(لطف خدا موجب شد که ضربت 
2

) ابن ملجم مرادى(موفقیتى را که ضربت  ،به امام حسن

  .حائز نشود ،نزدیک بدست آورده بود ي در گذشته

در نوع خود  ،خود نسبت به امام دوم و سبط بزرگ پیغمبر ي پست و پلید با رفتار کینه توزانه ي این توطئه

پر ارزش ترین و عالیترین  ،بود با اینکار - صلى اهللا علیه و آله  -بزرگترین جفا و دشمنى با پیامبر اکرم  ي نمونه

با حسن از اینجهت (: گفته مى شود !آنان ي بدست مردمى که درباره ،ویه انجام گرفتخدمت به هدفهاى معا

  .) !بیرون آمدند که به هر حیلتى در صدد جنگ با معاویه بودند

که بظاهر روش مجامله در پیش گرفته  -مقاصد خبیث و پلید خوارج  ،به شکلى تردید ناپذیر ،بدین ترتیب

از آنان بشدت پرهیز مى کرد ولى همیشه مخالفت خود  ،او خود از آغاز کاربر امام حسن آشکار شد  -بودند 

را از آنان پوشیده مى داشت هیچ چیز خطر ناکتر از دشمنى نیست که به لباس دوست ظاهر شود این همان 

آن  ،دشمنى است که بظاهر با کسى دوستى مى ورزد و در باطن با او مى جنگد و خطرناکترین دشمن از این نوع

شمشیر مى کشد چنانکه خوارج با حسن بن على بودند براى سپاه امام  ،انتقام و عصبیت ي است که به انگیزه

حسن چنین پیش آمد که به تورم ناشى از گرد آمدن این گروههاى ناهماهنگ مبتال شود و بر اثر این نا 

باشد و پیوسته هدف کینه توزى و دشمنى  ،یک سپاه امید بخش و داراى افق روشن ي فاقد روحیه ،هماهنگى

قرار گیرد لشکرى که از اینچنین عناصرى  ،شام و عراق:  ي آشکار و نهان دشمنان خارجى و داخلى در دو منطقه

میباید که در برابر هر پیشامدى تهدید به دو دستگى و قیام بر ضد سران و رهبران شود جهاد  ،ترکیب یافته

توطئه هاى خطرناك یا مظهر تعصب هاى بیجاى جاهالنه یا  ي مادى یا زمینهطمع  ي هرگز وسیله ،مقدس

                                               
است شاید ) شاهرود(نیز هست در کنار پلى که بر روى ) مدائن(در اي  فضاى سرپوشیده ى میان دو خانه است و نام آبادى ،در لغت) ساباط( -١

نامیده مى شده ) مظلم ساباط( ،همان سر پوشیده ،بدینجهت آنرا ساباط نامیده اند که سر پوشیده ى بزرگ و کم نظیرى در آن وجود داشته و شاید

  !است
به ى خنجرى را که بر امام حسن وارد آمد به پیروان بنى امیه نسبت داده ضر ،بغلط) الدوله االمویه فى الشام و االندلس(در کتاب ) حسن مراد( -٢

 ،متون تاریخى این حادثه را همانگونه که مورخان پیشین ذکر کرده اند و مورخان جدید باید درك کنند)  14در فصل (است در آینده ى نزدیک 

  !مطالعه خواهید کرد
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)عهدى و ناهمرهى قومش افزون گشت آگاهى امام حسن به سست(تجربه هاى شکاکان نبوده است  ي صحنه
1

و 

تنها  ،از البالى اوضاع و احوال خود مشاهده کرد چه ،شبح ناکامى و شکستى را که در انتظار این جنگ بود

  .او همین سپاه بود که به هیچ بابت امید اصالح آن نمى رفت ي ه ذخیرهگرو

حکایت مى کند و بلیغ ترین سخنى که در  ،کلمات زیادى از او باقى مانده که از کم اعتمادى او به این سپاه

که براه صفین (: نطق اوست خطاب به لشکر مدائن در این خطا به چنین گفت  ،این مورد از آنحضرت باقى است

دو کشته  ي مى رفتید دینتان پیشاپیش دنیاتان بود ولى اکنون دنیاتان پیشاپیش دینتان قرار دارد شما اکنون در میانه

نهروان که انتقام او را مى طلبید در اي  در صفین که بر او میگریید و کشتهاي  کشته: قرار گرفته اید 

2
  .)شورشگر و عاصى ،عهد فرو گذار و نامردند و گریه کنندگان ،بازماندگان

  .است که در آن به اختالف تمایالت و هدفهاى عناصر سپاه در این جنگ اشاره شده استاي  این تنها خطبه

 ،خوارج) انتقام ي طلب کننده(و از  ،اکثریت یاران و نزدیکانش بودند) شورشگر ي گریه کننده(منظور وى از 

عهد فروگذار و نا (قام را از کسى جز او نمى طلبیدند و از که در البالى صفوف وى جا داشتند و البته این انت

  .که فتنه جویان و طمعکاران و هوى پرستان بودند ،دیگر عناصر سپاه) مردم

افراد فریب  ،سطور تیره و خونینى در خالل صفحات خود گنجانیده است در این سطور ،در اینجا تاریخ

خورده و مفتونى از این عناصر را مى بینیم که به سپاه امام حسن پیوسته و میدان جهاد مقدس را به انواع مکر و 

یعنى پاکمردان خاندان  -نفاق و پیمان شکنى و توطئه چینى آمیختند و موجب شدند که بازماندگان آثار نبوت 

  .حکومت و قدرت خارج گشته و از حق خود دور بمانند ي از صحنه -پیامبر و فرزندان او علیهم السالم 

  .شاید برخى از فرازهاى این مطلب را بمناسبت در مواردى از این کتاب بیان کنیم

در پایان این فصل شایسته است ایرادى را که در ذهن بسیارى از بررسى کنندگان این بخش از تاریخ امام 

را که  ییمام حسن میدان را براى این عناصر باز گذارد و روشهاچرا ا: مى رسد مطرح سازیم مى پرسند  ،حسن

  .بکار نبرد -یعنى قطع عضو فاسد یا ضعیف ساختن و یا الاقل دور ساختن وى  -سپاه معمول است  ي در تصفیه

  .اساسى اشکال است ي نقطه ،و این موضوع در نظر برخى

!!!:در پاسخ این پرسش میگوئیم 

                                               
  !170ص ) ارشاد(متن عبارت شیخ مفید در کتاب  -١
٢

  )ن که انتقام او را از ما مى طلبیددر نهروااي  و کشته( 1368(: طبع نجف سال  - 142ص () المالحم و الفتن(و به روایت ابن طاوس در کتاب  - 



108

طبقات و تقسیم بندى هاى اجتماعى را ملغى  ،شئون اجتماعى دیگر ي نند همهاسالم در جهاد نیز ما -  1

لذا بر اولیاى امور الزم است که داوطلب جهاد را مادامى که مدعى اسالم و قادر بر حمل سالح  ،ساخته است

در طرد نکرده و میان طبقات مختلف امتیازى قائل نشوند و چون انبوه مردمى که با سپاه امام حسن  ،است

بجز اي  چاره -نظر به متن حکم اسالمى  - امام  ،همه مدعى اسالم و تواناى حمل سالح بودند ،آمیخته بودند

  .پذیرش آنان نداشت

از حوادث جنگى خود به چنین سپاه نیز در برخى  -علیهما السالم  - رسول اکرم و امیرالمؤمنین - 2

 ،نشده که در این موارد از پذیرش افرادى از این ردیفمختلطى دچار شده اند و در حاالت آن بزرگواران نقل 

خود از زیانهاى ناشى از  ي خوددارى کرده یا کسى را از میدان جنگ رانده باشند و میدانیم آن هر دو نیز بنوبه

  .در امان نماندند ،حضور این افراد

بوه سپاهیان پیامبر بشگفت جمعى از مسلمانان از ان(: مثال تاریخ از ماجراى جنگ حنین چنین یاد مى کند 

سپاهى مختلط  ،آمدند و گفتند که این سپاه از گروه اندك مشرکان درهم نخواهند شکست ولى سپاه مسلمین

  .)بود و در آن بسیار بودند آنانکه براى غنیمت آمده بودند

  .نقل شده است ،نیز شبیه به همین) بنى المصطلق(در ضمن حوادث بازگشت مسلمانان از جنگ 

از ملتها و قبیله هاى گوناگون تشکیل ) صفین(سپاه على در (: جنگهاى على علیه السالم نیز نوشته اند  ي بارهدر

نه گوش به فرمان میداد و نه دل به نصیحت و خیر خواهى  ،یافته بود و این سپاهى پر اختالف و پر ستیزه بود

  .)مینهاد

على در میان پلیدترین و پر تفرقه (: گفته است  -) المحاسن و المساوى(در کتاب ) بیهقى(بنا به نقل  -معاویه 

  .)ترین سپاه بود و من در میان رام ترین و کم تفرقه ترین سپاه

پدر و جدش عمل کند و نا روا است که از او بیش  ي در اینصورت امام حسن نیز وظیفه داشت که به رویه

  .بهترین و شایسته ترین سر مشق بودند ،م چه آندو بزرگوارمتوقع باشی ،از آنچه از آندو انتظار داریم

در حالیکه دشمنان  ،امام حسن را در هر حرکت و سکونى مقید میداشت ،دقت در امر دین و التزام به متن اسالم

بیشک سرگذشت این قطعه از تاریخ به  ،وى در هیچ کارى چنین قید و التزامى نداشتند و اگر جز این میبود

  .ر از آنچه اکنون هست نوشته مى شدصورتى غی
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به اعدام یا تبعید یا تضعیف  ،سران سپاه ي سپاه خود به روش معمولى همه ي اگر امام حسن براى تصفیه -  3

او اینکار موجب تسریع در بلیه و بدبختى مى شد و اختالف و دو  ي در وضع ویژه ،عناصر مخالف دست مى زد

 ،چم نافرمانى الاقل در میان نیمى از سپاهیان بر افراشته مى شد بنابراینآشکار مى گشت و پر ،دستگى و شکاف

عصیان و شورش را در قلب لشگر خود بر  ي این اقدام حسن بدینمعنى بود که قصد دارد بدست خود شعله

نهایت آرزوى  ،یعنى جهاد مقدس را به یک جنگ داخلى خونین مبدل سازد و اینکار در آن وضع ،افروزد

از آن کمال  ،که از وضع خود و شیطنت هاى معاویه داشتاي  بود در حالیکه امام حسن با آگاهىمعاویه 

  .اجتناب و پرهیز را مینمود

!!!:و پس از این همه 

چندان فرصت و  ،امام حسن در دوران کوتاه زمامداریش که سراسر آن را بلیه هاى گوناگون فرا گرفته بود

مجال نیافت که به اصالح این گروههاى رنگارنگ و گرد آوردن آنان بر رأى و عقیدت واحد بپردازد اینکار در 

اوال شایستگى اخالقى چیزى نیست که بتوان آنرا در دورانى  ،چه ،آن موقعیت از هیچکس دیگر نیز ساخته نبود

و ثانیا جریانهاى  ،دودن زنگ هاى روزگارى دراز مدت استاین کار مستلزم تهذیب دینى و ز ،کوتاه تزریق کرد

امکان اصالح و وحدت دادن به  ،مادى قرار داده بود ي متضادى که این نسل را در معرض انواع جلوه هاى فریبنده

تأمین همان مطالعه مادى قابل اجراء بود و این در حقیقت  ي اینکار فقط به وسیله ،هدفها را محال مى ساخت

مرض به مرض بود و در قاموس حسن بن على بکار بستن اینگونه روشها ممنوع و غیر عملى بشمار مى  درمان

  رفت

!!

!!

!!

!!
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عبید اهللا بن عباس

داغدار و جویاى انتقام دو فرزند بیگناه خود اي  این سردار جنگى که دلى بر افروخته و بیقرار جنگ و سینه!

پیوسته بطور جسته گریخته اخبار کوفه را  ،خارج شد) عبدالرحمندیر (از روزى که با لشکر خود از  ،داشت

 ،دریافت میکرد او کوفه را با موج تبلیغات همه گیر شیعى منش و دوستدارانه اش که رو به ازدیاد نیز مى رفت

و قواى امدادى پى در پى بسوى ا ،مساعدى که آن وضع بوجود آورده ي ترك گفته و امیدوار بود که بر اثر زمینه

  .سرازیر گردد

اطالع یافت که آن تبلیغات آتشین و پر  ،رسید - دیدار دو لشکر متخاصم  ي یعنى نقطه - ) مسکن(وقتى به 

از جنگجویان اطراف یا داوطلبان مدائن که به اي  بروز نداده و جز گروههاى پراکندهاي  هیجان کوفه اثر تازه

  .کس دیگرى به سپاه حسن ملحق نگشته است به او خبر رسید ،لشکر همان شهر پیوسته اند

علت اساسى خنثى شدن  ،که برخى از رؤساى کوفه آنرا رهبرى میکرده انداي  که عملیات کینه توزانه

با آن افق وسیعى که انتظار مى رفت بر  -کوششهاى فراوان بزرگان شیعه شده و مانعى در سر راه بسیج عمومى 

  .قرار گرفته است -غاز کار مترتب شود آن شور و هیجان آ

آکنده  ،وجود او را از غیظ و غضب بر مردم ي عبداهللا را بخشم آورده و همه ،طبیعى است که این اخبار

  .سازد

ترین  ییعلى القاعده او باید همچون فرماندهى که امید او به رسیدن قواى امدادى ضعیف شده و طال

از این واقعیتى که اوضاع و احوال براى او پیش آورده  ،ود نقش بر آب گشتهآرزوهایش که بر این امید استوار ب

درس بگیرد و نیروهاى خود را مورد مطالعه قرار دهد و آنها را با نیروهاى دشمنى که روبروى اوست و قدر 

اران که معروف به اطاعت بى قید و شرط از امراء و سرد -هزار سرباز چشم بسته و گوش بفرمان  60مسلم از 

  .موازنه کند ،کمتر نیست -خود مى باشند 

که سپاهیان دو جبهه از آن اي  تفاوت عدد دو سپاه براى او چندان رعب آور نبود او بیشتر به مزایاى معنوى

وى براى  ي سپاهش که تنها ذخیره ي برخوردار بودند مى اندیشید او فرماندهى بود که بیش از هر چیز به روحیه

  .اهمیت میداد ،من بوددیدار دش ي لحظه
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نا هماهنگى واحدها و نفرات سپاهش براى او آشکار شد او میدان جنگى در پیش داشت  ،در هنگام مقایسه

 ،بکار نمىآمد در اینصورت ،که در آن هیچ چیز بجز جمع انبوهى از مردم با اخالص و جنگاوران سر سخت

چه ارزشى میتوانست داشته  ،غنائم جنگى نمى شناسدبراى رسیدن به اي  سپاهى لشکرى که جهاد را جز وسیله

  .باشد ؟

یکنوع بد بینى در روح او پدید آمد که اثر آن در  ،شد) مسکن(که عبیداهللا وارد اردوگاه اي  از اولین لحظه

  .حوادث بعدى آشکار گشت

خنثى و شکست  نا مالیمترین چیزى که عبیداهللا از آن بر مقدرات سپاه بیم داشت این بود که خبر فعالیت

کوفه به صفوف او برسد یا دام تزویر معاویه که از مشتى خبر دروغ و وعده هاى فریبنده درست شده  ي خورده

در سر راه آن گسترده شود اینک که این دو سپاه در یک سرزمین و بر سر یک آبشخور و در زیر آسمان  ،بود

کسانى از  ،با سربازان او و یا از خود همین سربازان چگونه او میتوانست مطمئن باشد که ،قرار داشتند )مسکن(

در این ) سالح سرد(دگرگون نسازند ؟ چه اینکه  ،سوى معاویه حامل بذر فساد نبوده و کار را بر او و بر امام

  .و عبیداهللا درست حدس زده بود.کارگرترین و براترین سالح هاى او بود ،میدانهاى معاویه ي میدان و در همه

پدیدار شد در حالیکه در این اردوگاه هم مردم با اخالص بودند ) مسکن(دسائس معاویه در اردوگاه  ي طلیعه

شروع مذاکرات صلح از  ي یعنى شایعه - جدید  ي و هم افراد منافق و هم عافیت طلبانى که آرزو میکردند شایعه

طرف امام حسن 
1

  .راست و مطابق واقع باشد -

او و یاران خصوصى اش از دروغ بودن این خبر مطلع باشند درست است که براى ابن عباس کافى نبود که 

پیامهایش به اطراف  ي مخالف است و امام حسن که در همه ،آنها میدانستند این شایعه با واقعیت غیر قابل تردید

نگ نشان همه جا آمادگى خود را براى ج ،که در کوفه انشاء کرداي  و در نامه هایش به معاویه و هم در خطبه

صلح به معاویه بنویسد و از رأى خود عدول نماید ولى این دام شیطان بود که  ي دربارهاي  ممکن نیست کلمه ،داده

  .با کمال مهارت گسترده شده بود

مهلت  ،فریاد یاران مخلص بلند شد که مردم را به آرامش دعوت میکردند و از آنان تا رسیدن قاصد مدائن

آشفتگى تأسف آورى بر محیط تسلط  ،یادها کجا میتوانست در آن موقعیت مؤثر باشدمى خواستند ولى این فر

  .خارج ساخته بود ،یافته و آنرا از صورت یک محیط مساعد براى جنگ

                                               
١

  )15/  4(شرح نهج البالغه  - 
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  .حساس را هدف قرار داده بود ي زبون خدعه و فریبى شد که نقطه ،عبیداهللا

بفکر فرو رفت ناگهان واقعیت تلخ  ،دور بودخود که از غوغاى جمعیت  ي ساعتى تنها ماند و در زیر خیمه

تنزل  ،انحطاط ي موقعیت نظامى او را به آخرین درجه ،در برابرش نمایان شد احساس کرد که این فرماندهى

خون او را  ،او خواهند زد ي که مردم درباره یییاد آورى آبروى بر خاك ریخته اش و حرف ها ،خواهد داد

خشونت و تند مزاجى جبلى او  ،بجوش آورد و پشیمانى از قبول این مأموریت بر تمام وجودش مستولى گشت

لعنت فرستاد و سپس تحت  ،چنان تحریک شد که بر شرائطى که موجب افتادن او به دام این مأموریت شده بود

  .!نمیدانست چه بکند چنان در هم کوبیده شد که ) حب نفس(تاثیر کابوسى از اضطراب و 

عاقبت پس از فکر زیاد به این نتیجه رسید که باید از این منصب کناره گیرى کند این فرمانى بود که صفات 

شاید در او آن مایه از استعداد و نیروى فکرى که ! و روحیات خود پسندانه اش صادر مى کردند چه میدانیم 

وى را در دور ماندن از اشتباهات یا پیشگیرى از پیشامدهاى بتواند موقعیت او را براى خودش روشن سازد و 

  .کمک کند وجود نداشته است ،ناگهانى و غیره منتظره

میباید فرماندهى را به همان وضعى که امام اراده کرده است در  ،اکنونکه مصمم بر کناره گیرى است ،بارى

  .سپاردب) قیسبن سعد(یعنى  ،یا آنرا به دست فرمانده دوم سپاه ،آورد

شکایتبار و دل ناسپاس و حق  ي آن تنها شاهد هیجان روح زبون شده و زمزمه -خود  ي هنوز از خیمه

بیرون نرفته بود که ناگهان متوجه شد کناره  ،دور از جایگاه سربازانش قرار داشتاي  که در نقطه - ناشناس او 

ت جایز و ممکن است که به ناتوانى از آن طبق مقررات اسالم فقط در آنصور ،گرفتن از هر وظیفه و مسئولیتى

کسى بود که شخصیت خود را در هم کوبیده  ،صریحا اعتراف شود ولى آیا او آن جوان خود خواه و مغرور ،کار

و خویشتن را در معرض تمسخر و ریشخند مردم قرار دهد ؟ بار دیگر به فکر فرو رفت شاید بتواند راهى پیدا 

  .تلخ نباشدکند که مستلزم این اعتراف 

و او نمیدانست که آنها را از دست همانکسى  -نامه هاى معاویه که در همانشب به دست او رسیده بود 

دیگرى  ي نقطه -لعنتى دروغین را در میان اردو منتشر ساخته است  ي آن شایعه ،دریافت کرده که صبح آنروز

با وعده هاى فریبنده اش مزاحم او مى شد و توجه او را بسوى خود جلب  ،ییبود که در اثناى تفکر و چاره جو

  .مى کرد
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) حقیقت تلخ(معاویه و ! بردبارى و خوش اخالقى زراندود (تفاوت زیادى را که میان  ،یاد آورى این نامه ها

یک فرمانده  موجود است از خاطر او برد نیروى فکر و تشخیص از او گرفته شد و از گرفتن تصمیمى که میباید

  .عاجز ماند ،هاشمى در میدان جنگ با سرسخت ترین دشمن بنى هاشم بگیرد

او میتوانست کناره گیرى کند و بدون تردید و تأمل اعتراف به عجز را بپذیرد و سپس از شکست حتمى و 

دست عذر موجه و مشروعى براى عجز خود ب ،بود -فرمانده دوم لشکر  -مسلمى که در انتظار جانشین او 

  .حیثیت و شرف از دست رفته را باز گرداند ،بیاورد و بدینوسیله

آشوب طلبان را بر سر  ،با تردستى و درایت و با وعد و وعید ،و باز میتوانست در همان وضعى که داشت

 رفتار احتیاط ،جاى خود نشانده و با یکى از همین تدبیرهاى رائجى که سردارانى چون او با آنها کامال آشنایند

رهبرى و اداره کردن است و آنگاه اندکى کارها را  ،خشونت و در باطن ،آمیزى را در پیش گیرد که به ظاهر

دینى معذور و از  ي امام به او برسد و با این روش خود را از جهت وظیفه ییمتوقف سازد تا دستور و فرمان نها

  .تعرض زبانى مردم مصون داشته باشد

تنزل دهد و با فرستاده هاى  ،که در خور فرمانده اردوگاه امام استاي  مرتبه اما اینکه خود را از شأن و

بر روى نقطه  ،معاویه ي در نامه! نه این دیگر بسى پست و زشت است  ،مزد فرار گفتگو کند ي معاویه درباره

: انگشت گذارده شده بود معاویه در این نامه نوشته بود  ،ضعف اساسى او یعنى جاه طلبى و میل به جلو افتادن

همانا حسن بزودى ناگزیر از صلح خواهد شد (
1

براى تو بهتر است که پیشقدم باشى نه تابع
2

و در همین نامه ) 

براى او یک میلیون درهم پاداش قرار داده بود 
3

و معاویه حریص ترین مردم بر بهره بردارى از تنگناهاى 

  .ددشمنانش بو

با اراده : نهایت نداشت این ایمان از آنجا بود که وى اعتقاد داشت  ،ایمان معاویه به پستى و دنائت بشرى(

که ضعف بشرى بر او چیره مى شود و شک و تردیدى که کمتر اي  ترین و با فضیلت ترین افراد نیز در لحظه

زبون حرص و طمع شودممکن است فریفته و  ،بر او مستولى مى گردد ،کسى از آن مصون است
4

(.  

                                               
  .دروغ و خالف واقع بوده است ،رواج داشتکه در اردوگاه مسکن ) اظهار تمایل امام حسن به صلح(خود دلیل آن است که شایعه ى  ،همین سخن -١

2
  .15/  4: ابن ابى الحدید  -

3
  .15/  4: و شرح النهج  191/  2: یعقوبى  -

4
  )30ص  2شماره  ،11سال () العالم العربى(مجله ى  -على ادهم  -
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از پیش رو و پشت سر و طرف  ،معاویه(: گفته بود ) زیاد(امیرالمؤمنین على علیه السالم در توصیه هایش به 

)زنهار و زنهار از او غافل نباش ،آید میپیش  ،ست و طرف چپ انسانرا
1
.  

که اي  این جوان هاشمى اصیل را مغلوب ساخت و واقعه ،احساس شکست و تسلیم شدن به طمع ،بدین ترتیب

  .بوقوع پیوست ،نمایشگر یکى از زشتترین صحنه هاى خیانت و ضعف و زبونى بود

نه  ،نه خویشاوندى نزدیک با رسولخدا و با مقام فرماندهى عالى ،یینه مفاخر قبیله  ،یینه انتقامجو ،نه دین

با خدا بسته بود و نه ترس از زبان مردم و انتقام  ،ش از هر کس دیگرمیثاقى که در روز بیعت حسن بن على و پی

  .هیچیک نتوانست او را از پرت شدن در این پرتگاه ژرف باز دارد ،تاریخ

و .وارد اردوگاه معاویه شد ،همچون فرارى ذلیلى که خودش میداند چه گناه بزرگى مرتکب شده ،شبانه

ثبت نکرد و این است سزاى خیانتکارانى که بدست  ،را جز در لیست سیاهتاریخ از او روى بر گردانید و نام او 

  .میمیرند ،خود گور خویشتن را مى کنند و آنگاه به عمد و پیش از آنکه مجبور شوند

) مدائن(را به بد دلى همه گیرى آلوده ساخت و دیرى نپائید که این حالت به ) مسکن(فضاى  ،فرار عبیداهللا

  .کم مصیبتى کمر شکن شدنیز سرایت کرد و کم 

آنها در پیشگاه خدا و در  ي مسئولیت هاى دیگرى نیز پدید آمد که عهده دار همه ،پس از این مصیبت بزرگ

  .کسى جز عبیداهللا نیست ،قضاوت تاریخ

از پیش به فرماندهى  ،مسئول قانونى آن که امام ،را پس از فرار اولین فرمانده اش) لشکر مقدمه(فرماندهى 

اعتقاد پوالدین و صاحب عقل و درایت  ي بدست گرفت و او همان دارنده -یعنى قیس بن سعد  -ه بود برگزید

مورد اعتراف تاریخ عرب و شخصیت ممتاز در میان بقایاى اصحاب على علیه السالم است 
2

و همانکسى است که 

همیشه ضعف  ،بوده است جنگ ي جوانیش را در جهاد گذرانیده و پیوسته در صحنه هاى خونین و بر افروخته

                                               
  !176ص  5ج ) : کامل(ابن اثیر در  -١
رفیع داشت ترس او از خدا و اطاعتش در برابر او آنچنان بود که اي  مرتبه ،و گرایش به على قیس بن سعد در دیانت و زهد(: مسعودى مى نویسد  -٢

سر خود را قدرى کنار کشید و پهلوى افعى سر به سجده نهاد افعى  ،روزى در حال نماز در جایگاه سجده اش افعى بزرگى را دید که حلقه زده است

به (: مى گوید ) آنگاه افعى را گرفت و بکنارى پرتاب کرد ،نگذاشت و کم نکرد تا از نماز فارغ شدبه گردن او پیچید ولى او از نمازش چیزى فرو 

وفات  85و قیس در سال ) همین گونه داستانى را حسن بن على بن عبداهللا بن مغیره بن معمر بن خالد از ابى الحسن على بن موسى الرضا نقل کرده است

  .یافت
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مادى و پهلوتهى کردنشان را از  ي انکار نگریسته و دلباختگى آنان را به جلوه هاى فریبنده ي کسان را بدیده

  .تقبیح کرده است ،وظیفه

به میان صفوف خود که از بقایاى لشکر تشکیل شده بود  ،زیر فرمان او در آمد) مسکن(همینکه اردوگاه 

تودیع گوید و سپس در پست جدید فرماندهى به کار  ،او باشد ي را با سخنى که شایسته آمد تا فرمانده پیشین

  .در میان لشکر ایجاد کرده ترمیم نماید ،فرار ي را که واقعهاي  شروع کند و شکست روحى و معنوى

!!!!:گفت 

همانا او و پدر و کارى که این مرد بیخرد انجام داد بر شما گران نیاید و شما را نترساند ! هان اى مردم (

  .یک روز نیک براى اسالم ببار نیاوردند ،برادرش

ابوالیسر کعب بن عمر و انصارى او را اسیر کرد و  ،پدرش عموى پیغمبر در روز بدر به جنگ رسولخدا آمد

او را گرفت و میان مسلمانان تقسیم کرد برادرش را على بر بصره گماشت و  ي نزد پیغمبر آورد و آنحضرت فدیه

و اموال على و مسلمانان را دزدید و با آن کنیز خرید و پنداشت که این کار براى او جایز است و خود او را ا

على والى یمن قرار داد و او از جلو بسر بن ارطاه گریخت و بچه هایش را گذاشت تا کشته شوند و امروز هم 

) اینکارى که دیدید انجام داد
1

ود میتوانست هر گونه تأثیرى را در شنونده سخنران ماهرى بود که بمیل خ ،قیس

قوى بر روحش مستولى مى گشت اثرى که اي  احساس و عاطفه ،مخصوصا هرگاه که مانند این مورد ،باقى گذارد

الحمدهللا که او را از میان ما خارج (: با این خطابه بر روى شنوندگانش گذارد آنچنان بود که مردم فریاد میزدند 

) !ساخت
2
.  

  .کلید مردان است ،آزمایش: است که گفته اند و این 

  

  

                                               
  .35) ص(مقاتل الطالبیین  -١

2
  .35) ص(مقاتل الطالبیین  -
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آغاز سرنوشت

  :قیس بن سعد که گزارش میداد که  ي به حضور امام حسن آمد با نامه) مسکن(قاصدى از  ،براى اولین بار

موضع گرفته اند معاویه به عبیداهللا پیغام  ،در برابر معاویه) مسکن(در محاذات ) جنوبیه(بنام اي  در قریه(

فرستاده و او را به رفتن نزد خود تشویق کرده و یک میلیون درهم پاداش براى او قرار داده است که نیمى از آن 

شبانه با نزدیکانش به اردوگاه معاویه  ،را نقد و نیم دیگر را در هنگام ورود به کوفه به او بپردازد و عبیداهللا

 ي امیر خود را در اردو نیافته اند و قیس با آنان نماز گزارده و اداره ،و صبح که مردم برخاسته اند رفته است

)امور آنان را بدست گرفته است
1
.  

براى امام حسن اي  نامه )مسکن(اول این نامه نشان میدهد که عبیداهللا بن عباس از آغاز ورود به  ي فقره

ننوشته بوده است
2
.  

بناى تمرد داشته  ،دلیل آن ست که وى از پیش ،یک فرمانده با مرکز عالى فرماندهى ي طهآیا قطع راب ،حال

اساسا روشن نیست که آیا مدت زمانى که میان ورود لشکر به مسکن و پیوستن عبیداهللا  ،است ؟ نمیدانیم بعالوه

  .یا نه ؟ ،چندان بوده که در آن مجال و امکان نامه نگارى بوده باشد ،به معاویه فاصله شده

و همیشه خبرهاى بد زودتر مى رسد و (اخبار مسکن پى در پى رسید  ،قیس و بدنبال آن ي همراه با نامه

و ماخذ  -قیس از آنها یاد شده  ي که در نامه )نزدیکان(و امام حسن اطالع یافت که این  )بیشتر پخش مى شود

 -معرفى کرده اند ) وابستگان به فامیل هاى معروف وجوه و(یا ) اشراف و خانواده دارها(تاریخى آنها را بعنوان 

با عبیداهللا شریک بوده اند و همچنین کشف کرد که بعضى از آنان پیش از  ،خیانت ي در طرح کردن نقشه

از عبیداهللا دست باال را گرفته و مى گفتند که وى  ییفرار اختیار کرده اند برخى از خبرها در بدگو ،عبیداهللا

)پیچیده استپرچم را در هم (
3
.  

فضاى مساعدى براى پدید آمدن روح تمرد و نافرمانى ایجاد کرد بطوریکه اثر آن به  ،این حرکت دشمنى بار

اشراف (گروههاى دیگرى از سپاه نیز سرایت کرد و جمعى از آنان به فکر فرار افتادند با این پندار که متابعت از

                                               
  )170ص (ارشاد مفید  -١
  .به امام مى رسد و نامه از قیس است و نه از عبیداهللا ،متضمن اولین خبرى است که از ورود به مسکن ،زیرا فقره ى اول این نامه -٢
  .114/  10: بحار  -٣



117

محروم خواهند  ،ست که اگر بدنبال آنان نروند از آن منافعداراى منافعى ا) و وابستگان به فامیلهاى معروف

  .گشت

چندان که مى توانست در بر انگیختن و سپس پختن و آنگاه توسعه دادن این روح تمرد و نافرمانى  ،معاویه

اشرافگیرى و غرق شدن در ناز و  ي این افراد فامیلدار بد دل ترسو که بر اثر غلبه ي فعالیت میکرد او به روحیه

کامال واقف بود و بدینجهت همیشه منتظر سر  ،آن مفاخره و سرسختى عربى را از دست داده بودند ،نعمت

خوردن و کشیده شدن آنان بسوى خود بود و با وسائل گوناگون و حیله هاى رنگارنگ با آنان رابطه بر قرار 

توانست غرور و مناعت آنان را با مطالع مادى بشکند و بزرگتر  مى ساخت لهذا آنقدر فعالیت کرد تا عاقبت

آنان را که مسحور وعده هاى او شده بود پیشاپیش همه دوان دوان بسوى پرتگاهى مذلتبار بکشد پرتگاهى که 

  .ممکن نیست بدان نزدیک شود ،هیچ انسان شرفدوست و عالقمند به آبرو و حیثیت خود

بدنبال اشراف و فامیلدارها مخفیانه  ،ه بزرگترهاشان همراه عبداهللا بودنداصحاب امام حسن ک ،بدین صورت

بسوى معاویه روانه شدند
1

عدد فراریان میدان جنگ و خیانتکاران به خدا و پیغمبر و  ،کوتاهى ي در فاصله 

: ین است عبارت این مورخ چن )بنابر نقل احمد بن یعقوب در تاریخش(به هشت هزار نفر بالغ شد  ،فرزند پیغمبر

معاویه کسى نزد عبیداهللا فرستاد و براى او یک میلیون درهم معین کرد و او با هشت هزار نفر از یارانش به (

)سعد بجاى او در مقام جنگ بر آمدمعاویه ملحق شد و قیس بن 
2
  .!هشت هزار از دوازده هزار  ،آرى 

 ،نه ،جبهه بسته است ،دشمن سر سختهزار  60این شکافى هولناك در حصار اردوگاهى بود که در برابر 

و این عبیداهللا است که در پیشگاه  .نزدیک خبر میداداي  بلکه سقوطى دهشتبار و شکستى تلخ بود که از فاجعه

  .مسئولیت سنگین آنرا بر دوش دارد ،خدا و در قضاوت تاریخ

به فتنه رو کرده و یکسره فرار را بر قرار ترجیح داده بودند خیال میکردند که چون  ،که بشتاب تمام ییاینها

که از هر کس به داشتن پاس حق او و وفا به بیعت او سزاوارتر است پیروى کرده  -در اینکار از پسر عم خلیفه 

بر مردم هم بکار اند و در خور مالمت نیستند و همین منطق غلط و نارسا را براى توجیه عمل خود در برا

چهار چوب زر اندود آن مینگریستند و در میان این عذر و بهانه  ي میبردند ولى مردم به فرار آنان فقط از ناحیه

                                               
  !8/  4: شرح نهج البالغه  -١

  !115: الشهداء و روضه  191/  2: یعقوبى  -٢
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افتخارى بجز جلو بودن در ) وابستگان به فامیل ها(ها فقط سکه هاى طالى معاویه را مى دیدند و براى این 

  .تندنمى شناخ ،پیمان شکنى و دین به دنیا فروشى

 ییمنکر فضل و برترى او یا نا آشنا به بزرگوارى و آقا ،مردمى که از میدان جهاد حسن بن على مى گریختند

  .خود نیافته بودند ي همین بود که او را براى دنیاى خود خواسته بودند و سپس او را بر طبق خواسته ،او نبودند

به او و وعده هایش اعتماد دارند یا عاقبت کارشان را با و اینکه بسوى معاویه مى گریختند بدین معنى نبود که !

حدس نمى  -پیمانها و قراردادها بر آنان روشن شد  ي همان عاقبتى که در روز ورود به کوفه و شکستن همه -او 

بودند که امثال معاویه را اي  زدند زیرا نه معاویه آنچنان کسى بود که کارش پوشیده باشد و نه آنان از طبقه

  .ناسندنش

فرار و رمیدگى آنان  ي انگیزه ،در اینصورت نه دشمنى و ناشناسى امام حسن و نه دوستى و اعتماد به معاویه

را تشکیل نمیداد بلکه دلیل دیگر یا دلیل هاى گوناگونى در میان بود که این دل از دست دادگان را باین کار 

  .تو ادار ساخ ،ننگین که هنوز موج آن در جو تاریخ باقیست

چه میدانیم ؟ شاید اینها مراحل حساب شده و توطئه هاى قبلى رؤساى مخالف امام حسن بود که بدینوسیله 

  .در انتظار آنان بود در امان نگاه دارند ،مى خواستند خود را از سر انجامى که در صورت پیروزى کوفه

 ي نشاط و تحرکى که بوسیله ي بارقه بکار بسته بود و ،تدابیر وسیعى که امام در دعوت آفاق اسالمى به جهاد

 ،موجب مى شد که دل مضطرب رؤساى خیانتکار کوفه ،پدیدار گشته بود ،شیعیان مخلص در این دعوت همگانى

 یینسبت به آینده شان بیمناکتر و هراسانتر شود و آنانرا به دقت و احتیاط بیشتر در انجام نقشه ها و تاکتیک ها

  .و ادار سازد ،تندکه بر ضد اردوگاه کوفه داش

این بود که دیدند پیوستن به معاویه هم موجب آنست که زودتر از این دغدغه و هراس آسوده شوند و هم 

که منشأ این بیم و هراس است بکار بستن این فکر در کمترین وقت و به اي  ضربت مؤثرى است بر جبهه

  .قبلى جمع انبوهى از سران بوده است ي توطئه ي نتیجه ،کامال تأیید کرد که این عمل ،وسیعترین شکل

 -از دشمن و دوست  -از تفسیرهاى دیگرى که دیگر راویان این ماجرا  ،فرار باینصورت ي گویا تفسیر فاجعه

  .کرده اند بواقع نزدیکتر باشد
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 نفریفته استاي  آن نیست که معاویه هیچیک از سران و فرماندهان را به رشوه یا وعده ،معناى این تفسیر

او بقدرى بیدریغ وعده داد که هوش از سر آنان ربود و فقط به فرماندهشان یک میلیون درهم بخشید و  ،بعکس

  .دین و شرف او را با آن خرید

جز  -از هیچ شخص دیگرى  ،فرار ي توجه است که در حادثه ي ولى این مطلب در خور دقت و شایسته

آیا میتوان قبول کرد که سایر  .نام نیست ،اویه پولى گرفتهباشدکه بپاداش خیانت خود از مع - عبیداهللا بن عباس 

فقط بوعده راضى شده و پول نقد از او نگرفته باشند ؟ مسلما خیر مگر در صورتى که بپذیریم  ،سران و رؤسا

 !وادار کرده است  ،همان هراس و بیمى که بدان اشاره شد در آنان وجود داشته و آنان را بقبول وعده بجاى پول

!.  

نمیتوان نادیده گرفت بنابرین تعجبى نیست اگر  -مخصوصا در نفوس مردم اشرافى  - اثر ترس را در نفوس 

خیانت را  ي اندیشه ،شام ي جلوه هاى فریبنده ،چیزى حکمفرما نیست ،در آن محیط که بجز خدا و عدالت قاطع

ترتیب بود که هر گروهى از عناصر مختلف این بدین  .بیدار و بر افروخته سازد) مردم وابسته به فامیل ها(در 

آشکار کرد و رنگ واقعى خود را در آن صحنه نشان  ،باطن خود را که اکنون دیگر پوشش آن دریده بود ،لشکر

اثر  ،داد و این بود که عافیت طلبى جمعى و تعصب هاى جاهالنه یا هوس ها و هواها و تمایالت جمعى دیگر

  .انجام و مال کار گذاشت آشکار خود را در تکوین سر

بفضاحت و  ،کار مردمى را که بعشق غنیمت جنگى باین لشکر پیوسته بودند ،طمع و انگیزه هاى مادى

باسانى  ،کشانید براى اینها جاى بسى خوشوقتى بود که میتوانستند غنائم مورد نظر خود را از راه خیانت ییرسوا

بدست  ،نرا جز از راه جنگ و روبرو شدن با نیزه و شمشیربدست آورند در حالیکه قبال فکر میکردند که آ

که از روى غفلت و فریفتگى براى خود انتخاب کرده  ییپست هوسها ي از این راه بود که به دره .نخواهند آورد

بزیان خود کرده و هر کس که بعهدى که با خدا بسته  ،و هر آنکس که عهد شکنى کند(سقوط کردند  ،بودند

  .)دى خدا پاداش بزرگى بدو خواهد دادبزو ،وفا کند

بدتر و  ،از آن ظالم سرکش ،آن مسلمانى که امام و پیشواى خود را رها میکند تا بظالم سرکشى بپیوندد

معاویه براى این گونه  ي پلیدتر است این عده در دینشان ضعیف و در دنیاشان مضطرب و متزلزل بودند و جبهه

  .مردمى مناسبتر و شایسته تر بود
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پذیرفته  ،پایداران معرکه و آنانکه فکر مقاومت را بى آنکه در جستجوى راه فرارى باشند ،بزرگ ي این بلیه

بودند و بعزم مرگ حتمى پاى در میدان جنگ نهاده
1

و شادمان و مطمئن براى دفاع از فرزند پیغمبر و وفاء به  

  .اینچنین مردمى را مشخص و از دیگران جدا ساخت ،به استقبال آن رفته بودند ،بیعت

آمادگى براى تحمل دردها و رنجها و فداکارى و  ،پایدارى در پیشامدهاى دشوار ،استقبال کردن از خطر

بزرگترین دلیل بر پاکى گوهر و درستى نیت و صالبت ذات و قابلیت براى زنده ماندن  ،جانبازى در راه هدف

  .عیان درست پیمان امام حسناست و اینها بود صفات شی

را که متناسب با بزرگى و اهمیت آن بود گذارد و بر  یینیز اثر سو) مدائن(در لشکر ) مسکن(خبر وقایع تلخ 

جمع  ،مبالغه بعمل آمد در این لشکر ،در بزرگ جلوه دادن این حوادث در میان واحدهاى آن لشکر ،طبق معمول

برجستگانى از بنى هاشم و عناصر با  ،باندهاى مختلف و به همین قیاسمردم عراق و نیز از  ي کثیرى از توده

امواج مخالفت  ،که صخره هاى آن -اگر این کوههاى استوار  .ربیعه و همدان بودند:  ي اخالصى از دو قبیله

 ،شدیداي  این لشکر نمى بودند این خبر همچون زمین لرزه ي در هر گوشه -آشوبگران را درهم مى شکست 

  .اردوگاه را متزلزل مى ساخت

با روح امیدى که آبادگر دلهاى قوى و جانهاى جاودانه  ،و اما خود حسن او در مواجهه با این نامالئمات

بمعناى  ،خود را مسلح ساخته بود اعتقاد وى بر این بود که شکست و ناکامى در زمان و مکانى خاص ،است

 ي فکر و ایده ،که اگر خود او در آن حاضر نیست -موقعیتى دیگر او در  ي محرومیت از بارور شدن فکر و ایده

 ،چه در حال پیروزى و چه در حال شکست ،تمرکز در هدفهاى امام حسن ي نمى باشد این بود نقطه -او هست 

در شخصیت این پیشواى روحى که انسانیت وى از آن مشتق مى شد و آن بیخودى ) ربانى(و این بود مرکز تجلى 

  .الهى از آن پدیدار مى گشت ي ر خدا و فنا در راه وظیفهدر براب

باز  ،جهاد و حرکت لشگرش ي و دیگر او یک لحظه از فعالیت پیگیر خود در بگردش در آوردن گردونه

که گاه بگاه از زیر خاکستر حوادث متوالى جرقه مى زد کامال با خبر بود در اي  نایستاد با اینکه از آتش فتنه

ظاهر سازد یا متضمن  ،که آگاهى باطنى او را از اهمیت بلیهاي  خشم آلود یا جمله ي ت یک کلمهسرتاسر این مد

که بمقصد آموزش و تمرین دادن اي  از او شنیده نشد مگر همان کلمات آموزنده ،از وضع موجود باشد ییبدگو

                                               
ابوالعریف گفت ما در مقدمه ى لشکر حسن بن على در مسکن بودیم و براستى خود را براى جانبازى در راه ()  8/  19(: ابن کثیر مى نویسد  -١

  .)مبارزه با اهل شام آماده داشتیم
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از او  ،در اسالم) جهاد(مبانى نظم و انضباط به نفرات سپاه و آشنا ساختن و وادار کردن ایشان به پایبندى به 

  .صادر مى گشت

چیزى را در خاطره اش جستجو مى کند یا ناسپاسى هاى آن شهر را  ییگو ،روى خود را بسوى کوفه گردانید

از نظر میگذراند این پدر او على بن ابیطالب بود  ،که او و پدرش نسبت بان مبذول داشته اند ییدر برابر لطفها

مجد و شکوه این شهر را ریخته و کیان شامخ و با عظمت آنرا بوجود آورده بود و آن را در ردیف  ي که شالوده

بزرگترین پایتخت هاى عالم اسالم و مرکز تالقى تمدن هاى گوناگون و ملیت هاى و نژادهاى مختلف ساخته و 

 .کرده بود ،ى معروف جهانرقابت و همسرىبا بزرگترین پایتخت ها ي با موقعیت فرهنگى و بازرگانیش شایسته

او بود براى روزهاى سیاه و حوادث  ي بزرگترین ذخیره: یا بگو  ،همه چیز بود ،کوفه ،و در سیاست خود او

  .خونین و بلیه هاى گوناگونى که اتفاقا اکنون براى او پیش آمده بود

بخاطر آورد  ،مى گذرانیداز نظر  ،همانطور که گذشته هاى خود را با کوفه یا گذشته هاى کوفه را با خود

شرطى را که او  ،او روى آورده و دست او را گرفتند و همه یکزبان 204که در آنجا چگونه مردم به بیعت 

  .قبول کردند -و فرمانبردارى و جنگ و صلح با هر که او بگوید  یییعنى شنوا -براى بیعت خود قائل شده بود 

اکثریت سپاهیان کوفه و رمیدن آنان از جنگ و دل نهادن به انداخت تزلزل ) مسکن(آنگاه نظرى به حوادث 

  .و در برابرش مجسم شد ییفرار و فریفتگى به مطامع و نا فرمانى آشکار و شکستن پیمان خدا

 ي در میان مردمى که داعیه ،بر او دشوار آمد که دنائت و پستى بشرى و ال ابالیگرى در دین و فقر اخالقى

ن دارند و بظاهر به پیغمبر ایمان آورده و روزى پنج نوبت در نمازها بر او و آل او درود مسلمانى و پیروى از قرآ

خویشتن  ،مى فرستند به آنجا برسد که به پیغمبر خیانت کنند و میثاق خدا را بشکنند و بى هیچ تکلف و دغدغه

  .و فضاحتى بیفکنند ییرا در چنین رسوا

از مرگ نمیتوان ! بخدا سوگند  ،و نه! سپر مرگ و فقر باشد  گمان کنند که معاویه میتواند براى ایشان

گریخت و رشوه هاى معاویه براى آنان از روزى حاللى که مقدرشان گردیده سودمندتر نتواند بود دیرى نپاید 

شکستن تمامى سوگندها و عهدها و پیمانهایش  ،که معاویه در همین کوفه بر منبر باال رود و در برابر چشم همه
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)همه را زیر پاهایش بگذارد(اعالم کند و را 
و این خوى و عادت اوست که بلند پروازى و عشق به غلبه و  1

  .آرزوى دست یافتن به سلطنت بدو آموخته و تعلیم دادهاست

آنروزیکه به پیمان شکنى و خلف  ،از پیشوا و امام خود گریختند ،راستى آنهائیکه از ترس فقر و تنگدستى

طمینان یافتند کجا فرار میکردند ؟ و مرگى را که نخواستند در میدان جهاد در راه خدا و در معاویه ا ي وعده

اگر چه در (چگونه عالج میتوانستند کرد ؟ مرگى که آنان را در خواهد یافت  ،کنار فرزند پیغمبر مالقات کنند

عمل کرده اند و نه به رشوه هاى نه به پیمان خدا  ،در حالیکه از دین و دنیا تهیدستند) برجهاى استوار باشند

که پیش از ایشان گریبان پدرانشان را گرفت و آنها را به آتش دوزخ در ) مرگ جاهلى(معاویه نائل آمده همان 

گناه جمعى بود که آن حرکت خائنانه را در  ،بر دوش گرفتند) مسکن(بزرگترین گناهى که کوفیان در  .افکند

  .رهبرى کردند ،نامه نگاریهایشاننخستین مراحلش با جبهه بندیها و 

بودند ) مسکن(که در لشکر ) وابستگان به فامیل ها(چندتن از این  ي براى حسن که در مدائن بود چهره

اینها کسانى نبودند که از او و  ،مى شناخت -و شاید در کردار نیز  -او اینها را به نادرستى در گفتار  ،مجسم شد

بکلى بیگانه بودند  ،جماعت او در کوفه جدا باشند ولى در باطن از دوستى او و پاکبازى و یکرنگى با هدفهاى او

این باطن پلید و عملیاتى که بر ضد امام حسن انجام مى یافت بر او پوشیده نبود اینها هنگامى که در کنار حسن 

دست یافتن به دنیا قرار داده بودند و مى پنداشتند که توانسته اند راه رسیدن  ي ى را وسیلهبودند تظاهر به دیندار

 ،به پاشیدن بذرهاى پلید خیانت براى آینده ،به این هدف ناپاك را بیابند ولى وقتى که فهمیدند اشتباه کرده اند

همان  ،به روش قدیمى خود رو کردند دست زدند و در همان حال که در قید و بند عهد و پیمان خود با او بودند

روشى که شاخص رفتار غیر انسانى آنان در روزگار على بود و در آنروز زندگى را در کام على تلخ تر از زهر 

  .از آنان بنماید ییکرده و موجب آن شده بود که آن حضرت آشکارا تمناى مرگ و آرزوى جدا

 ،ببازى گرفتند) مسکن(معاویه که مقدرات سپاه او را در میدانست که ایادى  ،حسن بن على با قاطعیت تمام

که از رشوه هاى معمولى و  -همین جمع بودند و همینها بودند که بخاطر رشوه هاى کالن و گوناگون معاویه 

                                               
چاپ  ،151ص () تاریخ الخلفاء الراشدین و دوله بنى امیه(به اکثر مصادر تاریخى میتوان مراجعه کرد ابن قتیبه نیز در کتاب  ،براى این جمله -١

  !آن را ذکر کرده است) مصر  -مصطفى محمد 
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و یکى از : او این جمله هم بود اي  در وعده هاى نامه ،چه(نیز مى شد ) ناموس(متعارف تجاوز کرده و شامل 

دخترانم
1

  .واحدهاى سپاه را بر فرار بسوى معاویه تشجیع و تحریص کردند -! 

را از دست نمى داد او پیش  )در بن بست افتادن حریف(خصلت بارز معاویه این بود که فرصت هاى ناشى از 

بود و این تنها  ،استاد هنرمندى در ایجاد اینگونه بن بست ها و بهره بردارى از فرصتهاى ناشى از آن ،از هر چیز

چندان  ،جلب مى کرد مهارت او در این صفت ،خصلتى بود که توجهافرادى را که از زیرکى او در اعجاب بودند

و  )یعنى بسیار تیز هوش و با تدبیر(بود که نویسندگان شرح حال او از آن به اشتباه در افتاده و او را داهیه 

کامل حرکات و  ي ولى بررسى حاالت معاویه در پرتو مالحظهپنداشتند  ،سیاستمدار آزموده و نظامى هنرمند

  .ییجنگجو: این قیافه هاى رنگارنگ  ي اطوار گوناگون دوران زندگى او و مشاهده

در صف مقابل پیغمبر در بدر
2

تهیدستى ي فرومایه -در روز فتح مکه اي  آزاد شده - 
3
که در رکاب علقمه بن  

مى دودوائل حضرمى در مدینه با پاى برهنه 
4

حاکمى که بیست سال بر شام حکومت مى کند ولى از جانب  - 

داعیه دارى که  -طغیانگر سرکشى که چهار سال با امیرالمؤمنین على و پسرش حسن مى جنگد  -عمر و عثمان 

و او مخالفت مى کند  ي میداند ولى آشکارا با مقررات و سیره -صلى اهللا علیه و آله  - رسولخدا  ي خود را خلیفه

بخدا لذتى در دنیا نماند که بدان دست نیافته باشم(: علنا مى گوید 
5

ما را به تصدیق  ،این بررسى و مالحظه) 

  .وادار نمى سازد ،صفاتى که خوشبین ها بدو نسبت داده اند ي همه

چه در جاهلیت و چه در  -این بررسى جز این نتیجه نمى دهد که وى مهارتى در بهره بردارى از فرصت ها 

که انسان در راه رسیدن به  ،این نه درایت و کاردانى است و نه سیاست بمعناى صحیح کلمه .داشته است -اسالم 

ولو (مقاصد خود به وسائلى تشبث جوید که نخواهد توانست وجهه و آبروى خود را محفوظ داشته و جامعه را 

عادت و دین سازگار نباشد و با اینحال بزند که با عرف و  ییقانع سازد یا دست به بیقاعدگیها )بحسب ظاهر

کاردانى و تیز  ،تناقض ها ي در منطقه .تکرار نماید ،حمایت از دین و مراعات سنن اجتماعى را ي پیوسته داعیه

                                               
  .)طبع ایران 84ص (ابن بابویه : تألیف ) علل الشرایع( -١
  .!بله در آن جبهه: پرسیدند آیا معاویه جنگ بدر را درك کرد ؟ گفت  از هشام بن حکم) :  249ص (ابن ندیم مى نویسد  -٢

  !تهیدست استاي  او فرومایه: زنى با پیغمبر درباره ى ازدواج با معاویه مشورت کرد پیغمبر فرمود ) :  59ص  1ج (دمیرى مى نویسد  -٣

  !و مدارك دیگر)  210 - 109ص  1ج () المحاسن و المساوى(بیهقى در  -٤

  !مدرك پیشین -٥
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 ،آشکارا دشنام و ناسزا گفتن و آن را بر مردم واجب ساختن ،زندگى آرام مردمى را بر هم زدن.هوشى نیست

 ي اینها هیچکدام نه از مقوله .بى اعتنا بودن را نمیتوان درایت و زرنگى شمرد عهد شکستن و به سوگند خود

لیاقت حکومت و ملک دارى در دنیاى دشمنیها اینگونه عملیات جزو  ي و تیزهوشى است و نه نشانه) دهاء(

نه تر از شاید در بین مردم معمولى و عادى کسانى باشند که شدیدتر و ماهرا ،محسوب مى شود ییروشهاى ابتدا

چگونه میتوان غیر  .پس آنها از معاویه با هوش تر و کاردان ترند ؟ ،این روشها را با دشمنانشان بکار مى زنند ،او

  .طبیعى بودن در مکر و فریب را دهاء و تیز هوشى دانست ؟

براى باشد زیرا او ،باید پسرش یزید از او داهیه تر ،اگر معاویه با منکراتى که مرتکب شد داهیه است

  .رسیدن به مقاصد خود از راههاى خشن تر و غیر انسانى ترى استفاده مى کرد

 ي ناشیانه و سبکسرانه ي خطابه ،جلب رضایت امپراطورى روم شرقى با پول: از قبیل  ییبگذر از اینکه کارها

و نشانه ) ذراءمرج ع(او با شهداى  ي رفتار احمقانه ،او در هنگام ورودش به کوفه که سیاست او را نقض کرد

  .هاى ضعف و ناتوانى معاویه میباشند

وى در این مورد  ،مؤید نظر طرفداران دهاء و تیز هوشى اوست ،در یک مورد کار معاویه ،ولى انصاف را

 .عذر قابل قبولى مى تراشد ،استخود زمینه سازى مى کند و سپس براى کسانیکه این مسئله مطرح  ي براى آینده

یان خوددارى آرام و بیسر و صداى معاویه از کمک و امداد عثمان در ماجراى عزل و قتل او همان جر ،این مورد

  .بود

بود که عذر و  )طرفداران عثمان() عثمانیان(گردآوردن یاورانى از  ،معاویه از ماجراى قتل عثمان ي استفاده

او را براى تنها گذاردن و یارى نکردن عثمان در حال حیاتش ي بهانه
1

پذیرفته و خود را در اختیار او گذارده , 

                                               
را در بسیارى از گفته ها و خطبه ها و اشعار کسانى که معاصر این جریان ) کوتاهى کردن معاویه در یارى عثمان (تصریح به این حقیقت تاریخى  -١

بر ما  ییچه میخواهى و میجوبخدا آن(: در یکى از برخوردهایش با معاویه به وى گفت ) شبث بن ربعى(میتوان یافت  ،بوده و در آنباره سخن گفته اند

امامتان :  ییبجز این نیافتى که بگو ،پوشیده نیست تو حرفى که با آن بتوان مردم را فریفت و نظر آنان را جلب کرد و اطاعت آنان را بدست آورد

که تو در یارى او کوتاهى و درنگ کردى مظلومانه کشته شد و ما بخونخواهى او بر خاسته ایم و مردم نادان هم بدین سخن پاسخ گفتند ما دانسته ایم 

وى را از رسیدن  ،برسى به قتل او راغب شدى اى بسا خواستار و جوینده ى چیزى که خدا بقدرت خود ،و براى اینکه به آنچه اکنون در طلب آنى

 ییاگر به آنچه میجو ،از ایندو بخیر تو نیستبدان باز دارد و اى بسا آرزومندى که به آرزوى خود یا برتر از آن نائل آید و سوگند بخدا که هیچیک 

بدان نمى رسى مگر آنگاه که مستوجب آتش شده باشى پس بترس از خدا  یی،بدبخت ترین افراد عرب خواهى بود و اگر به آرزوى خود نائل آ ،نرسى

ن عساکر از ابى طفیل عامر بن واثله نقل مى کند که وى اب)  243/  5طبرى () و این وضع را واگذار و بر سر این امربا اهل آن منازعه مکن! اى معاویه 

: وى در جواب گفت ) تو چرا او را یارى نکردى ؟  ،عثمان را وا گذاشتند ،در آنروز که مهاجر و انصار(: روزى بر معاویه وارد شد معاویه بدو گفت 
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خود را یارى مى  ،آنان ي بودند که اینک پس از مرگ او را یارى کند بیچاره ها نمى فهمیدند که معاویه بوسیله

ضعیف خود را در برابر على علیه السالم  ي بود که معاویه توانست جبهه) کودن ها(کند نه عثمان را با همین 

و ما هیچ شاهدى که نظامى  .ینجا بود که معاویه نظامى بودن خود را بر تاریخ عرضه کردو از ا .تقویت کند

  .در تاریخ نمى شناسیم ،یید کندتأ -که از این کلمه متبادر مى شود  ییبه هر یک از دو معنا - بودن او را 

ه نظامى بمعناى و ن )نقشه هاى جنگى و فرمانده میدان جنگ ي طرح کننده(نه نظامى بمعناى مصطلح یعنى 

دالورى و شجاعت خود را نمایان  ،مرد چابک سوارى که چون به هماوردى و همرزمى حریفى فرا خوانده شود

  .سازد

دعوت کرد !او را به مبارزه -علیه السالم  -در جنگ صفین امیرالمؤمنین 
1

تمجمج و اي  و او پس از لمحه 

  .!تن بتن امتناع ورزید  ي همچون فرومایگان از مبارزه ،تردید

                                                                                                                                                      
ابو طفیل ) یارى کردن او نیست ؟ ،مگر خونخواهى او(: معاویه گفت ) ودند ؟با اینکه اهل شام با تو ب! تو خود چرا او را یارى ندادى اى امیرالمؤمنین (

:تو و عثمان مصداق این شعرید(: بن واثله خندید و گفت 

.گمان نمى کنم پس از مرگم بر من بگریى

). !تو که در زندگیم خیرى ببار نیاوردى

همان چیزى که تو را از (: مسعودى همین روایت ابن عساکر را نقل کرده با این تفاوت که در پاسخ ابى طفیل به معاویه این جمله را هم آورده که 

ثمان از هنگامیکه ع: بالذرى مى نویسد ) ! مرا نیز از یارى وى مانع شد  ،که او را احاطه کرده بود باز داشت ییکمک به او در آن هنگامه ى بال

وى در عمل کوتاهى کرد و به وعده اکتفا نمود تا آنگاه که محاصره شدت یافت در این موقع یزید بن اسد قشیرى را بسوى او  ،معاویه استمداد کرد

منم و تو زیرا شاهد ) شاهد چیزى مى بیند که غائب نمى بیند(و مگو که  ،چون به ذى خشب رسیدى توقف کن و پیش مرو: گسیل داشت و باو گفت 

  ).چندان در ذى خشب ماند که عثمان کشته شد آنگاه معاویه او را طلب کرد(: گویند ! غائبى 
چرا مردم میان من و تو : امیرالمؤمنین به معاویه نوشت  ،چون جنگ صفین بر پا شد: مى نویسد )  37ص  1ج () المحاسن و المساوى(بیهقى در  -١

این مرد با تو : و اگر من تو را کشتم از تو بیاسایم عمر و عاص به معاویه گفت  ییتو مرا کشتى از من بیاساخودت بیرون آى تا اگر  ،کشته شوند

خواستى بجنگ او روم تا مرا بکشد و پس از من بخالفت دست اندازى ! نه عمر و عاص : معاویه گفت ! بمبارزه اش در آى  ،بانصاف سخن مى گوید

.اند که پسر ابیطالب سرور شیر مردان است دیگر قریش این را دانسته! کنى 

خندید  ،از شعبى روایت شده که عمر و بن عاص بر معاویه وارد شد و جمعى نزد او بودند چون او را دید که مىآید: مى نویسد  38و در صفحه ى 

یادم آمد از : نمى بینم معاویه گفت اي  هر چه مینگرم موجب خنده! خدا لبت را خندان و چشمانت را روشن دارد ! اى امیرالمؤمنین : عمرو گفت 

عورت خود  خود را از مرکب بزیر افکندى و ،که تو به مبارزه ى اهل عراق رفتى على بن ابیطالب بر تو حمله گرفت و چون به تو رسید ،روز صفین

مى کشت  ،راستى این فکر چگونه بخاطرت رسید ؟ در آنحال تو با هاشمى بزرگوارى روبرو بودى که اگر مى خواست تو را بکشد! راظاهر ساختى 

شدم تو روبرو  اگر همانطور که من با على روبرو! بهتر آنکه بر حال خود نیز بخندى  ،تو را خنده مى گیرد ،اگر از وضع من! اى معاویه : عمرو گفت 

 ،چیزى که هست تو! مى شدى بخدا آنچنان ضربتى بر تو مى نواخت که فرزندانت را یتیم مى کرد و مالت تاراج میشد و قدرتت سلب مى گشت 
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سخاوت داشت ولى از نوعى  ،محدوداي  همانطور که گفتیم او از موهبتى برخوردار بود ولى در محوطه ،چرا

  .وجود او را مسخر ساخته بود ي هدف وجهتى هم داشت که همه ،خاص

منظور او دست هدف و  ،بهره بردارى از فرصتهاى ناشى از مضیقه ها و بن بست هاى مردم بود ،موهبت او

بود که اگر کسى براى آخرتش حسابى باز کرده  ییو سخاوت او در مورد اشیا ،یافتن بر حکومت و قدرت بود

ظاهرا معاویه بخوبى مى دانست که بسیارى از شرائط جنگیدن با شجاعترین  .بدانها سخاوت نمى ورزد ،باشد

که جنگهاى عراق را به تاکتیکى که پذیراى خصلت نظامى اسالم را کسر دارد از این رو پیوسته عالقمند بود 

به جنگ بمعناى فتنه انگیزى  ،سالح ي مبدل سازد و هر اندازه که میتواند از جنگیدن بوسیله ،مخصوص او است

  .بگریزد ،و حیله گرى

آموخت که تا آخرین حد امکان باید به این  میدیگرى بود که بدو  ي تجربه هاى جنگ صفین نیز سابقه

  .قناعت ورزدروش 

معاویه از شکست قطعى و مسلمى که او را فرا گرفته و وادارش ساخته بود که تنها و بر پشت  ،در آن جنگ

را ) عمر و عاص(یافت که نظریه و صوابدید مستشار بزرگش  ییفقط آنگاه رها ،یک مرکب در صدد فرار باشد

 ،مشکالت و مضیقه ها را براى مسلمانان ببار آوردهمه گیر و وسیعى که انواع  ي فتنه ،و بدنبال آن! بکار بست 

در قاموس معاویه فتنه انگیزى و حیله گرى بهترین مرکب موفقیت بود آزمایشهاى او نشان داده  .پدیدار گشت

بنابرین چه دلیل داشت که در هنگام هجوم مشکالت و مضیقه  ،بود که فتنه از اسلحه برنده تر و مؤثر تر است

  .بدان پناه نبرد ؟ ،که او بمناسبتهاى مختلف براى خود فراهم مىآورداز آنگونه  ییها

بدانگونه که از کسى جز او بیاد نداریم  -از نوع سنگین اي  توفیق یافت که وسیله) فتنه انگیزى(معاویه در میدان 

اول معلول ثروت بیحسابى بود که بالد شام در ظرف بیست سال  ي براى خود فراهم آورد این توفیق در وحله -

: این میدان همچون  ي دوم مرهون مصاحبت و همکارى افراد زبده ي تمام در اختیار او قرار داده بود و در وحله

                                                                                                                                                      
کنم که  خود را در حصارى از مردان مسلح محفوظ داشته بودى من خود تو را در آن هنگام که على به مبارزه ات طلبیده بود دیدم و فراموش نمى

از پیشانیت عرق سرازیر گشت و از پایین تنه ات چیزى نمودار شد که خوش ندارم نام  ،بینى ات فراخ شد ،لبانت کف کرد ،چشمانت سیاهى رفت

ت او گفتگو ولى در روای)  91ص  6حاشیه ى ابن اثیرج (مسعودى نیز این گفتگو را ذکر کرده ! بس است دیگر اینهمه الزم نبود : معاویه گفت ! ببرم 

اگر مصر و حکومت آن نمى بود خود را نجات میدادم زیرا میدانم که على بن ابیطالب : عمر و عاص گفت : میان معاویه و عمرو اینطور شروع میشود 

 ییه خنده ى با معنابخدا مصر تو را کور کرده است و اگر مصر نمى بود من تو را بینا مى یافتم سپس معاوی: بر حق است و من بر باطل معاویه گفت 

  !گفت از ابتکارى که در روز مبارزه ى على بخرج دادى ،خدا لبت را خندان بدارد: از چه مى خندى اى امیرالمؤمنین : کرد عمرو پرسید 
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هر چه زخم مى (ان این میدان و همانکسى بود که مغیره بن شعبه و عمرو بن العاص و این عمرو بزرگترین پهلو

بوضعى فضاحت بار و شرم آور دو زیاد بن عبید رومى را هم که این بر .)د کارى بودز
از اردوگاه حسن علیه !1

                                               
بن عباس که استاندار بصره  عبداهللا ،از فارس بود و این منصب را در روزگار على علیه السالماي  کارگزار حسن بن على علیه السالم بر ناحیه) زیاد( -١

به معاویه دشنام داد و  ،ایراد کرداي  تهدید آمیز و ضمنا نوید بخش براى او فرستاد زیاد بعد از رسیدن آن نامه ها خطبه ییداده بود معاویه نامه ها ،بود

که زیاد در آنروز پیرو آنان بود  -ان رسولخدا موصوف ساخت و وى را به پسر) معدن نفاق و بازمانده ى احزاب ،پسر زن جگر خواره(: او را بصفت 

!بطور) ملحق ساختن زیاد به نسبت ابوسفیان () استلحاق(در همین کتاب خواهید دید و اما داستان ) عدد سپاه(تهدید کرد متن این خطبه را در فصل  -

مسافران و تازه واردان  ییکه براى راهنما ییفاحشه ها() ذوات االعالم(از اي  اجمال عبارت است از داستان عمل جنسى نامشروع ابوسفیان با زن هرزه

همین جناب  ،و ثمره ى این زنا ،حرث بن کلده ى ثقفى بوده است) باج ده(که ) سمیه(شهر طائف بنام ) پرچمى بر سر در خانه ى خود نصب میکردند 

را که دالالن این فاحشه و فاحشه هاى دیگرى از قبیل او ) بومریم خمارسلولىا(و ) پسر اسماء حرمازى(شهادت  ،معاویه در این جریان) زیاد است(

هم که ) شوهر هند دختر معاویه () عبداهللا بن عامر(مى پذیرد و زیاد را همچون برادر شرعى و قانونى به خود پیوند میدهد و به گفته ى  ،بوده اند

دختر ابوسفیان حجاب ) جویریه (آنگاه ! اعتنا نمى کند ! سمیه را ندیده است  ،ه ابوسفیاناصرار داشت شهودى از قریش اقامه کند تا قسم یاد کنند ک

و آنگاه زیاد درباره ى پدر اولش که در بستر او تولد یافته و ) ! ابو مریم گفته است! تو برادر منى (: از موى خود نزد زیاد بر میدارد و به او میگوید 

عبید پدرى است که سپاس او را داریم و : میگوید  - ) عبید(یعنى همان برده ى رومى حرث بن کلده ى ثقفى بنام  -ه سپس او را به ابوسفیان تبدیل کرد

.هجرى است 41فرود مىآید و این بنابر اصلح در سال 

.را بزرگترین هتک حرمتى دانستند که در اسالم آشکارا انجام شده است) استلحاق(مردم حادثه ى 

حکم کرده که فرزند از آن بستر است و ) ص (رسول خدا  ،بود که احکام شرع را رد کرد چهاي  زیاد نخستین واقعه) استلحاق(: سد مى نوی) ابن اثیر(

آیا حکم جاهلى را مى طلبند و که بهتر از (: و معاویه بعکس این حکم کرد یعنى بر طبق عادت جاهلى خداى تعالى میفرماید  ،سنگ براى زناکار

(ه است براى آنانکه یقین دارندخدا حکم کنند

این  ،زیاد دانست که عرب به نسب جدید او اعتراف نخواهند کرد چون حقیقت حال بر آنان روشن است و انگیزه هاى این پیوند دروغین را میدانند

.شعوبیگرى خود را ثابت کردرا به عرب منسوب ساخت و با اینکار نیز اي  را فراهم آورد و در آن هر نقیصه) کتاب المثالب(بود که 

تحت حکومت زیاد قرار گیرد و وى از آن جهنمى سوزان و در  ،)مغیره بن شعبه ثقفى (: کوفه محکوم شد که پس از هالك اولین حاکم اموى اش 

.آرام ناپذیر بسازداي  آن زلزله

به هر چه : که آن را جز از براى شما نمى طلبیدم گفتند  با چیزى آمده ام: زیاد چون به کوفه آمد گفت (: مى نویسد )  123ص  -  6ج (طبرى 

و او اول کسى بود که حکومت کوفه و بصره را ) که نه ،اما بشهادت دروغ(: به اینکه مرا به معاویه ملحق دانید گفتند : خواهى ما را بخوان گفت 

سمره بن (یدند و پاسبانها او را حراست میکردند در غیاب خود یکجا حائز شد و هم اول کسى بود که پیشاپیش او اسلحه مى بردند و عمود مى کش

را بر کوفه یکنوبت که پس از شش ماه به بصره رفت دید که سمره هشت هزار نفر را بقتل ) عمر و بن حریث(را بر بصره مى گماشت و ) جندب

.(و همه جامع قرآن(! رسانیده است 

را ملغى ساخت و دستور داد که آل زیاد را از دیوان قریش ) استلحاق(ى عباسى بخالفت رسید این که مهد 159هجرى مرد و در سال  53زیاد در سال 

  !و عرب خارج سازند و زیاد بار دیگر به پدر واقعى خود همان برده ى رومى ملحق شد
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چه هیجان ها و  ي مثلث مخوفى پدید آمد فتنه انگیز و مایه ،ملحق ساخت و در نتیجه ،السالم جدا کرده بود

  .چه آشفتگى ها در دین

 .تنها خصلتى بود که هیچ هنرمند هشیارى در آن خصلت از معاویه برتر نبود ،فتنه گرى بمعناى عام ،خالصه

او  .تغییر داد ،گرانه و فتنه آمیزبه جنگ حیله  ،روى همین اصل بود که معاویه جنگ خود را با حسن بن على

سید بفکر جنگ کردن نبود و از آن میتر ،در آن هنگام که اردوى خود را در مرزهاى عراق مستقر مى ساخت

 ،بلکه دوست میداشت که با آنان در میدانى غیر از میدان سرباز و سالح ،که حریف دست بکار جنگ شود

  .دست و پنجه نرم کند

روش خود را مخفى مى داشت و به مراعات  ،بلکه با مداهنه و تصنع ،او این راز را افشاء هم نمیکرد

ان دو طرف تظاهر مى کرد مثال در جنگ با امام حسن هنگامى که به سرباز ،مصلحت و احتیاط در امر مردم

)ر مرا با مردم چکار خواهد بود؟دیگ ،اگر اینها آنها را بکشند و آنها اینها را بکشند: (نظر مى کرد مى گفت
1

و  

)کار بزرگ را عالج مى کند ،کوچککار (: یا مى گفت 
2

ین جمالت و چه میدانیم شاید او در آن هنگام که با ا

امثال آن دفع الوقت مى کرده در حقیقت از نتائج جنگ با عراق مى ترسیده و از اینکه عراقیان براستى وارد 

باید گفت که معاویه از وضعیت کوفه آنچنانکه باید مطلع نبوده  ،معرکه شوند بیم میبرده است بنابراین احتمال

مى پنداشته است شاید هم این تأمل بدین معنى بوده که  ،بودهتبلیغات شیعیان را بیش از آنچه واقعا  ي و نتیجه

اینکارى که  -وى مى خواهد خود را از فضاحت جنگیدن با دو پسر رسولخدا و دو سرور جوانان اهل بهشت 

بر کنار دارد و شاید هم برگزیدن این حربه  -هیچ چیزى نمى تواند عذر آن محسوب شود  ،در برابر جهان اسالم

) و فرمانبرى ییشنوا(بدو نامه نوشته و کتبا  ،بر شمشیر بدینجهت بوده که زعماى خیانتکار کوفه و رؤساى قبائل

اهم آورده بودند و او را بر خود را بدو عرضه داشته و پیشاپیش بدو وعده ها داده و براى خود نزد او مکانت فر

حسن را دست  ،حرکت بسوى خود ترغیب نموده و تضمین کرده بودند که هرگاه به اردوى او نزدیک شوند

بدو تسلیم کنند یا ناگهانى بکشند!بسته
3

این نامه ها  ي کار جالب این بود که معاویه همه) فتنه انگیزى(در عالم 

و ) مغیره بن شعبه(: جا جمع کند و سپس بهمراهى هیئتى مرکب از را که از این گروه دریافت کرده بود یک

                                               
  ).17ص  8ج (ابن کثیر  -١

2
  )67ص  6ج (در حاشیه ى ابن اثیر  -مسعودى  -

3
  .فصل سوم گذشتماخذ این مطلب در  -
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نزد حسن بن على ارسال دارد )عبدالرحمن ابن حکم(و ) عبداهللا بن عامر بن کریز(
1

و او را از این نامه ها و از 

 آمادگى تفاهم یا صلح ،اغراض اصحاب و داوطلبان سپاهش با خبر سازد و ضمنا در صورتیکه این هیئت در حسن

این خود در آمدى جهت ورود در مذاکرات صلح باشد امام حسن با دقت و امعان در خط و  ،مشاهده کنند

و انتساب آنها را به امضاء کنندگان  ،گفتى که از پیش خط و امضاى آنان را مى شناسد ،امضاى کوفیان نگریست

این گروه  ي که قبال دربارهاي  زهتأیید کرد ولى این دیدار بر معرفت او نسبت به اصحابش نیفزود و چیز تا

نزد  ،بودند که از نقطه نظر تمایالت و هوسها و انحرافات اخالقىاي  کشف نکرد اینها همان طبقه ،ندانسته باشد

از طرف آنان به انواع مصیبت ها و بلیه ها  ،دعوت به جهاد ي او کامال شناخته شده بودند و وى از اولین لحظه

بى آنکه مطلبى را بطور جزم بگوید یا  ،دچار شده بود آنگاه هیئت شامى را مخاطب ساخت و با عبارتى دقیق

با آنان سخن گفت و در ضمن از خیر اندیشى براى مغیره و همراهانش نیز  ،چیزى از اسرار خود را آشکار سازد

سرکشى دعوت کرد و !به پیروى از فرمان خدا در مورد نصرت او و ترك عصیان و خوددارى نکرد و آنانرا

و مصادر  - و دیگر نمیدانیم  .او خواهند داشت یاد آورى کرد ي مسئولیتى را که در پیشگاه خدا و رسولش درباره

همین اندازه  .خنى به نفى یا اثبات گفته باشدس ،صلح ي که درباره -نیز در این خصوص چیزى روایت نمى کنند 

 ،امام بار یافته بودند ي میدانیم که مغیره و همراهانش که وارد اردوگاه مدائن شده و براى ورود به خیمه

اردوگاه را ترك نکردند مگر آنگاه که بذر بزرگترین فتنه را در آن پاشیده بودند همانطور که میگذشتند و در 

با خود  ،عا در معرض نگاههاى کنجکاو سپاهیان قرار داشتندخیمه ها را از نظر مى گذرانیدند و طب ،راه خود

خوب (: خطاب به دیگران گفت  ،بگفتگو پرداختند یکى از آنان در حالیکه متعمدا صداى خود را بلند مى کرد

)خدا بدست پسر رسولخدا خونها را حفظ کرد و فتنه را خوابانید و آرزوى صلح را بر آورده ساخت ،شد
2
.  

این ضربت  .بدست آورند ،لح را بزور و جبربود که بدانوسیله میخواستند صاي  )فتنه(این گفتگو همان 

همه ) مسکن(بود که در شرائط ناهنجار مدائن و با آن اضطراب و همه گیرى که بدنبال حوادث اسفبار اي  کارى

  .وارد مى شد ،جا را فرا گرفته بود

اقدام به جنگ اصرار داشتند و مجوزى براى صلح قائل نبودند و چنین همچنان بر ) مدائن(اکثریت سربازان 

براى جنگ با معاویه بسنده اند و قواى احتیاطى مدائن میتواند در ) مسکن(مى پنداشتند که بقایاى مجاهدان 

                                               
1

  )191ص  - 2ج (رجوع شود به تاریخ یعقوبى  -

2
  ).191ص  2ج (یعقوبى  -
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در میان این سربازان کسانى بودند که این !صورت ضعف نیروهاى مسکن به آنان مدد الزم را برساند شاید هم

)یلتى در پى جنگ با معاویه بودندبهر ح(فکرها را نمى کردند ولى با اینحال بر جنگ اصرار مى ورزیدند زیرا 
1
 

مغیره و همراهانش را باسانى  ي و این غریو خوارج لشکر امام حسن بود در اینصورت چگونه میتوان این گفته

بر آن جائز  ییآنان این سخن کفر آمیزى بود که شکیبا ي بعقیده) صلح را پذیرفته است ،حسن(: هضم کرد که 

عصیان جمعیت بزرگى همچون خوارج مى توانست گروههاى دیگرى را هم که از لحاظ عدد بیش از آنها  .نبود

اطاعت و عصیان در  ي بودند متزلزل و مردد سازد و مخصوصا مردمان رذل و فرومایه را که پیوسته در میانه

  .به فتنه و آشوب رو کنند ،آماده اند که بدنبال یک فریاد مخالفت آمیز نوسانند و هر لحظه

بوجود آورد که اي  فتنه ،مدبرانه که هیئت مثلث شامى آن را خیلى خوب طرح و اجرا کرده بودند ي این نقشه

  .مقدرات مدائن تأثیر عمیقى داشتدر 

هیچگونه سخنى که  ،هیئت اعزامى شاماینک بسهولت میتوان استنباط کرد که در پاسخهاى امام حسن به 

 ،مشتمل بر صلح یا دلیل آمادگى براى آن باشد وجود نداشته است چه اگر همانطور که این عده اظهار میکردند

همه چیز پایان یافته و دیگر جنگى میان عراق و شام باقى نمى  ،جواب مثبت داده بود ،آنحضرت به پیشنهاد صلح

کارى غیر از سالح  ،انگیزى چه معنى داشت ؟ و در آن موقعیت کار این جمع بود و در اینصورت این فتنه

  .صلح بمعناى افکندن اسلحه است ؟کشیدن در حال صلح بود ؟ و مگر نه اینکه 

یقینا از جانب امام حسن به قبول صلح تصریح نشده و این حرفها جز براى فتنه انگیزى یعنى بکار  ،بنابرین

دست به نفاق و تلون بسیار مهیبى  ،معاویه در بکار بردن این سالح .نبوده است -م خطرناك شا ي بردن اسلحه

 ،انتخاب میکرد و با روشهاى آزموده و حساب شده و فنى ،زده بود باین معنى که مضامینى را با دقت تمام

اردوگاه امام  کسى را به(خبرهاى دروغ مى ساخت و سپس آن خبرها را به اردوگاه هاى معاویه مى فرستاد مثال 

با معاویه صلح  -فرمانده مسکن پس از فرار ابن عباس  -حسن در مدائن میفرستاد که شایع کند قیس بن سعد 

کرده و همراه او شده است
2

کسى را به لشکر گاه قیس در مسکن مى فرستاد که بسربازان بگوید حسن (و باز ) 

                                               
١

  .و ارشاد مفید ،) 110ص  10ج (بحار االنوار  - 

٢
  )191ص  -  2ج (یعقوبى  - 
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با معاویه صلح کرده و بدو پاسخ مثبت داده است
1

دیگرى در اردوگاه مدائن منتشر  ي باز ضمن شایعهو ) 

)قیس بن سعد کشته شده است کوچ کنید(: میساخت که 
2
.  

خیانت  ي تأثیر این شایعات در لشکرى همچون لشکر مدائن چه فکر مى کنید ؟ آنهم با سابقه ي راستى درباره

 .یا خبر قتل او را باور نکنند ؟گرى فرماندهى که گمان خیانت او نمى رفته است پس به چه دلیل خیانت این دی

که  ییفرار و همان دستها ي همان کینه هاى نهان و همان مردم آماده ،در مسکن نیز وضع با مدائن تفاوت نداشت

  .صه همان وضع اسفبار وجود داشتافکنى و دروغ پردازى بودند و خال!در کار فتنه انگیزى و شایعه

به منظور خود رسید و دو لشکر دستخوش اضطرابها و حوادث ) انگیزى فتنه(بدین ترتیب بود که معاویه با 

به مصیبت و  ،اسالم از آغاز استقرار در جزیره العرب .هیچ صورت مناسب میدان جنگ نبودتلخى شدند که به 

سستى سرباز و خیانت  ي از این بزرگتر دچار نشده بود که مقام خالفت از چهار طرف در محاصرهاي  بلیه

این شرائط نامساعدى بود که محیط را قبضه کرده و  .و فتنه انگیزى دشمن قرار گیرد فرمانده و ناهمرهى دوست

که درخشانترین  -کوتاه اي  از حوادثى بزرگ و نکبت بار خبر مى داد حوادثى که بطور حتم به پایان یافتن دوره

  .منتهى مى گشت -ریخ اسالمى است ت تاو پرشکوه ترین و افتخار آمیزترین صفحا

شوم تاریخ اسالم را اعالم مى کرد و از فرا رسیدن نقطه  ي بود که نزدیک شدن لحظهاي  این همان فاجعه

خالفت با آن ممیزات و نقطه هاى  ي یعنى دوره -حکومتهاى اسالمى  ي عطف و فصل ممتاز میان دو دوره

)سلطنت گزنده( ي درخشنده و دوره
3

خبر میداد حسن علیه السالم از هر  -فاسد حتمى و اجتناب ناپذیرش با م 

تهدید قرار گرفته آشناتر و از هر مسلمانى به حفظ اسالم حریص تر !کسى به ارزش معنویاتى که اکنون مورد

این اثر جز دو چندان شدن اخالص  ،او مرد آهنینى است که انبوه حوادث و بلیات اگر در او اثرى بگذارد ،است

چیز دیگرى نخواهد بود با آنهمه  ،و فروزندگى فکر و آمادگى براى انجام وظیفه و جانبازى در راه عقیده

سینه اش تنگ نشد و ندامت و ناراحتى  ،کوچکترین تردید و تحیرى در او پدید نیامد ،موجبات تحیر و تردید

                                               
١

  )191ص  -  2ج (یعقوبى  - 
  )57ص () حیاه الحیوان(و دمیرى در )  14/  8(ابن کثیر  ،) 92/  6(طبرى  ،) 161/  3(ابن اثیر  -٢
) ص (و آن تتمه ى مدتى بود که رسولخدا (: مى گوید  ،پس از ذکر خالفت امام حسن علیه السالم و تعداد روزهاى آن)  1ج  -  58ص () دمیرى( -٣

همچنانکه رسول  - گیر بود و روزگار سلطه هاى نابحق و فساد همه ) پادشاه گزنده(معین کرده بود و از آن پس دوران ) خالفت(براى مدت دوران 

  !خدا فرمود
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اد تا راه صحیح را انتخاب و خط مشى عاقالنه را ترسیم کند و تدابیر الزم وجدان بدو راه نیافت فقط بتأمل ایست

را براى بکار بردن آن اتخاذ نماید
1

و  ،ناچار باید دیگر آراء مورد بررسى قرار گیرد ،ییبراى برگزیدن رأى نها 

  .این چیزى است که میخواهیم آنرا قلمرو تردید بنامیم

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

  
                                               

امام نیکوکار باثبات ستوده خصالى بود که سینه اش را  ،در این ماجرا -یعنى حسن علیه السالم  - و او (!) : 19!ص - 8ج (ابن کثیر مى نویسد  -١

  )تنگ نکرد بلکه در همه حال راضى و گشاده روى بود ،شائبه ى تردید و مالمت وجدان
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قلمرو تردید

فاجعه یا خوارى و ذلت یا مرگى بى شباهت به : زیرا خطیر بودن وضع و دوران امر میان به تفکر پرداخت 

حیرت و تردیدى که موجب سرگردانى و بالتکلیفى شود نداشت ولى احساس  .بر او پوشیده نبود ،رگ بزرگانم

او را  ،شید و مى سوزانیدو مصرانهمى خرا ،خار مشتعل ي بسى تلخ و گدازنده بود و همچون تیغه ،او از واقعیت

نه مستلزم تسلیم در برابر فاجعه و نه  ،خوارى و ذلت باشد ي بر مى انگیخت که نه مایه!بر یافتن راه حلى

اوضاع و احوالى که محیط او را تشکیل مى  .ناسب با خاطرات عزیز و شکوهمندموجب مرگى تحمیلى و بى ت

و کشانیده شدن در جریان هرج و مرجى  ییشایعات دروغ از سو و ییلجاجت خسته کننده بود از سو ،داد

  .مخوف از سوى دیگر

آن را تکان نمیداد و پیشواى نیکوکار و اي  کوهى بود که هیچ زمین لرزه ،این حوادث خطیر ي حسن در میانه

بى اعتنا به  ،عیبجویان او را بغضب نمىآورد ییپر گذشتى که نادانى نادانان او را خشمگین نمى ساخت و نارضا

خود را طرح کند و نظریات را ارزیابى  ي ایستاد تا نقشه ها را بسنجد و سپس نقشه ،آنچه در پیرامونش مى گذرد

امروز براى ما میسر نیست که آنچه را او بدان مى اندیشیده بتفصیل  .اطع خود را بگیردنماید و آنگاه تصمیم ق

ر اطراف این موضوع دور مى زده که آنچه خدا از او مى خواهد و بخوانیم ولى بطور حتم میدانیم که فکر او د

و اما آنچه مردم ست ؟ کدام ،پیغمبر بدان دستور داده چیست ؟ و آنچه ضامن حفظ عقیده و فکر او تواند بود

  .براى او چندان مهم نبود ،ویندمیگ

جهان را فقط تا آنجا مى  بود که زنده ماندن و زیستن در ایناي  فراموش نکنیم که او پیشواى روحانى

خلق خدا و سرمشق اصالح و احسان قرار دهد در  ي استفاده ي خواست که بتواند آن را پیشکش راه خدا و مایه

چه وزن و  ،گفته ها و حرفهاى مردم را در جنب این معنویاتى که در راه خدا و براى خداست ،اینصورت

دیگران را به خیر رهنمون شود هرگز به  ،روى روحى خودمقدارى خواهد بود پیشوا و امامى که باید با نی

عقیده و فکر  پیامبر و ي سیره!خدا و ي فکرى جز این نمیگراید و فکر و ذکر و عاطفه اش جز بر محور اراده

 ،حیرتى که موجب سرگردانى و بالتکلیفى شود نداشت -همچنانکه گفتیم  -بدینجهت  .صحیح دور نمى زند

 .تلخ و گدازنده بود ،واضح است ولى احساسى که از واقعیت داشت ،رسول گرامى ي چون راه خدا نمایان و سیره

سوق  ،کسى را بى اختیار و دست بسته به حالتى که خالف میل اوست ،و چه دشوار است که شرائط و اوضاع
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را احاطه نماید این همان وضع  دهد بحرانهاى پى در پى بدو رو کند و گرهها و عقده هاى بهم پیوسته او

فعل و ترك و  ي یى است که هرگز بدون سرگشتگى و اضطراب صورت نمى یابد و آدمى را در میانه) ییاستثنا(

به تأمل و تفکر و متانت و پایدارى  ،خوف و رجا نگاه میدارد در چنین حالت و وضعیتى بیش از همه چیز

  .داراى نقشى دقیق و حساس است ،افراد و قدرت ذاتى آنان احتیاج هست و در چنین بحرانى است که جوهر

  .!چه روح آسمانى و بزرگى بود ؟ وه که این چه نفس با عظمتى و 

به خدا باز  ،خشنود و سرشار از رضایت ،هجوم بلیات ي بود که در هنگامهاي  این همان نفس مطمئنه

و هدایت نمى خواهد و این همان روح پاك و  به غیر او تکیه و اعتماد نمى کند و از غیر او رشد ،میگردد

که بدو روى اي  از حادثه ،سستى و فتور نمى گرفت و در هر حال ،بود که بر اثر سنگینى بار وظیفهاي  پیراسته

یکى از یارانش  ،هجوم آن بالهاى سخت ي نشنیده ایم که در هنگامه .سر سخت تر و محکم تر میبود ،هآورد

بال و مصیبت گرفتار است تمام آنچه از او بظهور مى رسید ثبات و  ي احساس کرده باشد که او اینکه در پنجه

تصمیم و استقرار بود حتى مناجات او با خدا نیز خود آیتى از پایدارى و پیوند با خدا و تکیه و اعتماد به او بود 

چگونه از کسى ! اى بلند جایگاه ! اى صاحب نیرو و اقتدار ! ایا بار خد(!!:در یکى از دعاهاى خود مى گفت 

امید من و چگونه از چیزى بیندیشیم ؟ که بر تو است تکیه و اعتماد من از بردباریت بر من  ییبترسیم ؟ که تو

از مرا بر دشمنانم پیروز کن و بیاریت مؤید گردان پناه من بسوى تو و پناهگاه من  ،فرو ریزد و بفرمان خود

اى آنکه اهل حرم را از آسیب اصحاب فیل مصون داشتى  ،لطف توست پس در کار من فتوح و گشایشى پیش آور

از گل خشک سازند دشمنان مرا  ییو بر آنان پرندگانى گروه گروه فرستادى که آنان را هدف سنگریزه ها

  .)هدف عقوبتى عبرت افزا قرار ده

پاسخى به نیایش اوست  ییکه گو - ناگهان پرتوى از امید  ،بیفر جامدر البالى افکار یاس آور و اندیشه هاى 

  .در فضاى روحش پراکنده گشت ،ستدرخشید و عطر دلپذیرى که گفتى رایت سرور و بشارت ا -

 ،طوفانى از خاطرات گذشته ي اتفاق غریبى بود ناگهان راه تمامى غم و اندوهها بروى او بسته شد و در میانه

روح  .قرار گرفت ،روح بجا مى گذاشت ولى یاد آورى آنها لذتى عمیق در ،خاطراتى که اکنون از آنها اثرى نبود

آدمى گاه در آن لحظه که دستخوش درد و رنج و گرفتار ترکتازى اندیشه هاى تلخ است ناگهان طراوتى فیض 

از حیرت و تردید به ثبات و استقرارى امید از تنگنا به گشایش و از نومیدى به امید و  ،بخش و مبارك مى یابد

و بر آینده اش از این دشمن  ،از نامالئماتى که احاطه اش کرده بود ،او در حالت کنونیش .راه مى یابد ،افزا
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 ،اگر دست در دست او گذارده و با او صلح کند(:!بیمناك بود و مى اندیشید که ،بیباك و بى اعتنا به مقدسات

)رفتار کند -علیه و آله  صلى اهللا -خواهدش گذارد که بر آئین جدش رسولخدا او چنان بخود وا ن
1
ولى این .

سرزمین نبوت و جایگاه وحى و در  ي عقب برد و او ناگهان خود را در میانه ،او را یک ثلث قرن ،اتفاق جدید

 .و آالم را از یاد او بردگرفته مشاهده کرد رؤیاى لذتبخشى که سراپاى او را فرا  ،جمع مهاجر و انصار ي احاطه

اینک این جد بزرگوار اوست و این حکومت نبوى است در خاندان او و این ستارگان آیات کریم قرآن است که 

آنان هم  ي در خانهقاصد آسمان است بسوى زمین و جز  ییلحظه بلحظه از آسمان علم خدا فرو مى ریزد گو

مجاهد بزرگى که مهتران عرب را در مقابل کلمات خدا خاضع و این پدر اوست وزیر پیامبر و  .آید میفرود ن

که رسولخدا او را  ،بتول ي و این مادر اوست طاهره .خیبر باز میگردد ي گشودن قلعه هم اکنون از ییساخت گو

اگر این رؤیاهاى شیرین هیچیک اکنون داراى عینیت خارجى  .سرور زنان جهان است ،و او بحقبه مباهله برد 

اي  آنها داراى واقعیت هاى نفسانى است که بیننده را در آنچنان جریان روحى ي مگر نه بحقیقت همه نیست ولى

آنان !قرار میدهد که روح او را به روح این جد و این پدر و مادر متصل مى سازد همچنانکه جسم او به جسم

مرکب بود از حسن و جد و  که -مرتبط و متصل است و خدا در روزى که هیئت مباهله با نصاراى نجران را 

این اتصال جسمى را تأیید کرد و پیغمبر نیز در روزى که برگزیدگان  ،تشکیل میداد - پدر و مادر و برادرش 

تطهیر نازل شد و  ي را در کساء پیچید و هم در روزى که آیه -یعنى خودش و آن چهار تن  -خاندان خود 

  .تعبیرى بدینصورت آورد ،ط جسمىاز این اتصال و ارتبا ،آنحضرت آن را با همین برگزیدگان تطبیق کرد

از وراى افق حزن آور  .!آنان در آن شرکت نداشته است  چه نشانه هاى عظمتى که در اسالم هیچکس با ،وه

در برابر چشمانش ظاهر گشت از این دیدگاه  ،مناظر لذتبخشى از دوران کودکى و دوران صباوت ،پیرامونش

منورى را بخاطر آورد که در مدینه با موقعیت ممتاز و مقام مشخص خود در میان اقران روزهاى روشن و  ،دور

مدارج کمال را مى  ،که در میان اقران و همساالن خود ییآنروزها ،مدارج کمال را مى پیمود ،و همساالن خود

که در میان بازوان نیرومند پدر یا بر سینه و پشت پیغمبر و یا بر روى چوبهاى منبر جدش  ییآنروزها ،پیمود

دریافت مى کرد و کلمات خدا را از زبان  ،که وحى را در اولین لحظات نزول ییآنروزها ،ببازى مشغول مى شد

و  ییود را براى پیشواآموخت و دانش خود را از مصدر دانش و منبع علم استخراج مى کرد و خ می )ص(پیامبر 

که هرگاه از حسن یاد مى شد با بیانى  -امامتى که براى او مقرر شده بود آماده مى ساخت و بسخن جد خود 

                                               
  ).107/  10(: از سخنان آنحضرت بنا به روایت بحار االنوار  - ١
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بارها بر گوش فرا میداد و این سخنى بود که  -امت بیان مى کرد  ییمباهات آمیز شایستگى او را براى پیشوا

 ییگذشته ها ،آمیخته به روح عظمت و همراه با عظمت روح بود ییاینها دورانها .زبان رسول خدا میگذشت

زترین خاطرات او را بیادش آمیزترین و مکرمت با!آنکه بر حسن بانگ زند و پاکیزه ترین و مسرت ي شایسته

  .آورد

این خاطرات آنچنان گیرا و جذاب بود که بر سراسر وجود او مستولى شد و اثر آن بصورت لبخندى حاکى 

جدش پیغمبر را دید که  .بر لبهاى وى ظاهر گشت -مى رفت وضعى که گمان لبخند در آن ن در -از مسرت 

نرم و  ییهم اکنون او را از روى دوش مادر بر میدارد و بدست مى گیرد و بر سر دو پا مى ایستاند و بصدا ییگو

!ترق عین بقه ! حزقه !  حزقه: مالیم این سرود مقدس را زمزمه مى کند 
1

قدمهاى کوچک خود آهسته و او با . 

جد بزرگوارش مى نهد و بدستور او دهان خود را باز مى کند و او  ي آهسته باال مى رود تا پاى خود را بر سینه

ار تو نیز دوستش بدار و دوستد ،این را دوست میدارم! بار خدایا (: دهان فرزندش را مى بوسد و آنگاه مى گوید 

)او را نیز دوست بدار
2

کلید خاطراتى بود که حقا مى بایست او را به خود مشغول دارد و  ،هاین خاطر. 

نامالئمات این لحظات آخرین را از یاد او ببرد روشن ترین دورانها در زندگى هر انسانى همان دوران کودکى و 

که بدان پناه مى برده و هم میان او و  ییمیان او و آغوشها -پاکى و سادگى اوست که پیوندهاى مقدسى 

آنرا آرایش مى بخشد خاطرات این دوران از زندگى هر کسى تا ابد در  -جتماعى که در آن زیست مى کرده ا

صلى اهللا علیه و  -مثال ناگهان جدش رسولخدا  .ت و فراموشى را در آن راه نیستمغز و دل و روح او پاینده اس

چپ نشانیده است ابوبکر بانان برخورد  را بیاد آورد که او را بر دوش راست و برادرش حسین را بر دوش -آله 

و چه خوب سوارانند ((: و رسولخدا مى گوید ) ! بچه ها ،چه خوب مرکبى دارید(: مى کند و به ایندو مى گوید 

)منند از دنیادلخوشى  ي ایندو این بچه ها مایه
3

و باز آنروزى را بیاد آورد که جدش بروى زانوش خم شد و او . 

چه خوب شترى است شتر (: برادرش حسین را هم با او نشانید و آنگاه به آندو گفت  ،درا بر پشت خود نشانی

                                               
  .!اى ریز چشم! باال برو ! این کوچولوى کوچک پا  -١

  !و جز اینها)  12/  2() االصابه( ،)ینابیع الموده( ،طبرانى ،ابن البیع ،زمخشرى -٢
نقل  ،گفته ى حمیرى را هم که حدیث مزبور را به نظم در آورده ،دومىو این )  49ص (بیهقى ) المحاسن و المساوى(کتاب سلیم بن قیس و هم  -٣

و آندو نزد وى  - جانم بقربانتان : که روزى ببازى در آمده بودند آندو را در آغوش گرفت و گفت  -پیغمبر نزد حسن و حسین آمد : کرده است 

  !و چه خوب سوارانى ،چه خوب مرکبى ،وه -چنین مکانتى داشتند آندو گذشتند در آنحال که دوش او زیر پایشان بود 
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)چه خوب جفتى هستید شما شما و
1

و باز روزى را بیاد آورد که جدش در حال سجده بود و او آمد تا بروى . 

نشست  -که نماز مى گذارد  -گردن آنحضرت 
2

دو پاى او  و روزى را که جدش در حال رکوع بود و او از میان

عبور کرد
3

رفتارى مى کنى  - یعنى حسن  -تو با این پسر ! اى رسولخدا (: و روز دیگرى را که به جدش گفتند  

سیدى است که  ،دلخوشى من است و این پسرك من ي این مایه(: وجدش فرمود  )،که با هیچکس دیگر نمى کنى

)خدا بدست او میان دو گروه مسلمانان صلح خواهد داد
4

صلى  -د آورد که روزى بر گردن جدش رسولخدا بیا. 

که در مسجد خطبه مى خواند باال رفت تا حدى که برق خلخالهایش تا آخر مسجد دیده شد و  -اهللا علیه وآله 

فراغت یافت از خطبه )ص(جدش درخشید و به همین صورت بود تا نبى اکرم  ي آندو پاى بر نجن بر سینه
5

و . 

روزى جدش رسولخدا صلى اهللا علیه و آله با شتاب از منبر فرود آمد و او را که بر در باز بیاد آورد که چگونه 

محنت و  ،ندفرز! هان این مردم : سپس گفت  ،برداشت و با خود بروى منبر برد ،مسجد به زمین خورده بود

آزمایش است
6

)و شبیه خوى و خلقت منىت(: و باز بیاد آورد که جدش بارها بدو مى گفت . 
7

باز بیاد آورد  و. 

پدر (: روزى را که از خواب برخاست و دید که جدش و مادرش سخن مى گویند روى به جدش کرد و گفت 

پر شیرى بدست خود شیر براى او دوشید و ظرفى از  ي و جدش او را برداشت و از ناقه) بمن آب ده! بزرگ 

ناگهان حسین بیدار شد  ،که به او بدهدپوست یا چوب آورد و شیر را که کف کرده بود در آن ریخت و آورد 

برادرت از تو بزرگتر است و پیش از تو آب از من ! پسرم : پیغمبر باو گفت ) آبم بده! پدر جان (: و گفت 

خواسته است
8

نشسته  -علیها السالم  -و باز بیاد آورد روزى از دوران طفلى اش را که پیش روى مادرش فاطمه . 

وارد شد و او را که دید که به بازى مشغول است به فاطمه  -صلى اهللا علیه و آله  -پدرش رسولخدا  ،نشسته بود

                                               
  !ابن بطه: تألیف ) االبانه( -١

  !ابونعیم: تألیف ) حلیه االولیاء( -٢

  !11ص  2ج  -) االصابه( -٣
  )حلیۀ االولیاء( -٤
٥

  .)58ص  - 6ج (بحار  - 

  !انساب سمعانى و فضائل احمد ،کتاب ترمذى ،مناقب -٦
  )قوت القلوب(و مکى در ) احیاء العلوم(غزالى در  -٧
  )98ص (کتاب سلیم بن قیس  -٨
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لمانان اصالح خواهد کردمیان دو گروه بزرگ از مس ،خداى تعالى در آینده بدست این پسر تو: گفت 
1

از نشانه . 

که بر منبر  -بکر رفته و به او آن روزى را بیاد آورد که نزد ابو ،هاى عظمت روحى خود در دوران صباوت

!جایگاه پدرم فرود آى  از: گفته بود  -رسولخدا قرار داشت 
2

و هم آن روزى را که رسول اکرم او را با خود . 

این پسر من سید است و امید مى رود : گاه روى به مردم مى کرد و گاه به او و میگفت  ،بر فراز منبر برده بود

  !صلح بر قرار کند ،وه مسلمانکه خدا بدست او میان دو گر

در احساس او اثر مى گذاشت و خاطرات تاریخى لذتبخشى را که میتوانست جایگزین وحشت  ،این مناظر

دیگرى را بیاد او  ي خاطرهاي  آن لحظه شده و از عظمت آن بلیه بکاهد در مغز او بیدار مى کرد هر خاطره

 ي مناظر دیگرى را بدنبال خود مى کشید او به گفته ،ى نمودکه از برابر چشمش عبور ماي  مىآورد و هر منظره

این  ییگو ،اینک جد بزرگوار اوست که با او سخن مى گوید!جدش آنچنان اطمینان دارد که به آیات قرآن و

 -بتول  ي طاهره - صداى گیرا و محبوب اوست که هم اکنون در گوش حسن منعکس مى شود و دارد به مادر او 

این پسر من سید است و خدا میان (: بار دیگر این گفته را تکرار مى کند  ،یا بر فراز منبر و یا در جمع اصحاب

  .)نان بدست او صلح خواهد افکنددو گروه از مسلما

راستى آیا منظور رسول خدا این بود که امروز با اهل !:حسن به خود باز میگردد و با خود چنین مى گوید 

است منظور از این حدیث باشند گروهى مسلمانند که ممکن  ،لح کنم ؟ آیا مردم سرکش و طغیانگر شامشام ص

امروز است ؟ مگر ما  ي در گرفته ي همین فتنه ،که رسولخدا خواسته که من آن را اصالح کنماي  آیا آن فتنه.؟

  .براى قلع و قمع این فتنه ایم ؟فاقد نیروى الزم 

که میتوانست مبدأ تحول و  ییبن على وارد مى شد و در روح او آشوب و غوغا این افکار در مغز حسن

  .را تعیین مى کرد ییسرنوشت نها ،بپا مى کرد اینها سئواالتى بود که پاسخ با آنها ،عطف تاریخ باشد ي نقطه

ه جدش هاى جدش بود و حسن علیه السالم از آنها چنین نتیجه مى گرفت ک ییاین خاطرات که متضمن راهنما

او را بدین فکر انداخت که اگر بتواند  -حمایت خود را از او دریغ نداشته است  ،در بحرانى ترین لحظات

 ،بدون تردید! بله . را از این بحران نجات خواهد دادموقعیت حاضر  ،پاسخى مناسب حال بدین سئواالت بدهد

                                               
و ) ینابیع الموده (و ) حلیۀ االولیاء(و بخارى و خطیب و سمعانى و حرکوشى و جنابذى و ابونعیم در )  40/  1(و بیهقى )  194/  1() عقد الفرید( -١

  !و جز اینها) مروج الذهب(

٢
  !و هم دار قطنى)  105ص () الصواعق المحرقه( - 
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کنونى نیست و !ي دان اشاره شده جز همین فتنهب ،که در این گفتهاي  و آن فتنه.رسولخدا این سخن را گفته است

میان مسلمانان که آنانرا از نقشه ها و کوششهاى اي  باالتر از پدید آمدن اینچنین شکاف و فاصلهاي  چه فتنه

دشمن در کمین نشسته شان غافل ساخته
1

و از وظائفى همچون آبادانى و عمران و تنظیمات ادارى و جهاد با  

مطلبى است که از رفتار  ،و اما اینکه آن سرکشان طغیانگر مسلمانند.بازشان داشته است ،دشمن خارجى

منع  ،آنحضرت لشگر خود را از اسیر کردن زنان و کودکان همین مردم ،آید چه میمنین با آنان بدست امیرالمؤ

  .رمشق و شایسته ترین رهنمون استامیرالمؤمنین علیه السالم بهترین س ي کرده و سیره

یعنى سئوال از تحقق این (وجود ندارد ؟  ،و اما این پرسش که مگر نیروى الزم براى فرو خواباندن این فتنه

آنوقت قابل جواب است که  )بدان شعار مى دادند ،رؤیاى لذتبخش که شیعیان پرشور کوفه در آغاز جنبش جهاد

بررسى شود و این  ،روى معنوى این سپاهموقعیت امام حسن هم از لحاظ عدد سپاهیان و هم از لحاظ روحیه و نی

  .مورد سنجش قرار گیرد ،در صورتى ممکن خواهد بود که امکانات موجود بر طبق واقعیت

مورد نیاز است و خیلى  ،رمز اصلى قدرتى است که براى برد حوادث ،روحیه و نیروى معنوى در افراد سپاهى

  .آید میتصاعد کمیتى و عددى بکار بیش از 

از سپاه اصلى خود داشت که پس از خیانت فرمانده و فرار هشت هزار نفر اي  بازمانده ،در مسکنامام حسن 

از اي  در مدائن هم مجموعه .آنها روحیه و نیروى معنوى بدمدفقط یک معجزه مى توانست در  ،از سربازان

اد بدست آنان نه امید اشباح مى زیستند که اغتشاشات عدوات آمیز و پیاپى آنان از مقاصد پلیدشان خبر مید

  .میدان جنگ ي خوابانیدن فتنه مى رفت و نه گمان اقدام به کارهاى بزرگ یا اداره

و اما نسبت عددى بزرگترین رقمى که میتوان ادعا کرد لشکر امام  .سپاه ي معنوى و روحیه ي جنبه ي درباره ،این

بیست هزار یا کمى بیشتر است در حالیکه عدد لشکر معاویه که در مرزهاى  ،حسن در این واقعه بدان بالغ شده

یک سوم سربازان معاویه را  ،حسن در آغاز کار ،بنابراین! عراق مستقر شده بودند به شصت هزار مى رسید 

 با هشت هزار سرباز ،بیگانه صفت ي جریان فرارى که در اردوگاه مسکن اتفاق افتاد و آن عمو زاده .داشت

 ،یعنى براى امام حسن مجموعا در هر دو اردوگاه .عددى میان دو لشکر را باال بردنسبت  ،بسوى معاویه گریخت

ارزشى بمیزان  ،که براى نیروى معنوى -و اگر این فرمول جدید نظامى را  .!یک پنجم لشکر معاویه باقى ماند 

ق العاده اسفبار مى رسیم و آن اینکه نسبت لشکر فواي  به نتیجه ،قبول کنیم -سه برابر تعداد سرباز قائل است 

                                               
  !40اشاره به عملیات امپراطورى بیزانس در مرزهاى شام در سال  -١
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 ییلشکر مسکن را بتنها ي باقیمانده ،و اگر با توجه به این محاسبه .بوده است 1/  15نسبت  ،امام حسن با معاویه

برابر آنان  45 ،ذکورمیخواسته اند با لشکرى بجنگند که بنابر مقیاس م ،خواهیم دید که این عده ،در نظر بگیریم

 ،هیچیک از نظامات جنگى معمول تاریخ .شام ؟ ي م براى قلع و قمع فتنهدر اینصورت کو نیروى الز .بوده است

اي  جنگ نظامى ،چنین وضعى اگر هم اتفاقا پیش آید ،جایز نمى داند ،نفر 15نفر و یا با  45جنگیدن یکتن را با 

حکم انتحار و خودکشى جانبازانه و بیشتر در اي  ه صرفا حملهنیک در انتظار آن باشد نیست بلک ي که نتیجه

همان مخلوقى باشد که خدا او را براى صلح ذخیره کرده  ،پسر رسولخدا ،در اینصورت بگذار حسن .خواهد بود

بگذار این همان نهالى باشد که خدا او را براى  ،و براى مسالمت آفریده نه براى مخاصمت ،نه براى جنگ

 ،بگذار سهم او از این ماجرا ،و براى دین تربیت کرده نه براى سلطنت ،ر زمین نشانده نه براى خود اومسلمانان د

رحمت  و از لطف و ،دائمى باشد نه لذت این جهان فانى ي و در آن نشأه ،باقى و ابدى باشد نه زود گذر و آنى

  .خدا باشد نه از دست مردم

بى آنکه دو گروه به کوچکترین زد و خوردى دست  ،تبدیل یافتبدین ترتیب بود که رسالت حسن به صلح 

موضوعى ثابت و مسلم است اگر چه برخى از مورخان در صدد بر آمده اند اثبات  ،زنند و این از نظر تاریخ

) سید علیخان(جنگى در گرفته و ) مسکن(و سپاهیان شام در  )لشکر مقدمه(کنند که میان لشکر قیس بن سعد 

  .پندارى چیزها نوشته است ي در کیفیت این واقعه) رجات الرفیعۀالد(درکتاب 

 ،باشد )1120سید علیخان متوفى در (که زمانا جلوتر از این سید عالیمقام  ییمدرك قابل اعتنا ،ما براى این خبر

  .ه مؤید این نظر باشد نمى یابیمچیزى هم ک ،سراغ نداریم و با تحقیق و بررسى وضع آنروز مسکن

در سایر مراحل این  ،بارز سیاست امام حسن علیه السالم بود ي جه به روش حفظ خون که نشانهو با تو

و از آن حدیث رسولخدا صلى اهللا علیه و آله  .بیاد نداریم ،این خبر کمک کندکه به قبول اي  سیاست نیز پدیده

این نمى فهمیم که حسن نیز جز ) خدا بدست حسن میان دو گروه بزرگ مسلمان را اصالح خواهد داد(: که 

 .کر او به جنگ و حمله دست زند ؟در اینصورت چه دلیل دارد که لش .لسالم پیامبر صلح در اسالم استعلیه ا

 ي مرگ هم این را دانسته ایم که او راضى نبوده در مورد او و براى او قطره ي از وصیت امام حسن در لحظه

یا براى او انتخاب کرده بودند  - رسالتى که خود انتخاب کرده بود خونى ریخته شود پس در این مورد نیز بر وفق 

خالفت را بدست گرفت و قطره (: تأکید مى کنند که  ،گواهان زیاد واقعه ،از این گذشته .مشى کرده است -
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سخن خود را همراه با دو سوگند بیان  ،و بعضى از راویان این نص) خونى در دوران خالفتش ریخته نشد

مینمایند
1
.!!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

  

  

  

  

                                               
  .و جز ایندو)  14/  8/  8() تاریخ ابن کثیر(و )  12/  2() االصابۀ(: رجوع شود به  -١
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عقیده ؟ یا حکومت ؟

این باشد که ابتدا قدرى  ،مورد بحث ما است ،شاید برترین روش براى روشن ساختن موضوعى که در این فصل

سخن گوئیم هر چند که سخن گفتن  ،در نظر دارند) خالفت(در توضیح دو معناى مختلفى که مسلمانان براى 

غالبا در برابر یکى از طرفین  -داراى خطر و مسئولیت  )مسائل مربوط به آنو حتى () خالفت( ي مسئله ي درباره

معنى خالفت را از نظر هر دو طرف تشریح مى  ،و ما که فهرست وار!.میباشد -و احیانا در برابر هر دو طرف 

 ،عالوه بر این .مطلبى بیان نمائیم ،مرتبط استدر نظر نداریم که در این باره بیش از آنچه به موضوع ما  ،کنیم

تقریبى ایجاد کنیم که اى بسا  ،سعى مى کنیم که میان این دو نظر مختلف ،ضمنا و در پرتو شکل خاص بحث

به روئیدن و بارور شدن باشد  راهى ،بتواند نهال اصالح را سر سبز و بارور سازد اگر این نهال را در این سرزمین

در آن جز خیر  ،وه یا یکى از دو گروه ایجاد نخواهد کرد چهخطر و مسئولیتى نزد دو گر ،آنچه منظور ماست .!

  .همگان یکسان بهره مى برند ،حنیست و از اصال

در امر ریاست و  -صلى اهللا علیه و آله  - نیابت عام پیغمبر : خالفت عبارت است از : اکنون مى گوئیم 

اعت مطلق است و تعهد این مقام در اط ،رهبرى مسلمانان پس از وفات آنحضرت تعهد مردم در برابر این مقام

 ،فریقى از مسلمانان عادت کرده اند که براى تصدى این مقام .)ص(تاب خدا و سنت پیغمبر عمل به ک ،برابر مردم

  !:هر آنکسى را بپذیرند که بتواند آن را براى خود ادعا و احراز کند 

)شیر و با سیاست و مکر بدست آوردخالفت را با شم(: یا بزور همچون خالفت معاویه که گفته اند  -
1

و 

  .و عبدالرحمن ناصر و جمعى دیگر همچون خالفت ابن زبیر و ابى العباس سفاح

دیگر بدست آورده است مانند اي  وسیله!آن را بزور یا ،دیگرى که او خود ي یا به ولیعهدى از خلیفه -

  .عمر و هرون الرشید و جمعى دیگرخالفت 

  .همچون خالفت ابى بکر و عثمان و محمد رشاد ،از مسلمانان ابتدائا و بدون سابقهو یا به انتخاب جمعى  -

مراجعه کرده و  ،به گفتار صریح خود صاحب رسالت )ص(در تعیین نایب رسول اکرم  ،فریق دوم از مسلمانان

برگزیده  ابت و خالفت خویششخصا او را به نی ،فقط آنکس را به نیابت و خالفت مى پذیرند که نبى بزرگوار

  .باشد

                                               
  )396ص  - 1ج () تاریخ االسالم السیاسى( -١
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متمایز در آمده اند ي قهدو گروه مزبور مشى کرده و بدین ترتیب بصورت دو فر ،بر این اساس
1
.  

 ،در اینکه خلیفه قابل تغییر و عزل هست یا نه ،و باز همانطور که در موجبات نصب خلیفه اختالف دارند

موجود غلبه یابد یا هرگاه  ي هرگاه شخص دیگرى توانست بر خلیفه ،اول ي بنابر نظریه: نیز اختالف دارند 

دوم هیچکس را مجال  ي مزبور قابل عزل است و بنابر نظریه ي خلیفه ،خالفت یک شخص تغییر یافت ي زمینه

اي  هرگز در معرض نقیصه ،منصوص پیغمبر ي نیست و اساسا خلیفه ،که پیغمبر معین کردهاي  تغییر و عزل خلیفه

 ،اکرم قرار نمى گیرد و از اینجاست که او نیز همچون خود رسول ،با مقام نیابت او از پیغمبر ناسازگار باشدکه 

  .عصمت است ي داراى خصیصه

با شکل و مقرراتى مخصوص بخود این !عام استاي  قدرت و سلطه ،خالفت از نوع اول: بنابر آنچه گفته شد 

حکومتهاى دنیاى امروز است و فقط از لحاظ شکل و مقررات از آنها نوع خالفت از لحاظ واقعیت همچون 

قداست این نوع  .حاظ شکل و مقررات یکسان نیستندمتمایز است همانطور که حکومتهاى موجود نیز همه از ل

متصدى آن شده است اى بسا  ،وابسته به استعداد و قابلیت آنکسى است که از هر طریق و به هر جهت ،خالفت

انه ترین و دورترین افراد متصدى این مقام است پاکترین و مقدسترین و اى بسا که از دین و اخالق بیگ آنکس که

 - همچون اطاعت از پیغمبر  -منصبى الهى و آسمانى است که اطاعت از آن  ،ولى خالفت از نوع دوم .باشد

که مرتبط و متصل به خدا و  است از نبوت از آن نظراي  سایه ،خالفت ،بحکم دین واجب است بنابراین معنى

 ي مصدر و سر چشمه ،از طریق نبى و به وساطت اوست و نبى ،ماوراء الطبیعه است نهایت این ارتباط و اتصال

طبیعى و ذاتى آن است همچنانکه  ،قداست این مقام .چنانکه مرجع تعیین آن نیز اوستمعنویت آن است هم

   .قداست مقام نبوت و خلفاى منصوص باید عموما پاك ترین و با فضیلت ترین شخصیت هاى عالم باشند

دو دستگى و اختالف شدید مسلمانان و منشأ حوادث اسفبار در  ي مایه ،از دورانهاى قدیم ،موضوع خالفت

تن این دو فریق بیکدیگر و وادار کردن آنها به اعتدال و میانه تاریخ اسالم بوده است در آن دورانها نزدیک ساخ

آسان و  -که امروز آسان بنظر میرسد  -برادرى و اصالح به آنان  ي روى و وحدت و گوشزد نمودن وظیفه

پرداختن به جوهر و اصل دین و کنار گذاردن پیرایه ها و  ي الزمه ،این یگانگى و برادرى .امکان پذیر نبوده است

ارتباط راستین مسلمان با خدا باشد و او را  ي اسالمى که باید مایه ،ض ها است و این همان اسالم واقعى استغر

                                               
) جز به نص و تعیین نیست ،امامت(: شیعیانند بیشتر معتزله نیز با شیعه در این مسئله همرایند و مى گویند  ،اهل سنت و فریق دوم ،فریق اول -١

  .1سال  - 11شماره ) االلواح(مجله  ،) 15ص () آراء المعتزلۀ السیاسۀ(رجوع شود به کتاب 
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 ي دین یعنى پیوند میان انسان و خدا و نقطه ي مسئله .اطف و عوامل انحرافى مصون دارداز فریب عصبیت ها و عو

اتکاء بشر براى زندگى واپسین
1

همچون مسائل دنیوى که مى تواند در بسیارى از گوشه هایش تابع تمایالت و  - 

و شناختن  ناگزیر بجز دریافتن ،براى درك و فهم دین ،دیندار.نیست ،هوس ها و عصبیت ها باشدعادت ها و 

 ،شان دهیممشترکى در میان واقعیت ها ن ي ما اکنون در موضوع خالفت در نظر داریم نقطه .راهى ندارد ،واقعیت

   .رف و تحریفى در واقعیت بنمائیمبى آنکه کوچکترین دخل و تص

  !!:اینک دو واقعیت مورد اتفاق را از نظر میگذرانیم 

عبارت است از خالفت بمعناى اول یعنى همان سلطه و قدرت همگانى و عمومى پس از رحلت  ،یک واقعیت

هم به وقوع آن اعتراف مى کند و در بسیارى از است که شیعه  )واقعیت(پیغمبر این یک موضوع واقعى شده 

  .ا مستوجب مدح و ثنا نیز میداندآنر ،آثار مترتب بر آن

واقعیت دیگر عبارت است از خالفت بمعناى دوم یعنى واسطه بودن میان امت و پیامبر در دین که این نیز 

و سنى نیز  امرى مسلم و واقع شده است ،بشهادت روایات صحیح که از طرق معتبر و غیر قابل خدشه وارد شده

بى آنکه  -اعتبار و بدین وسیله گره هاى مهم میان دو گروه  ي و این راه حلى است شایسته .بدان اعتراف مى کند

گشوده مى گردد - یکطرف مغبون یا محروم شده باشد 
2
یکى از افراد  ي و چون ما اینک در صدد بحث درباره!.

                                               
دین است دین در اصطالح قرآن و گفتار پیشوایان  ییو غایت نهانشان دهنده ى اثر و نتیجه  ،بیش از آنچه معرف ماهیت دین باشد ،این تعریف -١

که بر  ییعبارت است از ایده ئولوژى و طرز فکرى که هدف آفرینش انسان و رسالت و نقطه ى تکامل او را مشخص مى سازد و برنامه ها ،مذهبى

بدینجهت همه  ،معین مى سازد - و بالمال در جهان دیگر  -ن جهان به زندگى فرد و اجتماع شکل مى دهد و مسیر آنان را در ای ،اساس آن ایده ئولوژى

ه ها و ى ادیان الهى در طول تاریخ همت بر این گماشته اند که جامعه ى انسانیت را به شکل پیشنهادى خود بسازند و براى تأمین این منظور برنام

همه ى  ،به جوامع پیشنهاد کرده و براى اجراى آن ،با فطرت و سرشت انسان متناسب: مقررات و قوانینى متناسب با وقت و زمان و به تعبیر صحیح تر 

 3و  2فصل ) سید قطب(نوشته ى ) آینده در قلمرو اسالم(بیشتر با این حقیقت رجوع کنید به کتاب  ییبراى آشنا ،تدبیرهاى الزم را بکار برده اند

  ).مترجم(
مثل اهل بیتى کمثل سفینه () کتاب اهللا و عترتى : انى تارك فیکم الثقلین (: مفاد و مضمون احادیثى از قبیل  ،منظور مؤلف از خالفت بمعناى دوم -٢

و احادیث دیگرى از این قبیل است که از طریق معتبر شیعه و سنى نقل شده و در کتابهاى هر دو فرقه ) من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق  ،نوح

مرجعیت اهل بیت است در تعلیم مسائل دین بمعناى عام و به  ،خالصه ئیکه از این احادیث بدست مىآید ،بزرگوارموجود است بعقیده ى مؤلف 

).وساطت میان نبى و امت(: تعبیر خود وى 

.و نظیر این احادیث با این مفاد درباره ى هیچکس دیگر در اسالم وارد نشده است

که از این بیان هرگز نباید استنباط کرد که منصب و رتبتى که اهل بیت از طرف خدا و بوسیله ى  موضوعى که لزوما باید در اینجا تذکر داد آنست

و موعظه است و اما دخالت کردن در  ییمسئله گو - ،و پند و اندرز و خالصه ییصرفا رتبت تعلیم و ارشاد و راهنما ،پیامبر بدان منصوب شده اند
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مى باشیم باید  )یعنى کسانى که پیغمبر به خالفت آنان تصریح کرده است(صوص خلفاى من ي گروه برگزیده

براى آن مشابهى  ،به نوعى بود که در تاریخ خالفت هاى اسالمى ،دانسته باشیم که خالفت شخص مورد بحث ما

از خالفت به هر  ،که مردم با او بیعت کردنداي  یافت باین معنى که وى از روز وفات پدرش و از لحظه!نمیتوان

بوده است هم خلیفه از نوع اولى ولى به  ،دو معنى به بهترین وجهى برخوردار بوده و خلیفه به هر دو صورت

از نصوصى را اي  نمونه) فصل سوم(گویا خواننده در  .م و از راه نص و با عنوان امامانتخاب و هم خلیفه از نوع دو

دم با او انتخاب و کیفیت بیعت مر ي از نحوهاي  مى کند و هم گوشهداللت  ،که بر تعیین او براى منصب امامت

امام حسن را به دو راهى  ،حوادث جارى میان حسن و معاویه ي در این هنگام که سلسله. مالحظه کرده باشد ،را

همین سلطه و قدرتى بود که وى بموجب انتخاب  ،منظور از حکومت ،رسانیده بود) حکومت ؟ یا عقیده ؟(: 

انتخاب خدا و نصب و تعیین رسول اکرم  ،نه آن منصب و مقامى که مصدر و منشاء آن ،م بدان نائل آمده بودمرد

در معرض تغییر و تبدیل قرار نمى گیرد و  -همچنانکه گفتیم  - بود زیرا این منصب  -صلى اهللا علیه و آله  -

که در  ییهمچنین بلیه ها و حوادث سو .تو فرمان خدا تغییر ناپذیر اس تابع چیزى جز امر و فرمان خدا نیست

تماما حسن را بدین لحاظ و از این دریچه که حاکمى داراى قدرت  ،دوران خالفت امام حسن بدو روى مى کرد

امامت  .رسول خدا ي نه حسن را از آن نقطه نظر که امامى است تعیین شده ،هدف قرار مى داد ،و سپاه است

 -نمى گیرد امامت او همچون قرآن است و قرآن را !دستخوش تغییر نمى شود و در معرض آسیب قرار ،حسن

                                                                                                                                                      
و تعیین و ترسیم سیاست کلى و عمومى امت اسالمى در شأن ایشان نبوده و مربوط به دیگران است آنها  امر اداره ى ملت و تدبیر جامعه ى مسلمان

ترش و باید در خانه بنشینند و احکام دین را بیان کنند و مقام حکومت و اداره ى امت را به دیگران واگذارند این همان پندار باطلى است که گس

فوز عظیمى بوده و بوسیله ى آن مى توانسته اند بزرگترین  ،براى احکام جور در تمام ادوار تاریخ اسالم تا امروز ،مقبولیت آن در نظر توده ى مسلمین

را محکوم و مغلوب سازند و با نهایت تأسف باید گفت جامعه ى  -یعنى امامان شیعه و پیروان راستین آنان  -مزاحمان حکومت غاصبانه ى خود 

بازیچه ى این فکر غلط و این بد آموزى شیطنتبار بوده و هست اساسا در  ،بیش از همه ى جوامع دیگر مسلمان -اخیر الاقل در دو سه قرن  - شیعى 

حکومت در اسالم در اختیار همان کسى است که میتواند و میباید مرجع حل معضالت و بیان مقررات شرعى  ،اسالم این دو وظیفه از هم جدا نیستند

از طرف خدا و بوسیله ى پیغمبر به برگزیدگان اهل بیت یعنى آن دوازده امام پاك واگذار  - الاقل براى دورانى خاص  -باشد و این هر دو منصب 

با تفصیلى (خاص آنکس است که به ایده ئولوژى دین از همه آشناتر و به مواد آن از همه عامل تر باشد  ،شده است و بطور کلى حکومت در اسالم

 ،که جامعه و حکومت بر اساس مسلک و مرام و مکتبى خاص بوجود آمده ییدر دنیاى امروز هم در کشورها) ست که در خور کتابى بزرگ ا

تر است و ) فقیه (در آن مکتب  ،آنکسى قرار دارد که از همه کس به آن مرام و به هدفهاى آن آشناتر و بعبارت مأنوس ما ،همیشه در رأس حکومت

 ییکسان معینى را بعنوان مرجع نها) ص (رهبرى اجتماع به دیگرى نمى رسد پس اگر مى پذیریم که رسول اکرم با بودن چنین فردى نوبت حکومت و 

باید بپذیریم که حاکم و زمامدار و رئیس جامعه  ،آموزش احکام و مقررات و معارف دین قرار داده و آنها را از همه در دین فقیه تر و داناتر شناخته

  !)مترجم(و هیچ عامل و ارزش دیگرى نمیتواند مالك حکومت کس دیگرى باشد  ى اسالمى نیز همینها یند
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چه زیان اگر مردم با او مخالفت کنند  -که عالیترین مرجع مسلمانان است و باطل را از هیچ سو بدان راه نیست 

همچنان باقى و سخن خدا بودنش و رهبرى قرآن  ییو از امرش سر بپیچند و از او دورى گزینند ؟ رتبت پیشوا

. دو بسپرند یا نهزمام خود را ب ،او عمل کنند یا نه ییبه راهنما ،همچنان صادق است مردم راضى باشند یا نه

  .مت حسن بن على نیز همینطور استاما

 قانون و رئیس ،همچنانکه در حکومتهاى قانونى ،یکى از دو مرکز ثقل اند در اسالم ،قرآن و حسن هر کدام

همان چیزى است که  ،در اسالم) مرکز ثقل(منظور ما از  .م یکى از دو مرکز ثقل مى باشندحکومت هر کدا

من بجا (: در حدیث صحیح بلکه متواتر بدان اشاره کرده و فرموده است  -صلى اهللا علیه و آله  -رسولخدا 

و از هم جدا نمى شوند تا بر سر حوض ایند ،کتاب خدا و اهل بیتم: دو چیز گرانوزن در میان شمایم  ي گذارنده

)کوثر بر من وارد گردند
1
   

است که صاحب رسالت اي  بزرگ عترت و پیشواى قوم خود بود پس او مرکز دائره ،حسن بن على در آنروز

امامت جز این چیز دیگرى  ،راستى .میان مسلمانان بجا گذارده است در -یعنى عالیترین مرجع  -بهمراه قرآن 

ببینید چگونه از همه سو کلمات خدا او را فرا  ،حسن بنگرید وقتى از حقیقت او سخن مى گوئید به .است ؟

  .وفا بعهد ،حفظ خون ،اصالح ،بهشت ،امامت دو گرانوزن ،نبوت ،قرآن: میگیرد 

منعطف سازید  ،واجب االطاعه با او ستیزه مى کرد ییذهن خود را بسوى رقیب او که بر سر فرمانروا ،حال

 ،فتنه انگیزى ،حیله گرى ،طمع: توصیف او چه کلماتى مى طلبد  ،د در هنگامى که از او سخن بمیان مىآیدببینی

براستى که از پستى و حقارت دنیاست که آنچنان کسى  .غارت و چپاول ،جنگ ،ل و منالما ،عهد شکنى ،رشوه

  .!میدان مبارزه و ستیز در آیند با اینچنین کسى در 

چه  ،اینمنصب امامت سلطنت و مال و منال دنیا را در برابر  ي پسر رسولخدا و دارنده ،این حسن است ،آرى

فرقه  ي که همهاي  جد بزرگوارش رسول اکرم گفته ي است بگفته) سرور جوانان بهشت(این  .شأن و مقام است ؟

 و در عمق وهمدوش و همپاى قرآن است  ،هاى اسالمى آن را از حضرتش نقل کرده اند و در صحت و تواتر

                                               
دو محدث () مسلم(و ) بخارى(این حدیث بلحاظ شرائطى که از نظر (: ذکر کرده و سپس گفته ) کتابش  148ص  - 3درج () حاکم(این حدیث را  -١

.(صحیح مى باشد ،معتبر است ،حدیثدر صحت ) بزرگ سنى و صاحب معتبرترین کتابهاى حدیث نزد اهل سنت 

ش ) مسند(در ) امام احمد حنبل(اعتراف نموده است  ،نیز در کتاب تلخیص المستدرك آن را نقل کرده و به صحت آن از لحاظ همان شرائط) ذهبى(

  .و جمعى دیگر نیز آن را نقل نموده اند ) 47ص  1ج () کنز العمال(در ) ابن سعد(و ) ابویعلى(و ) ابن ابى شیبۀ(آنرا روایت کرده و )  26و  17ص (
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آیا به ذهن کسى نمى رسد که سئوال کند چرا !:این حدیث میگوئیم  ي در حاشیه .فراتر از کالم آدمیان ،بالغت

حسن به سرورى جوانان دنیا توصیف نشده است ؟ مگر وى در دنیا با آن برترى ها و مزیت ها و  ،در این حدیث

پس چه رازى در میان است که این حدیث از یک  .سرور جوانان نبود ؟ ،مردم ي هشرافت هاى نمایانش بر هم

 ،امروز کسى به این پرسش توجه ندارد .به آن جهان دیگر ناظر مى شود ؟گذر مى کند و  -در بست  -جهان 

 -که اکنون از این جهان رخت بر بسته و در بهشت نعیم پروردگار متنعم است  -زیرا تا ذهن به طرف حسن 

دیگر  ،او را جز سرورى از سروران بهشت نمى بیند پس طبعا باید سرور جوانان بهشت باشد ،مى یابد التفات

مورد نظر قرار نمى گیرد دیگر آنکه گذشت چهارده قرن از صدور این حدیث و  ،انتساب این سرورى به دنیا

همین نام حسن  ،که از آنبسیط و واحدى در آورده  ي آن را بصورت جمله ،ذکر شدن آن در مناسبتهاى مختلف

ولى در آن روزى که این حدیث از زبان  .دیگرو حسین و سرورى جوانان بهشت به ذهن مى رسد نه چیز 

 ي فکر مى کنید مردم از این گفتار چه مى فهمیدند و منظور آن بلیغ ترین گوینده ،بالغتبار پیغمبر صادر شد

به  ،ى که دو پسر خود را بدین لقب سر افراز مى ساختآن بزرگوار ،بلى .عرب را چگونه تصور مى کردند ؟

و  ،سرزمین محنت بارى چون این جهان که جز گیاه خیانت و غدر در آن نمى روید: اشاره تفهیم مى کرد که 

شایسته و الیق آن  ،مردم بى ثبات و نا آرامى چون جوانان این روزگار که بر نفاق و عهد شکنى خو گرفته اند

سرور جوانانند اما آن  ،سیادت و سرورى این دو سرور بزرگوار قرار گیرند پس آندو ي نیستند که در سایه

که خدا ناپاکدلى و کینه اي  و در آن سرزمین برگزیده ،خدا وفا کرده اند!که به پیمان خود بااي  جوانان برگزیده

  .ا با یکدیگر برادر و مهربان ساخته استبرکنده و آنان ر ،ساکنان آن ي را از سینه

حق این دو را انکار  ،آنگاه که این دنیا و جوانان آن: و به روشى واضح تر  .دو سرور جوانان بهشت همین و بس

کردند و به آزار آنان کمر بستند و بر آنان طغیان گرفتند و سیادت و سروریشان را نپذیرفتند و از آن دو 

این سیادت و سرورى همچنان  ،ق ناشناسى ها و ناسپاسى ها حق آنان از بین مى رود ؟ نهگریختند آیا با این ح

و از برکت  ،بگذار این دنیاى پست .ن و بر مردمى برتر از این مردمنهایت در جهانى برتر از این جها ،باقى است

 ییو ندامت و رسوا ننگ ،بگذار جوانان خیانت پیشه و غدار این روزگار .فضل و رهبرى آنان محروم ماند

نبوى است که آینده را از  ییحدیث مزبور یک پیشگو ،با این معنى .خ و عذاب قیامت را بر دوش کشندتاری

از جوانان این دنیا  ،به آنچه این دو سرور جوانان بهشت ،وراى پرده هاى زمان مى بیند و با این سخن ابهام آمیز

  .کامل و پر سود و بى زیان هر یک را معین مى سازد ي خواهند دید اشاره مى کند و نصیب و بهره
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مردم و سید این جهان  ي بیقین سرور همه ،و تردید نیست که آن کسى که سید بهشت و سرور جوانان آن ست

داراى آنچنان  ،که به اسانید صحیح به ما رسیده -صلى اهللا علیه و آله  - کلمات قصار رسول اکرم  .نیز هست

وى بالغت بزرگترین سخنوران بلیغ روزگار نیز نمى تواند بدان نائل آید این کلمات در بالغتى است که نیر

لغت است و از دلکش ترین  ي زبان و نادره ي اعجوبه ،لفظ ییعربیش و از لحاظ وسعت معنى و زیبا!فصاحت

احت و گاه به گاه به صر ،معانى بسیارى را افاده مى کند ،وجوه امتیاز در بالغت نبوى آنست که به لفظ کم

 -ل حمل نیست به چیز دیگرى قاب ،که جز به اعجاز -اشاره آمیختگى سخنان آن حضرت به پیشگوئیهاى صادق 

هر چند که  ،این نوع بالغت در هر حدیثى که باشد خود دلیل صحت آن حدیث است.نیز از همین جاست

تعیین دو سبط  ي است که دربارهگفتارى  ،یکى از همین سخنان .ن از جهات دیگر جاى تردید باشدصحت آ

 ،این حدیث بظاهر) بنشینند یا قیام کنند ،همانا آندو امامند(: از آنحضرت صادر شده  ،بزرگوارش به امامت

ایندو  ي صادقى نهفته است که به سیره ییپیشگو ،همین اندازه مى فهماند که آندو امامند لیکن در وراى این ظاهر

قیام خواهد کرد و دیگرى خواهد نشست یا  ،اشاره مى کند و به زبان تلویح مى فهماند که یکى از آندو ،امام

امام و  ،نوبتى قیام خواهد کرد و نوبتى قعود و در این هر دو حالت ،اینکه یکى از آندو یا هر یک از آندو

  .او جایز نیست ي مخالفت با سیرهپیشواست و 

بیش از پسر و خلیفه  - صلى اهللا علیه و آله  -ه که به پیشگوئیهاى رسول اکرم کسى وجود نداشت ،در اسالم

منظور  ،واقف باشد او هر آنچه راکه در این حدیث و احادیث بسیار دیگر -علیهما السالم  - اش حسن بن على 

نتخاب را از این پیشگوئیها ا جدش بود میدانست و او از هر کسى سزاوارتر بود که روشهاى زندگى و مرگ

مگر او پسر همین پیغمبر و وارث خلق و خوى او و وصى او بر امتش نبود ؟ پس باید هر آنچه را که . کند

او نیز امروز  ،او نیز به بیند و همان سخنى را که پیغمبر آنروز مى گفت ،از قوم خود دید ،پیغمبر در راه دعوت

این خاصیت  ،این نسب شریف .)آنان نمى فهمند زیرا ،ایت کنقوم مرا هد! بار خدایا (:!بر زبان جارى کند

ارجمند را داشت که حسن را در جهان اسالم بر دیگر مسلمانان مزیت مى بخشید و او را از نیروى مادى و 

بگذار معاویه با او  .نیرو و ثروت و قدرت بود ،قیقتزیرا که این خود در ح ،ثروت و قدرت بى نیاز مى ساخت

اما  ،عبیداهللا بن عباس بدو خیانت ورزد و کوفه از یارى و همراهى او سرباز زند و او را تنها گذارد ،دشمنى کند

آن  ،مفترض الطاعۀ و باالخره ییآن نسب کرامتبار و آن امامت و پیشوا ،آنچه هرگز او را تنها نخواهد گذارد

ت محدود این جهان را در مقایسه سلطنت و حکوم .مودت و محبتى است که خدا مردم را بدان امر کرده است
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حتى یکروز هم نخواهد  ،شکست و ناکامى و مرگ .است ؟چه بها و ارزشى  ،با حکومت معنوى نامحدود

افتخارى نا محدود و مورد اعجاب و تحسین تاریخ و حاکم بر قلوب مسلمانان  ي توانست این معنویاتى را که مایه

نمى تواند مانع شکوفا شدن و بارور  ،وز متجاوز یا انکار منکرتحت الشعاع و محکوم خود سازد و تجا ،است

سیع این این افتخارات هر چه بزرگتر و نمایانتر در دیدگاه و ،گشتن این معنویات باشد و هر روزى که بگذرد

 - فیاض بشریت بود  ي تا اینجا پیوند مستحکمى را که میان حسن و آن چشمه .جهان نمودار خواهد گشت

بر سر مردم خیر و هدایت و برکت فرو مى ریخت  ،شر و فساد و سرگردانى و قحطى ي در هنگامه کهاي  چشمه

هدایت شریک  سرور جوانان بهشت و امامى که با قرآن در ،پسر رسولخدا: دریافتیم و حسن را با صفت  -

خود در نمایاندن  ،سخنانى را که حسن علیه السالم ،این مطلب باقى ماند که با دقت و اهتمام .باز شناختیم ،است

نخست باید اندکى از روایات  .بفهمیم ،بیان کرده است - قیده حکومت یا ع: بر سر دو راهى  - وضع خاص خود 

رساى او را که در خالل این  ي بسیارى را که با سندهاى متفاوت الحال بما رسیده بازگو کنیم و سپس اشاره

 استظهار -در این موضوع حائز اهمیت فراوان است  ییما به نظر نها ییو براى راهنما - روایات موجود است

  .نمائیم

به . گوش فرا دهیم ،ارزش خاصى است داراى ،اکنون به تصریحى که از شخص او صادر شده و در این موضوع

عراق توصیف مى کند  آقا و رئیس: مردى که ابن قتیبه او را بعنوان  -) سلیمان بن صرد(پرسش عتاب آمیز 
1

 - 

 ،در تالش و زحمت مى بودم ،اگر من در امر دنیا سختکوش و براى رسیدن به آن(: اینگونه پاسخ مى دهد 

نید رأى و نظرى معاویه کسى نبود که از من نیرومندتر و نسوه تر باشد و من نیز جز این که اکنون مى بی

)میداشتم
2
.  

  .!!زیاد دیگرى که به شیعیان خود داده بى نیاز مى سازد ما را از ذکر پاسخهاى ،این یک نمونه

خوش داشتند او را آزار  ،او ایمن بودند ي و اما پاسخهاى او به دشمنانش که برخى از آنان چون از ناحیه

دهند مانند عبداهللا بن زبیر که آشکارا رقابت و دشمنى خود را با آل محمد اظهار مى کرد یک نمونه از آنها 

چگونه ! واى بر تو ! که من تسلیم او شدم ؟ اي  پنداشته(: به وى مى گوید  ،پاسخى است که به همین عبداهللا داده

صلح ! لیکه من پسر شجاعترین مرد عرب و مولود فاطمه سرور زنان جهانم چنین کارى امکان پذیر است در حا

                                               
  ).151ص (ابن قتیبه ى دینورى : تألیف ) السیاسۀ و االمامۀ( -١

  !مدرك پیشین -٢
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دلى بیگانه  ،ولى مردمى با من بیعت کرده بودند که همچون تو ،من نه از روى ترس بود و نه از روى ضعف

)ى ناپایدارو قدم ییداشتند و محبتى ریا
1
.  

 ي شاید رساترین گفته ،ال و اختصاردیگرى نیز هست که با وجود اجم -ولى پر اهمیت  -گفتار کوتاه 

تن و شریک رنج و راحتش حسین  ي آنحضرت در این زمینه باشد و آن گفتارى است که در جواب برادر و پاره

: پاسخ داد ) علت چه بود که حکومت را واگذاشتى ؟(: بن على علیه السالم بیان کرده است وى از او سئوال کرد 

)من بدینکار واداشتش از همان چیزیکه پدرت را پی(
2
.  

دشوارى است که مقام  ))آزمایش(که همه شاهد  - این چند نمونه ما را از ذکر نظائر بسیار آن : مؤلف 

آن بیرون آمده بى نیاز سربلند و موفق از  ،دوست و دشمن بدان دچار بوده ولى در آخر کار ي امامت از ناحیه

بیانات  ي بطور کلى در همه!مشاهده مى کنیم که آن حضرت ،با بررسى گفته هاى امام در این مورد .مى سازد

!!!:عناصر اصلى زیر را روشن مى سازد  ،خود

  .براى دنیا فعالیت نکرده است - 1

آنچه از دشمنانش نیرومندتر میبود و روشهایش در زندگى با  ،اگر میخواست براى دنیا در تالش باشد - 2

  .تفاوت میداشت ،اکنون هست

مرتکب کوچکترین ضعف نفس و ضعف سیاست و جبن و ترس نشده بلکه فاقد  ،خود در وضع خاص - 3

 ،داشته باشد یییاران با اخالص بوده است و این بدان معنى است که اگر میتوانست یاوران با اخالص و راستگو

  .ى بطور کامل براى او فراهم بودوسائل پیروز

شته است و البته هدف پدرش جز این نبود که یگانه هدف او همان بوده که پیش از او پدرش دا - 4

  .سالمى را از نابودى مصون بداردمعنویات اسالم را از انقراض و درك صحیح ا

بوضوح از البالى این عناصر چهارگانه  ،روحى یینشانه هاى امامت و پیشوا ،چنانکه مالحظه مى کنید

به عقب نشینى و نه به فرار از وظیفه پیداست  نه ،بدانگونه که آنرا نه به ضعف میتوان حمل کرد ،متجلى است

 .را به عمل براى خدا و امیدارد خود ي قائم به نفس و مستقل است که دارنده یینیرو ،که عامل اتخاذ این روش

  .آنرا با دنیا مناسبتى و پیوندى نیست ،بکار نیافتد چه ،هرگز در راه فعالیت براى دنیااي  چنین روحیه

                                               
  .)65 - 60ص  - 1ج (تألیف بیهقى ) المحاسن والمساوى( -١

  .)113ص  - 10ج (بحار االنوار  -٢
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است میان اي  رابطه ،که باز نبوت -است از نبوت اي  امامت بمعناى صحیح و بدین اعتبار که سایه ،از طرفى

 ،و پاى گرفتن آن!استقرار ،خدا در زمین پدید آمده ي اینچنین است نبوت هر آنگاه که به اراده -آسمان و زمین 

بدون چنین یاورانى مستقر و  جز به کمک یاورانى با اخالص صورت نیافته است پس امامت نیز ممکن نیست

دلى بیگانه  ،تظاهر به دوستى ي این چنین یاورانى کجا و آن مردم سست عنصر که با همه ،پاى بر جا گردد حال

 .رار را بر قرار ترجیح مى دادندبى پروا ف ،داشتند و با وجود بیعت بشرط اطاعت کامل و بدون قید و شرط

پسرش حسن نیز جز این نبود  ،نبود ،پیش از او پیامبران در گذشته اندجز پیامبرى که  )ص(همانطور که محمد 

 -و او براى آن  -که امامى است با ایمان قوى در دل و نمونه هاى عالى بر زبان و این بود رسالتى که براى وى 

براى او نیز  )بنى اشجع(و ) حدیبیه( ي همان وضع دشوار و بحرانى جدش رسولخدا در حادثه .مقدر گشته بود

)شورى(و روز ) سقیفه(مقدر شده بود و همان بیکسى و بى یاورى پدرش على مرتضى در روز 
1

او را نیز مبتال  

خود را از روش جد و پدرش فرا نگیرد و عمل خود را بر  ي ساخته بود با این وصف چه دلیل دارد که برنامه

  .که سومین آندو بزرگ باشد ؟ طبق سنت آنان ترتیب نبخشد ؟ براى او چه نقیصه و عیبى

 ،حسن بن على بر خود چنین قرار داده بود که هست و نیست خود را: دوم مى گوئیم  ي مفاد ماده ي در حاشیه

امکاناتش را در خدمت فکر و هدف و  ي نیرویش و همه ي همه ،کیان سیاسیش را ،تاریخش را ،زندگیش را

دو (بکار گیرد او در این گام خطیر و دشوارى که  ،آوازه ساختن آنپیاده کردن و بلند  ي خود و وسیله ي عقیده

را مجسم  ییپارسا و بى اعتنا به دنیا ي سیماى امام و خلیفه ،را با آن بپایان رسانید) راهى میان حکومت و عقیده

ى فضائل و خصائص ایده آل انسان ،آن ي ساخت که مسئولیت حکومت را فقط بدین موجب پذیرفته که بوسیله

  .را در اجتماع بشرى پیاده کند

جلوه هاى  ي با همه ،دنیا .نمودار کامل یک رهبر مسلکى است ،او در تمام اقدامات مثبت و منفى ،بنابرین

خود را در اختیار او قرار داد و در بهاى این  ،نفوذ و لذتهاى گوناگون ،ثروت ،حکومت: فریبنده اش همچون 

  .چیزى نخواست ولى او امتناع ورزید و قبول نکرد ،بول و انتخاب اوجز ق ،انقیاد و اختصاص و رام شدن

                                               
بسنده اند ولى براى نمایش دادن وضع على علیه السالم در روز  ،که کتابهاى فراوان و بزرگ بدان اختصاص یافته ییبحثها) سقیفه(براى معرفى روز  -١

بیشک همه ى شما میدانید که من از (: است که خود آنحضرت در آنروز خطاب به اصحاب شورى بیان کرد فرمود اي  گفته ،بهترین سخن) شورى(

آن را  ،ترم و سوگند بخدا تا روزیکه ببینم وضع مسلمین در بهبود است و جز به گروهى خاص ستم نمى رود شایسته) خالفت (هر کس دیگر بدان 

وارسته و بر  ،تا پاداش و فضیلت این ایثار نصیب من گردد و از زیور و زینت این منصب که شما بخاطر آن در کشمکش و مجادله اید ،واگذار مى کنم

  ).124ص  1ج : نهج البالغه () کنار باشم
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بیگمان از هر انسان  ،مى شد) سختکوش و در تالش(دنیا را ترجیح میداد و بخاطر آن  ،اگر او قبول میکرد!

ر آنرا میبرد زیرا او در آن صورت برترین نسب در تاریخ انسانیت را با بزرگترین کشور د ي دیگرى بیشتر بهره

یک شخصیت  ي چهره -بفرض محال  -ولى در صورتى که او  .یکجا در اختیار میداشت ،عالم تاریخ ممالک

ناگزیر میباید از قیود و راثت و تربیتش بگذرد و افتخارات روحى خود را  ،و مادى را بخود مى گرفت ییدنیا

براى  ،یعنى طمعکاران را راضى کند ،پیغمبر باشد ي فراموش کند و کسى غیر از حسن پسر على و فاطمه و نوه

گلوگیر محبت و احسان خود کند مالیات آن  ،بسازد و دو دل ها و مرد دین را با رشوه ییها!- خود همدست 

فرزندان فامیلهاى (به آسانى مى توانست جواب توقعات و مطامعى را که رهبران آن اجتماع و  ،امپراطورى وسیع

و خیانتکاران به مردمى  ،هد آنوقت بود که منافقین به مؤمنینى پاکیزه جانبد ،مدهوش سحر آن بودند) سود جو

ملت بى آنکه خود بدانند در نقشى  ي و دو دلها به افرادى سر براه و مطیع تبدیل یافته و همه ،امین و با اخالص

بیه و دیگر رجال در آنصورت عمر و بن عاص و مغیره بن شعبه و زیاد بن ا .غین و غیر واقعى جلوه مى کردنددرو

هم ! او آرمیده اند  ي این مکتب را میدیدى که در کوفه در جوار قصر حسن بن على اقامت گزیده و در زیر سایه

 ،یا همچنانکه همان گروه نخست ،چنانکه امروز حجر بن عدى و قیس بن سعد و عدى بن حاتم بدان پناهنده اند

براى آنان این امتیاز را هم  ،چون حسن بن على ییاتکا ي قطهرئیس و ن .!ز کاخ معاویه را طواف میکنند امرو

 ،ده مى شداو و مواریث او فراوان دی ي از آنگونه که در زندگى معاویه و گذشته ییداشت که از نقطه ضعف ها

ماجراى حسن با آنچنان کامیابى و موفقیتى توأم مى بود که بهیچ وجه ضرورت  ،دیگر .مبرا و بر کنار بود

در آن  .وقتى و عمرى براى آن مصرف گرددآن چیزى نوشته شود یا تحقیقى بعمل آید و یا  ي نداشت درباره

و ملتى با ثبات و موقر  ي در چهره ،حسن اند ي همپا و هم دوره ،همین ملت پست کوفه که در تاریخ ،فرض

براى خریدارى و جدانها است و حکومت اي  بیت المالشان مایه ،یکپارچه ظاهر مى شدند که در عین حال

والیاتشان در خدمت طمع و آز رجال است و سیاست دولتشان با هوسهاى نفسانى و غرض هاى حزبى و طمع 

د به وضع موجود تن در تنها کسانى که در آن صورت ممکن بو .به مدارا و سازش است ،طرافیانهاى دنیوى ا

همین گروه اقلیت پوالدین شیعیان على بودند که با اخالص و پاکبازى خود در همراهى امام حسن و  ،ندهند

 ،که اولى یکباره از سر دنیا در گذشته و دومى دنیا را سه طالقه کرده بود -علیهما السالم  -پدرش امام على 

یق قرار دارند نه در وراى مطامع و هوسها تازه همین گروه نیز امید حقا ي ثابت کرده بودند که همواره در جبهه

مى رفت که بخاطر انتساب امام حسن به رسول اکرم این خاصیت غیر قابل انتزاع که مى توانست شفیع مقبول 
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  .از فشار اعتراض و عصیان خود نسبت به وى بکاهند -در نزد آنان باشد اي  الشفاعه

مقاومت کند یا بر او پیروز شود ) این حسن(؟ آیا راستى معاویه مى توانست در برابر حال چگونه فکر مى کنید 

در پرتو این  .شانس پیروزى و پیشرفت داشتند ؟ حسن یا معاویه ؟ ،؟ در چنین وضعى کدامیک از این دو رقیب

فعالیت و تالش  اگر من در امر دنیا سختکوش و براى آن در(: امام را درك مى کنیم  ي معناى گفته ،توضیح

 ،نکه اکنون مى بینیدمعاویه کسى نبود که از من نیرومندتر و نستوه تر باشد و من نیز رأى و نظرى جز ای ،میبودم

ولى موضوع معلوم و مسلم  .جز این گمان و انتظارى نمى رفت ،اگر حسن در پى دنیا مى بود ،آرى .)میداشتم

بود  ییبشرى از نوع دیگر بود او از آنگونه انسانها - و رحمت  بر او و بر پدرش درود -آنست که حسن بن على 

 ي روحیات عالى و نمونه ،در دسترس این جهان قرار میگیرند و بشریت ،که فقط در فترتهاى معدودى از زمان

او از  .به سعادت خود راه مى یابد ،انآن ییانسانى را از روش و کیفیت زندگى آنان الهام میگیرد و به رهنما

ف معناى خاصى درك میکرد که ترکیبى بود از عزت نفس و مصالح دینى دیگر نه حکومت و نه مال و نه شر

که  -معصومیت او از پلیدى  .نبودنداو داخل در حساب شرف  ي هیچیک بعقیده ،تمتعات لذتبخش این جهان

ود نمیگذاشت که وى از اوج که تمام وجود او را انباشته باي  عالى و نمونه ي و روحیه -قرآن بدان ناطق است 

این جهان فرود  ي این شرف به حضیض تمایالت دنیاى چند روزه و خواسته هاى محدود و عیش منغص و تیره

بود و مرد  ،اینکار مستلزم روى گردانى از خدا و از کتابهاى آسمانى و پیامبران الهى و روز قیامت ،آید عالوه

برد موقعیت بکمک این روشهاى انحرافى و  .و احیانا با آنها دشمن باشدوش دنیا ناگزیر میباید از این همه چشمپ

تن  ي الزمه .خسارت استبزرگترین زیان و  ،در زندگى این ردیف انسانهاى اوج نشین و بلند پرواز ،فساد آمیز

در مورد حسن بن على آن بود که غرائز بینظیر و پر ارزشى که بدست نبوت در کیان او بر  - دادن به این روشها 

د او متالشى شود و از بکلى در وجو ،تغذیه کرده و در مهبط قرآن گسترش یافته ،نشانده شده و از پستان وحى

از وجود او بود متالشى گردد ؟ مگر  ییوى و جزاین غرائز که همچون ذاتیات  ،ولى مگر ممکن بود .بین برود

براى دنیا به فعالیت برخیزد و یا  -دامان او و شاگرد مکتب اوست  ي که پسر رسولخدا و پرورده -ممکن بود او 

 - اوست  جز بدین لحاظ که میدان رسالت -مگر رسولخدا با دنیا .. .نیا سختکوش و در تالش باشد ؟در امر د

  .کارى داشت ؟

 ،میباید در میدان امامت ،حسن نیز بحکم آنکه از تربیت و عقیده و محیط زندگى آنحضرت الهام گرفتهپس 

است که هرگز نمیتوان آنرا به ضعف و زبونى  ییتمام نماى جدش باشد و این همان تأسى و پیروى نیکو ي آئینه
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ن وارد آورد آرى همانگونه که مشتبه ساخت یا تهمت جبن و ترس بدان زد یا هر ایراد و اشکال دیگرى بر آ

در زهد و پیراستگى از مطامع دنیا و هم در  ،جدش رسولخدا است ي آئینه ،حسن در صفات و خصال پسندیده

شبیه ترین مردم به پیغمبر است در خلقت (امت باید آئینه و نمودار کامل او باشد زیرا که او  ي سیاست و اداره

این  .بونى را بر حسن خرده میگیرند ؟کدام ضعف و ز ،انتقادگران و قاضیان شتابزده ،با این ترتیب!)و در اخالق

از یاد برده و هم  ،اصحابش بدان دچار بود ي گویا وضع بحرانى و دشوارى را که آن حضرت از ناحیه ،گروه

در آنها دستى  ناشى از یک سلسله حوادثى بود که حسن ،فراموش کرده اند که ناهنجارى این یاوران و همراهان

پس از عهد نبوت و بیرون آمدن همگى یا بیشترین مردم  ي نداشت بلکه دگرگونى زندگى عمومى در سومین دوره

گناه  ،عامل اساسى این وضع بود در این صورت گناه ،از قید و بند تقوى و دل نهادنشان به مطامع و لذتها و هوسها

ه و تقصیرى مبرا و بر کنار باید با آن بسر برد و او از هر گناتقصیر آن نسلى بود که حسن می ،شرائط و تقصیر

 ییفراموش کرده اند که هر آنگاه چنان موقعیت ناهنجارى و چنان نسل فاسدى که به تظاهر و باطل گرا .بود

نتیجه و عاقبت  ،مواجه گردد ،سر سازش ندارد ییبا چنین مرد با ایمانى که جز با اخالص و حق گرا ،خو گرفته

لذا مى بینیم تدابیر خاصى که امام حسن در مراحل مختلف  .واقع گردد ،ر از آنچه واقع شدر ممکن نیست بهتکا

ماهرانه ترین راه حل ها و جالب ترین تدبیرها با نظرى بنهایت دقیق و سیاستى  ،ماجراى خود اتخاذ میکرده

در داستان امام  ،نقاطى را که بعنوان نقطه ضعف ي همه ،ما در فصول این کتاب .بوده است ،امام ي سیره ي شایسته

در فصول این کتاب بمناسبت یاد آور شده و در هر موردى توجیه صحیح و منطبق با  ،حسن ذکر کرده اند

  .ذکر کرده ایم ،است ییواقعیت را که مانع هر گونه تحریف و بیهوده گو

را که بر فتنه و اي  د را برداشت و هنگامهبدین ترتیب بود که حسن در آخر کار بزرگترین قدم اصالحى خو

 ي در صحنه) بزرگترین مصلح(استوار بود به مکتب اخالق و محبت و اصالح تبدیل کرد و با سیماى  ،سالح

و سپس به  .کرد برترین مدارج کمال را احراز ،مصلحان عالم نمودار گشت و در میان رهبران مسلکى جهان

جز همین روح  ،چه نه بر تخت سلطنت مگر اسالم در حقیقت و معنىگر -جهان نائل آمد  ي حکومت همه

چیز  ،وغین نشودآسمانى و فرشته گون که مغلوب ما دیگرى دنیا و ذلیل شهوتهاى پست و اوهام مسخره و در

او به انبوه اصحاب خود نگریست و بسى بر او گران آمد که مشاهده کند آنان بر اثر بى  .!دیگرى است ؟ 

بحقیقت در صف دشمنان او در آمده  ،حق خودشان ي مسئولیت و بى ثباتى در دوستى و واگذارى جبهه به ییاعتنا

تمامى آن اجتماع  ،اند نه در صف او واگیر خطرناکى که خیانتکاران معدود آن لشکر را سخت مبتال ساخته بود
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و صفوف از هم متالشى شده و  اختالف کلمه در آنان راه یافته ،از دست رفته و شکست خورده را تهدید میکرد

هر گروهى خط مشى مخصوصى را انتخاب مى کرد و خود  ،سلیقه ها و طرز فکرهاى گوناگون پدید آمده بود

راستى به  .را براى جنگ آماده مى ساخت اما نه با آنکس که از خیر او دورتر و به حرمان او نزدیکتر است

در اینصورت چرا امامى که نایب پیغمبر  .چه امیدى میتوان داشت ؟ ،نیستیاورانى که هیچ دشمنى از آنان بدتر 

همان  ،بر زبان جارى نکند ،از زبان نبوت صادر مى شود ییگو ،آن سخنى را که در رحمت و عظمت ،است

که چیزى است برتر از  ییگو ،نشان کناره گیرى از این هر دو گروه متخاصم است ،سخنى که در لب و حقیقت

  .امام در حقیقت چیزى بجز آن موجود برتر است ؟و مگر  .همه

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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فداکارى

که خدا در این روح بزرگ بودیعت نهاده  - اگر آن اندازه قدرت و استقامت و تحمل و سبک گرفتن زندگى 

رادمنشى و بزرگوارى باینصورتى که براى  ي بطور حتم تن در دادن به نهایت درجه ،وجود نمیداشت -بود 

عریان و بدون هیچ بهانه و مدارا و دور از هر  ،اگر آدمى .آسان نمى بود ،قابل تصور نیستروحهاى قوى نیز 

رنگ فریب و ریا پا در میدان جهاد اکبر نگذارد و با خواسته هاى شخصى و هوسهاى طبیعت بشرى مخالفت 

او و  ي چگونه فداکارى در راه خدا و محو شدن در اراده ،را سرکوب نسازد نکند و طغیان خوى انانیت بشرى

و کامل به خدا است همان امامت است  و این حالت که بمعنى پیوستگى .امکان پذیر خواهد بود ؟ ،ى اوعمل برا

مساعد  باطل ي براى تفوق یافتن بر جبهه ،اگر اوضاع جارى .سره پیوسته بخدا است همان امامآن آدمى که یک

و  .حق بهره بردارى کرد ؟ ي ت جبههچرا نباید از آن همچون شرائط مساعدى براى نگاهدارى و حفاظ ،نیست

 ي که بظاهر حماسه -این همان وضعیتى است که پس از آشکار شدن بد اندیشى و سوء نیت یاران امام حسن 

اگر راه  .امام حسن بدان منجر شد کار -د نداشتناي  جنگ مى سرودند و در باطن جز غرضهاى شخصى انگیزه

که جلوه گاه آن برگزیدگان آل محمد و بازماندگان با  - کوتاه کردن دست شرار تبار معاویه از سر اسالم واقعى 

او که در قلب کوفه و ) ستون پنجم(و راه جلوگیرى از خرابکارى سربازان شامى و  -اخالص حزب خدایند 

بگذار این دست پلید  ،منحصر در این است که معاویه بر سلطنت دست یابد ،لشکر گاه امام به فعالیت مشغولند

شهوات و هوسها و زیانها و معایبش بغنیمت برد و براى حسن و بازماندگان حزب  ي این دنیا را با همه ،و شریر

 مگر .سعت و عظمت و خلودش باقى بماندهمان عقیده و مسلک و مرامشان با آن جاللت و قدرت و و ،خدا

خدا عیب و نقصانى است اگر خود را از پستى و پلیدى ماده برهاند و دنیا را براى اهل دنیا  براى پسر رسول

گذارد و خود با عظمتى جاوید و امامتى بلند آوازه و با فضائل آموزنده و معروفش و جهاد و استقامت و 

هیچ مسلمان مورد توجه و هیچ مؤمن  .ى روحى و رهبر فکرى خلق باشد ؟پیشوا ،فداکارى مورد تقدیر و سپاسش

ممکن نیست در کار او به اشتباه فروماند یا حق او را انکار کند یا نسبت او را با  ،عالقمند به عقیدت صحیح

و  ییاین پیشوا ،الهى او را ندیده بگیرد یییا امامت و پیشوا ،رسولخدا صلى اهللا علیه و آله بدست فراموشى بسپرد

 ،نافرجام ي بلکه علیرغم کوششهاى خصمانه ،تغییر و انتقال است و نه پذیراى ضعف و شکستامامتى که نه قابل 

نیروى آن ناشى از نیروى خدا و جاودانگى آن بسته به جاودانگى حق است و  ،همواره پیروزمند و غالب میباشد
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شکوه و مجد  ،رارنددر طول نسلهاى متوالى باقى است همچنانکه نبوت ها بر گردن امتهاى خود باقى و بر ق

یکجا در آن  ،خالفانحقیقى بتمام معناى کلمه و هیبت و قدرت و در عین حال حقیر انگاشتن کبر و غرور م

تفکیک خالفت حقیقى از  ي یعنى مرحله ،باریکى از مراحل تاریخ اسالم است ي اینجا مرحله .موجود است

این تفکیک  .ى و روحىمعنو ي دنیوى از سلطه ي تفکیک سلطه ،دینى از سلطنت ییحکومت یا تفکیک پیشوا

در آغاز کار در افکار مسلمانان کامال بیسابقه و نامأنوس بود ولى به هر صورت این  ،به همین صورت ظاهرش

از روز رحلت پیغمبر بدان خو  ،واقعیتى بود که اسالم تدریجا بدان منتهى گشت و مسلمانان دانسته یا ندانسته

 .بودند از این وضع مستثنى بودنددر دریاى این قرنها بیش ناي  هاى کوتاهى که مجموعا قطره گرفتند و فقط فاصله

صاحبان شرعى و قانونى خالفت هم بدینجهت در برابر این تفکیک تسلیم شدند و دم بر نیاوردند که تسلیم خود 

بگذار صریحتر سخن  .بماندداشت کیان اسالمى محفوظ  میدیدند که با آن امکاناي  اصالحى ي را یگانه وسیله

امام حسن در وضع خاص خود با معاویه همان روشى را در پیش : گفته و منظور خود را آشکاراتر بیان نمائیم 

گرفت که پدرش امیرالمومنین در وضع خاص خود با ابوبکر و دو رفیقش آن را در پیش گرفته بود و این است 

چه موجب شد که (: قبال گفتیم که برادرش از وى پرسید  ،ادمعناى پاسخى که امام حسن به برادرش حسین د

رت پیش از من آن را تسلیم همان چیزیکه موجب شد پد(: و وى در پاسخ گفت ) خالفت را تسلیم کردى ؟

حسن  .کرد که اسالم با آن محفوظ ماندفداکارى عظیمى  ،و هر یک از این دو امام در شرائط خاص خود .)کند

عظمت روحى و  ي زمین محو کرد تا در عوض نقشه ي مملکت مادى خود را از روى کره ي هنقش ،بر این اساس

چیزى ! معنوى اش را در زمین و آسمان ترسیم کند یکنظر به مرزهاى این کشور تازه و کهنگى ناپذیر بیفکن 

یا حد  ،تى بینهایتیا مرز میان سمبل انسانیت و خود پرس ،مرز میان قلمرو حق و قلمرو هر چه بجز حق: غیر از 

 ،)اقیموا الصلوه(: فاصل میان روحانیت آن امامى که در مرگ و زندگى چیزى جز کلمات خدا بر زبان ندارد 

هللا على الناس حج البیت من استطاع الیه ( ،)کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم( ،)آتوا الزکوه(

بخدا من براى اینکه (: و از طرف دیگر مادیگرى حاکم جبارى که آشکارا بمردم مى گوید  ،از یکطرف )سبیال

فقط براى این جنگیدم که بر شما  ،نماز بخوانید یا زکوه دهید یا روزه بگیرید یا حج گزارید با شما نجنگیدم

تباین میان این دو قلمرو !یر ازآیا غ) کنم و با اینکه شما خوش نداشتید خدا مرا به این مقصود رسانید ییفرمانروا

همچون اي  مردم خوگرفته اند که به اینچنین حادثه .!و این دو هدف و این دو روش چیزى مشاهده میکنى ؟ 

بزرگ بنگرند و این بدان جهت است که به این حادثه از دیدگاه تنگ دنیا و ماده مینگرند اي  خسارت و صدمه
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که اي  اما آن نفس مطمئنه. این حادثه نمى توان دید دى چیز دیگرى درالبته جز خسارت ما ،و از این دیدگاه

که بسى عزیزتر از  ییمى بیند براى رسیدن به هدفهااي  این حادثه را وسیله ،جبلت او بر خیر محض است

پر شکوهى که بر تارك تاریخ انسانیت  ي واقعه ،دنیا است و در عین اینحال ي حکومت و بسى گرامى تر از همه

  .مى درخشداي  همچون ستاره

 ،فضیلت مردم برتر آمد و این مثلث ي بدینگونه امام حسن در جهادش و در صبرش و در فداکاریش از همه

یک مثلث دیگر و باز یک مثلث سومى از خصال فضیل تبار در او وجود داشت که  .فضائل است ي مادر همه

تیش یکى آنکه امام بود و محبت و دوس: عظمت و گواههاى برترى او بودند ابزارهاى  ،عهمه بطور مجمو

  .دیگر آنکه از یاران خودش و از دشمنانش و از همسرش ضربت دید .واجب بود و پسر پیغمبر بود

 ي یرش بر همهو همانطور که گفتیم وى از لحاظ روش ممتاز جهادش و صبر عظیمش و فداکارى بى نظ

حسن بن على با مشخصاتى  ي بصورت خصلت هاى ویژه ،مخصوصا این سه خصلت -اینک تا  .برتر آمد انسانها

  !جهاد امام حسن!:توضیح میدهیم  ،بطور کامل روشن و مفهوم گردد ،که جاى هیچگونه بحث و جدال نماند

  .دردناکترین نوع جهاد و داراى وسیع ترین میدان ها و طوالنى ترین رنجها بود ،جهاد او جالبترین و در عین حال

مبارزه با دشمن چه  ي در جبهه: در راه خدا جهاد کرد ولى نه فقط در یک جبهه بلکه در جبهه هاى بسیار 

صحاب و با ا!مبارزه ي در جبهه ،بصورت لشکر کشى و چه بصورت مقابله با فتنه انگیزى ها و شیطنت هاى او

سپاهیان خودش بدینصورت که با روشهاى گوناگون در صدد اصالح آنان بر آمد و چه رنجى در این راه برد و 

بدین صورت که عواطف خویشتن را کنترل نمود و طغیان  ،در جبهه مبارزه با نفس ،باالخره هم توفیق نیافت

ران بشرى کسى را نمى شناسیم که نفس را سرکوب ساخت و در رهب ي تمایالت خود را مهار کرد و سلطه

توانسته باشد بر تمایالت و احساسات و اعصاب خود چندان تسلط یابد که حسن در موارد مختلف این 

مبارزه با شیعیان مخلص خود بدینصورت که پرسشهاى عتاب آمیز و  ي در جبهه ،تسلط یافته است ،سرگذشت

او و نشان  ییبا خونسردى تحمل کرد و با روشى که نمایشگر فرشته خو ،علت صلح ي جرئت آلود آنان را درباره

ورزید و با طبعى  ییبا آنان روبرو شد یعنى خشم خود را فرو خورد و شکیبا ،روح یک امام معصوم بود ي دهنده

رین و شیرین و دلپذیر و گذشتى فراوان آنان را پذیرفت عتاب هر یک را به روشنترین و صحیح تاي  آرام و لهجه

عتاب او را از بین میبرد و مخاطب  ي جه پاسخ میگفت و هدفهاى خود را براى او تشریح میکرد و لحن خصمانه
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 ،موقعیت امام خود ي او ناگهان خود را با حجتى قوى و هدفى بزرگ و رأیى اصیل مواجه مى یافت و از مشاهده

  .ى مى پذیرفت و مگر چنین نبود ؟لهام آسمانبیاد موقعیت پیامبران مى افتاد و سخن او را همچون وحى و ا

  !:یک نمونه از این سئوال و جواب ها را بشنوید 

و است و او بر قرار ساختى اى پسر رسولخدا ؟ تو که میدانستى حق با ت) عدم تعرض(چرا با معاویه صلح و  -

  .!گمراهى ستمگر است 

  .بر خلق نیستم ؟ى تعالى و امام آیا من پس از پدرم حجت خدا! ابا سعید  -

  .چرا -

یام کنند و چه حسن و حسین امامند چه ق: من و برادرم گفت  ي آیا من کسى نیستم که رسولخدا درباره -

  بنشینند ؟

  .چرا -

چیزى که مرا بر مصالحه با معاویه بر ! قیام بکنم یا نکنم اى ابا سعید  ،در این صورت من به هر صورت امامم -

را بر مصالحه با بنى ضمره و بنى اشجع و با اهل مکه در هنگام بازگشت  )ص(انگیخت همان بود که رسولخدا 

زجانب خداى اگر من ا! از حدیبیۀ وادار ساخت آنها کافر بودند به تنزیل و اینها کافرند به تأویل اى ابا سعید 

باطل انگارید هر  -جنگ یا متارکه  - نمیباید که نظر و رأى مرا در هر چه پیش میگیرم  ،امام و پیشوایم ،تعالى

که خضر چون کشتى را سوراخ کرد و آن پسرك را کشت اي  چند حکمت آن کار بر شما پوشیده باشد نشنیده

آن کارها بر وى پوشیده بود تا آنگاه که او  و آن دیوار را ساخت موسى از کار وى خشمگین شد چون حکمت

چون حکمت  ،موسى را از حقیقت آگاه ساخت و موسى راضى شد من نیز همانگونه ام شما بر من خشم گرفتید

همه  ،میبردجان بدر ن ،کار مرا درك نکرده بودید اگر من اینکار را نمیکردم یکتن از شیعیان ما بر روى زمین

)را میکشتند
1
.  

بزودى بدان اشاره و (جهاد دیگرى نیز پدید آمد با مردم دیگرى که همان امویان بودند  ،ز این جهادا: مؤلف 

  .)خواهیم کرد

الیزال و طاقتى  ییمبارزه بودند که حسن علیه السالم عمر شریفش را در آنها گذرانید و با نیرو ي اینها پنج جبهه

او که  .ند که حسن در آن بجنگ بر نخیزدنمااي  هیچ جبهه.ناراحتى هاى آنها را تحمل کرد مشقت ها و ،عجیب

                                               
  )101ص  10ج (بحار  -١
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در این راه مبارزه مى کرد که اسالم را باقى بدارد و زندگى مسلمانان را قرین  ،از قدرت و حکومت گذشته بود

رفاه و آسودگى سازد و مؤمنان را از قتل برهاند در حقیقت او در حکم کسى بود که در راه خدا از حق زندگى 

  .جان خود را تقدیم میدارد ،میکند و در بهاى نعیم آن جهان صرفنظر

  

  !صبر امام حسن

  .میدانها و جبهه ها بدان پناه میبرد ي عکس العمل جهاد او و حصارى بود که در همه ،صبر او

او از زمانه و مردم زمانه بقدرى محرومیت و خیانت و غدارى و توطئه و ترور و پیمان شکنى و تهمت و دشنام 

از کسى  -تا آنجا که ما بیاد داریم  -دشمنان و روگردانى و عتاب دوستان تحمل کرد که در میان زعماى تاریخ 

  .جز او همانند آنرا سراغ نداریم

متحمل شد و شرائط نامساعدى را  ،ا صبرى که کوهها با آن برابرى نمى توانند کرداین نامالیمات را ب ي او همه

هرگز تسلیم  ،طى کرد ،که از همه سو احاطه اش کرده بود با حکمت سرشار و پختگى و کار آزمودگى تمام

ى جز در برابر حوادث خود را نباخت و از شدائد در اضطراب نیفتاد و هیچ عامل ،غضب و زبون احساسات نشد

  .نتوانست او را بر انگیزد ،یارى دین و بر افراشتن پرچم قرآن و بلند آوازه ساختن دعوت اسالم

همان حسن سبط پیغمبر است با همان حقیقتى که خدایش آفریده است هیچکس  ،این مزایا و این خصال ي دارنده

خصال بر حسن خرده گیرى کند بجز جاهلى لجوج یا دشمنى بى انصاف را یاراى آن نیست که در این صفات و 

شیرینى  ،صفات او در زمان خودش برترین صفات بود از بخشش و کرمش همچون ضرب المثلى نام برده مى شد

چه  ،ق مى کردندگفتار و حاضر جوابیش و قدرت منطقش و هیبتش و حلمش و عقل و درایتش را دشمنان تصدی

حسن در  ي دربارهاي  هرگاه در محضر او بحث و مشاجره ،به ستایشهاى معاویه از او بنگرید .رسد به دوستان

نظر  ،میگرفت وى در آخر کار سخنى در تمجید آنحضرت مى گفت و گاه بدون آنکه بحثى از اینگونه پیش آید

هیچکس بقدر حسن  ي درباره(: یکبار شیرینى گفتار آنحضرت را چنین ستود  .تایش آمیز خود را ابراز میداشتس

)گفتار او را دوست بدارم ي ادامه ،نداشته ام که وقتى مى گویداین احساس را 
1
.  

                                               
  .)39/  8) (ابن کثیر(و )  202/  2() یعقوبى( -١
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اینها مردمى هستند که سخن گفتن به آنان الهام (: گفت  ،نوبت دیگرى که در حضور او از امام حسن یاد شد

)شده است
1

ندیدم مگر آنکه از غیابش !هرگز او را ،بخدا(: هیبت و خوش محضرى آنحضرت گفت  ي درباره 

)از عتابش بیمناك بودمناشاد و 
2

بخدا هرگاه در کنار خود نشسته اش دیدم از وضع او و از (: و همچنین گفت  

)او بیمناك گشتم ییعیبجو
3
حسن فرزند همانکسى است که هر جا (: مضمون سرود  در ستایش او شعرى بدین .

پدر خود را مثل و مانند است شیر همانند اوست و حسن نیز  ي مرگ نیز پا بپاى او قدم بر میداشت بچه ،میرفت

)یدبل(اگر حلم و درایتش را بتوان وزن کرد باید گفت همچون 
4
)ثبیر(و  

5
)است 

6
.  

دشمن شماره یک حسن علیه السالم است مروان بن حکم نیز همان کسى است که  ،این همان معاویه ،آرى

)حملش با کوهها برابر است(: درباره آنحضرت مى گفت 
7
.  

دلیل مقام ارجمند امام حسن در اعتقاد مردم و یا دلیل تسلیم و خضوع ایندو در  ،آشکار این دو دشمن ییثناگو

ن باید آن را پوششى دانست که آندو بروى نقشه هاى خطرناکى که براى امام حس ،برابر واقعیت است و اگر نه

  .میکشیده اند ،در نظر داشتند

از آنها را با اهمیت یاد اي  پاره ،ر گذشتیم و در برخى از کتابهاى بزرگکه ما به اشاره از آن د ییاین مشاجره ها

که آن !چه در هنگامى -است که معاویه در بر خوردهایش با امام حسن  ییها) مفاخره(عبارت از  ،کرده اند

پیش  ،قه و شورى مخصوصبا عال -آمد  میه هر آنگاه که معاویه به مدینه حضرت پس از صلح در شام بود و چ

  .آورد می

اهل بیت و پیامبر را مانع نفوذ و  ،مجالس فراهم مى ساخت و دوستان نزدیک خود را که همگى چون خود او

جمع مى کرد آنکسانى که بیشتر در این مجالس حضور داشتند  ،محبوبیت خود در میان مردم میدانستند

 ،عبداهللا بن زبیر ،مروان حکم ،ولید بن عقبه ،مغیره بن شعبه ،عمرو پسر عثمان ،عتبه پسر ابوسفیان ،عمروعاص
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 ،زیاد بن ابیه بودند گاه فقط چند نفر از این جمع را حاضر مى ساخت و گاه کسان دیگرى را هم بدانها میفزود

با  ،یکى پس از دیگرى ،آنگاه حسن علیه السالم را به این مجلس دعوت مى کرد و سران و سردمداران این باند

بر  ،امام حسن مفاخره کردآن ممکن بود با  ي هر چیزى را که به وسیله ،پر کینه ي سینه خشم بر افروخته و

آوردند و این مجالس  میآوردند و سخنى نگفته نمى گذاشتند و بدین ترتیب تشفى خاطر خود را فراهم  میزبان 

حسن علیه السالم که امام  .پیکار دسته جمعى آن جبهه با امام حسن تبدیل مى یافت ي در حقیقت به صحنه

بود) تسخیر ناپذیر دور از تیر رس برتر از ستیغ ي صخره(: عبداهللا بن جعفر  ي بگفته
1

چندان پاکدلى و پیراسته  

با اینحال از پاسخ آنان  ،داشت که او را از تنزل به حضیض این مشاجرات و ستیزه جوئیها باز دارد ییخو

 ،اگر این نبود که بنى امیه مرا به ناتوانى در گفتار منسوب مى سازندبخدا سوگند (: خوددارى نمیکرد و میفرمود 

 ي آنان را با منطق قوى و رساى خود که در هم کوبنده .)دن به آنان خوددارى مى ورزیدمبى تردید از پاسخ دا

  .ضوع و سر افکندگى مبدل مى ساختپاسخ میداد و آنرا به تسلیم و خ ،روز افزون ایشان بود!عناد

میراث نبوت و حکومت را به رخ ایشان مى کشید و با حاضر جوابى و فراست خود  ،برخى از پاسخهاى خوددر 

به حق او و پدرش ایشان را به اعتراف کردن  ،نرم نرم ،که از دریاى مواج و بیکران دانشش سرچشمه مى گرفت

بى  -زاها و دشنام هاى آنان را باز به سخن ادامه میداد و چندان سخن مى گفت که سزاى ناس .وادار مى ساخت

در کنارشان مى نهاد هر یک از حریف ها را تنها و  -آنکه مثل خود آنان به دروغ یا ناسزا و دشنام متوسل شود 

مطرح مى ساخت  ،جدا پیش مى کشید و بارزترین خصوصیات حسبى یا نسبى او را که خود او بدان تکیه داشت

یشک رساترین و کارگرترین انواع اینگونه بحثهاى مفاخره آمیز آنست که و بدان اعتراض و ایراد مى کرد و ب

در  .رد قرار دهد مورد طعن و ،سربلندى او و گذشتگانش میباشد ي انسان بزرگترین افتخارات حریف را که مایه

آنکس که بیش از  .د در برابر مردمى ضعیف و مغلوبحریف پیروز و نیرومندى بو ،حسن ،تمام این مجالس

رئیس ایشان معاویه بود که اتفاقا نیروهاى مادى و انسانى را  ،احساس ضعف و شکست مى کرد ،این جمع ي مهه

بیش از دیگران در اختیار داشت بر او بسى دشوار و غیر قابل تحمل بود که برادران و عموزادگان خود را بنگرد 

خم دیده از میدان خارج مى شکست خورده و دست و پا شکسته و ز ،ییکه در پایان هر مشاجره و مباحثه 

به گوشتان  ییتا حرفها! هر چه گفتم نشنیدید ! دیدید (: در چنین مواقعى به آنان روى میکرد و مى گفت  .شوند

                                               
  )62ص  1ج () بیهقى(تألیف ) المحاسن و المساوى(بنگرید به -١
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 - منکه بشماها گفتم او(: یا مى گفت ) ! رسید که جهان را در چشمتان تیره و تار کرد و محفلتان را تلخ ساخت

  .)کسى است که نمیتوان با او معارضه کرد -یعنى حسن 

هر چه تو را از روبرو شدن با این مرد نهى کردم نشنیدى و در (: گاه به مروان حکم روى مى کرد و میگفت 

زیرا نه پدر تو همچون پدر اوست و نه خودت همسنگ ! مراقب خود باش ! آنچه بکار تو نمىآمد فرو رفتى 

افسوس که بعضى ندانسته گور خود را  ،و او پسر رسول گرامى خداستاي  آواره ي آن رانده تو فرزند!  ییاو

با لحن مالمتبار و تحریک آمیزى به عمروعاص مى  .)پاى خویشتن بدنبال مرگ میدوندبدست خود مى کنند و ب

اینست که از ! اي  ادهبتو حمله کرده و تو جانت را بوسیله عورتت نجات د )ع(پدرش یعنى امیرالمؤمنین (: گفت 

 ،با کوه در میفت تا نفست را ببرد ،با دریا ستیزه مکن تا غرقت کند(: یا مى گفت ) ! او مالحظه مى کنى

پسر زبیر که آنروزها در سلک ندیمان و حاشیه نشینان  .) !نشوىبنشین تا مجبور به عذرخواهى اي  گوشه

: نوبتى از مشاجره با امام حسن پشیمان شده بود و با لحن عذرخواهى بانحضرت مى گفت  ،معاویه قرار داشت

او دوست دارد  ،مرا به در آویختن با تو وادار کرد )به معاویه اشاره مى کرد(این شخص ! ابا محمد ! مرا ببخش 

ى هستید که اغماض و گذشت که میان ما نفاق بیفکند اگر من نادانى میکنم تو چرا کوتاه نمىآیى ؟ شما خاندان

تحمل  ،او را در برابر حسن ي و معاویه که نمیتوانست عذرخواهى عاجزانه و مغلوبانه) خوى و خصلت شماست

او !در دست! حقا که او خاطر مرا از دست تو آسوده ساخت و رگ حیات تو را هدف گرفت (: کند باو گفت 

ز دیگر نه بینم که بعد ا! که خواست با تو بازى کرد  همچون کبکى در چنگال شاهین گرفتار شدى و هر طور

نوبتى دیگر که عمروعاص و مروان و زیاد بن سمیۀ از یکسو و حسن علیه )!. این بر کسى فخر فروشى میکنى

عمر و خوب سخن گفت فقط (: معاویه گفت  ،پس از پایان مجلس ،مشاجره میکردند ،السالم از سوى دیگر

تو دیگر (: آنگاه به زیاد روى کرد و گفت ) ! هم حرفى زد اال اینکه شکست خورد مروان! منطقش محکوم شد 

عمروعاص در مقام جواب ) ! مثل کبکى که در چنگال شاهین گرفتار شود اسیرت کرد! چرا وارد بحث شدى ؟ 

رور مگر با کسى که جدش رسولخداست س! در اینصورت من نیز در نادانى شریک شما بودم (: بر آمد و گفت 

سپس به عمرو گفت ) میتوان مفاخره کرد ؟ ،زهراست سرور زنان جهان ي گذشتگان و آیندگان و مادرش فاطمه

: عمرو با رندى و زیرکى گفت ) عجیبى خواهد بود ییرسوا ،بخدا اگر اهل شام از این مباحثه با خبر شوند(: 

و زیاد با  )آسیا در هم فشرد و لگدمال کردآرى او تو را نگاهداشت ولى مروان و زیاد را همچون سنگ زیرین (
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مایل است میان ما و آنها  ،همچنانست که گفتى ولى این معاویه است که به هر قیمت ،آرى(: آشفتگى گفت 

  ).فتنه و نفاق افکند

چنانکه مالحظه مى کنید هم زیاد و هم پسر زبیر گواهى داده اند که این بحث و جدال ها بدست معاویه و با 

اده بدینمطلب که به آنان د ییانگیزى او پیش مىآمده و امام حسن علیه السالم نیز در بسیارى از پاسخهافتنه 

قربانت : میان دو چشم او را بوسید و گفت  ،عبداهللا بن عباس چون با حسن تنها شد(: گویند  .اشاره فرموده است

از فرزندان باز برایشان تاختى تا انتقام مرا چندان  ،بخدا پیوسته دریاى دانشت در تالطم است! گردم پسر عمو 

)ستاندى
1
.  

متن این مشاجره ها بخاطر ظرافت ادبى و ارزش هنریش در خور آن ست که همچون میراث عربى اصیل 

بمعرض نمایش گذارده شود زیرا که صحت انتساب آن از متنش آشکار است و اسلوب و کیفیت ترکیب آن 

اجره در آن عصر مى باشد ولى چیزى که ما را از عرضه کردن آن در این صورتى از ادب مش ي ترسیم کننده

سطور باز میدارد لحن زشت و دشنام آمیزى است که امویان در دروغگوئیها و خالف پردازیهاى خود آنرا به 

  .رسوا ساخته اند ،نهایت درجه رسانیده و خویشتن را بیش از آنچه براى دشمن خود مى پسندیده اند

که با موضوع مورد بحث ما  -نمیتوانیم حقیقتى را  ،ال که از آوردن متن این مشاجرات مى پرهیزیمدر عین ح

نادیده بگیریم آن حقیقت عبارت است از میزان عجیب بدرفتارى این  -متناسب است ) صبر امام حسن(یعنى 

ومتبار معاویه که با جمع با امام حسن در این مجالس و صبر و تحمل عجیب آن حضرت در برابر این عمل خص

سنخیت داشت مطلبى که نمیتوان در آن  ،سایر روشها و رفتارهاى خصومت آمیزش چه در جنگ و چه در صلح

حساب شده و پیش بینى شده بود و از تشکیل آنها هدف سیاسى !تردید داشت این است که این مجالس همه

جنگ اعصاب  ي نقشه ،دیگرى دانست که معاویهخاصى تعقیب مى شد از این نظر میتوان این مجالس را میدان 

  .در آن پیاده مى کرد - که اینک جانشین جنگ گرم ساخته بود  -با امام حسن و شیعیانش را 

  .اشارتى خواهد رفت ،زدیک آیندهمیدانهاى دیگرى نیز داشت که به برخى از آنها در فصول ن ،این جنگ

  

                                               
و ما در )  116ص  10ج () بحار االنوار(و )  323ص  2ج () العقد الفرید(و )  64 - 59ص  - 1ج (بیهقى ) المحاسن و المساوى(رجوع شود به  -١

را که امام حسن  ییخطبه ها ،است - حسن و حسین علیهما السالم  -کلمات دو امام بزرگوار که مشتمل بر خطبه ها و نامه ها و ) اوج البالغۀ(کتاب 

  .آورده ایم ،در این مشاجره ها انشاء کرده
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  !فداکارى امام حسن

جهه با ملک و حکومت در موا ،خود ي وضعى است که او بخاطر فکر و عقیدهفداکارى بى نظیر او همان 

بیش از گذشتن  ،غالبا چشم پوشیدن کسى که صاحب قانونى حکومت است از این حق قانونى خود .انتخاب کرد

 ،حائز اهمیت و دلیل بزرگى روح است و بلند نظرى و بزرگى روح در راه عقیده و هدف ،از سر جان

  .جهاد متصل و بهم پیوسته اش بودآشکاراترین صفات حسن بن على و جالبترین ابزارهاى وى در 

دومى بسى  -فدا کردن جان یا گذشتن از سر حکومت با وجود حق قانونى  -در میان این دو نوع فداکارى 

 ،دوره هاى تاریخ ي هدر هم .بر شخصیت انسانى کوبنده تر استآن  ي دردناکتر و داراى رنج طوالنى تر و لطمه

ریشه دارتر و عمیق تر از عشق به جان بوده است تا چه رسد به فکر  ،عشق حکومت در دل حاکمان و پادشاهان

و عقیده افراد زیادى را مى شناسیم که جان خود را فداى حکومت و سلطنت خود کرده اند در حالیکه جز 

  . گردان جان خود نموده باشدبال را!بیاد نداریم که کسى تخت سلطنت ،معدوداي  عده

 ،دشاهان براى حفظ تاج و تخت خوددر تاریخ مناظر تلخ و رقتبارى از قربانیان سلطنت را میتوان دید که پا

یعنى نسبت  -با توجه به این نسبت  .خود را فدا ساخته اند -ده است نخست آنها را و سپس چون گزیرى نبو

جان خود را در راه تاج و تخت از  ،کرده اند در برابر آنانکه بعکساندك کسانى که تاج و تخت را فداى جان 

بهمین دلیل است که در  .تفاوت میان ارزش معنوى این دو فداکارى را از نظر مردم در مى یابیم - دست داده اند 

و  مشاهده مى کنیم که اهتمام مردم به این واقعه بیشتر ،آن موارد نادرى که حکومت و سلطنت فدا شده است

گفتگوها و قیل و قالها و هم همه ها در اطراف آن فراوانتر است و باز به همین دلیل است که اظهار نظرها و 

بعمل میاید و تاریخ بیاد ندارد اي  تعلیل ها و تحلیل ها و فلسفه چینى هاى گوناگون فقط در پیرامون چنین واقعه

 ،در این باره پدید نیامده باشد ن مردم اختالف نظرمیا ،فرود آمدن حکمرانى از مقام حکومت ي که در حادثه

جمعى آنرا عذر ننهاده و جمع دیگرى بر آن خرده نگرفته  ،برخى او را تصویب و برخى تخطئه نکرده باشند

  .مگر حسن بن على علیهم السالم .در برابر او قرار نگرفته باشنداي  با او و جبههاي  جبهه ،باشند و خالصه

امکانات دنیوى  ي ون از ملک و حکومت خود دست کشید و از مسند قدرت فرود آمد و همهفقط او بود که چ

او به  ییهیچ انسانى در حسن نیت و اخالص و مصلحت جو ،خویشتن را در راه عقیده و هدف خود فدا ساخت

نامیده شد چون همگان با او ) سال اجتماع(تردید نیفتاد و در عظمت مقام فداکارى او شک نیاورد و آن سال به 
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و اینست آیت عظمت او در تاریخ و نشان مقام منیع او در دل  .دند و عمال رأى او را پذیرفتندموافقت کر

  .س سلطنت بدان زیانى نمى رساندمسلمانان و دلیل قدرت معنوى و روحى او قدرتى که بر کندن لبا

رزم با اسلحه خارج ساخته است از وى گله مند میبودند و  ي ا از صحنهاو ر ،گروهى از اینکه چرا این فداکارى

 ي ولى حتى یکنفر از این جمع که به انگیزه ،وى قرار داشتند ي حتى برخى از این گروه در شمار بزرگان شیعه

ات در صحت عمل او بلحاظ انگیزه هاى دینى وى یعنى مراعات وى یعنى مراع ،احساسات بر او ایراد میگرفتند

و در فصل آینده  .تردیدى نداشتند ،ى عالم اسالمصالح امت اسالمى و حفظ خون مسلمانان و پیشبرد هدفها

هیچیک از روى انصاف نبوده و راه حلى که او براى خروج  ،خواهیم دید که ایرادها و اعتراض هاى عیبجویان

امام حسن که به  .حل محسوب شود وانست راهتنها راهى بود که در آن شرائط میت ،از مشکالت انتخاب کرد

از لحاظ اثر روانى دردناکتر و از جهت اثر دینى برتر و در تاریخ نادرتر و در عرف انسانها پر اي  فداکارى

و چگونه تهمت و شبهه را  ،به هیچ صورت مورد شبهه یا هدف تهمت قرار نمیگرفت ،تن در داده بود ،ارزشتر

راهى توان بود به آنکس که در میان انواع فداکارى آن یک را انتخاب مى کند که براى خود او و دشوارتر و 

براى دیگران پر سودتر و به خدا نزدیکتر است و خود او هم آن مرد الهى مورد قبول همگان و همان کسى است 

  .!از او دفع میکند و اتهامى را گمان هر خطا  ،که صریح قرآن

 ،او تأثیرى باشد و بحساب دنیا ي تا طمع به زندگى دنیا را در اراده ،کى دنیا در حساب امام حسن نقشى داشته

الهى را بتأخیر اندازد و بسوى کرامتى که در جوار پدرش و جدش در انتظار !پیوستن به جوار رحمت و لطف

ن انسان ضعیف و جبانى بوده که از کشته شدن بیم داشته باشد و و کى امام حسن بن على آنچنا .نشتابد ؟ ،اوست

بخواهد جان خود را با چشم پوشى از حکومت حفظ کند ؟ از کدام سو ممکن است جبن و ضعف به حسن بن 

على انتساب یابد ؟ از پدرش شیر خدا و شیر مرد پیامبر ؟ یا از دو جدش رسولخدا و ابوطالب بزرگ و ساالر 

دو عمویش حمزه و جعفر دو سرور شهیدان ؟ یا از برادرش پدر شهیدان ؟ یا از موقعیت هاى مکه ؟ یا از 

مظلم ساباط ي عثمان و روز جنگ بصره و واقعه ي روز محاصره ،درخشان و معروفش در معرکه هاى رزم
1

؟  

؟ و ) همراه اوستهر جا قدم میگذارد مرگ (: او گفتند  ي مگر نه او همان شیر مردى است که دشمنانش درباره

همین که آن حضرت  ،اصوال اگر کمى دقت شود .کسى بدان اعتراف کند ي درباره فضیلت آنست که دشمن

                                               
با موقعیت امام حسن در روز محاصره عثمان و عملیات او در جنگ جمل و دالورى و جرأت او در مظلم ساباط رجوع کنید  ییبراى آشنا -١

  .شیخ مفید و تاریخ یعقوبى) کتاب الجمل(ریخ فخرى و تا: بترتیب به 
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با اینحال در کجاى زندگى او  .د از بزرگترین آیات شجاعت اوستحکومت را در راه عقیده اش فدا ساخت خو

  .ا ترس از مرگ را میتوان یافت ؟طمع به زنده ماندن ی ي نشانه

همان افکار و ایده هاى عالى او بود که از دیدگاه او هیچ چیز  ،در حساب امام حسن یگانه مقیاس و میزان

افکار و !دیگرى با آن سنجیده و مقایسه نمیتوانست شد او معتقد بود که باید ملک و حکومت خود را فداى این

کسانى که از ننگ این  ي ت اندازى خصمانهآن تنها ارزش معنوى را از دس ،ایده ها کند و با این فداکارى بزرگ

مصون بدارد و همین خط مشى را هم بدون کوچکترین تغییر و انحراف و  ،جهان و آتش آن جهان نمى اندیشند

  .ى نمودط ،ضعف و در حالیکه زندگى را تحقیر مى کرد

زندگى دردناکى را تحمل کند که مرگ از آالم آن بسى  ،او راضى شد که براى زنده نگاهداشتن هدفهاى خود

ابزارى باشد براى خیر و مصلحت دیگران و بى  ،پذیرفت که با تمام وجود خود ،کوچکتر و سبک تر است

باالترین مقام و مرتبتى است  ،نصیب خود او گردد و فقط همین مقداراي  آنکه کوچکترین بهره و فایده و ذخیره

و طرز اول تاریخ توانسته اند بدان نائل آیند و دورترین سر منزلى است که تربیت اسالمى  که مصلحان کم نظیر

آنرا و  -یعنى مستقر ساختن صالح همگانى و نشر افکار صحیح در اجتماع  -خود  ییبراى تأمین هدف نها

ده نگاه داشتن بسیارند کسانى که در خدمت افکار و ایده هاى خود و بخاطر زن .همت خود ساخته است ي جهه

کسى را نمى شناسیم که در  ،متحمل مصیبت ها و بالهاى فراوان شده اند ولى در میان این گونه مردمان ،آنها

 ،آخرین ضربت ي تحمل بلیه هاى رنگارنگ و رنجهاى دامنگیر از آنگونه که سایه وار تا آخر عمر و لحظه

جهت او نمونه و سمبل کامل پیشوا و مصلح عظیم الشأنى بنابرین از هر  .بپاى حسن بن على برسد ،مى اندقرین آد

 .تعلیم دادبه مصلحان جهان  ،است که درس پذیرش سخت ترین و دردناکترین فداکاریها بخاطر ایده و هدف را

پیشقدم و پیشرو بود  ،بهره هاى این جهان!همه جا با زهد و بى اعتنائیش به ،و در قدم هاى بعدى این مرحله

هر یک  ،آنچنان و فدا ساختن ملک و حکومتاي  او بر زندگانى ییاو در این جهان و شکیبا ییپارسا ،بنابرین

عناصر جهاد او را در راه خدا و وسائل پیروزى او در راه جاوید ساختن فکر و عقیده و ابزار خلود و بقاى 

  .شخصیت اوست

!!
!!
!!

!!
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سیماى صلح

بتواند راز عمل امام حسن را آشکار ساخته و اي  کنندهگویا تاکنون سخنى شفا بخش که همچون دلیل قانع 

در این صفحات عرضه  ،تن ندادن آنحضرت به شهادت را تحلیل نماید ي سیماى صلح را روشن کند و انگیزه

حساس ماجراى امام حسن از نخستین روزى که در پیرامون این ماجرا قیل و قالها و نقد و  ي نقطه .نداشته ایم

 ،همینجاست در میان موضوعات گوناگونى که بحث گسترده و وسیع ما تاکنون در بر گرفته ،دهایرادها پدید آم

اوال بدین دلیل که این موضوع خود بخود داراى  ،موضوعى اینهمه در خور توجه و کشف و تحقیق نیست!هیچ

تداد این سیزده قرن همان راز عمل امام حسن است که در ام ،ابهام ي اهمیت است و ثانیا بدینجهت که این نقطه

آن را نیافته است اینک تا در استخدام ابزار الزم براى دست  ي کسى توفیق بر گرفتن نقاب ابهام از چهره ،و اندى

در گشایش بیشترى باشیم نخست متن گفته هاى معروفترین مورخان  ،یافتن به هدفى که از این بحث منظور است

 ي ى گردیم به کنکاش و بررسى دقیق اوضاع و احوال جارى در لحظهرا در این باره یاد مى کنیم و سپس بر م

  .صلح و آنگاه به نتائج بحث

  :تاریخ یعقوبى

با معاویه پیمان صلح ) قیس بن سعد(معاویه در خفا کسانى را به لشکر امام حسن میفرستاد تا شایع کنند که (

تحت فرمان قیس بن ) عبیداهللا بن عباس(بسته و بدو پیوسته است از آنسو کسانى را به لشکریکه پس از فرار 

گسیل میداشت تا انتشار دهند که حسن صلح را پذیرا گشته و پاسخ موافق به معاویه داده است مغیره  ،سعد بود

 - که در اردوگاه خود در مدائن بود  -عبدالرحمن بن ام الحکم را نزد امام حسن بن شعبه و عبداهللا بن کریز و 

 ،خدا بدست پسر پیغمبر: چنانکه مردم بشنوند با خود مى گفتند  ،فرستاد و ایشان چون از نزد او خارج مى شدند

ن متشنج شد و کسى خونها را حفظ کرد و فتنه ها را فرو نشانید و او صلح را پذیرا شد لشکر از شنیدن این سخ

و خیمه گاه او را با هر چه در آن !این بود که سپاهیان بر سر حسن شوریدند ،آنان شک نیاورد ییدر راستگو

) جراح بن سنان اسدى(در آنجا  ،روانه گشت) مظلم ساباط(حسن بر اسب خود سوار شد و به  ،بود بغارت بردند

را گرفت و چنان پیچید ) جراح(وى ریش  ،زخمى ساخت) ران( ي که در کمین وى بود با پیکانى او را از ناحیه

که گردنش را خورد کرد حسن را به مدائن بردند در حالیکه خون بسیارى از او رفته و جراحتش دشوار شده 
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حسن بشدت بیمار  ،بود و مردم از گرد او پراکنده شدند معاویه به عراق آمد و بر کار تسلط یافت و در اینحال

با معاویه  ،دید که نیروى مقاومت از او گرفته شده و یاران او پراکنده گشته و او را رها ساخته اندبود و چون 

  ).صلح کرد

  :تاریخ طبرى

سپس او مردم را از کوفه بیرون آورد و در مدائن  ،مردم با حسن بن على علیه السالم بخالفت پیمان بستند(

با دوازده هزار نفر از پیش فرستاد معاویه  )به همین صورت(را در رأس لشکر مقدمه ) قیس بن سعد(فرود آمد و 

فرود آمد در همان هنگام که حسن در مدائن بود منادى در میان ) مسکن(با اهل شام آهنگ اینسو کرد تا در 

این سخن روى به گریز نهادند  بدانید که قیس بن سعد کشته شده است و بگریزید مردم با: لشکر فریاد بر آورد 

و خیمه گاه حسن علیه السالم را غارت کردند تا آنجا که بر سر فرش زیر پاى او نیز با او گالویز شدند حسن 

عموى مختار بن ابى عبیده کارگزار  ،سفید که در شهر مدائن بود فرود آمد ي از اردوگاه خارج شد و در مقصوره

کو و چگونه ؟ گفت : شرف میخواهى ؟ گفت !آیا ثروت و: مختار بدو گفت  ،مدائن بود و نامش سعد بن مسعود

با پسر دختر رسولخدا ! لعنت خدا بر تو بادا : حسن را دست و پا مى بندى و تسلیم معاویه مى کنى سعد گفت : 

.!صلى اهللا علیه و آله و سلم در آویزم و دست و پاى او را ببندم ؟ چه بد مردى هستى تو

عبداهللا  ،کسى را نزد معاویه بدر خواست صلح فرستاد و معاویه ،پراکندگى کار خود را مشاهده کرد حسن چون

پس آنان در مدائن بر حسن در  ،بن عامر و عبدالرحمن بن سمره بن حبیب بن عبد شمس را بسوى او گسیل داشت

  ).آمدند و آنچه پیشنهاد کرده بودند پذیرفتند و با او مصالحه کردند

  :ابن اثیرکامل 

مردم بدانید که قیس بن سعد کشته شد و : چون حسن در مدائن فرود آمد منادى در لشکر فریاد برآورد (

و سپس عین گفتارى را که از () بگریزید مردم با این سخن روى به گریز نهاده و آنچه حسن داشت بغارت بردند

  :آنگاه مى گوید )طبرى نقل کردیم تماما آورده

 ي گفته اند علت آنکه حسن کار را به معاویه واگذاشت آن بود که در آن هنگام که معاویه دربارهو بعضى (

خواند و در آن پس از حمد و اي  وى براى مردم خطبه ،با او مکاتبه کرده بود )بهمین لفظ(واگذار کردن خالفت 

ما را تردید و پشیمانى پیش نمىآید لیکن ما با اهل شام به مدد  ،مردم شام ي بخدا سوگند درباره: ثناى خدا گفت 
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به !اینک همزیستى با دشمنیها فرتوت شده و صبر با نا آرامى ها و جزعها شما ،همزیستى و صبر مى جنگیدیم

ما در راه صفین که مى رفتید دینتان را پیشاپیش دنیاتان داشتید ولى اکنون دنیاتان پیشاپیش دینتان است اینزمان ش

در نهروان که انتقام او را مى طلبید اي  در صفین که بر او میگریید و کشتهاي  کشته: میان دو کشته بسر مى برید 

باز مانده ها عهد فرو گذار و نامردمند و گریه کننده ها شورشگر و آشوب طلب اکنون بدانید که معاویه ما را 

سخن او را به  ،اگر تا پاى مرگ ایستاده اید ،نه انصاف به کارى فرا خوانده که در آن نه سر بلندى هست و

اما اگر در فکر زندگى کردنید پیشنهاد او  ،خدا بخوانیم ي شمشیر او را به محاکمه ي خودش برگردانیم و با لبه

  .!صلح را بپذیر ،مهلت ،مهلت: را بپذیریم و رضایت شما را جلب کنیم مردم از هر سو فریاد بر آوردند 

  

  :ابن ابى الحدید ي نهج البالغهشرح 

و به همراه او قیس بن سعد بن  )به همین صورت(آنگاه عبداهللا بن عباس : نقل شده که گفت ) مدائنى(از (

بسوى شام گسیل داشت و خود او بعزم مدائن  ،لشکر او بودند ي عباده را در رأس دوازده هزار سپاهى که مقدمه

معاویه از این  ،و ضربتى زدند و آنچه داشت بغارت بردند و او وارد مدائن شددر ساباط بد ،از کوفه بیرون آمد

اصحاب حسن که وجوه آنان یعنى اشراف و وابستگان به فامیلهاى  ،جریان با خبر شد و آن را منتشر ساخت

 ،به معاویه گرائیدند عبداهللا بن عباس این مطلب را به حسن علیه السالم نوشت ،همراه عبداهللا بودند ،معروف

با پدرم چندان مخالفت کردید (: ایراد کرد و در آن مردم را توبیخ و سرزنش کرد و گفت اي  آنحضرت خطبه

ند و میل خود به حکمیت تن در داد آنگاه پس از حکمیت شما را به جنگ با اهل شام فرا خوا!که بر خالف

سپس با من بیعت کردید بدینشرط  ،باز چندان از قبول جنگ سر باز زدید تا به جوار رحمت الهى نائل گشت

که با هر که رام من است رام باشید و با هر که دشمن من است دشمن اینک خبر یافته ام که اشراف شما نزد 

و عبداهللا بن ) مرا از دین و جانم بیگانه مسازید ،معاویه رفته و با او پیمان بسته اند همین اندازه مرا از شما بس

نزد معاویه فرستاد به طلب  ،حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب را که مادرش هند دختر ابوسفیان بود

  ).و بر او شرط کرد که به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کند و براى کسى پس از خود بیعت نستاند ،صلح

  :ارشاد شیخ مفید
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و فرمانبرى خود را پنهانى به معاویه نوشتند و او را بر حرکت به اینسو  ییشنوا ،جمعى از رؤساى قبایلو (

تشویق کردند و ضمانت نمودند که هرگاه به لشکر وى نزدیک شدند حسن را به او تسلیم کرده یا ناگهان او را 

قیس بن سعد بدو رسید و حسن  ي نامه بقتل خواهند رسانید حسن از این ماجرا خبر یافت و در همان هنگام هم

علیه السالم در هنگامیکه عبیداهللا بن عباس را فرستاده بود تا با معاویه در آویخته و او را از عراق باز گرداند و 

این قیس بن سعد را هم بهمراهى او فرستاده  ،وى را فرمانده سپاه ساخته بود یعنى در هنگام بیرون آمدن از کوفه

!قیس بن سعد بدو رسید بدین مضمون ي بارى نامه ،قیس بن سعد فرمانده است ،که اگر تو آسیب دیدىو گفته بود 

در برابر معاویه فرود آمده اند و معاویه کسى نزد عبیداهللا بن ) مسکن(بمحاذات ) جنوبیۀ(بنام اي  در قریه: که 

یک میلیون درهم پاداش به او داده که  اي عباس فرستاده و او را بر پیوستن به اردوى خود ترغیب کرده و وعده

نیمى از آنرا بنقد و نیم دیگر را در هنگام ورود به کوفه خواهد پرداخت و عبیداهللا شبانه با نزدیکانش به 

اردوى معاویه روى آورده و مردم صبح که برخاسته اند خود را بى فرمانده دیده اند و قیس بن سعد با آنان نماز 

حسن به نامردمى و ناهمرهى مردم افزوده  ییبینا ،ور را بدست گرفته است با رسیدن این نامهام ي گزارده و اداره

که آشکارا زبان به ناسزا و تکفیر او گشوده و جان و مال او  )خوارج(شد و نیت هاى پلید طرفداران حکمیت 

کس دیگرى که امام از او دلى آرام و خاطرى آسوده داشته باشد  ،را مباح دانسته بودند نیز بر او آشکار گشت

جز خواص شیعیان او و پدرش باقى نمانده بود و اینان نیز بعدد چندان نبودند که در برابر قواى شام مقاومت 

توانند کرد در همین هنگام معاویه با نامه بدو پیشنهاد صلح و ترك مخاصمه کرد و نامه هاى یاران او را هم 

شرائط  ،بدو فرستاد و در این مصالحه ،بمعاویه داده بودند ،ریختن خون او یا تسلیم نمودنش را ي که در آن وعده

بسیارى هم که همه بسود امام حسن بود قائل شد و پیمانها به گردن گرفت که اگر بدانها وفا مى شد مصلحتهاى 

ت و دانست که او این کارها را از روى بزرگ بر آن مترتب مى گشت حسن بدین همه اطمینان خاطر نیاف

او یعنى ترك جنگ و امضاى  ي نداشت که خواستهاي  لیکن با اینحال جز این چاره ،فریب و حیله گردن مى نهد

آتش بس را بپذیرد زیرا که یاوران او همگى بدانصفت ها بودند که باز گفتیم یعنى بصیرت اندك و تباهیگرى 

تسلیم !مباح دانستن خون او و عزم ،در گروهى از ایشان عالوه بر اینها که گفتیم بسیار و پیمان شکنى آشکار و

عهد فروگذارى و نامردمى پسر عمویش و تمایل یافتن وى به  ي او به دشمنش و بر این همه افزوده مى شد واقعه

  ).نعیم آخرتمردم به بهره هاى دنیا و بى اعتنائیشان به  ي تمایل توده ،دشمن او و باز گذشته از این
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ماجراى امام حسن علیه السالم سخنى که از جهت  ي درباره ،دیگر در اکثر نوشته هاى مفصل تاریخى: مؤلف 

تازه در آنچه گذشت چه تناقض ها و نا گفته  ،مشابه با اینها باشد نمى یابى ،در این حد و از لحاظ مطلب ،تفصیل

امام حسن است و در جاى  ،صلح ي در یکجا پیشنهاد کننده مثال .ها و تقطیع ها و پراکنده گوئیها وجود داشت

  .دیگر معاویه

فتنه انگیزیهاى عمال معاویه در اردوگاههاى  ،بنظر بعضى ،موجب پیشنهاد صلح یا قبول آن از طرف امام حسن

ندگى پراک ،و بنظر بعضى دیگر -مسکن و مدائن است که باز در نوع همین فتنه انگیزیها چند عقیده وجود دارد 

سرپیچى مردم از  ،سپاهیان خود آنحضرت است پس از مجروح و مریض شدن در ساباط و بنظر گروه سومى

صلح : و صریحا گفته اند  ،مهلت ،مهلت: امام فریاد بر آورده اند  ي جنگیدن بهمراه او بدلیل آنکه در پاسخ خطبه

ان و مباح دانستن خون او و کافى نبودن ما بقى را امضاء کن و بنظر گروه دیگر فرار فرمانده مقدمه و خیانت یار

بعضى او را : همینگونه اختالف ها هست  ،و باز در مورد نام فرمانده لشکر مقدمه .براى مقابله با نیروى شام

  .قیس بن سعد بن عباده ،عبیداهللا بن عباس و دیگرانى ،عبداهللا بن عباس دانسته اند و بعضى

ه و در هم آمیختگى حق و باطل ین بلیه و مصیبت همین است که در آن اشتبابراى یک ماجراى تاریخى بزرگتر

اي  از سر این ماجرا همچون قضایاى حاشیه ،دیگر ماخذ و منابع تاریخى .و راست و دروغ تا این اندازه باشد

ى حسن یعنى دوران خالفت اسالم - تاریخ در گذشته اند بى آنکه به رویدادهاى بزرگى که در آن دوران کوتاه 

بن على و دوران جدا شدن حکومت روحى و معنوى از حکومتهاى مادى و دنیوى و دوران تبدیل یافتن خالفت 

اتفاق افتاده کوچکترین توجه و در برابر آن  -در اسالم اي  دوران جوشش اختالفات فرقه ،به سلطنت و باالخره

به شرائط  -گویان و چه ایجاز گرایان چه تفصیل  -مورخان این داستان  .کمترین حساسیتى داشته باشند

بیش  ،که ناگزیر میباید فکر پذیرش صلح را نزد حسن موجه ساخته یا او را به صلح مجبور نموده باشداي  بحرانى

بعضى دیگر کار را  ،جمعى به اعتراف و سکوت گذرانیده و رأیى اظهار نکرده اند ،از یک اشاره نکرده اند

را نشناخته اند ) سیماى صلح(گروهى هم که راز عمل و  ،ها بهر آن آورده اندتصویب کرده و حجت ها و عذر

  .خود بر داشته اند ي پرده از روى تعصب جاهالنه ،با انتقادهاى تند و زننده و لحن تلخ و زهر آگین

 مشکالت و مضیقه ي درباره -چه دوست و چه دشمن  -در میان تمامى نقل ها و روایتهاى تاریخى که مورخان 

حتى یک مورد وجود ندارد که نسق و ترتیب سخن یا طرز اداى  ،هاى امام حسن علیه السالم ذکر کرده اند

چرا حسن از : مطلب طورى باشد که راه هر ایراد را گرفته و یا الاقل جوابى به این پرسش مؤدبانه باشد که 
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.سرباز زد ؟ ،واى جاویدان استشهید شدن که بیشک بهترین سر انجام و شایسته ترین عاقبت براى یک پیش

این خود براى  ،در حالیکه اگر میتوانستند در راه کشف این راز قدمى بردارند و پاسخى به این پرسش دهند

روشن ساختن علت اصلى صلح امام حسن کافى بود و نیازى بدان نبود که کوشش دیگرى براى شمارش رنجها و 

این  ي همه ،انتقاد گران و سؤال کنندگان ي را که به عقیدهزی ،محنت ها و مشکالت آنحضرت انجام گیرد

یگانه راه حل عملى محسوب مى شده و راه حل دیگرى  ،مشکالت و مضیقه ها نمى تواند دلیل آن باشد که صلح

براى این گروه این پرسش مطرح است که چرا امام حسن به شایسته ترین راه حل یعنى  ،وجود نداشته است

شهادت در راه خدا متوسل نشد ؟ همچنانکه برادرش حسین در برابر مضیقه ها و مشکالتى که عینا شبیه 

یخ موجب خلود او در تار ،راه حل شهادت را انتخاب کرد و همین انتخاب شایسته ،مشکالت امام حسن بود

مؤخر طى  ي همان راهى را نپیمود که برادرش حسین در دوره ،مقدم ي چرا حسن در دوره.شد ،انسانیت ضد ظلم

بیگمان نه زیرا که برادرش حسین نه از  .کرد ؟ و خالصه چه موجب شد که حسن تن به شهادت ندهد ؟ ترس ؟

که ها و مهلکه ها از او پیشقدم تر و سابقه او قویدل تر و شجاعتر بود و نه برنده شمشیرتر و نه در ورود به معر

در فداکارى براى  ،در دین ،در اخالق ،خصال و مزایاى انسانى ي دارتر آنها دو برادر همطر از بودند و در همه

در شجاعت ها و مردانگى هاى میدان جنگ و خالصه درفرزندى شجاعترین مرد عرب در  ،خدا و عقیده

حاشا که آن پیشواى روحى با آن .یا طمع به زندگانى دنیا ؟ .و ترس در او دیداینصورت کجا میتوان نشان جبن 

زندگانى دنیا را بر نعیم جاویدان و ملک ابدى آن جهان که خدا بهر او  ،تاریخ درخشان و عطر آگین زندگیش

 ،تترجیح دهد و دنیاى حقیر را بر بهشت که وى سرور جوانان و پیشاهنگ تاجداران آن اس ،ذخیره کرده

فرود آمده چقدر کامیاب و شیرین  ،برگزیند اساسا مگر زندگى آنکسى که از اوج حکومت و ریاستى عظیم

بدان طمع بسته و چشم داشته باشند ؟ ،است تا روح هاى بزرگ و با جهاد و فداکارى پرورش یافته و خو گرفته

تردیدى نیست که کسى چون  .؟! حکومت را تسلیم او کرد ! ریاست میدید  ي یا اینکه چون معاویه را شایسته

معاویه که اکنون در  ي حسن نمیتواند کسى چون معاویه را شایسته و پسندیده بداند این سخنان اوست درباره

ن او سخ ي آنها صریحا بدو نسبت بغى داده و جنگ با او را واجب شمرده و درباره ي در همه ،دسترس ما است

این  ،که در روزهاى بیعت از کوفه بدو نوشتهاي  در نامه.از عدم تردید گفته و باالخره او را کافر دانسته است



174

بخدا سوگند براى تو خیر و صالح ! بغى را فرو گذار و خون مسلمانان را بر زمین مریز : جمالت دیده مى شود 

.بال خون ایشان را بگردن داشته باشىو  ،نیست که خدا را در حالى مالقات کنى که بیش از اکنون
1
   

بخدا اگر یاور و : نوشت  ،زبان به عتاب و توبیخ آنحضرت گشوده بود ،در پاسخ یکى از یارانش که پس از صلح

معاویه نمى کشیدم!روز و شب دست از پیکار با ،همکار میداشتم
2

  

  .ما را پشیمانى و تردید بخاطر نمى گذرد ،مردم شام ي بخدا سوگند درباره: تاریخى مدائن فرمود  ي در خطابه 

: این جمالت بچشم مى خورد  ،در مطالبى که خطاب به ابى سعید بیان فرموده و ما قبال در اینجا نقل کردیم

آنچه مرا به مصالحه با معاویه بر انگیخت همان بود که رسول اهللا را به مصالحه با بنى ضمره و بنى اشجع و با 

آنها کافران بودند به تنزیل و اینان کافرانند به  -وادار کرد  -از حدیبیه بر میگشتند  آنروز که -اهل مکه 

.تأویل

بوده است و نه ترك جنگ از روى جبن و ترس و نه کناره ) شایسته دانستن معاویه(پس نه صلح وى بمعناى 

بلکه او در شرایطى صلح کرد که گنجایش هیچ کار دیگرى بجز  ،)طمع به زندگى( ي گیرى از شهادت به انگیزه

زیرا که حسین در  ،تفاوت میان موقعیت او با موقعیت برادرش حسین همینجاست ي صلح را نداشت و نقطه

شهادت و صلح و طبیعى است که برترین مردم از بهترین و : دو راه چاره داشت  ،اوضاع و احوال خاص خود

لها نمیگذرد ولى حسن علیه السالم در اوضاعى قرار داشت که راه شهادت بروى او بسته بود شایسته ترین راه ح

.جز این نبود که آن را انتخاب کنداي  وجود نداشت و چاره -راه صلح  - و در برابر او جز یک راه 

بنظر عجیب ) ودراه شهادت بروى او بسته ب(ممکن است این سخن که .معتقدم ،من به این مطلب با اطمینان کامل

مگر جز  ،حق زندگى صرفنظر مى کند!جلوه کند راستى شهید شدن یک انسان گرویده بخدا که بخاطر خدا از

دنیا  ،به این است که بى محابا و سر از پا نشناخته در جستجوى مرگى که براى خداست وارد میدان جنگ شود

خود سازند و تیرها و  ي رها پیکر او را طعمهرا پشت سر گذارد و جان خود را به خدا فروشد و آنگاه شمشی

تبدیل یابد ؟ چنین سرنوشت روشن و چنین راه اي  نیزه ها از خون او سیراب گردد و او به شهید جاویدان و زنده

غیر قابل وصول  ،چگونه ممکن است براى یک مجاهد که در پیش رویش میدان وسیع جنگ قرار دارداي  ساده

چرا بیدرنگ به آنجا نرفت ؟ و چرا ! اي  داشت و دشمن آمادهاي  کن میدان آراستهباشد ؟ امام حسن در مس

                                               
  ).12ص  4ج (: شرح نهج البالغه  -١

  !151: احتجاج طبرسى  -٢
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مضیقه و سختى خود را  ي هرگز نشنیده ایم که وى به آنجا رفته یا با دشمن در آنجا گالویز شده و یا در هنگامه

ن رزم مى نهاد و دل از به کام مرگ افکنده باشد ؟ بى گمان اگر او دست به چنین اقدامى میزد یعنى قدم به میدا

شیعیان با اخالص او نیز همانند او دست از جان شسته و جانبازانه وارد میدان  ي همه ،جان برکنده مى جنگید

.آخرین او بودند تا خود را به گردابهاى مرگ بزنند ي زیرا آنان فقط منتظر اشاره ،مى شدند

شکل خاص خود را میگیرد و  ،همینجاست که ماجراى امام حسن در میان تمامى ماجراهاى دیگر اهل بیت ،بلى

ایجاد کرده و  ،تاریخى از آنها ترکیب یافته ي همین نقطه است که اشکاالت و شبهات فراوانى را که این مشکله

.را از فهم مردم دورتر ساخته اند مشکل را مشکلتر و واقعیت ،سپس بیهوده گویان با بافته هاى بى منطق خود

آنست که قضاوتهاى بى پایه و  ،قهرى این بیهوده گوئیها که طبعا از متن حوادث دور و بیگانه نیز میباشد ي الزمه

بى اساسى انجام گیرد و این قضاوتهاى بیش از هر چیز دامنگیر سیاست حسن گشته و آنرا سیاستى ضعیف جلوه 

نشان خواهیم  ،و ما پس از بررسى و تحقیق .سیل انتقاد را بسوى آن جارى سازد ،شهو بدون واهمه و اندی!دهد

 -آنکه حسن علیه السالم انتخاب کرد یا آنکه عیبجویان صواب مى پندارند  -داد که کدامیک از این دو رأى 

نیست که  و خواهیم دید که عظمت حسن آنچنان .متناسبتر است ،به صواب نزدیکترو با سیاست متین و محکم

نیست که عیبجویان باسانى بتوانند به کار او خرده گرفته  ییپذیراى شبهه ها و تردیدها باشد و او رهبر و پیشوا

اصلى مشکله و مرکز اساسى انتقادها و عیبجوئیها منتهى  ي بحث به نقطه ي اینک که رشته.و از او انتقاد کنند

سه حقیقت که همچون سر انگشتانى براى گشودن گره بحث  ،بهتر آنست که پیش از ورود در حل قضیه ،گشته

خود بخود پس از آن ابهام  ،روشن سازیم پس از روشن شدن این سه حقیقت است که موضوع ،بکار مىآیند

.به روشنى گرائیده و انتقادها به اعتذار مبدل گشته و عیبجوئیها به ستایش تبدیل مى یابد ،نخستین

  :بدینقرارند ،این سه حقیقت

مبهم از وضعى که در آخرین لحظات در مدائن امام حسن را  ییدوم ترسیم دور نما ،معناى شهادت ،نخست

  .و سوم خط مشى معاویه نسبت به هدفهاى امامحسن علیه السالم ،احاطه کرده بود

بدان این کتاب  ي و این بحث ما را ناگزیر خواهد ساخت که به برخى از حقائق که در طى بررسیهاى گذشته

فراوان ما  ي بدیهى است که آنچه این تکرار را موجب مى شود عالقه ،مجددا اشاره کنیم ،رفته است ییاشارتها

.به جامعیت و همه جانبه بودن این بحث است
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  شهادت در راه خدا

آنست که کسى در راه زنده کردن یک  ،حیات است ي زندگى و سازنده ي که سرچشمه ییمعنا شهادت بدان 

که در راه خدا و  ییفداکاریها.جان خود را نثار کند ،ناپسند سنت نیک و پسندیده یا میراندن یک سنت زشت و

مثال اگر  .بهیچ وجه شهادت محسوب نمى گردد ،دفاع از نیکى و مبارزه با بدى انجام نمى گیرد ي در صحنه

بر هم (همچنین اگر یکى از اهل بغى  ،شهید است ،بقتل رسانید آن مسلمان مسلمانى را ،کافرى در میدان جنگ

ولى اگر  .آن مسلمان شهید است ،دفاع کشتمسلمانى را در میدان  )اسالمى ي زنندگان نظم و آرامش جامعه

مسلمان دیگرى را در یک کشمکش و نزاع شخصى یا بخاطر دفاع و حمایت از یک فکر مذهبى  ،مسلمانى

زیرا ارزش و احترامى که تاریخ انسانیت  ،یک افتخار ي آن مقتول نه شهید است و نه برنده ،ل رسانیدصحیح بقت

حوادث  ،بنابرین ،در حقیقت بهاى جان اوست که در راه مصلحت انسانها نثار شده است ،به شهید ارزانى میدارد

  .دنمیتواند حائز این ارزش و احترام باش ،شخصى یا فداکاریهاى که منافى با مصلحت انسانها است

از آن  ،از شهادت دورتر و خون قربانى آن ،نوع دیگرى از کشته شدن را هم مى شناسیم که از لحاظ مفهوم

انواع دیگر پست تر و بى ارزش تر است و آن عبارتست از مرگ زعیم و رئیسى که پیروان او و کسانى که در 

مصدر و منشأ قدرت آنکسى که  ،و شوریده و او را بقتل رسانند در هر اجتماعىکار او ذیحق و صاحبنظرند بر ا

ملت است و این  ي همان مجموعه ،بنام ملت بر آنان حکومت مى کند یا کارى از کارهاى آنان را در دست دارد

مسلمان صدر است که قدرتهاى اجتماعى در اسالم بر آن قرار دارد و بر همین اساس بود که  ییهمان پایه و مبنا

  .اگر در تو کجى بیابیم با شمشیرها راستت خواهیم کرد: اسالم خطاب به عمر بن خطاب مى گفت 

این کشته شدن را از آن نظر از مفهوم شهادت دور و بیگانه میدانیم که دستهاى بیغرضى که به ریختن خون 

رسا بودن  ،ن اجتماع و هماهنگىاز آنجا که بخاطر حق خود شوریده و با ای ،اینچنین کسى دراز گشته است

عذرش موجه تر و عملش قابل قبول تر از مقتول است و هم از آن  ،در قضاوت مردم ،حجت خود را اثبات کرد

  .اکنون بر او حد جارى مى سازد ،همان امتى که او را به والیت گماشته - ) قفال شافعى( ي بگفته -نظر که 

با شمشیر شورشیانى که در کار  ،تاریخى بزرگ و مقتدر اسالم است مثال عثمان که نفر سومین از سه شخصیت 
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 ییبه همان معنا -او ذیحق بودند از پاى در آمد و هرگز نه تاریخ و نه دوستان او موفق نگشتند که شهادت را 

  .بنام او در تاریخ ثبت کنند - شهید در ذهن مى نشاند  ي که کلمه

سیاه فقیر که تأثیرش در زندگى حتى به آن اندازه که فکر و حافظه را بخود مشغول سازد  ي اما آن برده 

شهید به تمام معناى کلمه محسوب است و  ،چون در راه خدا کشته شده -ابوذر غفارى  ي جون آزاد شده -نبود 

محترم بودن  ي یا الزمه به این نتیجه مى رسیم که شرط شهید بودن .یر و ناچار او را تقدیس مى کندتاریخ ناگز

یک شخص آن نیست که به هر ) بزرگ بودن( ي آن نیست که مقتول از بزرگان باشد و همچنین الزمه ،شهادت

اینک این موضوع را واگذاشته به دومین موضوع مى  .شهید محسوب گردد ،ه بقتل رسیدصورت و به هر گونه ک

  .تفاده خواهیم کردچه گفته شد اساز آن ،سپس در موارد لزوم پردازیم و

  

   :از وضع غیر عادى مدائن  ییدور نما

همان سربازانى بودند که بعنوان لشکر مقدمه به مسکن  ،سپاهیان امام حسن ي در گذشته دانستیم که زبده

از لحاظ روحیه و  ،که آنحضرت در مدائن اردوى خود را از آنها تشکیل داد ییرهسپار شده بودند و واحدها

همه غیر قابل اطمینان تر از  ،تشتت و تفرقه و دو دستگى ي سپاهیان او ضعیف تر و از جنبه ي ایمان از همه

و دیدیم که در همان نخستین روزهاى ورود امام حسن به مدائن و پیش از آنکه گروههاى امدادى از  .بودند

طرى نسبت به آینده و سه پدیده بروز کرد که مجموعا میتوانست اعالم خ ،دیگر اردوگاهها به وى بپیوندند

  .شدعاقبت کار با

 ي دیگرى شایعه ،بود که از خیانت بزرگ و دامنه دار مسکن بدو مى رسید ییخبرها ،یکى از این سه پدیده

به فرار ) قیس بن سعد فرمانده دوم لشکر مسکن بقتل رسیده(تحریک آمیز دروغینى که مردم را بدین عنوان که 

که براى ارائه دادن نامه هاى خیانتکاران کوفه نزد  -بود که هیئت اعزامى شام اي  و سومى فتنه ،تشویق میکرد

بر پا کردند باین معنى که در هنگام بیرون آمدن از اردوگاه آنحضرت بطوریکه همه  -امام حسن آمده بودند 

  .!که پسر پیغمبر صلح را پذیرفت اظهار کردند  ،اطالع یابند

مردمى فتنه انگیز و مردمى  )ع(در لشکر امام حسن  ،این کتاب گفتیم ي ههمانطور که در یکى از فصول گذشت

 مساعدى براى این ي غنیمت طلب و جمعى از خوارج و گروههاى ناسالم دیگر وجود داشتند و هیچ زمینه

  .نبود ،این سه پدیده است ي که پرداختهاي  گروههاى بد اندیش قابل استفاده تر از فتنه
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ایراد کرد و آنان را بر نیک اندیشى و پایدارى و استقامت تشویق نمود اي  مردم را گرد آورد و خطابه ،امام حسن

جنگ صفین را بیادشان آورد و آنگاه بیم و تأسف خود را از دو دستگى و  ي و روزها و خاطره هاى ستوده

ن بود که توانست از مردم این خطابه براى آنحضرت ای ي اختالف نظر کنونى اظهار داشت بزرگترین فایده

بانان چنین وانمود کرد که در مورد قبول پیشنهاد  ،متخلف و نا فرمانند ،صریحا اعتراف بگیرد که در کار جنگ

معاویه ما را به کارى ! آگاه باشید (: در آخر خطابه اش گفت  ،با ایشان مشورت مى کند )پیشنهاد صلح(معاویه 

اگر داوطلب مرگید سخن او را به خودش برگردانیم و با  ،هست و نه انصاففرا خوانده که در آن نه سربلندى 

پیشنهاد او را بپذیریم و  ،بکشیم و اگر خواستار زندگى میباشید ییاو را به محاکمه خدا ،شمشیر ي زبانه

صلح را امضاء کن ،مهلت ،مهلت: مردم از هر سو فریاد بر آوردند ) خشنودى شما را جلب کنیم ؟
1
.  

به دو روایت برخورد مى کنیم که از  ،ماجراى امام حسن وارد شده ي در میان تمامى روایاتى که درباره :مؤلف 

یکى از ایندو  ،بر دیگر روایات داراى مزیت اند) از مسلمات تاریخ بشمار رفتن(و در نتیجه ) کثرت راوى(نظر 

م حسن از همه سو فریاد بر آورده و همین روایت همین روایت است که مردم پس از شنیدن سخنان اما ،روایت

خواستار امضاى صلح شده اند و دیگرى روایت شوریدن مردم بر امام حسن است در مدائن بعنوان اعتراض بر 

  .!و امضاى صلح  قبول

  .!عى مردم بوده است خدا میداند واق ي عقیده ،متضاد ي حال آیا کدامیک از این دو رأى و عقیده

دو دستگى و اختالف کلمه را در اردوگاه امام حسن مشاهده  ي بوضوح نمى توان نشانه آیا ،اکنون با این وصف

کرد ؟ و آیا نمى توان هرج و مرج شدیدى را که بر آن اردوگاه حکمفرما بود بروشنى دریافت ؟ هرج و مرج که 

ن را خواهند یافت آن مردمى این امکا ي هیچ میدان جنگى با وجود آن سامان نخواهد یافت و از طرفى در سایه

  .تش جنگ را بر افروخته تر سازندکه بظاهر افراد را دعوت به صلح کنند و در باطن آ

  .امکان پذیر است ؟) هرج و مرج(با وجود  ،اصال آیا دعوت به جهاد و همراهى امام

این یکى از رنگهاى گوناگون سپاه مدائن و یکى از نشانه هاى دو رنگى سپاهیان و یکى از دالئل  ،به هر تقدیر

  .دخالت داشته اند ،ات این سپاهآنست که عناصر مختلفى در مقدر

نشان میدهد که به تحریک  ،که از حلقوم شورشیان سپاه بیرون مىآمده )علیه السالم(فریاد تکفیر امام حسن 

بود که وقتى آتش خشم این فرقه نسبت به یک فرد اي  این تعبیر گزنده ،ال ایشان بوده استخوارج و زبانح

                                               
  .از نظر خواننده گذشت ،مجلسى و دیگران نیمه ى اول این خطابه در ضمن متونى که از تواریخ قدیم در این فصل آوردیم ،ابن اثیر ،ابن خلدون -١
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خوارج  ي او ادا مى کردند در این مورد انگیزه ي درباره ،مسلمان یا یکى از رهبران مسلمین بر افروخته مى گشت

ود که مى خواستند بدینوسیله آن ب -یعنى نسبت کفر به امام حسن دادن  -بر روشن کردن یا دامن زدن این آتش 

بر طبق اصول و مقررات جهنمى خود مجوزى براى ارتکاب بزرگترین جنایت بیابند یعنى دست بخون حسن بن 

ورد که به استخوان بیاالیند و دیدیم که یکى از آنان بر ران او آنچنان ضربتى وارد آ -علیهما السالم  - على 

  .آسیب رسانید

نشان میدهد که بدست گروه دیگرى از  ،که حتى شامل ردا و مصالى امام شداي  غارت و چپاول بیشتر مانه

  .انجام گرفته است ،نامیده اند لشکر آنحضرت که متون و ماخذ قدیمى آنان را غنیمت طلبان

همگانى شدن و رواج برق آساى فتنه و آشوب در اردوگاه نشان میدهد که دست خیانتکار آشوب طلبان در آن 

جهاد مقدس همواره خود را در  ي داشته و اینگروه که چه در کوفه و چه در اردوگاه ها و در صحنهدخالت 

  .آن مؤثر بوده اند ي رى و توسعهدر رهب ،البالى صفوف جا زده بودند

شیعیان مخلص و اعضاى  ي که مهار کردن آن از عهدهاي  بر افروخته ي اینچنین بود وضع مدائن آتش فتنه ،بارى

که آن اقلیت مؤمن را نیز از قیام اي  حوادث ناگهانى و پیش بینى نشده ،تى هواداران امام نیز خارج شدهتشکیال

هدفهاى پست و پلیدى که  ،تزلزل و عدم ثباتى که امکان پایدارى را از بین برده ،خود باز داشته ي به وظیفه

اگر پیکار با معاویه مقرون : انتبار که جایگزین هدفهاى بزرگ و مقدس گشته و باالخره رواج این طرز فکر خی

دوستان و همرزمان  ییبصرفه نیست چرا با حسن نجنگیم و اگر به غنیمت هاى جنگى دست نمى یابیم چرا دارا

به آغوش معاویه  -اردوگاه مسکن  -و اگر نمیتوانیم همچون سران و سپاهیان آن اردوگاه ! را غارت نکنیم ؟ 

  .!ا او بسوى ما حرکت کند یسیم تچرا ننو ،پناه ببریم

تازه اینها مطالبى است که تاریخ ثبت کرده و در خاطره اش نگاه داشته و چه بسا مطالب دیگرى از این قبیل نیز 

و کسى جز  است در بین بوده که تاریخ از یاد برده یا خود را بفراموشى زده و یا مجال بازگو کردن آن را نیافته

  .خدا از آن آگاه نیست

وقعیتى و در میان چنان در چنین م! ه را در چنین موقعیتى فرض کنید معاوی ،بیائید بجاى امام حسن اکنون

آیا معاویه با آن زیرکى و گشاده دستى میتوانست از چنین گذرگاه تنگ و دشوارى بهتر از  ،سپاهیانى انصاف را

  .خود را نیز تضمین کند ؟ ي دهینبگذرد و در عین حال هدف و ایده و نقشه و آ ،شکلى که امام حسن گذشت
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آشنا شویم خواننده را با خود به  ،اینک تا بیشتر با موجباتى که راه شهادت را بر روى امام حسن بسته بود

  .دشوار این سیر تاریخى مى بریم سومین مرحله از مراحل تلخ و

   )ع(خط مشى معاویه در برابر هدفهاى امام حسن 

دیگر لقب و عنوانى که از آن پس باید بدو داده مى  ،از معاویه ساقط شد )استاندار() والى(عنوان  ،با مرگ عثمان

قانونى  ي نمیدانیم همین اندازه میدانیم که دو خلیفه ،شده یا نوع مسئولیت او در عرف اسالمى چه بوده است

بدینقرار وى استاندار او را به استاندارى منصوب نساختند و  )علیهما السالم(یعنى امام على و پسرش امام حسن 

پس  ،هم نبوده و هم میدانیم که قانون اسالم اجازه نمى دهد که در یک زمان دو خلیفه وجود داشته باشند

  .خلیفه نیز نمى توانسته باشد

  .که و چه بود ؟ ،از زمان عثمانبنابراین معاویه پس 

  .نمیدانیم

بروى این دو خلیفه شمشیر کشید و  ،میدانیم که وى از هنگامى که از منصب استاندارى شام معزول گشت ،بلى

ولى  ،کسى که دست به چنین اقدامى بزند لقب و عنوان خاصى مقرر ساخته باز میدانیم که قانون اسالم براى

  باغى است یعنى ستمگر و متجاوزاطمینان نداریم که معاویه خود بدین عنوان و لقب راضى بوده است این لقب 

  .فکر مى کنید خود او بجز رئیس متجاوزان براى خود لقب و منصبى مى شناخته است ؟

چندان اهمیت نمى داده که چندى بدون لقب بسر برد یا  ،بنظر مى رسد که معاویه با آن سرکشى جسورانه اش

اینکه شرع او را به لقب متجاوز بشناسد براى او که مى خواهد بزرگترین منصب ها و تیترها را بضرب شمشیر 

آن لقب  ،چه اهمیتى دارد که قانون بدو لقبى ندهد یا اگر مى دهد ،بدست آورد ،و بى اعتنا به رضایت شرع

او که سعد بن ابى و قاص بعدها پادشاهش مى خواند و مسلم بن عقبه!  متجاوز باشد ؟
1
و مغیره بن شعبه 

و عمر !2

                                               
یعنى ماجراى مباح کردن جان و مال و ناموس مردم مدینه بمدت سه روز و ویران کننده ى کعبه در ماجراى ) حره(وى قهرمان واقعه ى جنایتبار  -١

آورد توصیه ى او را هم بعنوان یکى از  مینه را براى حکومت یزید فراهم مینصب منجنیق و پرتاب سنگ و و همانکسى است که معاویه وقتى ز

اگر چنین شد مسلم بن عقبه را بر سر آنها بفرست زیرا او کسى  ،خواهى داشتاي  تو با مردم مدینه در گیرى(: مقدمات این هدف به او کرد و گفت 

  )رجوع شود به طبرى و بیهقى و ابن اثیر() ! است که خیر خواهیش بر من ثابت شده است
 -به گفته ى تمامى مورخانى که از او نام برده اند  - نخستین کسى است در اسالم که رشوه داد و ) المحاسن و المساوى(گفته ى بیهقى در ب - وى  -٢

این عمل ضد ) پسر ابوسفیان شناختن  ،یعنى زیاد را که ثمره ى آمیزش غیر قانونى ابوسفیان با مادر وى بود(زیاد ) استلحاق(کسى است که ماجراى 

گوى سبقت از دیگران ربود و خود  ،به داللى او انجام گرفت و باز کسى است که در معرفى و نامزد کردن یزید براى خالفت پس از معاویه ،اسالمى
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و بن عاص
1

هیچ (: و او که بهره مندى دنیویش چنانست که خودش مى گوید ! خلیفه و امیرالمؤمنینش مى نامند  

چه باك دارد که قانون این لقب ها و عنوانها را از او دریغ بدارد ) از دنیا نماند که بدان دست نیافته باشماي  بهره

                                                                                                                                                      
شوده کشانیدم که براى امت محمد بسى دیرپا خواهد بود و گرهى پدید آوردم که بدین زودیها گ ییپاى معاویه را به ماجرا(: او در این باره گفت 

خواهد بود زشتر وى و ) ثقیف(از اي  برده ،اگر زشتى و پلیدى مجسم گردد: و همانکسى است که حسان بن ثابت هجاى معروف خود ) نخواهد گشت

  یکچشم را درباره ى او سروده است
نیا را بر آخرت برگزید و با معاویه کردند و او د ییدنیا و آخرت در دل او صف آرا -) وردان(بقول غالمش  - همان شیطان معروف و کسى که  -١

.!طعمه ى او باشد لیکن نه فروشنده سود برد و نه آبروى خریدار بر جاى ماند ،همدست شد بدینشرط که مصر

کار حکومت بر او قرار  ،معاویه احساس کرد که اگر عمرو با او بیعت نکند(: ابن عبدربه به سند خود از حسن بصرى روایت کرده که گفت 

بخاطر چه بدنبال تو بیفتم ؟ بخاطر آخرت که در دستگاه تو خبرى از آن نیست ؟ یا : نخواهد گرفت لذا بدو پیشنهاد همکارى کرد عمرو گفت 

و معاویه  ،نویسپس مصر و نواحى آن را بنام من ب: گفت  ،شریک من باش: گفت ! بخاطر دنیا ؟ فقط در صورتى حاضرم کهمرا شریک خود سازى 

و فرمانبرى شرط را تغییر نمى دهد  ییبنویس که این شنوا: و فرمانبرى است عمرو گفت  ییو عمرو ملتزم به شنوا: هم نوشت و در آخر فرمان افزود 

.!)مگر بنویسى: این دیگر الزم نیست گفت : معاویه گفت 

ت که این عمر دراز را با اینچنین عقبگرد پلیدى بپایان برد و امتناع نکرد که رضایت یاف ،این صحابى پیر فرتوت که در نود و هشت سالگى مرد

.!اگر مصر و حکومت آن نمى بود بر مرکب نجات سوار مى شدم زیرا میدانم که على بن ابیطالب بر حق است و من بر ضد اویم: بیباکانه بگوید 

بسى مؤثرتر و پر آزارتر بود وى در آن هنگام یکى از کسانى  ،اى اسالم و رسول اکرمطلیعه و آغاز زندگى او از نظر ببار آوردن صدمه و خسارت بر

درباره ى او نازل شد بعدها باز یکى ) ان شانئک هو االبتر (شرکت داشت و کسى بود که آیه ى ) مبیت(بود که در نقشه ى قتل پیامبر اسالم در شب 

بطوریکه خود او وقتى خبر (ین نرفت مگر آنگاه که جراحت را هر چه عمیقتر ساخته بود از شرکاى واقعه ى شورش بر ضد عثمان بود و به فلسط

اي  و در آخر کار هم با این بده بستان فضا حتبار به معاویه پیوست در جنگ صفین بارسواترین وسیله) قتل عثمان را شنید به این موضوع اعتراف کرد 

که مایه ى فریب مسلمانان و اي  نقشه ،داد و سپس نقشه ى بر نیزه کردن قرآنها را طرح کرد خود را نجات ،که تاریخ بیاد دارد از مرگ حتمى

سپس به ) وارد شده ام که نمى دانم در پیشگاه خدا چه حجتى خواهم داشت ییدر کارها(: گسیختن رشته ى دین گشت در دم مرگ به پسرش گفت 

دنیاى معاویه را آباد و دین خود را تباه  ،کاش سى سال پیش مرده بودم ،اش اینها سرگین بودک(: اموال خود نظر افکند و انبوهى آن را دید و گفت 

باز مانده ى ثروت او سیصد هزار دینار طال و دو میلیون ) کور شدم و راه را گم کردم تا اجلم فرا رسید ،دنیا را برگزیدم و از آخرت گذشتم ،کردم

این  ،این دو جز بر فریب با یکدیگر همدست نمى شوند: درباره ى او و معاویه مى فرمود ) ص (اکرم  درهم نقره بود غیر از باغ و مزرعه رسول

) ص (با پیغمبر : حدیث را طبرانى و ابن عساکر روایت کرده اند احمد حنبل و ابویعلى در مسندهاى خود از ابى برزه روایت کرده اند که گفت 

!آمدم پیغمبر را خبر کردم فرمود ،من باال رفتم معاویه و عمروعاص را دیدم که به غنا مشغولند ،ین چیستشنید فرمود ببینید ا ییآواز غنا ،بودیم

بر فراز منبر رفت ) عمرو(از کتاب تطهیر الجنان تألیف ابن حجر نقل شده که ) بارالها ایندو را در آتش در انداز! پروردگارا این دو را در فتنه بیفکن (:

وى امتناع کرد مگر باین شرط  ،تو نیز بر منبر برو و گفته هاى اینها را پاسخ گوى: سپس مغیره نیز چنین کرد به حسن گفتند  و به على ناسزا گفت

خدا را  ،تعهد کردند و او بر فراز منبر بر آمد ،که آندو تعهد کنند که اگر راست گوید سخن او را تصدیق کنند و اگر دروغ گوید تکذیب نمایند

لعنت فرستاد و از آندو یکى ) سوار(و ) جلودار(این را دانسته اید که رسولخدا بر ! شما را بخدا اى عمرو و اى مغیره : رد و سپس گفت حمد و ثنا ک

راند معاویه بود ؟ اشاره به این جریان که روزى ابوسفیان سوار بر مرکب در حالیکه پسرانش معاویه و عتبه یکى جلودار بود و دیگرى از پى مى 

شما را بخدا اى : آى دانسته ایم سپس گفت : اهى مى گذشتند رسولخدا نظرش بر آنان افتاد و فرمود اللهم العن القائد و السائق و الراکب گفتند بر
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را جز از راه شباهت هر چه بیشتر !جایز نداند و لقب خلیفه ،شمشیر ي و فتح لقب ها و تیترهاى دینى را بوسیله

میان دو دین  ي فاصله ي ه فاصله اش با پیغمبر باندازهبر کسى ارزانى ندارد و بخشیدن آن را به کسى ک ،به پیغمبر

  .!است جائز نشمارد ؟

که وى بهتر از هر  -یا براى پسرش یزید !تحقیقا نمیدانیم که این لقب ها پس از آنکه معاویه آنها را براى خود

  .ته بودندتا چه اندازه وى را در امر دین مقید و پایبند ساخ ،فتح کرد - کس دیگرى او را مى شناخت 

مسائلى که  ي نفس خود در پیشگاه خدا درباره ي همچنین بطور قطع نمیدانیم که وى تا چه اندازه به محاسبه

به این نتیجه  ،کارها و رتق و فتق هاى او ي ولى با در نظر گرفتن نحوه .اهمیت میداد ،میباید خود را محاسبه کند

مى رسیم که وى هیچگاه با نظر واقع بین به حساب خود رسیدگى نکرده و جاه طلبى و بلند پروازیش بدو اجازه 

نمى داده است که موقعیت متزلزل و شخصیت پوچ خود را همیشه بیاد داشته باشد و فراموش نکند که با حذف 

یچ واقعیتى که بیش از تنیده هاى عنکبوت قابل اعتنا باشد این لقب ها و عنوانها و در زیر این ظاهر پر طنطنه ه

  .وجود ندارد

آنچنان دریچه هاى فکر را بروى او بسته بوده که گواهى عمروعاص بر اي  احساسات وحشى و سرکش قبیله

از نظر او مجوزى محسوب  ،خلیفه بودن او و نامزد کردن مغیره بن شعبۀ پسرش یزید را براى ریاست مسلمانان

جز  -بشهادت تاریخ  -در حالیکه آن هر دو کار  ،شده که با آن میتوان شرائط صریح اسالم را نادیده گرفت مى

.پست و ننگین نبوده است ي براى این معامله ییدر ازاى حکومت مصر و عراق و جز بهااي  رشوه

زیرا او یا واقعا یکفرد اموى صحیح النسب بود و یا  ،اینگونه روحیات و کارها از پسر ابوسفیان عجیب نیست

                                                                                                                                                      
شما را بخدا : سپس گفت  ،چرا میدانیم: که گفت لعنتى کرد ؟ گفتند اي  عمرو را به هر قافیه((ص (این را نمیدانید که رسولخدا ! معاویه و این مغیره 

: چرا میدانیم آنگاه حسن گفت : لعنت فرستاد ؟ گفتند  - یعنى مغیره  -اى عمرو و اى معاویه این را نمیدانید که رسولخدا بر قوم و عشیره ى این مرد 

) عمار یاسر(همانست که  )عمرو(که از على بیزارى مى جوئید این  ،پس خدا را بر این نعمت سپاس مى گویم که شما را از جمله کسانى قرار داد

آیا مایلید بکسى بنگرید که با خدا و رسولش راه دشمنى و انکار (: رضى اهللا عنه در جنگ صفین این جمالت را درباره ى او گفت  -صحابى بزرگوار 

را پیروز  - اهللا علیه و آله صلى  - پیمود و بر مسلمانان ظلم کرد و مشرکان را یاورى نمود و چون دید که خدا دین خود را عزیز و رسول خود 

اسالم آورد و تازه از روى ترس نه از سر میل و رغبت سپس رسولخدا وفات یافت و سوگند بخدا که از آن پس جز به دشمنى مسلمانان و  ،میگرداند

ابن  ،طبرى() و یاور دشمنان خدا است مدارا با تبهکاران شناخته نشده است پایدارى کنید و با او بجنگید زیرا او در پى خاموش کردن نور خدا و یار

  .)مسعودى و دیگران ،ابى الحدید
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در نسبش وجود داشت در عمل مى کوشید که همچون یکفرد اموى صحیح النسب باشداي  اگر هم خدشه
1

!و 

.بر کسى پوشیده نیست ،پیکار و رقابت اموى و هاشمى از آغاز تکوین این دو رشته تا روزگارى دراز

ن ایجاب مى کرد که امویان یعنى آن مردمى که چه در دوران جاهلیت و خاصیت طبیعى عکس العمل نیز چنی

خو گرفته و اسالم را فقط در روز فتح مکه آنهم اي  همواره با تفاخرات فامیلى و قبیله ،چه پس از ظهور اسالم

ك از روى ناچارى وال عالجى قبول کرده و هرگز این دین را آنطور که مورد نظر اسالم است نفهمیده و در

تلخ و انتقامجوى شکست گذشته شان را  ي همواره کینه هاى دیرین و موروثى را حفظ کرده و خاطره ،نکرده اند

  .از یاد نبرند

پا  ي آزاد شده ي بنده - بطوریکه خودش نقل مى کند  -و مشعشع نبوت  ییپس از فتح مکه و در عهد طال ،معاویه

حیثیت خود در تالش شدند و سپس در  ي براى تجدید آبرو و اعادهپیش نبود ولى پس از آنکه بنى امیه اي  برهنه

چه دلیل و  ،یکى از امویان را براى عضویت در شوراى تعیین خلیفه کاندید کرد ،هنگامیکه یک سیاست جدید

پسر عموى خلیفه و استاندار مقتدر شام ظاهر نشود و براى خود  ي موجبى وجود داشت که وى نیز در قیافه

رفدارانى نسازد و سپاهیان و مشاوران و زیر دستان را از خود خشنود نگرداند و کاخها و حاجبها و اعوان و ط

که جوابگوى آز و طمع هر وجدان فروش شکم پرستى مى  -دربانها نگیرد و از ثروت بیحساب استان شام 

  .توانست بود بهره بردارى نکند ؟

خود و قبیله اش را از قدرتى که بر او و قبیله !مى توانست دادرعیتى فرومایه بود و ن ،اگر معاویه در عهد نبوت

چرا در دورانی که خود یا قبیله اش قدرت را بدست گرفته اند حسابهاى پیشین را تصفیه  ،اش دست یافته بستاند

از  ،انتقام خود را از بازماندگان دشمن ،نکند ؟ و چرا به طبیعت خویش بازگشت ننموده و با کنجکاوى و دقت

کامال انتظار مى رفت که معاویه در نخستین  ،پسران و برادران و یاران او نگیرد ؟ با توجه به این حقیقت ها

فرصت مناسبى که بدست مىآورد با نیروهاى مسلح خود بر سر على و حسن علیهما السالم بتازد و در عین حال 

                                               
تألیف ) بهجۀ المستفید(تألیف ابن السمان و ) مثالب بنى امیه(ابوالفرج و ) االغانى(ابن السائب و ) المثالب(زمخشرى و ) ربیع االبرار(رجوع شود به  -١

خواننده مختار است که معاویه را به هر یک از چهار پدرى که در این کتابها بنام و نشان  جعفر بن محمد همدانى پس از مراجعه به کتابهاى مزبور

.انتساب دهد ،براى او معرفى کرده اند

  .)و لیس الصریح کاللصیق(: سرور عرب در نهج البالغه به همین موضوع اشاره مى کند آنجا که مى گوید : مؤلف 
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و داراى اثر عمیقتر و براى اسالم زیانبخش  دراز مدت تراي  به مبارزه -در میدان جنگ سرد  -در میدانى دیگر 

  .بر ضد این دو بزرگوار دست زند ،تر

میتوان بر این حقیقت استدالل  ،با بسیارى از اقدامات و عملیات دیپلوماتیک معاویه در دوران ممتد حکومتش

یا بگو بر ضد واقعیت و جوهر  ،را بر ضد اصول و مبانى مکتب علوىاي  وسیع و گسترده ي کرد که وى حمله

  .طرح ریزى میکرده است ،متجلى است ،اسالم که در مکتب على و دودمان مطهرش

:قطعى بنظر مى رسد که وى در وراى این حمله چند هدف را تعقیب مینموده

تن واحد فلج کردن جناح شیعیان یعنى تنها گروه آزاد و نابود ساختن تدریجى وابستگان به این جناح و شکس-1

  .ایشان ي بهم پیوسته

آفریدن اغتشاشهاى حساب شده در مراکز وابسته به خاندان پیغمبر و والیاتى که بعنوان شیعه گرى شناخته  -2

شده اند و آنگاه سرکوبى و مجازات سخت و عبرت آموز مردم بى پناه این والیات باستناد ایجاد بى نظمى و 

.شورش

ایشان را تحمیل کردن و  ییفراموشى یا بدگو ،از دنیاى اسالم و بر مردم کنار گذاردن خاندان پیغمبر-3

.جلوگیرى از هر گونه امکان نفوذ ایشان و سپس فعالیت براى نابودى آنان از راه ترور و قتل هاى مرموز

  .مشتعل کردن جنگ اعصاب -4

به حساب آن در پیشگاه خدا  چندان است که رسیدگى ،معاویه در این میدان اخیر ي تاخت و تازهاى ظالمانه

 ي آنجا که درباره -بسى بطول خواهد انجامید همچنانکه حساب آن در تاریخ به درازا کشید و بحث ما 

  .از این ستمگریها خواهد کشید ییبه یادآورى نمونه ها -تخلفهاى معاویه از شرائط صلح سخن گوئیم 

راه دشمنى با على و خاندانش و با افکار و هدف ها و یکى از بارزترین نمونه هاى عنان گسیختگى معاویه در 

آن بود که در تمام قلمرو نفوذ خود لعنت على و آل على را بصورت حتمى و قاطعى مقرر و رائج  ،ایده هاى ایشان

مندرج و مضمر است یعنى انکار حق خالفت و  - لعنت کردن ایشان  -آنچه در بطن این عمل  ي ساخت با همه

.جلوگیرى از نقل احادیثى که در فضیلت آنان وارد شده و مجبور ساختن مردم به اظهار بیزارى از ایشان

است که بخاطر آن  اي پیغمبر را گشود و این سابقه ي معاویه با اینکار نخستین کسى شد که باب لعن بر صحابه

وى براى اینکه افکار عمومى را براى این بدعت بزرگ آماده ! هیچ مؤمن دیندارى بر او رشک نخواهد برد 
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که هر چه با مبادى و افکار معاویه  ییتدبیرها ،متوسل شداي  به تدبیرهاى شیطنت آمیزو پیش بینى شده ،سازد

  .از مبادى و اصول الهى فاصله داشت ،سازگار بود

هر موج تبلیغاتى قوى و تندى است بویژه اگر !تأثیر پذیرى سریع مردم از ،کى از عجیب ترین حاالت اجتماعی

 ،مردم به چه چیز معاویه دلخوش بودند که همصدا با او ،انصاف را.با دو عامل طمع مال و طمع مقام همراه باشد

اهل بیت سراغ کرده بودند که به دلخواه  دراي  على و حسن و حسین علیهم السالم را لعن کردند و چه نقیصه

شاید وى مردم را قانع ساخته بود که آنکسانى که در آغاز دعوت اسالم با .معاویه زبان بدشنام ایشان گشودند

که حرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام اي  جنگیده اند و آن طائفه -صلى اهللا علیه و آله  -رسول اکرم 

که زنا را بجاى نسب شناخته اند و آن مردمیکه پیمانها را شکسته و سوگندها را نقص نموده اند و آن عناصری

کرده اند و آن جا نیانى که دست بخون بزرگان اسالم آلوده اند و بیگناهان را زنده بگور ساخته اند و نماز 

جمعه را در روز چهارشنبه خوانده اند
1
  .!على و آل على مى باشند 

از راه تطمیع وارد شده بود و یا حتى بدون اینکه آنانرا تطمیع  ،رنج قانع کردن مردم را ببردشاید هم بجاى اینکه 

به هر تقدیر و به  ،دست به ارعاب و تهدید ایشان زده بود ،وارد شده بود و یا حتى بدون اینکه آنرا تطمیع کند

کشید که لعن على در  ییاو بجا کار اطاعت بى قید و شرط مردم از(باالخره به هدف خود رسید و  ،هر وسیله

)میان ایشان سنتى پا بر جا شد که کودکان با آن بزرگ مى شدند و پیران با آن مى مردند
2

خود  ،بگمان قوى 

نامید و فریب خوردگان ریاست و زعامت او و گرفتاران اطاعت و ) سنت(معاویه بود که این بدعت را 

                                               
و مدارك دیگرى که قبال بمناسبت ذکر برخى از این جنایات از آن یاد )  72ص  2ج () مروج الذهب(به  براى اطالع از این موارد رجوع شود -١

  !از آن یاد خواهیم کرد) کیفیت وفاى معاویه به شروط صلح(کرده ایم یا بعدا در فصل مربوط به 
ر ایام جنگ صفین شنید که بعضى از اصحاب به مردم شام تذکر این مطلب در اینجا الزم است که على علیه السالم د)  72/  2(مروج الذهب  -٢

بهتر است اعمال آنان را بازگو و حاالت آنان را  ،من خوش ندارم که شما بدزبان و دشنام گوى باشید(: به آنان گفت  - - ،ناسزا و دشنام مى گویند

خدایا خونهاى ما و آنان را حفظ کن و میان ما و آنان صلح : ئید بجاى دشنام بگو ،این هم درست تر و هم به عذر خواهى نزدیک تر است ،بیان کنید

روزى )  421و  420/  1: شرح نهج البالغه (ده و ایشان را از گمراهى نجات بخش تا گمراهان حق را بشناسند و باطل گرایان از ضاللت باز گردند 

مسئلت مى کنم که تو را حفظ کند و این قوم را هالك گرداند امام  از خدا: در ضمن سخنان خود گفت  ،پیک معاویه نزد حسن علیه السالم آمد

به کسى که تو را امین دانسته خیانت مکن براى تو همین بس که مرا بخاطر رسولخدا و بخاطر پدر و مادرم دوست بدارى ! آرام (: حسن بدو گفت 

.(دشمن آنان باشى و آنان را نفرین کنىاما در خیانتکارى تو هم همین بس است که جمعى بتو اطمینان کنند و تو 

  )ط نجف ،143ص  ،المالحم والفتن(
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م را پذیرفتند و پس از او همه بر این بدعت شوم باقى ماندند تا او همین نا ي فرمانبرى او نیز بمیل و اراده

  :زمانیکه عمر بن عبدالعزیز آن را بر انداخت و ممنوع ساخت به متن تاریخى زیر توجه کنید

چون خطبه اش بپایان رسید بر طبق عادت و رویه خود از دشنام و  ،خطبه مى خواند) حران(خطیب جامع (

سنت را ترك  ،سنت ،سنت ،آه: یزى نگفته بود ناگهان مردم از همه سو فریاد بر آوردند چ) ابوتراب(ناسزا به 

  .!)کردى

شد براى به وجود آمدن مفهوم دیگرى براى این کلمه و این اي  ریشه و پایه) سنت معاویه(این  ،در دوره هاى بعد

  کار بدست فراموشى سپرده شدمفهوم دومین نسلها در میان مردم باقى ماند و مناسبت هاى سیاسى آغاز 

خواننده را از اینکه مثال  ،یک هشیارى منصفانه نسبت به هماهنگى و یکنواختى روحیات و صفات این مرد

جنگ حسن و  ي براستى اگر در صحنه ،حال پس از این همه .زیادى در اینمورد زده شود بى نیاز مى سازد

قتل مى رسید معاویه چگونه عمل مى کرد ؟ آیا با توجه به پیروزى نصیب معاویه مى شد و امام حسن ب ،معاویه

این سوابقى که یاد شد میتوان گفت که وى در آنصورت جانب اعتدال و میانه روى را مراعات میکرده و در 

مورد یاران و شیعیان و بازماندگان با اخالص امام حسن تصمیمى متناسب با آن سوابق اتخاذ نمیکرده و با تار و 

ن آنان بهترین بهره بردارى را از پیروزى خود نمى نموده است ؟ آیا با در نظر گرفتن این نکته که وى با مار کرد

آشکارى در پیش گرفت و شاخص ترین فرد خاندان با عظمت پیامبر را در  ي فرزند پیغمبر آنچنان عمل خصمانه

جز این مى رسیم که وى در اي  نتیجهبه  ،تبلیغاتى خود به آنصورت شرم آور مورد حمله قرار داد ي مبارزه

یعنى در صورت کشته شدن امام حسن و بى رقیب ماندن میدان یک کشتار دسته جمعى و یک قلع و  -آنصورت 

  روابط خود با شیعیان و مخلصان اهل بیت قرار میداد ؟ ي قمع هولناك را سر لوحه

آنکه از لحاظ تاکتیک هاى سیاسى یا از نظر جاى تردید نیست که معاویه در آنصورت با کمال بیباکى و بى 

تصفیه مى  ،یکسره حساب خود را با اصول و مبانى اسالم ،دینى کوچکترین مانعى در سر راه خود مشاهده کند

کرد همان مبانى و اصولى که از آغاز خالفت على بلکه از هنگام ظهور و گسترش نخستین جلوه هاى انوار بنى 

همواره او  ،بر اثر کدورتها و دوئیت ها به شام گریخت) امویگرى(اوانى که  از هاشم در جهان و حتى شاید

  .راتحت فشار قرار داده و آسایش خاطر او را سلب کرده بود
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معاویه کسى نبود که نتواند نقشه ها و تدبیرهاى دیگرى نیز براى تار و مار کردن شیعه پس از قتل امام 

بر  ،آن نقشه ها و تدبیرها ي معاصر خود را بوسیله ي لت دست شدهحسن طرح نماید و نسل فریب خورده و آ

  .انجام این عمل با خود موافق سازد

او همان کسى بود که با همین گونه شیطنت ها توانست لعن على را رائج سازد و هم مسئولیت خون عثمان 

دوزخى  ي این زنجیره ي حلقهچه مانعى وجود داشت که ریشه کن نمودن تشیع نیز سومین  ،را بگردن او افکند

  .باشد ؟ او اساسا مرد میدان همینگونه شیطنت ها بود

 ،فراوان یافت مى شد ،مزدورى ي وجدانهاى قابل خرید و قلمهاى آماده ،شام ي در کنار کاخهاى بر افراشته

جعل شود و اصول  )ص(او احادیثى از زبان رسولخدا  ي چه اشکالى داشت که در تأیید روشهاى حساب شده

مکتب علوى مورد هجوم قرار گیرد و افکار و آموزشهاى آن مسخ گردد و تعلیمات آنحضرت چندان در چشم 

در محیطى که از آل محمد  - حقیر و بى ارزش معرفى شود که قابلیت بقاء را از دست بدهد و سپس  ،مردم

بانیان  ،دانى مردم از اسالم واقعى فراهم آیدبراى روگراي  وسیله ،از مجموع این حقایق مسخ شده -خالى است 

اولى اسالم مورد تهمت قرار گیرند و کسانى که خود نخستین فرا گیرندگان اسالم و سر چشمه هاى تعالیم این 

دشمنان اسالم معرفى شوند و آنگاه پس از چندى تدریجا اسالمى دیگر که از افکار  ي در چهره ،مکتب اند

.براى مردم تشریح شود ،و در راه مصلحت او بکار مى افتدمعاویه الهام مى گیرد 

ندانسته اید من چه (: این همان خطرى بود که حسن در این جمله خود خطاب به دوستانش بدان اشاره مى کرد

  .)بخدا آنچه بکار بستم براى شیعیانم از هر چه در جهان است با ارزشتر بود ،کردم

.و فکر نیست که از هر چه در جهان است با ارزشتر باشد و هیچ چیز جز جاودانه ساختن ایده

وقتى علت صلح حسن را از او  -محمد بن على بن الحسین علیهم السالم  ،و باز همین حقیقت بود که امام باقر

و اگر کار او نمى  ،او بهتر میدانست که به چه کارى دست زده(: در پاسخ بدان اشاره کرد و گفت  -پرسیدند 

  .)آمد میعظیمى پدید  ي ان واقعهبود بیگم

  نتایج بحث

عزیز را به هدف مورد نظر برساند و پیش  ي این بحث توانسته است خواننده ي مراحل سه گانه ،بگمان قوى

آورده  میانتقاد را فراهم  ي تدریجا بسیارى از گرهها و مشکالتى را که زمینه ،از آنکه ما خود نتیجه گیرى کنیم

  .حل کند و بگشاید



188

اثبات کنیم و نشان  )ع(اینک براى اینکه گفتار پیشین خود را در مورد بسته بودن راه شهادت بروى حسن 

:میگوئیم ،در دسترس آنحضرت قرار نداشته است) شهادت(دهیم که حسن از شهادت نمى گریخته بلکه 

 ،او را احاطه کرده بودرا که در مدائن و در آخرین لحظات  ییاگر امام حسن میخواست مشکالت و مضیقه ها

هزار سپاهى شامى آشکارا در پیش  60که  ییبا ریختن خون پاك خود حل کند و براى تقبیح روش ستمگرانه

قطعا اینکار از وى ساخته نبود و  ،برساند!شهادت را وسیله سازد و خود را بدانمقام عزیز و ارجمند ،گرفته بودند

بیمصرفى مى شد که هرگز دوستانش هم قادر نبودند نام وى  ي کشته وى با این عمل بجاى آنکه شهید باشد همان

  .در تاریخ ثبت کنند) شهید(را بعنوان یک 

  :دلیل این موضوع آنکه

همان وضعیتى که آشفتگى شدید سپاه  ،حکمفرما بود) مدائن(توجه به وضعیت اسفبارى که در آن هنگام بر 

برخى از سپاهیان و حتى با بکار بردن اسلحه از آن حکایت میکرد و نامه هاى  ي نعره هاى خصمانه ي بوسیله

خیانتکاران کوفه که پیمان قتل حسن را با معاویه بسته بودند پرده از روى آن بر میداشت و باالخره همان 

از قبول این  وضعیتى که خود امام حسن از این نامه ها بدان پى برده بود توجه به این وضعیت اسفار هر کسى را

پر طرفدارى در میان سران اردوگاه وجود داشته که بموجب آن  ي حقیقت ناگزیر مى سازد که اندیشه و نقشه

امام صورت وقوع یابد و طرفداران این نقشه براى انجام آن در پى فرصت  ي میبایست بزرگترین جنایت درباره

  .مناسب بوده اند

و ) مسکن(ن رعب و ترس بر سپاهیان و رسیدن خبرهاى ناگوار بر هم خوردن نظم اردوگاه و مستولى شد

براى خیانتکاران این فرصت مناسب  ،پدید آمدن هرج و مرج مصنوعى در میان توده هاى کم ادراك و فرومایه

 ،نیز انتظار آن را مى بردند) باند اموى(و ) خوارج(و قاطعى که  ییرا پیش آورد و امکان فرود آوردن ضربت نها

آنان فراهم آمد و فراموش نکرده ایم که معاویه نیز در نخستین نامه هایش به امام حسن بطور سربسته آن براى 

کارى مکن که  ،زنهار(: آیا این عبارت در نامه هاى معاویه  ،تهدید کرده بوداي  حضرت را به وقوع چنین حادثه

  .بمعناى همین تهدید نیست) ! فرومایه باشد!مرگ تو بدست مردم

 -حساس و وضع بقدرى آشفته شده بود که هرگونه اقدام و حرکتى از طرف امام حسن اي  عیت بدرجهموق

بدون  -و چه براى بازگشتن بسوى کوفه  )مسکن( ي چه براى پیوستن به جبهه ،چه بقصد جنگ و چه بعزم صلح

ورشى مسلحانه مواجه مى تردید با مخالفتى حاد و تند و سپس با سر پیچى و تمردى همگانى و در آخر کار با ش
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.گشت و این همان یگانه آرزوى معاویه بود که در راه تحقق آن سیم و زر خزائن شام را نثار مى کرد

اهریمن شورشهاى بزرگ و .سرکش را فرو نمى نشانید ي و در آنصورت هیچ چیز جز خون پاك حسن این شعله

قربانى بیگانه را مى طلبد و عظمت و شخصیت کسى حکم ظالمانه صادر مى کند و : دیوانه همیشه چنین است 

حکم ظالمانه صادر : هم مانع قربانى شدنش نمى تواند شد اهریمن شورشهاى بزرگ و دیوانه همیشه چنین است 

آیا ضربتى که در ساباط مدائن بر حسن وارد آمد دلیل این ادعا نیست ؟ و .مى کند و قربانى شدنش نمى تواند شد

قبلى بر آنحضرت وارد آمد ؟ وى در آن هنگام از خیمه گاه خود خارج  ي بعمد و با نقشه آیا این ضربت جز

گشته و بسوى مقر استاندار خود رهسپار بود تا در آنجایگاه امن و دور از غوغاى اردوگاه بهتر بتواند تدبیرهاى 

  .الزم را براى فرونشانیدن آتش فتنه اتخاذ کند

گروهى از شیعیان و نزدیکانش او را در میان گرفته بودند و کسى را (: اند  در این مورد مورخان چنین نوشته

گروهى از شیعیان و نزدیکانش او را در میان گرفته بودند (:!و بعبارت یک متن تاریخى دیگر) بدو راه نمى دادند

مردمرا از وى گرد او به حرکت در آمده و (: و بعبارت یک متن تاریخى دیگر ) و کسى را بدو راه نمى دادند

آیا اینها همه بصراحت !چرا مردم را از او دور میکرده اند و چرا کسى را بدو راه نمى داده اند ؟) دور میکردند

اثبات نمى کند که امام حسن بر جان خود تأمین نداشته و مورد تهدید بوده است و آیا بدست نمىآید که 

دشمنان خونین  ي رون آمده بودند پس از مدت کوتاه در چهرهمردمى که بنام جهاد و براى دفاع از او از کوفه بی

  .او ظاهر گشته بودند ؟

بمنظورى جز این بوده که از آن محیط فتنه آلود و آبستن ) سعد بن مسعود(آیا رفتن وى به مقر استاندارش 

او بچشم دور باشد ؟  ،حوادث بزرگ و شورش همه گیرى که معلوم نیست با چه مخاطراتى همراه خواهد بود

خود دیده بود که وابستگان و زیر دستان خودش خیمه و خرگاه او را غارت مى کنند و بگوش خود شنیده بود 

مشاهده کرده بود که از روى  ،تکفیر مینمایند و دشنام میگویند -صاحب آن قداست و مقام را  -که او را 

مى کنند و احساس کرده بود که کار دشمنى قبلى دست به آزار او مى گشایند یا قصد جان او  ي حساب و نقشه

برخورد آنان خود  ،رسیده که حتى طاقت دیدن او را هم ندارند و اگر در میان آنان ظاهر گردد ییآنان بجا

این ماجراها دور نبود نقل  ي از اینرو بجایگاهى که چندان هم از صحنه ،موجب تمرد و عصیان آنان خواهد شد

.یکى از وسائل عالج باشد -در صورت عالج پذیر بودن وضع  -یتوانست مکان کرد و همین انتقال م

 ،هیچکس به پیروزى امام حسن از خود او عالقه و اهتمامش بیشتر نبود ،بسى روشن است که در جهان
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براى  ،همچنانکه فعالیت هیچکس نیز در این راه از او شدیدتر و شور و نشاطش فراوانتر و در صورت لزوم

  .ریغ تر نبودفداکارى بید

که امروز بسهولت براى ما مطرح مى گردد از نظر او نیز  ییهمچنین بدیهى است که راه حلها و نظرها

بنظر او نیز مى رسیده است سایر مراحل زندگى وى نشان مى  ،ما مى رسد!که به نظر ییپوشیده نبوده و تدبیرها

در  ،در جنگ یا صلح -شکالت در طول زندگى دهد که وى چندان روشن رأى و با تدبیر بوده که بر تمامى م

فائق آمده و بهترین راه حلها را  - )مدینه(یا مقر امامت  )کوفه(در مقر حکومت  ،راه جهاد یا در جاده مسالمت

  .براى آنها انتخاب کرده است

مرگ زندگى براى اي  میتوان ادعا کرد که کمترین زمینهاي  آیا در چنان وضع بحرانى و آشفته ،حال انصاف را

باید پذیرفت که آن وضع و موقعیت براى امام حسن جز مرگى ! وجود میداشته است ؟  -یعنى شهادت  -آفرین 

که فقط  -همانست که شخصیت هاى با ارزش و بزرگ  ،ابدى و بى اثر نمیتوانسته است ببار آورد و این مرگ

  .باید از آن گریزان باشند -آنگاه میمیرند که سنتى را زنده کنند یا امتى را نجات بخشند 

امواج مهیب بال و محنت نشان میدهد و یاد آورى  ي ترسیم صحنه هاى مالتبارى که امام حسن را در میانه

.بسى دشوار و طاقت فرسا است ،براى دوستدار آن پیشواى نستوه و پر توان ،آن ساعات و لحظات بس دشوار

مانند دشمنى هاى  -ول یکسلسله موجبات معمولى و عادى است ذهن آدمى باسانى مى تواند حوادثى را که معل

تصور کند و هضم و توجیه نماید دشمنى معاویه با امام  -یا اختالفات فکرى اي  شخصى یا مخاصمت هاى قبیله

از اینقبیل اند لیکن حوادث و  )ع(حسن یا خصومت بنى امیه با بنى هاشم و یا اختالف خوارج با على و اوالد على 

دردناکترین امورى مى باشند که  ،جز طمعهاى پست و پلید بشرى ندارنداي  که هیچ موجب و انگیزه یییدادهارو

  .تصور مینماید!انسان از بیقاعدگى و انحراف مردم در ذهن خود ترسیم و

که به امامت حسن همان اندازه معتقد است  -فکر مى کنید این موضوع امکان پذیر است که یک نفر شیعه 

در  -نعمت او و پدرش زیسته است  ي به نبوت جدش و پیغمبر و بعالوه پیغمبر و بعالوه سالها در سایهکه 

خاطر بگذراند که در بحرانى ترین و دشوارترین لحظات زندگى امام ولى نعمتش و در لحظاتى که وى از همه 

  .!بزرگترین خیانت را نسبت به او مرتکب گردد ؟ ،وقت به اخالص شیعیان محتاج تر است

دنائت آمیزى است که در هنگام اقامت آن  ي منظور همان توطئه! بوقوع پیوست  ،بلى این امر امکان ناپذیر

اکنون بنگرید که انحطاط و انحراف اخالقى در  .وى چیده شد ي درباره) سفید ي مقصوره(حضرت در حصار 
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میبایست سربازان خود را براى جهاد با دشمن از آنان انتخاب کند تا چه حد شدید میان نسلى که امام حسن 

  .بوده است

و دور از تأثیر محیط داراى سجایاى اخالقى  ییفرد ذاتا داراى فضیلت است و گاه کسى خود بتنها گاه یک

با یک گرایش  ولى گاه نیز همین فرد تحت تأثیر سست عنصرى و ضعفى که در نهاد اوست در مواجهه ،است

منش فردى خود را از دست میدهد و بجاى آن روح جمع را پذیره مى  ،عمومى ي همگانى و یک شور و حماسه

همچون جمع مى اندیشد و همانند آنان احساس مى کند و در مسیر آنان گام مى نهد چنین فردى در این  ،گردد

زه است و این مخالفت معموال اندکى پس از حالت با دریافت ها و اصالت هاى فطرى خود در مخالفت و مبار

  .به ندامتى شدید تبدیل خواهد یافت ،فرو نشستن تند باد و خاتمه یافتن آن هنگامه

شدت بحران مدائن آنچنان بود که حتى شیعیان میانه حال را نیز در مسیر خود حرکت داد و شیعه گرى و 

امام  ،آخر اگر این .از یاد او برد -دین مربوط نیست  که به -عربى را نیز  ي غرور حزبى و حتى عواطف ساده

  .یک انسان شریف مجروح هم نیست ؟ ،ولینعمت هم نیست ؟ و اگر نه ،نیست

) شکاکها(و ) امویها(و ) خوارج(وضع  ،آن سپاه بیاد دارد) ي شیعه(این یک نمونه از روشى است که تاریخ از 

نمونه که تاریخ ضبط کند معموال دلیل بر وجود نمونه هاى  را دیگر خودتان حدس بزنید و یک) الحمراء(و 

.تاریخ محو گشته و یا از آغاز نخواسته آن را ضبط نماید ي فراوان دیگرى است که یا از حافظه

 ،داد -که صلح را بر او خرده میگرفتند  -یک روى دیگر مسئله نیز از پاسخى که امام حسن به شیعیانش 

از صلح با معاویه منظورى جز این نداشتم که شما را از کشته شدن (: ین پاسخ فرمود وى در ا.استفاده مى شود

)برهانم
1
  .استگرى هم بدین مضمون از آنحضرت باقی جمالت فراوان دی ،

توضیحى  ،که خواننده را به مفاد این جمله کامال معتقد سازداي  اینک براى درك این حقیقت باندازه

یک سعى مى کنند بحکومت !دو شخصى که هر ي مبارزه ،ن و معاویه در حقیقتامام حس ي مبارزه: میدهیم 

مبارزه میان دو مسلک و دو فکر بود که با یکدیگر نزاع مرگ و زندگى داشتند و بر  ،نبود این مبارزه ،برسند

دو طرز سر بقاء و ابدیت با هم مى جنگیدند پیروزى در این مبارزه بمعناى جاودانگى یکى از این دو مسلک و 

فکرى که دو رقیب بخاطر آنها در برابر یکدیگر قرار داشتند بود جنگهاى مسلکى همیشه چنین است در این 

پیروزى واقعى نیست بلکه آنچیزیکه پیروزى یکى از دو جبهه را مسجل  ي نشانه ،پیروزى از راه اسلحه ،جنگها

                                               
١

  )303ص (: دینورى  - 
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اي  جاودانه شدن و بقاء مکتب و مسلک آن جبهه است و اى بسا که این پیروزى نصیب آن جبهه ،مى سازد

  .شکست خورده و مغلوب است ،نبرد با سالح ي میگردد که بظاهر و در صحنه

در دو جبهه و  ،عقیده و مکتب به دو گروه تقسیم شده بودند ي مسلمانان بر اثر اینکه از جنبه ،در آن دوره

ممکن در راه  ي خود دفاع مى کرد و به هر وسیله ي هر جبهه از فکر و عقیده ،ه متخاصم قرار داشتنددو اردوگا

  .آن فداکارى مینمود

صحنه هاى تحریک آمیزى . کوفه و شام بود ،مکتب علوى و مکتب اموى و آن دو اردوگاه ،این دو مکتب

ه شام را از شیعیان و فرزندان على علیه السالم اردوگا ،که معاویه بنام انتقام خون عثمان در شام بوجود آورد

ناگزیر به کوفه یا والیات تابع کوفه  ،داشته باشنداي  خالى ساخت و آنان براى اینکه زندگى آرام و بى دغدغه

  .عموم شیعیان اهل بیت در کوفه و بصره و مدائن و حجاز و یمن گرد آمدند ،پناه بردند و بدین ترتیب

از همه سو به مرکز عراق نقل مکان کردند و کوفه  ،مهاجران و انصار ي ان و بازماندهرجال و بزرگان مسلم

طبیعى بود  ،بنابراین.تبدیل یافت ،امن و امان میراث رسالت ي و گنجینه!در عهد خالفت هاشمى به پایگاه اسالم

با قبول همگانى این زبدگان و  ،که دعوت عام امام حسن به نبردى که سرنوشت آن دو مکتب را باید تعیین کند

جدش  ي برگزیدگان که پس از رحلت پدرش در کوفه مانده بودند و غالبا از شیعیان او و پدرش و از صحابه

مواجه گردد و از اینرو بود که اینان همگى در جایگاههاى خود در میان صفوف و واحدهاى سپاه  ،پیغمبر بودند

  .در اردوگاه نخیله مجتمع گشتند

این سپاه  ي باندازه ،استعداد و امکان نگاهدارى و حراست میراث اسالم بوجه صحیح ،از عالماي  یچ نقطهدر ه

در کنار این بزرگمردان در .وجود نداشت -که متضمن گروههاى ارزنده و افراد خاندان پاك بنى هاشم بود  -

فصیل عناصر آنان و انگیزه هاى گروههاى دیگرى نیز وجود داشتند که در گذشته بت) نخیله(صفوف اردوگاه 

  .آنان و نتائج اعمال آنان را بازگو کرده ایم

و بسیج جنگى نیز ضرورتى بود که اوضاع و احوال آن را ایجاب مى کرد و در فصول  ییشروع به صف آرا

عناصر گوناگون و  ،آن از عدد انگشتان کمتر بود ي که شماره ییدر ظرف روزها .پیشین بدان نیز اشاره کرده ایم

رنگارنگ در دو اردوگاه مسکن و مدائن گرد آمدند و صفوف جنگ از این اشخاص مختلف الحال تشکیل شد 

مردمى  ،ممتاز یعنى افراد مسلکى و با ایمان و مخلص ي در هر یک از این دو اردوگاه در کنار مسلمانانى از طبقه

  .از طبقات مختلف و میانه حال قرار گرفتند
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شبیه بود که در صورت عدم وقوع پیش اي  به تصفیه ،بیداهللا بن عباس و همراهانش بسوى معاویهفرار ع

را که ) مسکن(اردوگاه  ،این واقعه ،اى بسا سودمند نیز میتوانست باشد چه ،آمدهاى دیگرى از همان نوع و غیره

لیکن . خالى ساخت ،اه بودندکه در حقیقت عضو فاسد این سپ ییاز ناسره ها ،اینک رویاروى دشمن قرار داشت

 ي همچون روحیهاي  در میان انبوه مردمى قرار گرفته بودند که روحیه ،در مدائن امام حسن و یاران نزدیکش

نه امکان رسیدن به معاویه وجود داشت تا فرار کنند و نه وظیفه و مسئولیت  ،لشکر شکست خورده داشتند

شور و شوقى در آنان بر مى انگیخت تا استقامت بورزند و همینها بودند که پس از زمانى کوتاه ابزار آن 

که از این جنگ داشت سدى کشیدند و راه  ییبزرگ تاریخى شدند یعنى میان امام حسن و هدفها ي فاجعه

.)همچنانکه قبال گذشت(هادت افتخار آمیز را بروى او بستند و همه کار او را تباه کردند ش

میتوانسته از یک راه استفاده کند و آن  ،جنگ یا نپذیرفتن صلح ي اکنون فرض مى کنیم که امام حسن براى ادامه

فرمان دهد که ) مسکن(ا اخالص به یاران ب ،اینکه از میان همان حصارى که در مدائن او را در میان گرفته بود

تحت رهبرى فرمانده جدید قیس بن سعد بن عباده جنگ را شروع کنند و میدانیم که این مرد بزرگ تا آنجا 

حتى در صورت صلح امام حسن نیز جنگ را بر صلح ترجیح  -آید  میاز بررسى تمایالت شخصى اش بدست که 

میداده است
1

جنگ  ي دائن مانع از آن بود که امام حسن این سپاه را آمادهاگر نافرمانى و شورش اخاللگران م 

) مسکن(که در اردوگاه  ییبه هر حال نمیتوانست از صادر کردن فرمان جنگ به یاران مخلص و با وفا ،سازد

  .مانع گردد ،بطور سرى یا آشکار ،بودند

نیز در صورتیکه از طرف  شاید بسیارى از مجاهدان با اخالصى که در مدائن تحت الشعاع اکثریت بودند

میتوانستند همچون قواى امدادى لشکر  ،امام حسن تشویق مى شدند یا آمادگى و موافقتى احساس مى کردند

بدانسوى رهسپار شوند و اى بسا که در اینصورت خود امام نیز میتوانست پس از توقفى کوتاه و پس از  ،مسکن

با  -به آنان ملحق گردد و در آنجا به پیروزى قاطع یا به شهادت  ،آنکه طوفان حوادث اندکى فرو مى نشست

  .نائل آید -تمام معناى افتخار آمیز و گرامى این کلمه در پیشگاه خدا و قضاوت تاریخ 

.وجود داشت چرا امام حسن صلح را پذیرفت ؟اي  در صورتى که چنین راه چاره: بنابرین مى پرسیم 

  :وئیماین سئوال چنین میگ ي درباره

                                               
١

  )162/  3(در اینباره رجوع کنید به تاریخ ابن اثیر  - 



194

شاید صادر کردن چنین فرمانى در آخرین روزهاى مدائن براى امام حسن امکان داشته و شاید هم نداشته 

میتوان بعنوان راه حل  ،مگر هر راه چاره و گریز گاهى را که در آن امید موفقیت هست ،است ولى به هر حال

ت و مضیقه هاى فراوان مى گردد و این پذیرفت ؟ چه بسا یک عمل مدبرانه که در شرائط دیگرى کلید مشکال

.حتما باید بدان التفات داشتاي  اصلى است که در هنگام انتخاب هر راه حل و راه چاره

با شصت یا هشتاد  - سپاهیان مسکن  -مدت زمانى که نبرد چهار هزار نفر  ي این پیشنهاد درباره ي آیا طرح کننده

فصول !و بنابر تحلیلى که در یکى از(امید نیز اندیشیده است ؟ بطول خواهد انج -سربازان شام  -هزار نفر 

  .)برابر خود 45پیشین کردیم مدت زمان نبرد جمعیتى با 

یعنى در همان هنگامیکه که  ،و همچنین در این باره که وضع امام حسن در پایان لحظات کوتاه این جنگ

  هد بود ؟چگونه خوا ،دیگر تمام یاران باوفاى مسکن نیز کشته شده اند

وضعى میداشت که بجز تسلیم بى قید و شرط  -اگر زنده میماند  -وى در آن صورت  ،بدون کمترین تردید

هیچ راهى در برابر او نبود و این همان فرصتى بود که معاویه براى شروع اقدامات قاطع و جدى خود در مورد 

پیروز و  ،قواى نظامى اشغال مى کرد ي بوسیلهکوفه را : انتظار آن را مى کشید  ،مسائل فیما بین کوفه و شام

روزنه هاى امید را مسدود مى  ي همه ،از خاندان پیغمبر انتقامى سخت مى گرفت ،سربلند وارد اینشهر مى شد

دهها  ي این سرزمینها را از بین میبرد و اصولى را که بر روى پیکر بخون آغشته ي شعائر برجسته ي همه ،ساخت

.ویران مى ساخت ،هزار نفر از برگزیده ترین شهداى مجاهد راه خدا استوار گردیده بود

  !جام و بیهوده نداندرا نافر) راه حل(ند و آنگاه آن گمان نمى رود که کسى این نتائج حتمى را درك ک

رقیبى  ي از چهره ،واضحترین اشکال این راه حل آنست که در آنصورت امام حسن در کمترین زمان

که بجز تسلیم بى قید و اي  بصورت دشمن شکست خورده ،خطرناك که شرائط خود را در صلحنامه بگنجاند

  .تغییر شکل میداد ،ندارداي  شرط چاره

اینها همه در صورتى بود که فرض کنیم امام حسن تا پایان جنگ زنده میماند و بقتل نمى رسید حال فرض 

که !آنحضرت را نیز قربانى خود مى ساخت یعنى که امام امکان مى یافت ،مى کنیم که این جنگ کوتاه مدت

کارى که با توجه به سیر حوادث بهیچ  -برسد و در جنگ شرکت جوید ) مسکن(خارج شود و به ) مدائن(از 

  .و باالخره در جنگ کشته شود -وجه عملى بنظر نمى رسد 
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شهادت در صورتى که ببهاى نابودى کامل مکتب : پاسخ آن سئوال این است که  ،در اینصورت و با این فرض

تاریخى که میباید ماجراى این  .سرافرازى در پیشگاه خدا و در قضاوت تاریخ باشد ي تمام شود نمى تواند وسیله

او را  وضع آن حضرت و جنگهاى ،جنگ را پس از شهادت امام حسن و پس از وقوع نتائج اسفبار آن ثبت کند

چیز دیگرى ) زمان ي قیام بر ضد خلیفه(و ) اخاللگرى(براى نسلهاى بعد بشکلى ترسیم مى کرد که مفهومش جز 

در همین فصل مى ) روش معاویه در برابر هدفهاى امام حسن(نبود و این همان مطلبى است که ما در زیر عنوان 

  .خواستیم بدان اشاره کنیم

  :ئیمو اینک براى توضیح بیشتر مى گو

 ،بطور عموم ،قبال دانستیم که زبدگان رجال دین و بازماندگان مهاجر و انصار و برگزیدگان شیعیان وفادار

شرکت جستند و از این  ،به نداى حسن لبیک گفته و در سپاهى که آنحضرت براى نبرد با معاویه بسیج کرد

اد امام حسن را نشنیده گرفته و بدان پاسخ دعوت جه ،طراز مردم کسى را نمى شناسیم که از روى عمد و اختیار

  .نداده باشند

عینا به موفقیتى که در گذشته میان پدران  ،و حساس حسن و معاویه ییمیتوان گفت که این موقعیت ابتدا

کفر در برابر هم  ي ایمان با همه ي همه: اتفاق افتاده بود شباهت میداشت که  -که رسولخدا و ابوسفیان  -آندو 

  .کرده بودند ییصف آرا

حراست و نگاهدارى نوامیس اسالم و  ي همچنین دانستیم که در سراسر گیتى هیچ جمعیتى که امین و شایسته

.جز جمعیتى که در پیرامون امام حسن بودند یافت نمى شد ،این مکتب بوجه صحیح باشد ي اصول عالى و نمونه

به جنگ مى کرد و این جمع ارزنده را به نبردى که  اگر امام حسن اقدام: از این مقدمات نتیجه میگیریم که 

میکشانید در حقیقت امانت گرانوزنى را که اینان تنها حافظان و  ،بطور حتم یکتن از ایشان را زنده نمیگذاشت

حامالن آن بودند بدست نابودى سپرده بود و نابودى این امانت گرانبها بدین معنى بود که ارتباط على و امامان 

  .با نسلهاى بعد تا قیامت منقطع گردد -علیهم السالم  -خاندان آنحضرت  بزرگوار

در آن صورت ماجراى امام حسن نیز از لحاظ تأثیر تاریخى به ماجراى سادات علوى شباهت مى یافت که 

قیام مى کردند و خویشاوندى نزدیکشان با  ،اصالح ي بداعیه ،در شرائط و اوضاع مختلف حکومتهاى اسالمى

مغلوب و تار و مار مى گشتند  ،دا را مستمسک عمل خود مى ساختند و عاقبت پس از مدتى کوتاه یا درازرسولخ

  .باقى نمى ماند) انسان(و از دعوت و قیام آنان جز نامى در البالى کتب تاریخ یا کتب 
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تل مى رسید واقعا اگر امویان بطور کامل حساب خود را با آل محمد تصفیه میکردند و حسن علیه السالم بق

 - خدا  ي آن بندگان شایسته -زبدگان و برگزیدگان اصحابش  ي و در کنار او تمامى مردان خاندانش و همه

در تاریخ چه  -دیگر از یادگارهاى محمد صلى اهللا علیه و آله  ،میگرفت )اموى(شکل  ،کشته مى شدند و اسالم

این زبدگان !آن را در وجود ي روح و چکیده ،سالمباقى مى ماند ؟ و از آن تربیت ها و آموزشهاى نمونه که ا

چه بر جا میماند ؟ مگر اسالم غیر از همین جمع که طعمه هاى شمشیرهاى سپاه شام  ،دمیده و فرو ریخته بود

  .!شاگردان و تربیت یافتگانى داشت ؟ ،شده اند

و مفتون خود پرستى اي  بیلهدر مباحث گذشته فهمیدیم که معاویه تا چه اندازه تحت تأثیر غرور و تفاخر ق

 ،یینها ي خود بوده است با این اطالع و با توجه به اینکه تردید نداریم که پس از این تصفیه ي و مواریث گذشته

نام على و آل على جز به زشتى برده نمى شده آیا میتوانیم امیدوار باشیم که نام محمد صلى اهللا علیه و آله و یاد 

  و دشنام توأم نمى شده است ؟ ییاصیل او با بدگوآورى آموزشها و افکار 

از اینکه مردم روزى پنج  - خودش  ي بگفته - یعنى همانکسى که  ،معاویه پسر ابوسفیان است ،دشمن فاتح

ناراحت و بر آشفته است  ،را بر طبق سنت اسالمى در اذان میبرند )یعنى رسول اکرم ص() مرد هاشمى(نوبت نام 

)جز دفن ،جز دفن ،میتوان داشتاي  دیگر با اینوصف چه برنامه(: مى گوید ) مغیره بن شعبه(تا این حد که به ! 
1
 

!.  

                                               
357/  2: و ابن ابى الحدید  343/  2: مروج الذهب  -١

پدرم بحضور او مى رفت و با او سخن میگفت و چون باز مى گشت با من درباره  ،رفتیمبا پدرم مغیره بشام نزد معاویه (: میگوید ) مطرف بن مغیره(

ى معاویه و عقل و درایت او چیزها مى گفت و او را تحسین ها مى کرد یکشب هنگامى که از نزد معاویه بازگشت چندان اندوهناك بود که غذا 

چگونه : پدید آمده است عاقبت بدو گفتم اي  دیشیدم که درباره ما یا شغل ما امروز تازهساعتى در انتظار نشستم تا چیزى بگوید و با خود ان ،نخواست

امشب : مگر چه پیش آمده است ؟ پدرم گفت : اینک من از نزد پلیدترین مردم مىآیم گفتم ! پسرم : است که امشب چنین اندوهناکى ؟ گفت 

تو اینک سالخورده  ،چه شود اگر عدالت و نیکو کارى پیشه کنى! سیدى اى امیرالمؤمنین به آرزوهایت ر: هنگامیکه با معاویه تنها بودم باو گفتم 

بخدا در دست ایشان هیچ چیزى که تو را بیمناك  ،خوبست به برادرانت از بنى هاشم نظرى بیفکنى و با آنان به آئین خویشاوندى عمل کنىاي  گشته

عدالت پیشه کرد و آنهمه کار انجام داد ولى همینکه مرد نامش  ،مرد تیمى زمامدار شد! رگز ه! هرگز : کند وجود ندارد معاویه در پاسخ من گفت 

ده سال زحمت کشید و نیاسود او نیز  ،به حکومت رسید) عدى(ابوبکر پس از او وابسته ى قبیله ى : از او نام میبرد اي  نیز مرد فقط گاهى گوینده

او ،عمر پس از او برادر ما عثمان زمامدار شد که هیچکس در نسب بدو نمى رسید: بگوید اي  ى گویندهنامش هم با او مرد مگر اینکه گاه ،چون مرد

نج نوبت هم کارها کرد و بوسیله ى او کارها انجام گرفت ولى چون مرد از ناماو و کارهاى او اثرى بر جاى نماند ولى نام آن مرد هاشمى هر روزى پ

  !)جز دفن! میتوان داشت ؟ جز دفن اي  با این وصف چه برنامه! حمدا رسول اهللا اشهد ان م: با فریاد برده مى شود 
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عمرو (است و دیگرى صحابى سالخورده ) زیاد بن ابیه(او ! دوستان و همکاران فاتحش هم یکى برادر شرعى 

مسلم بن (! مکه و مدینه  ي و چهارمى فتح کننده) مغیره بن شعبه(بنام ! و سومى مرد زیرك پاکدامنى ) بن عاص

!یکپارچه عشق و عالقه و تعصب به معنویات اسالمند ،جمع دیگرى از همین قماش که همگى ي بعالوه) عقبۀ

و کوششهاى اول رشوه گیر اسالم ) دومۀ الجندل(و ) صفین(در ) عمرو(در کوفه و فتنه انگیزیهاى ) زیاد(جنایات 

) مسلم بن عقبۀ(به ابوسفیان و عملیات جنایتبار ) زیاد(براى به خالفت رساندن یزید و ملحق ساختن ) مغیره(یعنى 

این حضرات به میراث اسالم و مقدسات این  ي براى نشان دادن حداکثر غیرت و عشق و عالقه ،در مدینه و مکه

  .کافى است ،مسلمان ي آئین و مصالح جامعه

 ي شاگردان و افراد خاندان پیامبر و یاران زبده!مى این فجایع را مرتکب شدند کهاین جنایتکاران در هنگا

امر بمعروف و نهى از منکر در برابر آنها قرار داشتند و کوچکترین عمل آنها را مشاهده  ي ایشان با سالح برنده

جهان مى پوشیدند خدا روى از  ي میکردند اگر این مانع بزرگ بر طرف مى شد و آل محمد و بندگان شایسته

  !میزان این جنایتها بکجا مى رسید ؟ خدا میداند

با اینفرض که توانسته بود  - مستقیم و بسیار روشن این بحث آنست که اگر امام حسن علیه السالم  ي نتیجه

بدست خود حکم مرگ خود را  ،جان خود و شیعیانش را بیدریغ نثار میکرد -حضور یابد ) مسکن( ي در جبهه

مکتب خود را نیز به فنا محکوم ساخته بود  ،منتقل ساخته بود) انساب(کرده و نام خود را به زوایاى کتب  امضا

خاندان شامخ و با عظمت  ي تاریخ افتخار آمیز او و تاریخچه ،و دیگر از آن کمترین اثرى در جهان باقى نمى ماند

معاویه آنرا بمیل خود مى ساخت و پس از او  ،او در لباس ننگین ترین و زشت ترین افسانه ها بازگو مى شد

  .مروان و مروانیان بنظر خود بر آن چیزها مى افزودند

و این در حقیقت بمعناى پایان یافتن تاریخ انسانى اسالم و شروع تاریخ اموى با نشانه ها و مشخصات 

هر آینه دین خدا را  ،انداگر از بنى امیه جز پیر زالى گوژ پشت کسى نم(: امویگرى بود و در حدیث است که 

)پایمال عدوان و دستخوش انحراف خواهد ساخت
1
 ،در این صورت آیا در برابر امام حسن راهى جز آنکه پیمود 

  وجود داشت ؟

بود که میتوانست از شدت اي  کمترین بررسى و تأمل نشان میدهد که عمل آن حضرت بهترین طریقه

.راه دیگرى براى اینکار وجود نداشت ،بلکه جز راه او ،بکاهد ،اقداماتى که از معاویه انتظار مى رفت

                                               
  )228ص ( 573متوفى بسال ) سعید بن هبۀ اهللا راوندى(: تالیف ) الخرائج و الجرائح( -١
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با حفظ جان شیعیان و  ،در برابر خود میدیداي  امام حسن که این پیش آمدها را همچون حوادث واقع شده

پدررش و جدش را نیز با دوره  ي خط ارتباط خود را با نسلهاى آینده محفوظ نگاه داشت بلکه رابطه ،یارانش

خود را از فنا و نابودى حتمى نجات داد و تاریخ اسالم را از مسخ و  ي حفظ کرد و مکتب و ایدههاى بعد 

  .تحریف و رنگ آمیزى و تزویر بر کنار داشت

پیروزى و موفقیتى درخشان و متالء الء براى فکر  ،از اعماق پریشانى و شکستى که دنیاى او را فرا گرفته بود

  .ید و دنیاى خود را فداى حفظ دین کردو معنویت و آینده خود بیرون کش

.برومند درخت نبوت است ي و این همان نشان امامت در این دودمان پاك و در این شاخه

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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صلح

  انگیزه هاى صلح از نظر دو جبهه

شگفت نمى نماید که وى اولین پیشنهاد  ،به چگونگى اقدامات معاویه براى رسیدن به هدفهاى خود ییبا آشنا

صلح باشد ي کننده
1

  ).حکومت(و هر گونه تعهدى به امام حسنبسپارد فقط بازاى گرفتن یک امتیاز یعنى  

این نقشه را معاویه در هنگامى که هنوز طرفین براى جنگ در شور و التهاب بودند طرح کرد و فعالیت خود !

در اجراى این نقشه متمرکز ساخت نقشه  ،اردوگاه و تدبیر امور جنگ بکار میبردرا بیش از آنچه براى تنظیم 

و گرنه صلح را بزور بر او تحمیل کرده و به  ،اگر پذیرفت که هیچ ،این بود که به امام حسن پیشنهاد صلح کند

  .متى از شروع جنگ جلوگیرى نمایدهر قی

امام حسن وضعى بوجود بیاید که خود بخود  ي ر جبههبراى تأمین این منظور پیش از هر چیز الزم بود که د

  .بیندازد) صلح کردن(مردم را بفکر 

بازار رشوه رونق  ،ناگهان سیل شایعات دروغین بسوى اردوگاههاى این جبهه سرازیر شد ،بر اساس این نقشه

اینگونه  ،مى ربودکه هوش از سر بسیارى از فرماندهان یا داعیه داران فرماندهى  ییدر ستون وعده ها ،گرفت

و در ! ازدواج با یک شاهزاده خانم اموى  ،حکومت یا ناحیه ،فرماندهى یک لشکر: دیده مى شد  ییوعده ها

  !!رشوه هاى نقدى رقم یک میلیون دیده مى شد 

 ،هوش و استعداد و تجربیات خود را بکار انداخت ي نیرو و همه ي معاویه براى پیاده کردن این نقشه همه

که بظاهر حسن را ترك نگفته بودند نیز در باطن مزدور و آلت دست او بشمار مى  ییبسیارى از وجدان فروشها

رویج هدفهاى او از رفتند و در دستگاه حسن بن على براى او جاسوسى مى کردند و هیچگونه امکانى را براى ت

  .دست نمیدادند

                                               
: ( کرد و در آن خطابه گفت ایراد ) مدائن( قول صحیح همین است و دلیل آن خطابه ئى است که امام حسن در مقام مشورت با اصحابش در  -١

مدارك دیگرى نیز بر این قول داللت دارد بعضى از مورخان این ) معاویه ما را به کارى دعوت کرده که در آن نه سربلندى هست و نه انصاف! بدانید 

  .قول را مردود شمرده اند ولى گفتار خود امام حسن علیه السالم بر گفته ى ایشان مقدم است
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او مایل نبود  ،صلح بودند ي دیگر او براى عملى کردن نقشهلشکرها و سالحها و عملیات سوق الجیشى نیز وسائل 

با حسن وارد جنگ شود و البته  ،دیگر ي که نخستین بار به عراق حمله کند زیرا نمى خواست با بودن راه چاره

  .بسى تفاوت داشت ،راه چاره از نظر معاویه با راه چاره از نظر مردم یا از نظر دین جدید

ائلى که معاویه در این مورد بر انگیخت همه ابتکارى و حساب شده و بر طبق روشهاى باید انصاف داد که وس

 -دازد که رقیب را بفکر صلح بیناي  یعنى ایجاد زمینه -دقیق تنظیم شده بود و مى توانست نظر و هدف خاص او 

  .را بطور کامل تأمین کند

وجدان خود را با مال یا وعده معامله مى  ،گان سپاهعراق و بدنبال او بیشتر سرکرد ي وقتى از طرفى فرمانده جبهه

و ) مسکن(اردوگاه  ،کنند و از طرف دیگر ناگهان سیل شایعات دروغ و تزلزل آور و مردد کننده و هولناك

را در هم مى ریزد و باالخره خود امام حسن بر اثر رواج همین شایعات در وضعى قرار میگیرد که ) مدائن(

سپاهیانش ظاهر گردد بدون  ي مثبتى براى او باقى نمى ماند و حتى نمى تواند در برابر توده امکان هیچگونه اقدام

اي  آنکه مورد هجوم ناگهانى دشمنان داخلى قرار گیرد در چنین موقعیت آشفته و اوضاع نابسامانى آیا راه چاره

  جز تن دادن به صلح بنظرش مى رسد؟

تحت الشعاع فساد و بد اندیشى مردم قرار داشت و بر رهبر چه  نیکیها و شرائط مساعد ،موقعیت عجیبى بود

میتوان داشت وقتى فتنه اي  نابسامان است ؟ و از مردم چه گله ،ایرادى میتوان گرفت وقتى شرائط نامساعد و وضع

ک که هر ی -و فساد در میان ایشان ترویج مى شود البته انحراف برخى از طبیعت ها و نو ظهور بودن اسالم را 

 -دند جداگانه عاملى بودند براى پدید آمدن چنین وضعى در مردم دو دل یا کسانیکه و بال گردن اسالم شده بو

  .نیز نمیتوان نادیده گرفت

حال در چنین موقعیتى که حسن بن على بر اثر عواملى خارج اختیار خود او مانند خیانت سپاهیان یافتنه 

قاعده آنست که از همان لحظه  ،با شکست روبرو مى شود ییصف آرادر نخستین  ،حریف ي انگیزیهاى ماهرانه

میدانى که  ،دیگرى باشد و نبرد خود با معاویه را به میدان جدیدى بکشاند ییو همان روز در فکر صف آرا

دست خیانت سپاهیان بدان نمى رسد و انحراف طبایع بدان زیان نمى رساند و دسیسه هاى دشمن و فتنه 

  .بر شانس موفقیت و نفوذ و پیروزى روز افزون آن مى افزایدانگیزیهاى او 

آن طرحى است که امام حسن به نیکوترین وجهى از آن بهره بردارى کرد و معاویه با همه بیدارى  ي این خالصه

  .غافلگیر شد و آنرا درك نکرد ،و هشیارى اش در آن موقعیت
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ى این فقط بدین منظور بود که او را در قید و بند شرائط مورد قبول امام حسن واقع شد ول ،پیشنهاد صلح معاویه

 ي و تعهداتى گرفتار سازد که معلوم بود کسى چون معاویه دیر زمانى پایبند آن تعهدات نخواهد ماند و در آینده

قاعده خشم و انکار  ،نزدیکى آنها را یکى پس از دیگرى آشکارا نقض خواهد کرد و مردم نیز وقتى چنین دیدند

بذرى که در سرزمین دل  ،ش را نسبت بدو آشکارا بیان خواهند کرد و بدینصورت بود که بذر خشم و انتقامخوی

شد که  ییشورشها ي مایه ،صلح پاشیده شد و این خشم ي بوسیله ،دیر پاى و در امتداد نسلها بر قرار است ،مردم

  .قدرتهاى غاصبانه کمک کرد ي فیهدر طول تاریخ همواره به تص

باشد که امام حسن بخاطر آن تن به قبول صلح داد و سپس به نیکوترین اي  طرح سیاسى ي میتواند خالصهاین 

بر تارك اي  وجهى از آن بهره بردارى کرد و معاویه را غافلگیر ساخت و این عمل همچون نشان نبوغ مظلومانه

  .آن امام مظلوم درخشید

خود امضاء کند ؟  ي حساب شده ي صلح را بر طبق نقشه در این صورت بر حسن چه ایرادى میتوان گرفت اگر

 ،صلح را در نظر او موجه مى ساخت) دومین ي صحنه(و امیدوارى به نتایج ) نخستین صحنه(نابسامانى وضع او در 

اصالح میان امت اسالمى و آثار قهرى آن مانند جلوگیرى از خونریزى و صیانت  ي عالوه بر اینکه اساسا پدیده

  .نیز خود موجب ترجیح صلح مى شد ،نظر اسالمى ي محقق ساختن و جهه مقدسات و

که در این اي  کمتر از عدد انگشتان دو دست ولى حوادث خرد کننده و شکننده ،بیش از چند ماه طول نکشید

قطعه زمانى بود که دل آدمى با هر آنچه  ،ماهها بوقوع پیوست آن را بعدد ستارگان آسمان وانمود مى ساخت این

از عشق و تحسین که در گنجایش آنست بدان روى مىآورد عطر دالویز نبوت از آن متصاد گشت و مزایاى 

باطن و حقیقت کار کسانى بیشمار را آشکار  ،امامت راستین در آن تجلى نمود و با همه کوتاهى و زود گذرى

ختم شد و در آن  ،نده اش با بهترین سر انجام ها در عالم مسالمت و اصالحبود که پرو ییساخت این همان ماهها

  .مصلحت دین و دنیا بهم پیوست ،برترین سر انجام

 ،که جدش رسولخدا صلى اهللا علیه و آله در حدیثى بدان بشارت داده بود ي )مصلح اکبر( ي حسن بن على در چهره

نزدیک خدا بدست او میان دو گروه بزرگ مسلمانان  ي یندهو در آ ،این پسر من سرور و آقاست(: ظاهر گشت 

  .)صلح خواهد داد

خدا بر اینست که این خاندان از برترین مراحل شرف در شکلها و صحنه هاى گوناگونش برخوردار  ي اراده

از راه شهادت و مرگى که در پیشگاه خدا و قضاوت تاریخ  ،باشند اگر پیروزى از راه شمشیر بدست نیامد
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اصالح و وحدت کلمه و یکپارچه ساختن  ي بوسیله ،و اگر به این هر دو صورت امکان نیافت ،زشمند استار

پیروان توحید براى شرف آدمى همین بس که پیام آور صلح باشد و در پیروزى یک انسان همین بس که شرفش 

است که آدمى را به زندگى اي  پیوسته ي ضامن پایدارى عزت است و عزت انگیزه ،پایدار ماند پایدار بودن شرف

  .ر استاستوا ییسوق مى دهد و بر سرورى و آقا

  .اینک با توجه به آنچه گذشت باسانى میتوان انگیزه هاى صلح را از نظر امام حسن باز شناخت

از نوع دیگر بود که نه از  ییانگیزه ها ،و اما انگیزه هاى معاویه که موجب پیشقدمى او در موضوع صلح شد

عجز و ناتوانى ریشه مى گرفت و نه به خواسته هاى دین یا اصالح میان امت و جلوگیرى از خونریزى نظر 

چشم پوشى از امتیازات  ي داشت اصالح میان امت یا جلوگیرى از خونریزى از نظر معاویه نمى توانست انگیزه

میتواند هر ) صفین(او در  ي ر مدینه و مکه و یمن و وضع گستاخانهشبیخونها و سفاکیهاى او د ،فاتح بودن باشد

  .گرچه کم اند کسانیکه معاویه را کامال شناخته باشند ،کسى را با ماهیت شیطانى او آشنا سازد

در اینصورت باید گفت که پیشنهاد صلح از طرف او فقط میتواند طغیان یک حس سود جویانه باشد و بس 

  .متناسبتر و قابل تطبیق تر است افسانه وار معاویهچیزى که با سرگذشت 

در افکار عمومى بمعناى کناره گرفتن از  ،او چنین پنداشته بود که کناره گرفتن امام حسن از حکومت بنفع او

قانونى  ي او در نظر مسلمانان بعنوان خلیفه ،خالفت تلقى خواهد شد و گمان کرده بود که پس از این پیشامد

گشت معرفى خواهد
1
.!  

                                               
( و ) ترمذى ( و ) ابویعلى( و ) مسند( در کتاب ) احمد( نقل خواهیم کرد  17را در اینمورد گفتار نغز و شیوائى است که در فصل ) ىحسن بصر( -١

پس از من خالفت سى سال است و از آن پس سلطنت خواهد : ( این روایت را از رسول خدا نقل کرده اند که فرمود ) حاکم( و ) ابوداود( و ) ابن حیان

این حدیث از نظر جمعى ) و از آن پس سلطنتى گزنده خواهد بود: ( فرمود ) الدالئل( در کتاب ) بیهقى( و ) الفتن( در کتاب ) ابو نعیم( و بنا بلفظ ) دبو

از رسولخدا و آن سى سال بعد : است یکى از راویان ایشان در حاشیه ئى که بر این حدیث زده مى گوید ) خبر صحیح( حائز شرایط , از اهل سنت 

تا وقتى : ( از عبدالرحمن بن ابزى از عمر نقلکرده که گفت ) ابوسعید( و سلم با خالفت حسن بن على علیهما السالم پایان یافت ) آله ( صلى اهللا علیه و 

ده است دیگران را از یکتن از حاضران جنگ بدر زنده است حکومت از آنان نباید خارج شود و پس از آنان تا وقتى یکتن از اهل جنگ احد زن

)حکومت سهمى نیست و بردگان آزاد شده و اوالد آنان و تسلیم شدگان روز فتح هیچیک شایسته ى زمامدارى نیستند

  .نمى تواند غیر جایز را جایز سازد, و اما بیعتى که معاویه با روشهاى معروف خود از مردم گرفت : مؤلف 
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را در برابر آن خوار مى شمرد دیگر نمیدانست که اسالم  ییاین رؤیاى لذتبخشى بود که معاویه هر چیز گرانبها

بسى عزیزتر و شامختر از آن است که رجاله بازى ها و هوچیگرى هاى کسى چون او را بپذیرد یا زمام خود را 

  .اد شده و فرزندان ایشان بسپاردبدست بردگان جنگى آز

انکار نمیتوان کرد که ممکن است انگیزه هاى دیگرى نیز وجود داشته و توانسته از معاویه شخصیت دیگرى که 

بسازد ولى بررسى دیگر  ،تعهدات و سوگندها و میثاق هاى مؤکد است ي دشمن جنگ و دوستدار صلح و پذیرنده

بوده  واعى وى همان رؤیاى لذتبخشىانگیزه هاى وى از قوت این مطلب نمى کاهد که بزرگترین انگیزه ها و د

  .است که بدان اشاره کردیم

او بر پیشنهاد صلح  ي از عامل وادار کننده!موضوعاتى را که هر یک میتواند بخشى ي مجموعه ،اینک در زیر

  !:بیان مى کنیم  ،باشد

مت میدانست که حسن بن على علیهما السالم صاحب اصلى حکومت است و براى بدست آوردن حکو - 1

اعتقاد او  .است) صلح(قانع ساخت و بهترین طریق قانع ساختن او  -و لو بظاهر  -ناگزیر باید صاحب اصلى آن را 

که کمى پیش از حرکت سپاه بسوى اي  در نامه -یعنى به اولویت حسن بن على براى حکومت  -مطلب  به این

 ییو در گفتگو) امر سزاوارتر و شایسته ترى تو بدین(: با این عبارت ذکر شده  ،براى آنحضرت فرستاد) مسکن(

بى تردید این حق از آن ایشان ! پسرم (: که راجع به اهل بیت پیغمبر با پسرش یزید داشته چنین بیان گردیده 

)است
1

بر تو  )یعنى حسن(و اما اینکه او (: بدینگونه تبیین شده است  ،که به زیاد بن ابیه نوشتهاي  و باز در نامه 

)این حق اوست و میباید چنین کند ،ته و آمرانه سخن گفتهبرترى جس
2
.  

مى پرسید ،ه امامت اوستدر معضالت و مشکالت دینى نظر امام حسن را همچون کسى که معتقد ب
3
  و 

است) سرور مسلمانان(بارها صریحا مى گفت که حسن 
4

سرور ایشان  ،و مگر کسى جز پیشوا و امام مسلمانان 

  !تواند بود ؟

                                               
  5ص  4ج : ابن ابى الحدید  -١
  73و  13ص  4ج : ابن ابى الحدید  -٢
) ( بحار( و در )  40ص  8ج ( تألیف ابن کثیر ) البدایۀ و النهایۀ( و کتاب )  202و  201ص  2ج ( شواهد فراوان این موضوع را در تاریخ یعقوبى  -٣

  .مالحظه کنید)  98ص  10ج 

  160 -  159ص : االمامۀ و السیاسۀ  -٤
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با امام حسن سخت بیمناك بود و این مطلب !وسائلى که در اختیار داشت از نتائج جنگیدن ي وجود همهبا  - 2

بخدا هرگاه چشمان ایشان را که در صفین از : در توصیف دشمنان عراقیش مى گفت (: را کتمان نیز نمیکرد مثال 

زیر کالهخودها نمایان بود بیاد مىآورم هوش از سرم پرواز مى کند
1

خدا بر آنان : آنان مى گفت  ي دربارهگاه  

دلهایشان همه یکدل است ییگو ،غضب کند
2

بدینجهت بود که گرایش به صلح را گریز گاهى از برخورد با  

  !آنان از زیر کاله خود مى دانست چشمهاى  ي ایشان و مشاهده

انت معنوى بینظیرى که از موقعیت امام حسن فرزند رسولخدا صلى اهللا علیه و آله در میان مردم و مک - 3

صلح از جنگ با او  ي یلهواهمه داشت لذا مى خواست بوس ،آنحضرت بر حسب اعتقادات اسالمى دارا بود

  .بگریزد

وى مى اندیشید که ممکن است خداوند کسى را از میان صفوف شام بر انگیزد که حقایق را بمردم باز گفته و 

بى تردید اي  براى آنان مدلل سازد چنین حادثه ،گرفته اند ناپسندى وضعى را که در برابر امام حسن بخود

  .سپاه او را متالشى مى ساخت ،او را بر شورش و نافرمانى بر مى انگیخت و عاقبت ي مسلمانان جبهه

را که در صفین ) تنوخى ي نعمان بن جبله(کرده بود ماجراى  ییاو در تمام مدتى که در برابر حسن صف آرا

گفته و !با معاویه سخناي  وى که خود از سران سپاه شام بود با صراحت بیسابقه ،جنگ بخاطر داشت در آن

او را بباد تمسخر و استهزاء گرفته بود معاویه حتى  ،آنچنانکه از یکفرد معمولى نسبت به حاکمى انتظار نمى رود

  .ندشعور آنروز آن مرد داشته باش ي امروز نیز قبول نمیکرد که مردم شام شعورى بپایه

من بزبان خود براى تو  -اى معاویه  -بخدا (: از جمله سخنانى که وى در صفین به معاویه گفت این بود 

راه هدایت را که  ،مصلحت اندیشى کردم و ملک و حکومت ترا بر دین خود ترجیح دادم و بخاطر هوسهاى تو

گونه به رشد و هدایت راه کناره گرفتم چ ،مى شناختم ترك گفتم و از صراط حق و حقیقت که مى دیدم

به او و نخستین هجرت  ي و سلم و اول گرونده )آله(خواهم یافت من که با پسر عم رسول خدا صلى اهللا علیه و 

مى جنگم ؟ اگر آنچه را که ما اینک در اختیار تو گذارده ایم به او ارزانى میداشتیم یقینا دلى  ،با او ي کننده

چه بحق و  -مهربانتر و دستى بخشنده تر میداشت لیکن اکنون کار را به تو واگذار کرده ایم و ناگزیر باید آنرا 

                                               
  .و مدارك دیگر 67ص  6ج ) یه ى تاریخ ابن اثیر در حاش( تاریخ مسعودى  -١

  .3ص  6ج : تاریخ طبرى  -٢
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)غوطه(ایم از انجیر و زیتون  بپایان بریم حال که از میوه و جویبار بهشت محروم مانده -چه بناحق 
1

دفاع  

) !خواهیم کرد
2
.  

بزرگان اسالم که در خارج شام مى زیستند باز  یییکى از تدابیر سیاسى معاویه این بود که مردم شام را از شناسا

روزنى به مخالفت و انشعاب گشوده گردد لذا بر ما پوشیده است که چگونه  ،ییمبادا که از این شناسا ،میداشت

مرد شامى توانسته بود پسر عم رسولخدا را شناخته و از سبقت او در اسالم و دل مهربان و دست بخشنده و  این

  .اطالع یابد!اولویت او براى حکومت

 ،سیاست بیخبر نگاهداشتن مردم از بزرگان اسالم را تا آخر دوران حکومتش ادامه داد این سیاست ،معاویه

) مسکن(ر کشى بسوى آن اجتماع عظیم را در جنگ صفین و سپس در لشک آن توانست ي ابزارى بود که بوسیله

  .فراهم آورد

در سخنى که  -آن نیز هست  ي ضعف بکار برنده ي که نشانه -یکى از نشانه هاى بکار بردن این سیاست را 

بان به بیان کرد میتوان مشاهده نمود در آنروز عمروعاص در برابر امام حسن ز) عمروعاص(معاویه خطاب به 

که محرکش معاویه نیز از آسیب آن در امان نماند  -مفاخره گشوده و از آن حضرت پاسخى بلیغ و دندان شکن 

بخدا قسم از این گفتگو جز اهانت بمن منظورى : شنیده بود معاویه در این هنگام خطاب به عمرو گفت  -

مان نمیکردند که کسى بمرتب و منزلت من گ ،نداشتى مردم شام تا این لحظه که این سخنان را از حسن شنیدند

باشد
3!!.  

                                               
  )م( محلى در شام با آب و درخت بسیار و یکى از چهار شب روى زمین  -١
  .216ص  5ج ) در حاشیه ابن اثیر ( تاریخ مسعودى  -٢
.64ص  1تألیف بیهقى ج ) المحاسن و المساوى( -٣

نوادر فراوانى از بى اطالعى مردم شام از بزرگان اسالم میتوان یافت از آنجمله اینکه مردى از یکى از بزرگان و عقالى قوم در شام در قصص تاریخى 

ى روز! فکر مى کنم یکى از راهزنان بیابانى باشد : او را در منبر لعنت مى کند کیست ؟ وى جواب داد  -یعنى معاویه  - این ابوتراب که امام : پرسید 

درباره ى این محمد چه میگوئى ؟ او خداى ما نیست ؟: صلوات مى فرستد پرسید ) ص ( مردى از اهل شام از رفیقش که دیده بود بر محمد 

ایشان , فرستاد ) ابوالعباس سفاح( شام را فتح کرد جمعى از ریش سفیدان و بزرگان و سرکردگان شام را نزد  -ه  132در سال ) عبداهللا بن على( وقتى 

نمى شناختیم  نزدابوالعباس قسم یاد کردند که تا شما به خالفت نرسیده بودید ما براى پیغمبر خویشاوند و خاندانى که میراث بر او باشد بجز بنى امیه

.)109تا  107ص , کامل ابن اثیر  6به مروج الذهب در حاشیه ى جلد : در این باره رجوع کنید ! ( 

ل آنست که پادشاهان اموى عموما از سیاست معاویه در مورد بیخبر نگاهداشتن مردم از بزرگان اسالم مخصوصا خاندان پیغمبر مطلب باال دلی: مؤلف 

ضمنا میزان عالقه و عنایت شامیان را به مسلمان بودنشان نیز نشان مى دهد مظنون , پیروى مى کرده اند , و جلوگیرى از نفوذ نامهاى ایشان در شام 



206

) صلح(ایجاب مینمود که وى درباب  - که در راه منافع شخصى وى کمتر خطا میکرد  -سیاست معاویه  - 4

عراق و شام و دیگر  ي پیشقدم باشد و بر آن اصرار بورزد و هر اندازه که براى او ممکن است از مردم دو منطقه

  .بر این صلح طلبى گواه گیرد ،آفاقى که صداى وى بدانجا مى رسد

نزدیک خود که  ي وى در وراى این ظاهر صلحجویانه منظور دیگرى را تعقیب میکرد و آن اینکه براى آینده

قوع آن فراهم آورده باشد یکى از دو صورتى که انتظار واي  زمینه ،سرنوشت جنگ آن را مشخص مى ساخت

میرفت این بود که جنگ با پیروزى شام ختم شود و حسن و حسین و خاندان و یارانشان بطور دسته جمعى 

در این صورت هیچ عذرى در مورد این جنایت بزرگ بهتر از این نبود که وى مسئولیت فاجعه را  ،کشته شوند

ن حسن را به صلح خواندم ولى او به هیچ م: متوجه امام حسن نموده و بى آنکه دروغ گفته باشد به مردم بگوید 

من در پى حفظ خون مردم بودم و او  ،من زندگى او را میخواستم و او مرگ مرا ،چیز جز جنگ رضایت نداد

  .که در میان من و او مى جنگیدندطالب قتل مردمى 

حساب خود را  ییر نهااین تردستى سیاسى بسیارى از هدفهاى معاویه را تأمین میکرد و بدو امکان میداد که بطو

رقیب فاتح و در عین حال مرد عادل و منصفى قلمداد مى  ،در آنصورت وى در نظر عموم ،با آل محمد تصفیه کند

ف و کسانى که نداى صلح او را پیش از شروع جنگ شنیده بودند حق را بجانب او میدادند و انصا ي شد که همه

  .عدالت او را گواهى میکردند

لیه السالم کسى نبود که از تردستى هاى سیاسى حریف خود غافل گشته یا خود از بکار بستن ولى امام حسن ع

او در همه حال از دشمن خود هشیارتر و زبردست تر و در بهره بردارى از فرصت ها  ،این روشها عاجز باشد

شرایط ناهنجارى که از همه سو او را در میان گرفته  ي لذا با مشاهده ،بنحو صحیح و خدا پسند نیرومندتر بود

مقتضى دید که به پیشنهاد صلح پاسخ  ،بود و با اطالع از مقاصد پلید دشمن و منظورى که از دعوت بصلح داشت

) صلح(بلکه در پوشش  ،و سپس فقط بدین اکتفا نکرد که نقشه هاى معاویه را خنثى و باطل سازد .هدمثبت د

  .تا ابد منکوب ساخت ،نه و قاطعحکیمااي  نقشه دشمن خود را با

!!.در فصلهاى آینده توضیح کافى در اینمورد بنظر خواننده عزیز خواهد رسید

                                                                                                                                                      
ام در دوران اموى هنوز مشتمل بر اکثریت غیر مسلمانى از بومیان رومى و آرامى بوده است و بجز فتح شام بیاد نداریم که واقعه ى آنست که ش

در آنسر زمین بوقوع پیوسته باشد و در هیچ متن تاریخى نیز مطلبى که این گمان را از بین ببرد , دیگرى که موجب تغییر سنت ها و اوضاع قدیم باشد 

  .اغ نداریمسر



207

!!

قرار داد صلح

سفیدى که پاى آن را مهر  ي معاویه ورقه: جمعى از مورخان از جمله طبرى و ابن اثیر روایت کرده اند که !

در این ورقه هر شرطى خواهى بنویس ،اختیار با توست: کرده بود نزد حسن فرستاد و بدو نوشت 
1
.  

سپس روایت را ناتمام گذارده و توضیح نداده اند که امام حسن علیه السالم در این ورقه چه نوشت ما مصادر و 

که راویان خود اي  یم و در تمامى آنها جز بر مواد پراکندهماخذى را که امکان دسترسى بدانها بود بررسى کرد

صورت قرار  ،دست نیافتیم تنها در یک مأخذ ،اعتراف کرده اند که فقط بخشى از مجموع مواد قرار داد است

) صورت کامل قرار داد صلح(دادى وجود دارد که نسبتا منظم و داراى آغاز و انجام است و راوى پنداشته که 

مغایر و متناقض  ،ترى داردولى بسیارى از مواد آن با روایات دیگر که از لحاظ سند و عدد بر آن بر ،همین است

 - بشیوه راویان قدیم  -و ما اگر قرار باشد به یک روایت اکتفا کنیم باید براى اطالع از محتویات قرار داد  .است

 ،ناتمام گذارده و بدان اجمال قناعت ورزیم چهتجاوز ننمائیم و مانند آنان روایت را ) سفید ي ورقه(از روایت 

 ،بدان معناست که امام حسن) هر شرطى خواهى بنویس(: امضاء کردن قرار داد صلح بر مبناى این اصل که 

معاویه را از شرائط مورد نظر خود پر کرده و موادى را که بمصلحت خود او و تأمین  ي )سفید امضا( ي ورقه

  .در آن گنجانیده است ،دفش بودهنظر او در مورد شخص خود یا خاندان یا شیعیان و یا ه ي کننده

میتوانیم مطمئن باشیم که در میان منقوالتى که از محتواى  ،و اینکه که ما از یکایک آن مواد با اطالع نیستیم

به  ،او منطبق تر است امام حسن نزدیکتر و با فکر و هدف ي هر چه به صالح و صرفه ،صلحنامه در دست است

چنین روایتى را بر آنچه متضمن شرطى است که با  ،واقعیت نزدیکتر است و در مقام جرح و تعدیل روایات

قطعى و مسلمى است که از آزادى امام  ي ترجیح دهیم و این بیشک نتیجه ،مصالح معاویه بیشتر تطبیق مى کند

  .میتوان استفاده کرد ،صلحنامه حسن در تنظیم

بنوبت خود چنین مى  ،سفید نوشته دسترسى پیدا کنیم ي ا که نتوانسته ایم به آنچه امام حسن در ورقهو م

گرد آورده و از مجموع آنها  ،اندیشیم که باید فرازهاى مختلفى را که در مصادر و ماخذ تاریخى پراکنده است

را که با یکدیگر متناسب  ییازهاآنچه را که مشتمل بر صحیحترین و مهمترین مواد است انتخاب نموده و فر

                                               
  .162/  3: و ابن اثیر  93/  6: طبرى  -١
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  .را بشکلى هر چه بواقع نزدیکتر باز نمائیم) قرار داد صلح( ،است در یک ماده بیاوریم و با این انتخاب و تنظیم

  

  !!:و اینک متن قرار دادى که به امضاى طرفین رسید 

  !:یک  ي ماده

پیغمبرحکومت به معاویه واگذار مى شود بدینشرط که به کتاب خدا و سنت 
1

و  -صلى اهللا علیه و آله  - 

خلفاى شایسته عمل کند ي هسیر
2
.  

  !!:دو  ي ماده

ز معاویه حکومت متعلق به حسن استپس ا
3

پیش آمد متعلق به حسیناي  و اگر براى او حادثه 
4

و معاویه  

جا نشینى خود انتخاب کندحق ندارد کسى را ب
5
.  

  !:سه  ي ماده

امیرالمؤمنین و لعنت بر او را در نمازها ترك کندمعاویه باید ناسزا به 
6
را جز بنیکى یاد ننماید و على 

7
.  

  !:چهار  ي ماده

بیت المال کوفه که موجودى آن پنج میلیون درهم است مستثنى است و تسلیم حکومت شامل آن نمى شود و 

شش ها و هدیه ها بر بنى امیه معاویه باید هر سالى دو میلیون درهم براى حسین بفرستد و بنى هاشم را از بخ

                                               
1

  . 8ص  4ج : مدائنى بنابر نقل ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه  -

2
  . 115ص  10ج ) : بحار االنوار( و ) ط اول  156ص ) ( النصایح الکافیۀ( بنابر نقل ابن عقیل در ) شرح صحیح بخارى ) ( فتح البارى( -

3
دائره المعارف ( , )  150ص ( ابن قتیبۀ , )  13و  12ص  2ج ) ( االصابه( , )  41ص  8ج ( ابن کثیر , )  194ص ( تألیف سیوطى ) تاریخ الخلفاء ) -

  . و مدارك دیگر) ط دوم  443ص  3ج ) ( فریدوجدى

4
  .)52ص ( تألیف ابن المهنا ) عمده الطالب ) -

5
تألیف ابن صباغ و مدارك ) الفصول المهمۀ( و )  115ص  10ج ) ( بحاراالنوار( , )  8ص  4ج ( د در نهج البالغه مدائنى بنابر نقل ابن ابى الحدی -

  . دیگر

6
  . 43و  4) : اعیان الشیعه( -

7
حسن از معاویه خواست که : ( دیگر مورخان گفته اند )  15ص  4ج ) ( شرح نهج البالغه( و )  26ص ( تألیف ابوالفرج اصفهانى ) مقاتل الطالبین( -

سپس به : ابن اثیر میگوید ) معاویه این را نپذیرفت ولى قبول کرد که وقتى حسن حاضر است و مى شنود به على دشنام داده نشود, على را دشنام نگوید 

  .همین نیز وفا نکرد
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که در کنار امیرالمؤمنین در جنگهاى جمل و صفین  ییامتیاز دهد و یک میلیون درهم در میان بازماندگان شهدا

)بجرد دارا(تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج  ،کشته شده اند
1
تأدیه شود 

2
.  

  !!:پنج  ي ماده

باید در امن و امان باشند و سیاه  -یا عراق یا یمن و یا حجاز  شام -مردم در هر گوشه از زمین هاى خدا 

پوست و سرخ پوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزشهاى آنانرا نادیده بگیرد و هیچکس را بر 

خطاهاى گذشته اش مؤاخذه نکند و مردم عراق را بکینه هاى گذشته نگیرد
3

که اي  اصحاب على در هر نقطه 

ر امن و امان باشند و کسى از شیعیان على مورد آزار واقع نشوند و یاران على بر جان و مال و ناموس و هستند د

بر آنان وارد نسازد و حق هر حقدارى بدو اي  فرزندانشان بیمناك نباشند و کسى ایشان را تعقیب نکند و صدمه

)ز آنان باز گرفته نشودبرسد و هر آنچه در دست اصحاب على است ا
4
.  

در نهان و آشکار چیده اي  بقصد جان حسن بن على و برادرش حسین و هیچیک از اهل بیت رسولخدا توطئه

ارعاب و تهدیدى نسبت به آنان انجام نگیرد ،نشود و در هیچیک از آفاق عالم اسالم
: ابن قتیبه مى نویسد  .!!5

قیود و شروط حسن علیه السالم را به همان صورتى که آنحضرت  -معاویه  ي فرستاده -سپس عبداهللا بن عامر (

نوشت و مهر کرد و اي  بدو گفته بود براى معاویه نوشت و فرستاد و معاویه همه آنها را بخط خود در ورقه

 ي ندهسران شام را بر آن گواه گرفت و آن را براى نمای ي پیمانهاى مؤکد و سوگندهاى شدید بر آن افزود و همه

را به حسن تسلیم کرد خود عبداهللا فرستاد و او آن
6

(.  

                                               
1

یعنى ) دارابجرد( است بنابراین ) شهر( روسى جدید بمعناى  در فارس قدیم و) جراد( یا ) جرد( شهرى در فارس و نزدیک به حدود اهواز است و  -

  .شهر داراب

2
تألیف ابن ) علل الشرایع( و )  92ص  6ج ) ( تاریخ طبرى( و )  200ص ) ( االمامۀ و السیاسۀ: ( فرازهاى این ماده را بطور پراکنده در کتابهاى  -

  .وان دیدو مدارك دیگر میت) تاریخ ابن کثیر( و )  81ص ( بابویه 

3
هر فرازى با عین الفاظ )  200ص ( دینورى )  115و  101ص  10ج ) ( البحار) (  15ص  4ج ) ( شرح نهج البالغه(  26( ص ( و ) مقاتل الطالبیین( -

  .از مأخذ مورد نظر گرفته شده است

4
/  4: شرح النهج  26: مقاتل الطالبیین  166/  3ابن اثیر  97/  6طبرى : فقرات مربوط به امنیت اصحاب و شیعیان على علیه السالم را در کتابهاى  -

  .میتوان مطالعه کرد 156: و النصایح الکافیۀ  81: علل الشرایع  115/  10بحار  15

5
  .)ل. ط  156ص ) ( النصایح الکافیۀ( و )  115ص  10ج ( و ) بحار االنوار( -

6
  . )200ص ) ( االمامۀ و السیاسۀ( -
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عهد و میثاق بسته  ،را که معاویه در پایان قرار داد نوشته و با خدا بر وفاى بداناي  متن جمله ،دیگر مورخان

 ي بر ذمه ،و به هر آنچه خداوند مردم را بر وفاى بدان مجبور ساخته ییبعهد و میثاق خدا(: چنین آورده اند 

)معاویۀ بن ابى سفیان است که به مواد این قرار داد عمل کند
1
جمادى  ي در نیمه ،و این بنابر صحیح ترین روایات 

  .!!هجرى بود 41االولى بسال 

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

  

  

  
                                               

1
  .)155ص  10ج ) ( البحار( -
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قرار داد ي بررسى فرازهاى بر جسته

 ،ترکیب قرار داد از اینجهت که مشتمل بر موضوعات پر اهمیتى از جنبه هاى دینى و سیاسى میباشد ،بیشک

  .آن در هر دو جنبه ي نظیم کنندهاست بر وسعت نظر تاي  گواه تازه

تدابیر و فرمانهاى امام حسن در دورانى که همینگونه چیزها بهترین شاخص  ي حق آنست که با مشاهده

به شایستگى سیاسى فراوان آنحضرت اعتراف کرده و معتقد شویم که اگر وى در شرائطى  ،دهقدرت دیپلماسى بو

مى زیست در شمار کار آزموده ترین  ،مساعدتراي  غیر آن شرائط و در میان مردمى و محیطى داراى زمینه

  .نروایان اسالم محسوب مى گشتسیاستمداران و بزرگترین فرما

براى مناقشه  ییکسى چندان فراوانست که جا یییشى و قوت تدبیر و بلند راتا هنگامیکه شواهد بر دور اند

محرومیت ها و شکست هاى موسمى که معلول طبیعت زمان و شرائط و اوضاع جارى  ،و تردید باقى نمى گذارد

  .انتقاد و ایراد کسان قرار گیرد ي ضعف وى یا بهانه ي است نمى تواند نشانه

لیکن  ،اثر محرومیت ها و شکست ها امکان بروز و تجلى کامل نیابند استعدادهاى شخصى هر چند بر

که این بزرگمرد پدید آورد بنگرید و اي  یکباره نیز میدان عمل را از دست نمى دهند به میدان عمل مبتکرانه

مالحظه کنید و آنگاه  ،فکر نو او را که بر اساس حفظ جان تمامى یک ملت در حال و آینده اش استوار بود

  .شرائطى در قبال دشمن در آمده استببینید که چگونه این فکر در فقرات قرار داد وى گنجانیده شده و بصورت 

به تصادف یا بطور  ،آن ي قرار داد بخوبى نشان مى دهد که تنظیم کننده ي و زباندار بودن مواد پنجگانه ییرسا

هدف و منظور  ،انتخاب این مواد بهم پیوسته بلکه با تنظیم و ،موضوعات را کنار هم نچیده ،پراکنده و جدا

هدف  ،خاصى را تعقیب مى کرده و بعالوه کوشیده است که با در نظر گرفتن نزدیکترین و عملى ترین راهها

امور خاندان پیغمبر را  ،خود را تأمین کند یعنى حق شرعى خود را تثبیت و مقام خود و برادرش را حفظ نماید

امنیت شیعیان خود و پدرش را تضمین کرده و یتیمان و بازماندگان  ،را محفوظ داردتسهیل کرده و جان آنان 

!ایمان و یارى و اخالص آنان را ،آنها را سامان بخشد و بدینوسیله ثبات و وفاى آنان را پاداشى داده و بعالوه

  .د یاورانى نیاز هست بیمه نمایدبراى روزى که به وجو

حکومت را بدینشرط به معاویه واگذار کرد که وى به سنت پیغمبر و به روش خلفاى  ،در این قرار داد

او و هم با عکس العملش در  ي که وى بیش از هر کسى با روحیه -معاویه را  ،شایسته عمل کند و با این شرط
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 ي ایهپ ،در نتیجهدر تنگناى مخالفت ها و ضدیت ها و دشمنى هاى بیشمار قرار داد و  -برابر این شرط آشنا بود 

  .حکومت او را متزلزل ساخت

اساسا قرار داد یعنى سندى که دو طرف آن را امضاء کرده اند تا التزام خود را به آنچه به طرف مقابل داده یا 

مادیاتى محدود که : عبارت است از  -حداکثر  -تثبیت نمایند و در اینمورد موضوع قرار داد  ،از او ستانده اند

همت طرف دیگر مى  ي ه وجههشدید یکى از طرفین است در برابر معنویاتى نا محدود ک ي عالقه مورد حرص و

  .باشد

هدفى جز این نداشت که بر حکومت استیال یابد و حسن بدین امر راضى نشد مگر  ،معاویه از صلح

ابودى برهاند و مصون بدارد و شیعیان خود را از ن ،بدینجهت که مکتب خود و اصول فکرى خود را از انقراض

  .ا پس از مرگ معاویه هموار سازدخود ر ي راه باز گرداندن حق غصب شده

براى اینکه صحت تفسیر ما  .صلح چنین مفهومى استفاده کنیم درست اندیشى آنست که از قرار داد ي الزمه

ود ناگزیریم کامال آشکار ش ،وقوع صلح داشتند ي در مورد هدفها و مقاصدى که هر یک از دو طرف در لحظه

زنجیر تقلید کورکورانه از مورخان گذشته را پاره کرده و براى کشف این حقیقت مهم تاریخى یکسره بسراغ 

 ،برویم ،که نقاط مبهم قرار داد را روشن مى سازد ییمواد قرار داد یا بطور کلى گفته ها ي اظهارات طرفین درباره

  .راه یابیم ،شاید از این راه به حل اسرار فراوانى که حتى بر دوستان نیز پوشیده مانده است

  

اول این جمله که : از اظهارات معاویه پس از صلح در اینباره به دو جمله اکتفا مى کنیم !اظهارات طرفین - 1

)ابن کثیر(
1

اي  و دیگر جمله) راضى و خشنودیمبدین سلطنت (: و جمعى دیگر از مورخان از او نقل کرده اند  

و براى تو این امتیاز (: براى امام حسن علیه السالم نوشت اي  که در مقام زمینه چینى براى صلح در ضمن نامه

خواهد بود که کسى بر تو تحکم نکند و بى اطالع تو کارى تمام نگردد و با نظر تو در هیچ امرى مخالفت 

)نشود
2
.  

اول سخنى که بارها در مقام تفهیم : علیه السالم نیز به سخنان زیر اکتفا مى کنیم از اظهارات امام حسن 

بخدا آنچه کرده ام براى شیعیانم از هر ! چه میدانید که من چه کرده ام (: صلح به شیعیانش مى گفت  ي فلسفه

                                               
1

  .220ص  6در تاریخش ج  -

2
  .13ص  4ابن ابى الحدیدج -
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ه در کوفه بود گفت که یکى از سران شیع) بشیر همدانى(دیگر این جمله که به  )آنچه در جهان است بهتر است

)از این صلح منظورى بجز این نداشتم که شما را از کشته شدن نجات دهم(: 
1

آن  ي و دیگر این فراز از خطابه 

همانا خداوند شما را به اولین ما هدایت کرد و جانتان را به آخرین ما ! هان اى مردم (: حضرت پس از صلح 

تا دیگر !چه میدانیم ؟ شاید این آزمایشى است و فرصتى ،ه اممحفوظ داشت اینک من با معاویه قرار صلح بست

)زمانى
2
.  

 - چه از معاویه و چه از حسن علیه السالم  -در این اظهارات و هم در بسیارى از اظهارات مشابه اینها 

لب دچار اشکال و ابهام کند وجود ندارد معاویه مشتاقانه در ط ،سخنى که ما را در استنباط هدف این قرار داد

حکومت بوده و حسن علیه السالم خط مشى و راه خود را براى نجات شیعیان از قتل و حفظ افکار و اصول 

  .مى پیموده است ،ح و آرامشى موقتو باالخره صل -روى زمین با ارزشتر است  ي که براى او از همه -اسالمى 

بى تعجب و انکار میتوان پذیرفت و تحریفى را که  ،این حقیقتى است که با توجه به اظهاراتى که در باال یاد شد

باز  ،را که در فهم اظهارات طرفین مرتکب شده اند ییمورخان در مورد هدف طرفین از صلح و نیز خطا

مطلقا سخنى از  ،شناخت چنانکه مالحظه مى کنید نه در متن قرار داد و نه در هیچیک از اظهارات دو طرف

که ) بیعت کردن حسن با معاویه(بنابرین جاى این سئوال هست که موضوع بیعت و امامت و خالفت نیست 

  !!مستند بکدام مدرك است  ،نقل کرده اند) ابن قتیبه دینورى(گروهى از مورخان و در رأس آنان 

کوتاه اي  مقدمه ،گویندگان آن بپردازیم ي این موضوع یا درباره ي در اینجا ما پیش از آنکه به بررسى درباره

یرامون انتساب خالفت اسالمى به معاویۀ بن ابى سفیان و اینکه بیعت شرعى با کسى چون او چگونه در پ

  !:بیان مى کنیم  ،صورت پذیر است

: آن چنین است  ي گفتیم که خالصه!موضوع خالفت در اسالم مطالبى ي در طى مباحث گذشته درباره

کسى است که در مزایاى روحى و معنوى از همه  ي برازندهدر اسالم فقط شایسته و ) جانشینى پیغمبر(خالفت و 

بردگان آزاد شده و فرزندان آنها و تسلیم شدگان روز فتح  -بقول عمر بن خطاب  -و  ،به رسولخدا شبیه تر باشد

خالفت پس از رسولخدا سى سال است و از  ،بنابر حدیث معتبر از طرق اهل سنت ،را از این منصب سهمى نیست

غلبه  ،امامت فقط به نصب و تعیین است) معتزله(بنابر عقیده شیعه و  ،خواهد آمد) دشاهى گزندهپا(آن پس 

                                               
1

  .203دینورى ص  -

2
  .192ص  2یعقوبى ج  -
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غیر جایز را جایز نمى سازد بنابرین صحیح نیست که کسى خالفت را بزور تصرف کند یا آن را  ،یافتن و قدرت

حق ندارد با مقررات آنحضرت پیغمبر است  ي آن کسى که خلیفه ،بر مسلمانان تحمیل نماید ،با قلدرى و اجبار

زنا را به نسب ملحق سازد و نماز جمعه را در : مخالفت و ضدیت ورزد و مثال  - چه آشکارا و چه نهانى  -

  .ند و عهد و میثاق خدا را بشکندروز چهارشنبه بخوا

اى اموى و ه) خلیفه نام(علیرغم تبلیغات دامنه دار وسیعى که : میافزائیم که  ،و اینک بر آنچه گفته ایم

دستیارانشان در ظرف هزار ماه دوران حکومت خود انجام دادند و با وجود آن رشوه هاى بیحساب و آن افسانه 

هیچیک از صاحبنظران مسلمان از دوران  ،ها و روایات دروغینى که بر طبق میل و دلخواه خود جعل کردند

را درك نکرده و وى را ) خالفت اسالمى( معناى ،خود معاویه تاکنون از استیالى معاویه بر مقام حکومت

نه ) پادشاه خلیفه نام(آن کوششهاى مالى و تبلیغاتى بعنوان یک  ي ندانسته اند و او با همه) رسولخدا ي خلیفه(

  .در تاریخ معرفى شد ،کمتر و نه بیشتر

سالم بر تو اى (: روزى سعد بن ابى وقاص بر او وارد شد و گفت  ،پس از آنکه حکومت وى استقرار یافته بود

سعد ) ! اى ابا اسحاق ،چه مى شد اگر مرا امیرالمؤمنین خطاب میکردى(: گفت !کرده واي  معاویه خنده) ! پادشاه

 ،بخدا دوست ندارم این مسند را از راهى که تو بدست آوردى!  ییچه خرسند و خندان سخن میگو(: گفت 

)آورم بدست
1
.  

ت خالف ي در معاویه خصلتى که او را به رتبه(: ابن عباس طى گفتار مفصلى به ابوموسى اشعرى گفت 

)نزدیک کند وجود ندارد
2
: ابوهریره در مقام انکار خالفت معاویه این حدیث را از رسولخدا نقل کرد  .

)ینه است و سلطنت در شامخالفت در مد(
3
.  

سئوال  ،که از سفینه غالم پیغمبر در اینباره که آیا بنى امیه مستحق خالفتند یا نهروایت کرده ) ابن ابى شیبه(

آنان از شریرترین پادشاهانند و اولین  ،دروغ گفتند پسران کنیزك از رق چشم(: وى در پاسخ گفت  ،کردند

)یه استمعاو ،پادشاه
4
.  

                                               
1

  . 158ص ) النصایح الکافیۀ( و  163ص  3ج ) کامل ابن اثیر( -

2
  . 7ص  6ج ) در حاشیه ى کامل ابن اثیر ) ( مروج الذهب( -

3
  . 321ص  6ج  )تاریخ ابن کثیر( -

4
  . ط ایران 153ص ) النصایح الکافیۀ( -
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 ،شگفتا از عایشه(: ه اطالع یافت و گفت عایشه ادعاى خالفت را از معاویه ناروا شمرد و تقبیح کرد و معاوی

او  ،آن نیستم تصرف کرده ام و بر مسندى که حق من نیست پاى نهاده ام ي معتقد است که چیزى را که شایسته

)ردخدا از او بگذ! را به این کارها چه کار ؟ 
1
.  

! (حدیثى بگو ابابکره (: معاویه گفت  ،در مجلس معاویه حضور یافت )برادر مادرى زیاد بن ابیه(ابوبکره 

!شنیدم از رسولخدا صلى اهللا علیه و آله فرمود خالفت سى سال(: نقل کرده که ابوبکره چنین گفت ) ابن سعید(

معاویه پس از این حدیث  ،من با پدرم بودم: عبدالرحمن پسر ابوبکره میگوید ) است و از آن پس سلطنت است

)10(! مجلس خارج شدیم  تا ازدستور داد چندان پشت گردنى بما زدند 
2
معاویه از صعصعۀ بن صوحان عبدى  .

آنکس که بزور بر مردم حکومت (: مرا مانند کدامین یک از خلفاء مى بینید ؟ صعصعه در پاسخ گفت : پرسید 

یافته و با کبر و غرور با ایشان در آمیخته و با ابزار باطل چون دروغ و فریب بر آنان مسلط شده چگونه خلیفه 

هان اى معاویه بخدا تو در جنگ بدر شمشیرى نزدى و تیرى نیفکندى در آنروز تو و پدرت در ! ند بود ؟ توا

بودى و رسولخدا اي  کاروان و سپاه مشرکان بودید و مردم را بر رسولخدا مى شورانیدید تو برده و پسر برده

)است ؟اي  آزاد شده ي دهبر ي خودت و پدرت را آزاد ساخت و چگونه خالفت برازنده
3
دوستش مغیره بن شعبه  .

) !آیم ترین مردم میپلیداز نزد (: به پسرش گفت  ،بر او وارد شد و چون از نزد او خارج مى گشت
4
سمره  .

 ،خدا لعنت کند معاویه را(: کارگزار او در بصره روزى که از شغل خود معزول شد بر او لعنت فرستاد و گفت 

)بخدا اگر اطاعتى که از او کردم از خدا مى کردم هرگز مرا عذاب نمى نمود
5

چهار : حسن بصرى گفت  

یکى اینکه سفیهان را بر  ،براى هالکت و بدبختى او بس بود ییخصلت در معاویه بود که هر یک از آنها بتنها

آنکه هنوز بقایاى صحابه و گرفت با !دوش امت سوار کرد تا آنجا که امر خالفت را بى مشورت امت بدست

خود را که حریر مى پوشید و طنبور  ي دیگر آنکه پسر مست شرابخواره ،صاحبان فضیلت در میان ایشان بودند

سوم آنکه زیاد را برادر خود و پسر ابوسفیان خواند با اینکه رسولخدا صلى اهللا  ،جانشین خود ساخت ،مى زد

                                               
1

  .5ص  4ج ) شرح نهج البالغه( -

2
  .ط ایران 159ص ) النصایح الکافیۀ( -

3
  .7ص  6ج ) در حاشیه ى ابن اثیر ) ( مروج الذهب( -

4
  .357ص  2و ابن ابى الحدیدج  342ص  2ج ) مروج الذهب( -

5
  .9ص ) النصایح الکافیۀ( ابن اثیر بنابر نقل  -
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 ،چهارم آنکه حجر را کشت ،)از بستر است و نصیب زناکار سنگ استفرزند (: وسلم فرموده است  )وآله(علیه 

)واى بر او از حجر و اصحاب حجر ،واى بر او از حجر و اصحاب حجر
1
.  

از بیعت با معاویه امتناع کردند و از حسن و معاویه هر دو کناره گرفتند و به همین  ،معتزله پس از صلح

نام نهادند )اره گیرانکن() معتزله(جهت خود را 
2
شرح حال معاویه را به نسلهاى  ،و پس از آنکه کاروان زمان .

استفاده مى  )پادشاه ستمگر(فقهاء مذاهب اربعه در بحث هاى فقهى از معاویه بعنوان مثالى براى  ،بعدى رسانید

!کردند 
3

میدانست) ستمگرى که مبارزهبا او واجب بوده است(و ابوحنیفه نعمان بن ثابت او را  
4

!کو ،بنابرین 

کارهاى معاویه و  ،بعدها معتضد عباسى آمد و از نو!آن خالفتى که براى معاویه فرض و پنداشته شده است ؟

منتشر  ،او نقل مى شد ي او گفته مى شد و روایاتى را که درباره ي جنایت هاى بزرگ او و سخنانى را که درباره

هجرى بود 284ین در سال مسلمانان توصیه کرد و ا ي لعن بر او را به همه ،ساخت و در فرمانى
5
غزالى پس از  .

قاق و خالفت به مردمى رسید که بى استح(: ذکر خالفت حسن بن على علیه السالم در کتاب خود چنین نوشت 

)آن را تصاحب کردند
6
سخن نقیب بن بصره است که  ،معاویه ادا شده ي شیواترین سخنى که در قرن ششم درباره .

)همانند است ،قلب ي معاویه به سکه(: که گفت 
7
.  

بیشتر گفتیم که خالفت (:!صریحا خالفت را از معاویه نفى مى کند مى گوید ،ابن کثیر باستناد حدیث نبوى

پس از رسولخدا صلى اهللا علیه و آله سى سال است و از آن پس سلطنتى گزنده فرا مى رسد این سى سال با 

)ه آغاز همان سلطنت استپس دوران معاویخالفت حسن بن على پایان یافت 
8
پس  )ه 808متوفى بسال (دمیرى  .

                                               
1

  . طبع اول 157ص  6ج ) تاریخ طبرى( -

2
  .)28ص ( ه  377تألیف محمد بن احمد الملطى متوفى بسال ) التنبیه والرد على اهل االهواء والبدع( -

3
ارند و دلیل ایشان آن است که صحابه در این مسئله ى فقهى که قبول قضاوت در دستگاه پادشاه ستمگر جایز است فقهاء مذاهب اربعه اتفاق نظر د -

  .ى رسولخدا در دستگاه معاویه قبول قضاوت کرده اند

4
علت دشمنى ایشان آنست که ما معتقدیم که اگر لشکر على بن ابیطالب : نه گفت : میدانید چرا اهل شام با ما دشمنند ؟ گفتند : ابوحنیفه گفت  -

: ( بدینجهت است که ما را دوست نمیدارند رجوع کنید به , نموده و بخاطر او با معاویه مى جنگیدیم کرم اهللا وجهه را درك میکردیم او را کمک 

  .مى کند) التمهید فى بیان التوحید( در روایتى که از ابى شکور در کتاب  36این عقیل ص : تألیف ) النصایح الکافیۀ

5
  . یدمیتوان د 355ص  11ج ) تاریخ طبرى( متن این فرمان را در  -

6
  . 231ص  3ج ) دائره المعارف فرید و جدى( -

7
  . طبع بغداد 41ص ) ابوجعفر النقیب( -

8
  . 19ص  8ج ) البدایۀ و النهایه( -
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 )وآله(دورانى بود که رسولخدا صلى اهللا علیه  ي و این تتمه(: مى نویسد  ،از ذکر مدت خالفت حسن علیه السالم

میز و فساد کبر آ ي سلطنت است و بدنبال آن سلطه ،و سلم براى خالفت پیش بینى کرده بود و اینکه پس از آن

) انگیز در زمین و همانگونه شد که رسولخدا فرموده بود
1

  

را فراهم آورد که ) النصائح الکافیه لمن یتولى معاویه(و باالخره محمد بن عقیل آمد و کتاب پر ارج خود 

) معاویه و خالفت(در موضوع  .و تاکنون دوبار بچاپ رسیده استمعاویه  ي حقا قضاوت آخرین است درباره

  !:یعنى  ،آنچه تاکنون گفته شد

  !ناسازگارى اینچنین خالفتى با مقررات اسالم ،اوال

  !مخالفت هاى آشکار معاویه با رسولخدا صلى اهللا علیه و آله و سلم ،ثانیا

ما !ادعاى خالفت را از معاویه ،دوره هاى تاریخ اسالم ي تقبیح و استنکار صاحبنظران مسلمان در همه ،و ثالثا

  .حث در اینباره بى نیاز مى سازدب ي مهرا از ادا

 ي همچون بقیه - صریحا  ،خود امام حسن علیه السالم نیز پس از اینکه حکومت را به معاویه واگذار کرد

که در روز گرد آمدن دو گروه در کوفه ایراد اي  خالفت را از معاویه نفى کرد و در خطابه - بزرگان اسالم 

 ،او دروغ مى گوید ،پنداشته که من او را براى خالفت شایسته دیده ام و خود را نهمعاویه چنین (: فرمود  ،کرد

آینده در یکى از فصول  )مردم به حکومت اولیتریم ي از همه ،ما در کتاب خداى عزوجل و بقضاوت رسولخدا

  .متن این خطابه خواهد آمد

خلیفه آنکسى نیست که (: گفت چنین  ،دیگرى که پس از صلح با حضور معاویه ایراد کرد ي در خطابه

اینچنین کسى پادشاهى است که بر  ،دست ستم بگشاید و سنت ها را تعطیل کند و دنیا را پدر و مادر خود داند

و ده مى شود و آن لذت بزودى میگذرد این حکومت از او بازستان ،رسیده استاي  حکومتى دست یافته و به بهره

است شاید این آزمایشى  ،چه میدانم( :ان مى شود که خداى عزوجل فرمود بارگناه بر دوشت او مى ماند و آنچن

)تا دیگر زمانىاي  و بهره
2
.  

                                               
1

  .58ص  1ج ) حیاه الحیوان( -

2
  .و دیگران در کتب خود آورده اند)  63ص  2ج ) ( المحاسن و المساوى( در ) بیهقى( این را  -
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حسن با معاویه شرط کرد که او را (: در روایت کلینى رحمه اهللا چنین آمده !!موضوع بیعت - 2

و روایت  )81ص () علل الشرایع(و در روایت ابن بابویه رحمه اهللا در کتاب  )61ص () امیرالمؤمنین نام ندهد

  .)نکند) شهادت ي اقامه( حسن با معاویه شرط کرد که نزد او(: برخى دیگر ذکر شده که 

از این بهتر و بیشتر نمى شود که او را  - چه رسد به بیعت  - معاویه ) خالفت(به  ،خوددارى از اعتراف

که در متن قرار داد  ،عبارت بود از واگذارى سلطنت امیرالمؤمنین ننامد و نزد او شهادتى نبرد آنچه واقع شد فقط

  .داده اند) تسلیم حکومت(عنوان  ،تعبیر شده و دیگران بدان) تسلیم امر(از آن به 

) بیعت کرد ،حسن با معاویه بعنوان امامت(: که گفته است ) االمامۀ و السیاسۀ(و اما سخن دینورى در کتاب 

که دیدیم چه اندازه با خالفت اسالمى و زمامدارى مسلمانان بى  سخنى است که اوال با خصوصیات معاویه

ثانیا با اظهارات امام حسن در مقام انکار خالفت معاویه و ثالثا با دقت و مراقبت فراوان  ،تناسب است

همانطور که از دو روایت باال استفاده مى (آنحضرت در اینمورد که اعترافى به خالفت معاویه از او صادر نشود 

مجموعا آنچه از دینورى درباب ماجراى امام حسن و معاویه نقل شده نمایشگر  .بهیچ وجه سازگار نیست )ودش

که از رشوه ها و اي  یعنى در دوره -مورخى که در قرن سوم  ي جانبدارى و تعصب آشکارى است که زیبنده

اینگونه قضاوتها معلول انگیزه هاى  ،بى تردید ،نمى باشد ،مى زیسته است -تبلیغات معاویه اثرى دیده نمى شد 

: عاطفى و تمایالتى است که بیشتر مورخان مسلمان ما از آن بر کنار نمانده اند مثال در یکجاى دیگر مى نویسد 

از این مورخ باید سئوال کرد ) ! از او ندیدند ییحسن و حسین در طول زندگى معاویه هیچ عمل زشت و ناروا(

تر است که کسى را مسموم کنند و کدام ناروا از این بزرگتر است که مقام او را کدام عمل زشتى از این باال

اگر قرار باشد براى مورخانى که سخن از !!مگر معیارها و مقیاسهاى دینورى چگونه است ؟ ! غصب نمایند 

که اینان نیز بتراشیم باید بگوئیم اي  عذرى یا عذر گونه ،بتکلف و زحمت ،بیعت امام حسن با معاویه گفته اند

قرار داشته اند در تاریخ  ،تحت تأثیر تبلیغات دامنه دارى که تا زمان آنها هنوز گوش مردم را راحت نمى گذارد

نمایان تر از این ماجرا نیست که حکومت اسالمى از دست کسى که خود فرزند پیغمبر اسالم  ییهیچ ماجرا

ه تاریخ زندگى خود و خانواده اش معروف است جنگى ک ي آزاد شده ي است خارج گشته و بدست یک برده

این ماجرا هر چه  ي بیفتد اهمیت این واقعه موجب گشته بود که مخالفان صلح بخود حق دهند که در حاشیه

این بود که حقایق را نیز تغییر دادند و مطالبى از پیش خود جعل کردند و از این  ،مى خواهند بگویند و بنویسند

ساختگى براى متصدیان  ي بازگو کردن این افسانه .عت نیز با دست خیال پرداخته شدبی ي هرهگذر بود که افسان
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متضمن مصلحت مهمى نیز بود زیرا این افسانه میتوانست براى تبلیغات ایشان مبنى  ،صلح ي حکومت پس از واقعه

را که ) لیفه بودن معاویهخ( ي مدرك قابل مالحظه باشد و مسئله ،بر اینکه معاویه داراى استحقاق خالفت بوده

دروغ (: آن گفته بود  ي مورد انکار و استنکار عموم مسلمانان واقع گشته بود و سفینه غالم پیغمبر درباره

بدانوسیله  )معاویه است ،ایشان از شریرترین پادشاهانند و نخستین پادشاه ،میگویند فرزندان کنیزك ازرق چشم

دلى و سطحى نگرى بالى جان مورخان شد و در هر آنچه از تاریخ اسالم بعدها که ساده  .تحکیم و تثبیت کنند

ساختگى نیز رنگ حقیقت و واقعیت گرفت گروهى که در اقلیت بودند  ي این افسانه ،فراهم آوردند اثر گذارد

دند ش یینگاه داشتند ولى بعضى چندان پا را از حقیقت فراتر نهاده و دچار خبط و آشفته گو ییزبان از یاوه گو

تهمت و افترا نیز  ي بعضى دیگر خود را آلوده! خود نیز صریحا به بیعت اعتراف کرده است  ،که گفتند حسن

فرزند پیامبر اسالم سخن میگوید  ي جوانمردى هیچ مسلمانى که درباره ي که زبیندهاي  ساختند و در ورطه

  !.خت خالفت را به مال دنیا فرو ،حسن: فرو افتادند و نوشتند که  ،نیست

منظور ما در این بحث فقط آن است که  .ى مفتریان پاسخ گوئیماینک ما در صدد آن نیستیم که به یاوه ها

خبرى از این  -صلحى که مورد امضاء و قبول طرفین واقع شد  - صلح  ي اگر باعتقاد ما در واقعه: ثابت کنیم 

در این گفتار جز بر درك صحیحى که هر مسلمان باید از مفهوم بیعت و امامت  ،بیعت پندارى وجود نداشته

داشته باشد متکى نیستیم عالوه بر اینکه روایات مربوط به این بحث و هم اظهاراتى که از اشخاص مؤثر این 

  .دالئل دیگرى بر آن مدعا باشند میتوانند ،واقعه نقل شده

وجود داشته باشد و در  ،داد که براى اثبات آن اینچنین دالئل متقنى هیچ حقیقتى را در عالم نمى توان نشان

به گفته اي  عادت بر این جارى است که براى شناخت و فهم هر واقعه .ورد تردید و ابهام قرار گیردعین حال م

جمود بر کوتاه یا دراز داشته اند رجوع شود اي  فاصله ،هاى مورخان قدیم که معاصر آن واقعه بوده و یا با آن

موجب پدید آمدن آراء و عقاید و دسته بندیهاى گوناگون در میان یک  ،این روش در نسلها و دوره هاى بعد

خود تحت  ،مجتمع و در یک افق و میان پیروان یک آئین شده است و این فقط بدین علت است که مراجع تاریخ

ند که اجتناب از آنها در آنچنان شرائطى امکان تأثیر آراء و عقاید و دسته بندیها و تمایالتى خاص مى زیسته ا

بتواند از تأثیرات عاطفى که هم در اي  پذیر نبوده است و براستى در آن شرائط دشوار بوده است که نویسنده

  .خود را بر کنار بدارد ،ر بودهوضع اخالقى و هم در فعالیت هاى اجتماعى او مؤث

  .م از همین نقطه سرچشمه میگیردات تاریخ اسالاضطراب و آشفتگى تأسف آور بسیارى از موضوع
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 - که طعن و ایراد کسان را نسبت به موضوع صلح بر انگیخته  -بیعت  ي بحق باید معتقد شد که افسانه

اي  همین عواملى است که مورخان کتابهاى خود را تحت تأثیر آن فراهم آورده اند تبلیغات مغرضانه ي آفریده

ایشان را تحت تأثیر حسابگریهاى مادى یا بى اطالعى از  ،این افسانه انجام مى شدهکه براى واقعى جلوه دادن 

که در متن قرار داد آمده نیز براى ) تسلیم امر( ي بر آن میداشته که از آن تبلیغات پیروى کنند کلمه ،واقعیت

آنان مجوزى محسوب مى شده که ادعا کنند امام حسن خالفت معاویه را بر سمیت شناخت و سپس مدعى شوند 

دیگر توجه نداشته اند که خالفت بدین اعتبار که منصبى الهى و آسمانى است ! که بیعت با او را نیز پذیرفت 

یا ) صلح(امله یا بخشش و تسلیم نمودن بدیگرى قرار گیرد و پدیده هاى اتفاقى از قبیل هرگز نمیتواند مورد مع

  .در ماهیت واقعى آن اثر بگذارد ممکن نیست) قبول حکمیت(

باید  ،کامال آشکار گردد ،اول صلحنامه ذکر شده ي که در ماده) تسلیم امر( ي اکنون براى اینکه معناى کلمه

 ي قعى را از البالى گفته هاى ضعیف مورخان بدست آورده و تفسیر این کلمهمطالب جدى و وا ،بروش خود

  .جستجو کنیم ،که از خود طرفین قرار داد نقل شده ییمجمل را در گفته ها

در مورد خاندان پیغمبر  ،در صفحات گذشته دانستیم که معاویه در گفتگو با پسرش یزید!تسلیم امر - 3

اینجمله را  ،که براى زمینه سازى صلح به امام حسن نوشتاي  و در نامه) حق از آن ایشان است ،بیقین(: گفت 

و پس از پایان ماجراى ) بى اطالع تو کارى انجام نگیرد و با نظر تو در هیچ امرى مخالفت نشود(: قید کرده که 

من (: به کوفه ایراد کرد گفت که در روز ورود اي  و در خطبه) به این سلطنت راضى و خشنودیم(: صلح گفت 

  .)بخاطر نماز و زکوه با شما نجنگیدم منظور من از این لشکر کشى فقط این بود که بر شما حکمرانى کنم

کرد و او ساکت ماند و هیچ او را انکار !همچنین دانستیم که حسن بن على علیه السالم روبروى معاویه خالفت

معاویه همینکه به سلطنت : سته هاى ما افزوده مى گردد و آن اینکه مطلب دیگرى بر دان ،بر این اساس .نگفت

بخاطر نماز و زکوه با شما نجنگیدم اثبات کرد که او (: راضى شد خالفت را از خود نفى کرد و همینکه گفت 

دینى نیست بلکه پادشاهى است از سر دیگر پادشاهان که به نماز و زکوه مردم کارى ندارند و  ي یک خلیفه

) بى اطالع تو کارى تمام نشود(: تشان همه مصروف حکمرانى بر مردم است و باز همینکه به حسن میگوید هم

او را که  ي به مقام رفیع و برتر امام حسن اعتراف کرده و سلطه) حق از آن ایشان است(: و به پسرش مى گوید 

خالفت نیست و با چنین وضعى بسیار  ي میباید از آن سرپیچى نشود پذیرفته است و آن چیزى جز مقام و سلطه

طبیعى است که وقتى امام حسن در پیش روى خود او خالفت وى را انکار کرده و ادعاى پوچ و بیجاى او را 
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 ي این حقایق کجا و تسلیم خالفت که این حضرات کلمه .وى سکوت ورزد و پاسخ ندهد ،ندتکذیب مى ک

داللتش بر اعتراف معاویه  ،موضوع دیگرى که شاید در نظر تحلیلى!!را بدان معنا گرفته اند کجا ؟ ) تسلیم امر(

است که بر او وارد ) سعد بن ابى وقاص(بیشتر باشد خنده شکست آمیز او در برابر  ،به عدم استحقاق خالفت

 -د و نگفت اى امیرالمؤمنین این خنده آشکارا از اعتراف او به خطاى خو) ! سالم بر تو اى پادشاه(: شده و گفت 

خبر میدهد  -در اینکه میخواسته لقب خالفت را همچون غنیمت جنگى بداند نه وساطتى میان پیغمبر و امتش 

مغلوب چرب زبانى !و به همین دلیل مستوجب آن مى شود که سعد بن ابى وقاص که مردى با شخصیت است و

بدست  ،ییز راهى که تو بدست آورده بخدا دوست ندارم که این مقام را ا(: معاویه نمى شود در پاسخ او بگوید 

روئیده است خود را یعنى وى از لقبى که بروى خونهاى بنا حق ریخته و فتنه هاى سیاه و پیمانهاى دروغ ) آورم

مفهومى جز تسلیم سلطنت و حکومت استنباط ) تسلیم امر(نیز از ) سعد(بنابراین مى بینید که . برتر میشمارد

 و به زبان طرفین قرار داد در) خالفت(قرآن در مورد  ي که هر آشنا به نظریه نکرده و این همان چیزى است

کاوشگر بزرگ اسالمى سید امیر على هندى رحمه اهللا چون به موضوع این صلح  .باید استنباط نماید ،صلحنامه

یاد کرده است) کناره گیرى از حکومت(از آن با تعبیر  ،رسیده
1
که خود آنحضرت با یکى از  ییدر گفتگو .

من مؤمنان را خوار نکردم بلکه خوش نداشتم که آنان را (: چنین میگوید  ،اصحابش در مقام تفسیر صلح داشته

)بخاطر سلطنت بکشتن دهم
2
.  

جنگ بخاطر  -هم حسن و هم معاویه  -بدین ترتیب مشاهده مى کنیم که این جنگ از نظر هر دو طرف 

آندو نیز که شرائط آن بر طبق قرار داد مزبور مورد اتفاق طرفین  ي پس مصالحه ،قدرت و حکومت بوده است

قرار گرفته میباید مصالحه بر همین موضوع باشد چه آنان امروز بر همان موضوعى قرار داد صلح مى بستند که 

ن و چه در هنگام مورد نظر آنان چه در خالل اظهاراتشا ي دیروز بر سر آن به نبرد بر خاسته بودند و در نقطه

آنگاه در همین اظهارات به موضوع دیگرى برخورد مى کنیم و آن  .خبرى از داد و ستد خالفت نیست ،صلح

یعنى مقامى که در هیچ کار  -طرفین هر دو بر این مطلب اتفاق دارند که مقام برتر و باالتر از زمامدارى : اینکه 

متعلق به حسن بن على است و دارا  - خبر او کارى انجام نگیرد  آن مقام تخطى نشود و بى ي باید از رأى دارنده

بودن همین مقام است که به حسن اجازه مى دهد که در پیش روى معاویه همچون کسى که دیگرى را مأمور 

                                               
1

  . 61ص ) تاریخ العرب و التمدن االسالمىمختصر ( -

2
  .تألیف حاکم) المستدرك( و  52ص  4ج ) اعیان الشیعه( و  19ص  8ج ) تاریخ ابن کثیر( -
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)استاو به وضع خود آشناتر و بر کارى که بدو واگذار کرده ایم شکرگزار (: بگوید  ،انجام کارى کرده است
1
 

  .زمامدارىیعنى کار 

و چه تفاوت بسیارى است میان این مقام و آنچه یاوه سرایان گمان برده و در کتابها نوشته اند یعنى بیعت 

مغرض  ي نویسنده ي بنظر مى رسد که این یاوه ها نخستین بار بوسیله .امام حسن با معاویه یا تسلیم خالفت به وى

ان دیگر بى آنکه نظر خاصى داشته باشند مطلب او را در ساخته و پرداخته شده و سپس نویسندگ ،و بد اندیشى

کتابهاى خود بازگو کرده اند و در تاریخ از اینگونه اشتباهات فراوان میتوان یافت و همینهاست که سیماى 

حقایق را دگرگون ساخته و زیبائیهاى آنرا پوشیده داشته و زحمت محققان را دو چندان کرده است و هر آنگاه 

به دریافت صحیح موضوعى همت گمارد و ماخذ را مورد بررسى دقیق قرار دهد خواهد دید که  که کاوشگرى

این تحریف ها و یاوه ها همگى به یک مأخذ و یک اصل باز میگردد و هر گاه به تحقیق خود ادامه داده و 

بته در اینکه ال .!بطور کلى بى اصل و اساس است  خواهد دید که مطلب ،همان مأخذ را نیز بیشتر بشکافد

و پس از او در اختیار قلدران دیگرى که آن را بخود بسته یا  -خالفت اسمى و نام خلیفه در تصرف معاویه 

اگر در قاموس مجتمعى که با  .بوده هیچ تردید و اختالفى نیست -بزور شمشیر و یا از راه ارث بدست آوردند 

صحیح است که نام خالفت بر حکومتى که از راه  ،ردهمعاویه یا یکى دیگر از این متصرفان و قلدران بیعت ک

بگذار در اینصورت  ،با آنان بحث لفظى نخواهیم داشت ،اطالق شود ،زور و قلدرى و ادعاى پوچ بدست آمده

پیغمبر و شریک قرآن و چنین فرض کن که آنچه  ي قلدرى و زور باشد و حسن بن على خلیفه ي خلیفه ،معاویه

از قبیل بکار بردن  -بنابر اینکه سندش صحیح و متنش بر کنار از تحریف باشد  -رد شده در برخى از روایات وا

  !!خلیفه در این اصطالح جدید مى باشد  ي کلمه

  

به امام حسن  ،که معاویه براى زمینه سازى صلح ییدر هیچیک از نامه ها!سرنوشت خالفت پس از معاویه - 4

فراموش شده و از آن سخنى نرفته ) خالفت پس از در گذشت معاویهسرنوشت (نوشته بیاد نداریم که موضوع 

این نامه ها تقاضاى او از حسن این است که حکومت را تا هنگامیکه او زنده است بدو تسلیم  ي باشد در همه

)پس از من حکومت از آن توست(: کند در بعضى از این نامه ها مى نویسد 
2
تو از : (و در برخى دیگر مى نویسد  

                                               
1

  .)64ص  1ج ( تألیف بیهقى ) المحاسن و المساوى( -

2
  .)13ص  4ج ) ( شرح نهج البالغه( ابن ابى الحدید در  -
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)مه کس بدان اولیترىه
1
در متن قرار داد صلح نیز مطلب به همین صورت ذکر شده است مردم نیز از صلح جز  .

این چیزى استنباط نکردند که قدرت تا زمانى که معاویه زنده است در اختیار او خواهد بود و پس از مرگ او 

 -از در گذشت امام حسن است  قاعدتا جلوتر ،که باعتبار سى سال تفاوت سنین عمر وى با امام حسن -

زمامدارى به صاحب اصلى آن باز میگردد و امام حسن در آن هنگام تازه در اوائل کهولت یا در اواخر جوانى 

عمولى نمى توان پیش بینى کرد خواهد بود البته دسیسه هاى دوزخى و نقشه هاى شیطانى را با حسابهاى م

همواره برجسته ترین و  ،تا ده سال تمام ،بعد از معاویه معرفى مى کندکه صریحا امام حسن را زمامدار اي  ماده.!

معروفترین مواد قرار داد در میان اجتماعات اسالمى و زبانزد خاص و عام بود ولى بعدها تبلیغات مغرضانه این 

ماده را دگرگون ساخت و راویان اخبار در کارگاههاى خود آن را دستخوش تغییر و تبدیل کردند برخى از آنان 

و ) معاویه حق ندارد زمامدارى را پس از خود بکس دیگرى واگذار کند(: عبارت آن را بدینصورت تغییر دادند 

) و پس از وى حکومت منوط به شوراى مسلمانان است(: برخى دیگر این جمله را نیز مزورانه بدان افزوده اند 

  .فقط راویان راستگو آن را به همان صورت اصلى روایت کردند

شتند که تحریف این حقیقت و دگرگون ساختن متن قرار داد نمى این نکته را از نظر دور دااي  مورخان حرفه

بسود آنان تغییر دهد زیرا عادتا محال بود که مسلمانان در  ،تواند واقعیت را در هنگام پیاده کردن این ماده

کسى را بر فرزند  ،صورت زنده ماندن امام حسن تا پس از مرگ معاویه و آزاد بودند مردم در انتخاب خلیفه

 -روایات !ي همه ،شورا یا غیر شورا بخالفت برگزینند بنابرین ي مبر مقدم داشته و شخص دیگرى را بوسیلهپیغ

که براى یک روایت احتمال اي  صورت هاى سه گانه ي و همه -چه روایتهاى صحیح و چه روایتهاى ساختگى 

  .یک نتیجه میبوده اند در صورت زنده ماندن امام حسن علیه السالم از لحاظ عملى داراى ،داده شده

 ،جز این تصور کرد که این راویان دروغ پرداز ،چه موجبى میتوان براى گریز از امانت تاریخى ،بنابرین

  !!بیعت یزید را فراهم آورند ؟  ي زمینه ،میخواسته اند با همدستى دنائت آمیز خود با قدرت حاکم

با  ،حذف کرده و بجاى آن موضوع شورى را گذارده مورخ زبردستى که تعیین صریح امام حسن را از این ماده

ولى نفهمیده که عمل وى با عمل ! خود مى پنداشته که بهترین روش را در جعل و تحریف انتخاب کرده است 

شورا در اسالم مربوط به انتخاب و برگزیدن خلیفه  ،همکار دیگرش که از شورا نیز نامى نبرده یکسان است چه

آن با خلیفه یا رئیس مسلمانان مى باشد در روز نخستین هم که  ي است که اداره ییکارهانیست بلکه مربوط به 

                                               
1

  .)13ص  4ج ) ( شرح نهج البالغه( ابن ابى الحدید در  -
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تشریع شد و خداوند مسلمانان را بخاطر مشورتى که در کارها مى  )و شاور هم فى االمر( ي حکم شورا با آیه

بدست که  ییکارها منظور از آن بجز مشورت در تصمیم ها و ،ستود )و امر هم شورى بینهم(( ي کردند با آیه

مردم  ي در نفى ریاستهاى ساخته و پرداخته ،که دستور مشورت مى دهداي  آیه .نبود ،رئیس مسلمانان است

انتخاب خلیفه را به  ي گمان این مورخ و دیگرانى چون او که مسئله .ییر است تا اثبات چنین ریاستهاصریحت

آن را  ،بیش نیست لذا عایشه در آن هنگام که مردم را به شورا دعوت مى کرد ییخطا ،کتاب خدا استناد داده اند

آن به کتاب !به خداوند منتسب نساخت بلکه براى آن از عمل عمر بن خطاب دلیل آورد و اگر امکان استناد

نمى  خدا وجود میداشت هرگز از این دلیل که قاطع تر و قانع کننده تر بود دست نکشیده به عمل عمر استناد

صواب آنست که کشندگان عثمان دستگیر و همه بقصاص (: جست وى در آنروزیکه به بصره وارد شد گفت 

ار به شورى محول کار تعیین زمامد ،خون او بقتل رسند و آنگاه به همانصورت که عمر بن خطاب قرار داده

)گردد
1
دوم  ي همان منوال که ما در مادهمتن عبارت مورد بحث جز به  ،بموجب قرائن قطعى فراوان ،و باالخره .

  .هیچ صورت دیگرى نمى تواند باشدبه  ،قرار داد ذکر کردیم

   .که قبال بدانها اشاره شد -بدلیل نامه هاى معاویه به امام حسن علیه السالم  ،اوال

امام حسن است از هر صورت دیگرى  ،مواد ي بدلیل آنکه این صورت با توجه به اینکه پیشنهاد کننده ،ثانیا

  .قبال گفتیم) سفید ي ورقه(ایت مناسبتر و به واقع نزدیکتر است همچنانکه در ذیل رو

  .مشهورتر و راویانش بیشترند ،تبدلیل آنکه این روای ،ثالثا

و دوم به همین صورت تا زمانیکه امام حسن در قید حیات بود کامال مشهور  ي و رابعا بدلیل آنکه ماده

زبانزد بوده بطوریکه در بسیارى از خطب و احادیث بدان استشهاد مى شده است مثال سلیمان بن صرد در 

بدان اشاره مى کند و جاریۀ بن قدامه در حضور معاویه از  ،صلح ي پیشنهادات خود به امام حسن پس از واقعه

اي  و احنف بن قیس در خطابهحق حکومت امام حسن پس از او همچون موضوعى مسلم و معروف یاد مى کند 

رد بیعت یزید در محفلى عظیم در حضور معاویه ایراد کرده از آن همچون موضوعى مسلم یاد نموده !که براى

و بازور بر آن مسلط اي  یقینا میدانى که عراق را با شمشیر فتح نکرده(: است وى در این خطابه مى گوید 

بستى که حکومت پس از تو از او  ییحسن عهد کردى و میثاق خدابلکه چندان که خود میدانى با ! اي  نگشته

بخدا سوگند اي  اینکارى و اگر بخواهى عذر و حیله در پیش گیرى ستم کرده ي باشد حال اگر وفا کنى شایسته

                                               
1

  .)535ص  4ج ( فرید وجدى ) دائره المعارف( -
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اگر یک وجب به غدر  ،که در پشت سر حسن اسبهاى نیکو و ساعدهاى محکم و شمشیرهاى برنده آماده است

تو نیکو میدانى که مردم عراق از  ،بازوى نیرومندى را دریارى او پیش روى خود خواهى دید و مکر پیش آیى

)یک لحظه به تو محبت نورزیده اند ،روزى که بغض تو را به دل گرفتند
1
.   

  !!آنها با اختصار مورد نظر ما سازگار نیست ي شواهد دیگرى نیز بر این موضوع هست که یاد کردن همه

  !!قرار داددیگر مواد  - 5

اول و دوم فراتر :  ي تاکنون از دو ماده ،قرار داد ي چنانکه مى بینید بررسى ما در پیرامون فرازهاى برجسته

بمناسبت  16مطالبى به تفصیل گذشت در فصل  14سوم در موضوع این ماده در فصل  ي و اما ماده .نرفته است

مهمى است بر اینکه در میان  ي که این روایت قرینهموضوع اشاره کردیم  بدین) سفید ي ورقه(بحث از روایت 

آن روایتى قابل قبول و داراى ترجیح است که مضمون آن با مصلحت امام  ،مربوط به قرار داد صلح!روایات

سوم قرار داد باید معتقد شویم که مفاد این  ي حسن بیشتر منطبق باشد تا مصلحت دشمنانش بنابرین در مورد ماده

چه در حضور امام حسن و چه در  ،ماده عبارت است از ممنوعیت مطلق ناسزا به امیرالمؤمنین على علیه السالم

غیاب وى و اینکه برخى از مورخان گفته اند که فقط در حضور امام حسن این ممنوعیت وجود داشته
2

صحیح  

با روح صلح و اینکه طرفین در مقام صفا ) ممنوعیت مشروط(اساسا  ،هم اکنون گفتیم نیست زیرا عالوه بر آنچه

 ي چهارم این ماده همین اندازه اموال خاصى را از مجموعه ي و اما ماده .ر نمى باشدسازگا ،و تفاهم باشند

این چیز دیگرى جز  ،استثناء مى کند و مفاد آن ،که باید بموجب قرار داد به معاویه واگذار شود ییچیزها

ملک و حکومت و اموال مورد نظر معاویه را بدو واگذار مى  ،نیست معناى این استثناء آنست که قرار داد صلح

کند باستثناى مبالغى که در این ماده بدانها اشاره شده و امام حسن آنها را براى خود و برادر و شیعیانش در نظر 

شکالتر و مناسبت انتخاب کرد که آن را از نقطه نظر شرعى بى ا گرفته بوده است خراج دارابجرد را هم بدین

رواتر میدانست
3
بعضى از نویسندگان نسبت به  ي اکنون مالحظه کنید میان این تفسیر با طعن و افتراى ناعادالنه .

مقام امام حسن علیه السالم چه اندازه تفاوت و اختالفات موجود است نویسندگان مزبور بر اثر عدم درك 

                                               
1

  مالحظه خواهید کرد, این کتاب در آنجا که از مقدمات بیعت یزید سخن میگوئیم  20تمام این خطبه را با ماخذ آن در فصل  -

2
  !)سپس به همین نیز وفا نکرد: ( د و آنگاه مى گوی)  162ص  3الکامل ج ( این سخن از ابن اثیر است  -

3
اینکار نیز : ( سپس مى نویسد ) خراج دارابجرد را اهل بصره ندادند و گفتند این سهم ما است بکسى نمى دهیم: ( ابن اثیر در الکامل مى نویسد  -

  !)بدستور معاویه انجام گرفت
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! امام حسن را فروشنده و معاویه را خریدار دانسته اند  ،اموال نامبرده را بهاى خالفت پنداشته ،صحیح این ماده

چقدر بهتر بود اگر اینچنین کودنهاى نادانى که هم جنس مورد معامله و هم بهاى آن را از مال فروشنده فرض 

قلم بدست نگرفته و در موضوعاتى که دخالت در  ،مى کنند و در عین حال نام آن را خرید و فروش مى گذارند

بد کرده آنها گزارشگر نادانى و کودنى آنان خواهد بود چیزى ننویسند و پیش از آنکه به موضوع مورد بحث 

آنجا که از معناى خالفت و از میزان شایستگى معاویه براى این  ،در صفحات پیشین .باشند به خود بد نکنند

پنجم در  ي و اما ماده .محال بودن این یاوه نیز مطلبى آورده ایم و تکرار نمى کنیم ي هدربار ،مسند سخن گفتیم

  .فصلهاى آینده مطالبى در پیرامون آن خواهید خواند
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مالقات در کوفه

واحدى با مسالمت اجتماع کنند تا هم صلح  ي در نقطه ،طبیعى بود که دو جبهه پس از امضاى قرار داد صلح

مسجل کرده باشند و هم آنکه هر یک از دو طرف در  ،عملى که تاریخ بتواند بدان شهادت دهداي  را با نمونه

کوفه را  ،هر دو طرف. اعتراف کند ،به تعهدى که سپردهبرابر عموم مسلمانان بدانچه به طرف مقابل داده و 

جمعیت نیز بطرف این شهر سرازیر شد و آن پایتخت بزرگ را مملو !سیل ،وانه شدندانتخاب کردند و بدانسو ر

سربازان دو جبهه بودند که اینک اردوگاه ها را رها کرده و  ،بیشتر این جمعیت ،از همه گونه مردم ساخت

شاهد آن  که در طالع نحس کوفه ثبت شده بود و میباید خواه و ناخواه -تاریخى  ي براى شرکت در این واقعه

باین شهر رو آورده بودند نخستین بار بود که پایتخت عراق دهها هزار سرباز سرخ پوش شامى مسیحى یا  -باشد 

این دو اردوگاه دیر زمانى بود که روى امن و زنها را از یکدیگر دریغ داشته و از  ،مسلمان را از نزدیک مى دید

جز  -) عثمان بن عفان(در عهد ) فهرى ي حبیب بن مسلمه( و) سلمان باهلى(از دوران حوادث  -روزگارى قدیم 

با دشمنیهاى تاریخى و حوادث خونین با یکدیگر روبرو نشده بودند حال فکر مى کنید به سرباز وفادار کوفى 

چه احساسى دست میدهد هنگامیکه مى بیند ناچار باید سالح بر زمین افکنده و تسلیم موج غرور و تبختر 

شود  ،کوفه را فرا گرفته بودشهر  ي یان شامى که رواقهاى مسجد با عظمت و بر تقوى بنیان نهادهسپاه ي فاتحانه

این حادثه براى یاوران مخلص خاندان پیغمبر که در عین حال یا از هدف هاى امام حسن از صلح و یا اساسا از  .؟

آگاهى نداشتند بسى تلخ و کشنده بود ولى اکثریت خیانتکار  ،اوضاعى که صلح را بر حسن تحمیل کرده بود

واقعى خود بر روى صحنه ظاهر گشته بودند در میان انبوه سپاهیان  ي پرده ها را دریده و با چهره ي یکباره همه

فر جام آنان دستجاتى از کوفیان نیز بچشم مى خوردند که در شادى بیفروغ جشنهاى افسرده و پیروزى بی ،شام

به مسجد جامع دعوت  ،صلحطرفین قرار داد  ي مردم را براى شنیدن خطابه ،منادیان .!کت جسته بودند شر

  .کردند

پیش رفت و بر فراز آن نشستلذا بسوى منبر  ،معاویه باید اولین سخنران میبود
1

مفصل خود را  ي و خطابه 

  .نمود ایراد ،آن را ضبط نکرده اند ي که ماخذ تاریخى بجز چند فراز برجسته

                                               
1

هر کس بگوید که او نشسته خطبه مى خواند دروغگویش , ایستاده خطبه بخواند  هرگز ندیدم رسولخدا را که جز بحال: ( جابر بن سمره گوید  -

  .گویا معاویه اول کسى بود که خطبه را نشسته خواند)  75ص ( روایت کرده ) آیات االحکام( این حدیث را جزائرى در کتاب ) بدان
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بیگمان در هر امتى که بعد از  ،و پس از اینهمه(!:یکى از فرازهاى این نطق را یعقوبى اینطور ضبط کرده 

ناگهان معاویه دانست که این سخن : یعقوبى مى گوید ) ! باطل بر حق پیروز گشت ،پیغمبرش اختالف پدید آمد

)2(! حق بر باطل غلبه یافت  مگر در این امت که: لذا افزود  ،بزیان اوست
1
.  

  !!:فراز دیگرى را مدائنى چنین روایت کرده 

دانسته ام شما مى پندارید که من بخاطر نماز و زکوه و حج با شما جنگیدم ؟ با اینکه می! هان اى اهل کوفه (

نم و زمام من فقط بدین خاطر با شما به جنگ بر خاستم که بر شما حکمرانى ک! آورید  میاین همه را بجاى 

! اکنون بدانید ! امر شما را بدست گیرم و اینک خدا مرا به این خواسته نائل آورده و هر چند شما خوش ندارید 

! هدر است و هر عهدى که با کسى بسته ام زیرا این دو پاى من است  ،هر خونى که در این فتنه بر زمین ریخته

روانه کردن سرباز در سر وقت و جنگیدن با  ،ا در سر وقتاداى مالیاته: و مصلحت مردم فقط در سه کار است 

  !!)زیرااگر شما بسراغ آنان نروید آنان بر سر شما خواهند آمد ،دشمن ي دشمن در خانه

ابوالفرج اصفهانى از حبیب بن ابى ثابت بطور مسند نقل مى کند که معاویه در این خطابه از على یاد کرد و 

حسن نیز ناسزا گفتپس به س ،زبان بدشنام او گشود
2
ابواسحق سبیعى .

3
این جمله را نیز اضافه نقل کرده که  

و آنگاه ) ! بدان وفا نخواهم کرد ،بدانید هر تعهدى به حسن بن على سپرده ام بزیر این دو پاى من است(: گفت 

)قسم مکار و حیله گر بودبخدا (: مى گوید 
4
که از جهت بانتظار گذشت و ناگهان فرزند رسولخدا اي  لحظه .

پدیدار گشت که از طرف محراب  ،منظر و اخالق و هیبت و آقا منشى از همه کس به پیغمبر شبیه تر بود

پدرش در آن مسجد با عظمت بطرف منبر پیش مى رفت در جمعیت هاى انبوه معموال حالت شیفتگى و ولعى 

 ،پوشیده نماند مردم با خوداست که موجب مى شود کوچکترین حرکات و حاالت بزرگان نیز از نظر مردم 

لکنت زبان و شتابزدگى معاویه را با متانت و خونسردى فراوان حسن که اینک بر فراز منبر ایستاده و با نگاهى 

همه مى خواستند به بینند  ،مقایسه کردند مسجد یکپارچه گوش بود ،انبوه جمعیت را از نظر مى گذرانید ،دقیق

                                               
1

  .)192ص  2ج ( تاریخ یعقوبى  -

2
  )16ص  4ج ( شرح نهج البالغه  -

3
و همانکسى است که ) کسانیکه رسولخدا را درك نکردند ولى صحابه ى آنحضرت را دیدند ( و از تابعین است ) عمرو بن عبداهللا همدانى( وى  -

گفته اند چهل سال نماز صبحگاه را بوضوى شامگاه گذارد و در هر شبى یک ختم قرآن مى خواند و در زمان او کسى از وى عابدتر و در حدیث 

  .عتمادتر نبودمورد ا

4
  .)16ص  4ج ( شرح نهج البالغه  -
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خواهد گفت و در برابر عهد شکنى و بد زبانى او چه عکس العملى نشان حسن بن على به معاویه چه پاسخى 

سخنوران  ي خواهد داد و حسن بن على از تمامى مردم بدیهه گوتر و در جلوه دادن و ترسیم موضوع از همه

 ي که یکى از شیواترین اسناد درباره -بلیغ و مفصل را  ي آن خطابه ،تواناتر بود لذا در این موقع حساس ،بزرگ

سرشار از پند و نصیحت و دعوت  ،روابط مردم با خاندان پیغمبر پس از وفات آنحضرت است و در ضمن

 ،ایراد کرد با بیان خود مردم را بیاد موقعیت خاندان پیغمبر -مسلمانان به محبت و مهربانى و همبستگى است 

عاویه را رد کرد بى آنکه بدشنام و یاوه هاى م ،بلکه وضع و موقعیت پیامبران خدا افکند و سپس در آخر سخن

خطابه را  .ن دشنام و توهین بودخود گزنده تری ،هر چند گفتار او با آن روش بالغت آمیز ،ناسزا از او یاد کند

بجز  ییستایش میکنم خداى را چندان که ستایشگرانش ستوده اند و شهادت میدهم که خدا(!!:چنین آغاز کرد 

او را به  ،ر این شهادت داده اند و شهادت میدهم که محمد بنده و پیامبر اوستاهللا نیست چندان که گواهان ب

بخدا سوگند : درود و رحمت خدا بر او و برخاندانش اما بعد  ،هدایت خلق فرستاد و امین وحى خویش قرار داد

مسلمانى را هیچ  ي کینه -و سپاس و منت خداى را  -من امید میدارم که خیر خواه ترین خلق براى خلق باشم 

که هر آنچه در هماهنگى شما را ! بدل نگرفته ام و خواستار ناپسند و ناروا براى هیچ مسلمانى نیستم هان بدانید 

آگاه باشید که آنچه من براى شما در نظر  ،و تکروى شما را پسند افتد ییخوش نیاید به از آنست که در تنها

با فرمان من مخالفت مورزید و رأى و نظر مرا رد مکنید خدا پس  ،گرفتم بهتر از آنست که خود مى اندیشیدید

)من و شما را بیامرزد و ما را به آنچه متضمن رضا و محبت است و رهنمون گردد
1!!  

خداوند شما را به اولین ما هدایت کرد و خونتان را به آخرین ما محفوظ ! هان اى مردم (!:سپس گفت 

داشت همانا این امر را دورانى است و دنیا در تغییر و گردش است خداى عزوجل به پیامبرش محمد صلى اهللا 

مانا او سخن آشکار و ه ،بگو نمیدانم آنچه بدان وعده داده مى شوید نزدیک است یا دور(: علیه و آله فرموده 

)تا دیگر زمانىاي  شاید که این آزمایشى است و بهره ،و من نمیدانم ،آنچه کتمان کنید میداند
2
آنگاه  .

 ،او دروغ مى گوید ،خالفت دیده ام و خود را شایسته ندیده ام ي معاویه چنین نموده که من او را شایسته(!:گفت

که رسولخدا اي  از همه کس به حکومت اولیتریم و از لحظهما در کتاب خداى عزوجل و بقضاوت پیامبرش 

وفات یافت همواره مورد ظلم و تعدى قرار گرفته ایم خدا میان ما و کسانى که بر ما ستم روا داشتند و بر ما 

                                               
1
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ما را از ما باز داشتند و آنچه را رسولخدا براى ما  ي تسلط جستند و مردم را بر ما بر شوراندند و نصیب و بهره

در ما قرار داده بود از او باز گرفتند حکم خواهد کرد بخدا سوگند اگر مردم در آنهنگام که رسولخدا رخت بر 

آسمان رحمت خود را بر آنان فرو میبارید و زمین برکت خود را از ایشان دریغ  ،بست با پدرم بیعت میکردند

قریش در  ،لیکن چون خالفت از جایگاه خود بر آمد! در خالفت طمع نمى بردى  -اى معاویه  -تو  نمیداشت و

نیز در  -یعنى تو و یارانت  -خود بر سر آن بمنازعه برخاستند و آنگاه بردگان آزاد شده و فرزندانشان  ي میانه

به کسى بسپرد که از او داناترى در  هرگاه ملتى زمام خود را: آن طمع بردند در حالیکه رسولخدا فرموده است 

کارش پیوسته به پستى و انحطاط خواهد کشید تا آنجا که به سر منزل نخستین خود تنزل  ،میان آن ملت هست

امت  ،موسى است و سامرى را پیروى کردند ي هارون را ترك گفتند که میدانستند خلیفه ،کند بنى اسرائیل

تو : پى دیگران افتادند با اینکه از رسولخدا شنیده بودند که به او مى گفت اسالم نیز پدرم را ترك گفتند و در 

نسبت به من همچون هارونى نسبت به موسى مگر در نبوت و دیده بودند که رسولخدا پدرم را در روز غدیر 

 که بخدا -این مطلب را به دیگران برسانند رسولخدا از قوم خود  ،خم نصب کرد و فرمان داد که حاضران

پدرم چون مردم را  ،گریخت تا وارد غار شد و اگر یاورانى میداشت هرگز نمى گریخت -دعوتشان مى کرد 

سوگند داد و یارى خواست و پاسخ نشنید دست از کار فرو کشید خداوند هارون را که بى یاور و ضعیف گشته 

ریخت و یاورى نداشت آزاد و جانش در خطر بود در وسعت نهاد و مؤاخذه نکرد و پیامبر را که به غار گ

من و پدرم نیز که از طرف این امت حمایت نشدیم و یاورى نیافتیم از جانب خدا  ،گذارد و باز خواست ننمود

ضى در پى بعضى پدید مورد مسئولیت و مؤاخذه نخواهیم بود اینها سنت هاى خدا و کارهاى همانند است که بع

)آید می
1
.   

هر آنکس از حق ما چیزى فرو گذارد خدا  ،که محمد را به حق بر انگیختسوگند به آنکس (!:سپس افزود 

از عمل فرو خواهد گذارد و هرگز قدرتى بر ما حکومت نکند مگر آنکه فرجام کار از آن ما خواهد بود و هر 

)ز روزگارى خواهید دانستآینه خبر این را پس ا
2
.  

و چه شیوا  - بخود او باز گرداند و گفت  ،ش داده بودآنگاه مجددا بمعاویه رو کرد تا ناسزایى را که به پدر

  !: -گفت 
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مادر من فاطمه  ،و پدرت صخر استاي  و تو معاویه ،من حسنم و پدرم على است! اى که نام على را بردى (

تو فتیله خدا لعنت  ي من خدیجه است و جده ي جده ،نیاى من پیامبر است و نیاى تو عتبه ،است و مادر توهند

 ي کند از ما دو نفر آنرا که نام و نشانش پست تر و اصل و تبارش ننگین تر و گذشته اش شرارتبارتر و سابقه

!!!!) !کفر و نفاقش بیشتر است

: فضل بن حسن گوید که یحیى بن معین گفت  .آمین: از اهل مسجد فریاد بر آوردند  ییگروهها(: راوى گوید 

آمین على بن : و من نیز میگویم : آمین ابوالفرج از ابو عبید نقل مى کند که فضل بن حسن گفت : من نیز میگویم 

مى نویسد ) شرح نهج البالغه(آمین ابن ابى الحدید در کتاب : و من نیز میگویم : گوید )ابوالفرج(الحسین اصفهانى 

)آمین: عبدالحمید بن ابى الحدید مؤلف این کتاب نیز میگوید : 
1
.  

  .آمین: نیز بنوبه خود میگوئیم  و ما: ف مؤل

است که از قبول و تحسین نسلهاى متوالى در امتداد تاریخ اي  این تنها خطابه ،در تاریخ خطابه هاى جهانى

  .پیوسته اوج میگیرد و چیزى بر آن برترى نمى یابد ،برخوردار گشته است و چنین است سخن حق

 ي ظبیان بن عماره(و ) فزارى ي مسیب بن نجیه(حرکت به مدینه شد از سران شیعه  ي پس از آن امام حسن آماده

سپاس خدا را که بر کار خود مسلط (: براى تودیع نزد او آمدند حسن علیه السالم در این مالقات گفت ) تیمى

سخن ) یبمس(آنگاه  )است اگر تمامى خلق بهم آیند تا آنچه را که شدنى است جلوگیرند نخواهند توانست

! اى مسیب (: گفت و اخالص و صمیمیت خود را نسبت به خاندان پیغمبر ابراز داشت حسین علیه السالم گفت 

از پدرم شنیدم که رسولخدا صلى اهللا علیه و آله (: و حسن علیه السالم افزود ) ییما میدانیم که تو دوستدار ما

سپس مسیب و ظبیان پیشنهاد کردند که وى  ))هد بودهر کس مردمى را دوست بدارد با آنها خوا: فرموده است 

چون روز دیگر بر آمد از کوفه خارج شد و مردم با گریه او ) راهى بدینکار ندارم(: فرمود  ،به کوفه باز گردد

  .پس از صلح بیش از چند روز نشد و اقامت او در کوفه! را بدرقه کردند 

)دیر هند(چون به 
2

از روى نفرت و دشمنى دیار !:رسید به کوفه نگریست و این شعر را خواند  )حیره( 

حریم من دفاع مى کردند آنها بودند که از!!همصحبتان را ترك نگفتم
3
! به صفاى روح فرشتگان ! وه چه روحى  .
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کند و از با آنهمه مرارت و رنجى که از نافرمانى مردم این شهر کشیده است اینک با این شعر آن را تودیع مى 

چیزى بیاد نمىآورد و در  ،بجز وفاى وفادارانى که از حریم او دفاع کرده اند ،سرگذشت دور و دراز آن

دشوار مسکن بر طاعت او پایدار  ي او را در مدائن حفظ کردند و در لحظه!او جز همانها که جان ي خاطره

کسى و چیزى دیگر  ،انى نیکخواه باقى ماندندماندند و با آنکه در اقلیت بودند همواره برادرانى راستین و یار

  .مجسم نمى گردد

آن کاروان با عظمت که حزب خدا در روى زمین و میراث رسولخدا در اسالم را بر مرکب هاى خود  ،بارى

بحرکت در آمد کوفه بر اینان تنگ گرفته بود یا ایشان از کوفه بتنگ آمده بودند و اینک بسوى  ،حمل مى کرد

 .ى ناپسند روزگار در امان باشندموطن نخستین خویش مى رفتند تا در پناه مرقد جد بزرگوارشان از پیشامدها

ر فرو ریخت و این اولین خداوند طاعون و مرگ و میر عمومى را بر این شه ،پس از خروج آل محمد از کوفه

از ) مغیره بن شعبه(عقوبتى بود که این شهر بسزاى رفتار ناپسندش با آن پاکمردان چشید استاندار اموى این شهر 

ترس طاعون گریخت و پس از چندى که بازگشت ضربتى بر او وارد کردند و مرد
1
.!!!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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دیگراي  در صحنه

آن میتوان شخصیت مردان  ي که بوسیله ییباشید که یکى از دقیقترین مقیاسهاشاید شما نیز چون ما پذیرفته 

باختیار با آن تن در داده  وضع رفتار آنان در برابر تعهداتى است که ،را در نوسانها و دگرگونیهاى زندگى سنجید

پیمان و هر انسان با شخصیتى هر آنگاه که تعهدى مى سپارد بخوبى آگاه است که در صورت شکستن  .اند

بزرگ بر حیثیت انسانى و نام نیک و حریم شخصیت او وارد مىآید بسهولت میتوان اي  لطمه ،نپائیدن عهد

این چنین  ،انسانى را در نظر گرفت که در راه قولى که داده یا تعهدى که سپرده جان خود را از دست بدهد

محدود این زندگى بسته ولى قلمرو چشم از افق  ،یک خوى عالى انسانى است که بخاطر آن ي شخصى کشته

کانون هر  ،نامحدود زندگانى ابدى را بدست آورده است عالوه بر این در بناى انسانیت ایده آل که در مجموع

 ییولى آن عهد ناپایدار پیمان شکن دروغ پرداز که با خوشرو .بکار زده استاي  خشت تازه ،ستا یینیکى و زیبا

اینچنین کسى را  ،خود باز میگردد ي و پشیمانى از وعده ییدهد و سپس با تر شروبدروغ مى اي  و لبخند و عده

دشمن انسانیت است که پایه هاى انسانیت را ویران ساخته و مقررات  ییاو از سو ،باسانى نمیتوان انسان دانست

نامى و محرومیت زیرا که خود را مورد نفرت و تحقیر و بد ،و از سوى دیگر دشمن خویشتن ،آنرا نادیده گرفته

نیز نمى تواند براى او عذرى ) مجوز وسیله است ،هدف(: از اعتماد جامعه قرار داده است منطق سست و بیپاى 

خود گناهى بزرگ است چندان که ساحت آمرزش را گنجایش آن  ،بحساب آمده و از او دفاع کند چه این عذر

هر  ،مى داراى ارزشى مخصوص بخود مى باشندهر یک بر حسب قرار دادهاى عمو ،نیست هدف ها با اختالف

که متناسب با ارزش و اعتبار آن است برخوردار باشد و هیچ هدفى را نمیتوان شریف و اي  هدف باید از وسیله

  .ى شرافتمندانه امکان پذیر باشدارزشمند دانست مگر آنگاه که دست یافتن بر آن با وسائل

مردم همگى بر اعتبار و ارزش سوگند و  ،آغاز بناى اجتماعات این یکى از جلوه هاى خیر عام است که از

. مسئولیت آور است ،اند که عهد آسمانى همگى بر این رسالت هماهنگ بوده!پیمان همداستان شده اند و ادیان

در  ،گویا بهتر آنست که در اینمورد به فرمان امیرالمؤمنین على علیه السالم به مالک اشتر نخعى گوش فرا دهیم

پاس آن عهد و پیمان را بدار و  ،اگر با دشمنت پیمانى بستى یا نزد او تعهدى سپردى(!!:این فرمان چنین آمده است 

از فرائض اي  بر هیچ فریضه ،راهها ییزیرا که آدمیان با همه اختالف نظرها و جدا ،جان خود را سپر آن قرار ده

بر این واجب  -نه با مسلمانان  -اند مشرکان نیز با خود خدا همچون احترام به عهد و پیمان همداستان نشده 
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خود خیانت  ي عواقب مکر را شناخته و بال و زحمت آن را دانسته اند پس زنها در وعده ،چه ،گردن نهاده اند

زیرا هیچکس جز نادانى بدبخت بر خدا جرئت نمى  ،مورز و عهد خود را مشکن و دشمن خود را نیز فریب مده

خداوند عهد و پیمان خود را مأمنى قرار داده که همگان بر اثر رحمت الهى در آن شریکند و ورزد همانا 

  .)حریمى که تمامى بندگان در حصار آن در آسایشند و در پناه آن بهره مند

چون به موضوع مورد بحث باز مى گردیم مى بینیم تعهداتى که حسن بن  ،اکنون پس از توجه به این حقائق

که  ییعهدها و پیمانها ي از همه ،على علیه السالم از معاویه گرفته و در متن قرار داد صلح مورد توافق واقع شده

داد را بخط قرار  ي تاریخ بیاد دارد مؤکدتر و بظاهر مستحکم تر بوده است و این معاویه بود که آخرین نسخه

عهدها و !وفا به چنین ،خود نوشت و مهر کرد و جاى تعجب نیست اگر افکار عمومى در جهان اسالم آنروز

. انتظار برده باشد ،قرار داد ي هاز دو امضاء کنند ،از آن ردیف است ییشخصیتها ي سوگندها را آنچنانکه زیبنده

منبر و در حالیکه هنوز کمتر از یکهفته از امضاى  بدین جهت بود که وقتى معاویه در مسجد کوفه و بر فراز

هر عهدى بسته ام بزیر : گفت  )بروایت مدائنى(آنچنان بصراحت پیمان خود را شکست و  ،قرار داد مى گذشت

هر تعهدى به حسن سپرده ام بزیر این دو : نام حسن را نیز برده و گفت ) سبیعى(و بنام بروایت ! این دو پاى من 

  .این عمل در مجتمع اسالمى اثرى صاعقه آسا گذارد! بدان وفا نخواهم کرد  ،پاى من است

از  ،با پشت پا زدن علنى به سوگندها و تعهدهاى خود ،آن بهره مند دنیا و تهیدست اخالق ،و بدین ترتیب

کموزن ترین آدمى  ،اعتماد و اطمینان مردم بکلى سقوط کرد و در مقیاسهاى معنوى مورد توافق انسانها ي درجه

باوى همانگونه رفتار  ،او همین بس که بیشتر فریب خوردگان ظاهر حق بجانب او ي بشمار آمد و جزاى شایسته

  .به هیچ نشمردن و سبک گرفتن: کنند که وى با تعهدها و پیمانهاى خود کرده بود 

مغلوب و  ي راهى به گذشته: عطف و دو راهى آشکار تاریخ است  ي شاید اینجا همان نقطه! چه میدانیم ؟ 

 ي پیروزمند و غالب یعنى فرجام نبرد تاریخ حسن و معاویه و شاید این چشم انداز همان جاده ي راهى به آینده

 ،درایتى که در باب مصالح خود داشت ي شگفت انگیزى است که حسن را به آن فرجام رسانید و معاویه با همه

امام حسن از هر کس با معاویه و بمیزان بهره مندى او از  ،ه میدانیمچنانک .از آن غافل ماند و شکست خورد

او که مؤکدترین تعهدها و پیمانها را از معاویه مى گرفت منظورش این نبود که به  ،راستى و وفا آشناتر بود

 ییگوراست راستى و وفاى او هر چه بیشتر اطمینان یابد بلکه میخواست تا کودنترین افراد را نیز بمیزان صداقت و

شروعى بود که امام حسن علیه السالم پیشروى خود را بسوى دومین  ي این نقطه .و وفا و شرف او واقف سازد
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کار  ،جنگ با معاویه از آن آغاز کرد و همینجا نخستین سنگ را در شکل جدید بناى رسالت اهل بیت ي صحنه

پا  ،امهاى موفقیت آمیز و به آرامى و تدریجگذاشت بعدها هر چه موکب زمان به پیش رفت این طرح نیز با گ

ک همچون دسته هاى منظم سپاهى عظیم که پى در پى و بکم ،بپاى زمان پیشروى کرد و طلیعه هاى موفقیت

  .پدیدار گشت ،یکدیگر مى رسند

آنچنان رنگ  ییاى بسا پیروزى که پدید آمدنش را به سالح نیازى نیست و اى بسا پیروزى که در شکل ابتدا

پیروزى را بر  ي کست مى گیرد که همه آنرا تسلیم محض مى پندارند ولى چشم خردمندان گوهر درخشندهش

  .تارك آن مى نگرد

در زندگى و  -چند نمونه از برجسته ترین گامهاى موفقیت آمیزى که طرح صلح در راه بدنام کردن معاویه 

تعداد زیادى از شخصیتهاى بارز !:بدان نائل آمد بدینقرار بود  ،و رسوا ساختن بنى امیه بطور عام -پس از مرگ 

برخى از آنان آشکارا او را  ،مملکت اسالمى را در آغاز دوره حکومت مستقل معاویه با او دشمنى بر انگیخت

بطه بعضى با او قطع را ،گروهى رویاروى او باوى در افتادند ،برخى دیگر او را پلید و ناپاك خواندند ،لعن کردند

او  ي بزرگ دیگرى درباره ،بزرگمردى کارهاى او چندان ناپسندش آمد که از اندوه آنها جان سپرد ،کردند

در معاویه چهار خصلت بود که : شخصیتى چنین قضاوت کرد که  ،بخدا شخص غدارى بود و باالخره: گفت 

فقط یکى از آنها براى هالکت و بدبختى او کفایت مى کرد
1

راز مخالفت با او از مردان و زنان و از اینگونه اب 

را که در مواد قرار داد از  ییگروهها .ا ایراد سخنانشان نیستیمبسیارى سرزد که اکنون در صدد شمارش آنان ی

 -اعم از اینکه براى آنان تقاضاى امنیت جانى شده یا حق مالى خاصى تعیین گشته بود  -آنان بصورتى یاد شده 

ار داد و براى او دشمنانى از این افراد آفرید و در نتیجه ناگهان معاویه در چشم در جبهه مخالف معاویه قر

انبوهى از مردم بصورت دشمن خونخوارى مجسم شد که چون تعهدات خود در مورد جان و مال ایشان را زیر پا 

پیمانها خواهد توانست معاویه پنداشته بود که با شکستن عهد و  .جان و مال خود از او ایمن بود نمیتوان بر ،نهاده

 ،به بیعت پسرش یزید شکل رسمى ببخشد و سنتهاى مقرر و رائج اسالمى در امر بیعت و شایستگى خالفت را

                                               
بود و آنکس که روبرو ) مغیره( بود و آنکس که او را پلید و ناپاك خواند رفیق نزدیکش ) سمره: ( دوست خود او , آنکس که او را لعنت کرد  -١

ربیع بن زیاد (  بود و آنکس که از اندوه جنایات او جان سپرد) مالک بن هبیره ى سکونى( بود و آنکس که با او قطع رابطه کرد ) عایشه( او را کوبید 

ابن اثیر و ) کامل( البالغه و  بود در اینباره ها رجوع کنید به شرح نهج) حسن بصرى( و آن آخرین ) ابواسحاق سبیعى( بود و آندیگرى ) ) حارثى 

  .و غیره) مروج الذهب(
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نادیده بگیرد لیکن واقعیت خیلى زود او را به اشتباه خود واقف ساخت زیرا همین بیعت موجب آن شد که 

اسالم آشنا شده  ي با مقاصد پلید بنى امیه درباره ،نامزد کردن یزید براى خالفت ي عموم مسلمانان که از لحظه

  .باوى بدشمنى برخیزندیکباره  ،بودند

یعنى قتل نیکمردان بیگناه  ،بعدها جنایات خونین و آشکارى که پس از شکستن صلح از معاویه سر زد

قبلى طرح  ي بود که با زمینهاي  ک عامل جداگانههر ی ،پیغمبر یا از تابعین بودند ي مسلمان که همه از صحابه

ى کار معاویه را به فضاحت کشانیده و بر حیثیت معنو ،که در این طرح نهفته بوداي  امام حسن و همگام با نقشه

  .آورد گران وارد میاي  او لطمه

ز پیش در کمان قویترین تیرى بود که امام حسن ا -هجرى  61بسال  - ماجراى حسین علیه السالم در کربال 

فراموش نمیکنیم  .ه بوددشمن مشترك خود و برادر و پدرش را آماج آن ساخت ،نهاده و بدست برادرش حسین

 ي این سخن با همه!) !اى ابا عبداهللا ،هیچ روزى چون روز تو نیست(: که وى در روز وفات به برادرش گفت 

 ،نهانى وى شنیده شده است ي نقشه ي تنها رازى است که از حسن علیه السالم درباره ،ایجاز و ابهام عمدى اش

از شش جهت دچار غموض و ابهام بوده است در این سخن  ،صلح تا روز صدور این کتاب ي که از لحظهاي  نقشه

یگمارد و هر را مى بینى که فرماندهان زیر دست را به کارها و وظائفشان م ي )فرمانده بزرگ(لحن  ،کوتاه

آنگاه برادر خود و نقش او را در آنمیان مشخص میدارد و  ،به هر کسى محول مى کند ،نقشى را به تناسب

  .)هیچ روزى چون روز تو نیست(: میگوید 

کلى را پى در پى تحقق بخشد و هر  ي آن نقشه ي فصلهاى بیکدیگر وابسته ،و طبیعى بود که موقعیتهاى زمانى

بعدى را بوجود آورد و  ي شعلهاي  بعدى را زنده کند و هر شعله ي حلقه ،یک از حلقه هاى این زنجیر پیوسته

  .همینطور تا آخر

الزم را کرده و از آن  ي محاسبه ،امام حسن براى هر یک از این گامها و مرحله ها از روز گفتگوى صلح

ف را هم که از خصومتى فراوان نسبت به او و برادرش و شیعیانش و هدفهایش خبر روحیات حری ،گذشته

تصمیمهاى  ي بطور کامل بررسى نموده بود و این بررسى ها و محاسبه هاى وسیع بود که قاعده و پایه ،میداد

  .رد خود و دشمنش پى ریزى مى کردامام حسن را در مو ي آینده
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لى خود شخصا مهلت آن نیابد که پا بپاى این تصمیم ها پیش رفته و و باز طبیعى بود که اگر حسن بن ع

از این برادرش حسین را بدینکار بگمارد و این همان مطلبى است که در آغ ،بدست خود نقشه اش را عملى کند

  .گفتار بدان اشاره کردیم

کلى  ي نقشهبسیار مهم و حساس در  ي عبارت بود از یک مرحله ،نهضت جاویدان حسین ،و بدینصورت

  .عظیم الشأنش امام حسن ي نابغه برادر

سیاهى خواهد بود که  ي لکه ،کربال که تمامى لغت هاى روى زمین از آن سخن گفته اند ي و همواره فاجعه

  .تاریخ بنى امیه را قرین ننگ و عار مى سازد تا وقتى که از کربال نشانى و از بنى امیه نامى باقى است

پى در پى حوادثى  ،کربال نیز همواره این طرح عمیق و دراز مدت در فاصله هاى نزدیک تاریخ ي پس از واقعه

)حمار(که از عهد معاویه تا دوران پسر عمویش  -بزرگ مىآفرید که همه بدون استثناء از متن نظام اموى 
1

در  

  .سرچشمه مى گرفت -یکنواخت بود  بیشتر خصوصیات

حکومت ستمگر جبار بى ((که روى مسلمانى آنان حساب مى شد بمعناى در قاموس مسلمانانى ) امویگرى(

شدت یافت تا آنجا  ،خصومت مردم با ایشان با گذشت زمان ،معروف شد) بى اعتنا به بیشتر نوامیس دینى ي رویه

ر زاکمتر از هزاران و دهها ه ،که هر جا پرچمى بر ضد بنى امیه و براى مبارزه با ایشان با هتزاز در مىآمد

  .بر مرگ نداشت ي بیعت کننده

بذرى بود که از اعماق مصالح اسالم و مصالح اهل بیت علیهم السالم و هم از متن ) صلح(بپذیریم که  ،بنابراین

حریف  ي در چهره ،وحى مایه مى گرفت و تصدیق کنیم که امام حسن پس از گذشت مدتى کمتر از یک قرن

  .در تاریخ شکست داده است خود رافاتح و غالبى نمودار شد که رقیب 

در عین آرامش و فروتنى و استتار و در زیر پرچم اصالح و  ،سیاستى متصاعد و پیشتاز ،موفق ییگامها

  .و حفظ جانهامسالمت 

!!!و راستى مگر عظمت جز این چیز دیگرى است ؟ 

!!

                                               
که حکومت بنى امیه در زمان ) جعد بن درهم  بخاطر انتساب به مربیش(  )جعدى( و هم ملقب به ) حمار( است ملقب به ) مروان اموى( وى  -١

او را مذمت مى کردند چون فاتحان ) جعد( زندیق بود و آئین خود را بوى تعلیم داد و مردم بخاطر انتسابش به ) این درهم( وى منقرض شد مربى او 

در اینباره ! گوئى با مساجد رابطه ئى نداشت ! خت سپرد و خود گری) بوصیر( عباسى او را تعقیب کردند وى اهل حرم خود را به کلیسائى در شهر 

  .)159ص  5ج ( ابن اثیر ) کامل( بنگرید به 
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وفا به شروط قرار داد

باز شناختیم و از شروط پیشنهادى هر یک که بر  ،تا اینجا انگیزه هاى طرفین را در پیشنهاد یا قبول صلح

  .نظور او از صلح بود با خبر شدیمم ي آورنده

همچنین دانستیم که طرفین براى اینکه صلح را عمال واقعیت بخشند در کوفه گرد آمدند انتظار میرفت که 

آنان را بیکدیگر نزدیک کند ولى معاویه با  ،این برخورد تاریخى بیش از مبادالت کتبى و گفتگوهاى رسمى

) احنف بن قیس(اینکه در وضعى بود که بیش از امام حسن به مسالمت و حفظ ظاهر نیاز داشت و بقول 

ترجیح داد که در  -پادشاهى بود که میخواست بر مردمى که یک لحظه او را دوست نداشته اند حکومت کند 

و آنچه را میخواهد و مى اندیشد بصراحت باز گوید لذا دیدار او با امام  این برخورد جانب مجامله را رها کند

حسن شکل دیدار پسر ابوسفیان با پسر فاتح مکه را داشت نه شکل برخورد دو حریفى که سالح افکنده و اسناد 

 مقابل حلم و بردبارى ي که درست نقطه -صلح را با یکدیگر مبادله کرده اند این خصلت و صفت معاویه 

همچون ابزارى در دست حسن علیه السالم قرار گرفت و از آن بصورت سالحى  -تصنعى و تکلف آمیز او بود 

  .نبرد با معاویه بهره برد همچنانکه در فصل پیشین بیان کردیم ي قاطع در دومین صحنه

تا چه اندازه  اینک که مطالب باال را از فصلهاى گذشته دانسته ایم باید ببینیم که هر یک از این تعهدات

حساسى که  ي و پیمان شکنى شد در این مرحله ما در برابر نقطه ییمورد عمل قرار گرفت و یا دستخوش بى اعتنا

  .قرار مى گیریم ،از داشتهبس دراي  دنباله ،در تاریخ

 و فقط -خاطراتى دردناك یا فضاحتبار  ي دوست مى داشتیم که از بازگو کردن این موضوع که بر انگیزنده

گوشه و  ي چشم پوشیم ولى از آنجا که در نظر داشته ایم در این کتاب همه ،است -در مواردى قابل اغماض 

تغافل از این موضوع را  ،را رسیدگى کنیم) ماجراى امام حسن( ي کنارهاى یک بحث تحلیلى و گسترده درباره

  .جائز نمى شماریم ،وب صلح بودهمطل ي که متضمن مهمترین اثر در بدست آمدن نتیجه

داراى اهمیت فراوانى در موضوع اصلى مورد بحث ماست  -با همه دشوارى و ناگوارى  - و چون این موضوع 

به نتایج روشن و مطلوب  ،پا بپاى آن پیش رفته و بر اساس مقدمات حتمى و مسلم!ناگزیر باید با صبر و حوصله

فر یافته و سیاهروزى و بدبختى ظالم شکست خورده را شکوه و عظمت مظلوم ظ ،برسیم و آنگاه در این نتایج

  !!مشاهده کنیم
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  !)زمامدارى معاویه(وفا به شرط اول  - 1

تنها شرطى  ،شروط صلحنامه ي این تنها شرطى بود که امام حسن بسود معاویه متعهد شد و باز در میان همه

  .بود که بدان وفا شد

آن سخنى  ي نشنیده ایم که امام حسن در صدد شکستن این شرط بوده یا درباره ،پس از امضاى قرار داد صلح

  .بگفتگو در پیرامون آن شده باشدگفته و یا راضى 

که به  -بعد از آنکه معاویه صریحا اعالم کرد که به تعهدات خود پایبند نیست رؤساى شیعه نزد امام حسن 

مردم کوفه  ،خود و پیروانشان حاضرند در رکاب او بجنگند آمدند و اظهار داشتند که -مدینه باز گشته بود 

مجدد  ي الزم را براى حمله ي قول دادند که استاندار اموى آنشهر را بیرون کنند و تضمین کردند اسب و اسلحه

و تحرك دوستان در او کارگر به شام در اختیار او گذارند ولى این طوفان احساسات او را تکان نداد و شور 

  .نشد

معاویه روبروى همگان گفت : رئیس و بزرگتر عراق بود بدو گفت  - که بتعبیر این قتیبه  -لیمان بن صرد س

در آنان بر انگیخته  ییبه مردمى داده و شروطى متقبل شده و امیدها ییمن وعده ها(که  - و من خود شنیدم  -

که با تو بسته است  ییاو جز همان پیمانهاو بخدا منظور ) آنها از هم اکنون زیر این دو پاى من است ي بودم همه

جنگ کن و به من رخصت ده بکوفه روم و استاندار را بیرون کنم و آشکارا غزل او  ي نبود نهانى خود را آماده

  .با ایشان نقض عهد کنم و یقینا خداوند دشمنى خیانتکاران را بثمر نمى رساند ،را اعالم نمایم و مانند خود آنان

سلیمان را بفرست ما را نیز با : او ابراز کردند و گفتند  ي دیگر حاضران نیز هر یک رأیى بگونه ،پس از سلیمان

و خود ت ،او اعزام کن و سپس هنگامیکه خبر یافتى استانداررا از کوفه بدر کرده و غزل او را آشکار ساخته ایم

نیز به ما ملحق شو
1
.  

  .نیز از جمله کسانى بود که نزد امام حسن آمد ،بودحجربن عدى کندى که در عراق داراى موقعیت مهمى 

را مى ) مضر(اگر ده نفر از اشراف  - زفربن حارث  ي بگفته -مضر و کسى که  ي مسیب بن نجیه یکه سوار قبیله

  .او آمد و همین گونه سخنانى گفتنیز نزد  ،شمردند یکى از آنها او بود

                                               
1
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این  ،نزد او آمدند ولى آنحضرت بشکلى خوشایند ،این ردیف از ییکسان دیگرى نیز از این قبیل با پیشنهادها

محول ساخت او در نخستین  -که هم پیمان او بود  -پیشنهادها را رد کرد و این کار را به بعد از مرگ معاویه 

آخرین پاسخى که به  .آزمایشش از کوفه به نتائجى رسیده بود که وى را از آزمایش مجدد بى نیاز مى ساخت

تا معاویه زنده است هر مردى از شما پناهگاه خود را از دست ندهد اگر معاویه : داد این سخن بود  این جمع

کند و در کارمان ما را کمک دهد و  ییمرد و ما و شما زنده بودیم از خدا مسئلت مى کنیم که ما را راهنما

نیکوکار باشند بیقین خدا با مردمى است که تقوى پیشه کنند و آنانکه ،بخویشمان وانگذارد
1
.  

چه وابستگان به دسته هاى مختلف و چه  -تمامى مورخان !)عدم تعیین جانشین(وفا به شرط دوم  - 2

بر این اتفاق دارند که تعهد معاویه در ضمن قرار داد صلح آن بود که کسى را بجانشینى خود  -مورخان مستقل 

معین نکند معناى این شرط آنست که حکومت پس از معاویه به صاحب شرعى آن بازگرددیعنى به حسن بن 

این مطلب از آنجا بدست مىآید که امام حسن  )علیهم السالم(بود به برادرش حسین على و اگر آنحضرت ن

آنست که معاویه  ،واگذار کرده بود و مفهوم این گونه قرار داد ،حکومت را فقط در طول مدت زندگى معاویه

وشته اند که و باز تمامى مورخان ن .کسى را به زمامدارى منصوب کند صالحیت آن را ندارد که پس از خود نیز

  .را ولیعهد خود ساخت -! معروف  یزید -معاویه این تعهد را زیر پا نهاد و پسرش یزید 

به هر صورت این خصلت  ،عهد شکنى معاویه به بحث بپردازیم چه ي اینک در صدد آن نیستیم که درباره

است که وى بر اثر صلح دانسته یا ندانسته بدان دچار شد لیکن نمى  ییخطاها ي در معاویه وجه مشترك همه

 - اکنون از سر این موضوع  ،روش معاویه در برابر تعهداتش سخن گفته ایم ي خواهیم پس از اینکه بارها درباره

  !:بدون ذکر این نکته بگذریم که  -موضوع تعیین یزید براى خالفت مسلمین 

را در دین و فجیعترین جنایت را در باب مصالح عمومى مرتکب شد از  وى با اینکار بزرگترین گناه

و غیره منتظره آن بود که ریاست عالم اسالم از مجراى صحیح خود خارج !آشکارترین نتائج این عمل جسورانه

 ي مردم رهبرى عملى را از دست دادند و انانیت و فردپرستى بر اجتماعى حکمفرما شد و رشته ي گشت و توده

تماد و اطمینان متقابل فرد و اجتماع از هم گسیخت و همبستگى و همکارى و تأثیر متقابل رهبر و پیروان از اع

تمایالت با یکدیگر تغایر یافت و راهها از هم جدا شد و کار چندان بدین ترتیب پیش رفت که  ،بین رفت

                                               
1
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 ،ا الزم بوداها و توجه به خطرهجامعه براى شورشهاى خونین و انفجارهاى داخلى که البته براى جبران خط

  .آماده گشت بگذریم

یزید و روحیات و خصال ناپسند اخالقى و شخصى وى گفته شده و از زمان خود او تاکنون  ي از آنچه درباره

تواریخ ببانگ بلند بدان ندا در داده اند و سر منشأ آنهمه فجایع در دوران حکومت او گشته است منظور  ي همه

بلکه فقط میخواهیم اهمیت خطاى بزرگى را که معاویه با این کار مرتکب شد و وزر و  ،نیست بیان این مطلب

کارهاى شگفت آورى که  .روشن سازیم ،گناهانى را که از آن ناشى مى شد بى محابا بگردن گرفت ي و بال همه

میتواند وزن و  -دوستان او نیز آنها را نقل کرده اند  ي و همه -بدانها دست زد  ،معاویه براى ولیعهدى یزید

یکى از  ،کامال نمودار سازد شرح این عملیات - تا چه رسد به یک خلیفه  -مقدار او را بعنوان یک مسلمان 

دورترین صفحات تاریخ اسالم را تشکیل میدهد و اگر این ) اسالم(زشتترین و از جهت روح و معنا و هدف از 

یکى از شریانهاى  ،از زندگى معاویه و اجتماع دنباله رو او را آشکارتر مى سازد ییظر که گوشه هابحث از این ن

!بر مال ییاز طرح آن در میگذشتیم و با وجود رسوا ،نمى بود -یعنى بیان اسرار صلح امام حسن  -بحث اساسى ما 

از متن گفتار اي  یکن اکنون خالصهل .ترجیح میدادیم که آنرا پوشیده بداریم ،آن در طول سیزده قرن ي شده

در اینجا بازگو  -که خود بى نیاز از توضیح و حاشیه است  -مورخان را بى آنکه در اطراف آن توضیحى دهیم 

  .مى کنیم

  !:معاویه براى یزید باین ترتیب بیعت گرفت 

هیچ چیزى بر او سنگین تر از حسن و  ،معاویه خواست براى یزید بیعت بگیرد(: ابوالفرج اصفهانى مى نویسد 

)لذا مخفیانه آندو را مسموم کرد و هر دو از آن زهر جان سپردند ،سعد بن ابى وقاص نبود
1
دینورى  ي ابن قتیبه .

معاویه زمانى کوتاه درنگ کرد و آنگاه در شام براى یزید بیعت گرفت و به  ،پس از وفات حسن(: مى نویسد 

)فرمان داد آفاق نیز بدین کار ي همه
2!!  

معاویه خواست مغیره را از حکومت کوفه : سر رشته و مبدأ اینکار مغیره بن شعبه بود (: ابن اثیر مى نویسد 

مغیره آگاه شد و دانست صالح کار در آنست که بنزد  ،معزول سازد و بجاى او سعید بن العاص را بگمارد

لذا  ،معاویه رفته و از حکومت استعفاء کند تا مردم چنین پندارند که او خود از این منصب ملول شده است

                                               
1
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اگر من اینزمان نتوانم حکومت و امارتى براى شما : رهسپار شام شد چون به شام رسید به رفقاى خود گفت 

واهم توانست و رفت تا بر یزید وارد گشتبدست آورم هرگز نخ
1

همانا سران اصحاب پیغمبر : و به او گفت  

!گان و پیران قریش و سلم و بزر )وآله(صلى اهللا علیه 
2

همه رفته اند و فقط فرزندان ایشان مانده اند و تو در  

نمیدانم چرا امیرالمؤمنین  ،انىکس! و به سنت و سیاست داناترین ! و نکو رأى ترین ! میان آنها از با فضیلت ترین 

آرى یزید نزد پدرش رفت و از آنچه : بنظر تو اینکار شدنى است ؟ گفت : براى تو بیعت نمى ستاند ؟ یزید گفت 

: یزید چه میگوید ؟ مغیره گفت ! هان : مغیره را طلبید و بدو گفت  ،مغیره گفته بود وى را آگاه ساخت معاویه

پس از عثمان چه خونها ریخته شد و چه تفرقه ها پدید آمد و یزید نیکو جانشینى  دیدى که! اى امیرالمؤمنین 

دیگر نه  ،پیش آید او پناه مردم و جانشین تو خواهد بوداي  اگر براى تو حادثه ،پس بیعت را براى او بگیر! است 

کوفه : اهد داد ؟ گفت چه کسى مرا کمک خو: معاویه گفت ! بر پا میگردد اي  و نه فتنه! خونى ریخته مى شود 

بر سر : پس از این دو شهر نیز کسى با تو مخالفت نخواهد کرد معاویه گفت  ،زیاد ي من و بصره بعهده ي بعهده

مغیره او را وداع گفت و  .کارت باز گرد و با کسان مورد اعتماد در اینباره مذاکره کن و بیندیش و مى اندیشیم

مردك را پا در رکاب کارى ساختم که براى امت : چه شد ؟ گفت ! هان : گفتند  ،نزد دوستان خود بازگشت

) !ه تا ابد بهم نخواهد آمدو شکافى پدید آوردم ک! محمد بسى دنباله خواهد داشت 
3

معاویه با هر یک از سر ( 

! د را باز گویند کردگان جمعیت ها که خیر خواه او بودند بر این قرار گذارد که خطبه ایراد کنند و فضائل یزی

و احنف بن قیس هم در میان ایشان  -که از شهرها آمده بودند و همه در شام گرد آمدند  ییچون جمعیت ها

چون من بر فراز منبر نشستم و قدرى سخن گفتم و : ضحاك بن قیس فهرى را طلبید و بدو گفت  ،معاویه -بود 

یم خدایتعالى را سپاس گوى و نام یزید را ببر و چندان موعظه کردم تو اجازه بخواه و برخیز و چون اجازه داد

عبدالرحمن (بعد از آن ! که سزاوار است از او بستایش یاد کن و آنگاه از من بخواه که او را ولیعهد خود سازم 

 را طلب کرد و) عبداهللا بن عصام اشعرى(و ) ثور بن معن سلمى(و ) فزارى ي عبیداهللا بن مسعده(و ) بن عثمان ثقفى

                                               
1

معتقد , این توطئه ى مغیره را ذکر کرده و لیکن بموجب روایتى یا به استنباط شخص خود )  108ص  1ج ) ( المساوىالمحاسن و ( بیهقى در کتاب  -

بر سر کارت باز گرد و کار را : شده است که وى از نخست این موضوع را با خود معاویه در میان گذاشت و معاویه چون از او اطمینان یافت گفت 

  .ن و این مطلب را با پیک تیز روى نیز مجددا بدو نوشتبراى پسر برادرت استوار ک

2
  !در منطق مغیره داراى چه مایه اهمیت است) پیر مردى( ببین مسئله ى  -

3
از این حدیث میزان عالقه و تعصب این صحابى پیغمبر نسبت به امت محمد را کامال میتوان )  201 198ص  3ج ( تألیف ابن اثیر ) کامل( -

  !دریافت
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این گروه ! او را تصدیق کنند  ي سخن خود را به پایان برد آنان بپا خیزند و گفته) ضحاك(دستور داد که چون 

و او از جمله کسانى که  - تا آنکه احنف قیس برخاست ! جملگى بپا خاستند و در ستایش یزید داد سخن دادند 

همانا مردم روزگارى  ،امیر را بسالمت دارد خدا(!:و گفت  -نبود  ،اینکار کرده بود ي معاویه از پیش آماده

دفتر زمانه ورقها خورده و کارها به آزمایش  ،زشت و ناپسند و سپس دورانى نیک و پسندیده را گذرانیده اند

آنکس را که پس از خودت زمامدار میکنى بشناس و آنگاه هر که تو را بنا حق امر مى کند  ،رسیده است

که مصلحت تو را نمى نگرند فریبت دهند و پس از اینهمه بدان که مردم حجاز و مبادا مشاورانى  ،اطاعت مکن

  .)است با یزید بیعت نخواهند کردعراق بانچه اینان گفتند رضا نخواهند داد و تا حسن زنده 

  !:سپس افزود 

ه حسن بن لیکن ب ،ییو با نیروى خود بر آن دست نیافته اي  یقینا میدانى که عراق را بزور شمشیر نگشوده(

سپردى که پس از تو زمام کار بدست او باشد ییعلى چندانکه خود میدانى عهد و میثاق خدا
1

حال اگر بدین  

بخدا سوگند که در پشت سر حسن اسبان اي  آنى و اگر براه غدر و فریب روى ستم کرده ي پیمان وفا کنى شایسته

 ي دو چندان نشانه ،اگر یکوجب از روى مکر بسوى او روى ،نجیب و بازوان سطبر و شمشیرهاى برنده هست

پیروزى در او خواهى دید تو نیک میدانى که مردم عراق از آنزمان که تو را دشمن داشته اند یک لحظه به مهر 

تو نگرائیده اند و از آن هنگام که به على و حسن محبت ورزیده اند یک لحظه دشمنى ایشان را به دل نگرفته 

به روى تو  ،که در صفین و در کنار على ییهمان شمشیرها ،آسمان تغییر حالتى بر آنان فرو نباریده است از ،اند

در که در آن بغض و عدوات تو را جاى دادند هم اکنون  ییکشیدند هم اکنون بر دوش ایشان است و همان دلها

)ایشان مى تپد ي سینه
2
.  

میکند که معاویه در هنگامى که هنوز امام حسن در قید  صریحا بر این داللت) احنف(این گفتار : مؤلف 

در صدد بر آمده است که براى یزید بیعت بگیرد در حالیکه جمعى دیگر از مورخان را عقیده بر  ،حیات میبوده

حسن و  ،معاویه(: اینست که بیعت یزید پس از وفات حسن بن على انجام گرفت تا آنجا که ابوالفرج مى نویسد 

                                               
1

: مى نویسد )  70ص ) ( الدولۀ االمویه( در کتاب ) حسن مراد( بسیارى از نویسندگان در شناخت این بخش از زمان دچار اشتباه شده اند از جمله  -

ى که در و از مطالب) احنف( و خواننده ى عزیز از گفتار ) ! از اینجا بدست مىآید که موضوع ولیعهدى یزید یک موضوع غیر مترقب نبوده است( 

  .بسیار غیر مترقب بوده است, بحث هاى گذشته بیان شد بخوبى در مى یابد که این موضوع 

2
  .102 - 100ص  6ج ) حاشیه ى ابن اثیر ( و مسعودى  158 156ص  1ج  -ابن قتیبۀ  -
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بیعت یزید فراهم شود بنابراین نتیجه میگیریم که معاویه دو نوبت  ي ى وقاص را مسموم کرد تا زمینهسعد بن اب

یکى در زمان حیات امام حسن و علیر غم آن تعهدها و سوگندها و پیمان ها نهایت : در صدد اینکار بر آمده 

ست مواجه شده است و نوبت دیگر چون در این بار هنوز طرف مقابل قرار داد صلح زنده بوده این کوشش با شک

رخان که اکثر مواي  شوم بکمک وسائل ستمگرانه ي پس از وفات آنحضرت و در این نوبت بوده که این نقشه

  .نوشته اند بثمر رسیده است

مروان را بدینجهت که نتوانست براى یزید بیعت بگیرد از حکومت مدینه معزول ساخت و سعید بن العاص (

 ،و او شدت عمل بخرج داد و مردم را در تنگنا نهاد و بر کسانى که در بیعت کوتاهى کردند را بجاى او گماشت

که حتى مخصوصا بنى هاشم  ،هیچکس زیر بار این بیعت نرفت ،با اینحال بجز گروهى اندك ،سخت گرفت

  .یکنفرشان هم بیعت نکرد

حکومتت را نگاهدار اى (: مله گفت از ج ،مفصل کرداي  خشمناك به شام آمد و با معاویه مجادله ،مروان(

و از امیر کردن بچه ها دست بدار و بدان که تو را در میان قومت همرتبگانند و جملگى در ! پسر ابوسفیان 

  !!دشمنى و مخالفت با تو همداستان

  !!دینار براى او مقرر ساخت  چون معاویه در هر ماه هزار ،ولى بعد از آن دیگر هیچ نگفت -

نوشت و  یینامه ها )ع(عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن زبیر و عبداهللا بن جعفر و حسین بن على  معاویه به( -

بمن  ییهمانا از تو خبرها ،اما بعد(!:نامه اش به حسین بن على چنین بود (!!آنان را به بیعت یزید فرا خواند 

رسیده که هرگز گمان آنها را در تو نمى بردم و تو را از آنها بر کنار میدانستم از همه کس به وفادارى شایسته 

و ! مکوش و از خدا بپرهیز  ییدر جدا ،در حد تو باشد ،تر آنکسى است که در منزلت و شرف و مقام خدا داد

زنهار مگذارى آنانکه اهل  ،و امت محمد باشو بفکر مصلحت خودت و دینت ! این امت را در فتنه میفکن 

  !!یقین نیستند تو را بر انگیزانند 

  !: - حسین در پاسخ بدو چنین نوشت  -

من  ي که گمان آن را دربارهاي  از من دریافت کرده ییخبرها(: تو بدینمضمون که  ي نامه ،اما بعد(

که از من اي  نتوان راه یافت اما آنچه نوشته هرگز جز به هدایت و کمک خدا به کار نیکو ،رسید) يا نمیداشته

دروغ گفته اند این  ،سخن چینان و آتش افروزان بتو رسیده است ي بیگمان این خبرها بوسیله ،خبرها بتو گفته اند

من به جنگ و دشمنى با تو بر نخاسته ام و از اینکه این کار را ترك گفته و کمر به  ،گمراهان خارج از دین
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از خداوند بیمناکم  ،یاران ظالم و خالفکار تو که طرفداران ظلم و اعوان شیطان رجیم اند نبسته اممخالفت تو و 

مگر تو نیستى قاتل حجر بن عدى و اصحاب او ؟ آن مردان عابد و خاشع که بدعت را بزرگ مى شمردند و امر 

از روى دشمنى  ،آنان بسته بودىبه معروف و نهى از منکر میکردند با آنکه پیمانهاى محکم و عهدهاى مؤکد با 

و ستمگرى آنها را کشتى و بر خداوند جرأت ورزیدى و عهد او را سبک شمردى مگر تو نیستى قاتل عمرو بن 

الحمق آن بزرگ مردى که عبادت خدا جسم او را فرسوده و پوست او را افسرده بود ؟ با اینکه با او آنچنان عهد 

 ،آمدند مگر تو نیستى که در عهد اسالم ن بسته مى شد از سر کوهها فرود میالو پیمانى بسته بودى که اگر با غزا

و  )وآله(زیاد را بخود منسوب ساختى و چنین نمودى که پسر ابوسفیان است ؟ با آنکه رسولخدا صلى اهللا علیه 

بر اهل و سپس او را ) فرزند از بستر است و زنا کاره را جز سنگ نصیبى نیست(سلم حکم فرموده است که 

سبحان اهللا ! اسالم مسلط ساختى که ایشان را بکشد و دست و پاى آنان را قطع کند و بر شاخه هاى نخل بیاویزد 

  !!گویا تو از این امت نیستى و اینان از تو نیستند ! اى معاویه 

على همان  او بتو نوشته بود که وى بر آئین على است ؟ آئین ي مگر تو قاتل حضرمى نیستى که زیاد درباره(

و سلم است که تو اکنون در مسند او قرار گرفته اى و اگر این آئین  )وآله(آئین پسر عمویش محمد صلى اهللا علیه 

که خدا  - سفر زمستان و سفر تابستان  -تحمل رنج دو سفر بود  ،نمى بود اکنون بزرگترین افتخار تو و پدرانت

  .ا از شما برداشتهاد و آن رنج راین آئین بر شما منت ن ي بوسیله

را اي  من براى این امت هیچ فتنه! که این امت را به فتنه دچار مکن اي  گفتار خود چنین گفته ي در جمله(

  .بزرگتر از حکومت تو نمیدانم

به مصلحت خودت و دینت و امت محمد بنگر بخدا سوگند من هیچ مصلحتى را باالتر از : اي  و باز گفته(

از  ،تقرب من نزد خدا خواهد بود و اگر نکنم ي اگر بدینکار دست زنم مایه ،نمى شناسمجهاد و جنگیدن با تو 

اوست  ي حبوب و پسندیدهگناه خود بدرگاه خدا پوزش میبرم و از او مسئلت مى کنم که توفیق دهد تا بدانچه م

  .عمل کنم

همیشه شایستگان و  ،ى کنهر چه با من دشمنى کنى دشمنى مى کنم هر چه میتوانى دشمن: اي  و باز گفته(

امید میبرم که جز به خودت زیانى نزنى و جز عمل خود را باطل نسازى هر چه  ،نیکان مورد خصومت بوده اند

  !!میتوانى دشمنى کن 
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است که هر کار کوچک و بزرگى در آن بر نوشته اي  و بدان که خدا را نامه! از خدا بترس اى معاویه (

کار تو را فراموش نمى کند که بیگناهان را بگمان و تهمت میگیرى و پسرکى است و بدان که خداوند این 

جز این نمى بینم که خویشتن را به بدبختى افکنده و دینت را تباه ! شرابخواره و سگباز را به حکومت میگمارى 

)والسالماي  ساخته و رعیت را ضایع ساخته
1

مردم شام که ابن پس از این معاویه به مدینه آمد با خلقى انبوه از  

و عایشه خبر یافته بود که  -و آنگاه بر عایشه وارد شد (: شماره کرده است میگوید  ،اثیر آنان را هزار سوار

چون معاویه بر او وارد  -حسین و یارانش گفته که اگر بیعت نکنند آنان را خواهم کشت  ي معاویه درباره

انشاء اهللا به آنچه دوست میدارى خواهند ! با آنها مدارا کن : سخنان عایشه این بود که گفت  ي از جمله ،گشت

!گرائید 
2
.  

:یه به مدینه مى نویسد دینورى پس از ذکر ورود معاو
3

  

صبح روز دوم معاویه نشست و نویسندگانش را طورى نشانید که هر چه فرمان میدهد بشنوند و به حاجب (

آنگاه کسى در طلب حسین بن على و  ،ورود ندهداجازه  - هر چند مقرب باشد  - امر کرد که هیچکس را 

معاویه او را در طرف چپ خود نشانید و بسخن مشغولش داشت  ،عبداهللا بن عباس فرستاد ابن عباس زودتر آمد

و سال عمر ! از حال فرزندان امام حسن  ،معاویه او را در طرف راست خود نشانید ،تا حسین آمد چون وارد شد

  .داد ییو پاسخهاپرسید و حسین بدآنان 

ایراد کرد ابتدا خدا و رسولش را ثنا گفت و سپس شیخین و عثمان را یاد کرد بعد از اي  آنگاه معاویه خطبه(

او به  ییسخن گفت و از دانا! اجتماع را بهم آورد  ي بیعت او رخنه ي یزید و اینکه میکوشد بوسیله ي آن درباره

! و از جهت سیاست و مناظره بر آنان ترجیح داد ! قرآن و سنت یاد کرد و هم از اینکه او به حلم آراسته است 

گر چه آنان بسال از او بزرگتر
4
وسلم  )وآله(و بخویشاوندى از او برترند آنگاه به اینکه رسولخدا صلى اهللا علیه  

استشهاد کرد و در  ،بى بکر و عمر و اکابر صحابه امارت دادبر ا) ذات السالسل( ي را در غزوه) عمروبن عاص(

  .مود که به گفتار او پاسخ گویندآخر از آنان در خواست ن

                                               
1

  .)65 63ص  1ج (  -ابن قتیبه  -

2
  .گرائیده بوده است, المؤمنین به آنچه معاویه میخواسته از این لحن کالم میتوان استنباط کرد که خود ام  -

3
  .)172 168ص  1ج ( -

4
استدالل مى کرد و این تنها دلیلى بود که او براى , قبال دیدیم که معاویه به مسن تر بودن خود از حسن براى ارجحیت خود براى خالفت  -

  !چگونه است که این دلیل در اینمورد کارگر نیست ؟ :اقامه مى نمود باید پرسید , شایستگى خود براى خالفت 



247

منظور او منم! درنگ کن : حسین به او گفت  ،سخن گفتن شد ي ابن عباس آماده(: مینویسد 
1

و سهم من در  

  :اهللا علیه و آله فرستاد و گفت ستایش خدا کرد و درود بر رسول صلى ،بپا خواست!تهمت وافرتر است آنگاه

از  ییصفت رسولخدا صلى اهللا علیه و آله هر چند سخن به اطناب گوید بیش از جز ي گوینده ،اما بعد(

جانشین پس از پیغمبر فهمیدم ي و من مغلطه کارى تو را درباره ،مجموع فضائل او را نتواند ادا کرد
2

که سخن  

کالم را به بیعت رسانى سرباز زدى ي وتاه آوردى و از اینکه رشتهک
3

سیاهى  ،صبح ي سپیده! هیهات اى معاویه !  

راه  ،کسانى را برترى دادى و در آن ،شب را رسوا کرده و آفتاب نور چراغها را محو ساخته است تو در اینسخن

حقى را از صاحبش باز گرفتى  ،اجحاف کردىمنصبى را به کسانى مخصوص ساختى و در اینکار  ،افراط پیمودى

نصیب و سهم کسى را از عنوانى که حق او بود بدو ندادى تا  ،ستم کردى و تجاوز روا داشتى ،و بخل ورزیدى

کامل و نصیب وافر خود را گرفت ي شیطان بهره
4!  

با این سخنان خواستى مردم را  ،یزید و کمال او و سیاست او براى امت محمد گفتى فهمیدم ي آنچه درباره(

یا از چیزى خبر ! را توصیف میکنى اي  یا نهفته ییسخن میگواي  گویا از ناشناخته ،او باشتباه درافکنى ي درباره

خوب است ! خود یزید میزان رأى و درایت خود را نشان داده است ! میدهى که از آن کسى جز تو آگاه نیست 

از بازى دادن و بر هم جهانیدن سگ هاى  ،ا که او خود در پى آنست بیان کنىوى همان افتخاراتى ر ي درباره

شکارى و پرواز دادن کبوترهاى مسابقه و گرد آوردن کنیزان خواننده و نوازنده و انواع بازیها و عشرتهاى دیگر 

  .اي صورت است که سخن بصدق گفته در این ییاو سخن بگو

بصالح تو نیست که وزر و وبال این خلق را بیش از این با خود به پیشگاه ! صرفنظر کن اي  از آنچه اندیشیده(

که دیگر پیمانه اي  و ظالمانه بر مردم خشم گرفتهاي  چندان ستمگرانه براه باطل رفته ،بخدا سوگند! خدا ببرى 

                                               
1

  .و ثانیا بموجب متن قرار داد صلح) ص ( اوال بدلیل تصریح جدش رسولخدا , آنحضرت بود , زیرا صاحب حق خالفت پس از امام حسن  -

2
  .دنام پدرش على را نبر, با این جمله به غرض ورزى معاویه اشاره مى کند که در شمار خلفا  -

3
با دقت فراوانى که در عبارت شد جز جمله ى باال مفادى از آن بنظر نمى رسد و نقطه ) والتنکب عن استبالغ البیعه: ( عبارت در متن چنین است  -

دیگرى یا عربى ذکر نشده و در شرائطى که این سطور نوشته میشود دسترسى به کتاب لغت ) اقرب الموارد( است که در ) استبالغ( کلمه ى , ى اعضال 

رشته ى سخن را به آنکس , پس از ذکر سه خلیفه ى پیشین : ( دان آشنا به اینگونه عباراتى نیست بگمان اینجانب منظور امام علیه السالم آنست که 

ود که در صورت دست یافتن از فضالى زباندان و عبارت فهم انتظار مى ر) نکشانیدى -یعنى على علیه السالم  -که به بیعت طبیعى و عمومى نائل آمد 

  .)مترجم( اینجانب را نیز راهنمائى فرمایند , به مفاد قطعى این جمله 

4
  .برآورده مى سازد, آرزوى شیطان را که ایجاد نفاق و تفرقه است , منظور آنست که این تعدى مغرضانه  -
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 ي ماندهها لبریز گشته است در حالیکه میان تو و مرگ بیش از یک چشم بر هم زدن فاصله نیست در این باز

از فرماندهى آن مرد بر ( .روز جزاى تو باشد که در آنروز گریزگاهى نیست ي عمر بکارى دست زن که ذخیره

امارت او را  ،آن جمع در عهد رسولخدا یاد کردى در آن هنگام وقتى این منصب به عمرو و محول شد آن جمع

رسولخدا صلى اهللا علیه و آله  ،و را بر شمردندننگ خود شمردند و پیش افتادن او را ناپسند داشتند و کارهاى ا

او پس از این بر شما حکومتى نخواهد داشت پس تو چگونه به آن کار ! بنابرین اى گروه مهاجران : فرمود 

نسخ گشت استدالل میکنى ؟ یا کسى را  ،رسولخدا که در حساسترین اوقات و محتاج ترین شرائط به کار صواب

از صحابه است برابر میدارى ؟ در حالیکه در پیرامون تو کسانى که در همصحبتى  که تابعى است با کسى که

یافت مى شوند تو اینان را بسوى شخص  ،رسولخدا مورد اطمینانند و در دین و قرابت با پیغمبر محل اعتمادند

را در دنیا خود  ي بازمانده ،میخواهى مردم را به شبهه در افکنى ،تجاوزگر خطا کار گمراهى فرا میخوانى

از  ،محققا این همان زیانکارى آشکار است! خوشبخت سازى و خودت را در آخرت سیه روز و بدبخت گردانى 

  .)ى خود و شما طلب آمرزش مى کنمخدا برا

یقینا آنچه در دل ! چه میگوید اى پسر عباس ؟ : معاویه نگاهى به ابن عباس افکند و گفت (: راوى میگوید 

آن  ي بخدا او فرزند رسول و یکى از اصحاب کساء و وابسته: ابن عباس گفت ! تر است  توست سخت تر و تلخ

تا خدا بانچه فرمان اوست  ،همین مردم تو را بسنده اند ،از آنچه در فکر آنى صرفنظر کن ،خاندان مطهر است

  .)و او بهترین حکم کنندگان استحکم کند 

پس از آن معاویه رهسپار مکه شد و پیش از او حسین بن  ،بطوریکه ابن اثیر و دیگر مورخان مى نویسند

على و عبداهللا بن زبیر و عبدالرحمن بن ابى بکر و پسر عمر بهمکه رفته بودند چون آخرین روزهاى اقامت وى 

آنکس که قبال بیم  ،دوست داشتم قبال بشما گفته باشم: در مکه فرا رسید این عده را احضار کرد و به آنان گفت 

پیش از این در میان شما خطبه میخواندم ناگهان یکى از شما بپا مى خاست و در برابر مردم  ،معذور استمیدهد 

 ،سخن مرا تکذیب میکرد و من تحمل مى کردم و از سر اینکار در میگذشتم اینک مرا با مردم سخنى است

شمشیر !در جواب بشنوداي  لمهدر رد آن گفتار بگوید پیش از آنکه کاي  سوگند یاد میکنم هر یک از شما کلمه

  .!بفکر جان خود باشید  ،هد آمدبر سر او فرود خوا
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بر سر هر یک از اینها دو مرد : آنگاه رئیس پاسداران خود را طلبید و در حضور آنان به وى گفت 

و شمشیردار میگمارى هر کدام سخنى در تصدیق یا تکذیب من گفتند بیدرنگ باید آن دو مرد شمشیرها را بر ا

  !!فرود آوردند 

این عده : پس از حمد و ثناى خدا گفت  ،معاویه بر فراز منبر رفت ،سپس بیرون آمد و آنان نیز بیرون آمدند

هیچکارى بى نظر آنان صورت نمى بندد و هیچ حکمى بى مشورت آنان صادر  ،سروران مسلمین و نیکان امتند

  .و مردم بیعت کردند! بیعت کنید بنام خدا همگى ! نمى گردد و اینان راضى گشته و با یزید بیعت کرده اند 

و در پیدایش آن هیچ چیزى بجز  ،متولد گشت ،با چنین سختگیرى شدیدى آن بیعت منفور و خصومتبار

توطئه چینى ها و خصومت ها و ارعاب و  ي پس این بیعتى بود زاییده ،مؤثر نبود ،اى آخته بر سر مردانشمشیره

  .تهدیدها و هنگامیکه خالفت اسالمى به این شکل و این ترتیب عملى شود باید اسالم را بدرود گفت

امور گروهى از مسلمانان هر زمامدارى که (: روایت کرده که فرمود  )ص(و بخارى در صحیح خود از نبى اکرم 

  .)شت را بر او حرام خواهد ساختخدا به ،را بدست گیرد و در کار آنان خیانت ورزد

  !!))ع(جلوگیرى از ناسزا به على (وفا به شرط سوم  - 3

معاویه هرگاه قنوت میخواند على و ابن عباس و حسن و حسین و مالک اشتر را لعن (: ابن اثیر مى نویسد 

)میکرد
1

: معاویه در آخر خطبه اش مى گفت (: آورده که ) الرد على االمامیه(کتاب !عثمان جاحظ درو ابو  

پس او را لعنت کن لعنتى  ،در دین تو ملحد گشته و مردم را از راه تو باز داشته -یعنى على  -ابوتراب ! خدایا 

ز منبرها ن کلمات بر فراشهرها نیز نوشت و ای ي شدید و معذب دار عذابى دردناك همین عبارت را به همه

)خوانده مى شد
2
.  

حکومت ما جز با این عمل استوار : چرا او را بر فراز منبرها دشنام میدهید ؟ گفت : به مروان گفتند 

  .نمیگردد

او نخستین کسى است  ،تمام کتابهاى سیره و تاریخ را پر کرده است بنابرین ،فعالیت و کوشش معاویه در این راه

علنى به صحابه پیغمبر را پایه گذارى کرد و این باب را بروى آیندگان گشود پیش از معاویه که بدعت دشنام 

نعثل را بکشید که کافر گشته (: کسى را نمى شناسیمکه مرتکب این عمل شده باشد مگر عایشه را که مى گفت 

                                               
1

  .20 -  19تألیف ابن عقیل ص ) النصایح الکافیۀ( -

2
  .20 -  19تألیف ابن عقیل ص ) الکافیۀالنصایح ( -
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بایندلیل که دشنام صحابه را  -و آنگاه در میان علماى اسالم کسى را سراغ نداریم که عایشه یا معاویه را ) است

کافر دانسته و خارج از دین معرفى کرده باشد و تردیدى  -جایز دانسته و حتى کار را به تکفیر نیز کشانیده اند 

کسانیکه  ،بنابرین ،تغییر نمى یابد ،همیشه یکسان است و باختالف زمانها ،نیست که حکم کارهاى مشابه

بى کم و کاست محکومند به حکم عایشه و  ،معاویه یا هر صحابى دیگرى را مورد لعن یا دشنام قرار میدهند

  .ان را دشنام دادند و لعن کردندمعاویه که على و عثم

من اقتدا کنید هدایت مى  ي به هر یک از صحابه(: و اما آن روایت ساختگى که از قول رسولخدا مى گوید 

و اگر این روایت بطور عام حجت میبود ! که عمومیت آن از حجیت افتاده است !قدرى تخصیص خوردهب) یابید

پیش از دیگران بدان عمل مى  ،رسولخدا را بدشنام و ناسزا بسته بودند ي دیگر صحابه ،که خود ییباید صحابى ها

او مى بایست براى راهیابى بانان  که خود - )ص(کردند اگر معاویه زبان خود را از ناسزا به ستارگان آل محمد 

فریادهاى  ،مردم نیز زبان از طعن و لعن او و ستمگران دیگرى چون او باز میداشتند ،نگاه میداشت -تأسى جوید 

  .باصالح مسلمانان پایان مى یافت ،تعصب آمیز خاموش مى شد و صلح

و نزدیکانش آن را آبیارى و تربیت  ولى این بذر پلیدى بود که معاویه از روى قصد و عمد پاشید و خود او

کردند تا آنگاه که بصورت خاربنى در تاریخ اسالم در آمد ساده لوحان را بدان فریفتند و جاهالن را با آن 

بر آن انجمن کردند و بدان اهتمام ورزیدند و اگر  ،گمراه ساختند و ننگ تاریخى را سنت اسالمى قلمداد کردند

!احتجاج برخاستند ب کسى آن را ترك کرد با او
1

  

ندارد و در  ،معاویه در پیشگاه خدا و مسلمانان هیچ عذرى که بتواند بجا گذاردن این یادگارها را توجیه کند

 یینام نیک و آبرو ي دیگران یا وسیله ي او کوچکترین سربلندى و شکوهى که موجب غبطه ي تاریخى ي پرونده

یافت نمى شود اگر زیرکى و کاردانى و دهاء بمعناى آنست که آدمى خود را براى همیشه بى آبرو  ،براى او باشد

  !!معاویه زیرك ترین و داهیه ترین مردم است  ،بیگمان ،ورشکسته سازد

یکى از جالبترین مظاهر زیرکى و کاردانى معاویه همین وضعى است که بر اثر صلح با امام حسن علیه السالم 

زندگى و پس از مرگ عاید او  ي و بدبختى و فضاحتى که در دوره!ییپدید آمد و گرفتارى و رسوابراى وى 

  !!شد

از  - وسائل متشبث شد  ي صلحى که معاویه چندان بر وقوع آن اصرار مى ورزید که بخاطر آن به همه -صلح 

                                               
1

  .گذشت 14توضیح بیشتر این بحث با ذکر ماخذ آن در فصل  -
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ى بر طبق حدود و مشخصاتى نظر مردم بدین معنى بود که سالح ها بشکند و زبان عیبجویان بسته شود و هر کس

صلح صراحتا حکم مى کرد  ي سوم از قطعنامه ي در پى کار خود باشد ماده ،که قرار داد صلح معین خواهد کرد

که باید در ناسزا و دشنام بسته شود پس معاویه اگر براستى طالب صلح است یا واقعا بمقتضاى آن سوگندها و 

  .میباید بدین حکم گردن نهاد و زبان دشنام را ببندد ،میثاق ها قصد وفا به تعهدات مندرج در قرار داد را دارد

است که سپاهیانش زمانى بیاسایند و خود او از درد سر جنگیدن با پسر ولى مردك صلح را فقط براى آن میخو

او قصد نداشت مقررات این صلح را مراعات کند یا خود را ملتزم  ،-چنانکه قبال گفتیم  -رسولخدا آسوده گردد 

ها یاد سوگند ،کاغذ بود ي صلح را امضا کرد لیکن این امضا فقط نقشى بر صفحه ي به انجام تعهدات سازد ورقه

آورد و در وراى آن هیچ احساس تعهد و مسئولیتى  نها همه الفاظى بود که بر زبان میکرد و پیمانها بست ولى ای

على و حسن را بزشتى یاد کرد و چون حسین بپا خواست تا بدو  ،به کوفه آمد و بر منبر باال رفت ،وجود نداشت

و این خطبه و  - د بگوید به اسلوبى حکیمانه بیان کرد حسن او را بر جاى نشانید و خود آنچه بای ،پاسخ گوید

  .گذشت 18از آن گفته بود در فصل سخنانى که معاویه پیش 

پیروزى موهوم بود ناخشنود و  ي امام حسن دادند معاویه را که هنوز مست باده ي پاسخى که مردم به خطابه

 یییدى را براى پرورش دادن خلق و خوجد ي باید از نو ساز و برگ حمله احساس کرد که می ،نگران ساخت

فراهم آورد  - یعنى خوى فحاشى و طعن و بد زبانى  -آن را نخواهد خورد  ي کسى غبطه ،که هرگز در تاریخ

درست در جهت مقابل اخالق مطلوب اسالم و علیرغم نکوهشى که از ناسزا گفتن و دشنام دادن و دعوتى که به 

مؤمن هرگز ناسزاگوى و دشنام : شهاى این دین شده است تا آنجا که میگوید مهربانى و برادرى و دوستى در آموز

مى ) االحداث(ابوالحسن على بن محمد بن ابى یوسف مدائنى در کتاب ( .ده و طعنه زن و لعنت کننده نیست

پس از سال جماعت : نویسد 
1

امان از کسى که در فضائل ابوتراب و : شهرها به یکزبان نوشت  ي معاویه به همه 

خطباء در هر آبادى و شهرى و بر فراز هر منبرى به  ،خاندان او حدیثى نقل کند برداشته است بدنبال این فرمان

آن از همه گرفتارتر در  ،او و خاندانش سخنان ناروا گفتند ي لعن على و بیزارى از وى زبان گشودند و درباره

على فراوان اقامت داشتندهنگام کوفیان بودند زیرا که در اینشهر شیعیان 
2
.  

                                               
1

  .)م( منظور سالى است که میان امام حسن علیه السالم و معاویه صلح واقع شد  -

2
  .)15ص  3ج ( ابن ابى الحدید  -



252

پس از صلح هنگامیکه میخواست مغیره بن شعبه را به استاندارى کوفه منصوب سازد وى را طلبید و بدو (

 ،پیش از امروز این صاحب حلم را شدائد بسیارى روى داد و وى بجز آموزشى چند بتو پاداش ندهد: گفت 

تنها از یک سفارش  ،میخواستم تو را به بسى کارها سفارش کنم ولى با اطمینان بینش تو از آنها چشم مى پوشم

) !دشنام و مذمت على را هرگز ترك مکن: در نمیگذرم 
و او مردم را (زیاد را بر کوفه گماشت  ،پس از مغیره!!1

)شمشیر مى شد ي د طعمهامتناع مى ورزی بر در قصر خود گرد میاورد و بر لعن على تحریک میکرد و هر کس
2
.  

و او بر فراز منبر خطبه مى خواند و على را دشنام (بسر بن ارطاه را به حکومت منصوب کرد  ،در بصره

سخنم را تصدیق کند و هر  ،سوگند میدهم بخدا که هر کس مرا در این سخن راستگو میداند: میداد و میگفت 

ما تو را جز : ابوبکره فریاد زد (: طبرى در تاریخش مى نویسد ) تکذیب نماید ،کس دروغگویم مى پندارد

) !چند نفر وى را از دست مأموران نجات دادند! خفه اش کنید : فرمان داد ) بسر(! دروغگو نمیدانیم 
3

  

نمیکرد دشنام به على را بر فراز منبر ترك اي  در مدینه استاندار که مروان بن حکم بود در هیچ روز جمعه

نماز در مسجد حضور نمى یافت  ي حسن این را میدانست لذا جز در هنگام اقامه: ابن حجر مکى مى نویسد 

!حسن فرستاد تا آنجا بدو و پدرش ناسزاى فراوان گوید  ي مروان به این رضایت نداد و کس بخانه
4

  

چون از طواف فارغ  ،ا او بوددر یکى از روزها سعد بن ابى وقاص در طواف ب ،پس از صلح معاویه حج کرد(

شد بطرف دارالندوه رفت و سعد را نیز در کنار خود بر سریر نشانید و زبان بدشنام على گشود ناگهان سعد 

بخدا اگر یک ! مرا در کنار خود مى نشانى و آنگاه على را دشنام میدهى ؟ : برخاست و براه افتاد و گفت 

ر میبودم از اینکه هر آنچه خورشید بر آن میتابد از آن من باشد خوشوقت ت!خصلت از خصال على در من میبود

این در نظر من  ،بخدا اگر داماد رسول صلى اهللا علیه و سلم میبودم و فرزندانى چون فرزندان على میداشتم: 

در  من همان سخنى را گفته بود که ي بخدا اگر رسولخدا درباره ،محبوبتر بود از هر آنچه خورشید بر آن میتابد

فردا پرچم را بکسى خواهم سپرد که خدا و رسولش او را دوست میدارند و او خدا  -جنگ خیبر به على گفت 

براى من محبوبتر بود از هر  - هرگز نمى گریزد تا خدا بدست او پیروزى مى بخشد  ،و رسولش را دوست میدارد

                                               
1

  .)141ص  6ج ( و طبرى )  187ص  4ج ( ابن اثیر  -

2
  .99ص  6ج ) حاشیه ى ابن اثیر ( مسعودى  -

3
  .)105ص  3ج ( و ابن اثیر )  96ص  6ج ( طبرى  -

4
  .چاپ اول 73ص ) النصایح الکافیۀ( رجوع کنید به  -
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گفته بود که در جنگ تبوك به على آنچه خورشید بر آن میتابد بخدا اگر رسولخدا به من همان سخنى را 

 - راضى نیستى که من و تو چون هارون و موسى باشیم جز در اینجهت که پس از من پیامبرى نیست ؟  -گفت 

 ي در نظر من با ارزشتر بود از هر آنچه خورشید بر آن میتابد بخدا سوگند میخورم که تا هستم هرگز به خانه

)تو قدم ننهم
1
.  

را نیز نقل کرده ولى چندان قبیح و ناپسند که ما قلم را برتر از تصریح به آن ) سعد(مسعودى پاسخ معاویه به 

  !!میدانیم بهر حال آن نیز دلیل دیگرى است بر میزان انحطاط اخالق و روحیات وى

از رسیدن اهل بصره مانع ( )95: ص  6ج (طبرى مى نویسد !)مالیات دارابجرد(وفا به شرط چهارم  - 4

جلوگیرى () 612: ص  3ج (و ابن اثیر مى نویسد .)ماست ي این بهره: ند و گفتند خراج دارابجرد به حسن شد

  !!) !نیز بفرمان معاویه بود -یعنى اهل بصره  -ایشان 

این شرط عبارت بود از تعهد امنیت عمومى و امنیت شیعیان على !!)امنیت و زنهار(وفا به شرط پنجم  - 5

  .آشکارا و نهانى نچینداي  توطئه ،اینکه بقصد جان حسن و حسین علیهما السالم و خاندان ایشانبخصوص و 

بعضى در توصیف فجایع بزرگى که در زمان  ،سخنان فراوان است ،مورخان را در موضوعات مربوط به این ماده

و بعضى در ذکر ماجراهاى خصوصى معاویه با  ،معاویه از طرف حکام اموى نسبت به شیعیان انجام گرفت

ام حسن و برادرش شخصیت هاى ممتاز اصحاب امیرالمؤمنین و باالخره بعضى در پیرامون خیانتى که وى با ام

  .امام حسین کرد

!!!.خوانندگان قرار میدهیم ي ما این سخنان را به ترتیب مزبور در معرض مطالعه

!!

!!

!!

!!

                                               
1

  .430)  82 81ص  6حاشیه ى ابن اثیر ج ( مسعودى  -



254

)ع(معاویه و شیعیان على 

 ،اموى که معاویه آن را پایه گذارى کرد و پس از او دیگر زمامداران اموى آن را تعقیب کردندسیاست 

سرورانى بسازند که تمامى خصال ستوده منحصرا از آن ایشان است  ،عبارت از این بود که در نظر مردم از خود

انحصار ایشان قرار فقط بخشى از موهبت هاى خدا دادى است که در  ،و حلم و درایت و شجاعت و فصاحت

  !!گرفته و دیگران را از آن نصیبى نیست 

تاریخ بى اساسى درست کردند که سراپاى آن را یکسلسله احادیث  ،آنان براى پا بر جا ساختن این سیاست

جعلى و داستانهاى ساختگى و دروغهاى رنگارنگ و ادعاهاى پوچ تشکیل میداد و وعاظ مزدور و معلمان 

آنان را که مشتمل بر ستایشهاى  ي کشور اسالمى را مأمور ساختند که مطالب دیکته شده مدارس سایر شهرهاى

فعالیت هاى خود  ،مورد بحث و مذاکره قرار دهند و تا آنجا که میتوانستند ،بیجا و بدگوئیهاى خالف واقع بود

 ،یت و کاردانى ایشانرا در راه جلب محبت کودکان نورس و بر انگیختن حس ایمان کامل این نونهاالن به درا

نسل جدید پس از زمانى کوتاه به سپاهى عظیم تبدیل مى شد که خون پاك خود را  ،بسیج کردند در نتیجه

زمین را رنگین مى ساخت تا نوکران و  ،نثار مى کرد و سیل خون) امویگرى(باسانى براى هدفهاى پلید 

یگانه هدفى که مورد !!!ابان اموى خود خدمت کنند فاتح بتوانند به ارب ي خدمتگزاران و کارکنان هیئت حاکمه

و حکومت و ثروت و دیگر لذتها و تنعمات بیمقدار دنیوى را در  یینظر این طبقه قرار داشت آن بود که آقا

اختیار و انحصار خود در آورند و این چیزى بود که دینداران و دینخواهان یعنى افراد خاندان محمد صلى اهللا 

به هیچ قیمت بدان رضا نمیدادند کشمکش ها و مخاصمت هاى  ،لمانان با اخالص و استوارعلیه و آله و مس

از اینجا مایه  ،حاکم گروه مسلمانان با اخالص و حامالن میراث اسالم و گروه امویان: دائمى میان این دو گروه 

  .مى گرفت

فشار و اختناق عمومى شیعیان در شرح کوتاهى از وضع ) زید بن انس(بنقل از  )7ج 104ص (در تاریخ طبرى 

شماها (: از جمله از زبان یکى از شیعیان خطاب بدیگران چنین آورده  ،دوران حکومت معاویه ذکر شده است

دیدگانتان را بیرون  ،پایتان را مى بریدند!دست و ،را بخاطر دوستى با خاندان پیغمبر بقتل مى رسانیدند

خانه ها نشسته و دشمنتان را  ي ل مىآویختند و با اینهمه شماها در گوشهمىآوردند و بدنتان را بر شاخه هاى نخ

  !!! )فرمان میبردید
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در  -هولناك را مجسم مى سازد که مسعودى  ي شگفت آور و منظرهاي  صحنه ،این روایت با وجود اختصار

و  )225متوفى بسال (اما مدائنى  .جز قسمتى از آن را روایت نکرده است -عبارتى که قبال از وى نقل کردیم 

هر کدام جداگانه این مناظر دهشتبار و فجایع غم انگیز را بطور کامل ترسیم  )70متوفى بسال (سلیم بن قیس 

خود یکى از شهود  ،سال پس از وى وفات یافته 10که در زمان معاویه میزیسته و ) سلیم بن قیس(نموده اند 

و کدام شاهد از شاهد عیان بهتر ؟ بنابرین در اینمورد  واقعه و مشمول آن رعب و اختناق عمومى بوده است

  .اشته باشدنیز کمترین اختالفى با نقل او ند) مدائنى(گو آنکه شاید گفتار  ،عبارت او داراى ترجیح است

 ،معاویه در عهد خالفتش یعنى پس از کشته شدن امیرالمؤمنین و صلح امام حسن به حج رفت(!:مى نویسد 

باستقبال او رفتند میان معاویه و قیس -انصار بود  ي که بزرگ و بزرگزاده -له قیس بن سعد مردم مدینه از جم

سوگند یاد مى کنم که با بودن على و : سخنانى مبادله شد تا اینکه به موضوع خالفت رسیدند قیس گفت 

هیچیک از انصار و هیچیک از قریش و هیچکس از عرب و عجم را در خالفت حقى نیست معاویه  ،فرزندانش

زنهار و امان از کسى که در منقبت على و ! بدانید (: کارگزارانش به یکزبان نوشت  ي غضبناك شد و به همه

بان به لعن على و بر سر منبرها ز ،خطباء در هر آبادى و هر مکان) شد!برداشته ،خاندانش حدیثى نقل کند

سپس معاویه بر جمعى از قریش ( .و بس ناروا گفتند و لعنت کردندخاندانش گشودند و از آنها بیزارى جستند 

هیچ چیز مانع ! اى پسر عباس : چون او را دیدند همه بپا خاستند جز عبداهللا بن عباس معاویه گفت  ،عبور کرد

براستى که پسر عمویم ! جنگ صفین اى پسر عباس  ي کینهاز آن نشد که تو نیز چون رفقایت برخیزى مگر 

پس حکومت را به بازماندگان او  ،عمر بن خطاب نیز مظلوم کشته شد: عثمان مظلوم کشته شد ابن عباس گفت 

: پس عثمان را که کشت ؟ گفت : عمر را کافرى کشت ابن عباس گفت : این پسر اوست معاویه گفت  ،بده

اگر او را مسلمانان کشته و اگر واگذاشته اند ناچار  ،اى باطل ساختن حجت تو بهتر استاین بر: مسلمانان گفت 

زبانت  ،آفاق نوشته ایم که هیچکس مناقب على و خاندانش را نگوید ي ما به همه: بجا بوده است معاویه گفت 

پس از تأویل : نه گفت : پس ما را از خواندن قرآن نهى میکنى ؟ گفت : ابن عباس گفت ! را نگاه دار ابن عباس 

پس قرآن را بخوانیم و سئوال نکنیم که مقصود خدا چه بوده است ؟ : آرى گفت : قرآن باز میدارى ؟ گفت 

عمل واجبتر است ابن عباس : آیا خواندن قرآن واجبتر است یا عمل کردن به آن ؟ گفت : گفت ! آرى : گفت 

معناى قرآن را : ه ایم چگونه به آن عمل کنیم ؟ معاویه گفت تا وقتى مقصود خداوند را از آیات نفهمید: گفت 

تفسیر  ییمیگو ،قرآن بر خاندان من نازل شده: از کسى بپرس که بروش تو و خاندانت آن را تفسیر نکند گفت 
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ا شم ي قرآن را بخوانید ولى از آنچه خداوند درباره: معاویه گفت ! آن را از آل ابوسفیان و آل ابومعیط بپرسم ؟ 

  !!چیزهاى دیگر روایت کنید  ،یا رسولخدا در این باره گفته چیزى روایت مکنید ،نازل کرده

میخواهند نور خدا را بدهان خاموش کنند و خدا نمى پذیرد مگر : خدایتعالى مى فرماید : ابن عباس گفت 

را از انتقام من حفظ  جانت! اى پسر عباس : که نور خود را کامل گرداند گرچه کافران نپسندند معاویه گفت 

سپس به مقر (!) !نهانى بگو و مگذار کسى بشنود ،اگر ناچار چیزى خواهى گفت! کن و زبانت را از من بگردان 

خود بازگشت و بال و مصیبت در همه جا بر سر شیعیان و پیروان على و خاندانش باریدن گرفت در میان 

ى از شیعیان در آن شهر سکونت داشتند زیاد بن ابیه را شهرها از همه جا سخت تر کوفه بود زیرا گروه زیاد

را به او سپرد و او به تعقیب و جستجوى شیعیان مشغول شد و  -بصره و کوفه  -کارگزار آنجا ساخت و عراقین 

اي  آنان را نیک مى شناخت و از اینرو در هر گوشه ي چون خود او از میان شیعیان همین شهر برخاسته بود همه

گروهى را آواره و بیخانمان  ،گروهى را به قتل رسانید ،سنگ و سایبانى که بودند برایشان دست یافت و زیر هر

 .دگروهى را کور کر ،را دست و پا برید و بر شاخه هاى نخل آویختاي  عده ،رعب در دلها افکند ،ساخت

على را روایت مى کنند و از  معاویه به قاضیان و استاندارانش در همه جا نوشت که شهادت شیعیانى که فضائل(

به بینید هر کس از شیعیان و : و باز به کارگزارانش نوشت ! برترى او سخن مى گویند باید قبول نشود 

گرامى اش  ،دوستداران عثمان که در نزد شما هست و فضائل او را نقل مى کند و سخن از برترى او مى گوید

ینباره حدیثى روایت مى کند با نام و نشان آن راوى براى من دارید و بر دیگران مزیتش دهید و هر کس در ا

 ،عرب و موالى مقرر ساخت!آنان پاداشها و جایزه ها فرستاد و تیول ها براى ي بنویسید و بفرستید و براى همه

د آمد و جهان لذا تعداد اینگونه مردم فزونى گرفت و میان آنان در منازل و امالك همچشمى ها و رقابتها پدی

  .برایشان فراخ گشت

مردم را به  ،من به شما رسد ي چون نامه ،عثمان بسیار شده ي حدیث درباره: و باز به کارگزارانش نوشت (

ابوبکر و عمر فرا خوانید هر قاضى و هر امیرى این نامه را بر مردم فرو خواند و مردم به  ي نقل حدیث درباره

آوردند آنگاه کتابى فراهم آورد و هر آنچه را که در مدح و نقل احادیث در حاالت و در فضائل ایشان روى 

کارگزاران والیات فرستاد و دستور  ي در آن گرد آورد و آن کتاب را براى همه ،منقبت خلفاء فراهم آمده بود

آبادى ها و شهرها و مسجدها آن را قرائت کنند و نوشت که معلمان مدارس را  ي داد که بر منبرها و در همه

نند تا این کتاب را به کودکان بیاموزند و بچه ها همچنانکه قرآن را فرا میگیرند آنرا فرا گیرند و روایت امر ک
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هر کس : کارگزارانش به یکزبان نوشت  ي و حتى به دختران و کنیزان نیز آن را تعلیم دادند آنگاه به همه ،کنند

دیگرى نوشت که  ي از دیوان محو کنید سپس نامهنامش را  ،که شهادت دادند از دوستان على و خاندان على است

او را بکشید از آن پس مردم را در همه  ،هر چند شاهدى بر آن اقامه نشود ،هر کس متهم به دوستى على شد: 

روز بروز ! ! مى گفت و کشته مى شد اي  جا به تهمت و گمان و شبهه کشتند تا آنجا که گاه کسى بخطا کلمه

احادیث دروغ بر مال روایت مى شد و مردم به همین وضع  ،د دشمنان افزون مى گشتبال شدت مى یافت و عد

  .ین دروغها چیزى فرا نمى گرفتندبار مىآمدند و جز هم

اظهار حزن و خشوع و عبادت میکردند  ،در این میان از همه بدتر قاریان ریاکار و متظاهر بودند که بتصنع(

پول و تیول و خانه براى خود فراهم  ،مقرب سازند و از این راه ،و بدروغ سخنها مى گفتند تا خود را نزد حکام

آورند کم کم احادیث آنان بدست کسانى رسید که آن را درست مى پنداشتند و آنها این احادیث را روایت 

بدست دیندارانى افتاد که دروغ را جایز نمى شمردند و چون گمان درستى و  کردند و تعلیم دادند و تدریجا

آن را پذیرفتند و اگر میدانستند که باطل و دروغ است آن را روایت نمى کردند و بدان  ،راستى در آن بردند

از پیش شدت ى نهاد و بیش فتنه و بال رو بفزون ،اعتقاد نمى یافتند و چون حسن بن على علیه السالم وفات یافت

  .)گرفت

عینا همین متن را روایت کرده و  - )16 15ص  3ج (بنابر نقل ابن ابى الحدید  -ابوالحسن مدائنى نیز : مؤلف 

کار بر اینمنوال بود تا حسن بن على علیه السالم وفات یافت و در این هنگام بال و فتنه (!!:در آخر چنین آورده 

ره و سرگردان گرد د مگر آنکه یا بر جان خود بیمناك بود و یا آوافزونى گرفت و هیچکس از این گروه نمان

  .)جهان مى گشت

بنظر امکان پذیر مىآید و با توجه به  ،وضعیتى است که پس از بررسى شرائط دو گروه متخاصم ،این

ن صحت آن تأیید مى شود چشم پوشى و تغافل دیگر مورخا ،یکنواختى و تناسب آن با دیگر پدیده هاى تاریخى

صرفا در جهت منافع  -که البته معذورشان باید داشت  -زیرا آنان  ،نیز موجب ضعف و سستى مطلب نمى شود

  .ته هاى خود را فراهم مىآورده اندنوش - و یا الاقل در حدى که براى این قدرتها بى زیان باشد  -قدرتهاى حاکم 

مدارك این  ،کرده بودند بنابریناي  اشاره!این مطالب به اختصار ي قبال دیدیم که طبرى و مسعودى نیز به همه

  .طبرى و مسعودى: بن ابى الحدید ا ،مدائنى ،سلیم بن قیس: قسمت از گفتار ما عبارت است از نوشته هاى 
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در راه خدا چه کسان که بخون خویش در غلطیدند و چه جمعیت ها که پراکنده شدند و چه خانه ها که 

گوسفند به قتلگاهها کشانیده شدند  ي ساکنان آن به آوارگى و بیخانمانى در افتادند یا همچون رمه ویران گشته و

بعضى زندگى را بدرود گفتند و ! گوسفند به قتلگاهها کشانیده شدند  ي بیخانمانى در افتادند یا همچون رمه! 

  .راه خود را تغییر ندادند بعضى در انتظار سرنوشت باقى ماندند و هرگز

و این بود روش  .اندیشید ،براى خود و فرزندانشاین بود تدبیرى که معاویه براى بچنگ آوردن خالفت 

  !:بعد از آن سلیم بن قیس مى نویسد!!که در وفا به عهد و پیمان خدا پیش گرفت اي  مبتکرانه

بنى  ،حسین بن على و عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن جعفر به حج رفتند حسین ،یکسال پیش از مرگ معاویه(

هاشم و مردان و زنان و موالى آنان را با هر کس از انصار که با ایشان به حج آمده بود و حسین علیه السالم او و 

اصحاب رسولخدا سپس کسانى را فرستاد و به آنان سپرد که از  ،در یکجا گرد آورد ،خاندانش را مى شناخت

 ،خدا آمده اند هر کس را بیابند نزد او حاضر سازند ي آنها که به صالح و عبادت معروفند و امسال به حج خانه

  .ه هاى حسین در منى مجتمع گشتندمرد از صحابه در خیم 200مرد از تابعین و در حدود  700بیش از 

این طغیانگر با ما و  ،اما بعد(!:ار گفت آن حضرت براى خطبه بپا خاست و پس از حمد و ثناى پروردگ

 ،شما دیده و دانسته و فهمیده اید اینک من از شما سئوالى مى کنم ي شیعیان ما رفتارى در پیش گرفته که همه

سخنم را بشنوید و گفتارم را بنویسید ! اگر راست گفتم تصدیقم کنید و اگر دروغ پرداختم تکذیبم نمائید هان 

به حق ما که خود  ،قبیله هاى خود باز گردید و هر کس از مردم را که بدو اطمینان داریدآنگاه به شهرها و 

میدانید دعوت کنید زیرا من از آن بیمناکم که این امر بفراموشى سپرده شود و حق از بین برود و مغلوب گردد و 

آنان  ي ت قرآن که دربارهآنگاه هر چه از آیا .)ننده است گرچه کافران نپسندندخداوند نور خود را کامل ک

خودش  ي پدر و مادرش و برادرش و درباره ي نازل شده بود بر خواند و تفسیر کرد و آنچه پیغمبر خدا درباره

ما خود شنیده ایم و دیده ایم و  ،بلى درست است! آه : آنها صحابه مى گفتند  ي فرموده بود نقل کرد و در همه

که مورد وثوق و تصدیق ما بودند براى ما نقل کرده اند  ییبلى این حقیقت را صحابى ها! آه : تابعى ها مى گفتند 

که آن را به هر آنکس که به خودش و دینش  ،پس شما را سوگند میدهم بخدا: و آنگاه آنحضرت میفرمود 

  )بازگوئید ،اطمینان دارید
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ویه و سران شیعهمعا

بود که نه ترحم  ییدشمن انتقامجو ي چهره ،که معاویه پس از صلح در برابر سران شیعه بخود گرفتاي  چهره

که وى از تبلیغات مؤثر این بزرگان و اي  واهمه. یثاق نمى توانست جلوگیر او باشدعهد و م ي و نه مالحظه

تبعید و قتل و ریشه کن کردن ایشان بشدت مؤثر بود  بزرگواران داشت در کوشش فراوان او نسبت به آزار و

نقشه  ي این بزرگمردان مرتکب شد یا همه ي را که معاویه درباره ییجنایتها ي اکنون ما بر آن نیستیم که همه

یاد آور شویم همین اندازه براى آنکه میزان وفادارى این مرد  ،ایشان داشت ي هاى وسیع و عمیقى را که درباره

تعهدات و سوگندهاى خود آشکار گردد در این فصل بعضى از اقدامات و برخى از نقشه ها و نیت هاى  اموى به

خواننده را از تفصیلى که بدان دست نیافته ایم یا عدم تذکر آن را  ،او را بیان مى کنیم و همین گفتار کوتاه

انصاف مورخان برخوردار نگشت و بعدها سرگذشت این بزرگمردان از  .بى نیاز خواهد ساخت ،داده ایمترجیح 

که  -این تاریخ پر فراز  ي نقش حساس خود را در پوشیده داشتن جلوه هاى درخشنده ،تعصب هاى زشت

ایفا کرد و قدرتهاى حاکم در جهت دادن به نوشته هاى تاریخى و مطالبى  - عبرت نسلها باشد  ي میبایست مایه

تا چه رسد به سران  -شیعه  ي ائمه ي چه میخواستند درباره کارها کردند و هر ،که بصورت حدیث نقل مى شد

که از محدثان بزرگ و سرشناس است ) نفطویه(ابن عرفه معروف به  .گفتند و نوشتند - معمولى ایشان یا مردم 

بیشتر احادیثى که در فضائل صحابه : در تاریخ خود مطلبى ذکر کرده که با آنچه گفتیم مناسب است مى گوید 

ایشان مى پنداشتند که با اینکار میتوانند  ،در روزگار بنى امیه و براى تقرب به ایشان فراهم آمد چه ،دساخته ش

احادیث ساختگى فراوان و (: مدائنى در تشریح اوضاع زمان معاویه مى نویسد  .بنى هاشم را منکوب سازند

بالى  ،ساس عمل کردند در این میاندروغهاى رائج و معروف پدید آمد و فقیهان و قاضیان و حاکمان بر این ا

قاریان ریاکار و عامیانى که اظهار خشوع و عبادت میکردند از همه باالتر بود اینان بخاطر تقرب به حکام و راه 

و آنگاه این  ،مال و ثروت فراوان بدست مىآوردند ،احادیثى مى ساختند و از این رهگذر ،یافتن به دربارها

روایات بدست مردم دینباور که دروغ و افتراء را جائز نمى شمردند مى افتاد و آنان اینها را بچشم قبول 

نقل میکردند و اگر میدانستند که باطل و نادرست است نه آن را  ،نگریسته و بگمان آنکه راست و درست است

  .)گز بدان عقیده مى بستندروایت میکردند و نه هر
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از تابعین را بر اي  از صحابه و عدهاي  معاویه عده: شیخ ما ابو جعفر اسکافى گفت (: بى الحدید مى نویسد ابن ا

على علیه السالم وادار ساخت و براى آنان پاداشى  ي نقل خبرهاى ناپسند که مستوجب لعن و بیزارى بود درباره

این افراد ابوهریره بود و عمر و  ي اختند از جملهخشنودى او مى شد س ي قابل مالحظه قرار داد و آنان آنچه مایه

  .عروه بن زبیر: تابعین  بن عاص و مغیره بن شعبه و از

 ،اندکى بیطرفى و دقت در استنتاج کافى است که هر کسى را به این نتیجه برساند که بى تردید: مؤلف 

رار داده است بطوریکه هر کاوشگر یکجا هم حدیث و هم تاریخ را مورد دستبرد ق ،تصرفاتى وسیع و همه جانبه

از وقایع اسالمى با اي  با نهایت تأسف مشاهده مى کند که هیچ واقعه ،نخستین اسالم ي در پدیده هاى دوره

که آنرا قرین تردید و از  ییاز آمیختگى با چیزها ،از لحاظ یکنواختى و تسلسل تاریخى ،اهمیت آنروزگار

 ي نیازى نیست که همه ،پس از ذکر متون مزبور .و بر کنار نمانده است سالم ،دمجراى عادى خود خارج مى ساز

بهترین گواهان هر واقعه  ،چه ،گواهى ها و تصریح ها بر رواج جعل و تحریف و کثرت جعاالن را بیان نمائیم

دنباله ها و قضایاى  ي ماجراى امام حسن بن على علیهما السالم با همه .ه خود از نزدیک آن را دیده اندآنانند ک

یکى از همین ماجراها است که دستخوش هوسها و تمایالت سیاسى گشته و از جنبه هاى افزودن  ،اش ییحاشیه ا

مورد تصرف و دستبرد واقع شده است و بر اثر این بازى اسف آور  ،و کم کردن و پیوستن و جدا ساختن حوادث

شکوه و جمال واقعى خود را از  -آن تصادفى نیز نبوده است  ي که البته همه اش عمدى نبوده همچنانکه همه -

آن فراوان  ي طبیعى این حالت آنست که دریافتها از آن مختلف و گفتگوها درباره ي دست داده است و نتیجه

پوششى از ظلمت بر باشد و تازه این فقط یک نمونه از قضایاى تاریخى اسالم است که تاریخ بدان ستم کرده و 

   .است آن کشیده

موقعیت و مکانت او را بخوبى مى شناختند و میدانستند که  ،میکردند ییحسن قلمفرسا ي اینان که درباره

که از چنین خصوصیتى  ییقضایا ،در اینصورت .همتاى جهان اسالم سخن مى گویندیکى از دو بی ي درباره

 .ت روشنى خواهند داشتسرنوش ،سدبرخوردار نیستند و موضوع آنان به سطح شخصیت یک امام نمى ر

حقایقى که زوایاى بحث را پر  ي بتوان بر همه) معاویه و سران شیعه(بدینجهت نباید امیدوار بود که در موضوع 

سلیم (و گفتار مفصل ) مدائنى(بحث را فرا بگیرد و با روایت  ي میکند دست یافته و آمارهاى صحیحى که دامنه

هر مطلبى از این قبیل و بطور کلى هر یک از موضوعات تاریخ واقعى  ،چه .فراهم آوریم ،متناسب باشد) یسبن ق

 .آن را مسخ کرده است! ى بهادار در طول زمانها مورد تجاوز تصرف هاى خصمانه قرار گرفته و دروغها ،شیعه
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 ییهااینک تنها راهى که در برابر ما قرار دارد آنست که به متون تاریخى باز گشته و از اینجا و آنجا فراز

از واقعیت و اي  باز گوشه -که با همه زشتى و شناعت  -را اي  انتخاب کنیم و از این اجزاء پراکنده صحنه

در صفحات آینده فهرست اندوهبارى از نام و شرح حال این بزرگمردان  .شکل بخشیم ،ندکى از بسیار استا

قرار داد صلح داد  ي ویه به پنجمین مادهپاسخى که معا ،صحابى یا تابعى بنظر خواننده مى رسد و در پرتو آن

  !روشن مى گردد و بدنبال آن در فصول متفرقى فرازهاى این ماده بررسى میگردد

  

  شهیدانى که بیدفاع بقتل رسیدند -الف 

کنیه اش ابوعبدالرحمن و پسر عدى بن حرث  ،او را بنام حجر نیک مى شناختند!!:حجربن عدى کندى  - 1

: پدران او را چنین آورده اند  ي بود بعضى سلسله )پادشاه کندى ها() زهره خوار(بن عمرو بن حجر ملقب به 

  .)4(بوده اند ) کنده( ي عدى بن معاویه بن جبلۀ بن عدى بن ربیعۀ بن معاویه که همه از بزرگان و شرفاى قبیله

و از بزرگان اصحاب امام على و امام حسن علیهما السالم و از سران و رؤساى  )ص(رسول  ي وى از صحابه

: مى نویسد  )استیعاب(به حضور پیغمبر شتافتند در کتاب ) هانى بن عدى(او و برادرش  .مسلمانان کوفه بود

نیز ) اسد الغابه(اب نظیر این گفتار در کت) حجر از فضالى صحابه و از سالمندان ایشان به عمر کوچکتر بود(

لى اهللا علیه و آله و او پارساى اصحاب محمد ص(: در وصف او گفته ) المستدرك(آمده است حاکم در کتاب 

نماز مى  ،وضو مى ساخت و هرگاه وضو مى ساخت ،در عبادت چنان بود که هرگاه بى وضو مى شد .)سلم بود

از برگزیده  )5(او نمایان و دعایش مستجاب بود  ییگزارد در هر روز و شبى هزار رکعت نماز میخواند پارسا

چندانکه حاضر شد کشته شود ولى از امام خود بیزارى  ،ترین افراد مورد اعتماد بود آخرت را بر دنیا ترجیح داد

در سپاهى که شام را گشود و هم  .زد و آرزوها بدان راه نمى یابدنجست و این مرتبتى است که قدمها در آن میلر

در صف جنگجویان بود در جنگ جمل نیز در کنار على شرکت داشت در  ،هى که قادسیه را فتح کرددر سپا

و در جنگ نهروان فرمانده میسره بود او همان شیر ژیانى است که ضحاك ) کنده( ي جنگ صفین فرمانده قبیله

آنرا بارور مى  ،ما فرزندان جنگیم(: شکست داد و همانکسى است که میگفت ) تدمر(بن قیس را در غرب 

ود در اسالم و باالخره نخستین کسى ب .)وده ایمسازیم و از آن میوه مى چینیم او ما را آزموده و ما نیز او را آزم

میلى  12در ) مرج عذراء(هجرى در  51او و شش نفر از یاران او را در سال  ،معاویه .که بیدفاع کشته شد

دمشق بقتل رسانید قبر او تاکنون نمایان و معروف است و بر آن گنبد استوارى قرار دارد که آثار قدمت  ي غوطه
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از آن نمایان است و در کنار آن مسجد وسیعى است شش تن یارانى که با او کشته شدند نیز در داخل ضریح او 

  .ا در کوفه ویران ساختاو ر ي و زیاد بن ابیه خانه .و از آنان نیز یاد خواهیم کرد مدفونند

  :خن ایشان را رد مى کرد و میگفت هنگامیکه مغیره و زیاد به على ناسزا مى گفتند وى س -علت قتل حجر 

شهادت میدهم آنکس که مذمت مى کنید به تمجید شایسته تر است و آنکس که مى ستائید به مذمت (

بیش از دو سوم مردم با او هم آواز : این جمله را بصداى بلند مى گفت ) حجر(و چنان بود که هرگاه ) اولیتر

موقعیت و  ،مغیره در دوران حکومت خود .)ا که حجر راست گفت و نیکو گفتبخد(: شده و مى گفتند 

امیرى عربى  ،سرى از سران متشخص شیعه ،فاضلاي  مکانت حج را واقع بینانه مى سنجید و او را بچشم صحابى

را از نیاکان خود بارث میبرد مى نگریست وى بگوش خود غریو مردمى را که بدون ) کنده((نژاد که ریاست 

شنیده بود لذا مصلحت چنان دید  ،حجر را حمایت و تأیید کرده بودند ،هراس از سطوت او و از حکومت اموى

بنوعى قانع سازد نوبتى به  ،ت حجر نظر میدادندکه در کار او درنگ کرده و مشاورانش را که پیوسته به مجازا

پس از من امیرى خواهد آمد و (: گفت ) منظورت چیست ؟(: پرسیدند ) حجر را بقتل رسانیدم(: آنان گفت 

او را نیز چون من خواهد پنداشت و همینگونه که مى بینید رفتار خواهد کرد و او وى را در نخستین  ،حجر

مغیره در برابر حجر وضعیتى مدبرانه و  .)رین وضعى به قتل خواهد رسانیدبه بدت وهله دستگیر خواهد ساخت و

هجرى  43خارجى بسال  ي مستور دبن علقه ي نفاق آمیز بخود گرفته بود پاسخ او به صعصۀ بن صوحان در فتنه

شکارا چیزى مبادا بشنوم که آ! زنهار (: منافق ماب سر چشمه مى گرفت به صعصعه گفت  ي نیز از همین روحیه

بلکه من  ،زیرا تو در فضل على چیزى که من با آن آشنا نباشم نخواهى گفت! اي  از فضائل على را بر زبان آورده

بر ما تسلط یافته و ما را به بیان  -یعنى معاویه  -ولى اکنون این صاحب قدرت ! به فضائل او از تو داناترم 

براى  ،آن را ترك مى کنیم و فقط آنچه را از آن گریز نیست معایب على وادار ساخته است و ما بخش بیشترین

والى کوفه شد و الزم  )زیاد(پسر سمیه  51یا  50پس از مرگ مغیره بسال  .)6() ظ جان خود انجام میدهیمحف

حجربن عدى را بقتل برساند و امویگرى را از بزرگترین  ،)بنى امیه(دانست که بپاس انتساب موهوم خود به 

خون او معارضى  ،شورشگر آن آسوده سازد غافل از آنکه تا وقتى از حجر و از بنى امیه نامى باقى استمعارضان 

  .خواهد بود شورشگر براى آن تاریخ ننگین

که در  -روز جمعه را چندان طول داد که وقت محدود نماز جمعه تنگ شد حجر  ي خطبه ،حاکم جدید

: دوباره فریاد حجر بلند شد  ،زیاد خطبه را ادامه داد! نماز : بانگ زد  - جمعه و جماعت آنان حضور مى یافت 
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ریگ دست زد و مشتى  ،جمعه فوت شود ي باز زیاد به خطبه ادامه داد حجر که مى ترسید فریضه! نماز 

موقعیت اجتماعى و روح عابد و پارساى حجر در  .جست و مردم نیز با او برخاستندبرداشت و بقصد نماز از جا 

در امر دین سست گیرى را اجازه دهد یا با سست گیران مجامله روا دارد او با خود مى اندیشید !وضعى نبود که

ى شوند که ممکن است تذکر در آنان تأثیر بخشد و امام حسن در این جمع کسانى یافت م ي که از یاران بازمانده

زبان به  ،سودبخش باشد این بود که بخاطر حمایت از حق ،شاید اگر تقبیح کارهاى ناپسند نیز با آن توأم گردد

تقبیح مخالفان گشود و در راه دین و امام و نماز با زبان بمجاهدت برخاست همچنانکه پیش از آن در فتوحات 

یکى  ،جرائم او در دستگاه بنى امیه محتوى دو عمل خالف بود ي پرونده .ر مجاهدت کرده بودسالم با شمشیا

دفاع مى کند همین و دیگر ) قتنماز در و(اینکه ناسزا به على را به ناسزا دهنده بر میگرداند دیگر آنکه از 

  !!هیچ

زیاد اطرافیان مطیع و سر براه خود را که سر سپردگى و خدمت را در دستگاه او با نعمت دنیا مبادله کرده 

اسماعیل  ،شمر بن ذى الجوشن عامرى ،منذر بن زبیر:  )قاتل امام حسین علیه السالم(عمر بن سعد : بودند از قبیل 

زجر بن قیس  ،عمر و بن حجاج ،حجار بن ابجر ،شبث بن ربعى ،خالد بن عرفطه ،اسحق دو پسر طلحۀ بن عبداهللا

گرد آورد و اینان هفتاد تن بودند و  ،و دیگرانى از این ردیف که مروت و جوانمردى را سه طالقه کرده بودند

و از میان آنان ابوبرده پسر ابوموسى  )151 ،150ص  - 6ج (طبرى در تاریخش یکایک آنها را نام برده است 

انتخاب کرد و بدو گفت  -او از همه ضعیف تر یا در نزد معاویه از همه مقربتر بود که بنظر  -اشعرى را 

  !!:بنویس 

این گواهى ابوبرده بن ابى موسى اشعرى است نزد خداوند عالمیان گواهى میدهم که  ،بسم اهللا الرحمن الرحیم

لعنت کرده و مردم را به حجر بن عدى از اطاعت سر باز زده و از جماعت مسلمانان بیرون رفته و خلیفه را 

نزد خود گرد آورده و آنان را به بیعت وادار ساخته و به خداى عزوجل کفر  ییجنگ فرا خوانده و گروهها

: سپس گفت ! شهادت دهید  ،همه به همین صورت: آن هفتاد تن نیز گفت  ي به همه!) !آشکار ورزیده است

وابستگان به فامیلهاى (هفتاد نفر از اشراف کوفه و  .ا رگ این خائن احمق را قطع کنمبخدا قسم میکوشم ت

نوشت اي  حجر به معاویه نامه ي حماقتبار را امضا کردند آنگاه خود او نیز درباره ي خائنانه ي این نوشته) بزرگ

  !!او را با زنجیر ببند و نزد من بفرست : و از او سخن فراوان گفت معاویه در پاسخ نوشت 

کوفه را در ماجراى امام حسن بن على علیه السالم ) وابستگان به فامیلهاى بزرگ(ابق این در اینجا الزم است سو
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و نامه ) مدائن(و فساد انگیزان ) مسکن(در دوران خالفتش بیاد آورده و حساب کنیم که آیا فراریان جنگ در 

ده است ؟ و آنگاه نتیجه کسى بجز این جمع بو ،نویسان به معاویه براى خیانت به امام و تسلیم آنحضرت به وى

  از اطاعت سرباز زده و از جمع مسلمانان خارج گشته و ب(بگیریم که آنکس که 
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پایان ماجرا

تاریخى  خورد که ماخذ موجود چشم میه خالء آشکارى در تاریخ ب ،هاى میان حوادث گذشته در فاصله

ه تا اینجا میزان پایبندى معاویه را به تعهداتى که خود وى ب. هاى خود آن را پر کنند یسرای ستاناند با دا نتوانسته

قرار داد از طرف او آنچنانکه متناسب با آن  ي همچنین دانستیم که هیچیک از پنج ماده ،دیدیم ،گردن گرفته بود

نه در آنهنگام که حکومت را بدست گرفت بر طبق کتاب : مراعات نشد  ،سوگندها و پیمانها و میثاق ها بود

یا به صاحب  ))شورى(نه پس از خود زمام امر را به  ،خلفاى شایسته عمل کرد ي خدا و سنت پیامبر و سیره

نه دشنام و ناسزا به على را موقوف ساخت و حتى فراز منبرها را نیز بدین بدعت شوم آلوده  ،واقعى آن سپرد

خود بر کنار  ي نه خراج نامبرده را ادا کرد و نه شیعیان و یاران على را از آسیب حمالت ناجوانمردانه ،مودن

فجایعى نسبت بانان مرتکب شد که پیش از او در اسالم سابقه  ،داشت بلکه علیر غم آن تعهدات و سوگندها

د و بفرمان معاویه گردانیده شد از ایشان بودر اسالم که در شهرها گردانیده اي  نخستین سربریده!!:مثال  ،نداشت

 .معاویه چنین جنایتى انجام گرفتنخستین انسانى در اسالم که زنده بگور شد از ایشان بود و بدستور  .شد

نخستین شهیدانى که  .د و معاویه حکم آن را صادر کردنخستین زنى در اسالم که بزندان افکنده شد از ایشان بو

مواد  ي معاویه همه ،سخن کوتاه .بودند و معاویه قاتل آنان بود فاع کشته شدند از ایشاندست و پا بسته و بید

خالفت  ي آن پیمانهاى مؤکد را در هم شکست و شگفتا که با اینهمه داعیه ي قرار داد را نقض کرده و همه

از اینجهت که متضمن دقیقترین و حساسترین و در نظر مردم سنگین ترین  ،آخرین فراز قرار داد!!!اسالمى داشت 

 ،آشکارا با قرآن و پیغمبر اسالم تلقى مى شد ي مخالفت و معارضه ي شرط ها بود و زیر پا نهادن آن بمنزله

هشت سال جانب آن شرط را نگاه داشت ولى عاقبت از . انت و عهد شکنى او بر کنار ماندچندى از آسیب خی

بر او غالب  ،پیوسته داشتاي  و سوسه ،آن نیز بتنگ آمد و خوى اموى که براى بر انگیختن وى به اینقبیل کارها

که مردم بدو میدادند و شهادت مورخان در آن  ییثابت شد و مادرش هند از نسبت ها ،آمد امویگرى معاویه

و پسر ابوسفیان و هند را !!وسفیان اموى است فرزند واقعى اب ،تبرئه گشت و تردیدى باقى نماند که معاویه ،مورد

جنایتى که جنایتهاى گذشته را بدست فراموشى سپرد صورت وقوع یافت و سر !!از رسولخدا و قرآن چه پروا ؟ 

 -بواسحق سبیعى گفت چنانکه ا -خوارى انسانها  ي یا طلیعه -چنانکه ابن عباس گفت  -آغاز خوارى عرب 

  .نمودار گشت
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فرازى که امنیت جانى امام حسن را تضمین مى کرد طبیعتا از خیانت دورتر و  ،داد صلح در سراسر قرار

به رعایت سزاوارتر از دیگر مواد بود نقض این ماده پس از اینکه شمشیرها در  ،بموجب اوضاع و احوال جارى

بزرگترین جنایتى بود که معاویه  ،غالف رفته و بساط جنگ بر چیده شده و طرف مقابل به قرار داد گردن نهاده

  .ندگى سراسر جنایتش مرتکب مى شددر طول ز

و نه در خاندان پیغمبر و نه در میان شیعیان و نه در تمامى  -اقامتگاه حسن علیه السالم  -نه در مدینه 

استنباط کرد  که از آن بتواناي  هیچ واقعه ،خویشاوندى سببى یا نسبى به حسن وابسته بودند ي کسانى که بوسیله

در اینصورت پس دیگر این غدارى چرا و بکدام  .پدید نیامده بود ،ر جریان استکه کارى بر ضد دنیاى معاویه د

  !بهانه و عذر ؟

  !نمیتوان پیدا کرد چه شد ؟اي  آنهمه عهد و پیمان و سوگند که غلیظ تر و مؤکدتر از آنها را در هیچ لغتنامه

براى پسرش یزید  ،از آنگونه که فریب خوردگان مسلمان ناماي  نیز عذر و بهانهآیا جائز است که براى معاویه 

جوان مغرورى (: بتراشیم و مانند آنان که براى دفاع از جنایت قتل حسین و توجیه آن گفتند  ،درست کرده اند

! موجهى  اگر قرار باشد چنین عذر) ! میمون بازى او را سرگرم ساخت و شرابخوارگى بگناهش کشانید ،بود

چگونه حساب کنیم ؟ آیا ایندو  ،را که بدو نسبت داده انداي  تدبیر و پختگى و هشیارى ،براى معاویه نیز بسازیم

  !!با هم سازگارند ؟ 

همین جنایت بزرگ پدر بود که روح سرکش پسر را نیز به دنباله روى از عمل وى بر انگیخت و از آن پدر 

تنها (قتل دو سرور جوانان بهشت و قطع  ،بانیان بزرگترین جنایت تاریخ اسالم را پدید آورد این جنایت ،و پسر

  .غمبر باعتبار امتداد تاریخى آنقتل خود پی ،بود یعنى در حقیقت ،که نسل پیغمبر از آن استاي  )واسطه

ا از اسالم که خلفاى پیغمبرش و دریغ!!!پیغمبر نیز بودند  ي دو خلیفه ،و شگفت آنکه این دو قاتل ،آرى

معاویه همین اندازه توانست در آدمکشى راه مخصوصى پیش پاى ! درایت و کاردانى !!!مردمى از این قماش باشند 

و آن یک ) جوانى مغرور(او بگذارد که پس از وى پسرش یزید بدان دست نیافت و بدین ترتیب این یک بنام 

بیگمان اگر زندگى ابوسفیان تا روزگار این دو !!معرفى شدند ) هسیاستمدارى مجرب و کار آزمود(بعنوان 

ود آرزو مطمئن مى شد که آندو بخوبى توانسته اند نقشى را که وى براى خاندان خ ،بازمانده اش ادامه مى یافت
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مروان بن حکم ،بارى معاویه .بپایان رسانند ،میکرد
1

را ) اشعث بن قیس کندى(را مأمور کرد که جعده دختر  

که یکى از همسران امام حسن علیه السالم بود بر مسموم نمودن آنحضرت وادار سازد و با او عهد کند که اگر 

همان ) اشعث بن قیس( .و صد هزار درهم نیز به او بدهدحسن از دنیا رفت وى را به همسرى یزید در آورد 

رسوا و فضاحتبارى مرتد گشته و سپس باز جبر اوضاع و بوضع  ،منافق معروفى است که پس از قبول اسالم

ین روحا از هر کسى به قبول ا ،او را به اسالم کشانیده بود و جعده بحکم انتساب به چنین عنصر پلیدى ،احوال

  .ننگین نزدیکتر بود ي معامله

حسن  ،دخترش ،اشعث در خون امیرالمؤمنین علیه السالم شرکت داشت(: امام جعفربن محمد صادق فرمود 

عمل پوشید با  ي منظور معاویه جامه ،و بدین ترتیب .)رش محمد دست به خون حسین آلودرا مسموم کرد و پس

سرنوشت امتى تغییر یافت و بدبختى و تباهى آن را فرا گرفت و خود معاویه و اعقاب او نیز براى  ،این عمل

اد صلح آخرین سطر و آخرین فراز قرار د ،با این عملو باالخره  .انتقام و خون ریزى و آشوب شدندهمیشه دچار 

  .نیز بدست معاویه نقض شد

جامش لبالب شد و به (: او چنین فرمود  ي و امام حسن علیه السالم در آخرین لحظات زندگى درباره

)در گفته هایش راست نگفتبخدا به وعده هایش وفا نکرد و  ،آرزویش نائل آمد
2
پیک مروان خبر موفقیت  .

                                               
1

ماجراى کوشش امام حسن را در واقعه ى جنگ جمل براى تأمین جان )  64ص  1ج ( و بیهقى )  198ص  5ج , حاشیه ى ابن اثیر ( مسعودى  -

.نقل کرده اند, مروان که به اسارت گرفته شده یا در بصره در خانه ى زنى پنهان گشته بود 

 -علیهما السالم  -حسن و حسین , مروان بن حکم اسیر شد ) جمل( گفته اند که در واقعه ى : گوید )  121ص  1ج ) ( نهج البالغه( شریف رضى در 

اى امیرالمؤمنین ؟ , با تو بیعت خواهد کرد : او را شفاعت کردند و آن حضرت ویرا رها کرد حسن و حسین گفتند  - علیه السالم  - نزد امیرالمؤمنین 

اکنون بیعت میکند و پس از )  ( *, دست او دست یهودى است , مگر پس از قتل عثمان با من بیعت نکرده بود ؟ مرا نیازى به بیعت او نیست : فرمود 

است و این امت ) چهار گوسفند( بدانید که او را حکومتى خواهد بود بدان کوتاهى که سگى بینى خود را بلیسد و او پدر , لحظه ئى خیانت میورزد 

او کرده بود بدینصورت داد که براى پاداش کوششى را که حسن براى تأمین جان , مروان : از او و فرزندان او روز خونینى بخود خواهد دید مؤلف 

)از کوزه همان برون تراود که در اوست( واسطه شد و ) جعده( و ) معاویه( قتل او میان 

  )م( دست یهودى : عرب به هر دست خیانتکار و هر انسان فریبگرى مى گوید  (*)

2
  )56 55ص  6ج , حاشیه ى ابن اثیر ( تاریخ مسعودى  -
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)رومۀ(شربت عسلى که از آب  ،شگفتا از حسن(: زهر آگین او را داد و گفت  ي یسهدس
1
ه بود نوشید و فراهم شد 

)جان سپرد
2
.  

معاویه نتوانست از ابراز شادمانى و سرور خوددارى کند و در آن هنگام در کاخ سبز بود فریادش به تکبیر 

اهل مسجد نیز که صداى تکبیر شنیدند همه فریاد  ،ساکنان کاخ نیز همه صدا به تکبیر بلند کردند ،بلند شد

خود بیرون  ي بود از غرفه) قرظۀ بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف(همسر معاویه که دختر ) فاخته(اهللا اکبر : زدند 

خبر : گفت ) چه خبرى شنیده اى که اینچنین شادمانى ؟! خدا شادمانت بدارد اى امیرالمؤمنین (: آمد و گفت 

سرور (: آنگاه در حالیکه میگریست گفت ) انا هللا و انا الیه راجعون(: بن على فاخته صدا زد مرگ حسن 

چه کار بجا و خوبى : معاویه گفت ) و سلم از دنیا رفت )وآله(دختر پیغمبر صلى اهللا علیه  ي مسلمانان و زاده

  .سزاوار است که بر او بگریند ،ییشکى نیست که او چنان بود که میگو ،کردى

چون خبر به معاویه رسید ابراز شادمانى و خوشحالى کرد و بسجده (: ابن قتیبه بر این روایت چنین افزوده 

کسانى که با او بودند بسجده افتادند عبداهللا بن عباس که در آن هنگام در شام بود از جریان با  ي افتاد و همه

آرى بمرد و : گفت ! اى پسر عباس  ،حسن بن على بمرد: چون نشست معاویه گفت  ،خبر شد و نزد معاویه رفت

شنیده ام که از : انا هللا و انا الیه راجعون ما از خدائیم و بسوى او باز میگردیم سپس گفت : پى در پى تکرار کرد 

و بر عمر تو نمى افزاید او بخدا سوگند پیکر او گور تو را پر نمیکند و مرگ ا! اي  وفات او ابراز شادمانى کرده

 ،پیش از این عزادار کسى بهتر از او بوده ایم ،وفات یافت در حالیکه از تو بهتر بود و ما اگر اکنون عزادار اوئیم

یکوترین وجه ما را عزادار جدش رسولخدا صلى اهللا علیه و آله ولى خدا عزاى او را جبران کرد و پس از او به ن

  .گرامى بداشت

: راوى گوید  .گریه در آمدند و معاویه نیز گریسته اهل مجلس ب ي زد و همهاي  ن عباس صیحهآنگاه اب(

وى بزرگتر : حسن چند سال عمر کرد ؟ ابن عباس گفت : معاویه پرسید  .ام رگز بدان اندازه چشم گریان ندیدهه

پس از : کرد و سپس گفت  معاویه اندکى سکوت: راوى میگوید  .از آن است که کسى تاریخ والدت او را نداند

نه ،تا وقتى خدا ابا عبداهللا حسین را زنده بدارد: ابن عباس گفت  ،او تو بزرگتر قوم خود شدى
3
.  

                                               
1

  )م( کى مدینه چاهى در نزدی -

2
  ابن عبدالبر -

3
  نظیر یا نزدیک به همین را یعقوبى و طبرى نیز نقل کرده اند)  160 - 159ص (  276متوفى بسال , ابن قتیبۀ  -
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تأثیر عظیمى را که وفات امام حسن علیه السالم در کوفه بجا گذارد و ماجراى گرد آمدن سران  ي یعقوبى صحنه

بلیغ اي  سلیمان بن صرد بزرگ شیعیان و تسلیت آنان را به امام حسین علیه السالم در ضمن نامه ي شیعه در خانه

  .)203ص  2ج (شان داده است در تاریخ خود ن ،و غم انگیز

مردم همه گریستند و ضجه و ناله  ،رسید -که زیاد بن سمیه حاکم آن بود  -خبر وفات امام حسن به بصره 

: غوغاى مردم را شنید و گفت  ،که در بستر بیمارى بود -برادر مادرى زیاد  -کره از همه سو بلند شد ابوب

خدا حسن را رحمت  ،دخداوند او را از شر بسیار رهانید و مردمان با مرگ او خیر بسیارى را از دست دادن

کند
1
.  

  !:برادرش محمد بن حنفیه در کنار پیکر بیجان او با این کلمات وى را رثا گفت 

مرگت کوبنده و در هم شکننده  ،بخدا اگر زندگیت عزیز و ارجمند بود! رحمتت کند اى ابا محمد خدا 

است خوشا روانى که پیکر تو را زنده میداشت و خوشا بدنى که کفنت آن را در آغوش گرفت و چرا چنین 

تربیت یافته و در  ،قتبدست حقی ،ییاهل تقوى و پنجمین اصحاب کسا ي هدایت و بازمانده ي نباشد ؟ که تو زاده

درود و رحمت خدا  ،زهى آن زندگى و این مرگ ،ییآغوش اسالم پرورش یافته و از پستان ایمان شیر نوشیده 

ک تو تردید نخواهیم داشتنی ي زندگى تو از خاطر ما زدوده نخواهد شد و در بهره ي بر تو باد گرچه خاطره
2
.  

متواتر  ،عاویه داللت میکند همچون روشنترین حوادث تاریخم ي متونى که بر مسموم شدن امام حسن بوسیله

 ،)االصابۀ(مؤلف  ،)االستیعاب(مؤلف : از جمله کسانى که این مطلب را ذکر کرده اند  .و تردید ناپذیر است

) دالئل االمامۀ((مؤلف  ،)تذکره الخواص(مؤلف  ،)االرشاد(مؤلف 
3
ابن  ،یعقوبى ،شعبى ،)مقاتل الطالبین(مؤلف  ،

تنزیه (سید مرتضى در  ،ابن ابى الحدید ،مسعودى ،ابن اثیر ،واقدى ،ابن عساکر ،مدائنى ،)الطبقات(سعد در 

  .را میتوان نام برد) مستدرك(ر حاکم د ،شریف رضى در دیوان شعر ،)امالى(شیخ طوسى در  ،)االنبیاء

جعده دختر اشعث او را  ،یافتهجرى وفات  49حسن در سال : مى نویسد ) البدء و الختام(مؤلف کتاب 

ولى سپس به  ،مسموم کرد و این زهر را معاویه براى او فرستاده و او را به همسرى با پسرش یزید وعده داده بود

حسن : گوید  معاویه بارها او را مسموم کرد مدائنى مى: مى نویسد ) الطبقات(ابن سعد در  .این وعده وفا نکرد

                                               
1

  )4ص  4ج ( ابن ابى الحدید  -

2
  برخى از کلماتبا اندك تفاوتى در )  57ص  6ج , در حاشیه ى ابن اثیر ( و مسعودى )  200ص  2ج ( یعقوبى  -

3
  تألیف طبرى -
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: مى نویسد ) المستدرك(حاکم در  .چهار بار مسموم شد
1

هر دفعه از مرگ مى  ،حسن بن على بارها مسموم شد

مرگش فرا رسید  ي چون لحظه: یعقوبى مى نویسد  .کبد او متالشى شد و وفات یافت جست ولى در آخرین دفعه

آخرین بار  این سومین و آخرین بارى بود که مسموم شدم وهیچ بار چون این! برادر : به برادرش حسین گفت 

هنگامى که از دنیا رفتم در کنار رسولخدا صلى اهللا علیه و آله و سلم بخاکم  ،امروزمن جان خواهم سپرد،نبود

در آنصورت  ،مگر آنکه کسى جلوگیر تو شود ،زیرا هیچکس به مجاورت او از من شایسته تر نیست ،سپار

آن حضرت  ،حسین بر برادرش حسن وارد شد: سد ابن عبدالبر مى نوی .خونى بر زمین ریخته شود ي قطرهمگذار 

تاکنون سه بار مسموم شده ام و هیچ بار چون این بار نبوده است و اینک کبد من تباه ! برادرم : به حسین گفت 

چرا میپرسى ؟ میخواهى با آنان بجنگى : ؟ گفت ! چه کسى تو را مسموم کرده برادرم : شده است حسین پرسید 

  !!گذار ؟ آنان را بخدا وا

)دالئل االمامۀ(طبرى در 
2

سبب وفات وى آن بود که معاویه هفتاد بار او را مسموم کرد و هیچ : مى نویسد  

بن اشعث بن قیس کندى فرستاد و  )کذا(این بود که قاصدى نزد جعده دختر محمد  ،بار زهر در او کارگر نشد

هزار دینار و ده قطعه زمین از سرزمینها و مزارع کوفه بدو بخشید و تضمین کرد که وى را به همسرى  20

  .طال آمیخته به آرد و شکر مسموم کرد ي براده ي پسرش یزید در آورد جعده حسن را بوسیله

ون بازگشتید در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندى پس آیا امید میبرید که چ(: و خداى عزوجل فرموده است 

تا را بگسلید آنها کسانى مى باشند که خدایشان لعنت کرده پس گوش آنان را ناشنوا و چشم ایشان را نابینا 

!!!)ساخته است

!!

!!

!!

                                               
1

  چاپ پاریس 5ص  6ج  -

2
  61ص  -
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  آخرین گفتار

  !)ع(و شرایط حسین  )ع( مقایسه میان شرایط حسن

!!
هاى مرتفع را بزیر پر  قله ،هاشمى که همواره چون عقابى بلند پروازبسیارى از مردم معتقدند که روح مناعت 

و سطحى و  ییو این یک نگرش ابتدا .لسالمبا رفتار حسین علیه السالم متناسبتر است تا رفتار حسن علیه ا ،دارد

  .دور از عمق و دقت است

شکوهمند و بلند پروازى بود هاى زندگیش همان هاشمى  ها و صحنه علیه السالم نیز در دیگر موقعیت حسن

کامل و مثال عالى  ي نمونه ،شد و این هر سه همپا و همطراز پدر و مادر خود محسوب می ،که در افتخارات

مصلحان مسلکى تاریخ بودند و آنگاه هر یک از ایشان جهادى و رسالتى و نقشى مخصوص خود داشت که از 

میگرفت و هر یک در جاى خود چه از لحاظ شکل جهاد اعماق شرائط موجود و اوضاع و احوال او سرچشمه 

رانه و بى سابقه عملى مبتک ،مغصوب ي و چه از لحاظ شکوه و مجد و چه از لحاظ پیگیرى حق از دست رفته

  .بود

 ،صلح در موقعیت امام حسن ي زندگى بوسیله ي نوشیدن جام شهادت در موقعیت امام حسین و حفظ سرمایه

تنها راه حلهاى منطقى و  ،سیله براى جاودان داشتن مکتب و محکوم ساختن خصمبعنوان دو نقشه و دو و

از انجام آنها گزیرى نبود و جز آنها راه  ،بودند که با توجه به مشکالت هر یک از دو موقعیتاي  عاقالنه

تقرب بخدا و امتثال فرمان او بود  ي برترین وسیله ،هر یک از این دو راه در ظرف خود ،دیگرى وجود نداشت

و باز هر یک پیروزى حتمى و قاطعى بود که  ،هر چند که از لحاظ دنیوى چیزى جز محرومیت بهمراه نداشت

 ،ز دست دادن قدرتگرچه در حین وقوع جز محرومیت و ا ،خود را آشکار ساخت ي در طى تاریخ جلوه

  .مظهرى نداشت

 ،در ماجراى حسین و چشم پوشى از حکومت و قدرت در داستان حسننثار کردن جان : این دو فداکارى 

  .است که رهبران مسلکى در نقشها و رسالتهاى انسانى و مجاهد تبار خود بدان رسیده انداي  آخرین نقطه

یگانه عاملى بود که شرائط خاصى از لحاظ دوستان و یاوران و  ،هر یک از این دو برادر ي قدرت حاکم در دوره
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خاصى از لحاظ دشمنان و معارضان براى وى ایجاد کرده بود که به شرائط آندیگرى شباهتى نمیداشت و شرائط 

گونگى پایان و دو  ،طبیعى اش دو گونگى شکل جهاد و در نتیجه ي الزمه ،بدیهى است که دو گونگى شرائط

  .فرجام ماجرا بود

  

  !!:وضع خاص هر یک از لحاظ دوستان و یاوران 

براى وى گام موفقیت آمیزى بود در راه رسیدن به آن شکوه و  ،کوفى در ماجراى امام حسینخیانت دوستان 

ضربت مهلکى  -در مسکن و مدائن  -در ماجراى امام حسن  ،موفقیت درخشان تاریخى ولى خیانت همین جمع

  .آمادگى براى جهاد را از وى گرفتبود که صفوف او را متالشى ساخته و حالت 

 ي بیعت شکنى کوفیان نسبت به حسین علیه السالم پیش از آن بود که وى آماده ي ادثهح: توضیح آنکه 

وى در آن هنگام که براى نبرد آماده شد  ي جنگ شده باشد و به همین دلیل بود که سپاه کوچک ولى یکپارچه

ل دف ها و ایده آهر گمانى که موجب دغدغه باشد بر کنار و به سپاهیان فداکار امامى که داراى ه ي از شائبه

  .هاى بزرگ است کامال شبیه بود

همان سپاهى بود که دو  ،در حالیکه در ماجراى امام حسن عامل اصلى نومیدى آنحضرت از پیروزى نظامى

امام حسن را در دستخوش هرج و  ي دسیسه هاى معاویه گشته و جبهه ي سوم نفراتش از میدان گریخته و بازیچه

  .ساخته بودندرج و آشوب و عصیان م

از اینجا میتوان کامال پذیرفت که یاران و دوستانى که با امام حسن بیعت کرده و همچون سپاهیانى مجاهد 

از آن  ،در اردوگاه وى حضور یافتند و سپس بیعت را شکسته و بسوى دشمن گریخته و یا بر امام خود شوریدند

  .بدتر و خطرناکتر بوده اند ،با آن حضرت شکستندکسانیکه بیعت برادرش امام حسین را پیش از روبرو شدن 

آزمایش افکنده و نیک و بد آنان را از یکدیگر  ي حسین پس از آنکه حوادث کوفه یاران او را در بوته ،بنابرین

از لحاظ اخالص و فداکارى ممتازترین  -با همه کوچکى  -سپاهى فراهم آورد که  ،جدا و ممتاز ساخته بود

  .یخ بیاد داردسپاهى بود که تار

ولى حسن حتى در میان شیعیان با اخالص خود نیز نمیتوانست یاورانى که از هر جهت مورد اطمینان وى 

آشفتگى و هرج و مرج چندان در اردوگاه وى  -همانطور که در فصول قبل بیان شد  -باشند فراهم آورد چه 
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میان وضع دوستان و  ،چه تفاوتى از این باالترو  .کار وجود نداشت ي امکان ادامه همه گیر شده بود که اساسا

  یاوران آن دو برادر ؟

  

  :وضع خاص هر یک از لحاظ دشمن

 ،یزید و براى روشن شدن تفاوت میان این پدر و پسر ،معاویه بود و دشمن امام حسین ،دشمن امام حسن

 -ز هوشى در تیاي  نابغه: بعضى و بگمان  -) هشیارى تیزبین(و پدر را ) کودنى احمق(شهادت تاریخ که پسر را 

  .معرفى کرده بسنده است

خصومت فیما  ي نبود این دنباله ،مربوط به شرائط و اوضاع همزمان ،خصومت این دو دشمن با حسن و حسین

حتى یکروز هم نبود که  ،در تمام این مدت .سالیان درازى از عمر آن میگذشتبین بنى هاشم و بنى امیه بود که 

وضع دشمن حقیرى بود که از رقیبى  ،وضع وى در برابر بنى هاشم ،وزن و همطر از بنى هاشم باشدبنى امیه هم

نیرومند واهمه داشته و با وى خصومتى بى امان میورزد و همین امر موجب شد که نام امویان در برابر نام بنى 

دد وگرنه چگونه میتوان طغیان ابتدا بر سر زبان مردم و سپس بر قلم مورخان و واقعه نگاران جارى گر ،هاشم

هوس را با فضیلت ایده آل و پلیدترین نسب ها را با آنانکه گواه پاکدامنى شان قرآن است در یک ردیف آورد 

و چگونه رواست که آن مجسمه هاى شهوت و قدرت پرستى وانحصار طلبى و گناه را با مردمى که مظهر 

لمانى که فکر انسانى را در سطحهاى عالى فرهنگ و معرفت مع ،ملکات عقلى و اخالق برتر و عنصر پاك اند

یعنى با بنى  ،ثروت هنگفت و پایان ناپذیر افزودند ،مستقر ساخته و بر ذخائر و فرآورده هاى استعداد انسانى

  !مقایسه کنیم ؟ ،هاشم آن پیام آوران نور و روشنگران جهان

  !!آنها کجا و اینها کجا ؟

فرجام کار خود با دشمن تاریخى اش معاویۀ بن ابى سفیان بن حرب میزد و حدسى که امام حسن در مورد 

کامال معقول و به واقع  ،مشاهده میکرد ،خود در صورت درگیرى با معاویه ي که از وضع آینده ییدور نما

 این جنگ به بزرگترین فاجعه و قاطعترین ضربت نسبت به اسالم کشیده مى شد ي نزدیک بود بگمان قوى دنباله

خاتمه  ،و باالخره عواقب آن با نابودى آخرین فردى که دل در گرو طرز فکر اصیل اسالم و مکتب علوى داشت

 ي در اجراء اینگونه نقشه ها و در تصفیه -آن دشمن نمایان على و مکتب علوى  -مى یافت و میدانیم که معاویه 
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در اینمورد توضیح داده گذشته بقدر کافى  در بحث هاى .اریخى داراى استعدادى عجیب بودحسابهاى قدیمى و ت

  .شده است

اي  ناز پرورده ي کافى بود بیاد آورد که دشمنش بچه ،ولى امام حسین براى نفى این حدس در مورد خودش 

حل مشکالت و مهار کردن امواج مخالف و بکار بستن نقشه هاى وسیع بر  ي است که به هیچ وجه از عهده

نمىآید و آنچه در ماجراى خالفت و درگیرى با رقیبان از نظر او مهم است آنست که سلطنتى با خزائن فراوان 

روبروى  -بروایت بیهقى  -شاعر ) اخطل(گو آنکه از نظر آبرو و اعتبار چنان باشد که  ،در اختیار او قرار گیرد

  !:او بدو بگوید 

  !) !که تو از هرمز کافرترى ،حقا که دین تو همچون دین دراز گوش است بل(

 ي امام حسین علیه السالم بر آن اقدام میتوانست شد تازیانه ي انگیزه ،موضوع دیگرى که در برابر آن حدس

د میکرد و گروههاى بسیارى از رجال و شیعیان را تهدی ،فشار و ارعابى بود که در تمام زوایاى کوفه و توابع آن

عزیز و گرانبها براى اي  بزرگان شیعه را که حامل افکار و پیرو مکتب اهل بیت بودند و آن را چون گنجینه

  .اهها و در دل غارها افکنده بوددرنهانگاه سیاهچالها و تبعیدگ ،نسلهاى بعد حفظ میکردند

در  ،مکتب خود ي اطمینان از خط مشى و هدف و از آینده این بود که میتوانست بى دغدغه و تشویق و با

  .نظر او را تأمین میکرد گام نهدراهى که 

مکتب او و از آنچه قرار است  ي در حالیکه امام حسن چیزى که اطمینان و آسودگى خاطر او را از آینده

در صف دشمنان او معاویه قرار داشت و آن مثلث مخوف  ،تأمین کند نداشت ،پس از شهادت خود باقى گذارد

  .اى بنهایت خصمانه و عدوات آمیزوهولناکى که او را احاطه کرده و نقشه ها و طرحه

روش وى  ،امام حسین علیه السالم از اشتباهات معاویه مانند هجوم به سرزمینهاى امن و امان خدا ،و باالخره

بیعت گرفتن براى پسرش یزید و اشتباهات بیشمار دیگر وى  ،مسموم نمودن امام حسن ،در برابر مواد صلحنامه

ى خود با بر قدرت واصالت و انطباق نهضت ضد امو ،بهره بردارى کرد و بدانوسیله در برابر افکار عمومى

  .افزود ،موازین اسالم

بهره بردارى  ،انواع گناه و فجور آن جوان مبتال به شراب و بوزینه و) جانشین معاویه(بعالوه از لغزشهاى 

  .کرد و اینها همه عواملى بود که او را در بثمر رسانیدن هدفش تأیید و کمک میکرد
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وضع او از لحاظ دشمنانش و وضع او از لحاظ دوستان و یارانش در اینجهت همانند بودند که او را در قیامش 

کمک مى  ،در قضاوت تاریخدر پیشگاه خدا و  و بپایان رسانیدن رسالتش و پیروزى درخشانش و سربلندیش

  .کردند

از لحاظ دوستان و یارانش آنچنان بود که راه  -همانطورى که قبال بیان کردیم  -لیکن وضع امام حسن 

ى که بمعناى نابود - شهادت را بر او بست و از لحاظ دشمنانش آنچنان بود که درگیرى و جنگ با ایشان را 

  .ساخت ممتنع -مکتب اسالم بود 

جنگ را از راه  ي هو بدینجهت احساس کرد که لزوما میباید روش جهاد خود را دگرگونه سازد و صحن

  .صلح بیاراید

همه وسائل و ابزار  -یعنى تعهدات معاویه  - مواد قابل انفجارى که امام حسن در قرار داد صلح کار گذارد 

  .فجیعى محکوم و مفتضح مى ساختنددقیقى بودند که معاویه و اتباع و همفکران او را بوضع 

 - درود و رحمت خدا بر آنان  - پس از این بیان براستى دشوار است که تشخیص دهیم کدامیک از این دو برادر 

این  .مجاهدتش مؤثرتر و در راه هدف موفقتر و پیشروتر و ضربتش بر دشمن قاطع تر و کوبنده تر بوده است

 ي یخ نکبت ها و بدبختى هاى بنى امیه پس از نقشى که امام حسن بوسیلهمطلب نیز پوشیده نمانده است که تار

 -تدبیرهاى او بود و اگر این نقشه موفق  ي سراپا مرتبط به آنحضرت و مرهون نقشه ها و آفریده ،صلح ایفا کرد

ندانسته  وضع دشمنانش آن بود که دانسته یا ي نیل به موفقیت بود و الزمه ،شکل و وضع طبیعى آن ي که الزمه

 ،بیگمان هیچیک از این حوادث نکبتزا ،بدانصورت ایفا نمى گشت -بدست خود به موفقیت آن کمک کند 

  .بوقوع نمى پیوست ،بدانگونه که واقع شد

)پایان(

  


