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بررسی زندگی و دوره ی امامت امام حسن مجتبی؟ع؟ بیان یکی از مهمترین دوران سیر 
که با عدم معرفت به مقام امامت شروع  تحولی امام شناسی شیعیان می باشد، دوره ای 
که مولی الموحدین امیرالمومنین علی؟ع؟ در آن روز ها می فرمودند:»الدهر انزلین مث  شد 
انزلین مث انزلین حىت قیل معاویة و عىل!؟«؛ روزگار، مرتبه مرا پایین آورد، پایین آورد، پایین 
گردانید1 و با تربیت یاران عاشورایی سیدالشهدا؟ع؟  که مرا با معاویه برابر  آورد به حدى 

به پایان رسید. 

گرامی اسالم فرمودند:»لكل یش ء آفة و آفة الدین بنو أمیة«2 و وظیفه  که رسول  جایی 
کمال صبر بود. به صبر بی نظیرشان  کردن نفاق بنی امیه با این جلوه ی تمام و  بر مال 
چشم بر بی معرفتی ها و بی بصیرتی های غالب یاران بستند و بار جهل دوران به دوش 
که پایه های اعتقادی و تربیتی مکتب عاشورا به خون دل ایشان بسته  گرفتند، تا جایی 

کربال اعالم نمودند.  شد و ختم بنی امیه را سیدالشهدا؟ع؟ در 

گر بخواهیم جلوه ای بی نظیر از اشتیاق پدرانه ی امامی را به نجات و هدایت فرزند  ا
کوفه و ماجرای صلح، باید چشم ببندیم و قدم  کار ببینیم باید برگردیم به مسجد  جفا
که از دشنام دوست و دشمن دارد تا  کوفه را بشمریم  کوچه های  های مردی غریب در 

برسد به خیانت امیران سپاهش.
1. مقدس اردبیلی، احمد، حدیقة الشیعة، ج  1، ص 208، قم، انتشارات انصاریان ، چاپ سوم، 1383ش . 

2. کنزالعمال، ج 14، ص 87؛ العلل، ابن حنبل، ج 3، ص 455.

پیشگفتار
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که رهایی در رفتن است باید بماند و نور بیافشاند  که باید بماند آنجا  مردی بی نظیر 
باید  و بنی هاشم بدانند.  امیه  تا مردم فرق بنی  را بشکافد،  تاریکی عالم  و  باید بسوزد 

گیرد.  کشد و زعامت ناالیقان را بر عهده  میراث پدر را یک تنه بر دوش 

کریم و غریب چقدر تضاد دارند. کریم باشی و بر سفره نانت بنشینند و غریب رهایت 
کنند نمک به حرام ها.

کند از تنفر تو و تو سرشار از شوق باشی تا مرد بددهان شامی را به   مرد شامی سینه پر 
کنی یا اللعجب بی شک تو معجزه ی فاطمه ای؟اهس؟. گرفتار  مهر علی؟ع؟ 

م فانی و محدود درک از نور کرده است. 
َ
کتاب حاضر مختصری است از آنچه این عال

کتاب معارف اش را فرزند منتقمش  که روزی بقیع بی شمع و چراغش آباد شود و  باشد 
بگشاید.

  
گروه تحقیق و پژوهش
آستان قدس حسنی؟ع؟
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حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟ در شب پانزدهم رمضان سال دوم هجری مصادف با 
گشودند.1 جنگ احد و به نقلی سال سوم هجری چشم به جهان 

»حضرت زهراى اطهر؟اهع؟ آن مولود مسعود را روز هفتم والدت در میان پارچه حریر 
رسول  حضور  به  و  پیچیدند  بودند؛  آورده  کرم  ا پیغمبر  براى  را  آن  جبرئیل  که  بهشتی 
خدا؟ص؟ آوردند. حضرت پیامبر اکرم؟ص؟ آن نوزاد مبارك را حسن نامیدند و یك قوچ از 
کردند. حضرت امام حسن؟ع؟ مدت هفت سال و چند ماه با حضرت  برایش عقیقه 
و مدت  امیرالمومنین؟ع؟  با حضرت  کردند و مدت سی سال  زندگی  اکرم؟ص؟  پیامبر 
نه تا ده سال هم پس از پدر بزرگوارشان زندگی نمودند. حضرت امام حسن؟ع؟ قد بلند 
و داراى محاسنی انبوه بود. مردم بعد از شهادت پدر بزرگوارش در روز جمعه بیست و 
یکم ماه رمضان سال چهلم هجرى با آن حضرت بیعت نمودند. امیر لشکر آن بزرگوار 
عبید اهَّلل بن عباس و پس از وى قیس بن سعد بن عباده بود. حضرت امام حسن؟ع؟ 
کردند سی و هفت سال داشتند. مدت چهار ماه و سه روز  که با وى بیعت  در موقعی 
یه در سنه چهل و یکم  که جریان صلح آن حضرت با معاو گذشت  از خالفت آن بزرگوار 
هجرى رخ داد. سپس حضرت امام حسن؟ع؟ متوجه مدینه شدند و مدت ده سال در 

کردند. آنجا اقامت 

1. کشف الغمه به نقل از کمال الدین بن طلحه شافعی

والدت حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟
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کنیه آن حضرت ابو محّمد و ابو القاسم است. لقبهاى مقدسشان سید، سبط، امین، 
حجت، بّر، تقی، اثیر، زکی، مجتبی، سبط اول و زاهد است. « 2

مادرش  شد  متولد  حسن؟ع؟  امام  حضرت  اینکه  از  پس  گوید:  اهَّلل  عبد  بن  »جابر 
کنید.  را شما نامگذارى  حضرت زهرا؟اهع؟ به حضرت علی؟ع؟ فرمودند: مولود جدید 
هم  ایشان  و  کنند  نامگذاری  رسول؟ص؟  حضرت  فرمودند  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت 

فرمودند من منتظرم تا خداوند دستور نامگذارى او را بدهد.

کنون  خداوند متعال به جبرئیل وحی فرستاد براى محمد فرزندى متولد شده است ا
در نزد او حاضر شوید و وى را به فرزندش تبریك بگویید و به محمد اطالع دهید که علی 
کنون مولود جدیدت را به نام فرزند  ابن ابی طالب از تو به منزله هارون از موسی است، ا
هارون نامگذارى کنید پس از این فرمان، جبرئیل از طرف خداوند به حضرت رسول پیام 
آورد و گفت فرزند علی را با فرزند هارون همنام کن، پیغمبر فرمودند: نام فرزند هارون چه 
بوده است؟ جبرئیل عرض کرد وى »شبر« نام داشته است، پیامبر فرمودند زبان من عربی 

کرد فرزندت را »حسن« نام بگذار. 3 است، عرض 

م شبیه  تر از 
ّ
که هیچ  کس به حضرت رسالت؟ص؟ و سل کرده است  شیخ مفید روایت 

امام حسن؟ع؟ نبوده است . 4

2. . زندگانی حضرت امام حسن؟ع؟، صفحه 142
3. زندگانی چهارده معصوم؟مهع؟، صفحه303

4. جالء العیون، صفحه 407 به نقل از ارشاد، جلد 2، صفحه 5
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الف( ویژگی های شخصی امام

1. چهره امام

کث  البدن  حسن  الشعر  جعد  عىل؟ع؟  بن  احلسن  »کان  قال:  املغیری  حممد  بن  امحد  عن 
اللحیه«

مغیری گوید: امام حسن بن علی؟ع؟ موهای مجعد و بدنی زیبا و ریشی پر پشت داشت.1

2. سیمای انبیا
نبیأ و هبأ امللوک«  کان احلسن بن عىل؟ع؟ علیه سیمأ اال »قال واصل بن عطأ: 

واصل بن عطأ گوید: در امام حسن؟ع؟ سیمای انبیا و شکوه و جلوه پادشاهان جمع بود. 2

3. محبت پیامبر به امام
عن ایب بكره قال: »کان رسول اهلل؟ص؟ یصىل بالناس فاذا سجد وثب احلسن عىل ظهره او عىل 

عنقه فرفع رأسه فیضعه وضعا رفیعا لئال یصرع.« 
ابی بکره می گوید: پیامبر وقتی با مردم نماز میخواند و به سجده میرفت حسن بر پشت 

1. کشف الغمه ج 1 ص 548
2. مناقب ج 4 ص 9

پاره ای از فضائل امام حسن؟ع؟
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زمین  آرام  را  حسن؟ع؟  امام  و  کرده  بلند  را  سرش  حضرت  و  میشد  سوار  او  گردن  یا 
می گذاشت تا آزرده نشود.3

4. حرمت امام
یق مفا مر  عن حممد بن اسحاق: »کان یبسط له عىل باب داره فاذا خرج و جلس انقطع الطر

ال له فاذا علم قام و دخل بیته مفر الناس.«  احد منخلق اهلل اجال
گوید: چیزی در جلو خانه برای حضرت پهن میشد و حضرت وقتی  محمد بن اسحاق 
خارج شده بر آن می نشست راه بسته می شد و مردم به احترام ایشان رفت و آمد نمی کردند 

گذشتند. 4 که متوجه میشد به خانه خود وارد میشد و مردم می  و حضرت زمانی 

5. شنیدن و حفظ کردن وحی
کان حیضر جملس رسول اهلل؟ص؟ و هو ابن سبع سننی  عن ایب الفتوح: »ان احلسن بن عىل؟ع؟ 

فیسمع الوحی فیحفظه فیایت المه فیلیق الهیا ما حفظه.«
که در مجلس پیامبر؟ص؟حاضر شده   ابوالفتوح می گوید: حسن بن علی؟ع؟ 7 ساله بود 
کرده  و وحی را می شنید و آن را به خاطر میسپرد و نزد مادرش می آمد و آنچه را حفظ 

بود بازگو می کرد. 5

6. حنا بستن
یث قال: »رأیت احلسن و احلسنی؟ع؟ خیضبان باحلنأ و الكمت.«  عن ابن حر

گیاه  )نوعی  کتم  و  با حنا  که  را دیدم  امام حسین؟ع؟  و  امام حسن  گوید:  ابن حریث 
رنگی( می زدند.6

3. کنزالعمل ج 13 ص 667 ح 3770
4. مناقب ج 4 ص 7

5. عوالم 19 ج 108 ح 4
6. معجم الکبیر طبرانی ج 3 ص 98
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7. خضاب به رنگ سیاه
کان خیضب بالسود.« عن الصادق؟ع؟ قال: »ان احلسن بن عىل؟ع؟ 

 امام صادق؟ع؟ فرمود: حسن بن علی؟ع؟ با رنگ سیاه خضاب می بست )محاسن 
شریفش را رنگ سیاه می زد( 7

8. نگین انگشتری امام
کان نقش خامت احلسن؟ع؟ »العزه هلل«« »عن الرضا؟ع؟ قال: 

 امام رضا؟ع؟ فرمود: نقش نگین انگشتری امام حسن؟ع؟ »العزه هَّلل« )بزرگی مخصوص 
خداست( بود. 8

9. تقسیم اموال
و  قال الصادق؟ع؟: »ان احلسن بن عىل؟ع؟ قاسم ربه ثالث مرات حىت نعال و نعال و ثوبا 

دینارا و دینارا.« 
کفش و لباس و دینارهایش  امام صادق؟ع؟ فرمود: امام حسن؟ع؟ تمام اموالش را حتی 

کرد. 9 را سه بار با خدا تقسیم 

10. دوست داشتن خرما
یا.«  کان ابو عبد اهلل احلسنی؟ع؟ متر یا و  عن الرضا؟ع؟: »کان احلسن؟ع؟ متر

امام رضا؟ع؟ فرمود: امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ خرما را دوست می داشتند. 10

ب( عبادات امام؟ع؟
1. ذکر خدا

کرا هلل سبحانه.« عن السجاد؟ع؟ قال:»ان احلسن؟ع؟ مل یر یف یشء من احواله اال ذا

7. معجم الکبیر طبرانی ج 3 ص 22 ح 2535
8. اعیان الشیعه ج 1 ص 563 بحاراالنوار ج 43 ص 258.

9. وسائل الشیعه ج 8 ص 55.
10. کافی ج 6 ص 345 ح 6 وسائل الشیعه ج 17 ص 73 ح 105.
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 امام چهارم؟ع؟ می فرماید: امام حسن؟ع؟ در هیچ حالی دیده نشد مگر اینکه خدای 
سبحان را یاد می کرد. 11

2. تالش در عبادت
کثیر االجهاد یف العباده و التصدق.« عن الباقر؟ع؟ قال: »کان احلسن؟ع؟ 

کوش بود.12  امام باقر؟ع؟ فرمود: امام حسن؟ع؟ در عبادت و صدقه دادن سخت 

ع در وضو 3. خشو
»عن القتال قال: ان احلسن بن عىل؟ع؟ کان اذا توضأ ار تعدت مفاصله و اصفرلونه. فقیل له 
کل من وقف بنی یدی رب العرش آن یصفر لونه و ترتعد مفاصله.«  یف ذلک فقال: حق عىل 

از  باره  این  در  میشد  زرد  رنگش  و  لرزیده  پاهایش  وضو  می گرفت  وقتی  حسن؟ع؟  امام 
که در مقابل پروردگارش ایستاده سزاوار است  کسی  کردند فرمود: برای  حضرت سؤال 

رنگش پریده و پاهایش بلرزند.13

ع در نماز 4. خشو
ته ترتعد فرائضه بنی یدی ربه  کان اذا قام یف صال »قال السجاد؟ع؟: ان احلسن بن عىل؟ع؟ 

عزوجل.« 
امام چهارم؟ع؟ فرمود: امام حسن؟ع؟ وقتی به نماز می ایستاد پاهایش در مقابل پروردگار 

کبریائی او می لرزید.14  متعال و عظمت و 

5. لباس نماز
کان احلسن بن عىل؟ع؟ اذا قام ایل الصاله لبس اجود ثیابه...«  »عن ایب خیثمه قال: 

11. امالی صدوق ص 150.
12. نظم درر المسطین ص 196.

13. مناقب ج 4 ص 14.
14. بحاراالنوار ج 84 ص 285.
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ابو خیثمه گوید: امام حسن؟ع؟ وقتی به نماز می ایستاد بهترین لباسهایش را می پوشید 
را  زیبایی  و  زیباست  خداوند  فرمود:  پوشی؟  می  را  لباسهایت  بهترین  چرا  شد  سؤال 

دوست دارد.15

6. زیارت خانه خدا
یب ان ألقاه و مل امش ایل بیته.« »عن الباقر؟ع؟ قال: قال احلسن؟ع؟: این الستحیی من ر

که او را مالقات   امام باقر؟ع؟ فرمود: امام حسن؟ع؟ فرمود: من از خدایم )حیا میکنم( 
که پیاده به زیارت خانه اش نرفته باشم. 16 کنم در حالی 

7. زیارت سواره
رت البیت ارکب ام امیش؟ فقال؟ع؟: کان احلسنن؟ع؟  »قال رفاعه: سألت ابا عبد اهلل؟ع؟ اذا ز

کبا.« ور را یز
یا پیاده؟  یارت خانه خدا سواره باشم  ز امام صادق؟ع؟ پرسیدم: موقع  از  گوید:  رفاعه 

فرمود: امام حسن؟ع؟ سواره هم زیارت می کرد. 17

8. حج پیاده
ین حجه ماشیا.« »قال الصادق؟ع؟: ان احلسن بن عىل؟ع؟ حج مخسه و عشر

 امام صادق؟ع؟ فرمود: امام حسن؟ع؟ بیست و پنج بار پیاده به حج رفت.18

9. قرائت قرآن موقع خواب
کان احلسن بن عىل؟ع؟ اذا آوی ایل فراشه باللیل ایت بلوح منقوش فیه  »عن ام مویس قالت: 

سوره الكهف فیقرأها.«
که  گوید: امام حسن؟ع؟ وقتی به رختخواب خود میرفت لوح منقوش می آورد  ام موسی 

15. بحاراالنوار ج 83 ص 175 ح 2.
16. بحاراالنوار ج 43 ص 339 ح 13.

17. کافی ج 4 ص 456.
18. مناقب ج 4 ص 14 بحاراالنوار ج 43 ص 339.
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کهف در آن نوشته شده بود و آن را می خواند.19 سوره 

ج( اخالق امام

1. طبیب کالم
»عن عمیر بن اسحاق قال: ما تكلم عندی احد احب ایل اذا تكلم ان ال یسكت من احلسن 

کلمه فحش قط.«  بن عىل؟ع؟ و ما مسعت منه 
که  از امام حسن؟ع؟ نبود تا آنجا  گفتارتر(  کسی نزد من )نیکو  گوید:  عمیر بن اسحاق 
کلمه  هرگاه سخن میگفت: دوست داشتم سخنش بپایان نرسد و سکوت نکند و هرگز 

زشتی از او نشنیده ام.20

 2. سخاوت و کرامت
کان احلسن؟ع؟ من احللمأ الكرمأ االسخیأ.«  »یف حدیث: 

کرامت و بزرگواری و سخاوت بود.21 که: امام حسن؟ع؟ از بردباری دارای  در حدیثی مده 

3. سعه صدر امام
کان من اوسع الناس صدرا و اسجحهم خلقا.« »یف حدیث: ان احلسن؟ع؟ 

که: امام مجتبی؟ع؟ سعه صدرش از همه بیشتر و از نظر اخالق   در حدیثی آمده است 
معتدلترین مردم بود.22

4. زهد امام
کان اعبد الناس یف زمانه  ین العابدین؟ع؟ قال: ان احلسن بن عىل بن ایب طالب؟ع؟  »عن ز

ازهدهم و افضلهم.«
19. تاریخ ابن عساکر )ترجمه امام حسن( ص 144 242.

20. نظم درر السمطین: 201.
21. نظم درر السمطین: ص 195.
22. اعیان الشیعه ج 1 ص 563.
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 امام زین العابدین؟ع؟ فرمود: امام حسن؟ع؟ عابدترین و زاهدترین و برترین مردم زمان 
خود بود. 23 

5. بخشش امام
میا الیرد سائال و ال یقطع نائال...« کر کان احلسن؟ع؟ جوادا  »قال القیرواین: 

رد  را  سائلی  هیچ  و  بود  کرامت  با  و  بخشنده  حسن؟ع؟  امام  که:  میکند  نقل  قیروانی 
گردانید... 24  نمی کرد و امیدواری را ناامید نمی 

6. صداقت امام
ین العابدین؟ع؟: ان احلسن بن عىل؟ع؟ کان اصدق الناس هلجه و افصحهم منطقا.« »عن ز

گفتار  نظر  از  و  مردم  صادقترین  زبان  جهت  از  حسن؟ع؟  امام  فرمود:  سجاد؟ع؟  امام   
فصیحترین آنان بود.25 

7. مذمت دنیا
کثیرا ما یتمثل: »کان احلسن بن عىل؟ع؟ 

یا اهل لذات دنیا البقأ هلا ان اغترارا بظل زائل محق«
یاد به این شعر تمثل می فرمود:  امام حسن؟ع؟ ز

ای آنکه دنبال لذات ناپایدار دنیا هستید 
فریب خوردن و مغرور شدن به سایه ناپایدار حماقت و بی خردی است.26

8. یادآوری مرگ
کر القبر بكی.« کر املوت بكی و اذا ذ کان اذا ذ »عن عىل بن احلسن؟ع؟ قال: ان احلسن؟ع؟ 

23. امالی صدوق ص 150 بحاراالنوار ج 43 ص 331 ح 1.
24. مسند امام مجتبی ص 134 ح 18.

25. بحاراالنوار 43: 331 عوالم 16: 132 ح 5.
26. بحاراالنوار ج 73 ص 123 ح 111.
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 امام سجاد؟ع؟ فرمود: امام حسن؟ع؟ وقتی مرگ را به یاد می آورد می گریست و هرگاه به 
گریست.27 یاد قبر می افتاد می 

9. یادآوری بعث و نشر
کر املمر عىل الصراط  کر البعث و النشور بكی و اذا ذ »قال السجاد؟ع؟: ان احلسن؟ع؟ کان اذا ذ

بكی.«
 امام چهارم؟ع؟ می فرماید: امام مجتبی؟ع؟ وقتی برانگیخته شدن و حشر و نشر قیامت 

گریه می کرد.28 گذشتن از پل صراط را به یاد می آورد  و 

10. لبیک به خدا
کتاب اهلل عزوجل »یا اهیا  کان الیقرء من  ین العابدین؟ع؟: ان احلسن بن عىل؟ع؟  »قال ز

الذین آمنوا« اال قال: لبیک اللهم لبیک.«
آمنوا« )ای  الذین  »یا اهیا  آیه  امام حسن؟ع؟ هیچ وقت  العابدین؟ع؟ فرمود:  امام زین   
کتاب خدا نمی خواند مگر اینکه می گفت »لبیک اللهم  که ایمان آورده اید( را از  کسانی 

لبیک«.29
\

11. دعای درب مسجد
یقول: اهلی ضیفک  و  رأسه  رفع  بلغ باب املسجد  اذا  کا احلسن؟ع؟  ابن شهر آشوب:  »قال 

می«  کر ک املیسء فبجاوز عن قبیح ما عندی جبمیل ما عندک یا  ببابک یا حمسن قد اتا
که: هرگاه امام مجتبی؟ع؟ به درب مسجد میرسید سرش را  ابن شهر آشوب نقل میکند 
بلند کرده میگفت: خدایا میهمانت مقابل خانه ات ایستاده ای احسان کننده! گناهکار 
که در نزد توست درگذر ای  که در نزد من است به آن زیبایی  گناهان زشتی  نزد تو آمده از 

بخشنده. 30
27. امالی صدوق ص 150 بحار االنوار ج 43 ص 331.

28. امالی صدوق ص 150.
29. بحاراالنوار 43 ص 331.

30. مناقب ج 3 ص 180 بحاراالنوار ح 43 ص 339.
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12. تعقیب نماز صبح
کان اذا فرغ من الفجر مل یتكلم حىت تطلع الشمس.«  »قال الراوندی: ان احلسن؟ع؟ 

کسی صحبت نمی کرد  گوید: امام حسن؟ع؟ بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب با  راوی 
)مشغول عبادت و تعقیب بود.( 31

13. دعای قنوت
الوتر: »اللهم  کلمات اقوهلن یف  »عن احلسن بن عىل؟ع؟ قال: علمین جدی رسول اهلل؟ص؟ 

اهدین فیمن هدیت و عافین فیمن عافیت و بارک یل فیما اعطیت...«
که در قنوت نماز وتر  کلماتی به من آموخت  امام حسن؟ع؟ فرماید: جدم رسول اهَّلل؟ص؟ 
کردی و عافیت ده در میان  که هدایت  کسانی  کن در میان  میخوانم: »خدایا مرا هدایت 

گردان.... 32 کردی مبارک  که عافیت دادی و آنچه به من عطا  کسانی 

14. تعویذ حسن و حسین
جناح  زغبب  من  حشومها  تعویذان  احلسنی؟ع؟  و  احلسن  عىل  کان  قال:  عمر  ابن  »عن 

جبرائیل.«
 ابن عمر گوید: برای حسن و حسین؟ع؟ تعویذهایی بود که جلدشان از پر بال جبرئیل بود.33

15. ترس از آتش
کر اجلنه و النار اضطراب اضطراب  کان اذا ذ »عن السجاد؟ع؟ قال: ان احلسن بن عىل؟ع؟ 

السلمی و سأل اهلل اجلنه و تعوذ به من النار.« 
امام چهارم؟ع؟ فرمود: امام مجتبی؟ع؟ وقتی از بهشت و آتش دوزخ یاد می کرد مثل مارگزیده 

به خود می پیچید و از خداوند بهشت می طلبید و از آتش به خداوند پناه می برد.34

31. مناقب ج 14 بحاراالنوار ج 43 ص 339.
32. معجم الکبیر ج 3 ص 73 ح 2703.

33. بحاراالنوار 43: 263 ح 9.
34. امالی صدوق ص 150 بحاراالنوار ج 43 ص 331.
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16. زینت بهشت
که رسول  کرده است  کتاب »فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟« از حمید بن علی بجلی نقل  در 

خدا؟ص؟ فرمود:
کند: که اهل بهشت به طرف بهشت رانده می شوند، بهشت عرض می  هنگامی 

ّینین برکننی؟ یا رّب ألیس قد وعدتین أن تز
ینت بخشی؟ که مرا به دو پایه اساسی ز خداوندا ! آیا به من وعده ندادی 

ّینتک باحلسن واحلسنی؟امهع؟ ندا رسد: ألیس قد ز
آیا تو را به حسن و حسین؟امهع؟زینت ندادم؟

کند. که عروس ناز می  کند همانطور  بهشت با شنیدن آن به خود ناز 
 

د( برخورد با مردم

1. رسیدگی به امور مردم
»یف حدیث: ما رؤی ان رجال دفع الیه رقعه یف حاجه )اال( فقال له: حاجتک مقضیه فقیل له 
یابن رسول اهلل لو نظرت یف رقعته مث رددت اجلواب عىل قدر ذلک فقال: اخیش ان یسألین اهلل 

عن ذل مقامه بنی یدحیىت اقرء رقعته.«
کسی به امام نامه ای در مورد حاجتی بدهد مگر  که   در حدیثی آمده: هرگز دیده نشد 
اینکه حضرت جواب میداد: حاجتت برآورده است: گفته شد: ای فرزند رسول خدا؟ص؟ 
کاش در نامه اش می نگریستی و به اندازه حاجتش می دادی. حضرت فرمود: میترسم 
خدا از من درباره مدت زمانی که رو برویم خوار ایستاده تا نامه اش را بخوانم سؤال کند. 35

2. شیعه شدن توهین کننده
در زمان امامت امام حسن؟ع؟، در شهر موصل دو برادر بودند یکی بنام عبدالصمد و 
کردند و در  یه لعنه اهَّلل علیه تعریف و تمجید می  یکی به نام عبداهَّلل و همیشه از معاو

35. نظم درر السمطین ص 196.
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گفتند. روزی مردی از شیعیان امام حسن مجتبی؟ع؟  یادی می  یه اشعار ز مدح معاو
یه روبرو شد و با هم همراه شدند و در بین راه میان آن ها  در راهی با عبداهَّلل دوستدار معاو
و خلیفه  امام  گفت:  آمد. عبداهَّلل می  و درگیری پیش  به خاطر پیشوایانشان اختالف 
که فرزند  گفت: امام زمان منحصرا حسن بن علی؟ع؟  یه است و آن مرد شیعه می  معاو
این  است  ظالم  و  فاسق  یه  معاو و  است  برهان  و  معجزه  صاحب  و  خدا  رسول  دختر 

مشاجره باعث شد با هم دست به
ای  گفت:  عبداهَّلل  رسیدند.  حسن؟ع؟  امام  خدمت  منازعه  حال  در  و  شوند  گریبان 
کند و به  یه امام و خلیفه مسلمین بی حرمتی می  حسن بن علی این شیعه تو بر معاو

کرد و دشنام داد. کرد و به امام حسن؟ع؟ نیز جسارت  یج عبداهَّلل صدایش را بلند  تدر
کاری نداشته  محبان حضرت خواستند عبداهَّلل را بکشند، امام حسن؟ع؟ فرمود با او 
باشید و بعد به خانه تشریف بردند و یك قرص نقره آوردند. و به عبداهَّلل دادند و فرمودند: 
کن و فردا نیز بیا مرا دشنام بده تا یك قرص دیگر از این  این را بگیر و صرف معاش خود 
نقره به تو بدهم و از آمدن مضایقه نکن. عبداهَّلل وقتی این حسن خلق را از حضرت دید 

کرد. به خانه اش رفت و ماجرا را برای خانواده و بستگانش نقل 
گفتند: تو دشنام بدهی و او در عوض به تو نقره بدهد. قطعا او امام بر حق است  آنها 
سپس عبداهَّلل به اتفاق پنجاه نفر از خانواده و وابستگانش به خدمت حضرت آمدند و 

دست حضرت را بوسیدند و همگی دوستدار و شیعه او شدند.36

3. سفره کرامت امام مجتبی؟ع؟
عربی که صورتش خیلی زشت و قبیح منظر بود سر سفره امام حسن مجتبی آمد و از روی 
کرامتش برای همه معلوم بوده  که  کرد. امام حسن؟ع؟  حرص تمام غذا را خورد و تمام 
از غذا خوردن عرب خوشش آمد و شاد شد و در وسط غذا از او پرسید: تو عیال داری یا 
که من به  مجردی؟ گفت: عیالمندم، فرمود: چند فرزند داری؟ گفت: هشت دختر دارم 
شکل از همه زیباترم، اما ایشان از من پرخورترند. امام تبسم فرمود: و او را ده هزار درهم 

36. کتاب معجزات امام حسن مجتبی؟ع؟
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انعام دادند و فرمودند: این قسمت تو و زوجه ات و هشت دخترت باشد.

4. هدیه به مردم
کان جییز الرجل الواحد مبأه الف.« ین قال: ان احلسن بن عىل؟ع؟  »عن ابن سیر

گوید: امام حسن؟ع؟ به هر شخصی )وقتی جایزه و هدیه میداد( صد هزار   ابن سیرین 
جایزه میداد.37

5. دعوت به طعام
کان احلسن بن عىل؟ع؟ الیدعو ایل طعامه احدا یقول هو اهون من ان  ین قال:  »عن ابن سیر

یدعی الیه احد.«
 ابن سیرین گوید: امام حسن؟ع؟ به طعام خود دعوت نمی کرد کسی را که می گفت:این 

کسی به آن دعوت شود.38 که  ناچیزتر از آن است 

6. اطعام غذا به سگ
کل و بنی یدیه کلب کلما الک لقمه طرح للكلب  »عن جنیح قال: رایت احلسن بن عىل؟ع؟ یا
مثلها فقلت له: یا بن رسول اهلل اال ارجم هذا الكلب عن طعامک؟ قال: دعه این الستحیی 

کل مث ال اطعمه.« من اهلل ان یكون ذو روح ینظر یف وجهی و انا آ
که  ای  لقمه  هر  بود  مقابلش  سگی  و  می خورد  غذا  حسن؟ع؟  امام  دیدم  گوید:  نجیح 
کردم: ای فرزند پیامبر  حضرت میل می فرمود لقمه ای نیز برای سگ می انداخت عرض 
که طعامی بخورم و جانداری  کن از خدا حیا دارم  آیا این سگ را برانم؟ فرمود: رهایش 

مقابلم ایستاده باشد و به آن غذا ندهم.39

37. تاریخ ابن عساکر )ترجمه االمام الحسن( ص 147 ح 246.
38. تاریخ ابن عساکر )ترجمه امام حسن( ص 156 ح 266.

39. مسند امام مجتبی؟ع؟ ص 130.



23

w w w . i m a m h a s s a n . i n f o

7. اهمیت مسجد
ور التحفه لزائره.« وار اهلل و حق عىل املز »کان احلسن؟ع؟ یقول: اهل املسجد ز

که به زوارش هدیه  زائران خدایند و برخداست   امام حسن؟ع؟ می فرمود: اهل مسجد 
بدهد.40

هـ( جایگاه دوستان

1. جایگاه بهشتی
گفت: رسول  که  کرده است  کتاب »مشارق« از حذیفه بن یمان نقل  برسی رحمه اهَّلل در 

گرفته بود و می فرمود: که دست امام حسن مجتبی؟ع؟ را  خدا؟ص؟ را دیدم 
اجلّنه،  یف  وحمّبه  اجلّنه،  لیف  إّنه  بیده  حمّمد  نفس  ذی 

ّ
وال فاعرفوه،  عىّل  ابن  هذا  الّناس  أهّیا 

وحمّب حمّبیه یف اجلّنه.
ای مردم ! این فرزند علّی بن ابی طالب است، او را بشناسید، سوگند به آن کسی که جان 
محّمد در قبضه قدرت او است، او در بهشت است، دوستان او و دوستان دوستانش نیز 

در بهشت خواهند بود.41

40. ارشاد القلوب ص 72.
41. مشارق األنوار: 53.
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1.شنیدن وحی از پیغمبر و حفظ و انتقال آن
گشت در  که آن حضرت؟ع؟ در مجلس رسول خدا؟ص؟ حاضر می  روایت شده است 
حالی که هفت سال بیشتر از سّن شریف او نگذشته بود، وحی الهی را از لب های مبارک 
پیغمبر اکرم؟ص؟ می شنید و آن را حفظ می کرد، و وقتی به خانه برمی گشت آنچه را حفظ 
حضرت  نزد  علی؟ع؟  هرگاه  و  می کرد.  بازگو  کبری؟اهع؟  صّدیقه  مادرش  برای  بود  کرده 
کلمات تازه ای از قرآن و وحی را از او می شنید، از آن حضرت سئوال  زهرا؟اهع؟ می آمد 

کنی؟ کجا نقل می  که: اینها را از  می فرمود 
عرض می کرد: از فرزندت حسن؟ع؟.

گشت تا اینکه امام حسن؟ع؟ وارد خانه شد، و می  روزی علی؟ع؟ در خانه پنهان 
خواست کلمات نورانی وحی الهی را که شنیده بود بازگو کند ولی نتوانست مثل گذشته 

کلماتش درهم شد. کند، بلکه به لرزه افتاد و  صحبت 
کرد: کرد، امام حسن؟ع؟ عرض  مادرش حضرت زهرا؟اهع؟ تعّجب 

 یسمعین واستماعه قد أوقفین.
ً
کبیرا ّماه، فإّن 

ُ
تعجبنی یا ا ال

ای مادر ! تعّجب نکن، گویا امروز شخص بزرگی به گفتار من گوش می دهد و شنیدن 
م باز داشته است.

ّ
او مرا از تکل

آنگاه علی؟ع؟ از محّل خود خارج شد، و فرزند دلبندش را بوسید.

کرامات و معجزات امام حسن مجتبی؟ع؟
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که فرمود: و در روایت دیگری نقل شده است 
 یرعاین.

ً
 سّیدا

ّ
 لساین، لعل

ّ
 بیاین وکل

ّ
ّماه قل

ُ
یا ا

ای مادر ! بیانم نارسا و زبانم ناتوان گردیده است گویا آقای بزرگواری مراقب من است.1 

2.طعام بهشتی
گفت: که  کرده است  طبری قدس سره از قبیصه بن إیاس نقل 

با امام حسن مجتبی؟ع؟ همسفر بودم و به طرف شام می رفتم، آن حضرت روزه بود 
نور  سرخی  همینکه  بود،  برنداشته  خود  با  ای  توشه  و  زاد  هیچ  داشت  که  مرکبی  جز  و 
گویا درهای آسمان  خورشید ناپدید شد و وقت فریضه فرا رسید، نماز را بپا داشت، پس 
گشوده شد و چراغهائی آویزان گردید، فرشتگانی فرود آمدند و با خود ظرفهای غذا و میوه 
گسترانیده شد و ما هفتاد نفر  و نیز طشت ها و آفتابه های آب را بر زمین نهادند، سفره 
گرم آن سفره خوردیم، امام؟ع؟ و ما همگی سیر شدیم، دو مرتبه بدون  بودیم، از سرد و 

اینکه چیزی کم شده باشد آنها را برگردانیدند.2

3.نفرین امام حسن؟ع؟ و بخشیدن کریمانه همان فرد
بعد از داستان صلح حضرت با معاویه، مشاور معاویه، عمروعاص، از امام حسن؟ع؟ 
که در میان سربازان دو سپاه سخنرانی نماید. حضرت با استفاده از فرصت به  خواست 
دست آمده به سخنرانی مبادرت ورزید و بعد از حمد و ستایش الهی، به معرفی خود 
که ما خانواده دارای  کرد  پرداخت و خود را امام و پیشوای واقعی معرفی نمود، و اضافه 

که از حقم محروم شدم.... کنم  کرامات، و مورد عنایت الهی می باشیم؛ ولکن چه 
معاویه از نتایج سخنان حضرت احساس وحشت کرد؛ لذا از او خواست که سخنان 
گذارد. وقتی آن  خود را قطع نماید، حضرت نیز مجبور شد سخنرانی خود را نیمه تمام 
حضرت نشست، عده ای به او جسارت کردند. از جمله، یک جوان ناصبی از بین مردم 
از جا بلند شده و به حضرت امام حسن؟ع؟ و پدر بزرگوارش اسائه ادب نمود. تحمل آن 

1. مناقب ابن شهراشوب: 4/8، بحار األنوار: 43/338 ذیل ح 11، معالی السبطین: 9
2. نوادر المعجزات: 102 ح6، دالئل اإلمامه: 167 ح 10، مدینه المعاجز: 4/235 ح 16.
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همه فحاشی و تحقیر، سخت بر حضرت گران آمد و از طرف دیگر امکان داشت موجب 
گردد؛ بنابراین، حضرت دست به دعا برداشت و  شک و تردید راهیان والیت و امامت 
لیعتبر به؛ خدایا نعمت ]مردانگی[  انیث  النعمة واجعله  به  »اللهم غیر ما  عرضه داشت: 
کن، و او را همچون زنان قرار بده تا از آن عبرت بگیرد.« دعای حضرت  را از او سلب 

کنندگان در آن مجلس شرمنده شدند. مستجاب شد و جسارت 
معاویه به عمروعاص رو کرد و گفت: تو به وسیله پیشنهاد خودت مردم شام را گرفتار فتنه 
کردی، و آنان به وسیله سخنرانی و کرامت او بیدار شدند. عمروعاص گفت: ای معاویه! مردم 
شام تو را به خاطر دین و ایمانشان دوست ندارند، بلکه آنان طرفدار دنیا هستند و شمشیر و 

قدرت و ریاست نیز در اختیار تو قرار دارد؛ لذا نگران موقعیت خود نباش.
امر تعجب  این  از  و  باخبر شدند  امام حسن؟ع؟  نفرین  اثر  از  به هر حال، مردم  ولی 
می کردند، سرانجام جوان نفرین شده از کار خویش نادم و پشیمان گشته، با همسرش در 
گریه می کردند، نزد امام حسن؟ع؟ آمدند و از پیشگاه حضرت درخواست عفو  که  حالی 
و بخشش نمودند، حضرت نیز توبه آنها را پذیرفته، بار دیگر دست به دعا برداشت و از 

که جوان نادم به حال اول خود برگردد، و چنین هم شد. 3 خداوند خواست 

4. درخت خشك رطب داد
کرده اند که امام حسن؟ع؟  صفار وقطب راوندی و دیگران از حضرت صادق؟ع؟ روایت 
که به عمره میرفت.مردی از فرزندان زبیر در خدمت آن حضرت بود  در یکی از سفرها 
و به امامت آن حضرت اعتقاد داشت در یکی از منازل بر سر آبی فرود آمدند نزدیك آن 
که از بی آبی خشك شده بودند برای آن حضرت زیر درختی فرش  آب درختان خرما بود 
انداختند و برای فرزندان زبیر در زیر درخت دیگردر برابر آن جناب آن مرد نگاهی به باالی 

گر این درخت خشك نشده بود از میوه آن می خوردیم. کرد وگفت:ا
 حضرت فرمود رطب میخواهی؟گفت:بلی. حضرت دست به سوی آسمان بلند کرد 
گاه آن درخت به اعجاز آن جناب سبز شد برگ آورد و رطب  و دعایی کرد آن مرد نفهمید نا

3. بحاراالنوار، ج 44، ص 90 - 91، ح 4؛ خرائج راوندی، ج 1، ص 237؛ اثباة الهداة، ج 2، ص 557، شماره 10
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کرد.حضرت  که همراه ایشان بود گفت:به خدا سوگند جادو  در آن به وجود آمد شتربانی 
کرد. فرمود: وای بر تو این جادو نیست حق تعالی دعای فرزند پیغمبر خود را مستجاب 

که برای همه اهل قافله بس بود.4 پس آن مقداررطب از آن درخت چیدند 

5. کرامت در مواجهه با معاویه
گذشت شش ماه از امامت، امام حسن؟ع؟ برای حفظ خون شیعیان و مصالح  بعد از 
کرد. هنوز لشگرگاه خود را در »نخیله«  یه امضاء  دیگر، با شرائطی صلح نامه ای با معاو
گفتگو پرداختند. در این میان،  که معاویه وارد شد، و در آنجا به بحث و  ترک نکرده بود 
که رسول خدا از عالم غیب  پسر هند از امام حسن؟ع؟ پرسید:  ای ابا محمد! شنیده ام 
نیز  آیا شما  خبر می داد! مثال می گفت: این درخت خرما چه مقدار میوه و رطب دارد! 
که هرچه در آسمانها و زمین  در این موارد علومی دارید؟ زیرا شیعیان شما عقیده دارند 
ید! حضرت در جواب معاویه  گاهی دار است، از شما پوشیده نیست و شما از همه آنها آ
گر رسول خدا از نظر مقدار و کیل این قبیل ارقام را تعیین می کرد، من  فرمود: »ای معاویه! ا

می توانم به صورت دقیق، تعداد آن را مشخص سازم.
کرد: این درخت چند دانه رطب دارد؟  در این وقت، معاویه به عنوان آزمایش سؤال 

حضرت فرمود: دقیقا چهار هزار و چهار عدد.
معاویه دستور داد دانه های خرمای آن درخت را چیدند و به طور دقیق شمردند و با 
کمال تعجب دید، تعداد آنها چهار هزار و سه عدد است! حضرت فرمود: آنچه را گفته ام 
»عبداهَّلل  را  خرما  دانه  یک  که  دیدند  و  کردند  تری  دقیق  بررسی  سپس  است.  درست 
گاه حضرت فرمود:  ای معاویه! من به تو  بن عامر « دردست خود نگه داشته است! آن 
اخباری می دهم که تعجب می کنی که من چگونه این اخبار را در دوران کودکی از پیامبر 
یاد بن ابیه را برادر خود می خوانی! و حجر بن عدی را  که تو در آینده ز آموختم! و آن این 

مظلومانه به قتل می رسانی! و سرهای بریده را از شهرهای دیگر برای تو حمل می کنند.5

4. مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص ٩0
5. مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، ج43، ص 329-330، ح9
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6. خبر از غیب
حضرت مجتبی؟ع؟ بیش از بیست و پنج مرتبه با پای پیاده از مدینه به قصد زیارت 
کرده و صدمه  خانه ی خدا به مکه رهسپار شد. در یکی از سفرها، پاهای حضرت ورم 
است  ممکن  شوید  سوار  گر  ا اهَّلل!  رسول  یابن  کرد:  عرض  خدمتکاران  از  یکی  دید. 

قدم هایتان بهبود یابد.
امام؟ع؟ فرمود: نه! اما در منزلگاه بعدی سیاه پوستی نزد تو خواهد آمد و در دست 
که درمان ورم قدمهای من در آن است، تو آن روغن را از او بخرد.  او روغن و پمادی است 
چیزی  منازل  این  در  کسی  ندارد  سابقه  فدایت،  به  مادرم  و  پدر  گفت:  خدمتکار 

بفروشد. 
امام؟ع؟ فرمود: آن مرد در نزدیك منزلگاه بعدی است. 

گاه آن سیاه پوست پیدا  خدمتکار گوید: همین که مقدار کمی از آن محل گذشتیم نا
شد!«.

امام؟ع؟ به من فرمود: آن شخص سیاه همین مرد است. 
من نیز نزد او رفتم و تقاضای روغن نمودم. 

که می خواهی؟ مرد سیاه پوست: این پماد را برای 
خدمتکار: برای حسن بن علی. 

سیاه پوست: لطفا مرا به حضور آن حضرت راهنمایی کن. 
و آنگاه با هم به محضر امام؟ع؟ شرفیاب شدند.

که روغن را برای  گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، من نمی دانستم  مرد سیاه پوست 
که من از ارادتمندان و نوکران  که قیمتش را نگیرم، چرا  شما می خواهند، اجازه دهید 
کنون از شما حاجتی دارم و آن این است که به هنگام جدا شدن از همسرم  شما هستم و ا
اهلبیت  و دوستدار شما  پسری سالم  به من  که  بخواهید  از خدا  بود،  زایمان  درد  را  او 

مرحمت فرماید. 
از  او  و  فرموده  عطا  سالم  پسری  تو  به  خداوند  که  برگرد  خانه ات  به  فرمود:  امام؟ع؟ 

شیعیان ما می باشد. 
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آن شخص با عجله به خانه اش بازگشت و همسرش را مشاهده کرد که پسری سالم به 
دنیا آورده است. پس مجددا به قصد تشکر به محضر امام حسن؟ع؟ بازگشت.

گردید  کودك بعدها از شاعران و مادحین خالص و ممتاز آل محمد علیهم السالم  آن 
گشت. و با نام سید حمیری معروف 

گردید.6 کرد و در دم درد پاهایش برطرف  امام؟ع؟ نیز از آن روغن استفاده 

7. سخن با پرندگان
بودم  امام حسن؟ع؟ نشسته  روزی در خدمت  که  کند  نقل می  انصاری  ابر بن عبداهَّلل 
گهان پرنده ای آمد و به طرف حضرت بانگ زد و رفت و دوباره با پرنده ای دیگر آمد و هر  نا
دو با هم بانگ زدند و من تعجب کردم و از موالی خود امام حسن؟ع؟ علت را سوال کردم.
که اول آمد و بانگ زد پرنده نرینه است و سه روز  حضرت فرمود: ای جابر آن پرنده ای 
که جفت وی خیانت نموده است.  که از جفت خود پنهان شده بود با این تصور  است 
به  آورد. من  و  بیاور، رفت  را  برو جفت خود  گفتم:  بود.  آمده  برای شکایت  نزد من  لذا 
که به جفت خود خیانت نکرده ای.  کن  گفتم به والیت ما اهل بیت قسم یاد  جفت او 
که خیانت نکرده ام. وقتی پرنده نر فهمید، معترف شد من از او  کنم  گفت قسم یاد می 

کردند و پریدند و رفتند. راضی شدم سپس هر دو آشتی 
که دوست داری  کن  حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟ فرمود: با مردم طوری معاشرت 

کنند.7 مردم با تو آن طور معاشرت 

8. قرآن در طفولیت 
او  از  امام حسن؟ع؟  که  بود  گذشته  گرانقدر حضرت زهرا؟اهس؟  از عمر  کامل  یازده سال 
ک  که نوزاد های دیگر دارند پا از هرگونه آلودگی  متولد شد. آن حضرت به هنگام تولد 
و مظهر بوده و تسبیح خدا میگفت و به جمله ی » الاله اال اهَّلل » لب میگشود و قرآن را 

تالوت می کرد.جبرئیل؟ع؟ نیز با سخنان شیرین با او سخن گفت.

6. کرامات و مقامات عرفانی امام حسن مجتبی؟ع؟
7. کتاب معجزات امام حسن مجتبی؟ع؟ 
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که امام حسن؟ع؟ در طول دوره امامت و بلکه حیات خود با آن رو به  مهم ترین چالشی 
کمیت دینی دوره هاى قبل و بروز آثار آن در این دوره  رو شد، مساله نفوذ اموی ها در حا
که از زمان رحلت پیامبر اکرم؟ص؟ )8 سالگی( شروع و در خالفت عثمان  است. نفوذى 
به اوج خود رسید. و با شروع خالفت ظاهری امیرالمومنین علی؟ع؟ به تقابل علنی با 
ایشان توسط معاویه انجامید. دستگاه تبلیغاتی اموی با برنامه هایی بخشی از جامعه 
اسالمی را بر علیه خلیفه و جانشین حقیقی رسول اکرم؟ص؟ و سلم حضرت علی؟ع؟ 
شورانید و بعد از حدود 2 سال جنگ صفین هنوز نتیجه این اختالفات به دلیل فتنه 
رسیدن  شهادت  به  با  و  حکمیت  جریان  از  بعد  نشد.  مشخص  حکمیت  جریات  و 
امام  با  بودند  ایشان  بیعت  که در  ترور خوارج، جامعه ی مسلمینی  با  امیرالمونین؟ع؟ 
حسن مجتبی؟ع؟ بیعت کردند، اما پس از چندی ایشان مجبور به پذیرش صلح شدند.

که امامان اهل بیت پس از رسول  »صلح حسن؟ع؟ با معاویه، از دشوارترین حوادثی بود 
اکرم؟ص؟ از ناحیه ی این امت بدان دچار شدند. امام حسن؟ع؟ با این صلح، آن چنان 
کمک خدا، قادر بر تحمل آن نیست.  که هیچ کس جز به  کشید  محنت طاقت فرسایی 
پیروزمند  و  و سربلند  کرد  و متانت تحمل  پایداری  با  را  آزمایش عظیم  این  از  او  لیکن 
یافته یعنی مراعات حکم خدا، قرآن و پیامبر و صالح مسلمانان - به هدف  و دست 
گفتار و عمل بدان  که او برای هر  خود-  از آن بیرون جست... . و این همان هدفی بود 

صلح امام حسن؟ع؟
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نظر داشت و عشق می ورزید. آنان که او را به راحت طلبی و عافیت اندیشی متهم کرده اند 
کاش وی نیز  که  که تحت تاثیر شور و احساس، آرزو برده ناد  و هم آن دسته از شیعیانش 
در جهاد با معاویه پایداری می کرد و از راه شهادت، زندگی می یافت و به پیروزی از همان 
را در  گروه  و هر دو  و رسید، می رفت و می رسید.  روز عاشورا رفت  برادرش در  که  راهی 

میزان سنجش فکر و خرد، وزنی و مقداری نیست... .«1

دالیل پذیرش صلح از جانب امام حسن؟ع؟ 
1. تکلیف گرایی

شماری بر این باورند که علت اصلی صلح امام حسن؟ع؟ انجام وظیفه بود، زیرا امامان 
که از سوی خداوند تعیین شده است. از امام  کدام وظیفه خاّصی داشته اند  معصوم هر 
کتابی از آسمان بر  که وصّیت به صورت  که فرمود: »به راستی  صادق؟ع؟ روایت شده 
گردید و نامه ُمهر شده ای جز وصّیت بر آن حضرت نازل نشد.  محمد؟ص؟ و سلم نازل 
که نزد خاندانت  کرد: ای محمد! این است وصّیت تو در امت خویش  جبرئیل عرض 
خواهد بود. رسول خدا؟ص؟ و سلم فرمود: ای جبرئیل! کدام خاندانم؟ عرض کرد: بندگان 
تو ارث برند... به راستی وصّیت،  از  را  تا علم نبوت  آنها و دودمانشان،  از  برگزیده خدا 
کرد؛  گشود و هر چه در آن بود بر طبق آن عمل  ُمهرهایی بود، پس علی؟ع؟ مهر اول را 
کرد و چون حسن؟ع؟  گشود و هر چه در آن بود به آن عمل  سپس حسن؟ع؟ مهر دوم را 
کشته شدن در  کشتن و  گشود و دید دستور خروج و  از دنیا رفت، حسین؟ع؟ مهر سوم را 

آن بود.«2
که خداوند  معنا  بدین  باشد؛  الهی  تکلیف  انجام  امام حسن؟ع؟  گر علت صلح  ا
چنین وظیفه ای را برای آن حضرت تعیین کرده است، اشکال و شبهه ای بر صلح ایشان 
گر می بینیم برخی اشکال هایی بر آن وارد می کنند به این دلیل است که  وارد نیست، و ا

سّر آن را نمی دانند.
و  رفتار  رو  این  از  و  هستند  مردم  بر  خدا  حجت  معصوم؟ع؟  امامان  دیگر،  سوی  از 

1. صلح امام حسن؟ع؟ گفتاری از مرحوم آیت اهَّلل، مصلح بزرگ، امام سیدعبدالحسین شرف الدین
2. عوامل و زمینه های صلح امام حسن؟ع؟.
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که از سوی  گفتارشان حجت است. بر این اساس، صلح امام حسن؟ع؟ عملی است 
گرچه دیگران  حجت خدا انجام شده و قطعًا دالیل بسیار مستحکم و متقنی داشته، 
کرده است. شیخ صدوق به سند  که آن حضرت خود بدان اشاره  آن را ندانند؛ چنان 
گفت: وقتی به نزد امام حسن؟ع؟ رفتم و به آن  که  کرده  خود از ابی سعید عقیصا روایت 
که می دانستی حق با شماست،  کردم: ای فرزند رسول خدا! چرا با این  حضرت عرض 
کردی؟! امام فرمود: ای ابا سعید! آیا من حجت خدا بر  گر صلح  گمراه و ستم  با معاویه 
کنون امام و رهبرم، چه  خلق او و امام آنها پس از پدرم نیستم؟ گفتم: چرا! فرمود: پس من ا

کنم و چه نکنم. قیام 
که رسول  ای ابا سعید! علت مصالحه من با معاویه همان علت مصالحه ای است 
کافر بودند به تنزیل )ظاهر آیات  کرد؛ آنان  خدا؟ص؟ و سلم با بنی ضمره... و مردم مکه 

کافرند به تأویل )باطن آیات قرآن(. قرآن( و معاویه و اصحاب او 
که  کاری  ای ابا سعید! وقتی من از جانب خدای متعال امام هستم، نمی توان مرا در 
گر چه سّر کاری را که کرده ام، برای دیگران  کرده ام، چه جنگ و چه صلح، تخطئه کرد؛ ا
کردِن  که وقتی آن پسر را به دلیل سوراخ  روشن و آشکار نباشد. آیا خضر؟ع؟ را ندیدی 
کرد؟ زیرا سّر آن را  کار او اعتراض  کشت و آن دیوار را بر پا داشت، موسی؟ع؟ به  کشتی 
که  کار من  گونه است  نمی دانست؛ اما وقتی علت آن را فهمید، راضی شد. و همین 

چون شما سّر آن را نمی دانید، مرا هدف اعتراض قرار داده اید.«3

2.حفظ دین
در فرهنگ امامان، حفظ دین و احیای معارف اهل بیت؟ع؟ محوری ترین عنصر است. 
به همین دلیل تشکیل حکومت، قیام، صلح و سکوت آنها همه در جهت حفظ اسالم و 
گر در شرایطی اسالم به واسطه قیام حفظ شود، آنان قیام  گیرد. ا احیای سّنت شکل می 
گر در مقطعی دیگر سکوت آنها موجب حفظ اسالم شود، سکوت می کنند،  می کنند و ا
م آنان شود. امام علی؟ع؟ فرمود:» 

ّ
هر چند این سکوت، باعث از دست رفتن حّق مسل

3. مقایسه تطبیقی صلح امام حسن؟ع؟ و قیام امام حسین؟ع؟.
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سالمة الدین احّب الینا من غیره«.4
بر این اساس، یکی از علل مهم صلح امام حسن؟ع؟ را می توان »حفظ دین« بیان 
کرد، زیرا وضعیت جامعه اسالمی در شرایطی قرار داشت که ممکن بود جنگ با معاویه، 
اصل دین را از بین ببرد. مضافًا این که اوضاع بیرونی جامعه اسالمی نشان می داد که روم 

شرقی آماده حمله نظامی به مسلمانان بود.«5
و  ریزی  خون  که  داشتند  قرار  وضعیتی  در  فرهنگی  نظر  از  نیز  مردم  دیگر،  سوی  از 
جنگ، نوعی بدبینی به دین و مقّدسات را به وجود می آورد. شاید بر همین اساس باشد 
که او در پی  کرد؛ چنان  که امام حسن؟ع؟ یکی از دالیل صلح خود را حفظ دین بیان 
اعتراض برخی از شیعیانش فرمود: »اّنی خشیت أن یجتّث المسلمون عن وجه االرض 
فاردت ان یکون للّدین ناعی؛6 ترسیدم ریشه مسلمانان از زمین کنده شود و کسی از آنان 

گرفت، خواستم دین خدا حفظ شود.« که انجام  باقی نماند؛ از این رو با مصالحه ای 

3. مصالح عمومی
که از سوی رهبران دل سوز  رعایت مصالح عمومی، خردمندانه ترین استراتژی ای است 
گاه مصالح عمومی را  و آزادی خواه، به ویژه رهبران الهی اتخاذ می شود، زیرا آنان هیچ 
فدای مصالح فردی و گروهی نمی کنند. امام حسن؟ع؟ نیز برای جلوگیری از خون ریزی 
که آن حضرت خود فرمودند: »من  و رعایت مصالح مسلمانان، تن به صلح داد؛ چنان 
صلح را پذیرفتم تا از خون ریزی جلوگیری کنم و جان خود، خانواده و اصحاب صمیمی 

کرده باشم«.7 خویش را حفظ 
 المؤمنین خواهند خواند8و برخی به او بی احترامی 

ّ
وی می دانست که برخی او را مذل

کرد، ولی همه این سختی ها را تحمل نمود تا مصالح عمومی تهدید  و اهانت خواهند 
کوفیان بود و نه به نفع شامیان، بلکه زمینه حمله  نشود، زیرا جنگ با معاویه نه به نفع 

4. اخبار الطّوال، ص 181.
5. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص 97.

6. باقر شریف قرشی، حیاة االمام الحسن؟ع؟، ج 2، ص 280؛ ابن عساکر، ترجمه االمام الحسن؟ع؟، ص 203؛ احمد زمانی، حقایق 
پنهان از زندگانی امام حسن؟ع؟، ص 197.

7. رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص 155.
8. احمد زمانی، حقایق پنهان از زندگانی امام حسن؟ع؟، ص 212.
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نظامی رومیان را به جهان اسالم فراهم می کرد. ابن واضح یعقوبی می نویسد: معاویه در 
که لشکر روم با سپاهیان  سال چهل و یکم ]هجری[ به شام برگشت و وقتی خبر یافت 
انبوه، راه جنگ را در پیش گرفته است... با فرستادن صد هزار دینار با او صلح کرد....«9
که پیامبر اسالم؟ص؟ و سلم درباره  شاید همین دلیل )رعایت مصالح عمومی( بوده 
به  خداوند  است  امید  و  است  مسلمانان  پیشوای  پسرم  »همانا  فرمود:  حسن؟ع؟  امام 

کند«.10 گروه بزرگ از مسلمانان، صلح برقرار  دست او بین دو 
صلح امام حسن؟ع؟ زمینه ساز قیام امام حسین؟ع؟ بود. سید عبدالحسین شرف 
الدین می نویسد: »حسن؟ع؟ از جان خود دریغ نداشت و حسین؟ع؟ در راه خدا از او با 
کربال  گذشت تر نبود. او جان خود را برای جهادی صامت و آرام نگاه داشت. شهادت 
پیش از آن که حسینی باشد، حسنی بود. از نظر خردمندان صاحب نظر، روز ساباط امام 
کاری بسی آمیخته تر است، تا روز عاشورای امام حسین؟ع؟...  حسن؟ع؟ به مفهوم فدا
کاری، نقش یک قهرمان نستوه و پایدار را در  زیرا امام حسن؟ع؟ در آن روز، در صحنه فدا
کرد. شهادت عاشورا به این دلیل در مرتبه  چهره مظلومانه یک از پا نشسته مغلوب، ایفا 
یخته و وسایل آن  که حسن؟ع؟ شالوده آن را ر نخست، حسنی بود و سپس حسینی، 
که با صبر و پایدارِی  را فراهم آورده بود. پیروزی قاطع امام حسن؟ع؟ متوقف بود بر این 
حکیمانه اش حقیقت را بی پرده آشکار کند و در پرتو این روشنی بود که امام حسین؟ع؟ 
ک برای این  توانست به آن نصرت و پیروزی پرشکوه ابدی نایل آید؛ تو گویی آن دو گوهر پا
که: نقش پایداری حکیمانه، از آِن حسن؟ع؟ باشد و  خّط مشی هم داستان شده بودند 

گری و قیام مردانه، از آِن حسین؟ع؟....«11 نقش شورش 

4. حفظ شیعیان
که شیعیان،  گرچه از مصادیق مصالح عمومی است، ولی از آن جایی  حفظ شیعیان 
ویژه ای  از اهمیت  آنان  بودند، حفظ  و موالی اهل بیت؟ع؟  پاسداران دین  و  حافظان 

9. تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج 2، ص 144 و 145.
10. االصابة فی تمییز الصحابة، ج 1، ص 330؛ مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 44.

11. صلح امام حسن؟ع؟، ص 21.
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به  نهروان  و  صفین  جمل،  در  اغلب  المؤمنین؟ع؟  امیر  خاص  شیعیان  بود.  برخوردار 
گر جنگی به وقوع می پیوست،  گروه اندکی از آنان باقی مانده بود و ا شهادت رسیده و 
با توجه به ضعف مردم عراق، قطعًا امام حسن؟ع؟ و شیعیان متحمل خسارات جبران 
اما  به شدت سرکوب می نمود.  را  آنها  این صورت  زیرا معاویه در  ناپذیری می شدند، 
صلح امام می توانست آنها را برای شرایطی نگه دارد که در آینده فراهم می آمد، به طوری 
گر بنا بود خون آنها ریخته شود بتواند بازده مفیدی داشته و جریانی مؤثر در تاریخ به  که ا

وجود آورد.
گر امام مصالحه نمی کرد و نتیجه جنگ نیز پیروزی شامیان بود، معاویه با بهانه  حال ا
کرد  گرچه معاویه عهدشکنی  گذاشت.  کردن جنگ، حتی یک نفر از آنان را باقی نمی 
کرد، ولی صلح  و برخی از شیعیان مانند: حجر بن عدی، مرو بن حمق و... را شهید 
کشته نشوند. از این رو امام حسن؟ع؟ یکی از علل صلح خود را  که شیعیان  سبب شد 
گزیر بر صلح نمود. سپس  حفظ شیعیان دانست و فرمود: »نگه داری و حفظ شیعه، مرا نا

گردد....«12 مناسب دیدم جنگ به روز دیگر محّول 

5. عدم حمایت مردم و خیانت فرماندهان
کبوتری  را به  گر حکومت  نیاز دارد. ا از آن، به پشتوانه مردمی  تشکیل حکومت و دفاع 
کند، آن دو بال، مردم و رهبر هستند.  که با دو بال به سوی مقصد پرواز می  کنیم  تشبیه 
در متون اسالمی از رهبر به واژه »امام« و از مردم به واژه »امت« یاد شده است و این، پیوند 
که  کبوتری بال شکسته است  عمیق آن دو را می رساند. حکومِت بدون مردم، همانند 
به هدف نهایی نمی رسد؛ از این رو در اسالم به مردم ساالری توجه خاّصی شده است.

یا  و  از علل عدم موفقیت امامان معصوم؟ع؟ در تشکیل حکومت  بی تردید، یکی 
که  این  رغم  به  علی؟ع؟  امام  بود.  مردم  همکاری  عدم  ها،  قیام  در  ظاهری  شکست 
حکومت را حّق خود می دانست،13 ولی به دلیل عدم استقبال مردم، حکومت تشکیل 
گر  او روی آوردند. و لذا آن حضرت فرمود: »ا از قتل عثمان به  آنان پس  که  تا این  نداد 

12. اخبار الطّوال، ص 220؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 35.
13. نهج البالغه، خطبه 2.
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حضور مردم نبود، افسار خالفت را رها می کردم.«14
از آن  نیز حمایت نکردن مردم  امام حسن؟ع؟  از علل اصلِی صلح  گمان یکی  بی 
کوفه از او حمایت می کردند و فرماندهان سپاهش به او خیانت  گر مردم  حضرت بود. ا
نمی کردند، حضرت صلح نمی کرد؛ چنان که فرمود: »به خدا سوگند، من از آن جهت کار 
گر یاوری می داشتم، شبانه روز با معاویه می جنگیدم  که یاوری نداشتم، ا را به او سپردم 

کند«.15 تا خداوند میان ما و او حکم 
گرایی، عدم  کردند. در این خیانت، دنیا مردم و فرماندهان حضرت به امام خیانت 
گذار بود. در این جا الزم است به صورت  رشد سیاسی و تبلیغات معاویه بسیار تأثیر 

مختصر به فعالیت های امام و خیانت مردم و فرماندهان آن حضرت اشاره شود.
آن  و  کردند  بیعت  مجتبی؟ع؟  حسن  امام  با  مردم  علی؟ع؟  امام  شهادت  از  بعد 
حضرت بالفاصله مدیران خود را به شهرها فرستاد. وقتی معاویه از واقعه باخبر شد، به 
گاه  کنند. امام حسن؟ع؟ از ماجرا آ کسب  دو جاسوس مأموریت داد تا از شهر اطالعات 
گاه به معاویه نامه نوشت: جاسوس فرستاده  گردن زد. آن  کرد و  گیر  شد و هر دو را دست 

گر چنین است، آماده جنگ هستم. گویا قصد جنگ داری! ا ای، 
کرد و برای  پس از چند بار مکاتبه، معاویه با لشکریان فراوانی به سوی عراق حرکت 
سران منافقان که سابقًا در لشکر علی؟ع؟ بودند و چهره منافقانه خود را پوشانده و اینک 
گر حسن بن علی؟ع؟  در لشکر امام مجتبی؟ع؟ به سر می بردند، مخفیانه نامه نوشت که ا
را به قتل برسانند، دویست هزار درهم به هر یک می دهد، به عالوه این که آنها را امیر یکی 
کثر منافقان را متوجه خود ساخت و  از لشکریان شام خواهد نمود. معاویه با این شیوه، ا
حتی روزی یکی از آنها در اثنای نماز به جانب حضرت تیر انداخت، اما چون آن بزرگوار 
زره پوشیده بود، اثر نکرد. آری، منافقان در ظاهر به حضرت اظهار محبت می کردند، اما 

که با تو هستیم. در خفا به معاویه نامه می نوشتند 
وقتی خبر لشکرکشی معاویه به امام رسید، باالی منبر رفت و مردم را به جهاد دعوت 
او  با  و  برخاستند  گروهی  حاتم  بن  عدی  ترغیب  با  اما  نکرد،  اجابت  کسی  ولی  کرد، 

14. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 1 و 2، ص 156.
15. بحاراالنوار، ج 46، ص 147.
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گفته  ید، ولی می دانم به  گویید، به نخیله برو گر راست می  کردند. امام فرمود: ا موافقت 
که با بهتر از من )امام علی( وفا نکردید. کرد؛ چنان  خود وفا نخواهید 

کثر آنها که اظهار اطاعت کرده بودند، در آن جا  حضرت به نخیله رفت و متوجه شد ا
کنده را به نام  کردند و سپس مردی از قبیله  حاضر نشده اند. امام در نخیله سخن رانی 
کردند در منزل انبار توقف  »حکم« با چهار هزار نفر به سوی لشکر معاویه فرستادند و امر 
گردید، پیکی نزد  گاه  کنید تا فرمانم برسد، اما وقتی به انبار رسید و معاویه از این رخداد آ
گر به طرف ما بیایی و از حسن بن علی؟ع؟ دست برداری، یکی از  که ا »حکم« فرستاد 
کرد و با  والیت شامات را به تو می دهم و پانصد هزار درهم برایش فرستاد. او امام را رها 
یه پیوستند. پس از آن، امام فرد دیگری  دویست نفر از اقوام و دوستان نزدیک خود به معاو
که او هم فریب معاویه را خورد و  را از قبیله بنی مراد همراه چهار نفر به سوی انبار فرستاد 

به وی پیوست.
کرد. همه  کوچ  حضرت بعد از خیانت فرماندهان به محلی به نام »دیر عبدالرحمن« 
که چهل هزار سواره و پیاده جمع شدند. امام  کردند تا این  سپاه سه روز در آن جا اقامت 
دوازده هزار نفر را به فرماندهی عبید اهَّلل بن عباس به جنگ با معاویه فرستاد و فرمود: امیر 
لشکر، عبید اهَّلل بن عباس است. اگر حادثه ای برایش پیش آمد، قیس بن سعد، امیر باشد 

و چنان که برای قیس هم عارضه ای اتفاق افتاد، پسرش سعید بن قیس، امیر باشد.
تهییج  با معاویه  به جنگ  را  تا مردم  رفتند  به شهر ساباط  امام  و  کرد  لشکر حرکت 
کنار بگذارید. گوش  کنند. آن حضرت در ضمن سخنان خود فرمودند: تفرقه و تشّتت را 
از آن چه شما  به فرمان باشید. آن چه من صالح شما را در آن می بینم، نیکوتر است 

صالح خود را در آن می دانید.
که جزء خوارج بودند از جا بلند شدند و  بعد از اتمام سخن رانی، عده ای از منافقان 
کردند  گروهی علیه آن بزرگوار شورش  کافر شده است.  فریاد زدند: به خدا قسم! این مرد 
کردند، حّتی سجاده او را از زیر پایش  و به خیمه آن حضرت ریختند و هر چه بود غارت 
کشیدند و بردند. وقتی امام اوضاع را چنین دید، به همراه جمعی از اصحاب با وفای خود 
یکی شب شخصی به نام »جّراح بن سنان«  به طرف شهر مدائن حرکت نمودند. در تار
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کافر شدی؛ چنان  گفت: ای حسن!  گرفت و  خود را به حضرت رساند و لجام اسبش را 
که پدرت کافر شد. آن گاه با تیغ یا خنجر به ران مبارک حضرت زد و او را مجروح ساخت.

آماده  گر  »ا فرمود:  با معاویه،  برای جنگ  آمادگی مردم  امتحاِن  برای  امام حسن؟ع؟ 
گر ماندن  کار او را به خدا واگذاریم؛ اما ا کنیم و با تکیه بر شمشیرمان  نبردید، صلح را رد 
را دوست دارید، صلح او را بپذیریم و برای شما تأمین بگیریم«. در این هنگام مردم از هر 

کردند.16 سوی مسجد به فریاد در آمدند و با ندای »البقیه، البقیه« صلح را امضا 
یه درگیر شوم، اینان گردن مرا  گر با معاو هم چنین آن حضرت فرمود: »به خدا سوگند، ا

گرفته، به صورت اسیر به او تحویل می دهند«.17
با  دید،  را  خود  سپاه  یختگی  ر هم  در  حسن؟ع؟  امام  »وقتی  نویسد:  می  جاحظ 
شناختی که از برخوردهای مختلف این مردم با پدرش داشت و می دانست که هر روز به 

گرفت«.18 کناره  کنند، از حکومت  نوعی و رنگی رفتار می 
بی تردید صلح امام؟ع؟ خاری در چشم و استخوانی در گلوی آن بزرگوار بود، اما چاره 
با  الّدین می نویسد: »صلح امام حسن؟ع؟  ای هم نداشت. سید عبدالحسین شرف 
که امامان اهل بیت پس از رسول اکرم؟ص؟ و سلم از  معاویه، از دشوارترین حوادثی بود 
ناحیه این امت بدان دچار شدند. امام حسن؟ع؟ با این صلح، آن چنان محنت طاقت 
که هیچ کس جز به کمک خدا قادر بر تحمل آن نیست؛ لیکن او  فرسایی را متحمل شد 

از این آزمایش... سربلند و پیروز بیرون آمد«.19
یه، خطاب به مردم فرمود: »معاویه  آن حضرت در برابر پیشنهاد صلح از سوی معاو
گر طالب  کنون ا که نه در آن عزت و بزرگواری است و نه انصاف. ا ما را به چیزی خوانده 
گر  ا و  بر هم نهیم  را  برده و دیده  را در دیده فرو  او بپذیریم و این خار  از  زندگی هستید، 
و  کنیم  می  بذل  خدا  رضای  راه  در  را  خود  جان  ما  هستید،  عزت(  )با  مرگ  خواستار 

گذاریم«.20 کمه معاویه را به خدای یکتا وامی  محا

16. الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 406؛ ابن جوزی، تذکرة الخواص، ص 199.
17. عوالم العلوم، ج 16، ص 175، با اقتباس از: رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه؟ع؟، ص 149.

18. رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه؟ع؟، ص 149.
19. صلح امام حسن؟ع؟، ص 7.

20. سیدرسول هاشمی محالتی، زندگانی امام حسن؟ع؟، ص 229.
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گفت: صلح امام حسن؟ع؟ قهرمانانه ترین نرمش تاریخ  با توجه به مطالب فوق باید 
که با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر به وجود آمد. است 

کاری نپذیرفت، زیرا  امام حسن؟ع؟ صلح را به دلیل ترس از مرگ و روحیه سازش 
پستان  به  کودک  که  دارد  گونه عالقه  آن  به مرگ  که  فرزند همان علی ای؟ع؟ است  او 
مادر.21 از این رو در پاسخ اعتراض عبید اهَّلل بن زبیر به صلح فرمود: »وای بر تو! چه می 
که فرزند شجاع ترین مردان عرب هستم و فاطمه، سرور  گویی؟ مگر ممکن است من 
کسی بترسم. وای بر تو! هرگز ترس و ناتوانی در من  زنان جهان، مرا به دنیا آورده است، از 
که ادعای دوستی با من داشتید،  راه ندارد. علت صلح من، وجود یارانی همانند تو بود 

ولی در دل، نابودی مرا آرزو می کردید...«.22 23

21. جعفر سبحانی، فروغ والیت، ص 73.
22. حیاة االمام الحسن؟ع؟، ج 2، ص 280.

23. در این بخش از مجله معارف اسالمی تیر، مرداد و شهریور 1385، شماره 64 استفاده شده است.
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تمام اقدامات امام در طول دوره بعد از صلح رو در روى اقدامات معاویه قرار داشت. 
که به اختصار به آن دو می پردازیم. کوشش هاى امام به دو بخش تقسیم می شود  عمده 

الف(  فعالیت هاى دینی و نشر فرهنگ اسالم:
گرد وجود حضرت حلقه زدند.  پس از حضور امام؟ع؟ در مدینه، محدثان و دانشمندان 
این افراد یا از صحابه پیامبر؟ص؟، و یاران با سابقه امام علی؟ع؟ بودند یا تابعین و دیگر 
گروه اول می توان به احنف بن قیس، اصبغ بن نباته، جابر بن عبداهَّلل  گروه ها بودند. از 
عدى،  بن  حجر  مظاهر،  بن  حبیب  عرفی،  جوین  بن  حبة  همدانی،  جعید  انصارى، 
رشید هجرى، رفاعة بن شداد، زید بن ارقم، سلیمان بن صرد خزاعی، سلیم بن قیس 
یاد،  هاللی، عامر بن واثله بن اسقع، عبایة بن عمر و بن رهبی، قیس بن عباد، کمیل بن ز
حارث بن اعور بن بنان، مسیب بن نجبه فزارى و میثم بن یحیی تمار اشاره کرد و از گروه 
کلیب سبیعی، ابومخنف، جابر بن خلد، جارود بن  دوم ابواالسود دوئلی، ابواسحاق بن 

منذر، حبابه بنت جعفر والبیه، سوید بن غفلة، مسلم بن عقیل و... را نام برد.
گرد آمدند و به واسطه تربیت علمی و  که از شهرهاى مختلف  کسانی بودند  این ها 

معنوى صحیح به عنوان سدهاى محکم در مقابل تحرکات معاویه ایستادند. 1
عمق فعالیت هاى علمی و تربیتی امام؟ع؟ چنان بود که وقتی معاویه از یکی از افرادى 

1. به بحاراالنوار، ج 42، صص 110 تا 112 و ناسخ التواریخ، ج 5، صص 245 تا 247 مراجعه شود.

اقدامات امام حسن مجتبی؟ع؟ در دوران صلح
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که از مدینه به شام آمده بود، از امام حسن؟ع؟ پرسید او پاسخ داد: امام حسن؟ع؟ نماز 
صبح را در مسجد جدش برگزار می کند تا طلوع آفتاب می نشیند و سپس تا به نزدیک 
گونه  ظهر به بیان احکام و تعلیم مردان مشغول است، سپس نماز می خواند و به همین 

زنان از احادیث و روایات او بعد از ظهر استفاده می کنند و این برنامه هر روز اوست. 2
کان اذا صىل الغداة یف مسجد رسول اهلل؟ص؟ جلس  ابن صباغ مالكی هم می نویسد: »و 
یف جملسه یذکر اهلل حىت ترتفع الشمس و حیبس الیه من جیلس من سادات الناس حیدهثم... 

و جیتمع الناس حوله فیتكلم مبا یشیف غلیل السائلنی و یقطع حجج املجادلنی...؛ 3
به ذکر  و  آفتاب می نشیند  تا طلوع  و  برگزار می نماید  النبی  را در مسجد  نماز صبح 
گرداگردش حلقه می زنند و او برایشان معارف و احکام  خدا مشغول می شود. روزها مردم 
که دل هاى  را بشنوند  تا سخنانش  گرد می آیند  او  بازگو می کند... مردم اطراف  را  الهی 
شنوندگان را شفا می بخشد و تشنگان معارف را سیراب می کند. بیانش حجت قاطع 

که جاى احتجاج و مجادله باقی نمی ماند.« است. به طورى 
البته امام؟ع؟ براى فعالیت هاى این چنینی به سالح علم مجهز بود. آن هم علمی که 
از پدرش امیر مؤمنان؟ع؟ و جدش رسول خدا؟ص؟ به ارث برده بود. لذا امام صادق؟ع؟ 
کرد، روزى در نخیله نشسته بودند.  می فرمود: »وقتی حضرت حسن؟ع؟ با معاویه صلح 
که حضرت رسول خرما را در درخت تخمین می کرد و درست  گفت: شنیده ام  معاویه 
می آمد. آیا تو آن علم را داری؟ شیعیان ادعا می کنند علم هیچ چیز از شما پنهان نیست. 
کرم عدد پیمانه هاى آن را بیان می کرد. من عدد دانه هایش را براى  حضرت فرمود: رسول ا

تو می گویم.
یه دستور داد خرماها را چیدند و چهار هزار و سه  چهار هزار و چهار دانه است. معاو
کرده اند و آن را در دست عبداهَّلل بن عامر یافتند.  دانه شد. امام فرمود: یک دانه را پنهان 
که تو  گر نبود این  که امام به معاویه فرمود: به خدا سوگند اى معاویه! ا در این لحظه بود 
کرد، خبر می دادم. پیامبر در زمانی  کافر می شوى و ایمان نمی آورى، به تو از آنچه خواهی 
کسی این را از جدش شنید و او  که  که او را تصدیق می کردند و تو می گویی  کرد  زندگی 

2. االمام الحسن، ابن عساکر، ص 139، ج 231.
3. الفصول المهمه، ص 159.
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کرد و حجر بن عدى را  یاد را به پدر خود ملحق خواهی  که ز کودک بود. به خدا سوگند 
کشت و سرهاى شیعیان را براى تو خواهند آورد.« 4 خواهی 

موجب  که  می کرد  استفاده  نیز  معجزاتی  از  گاه  خود  مجالس  در  امام  این  بر  عالوه 
که  بود  مسموم  و  آلوده  زمان  آن  فضای  قدری  به  یعنی  می شد.  مردم  اعتقاد  تعمیق 
کرامت های زیادی از خودنشان می دادند تا حقانیت خود را اثبات نمایند.  حضرت 
کرد و به  که به امام؟ع؟ در مجلس سخنرانی توهین  5مانند حکایت جوانی از بنی امیه 

اعجاز امام؟ع؟ زن شد و در همان دم موهاى ریشش ریخت و...« 6 

ب( اقدامات تقابلی در مواجهه با معاویه
به  مربوط  برداشت،  جبهه  دو  بین  تباین  وجود  از  پرده  که  امام  کارهاى  از  دیگر  بخش 
که امام در برابر اقدامات معاویه انجام می داد و به عنوان مدافعی سرسخت  کارهایی بود 
و مقتدر در مقابل انحرافات او می ایستاد و سکوت نمی کرد. البته نفس حضور امام خود 
کرده  مانع بسیارى از انحرافات بود و ابهت حضور وى قدرت خیلی از خالف ها را سلب 
بود. لذا شاهد هستیم که بعد از شهادت امام فشار عجیبی بر شیعیان وارد می شود و آنان 
را تا مرز نابودى پیش می برد. در هر صورت اقدامات تقابلی امام دقیقا در برابر اقدامات 

که نمونه هایی از آن را تا به حال خواندیم. ضد دینی معاویه قرار می گیرد 
در این بخش به مواردى از تقابل امام با معاویه اشاره می کنیم:

1- حمایت از شیعیان
کافی است به حمایت هاى امام از دوستان خود در برابر فشار  در مورد این نوع تقابل ها، 
دستگاه معاویه اشاره شود. در این موارد امام یگانه پناهگاه این اشخاص بود و با جرات 

کارگزاران وى می ایستاد. تمام در مقابل ظلم معاویه و 
یاد  )ز کوفه  استاندار  خشم  مورد  بود،  امام  دوستان  از  که  کوفی  سرح  ابی  بن  سعید 
رساند  مدینه  به  را  خود  و  کرد  فرار  نیز  او  شد.  جلب  زیاد  توسط  و  گرفت  قرار  ابیه(  بن 

4. بحاراالنوار، ج 43، ص 329. نمونه هاى دیگر در خرایج، ج 2، ص 573 و العدد القویه، ص 42.
5. برای مطالعه برخی از این کرامت ها می توانید به بخش کرامات امام حسن مجتبی؟ع؟ مراجعه نمایید

6. خرایج، ج 1، ص 236.
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کوفه، خانواده سعید را زندانی، اموالش را  کم  و به امام؟ع؟ پناهنده شد. در مقابل، حا
گوش امام؟ع؟ رسید نامه اى  کرد. وقتی خبر این اقدامات به  مصادره و خانه اش را ویران 

یاد بن ابیه نوشت: خطاب به ز
»اما بعد فانک عمدت ایل رجل من املسلمنی له ما هلم و علیه ما علهیم فهدمت داره و 

کتایب هذا فابن له داره و اردد علیه ماله...؛7 ک  اخذت ماله و حبست اهله و عیاله فان اتا
یان  که سود و ز اما بعد تو یکی از مسلمانان را مورد غضب و خشم قرار داده اى با این 
او سود و زیان مسلمانان است. خانه اش را ویران ساخته و مالش را گرفته و خانواده اش را 

کرده اى. تا نامه من به تو رسید، خانه اش را بساز و مالش را برگردان... زندانی 
یاد ابن ابی سفیان به حسن بن فاطمه8! اما بعد،  یاد ابن ابیه در مقابل نوشت: »از ز ز
که تو نیازمندى و  نامه ات به من رسید. چرا نام خود را قبل از نام من نوشته بودی؟ با این 
من قدرتمند! تو که از مردم عادى هستی، چگونه مثل فرمانرواى قدرتمند دستور می دهی 
کمال رضایت پناهش داده اى حمایت  که به تو پناه آورده و تو هم با  و از فرد بداندیشی 
از  نمی توانی  کنی،  پنهان  گوشت خود  و  پوست  بین  را  او  گر  ا سوگند  خدا  به  می کنی؟ 
کرد و لذیذترین  گر به تو دسترسی بیابم هیچ مراعات نخواهم  کنی و من ا او نگهدارى 
گر او را بخشیدم،  گوشت تو می دانم. سعید را به دیگرى واگذار. ا گوشت را براى خوردن، 

کشتم، به جرم محبت او با پدر تو است. والسالم.« گر  به خاطر وساطت تو نیست و ا
آن  به  هم  را  فرماندار  نامه  و  نوشت  معاویه  به  نامه اى  امام؟ع؟  عبارت،  این  پی  در 
کرد و برایش فرستاد. معاویه نیز بنابر مالحظات مختلف نامه اى به این صورت  ضمیمه 
یاد نوشت: »... نامه اى براى حسن نوشته اى و در آن به پدرش دشنام داده اى و  براى ز
که به جان خودم سوگند تو خود به فسق سزاوارترى.... به  فاسق نامیده اى، در صورتی 
کن؛ خانه اش را  که نامه ام به دستت رسید، خاندان سعید بن ابی سرح را آزاد  مجرد این 

بساز؛ اموالش را برگردان؛ دیگر مزاحم او نباش و...«9

7. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 72.
8. در بین اعراب نسبت دادن شخص به مادر نوعی توهین است اما در باره ی حسنین؟امهع؟ در حقیقت تعریف و منقبت می باشد زیرا 

بیان کننده نسبت ایشان به رسول اکرم؟ص؟ است.
9. نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 73.
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2- دفاع از ارزش ها
در این بخش به دفاع امام؟ع؟ از اصلی ترین ارزش ها یعنی، والیت و امامت می پردازیم 
به هدف  تا  آن داشت  در مخدوش ساختن  به صورت هاى مختلف سعی  معاویه  که 
کمیت در خاندان خود توفیق یابد. امام در مورد این مساله مهم  خود یعنی، استقرار حا

که به برخی اشاره می کنیم: موضع گیرى زیادى داشت 
ک و مقدس امیر مؤمنان؟ع؟ 1- 2- تبیین چهره پا

زمانی که معاویه به خاطر وسوسه اطرافیان مجلسی در کوفه تشکیل داد و اطرافیان معاویه 
مشروعیت  از  دفاع  مقام  در  امام  کردند،  هایی  توهین  امیرمؤمنان  و  حسن؟ع؟  امام  به 
کمیت امام علی؟ع؟ و خاندان او چنین سخن گفت: شما را به خدا سوگند!  امامت و حا
که پیامبر در حجة الوداع خطاب به مردم فرمود:  نمی دانید و به یاد نمی آورید مطالبی را 
و  له و حرموا حرامه  کتاب اهلل فاحلوا حال الناس این قد ترکت فیكم مامل تضلوا بعده  »اهیا 
یت  اعلموا مبحمکه و آمنوا مبتشاهبه و قولوا آمنا مبا انزل اهلل من الكتاب و احبوا اهل بیىت و عتر
و والوا من واالهم و انصروهم عىل من عاداهم و اهنما مل یزاال فیكم حىت یردا عىل احلوض یوم 
القیامة مث دعا و هو عىل املنبر علیا فاجتذبه بیده فقال:اللهم و ال من وااله و عاد من عاداه.... 

ق ...«10   کسفینة نوح من دخل فهیا جنی و من ختلف عهنا غر امنا مثل اهل بیىت فیكم 
گمراه نشوید برجای نهادم و آن  از آن هرگز  که بعد  ای مردم قطعا من میان شما چیزی 
کتاب خداست .  پس حالل خدا را حالل بشمارید و حرام او را حرام بدانید، محکمات 
که خداوند  آن را بشناسید و به متشابهاتش ایمان بیاورید و بگویید ایمان آوردیم به آنچه 
کتاب نازل فرمود و دوست بدارید اهل بیت و عترت مرا و دوست بدارید دوستداران  از 
ایشان را و یاری رسانید به آنها در مقابل دشمنانشان. و این دو از هم جدا نمی شوند تا 
کنار  اینکه نزد حوض به من بازگردند وسپس دعا فرمودند در حالی که علی؟ع؟ روی منبر 
ایشان بودند پس دست او را گرفت و فرمود: خدایا دوست بدار دوستدار او را و دشمن بدار 
دشمنان اورا..... همانا مثل اهل بیت؟مهع؟ در بین شما مانند مثل سفینه نوح است که هر 

کس در آن وارد شود نجات می یابد و هم کس آن را ترک کند غرق می شود.

10. بحاراالنوار، ج 44، صص 70 تا 86، ج 1.
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2- 2- تقبیح حکومت ناشایستگان
بیان می کرد. لذا در  را  و ناشایستگی معاویه  که بی لیاقتی  بود  روش دیگر امام؟ع؟ این 

نامه اى به معاویه نوشت:
با پدر من بیعت می کردند، آسمان  از رحلت پیامبر مردم  گر بعد  ا »سوگند به خدا! 
باران خود را بر آن ها می بارید و زمین برکاتش را به آن ها می بخشید و تو اى معاویه! در 
خالفت طمع نمی کردى اما چون خالفت از سرچشمه اصلی اش منحرف شد، قریش در 
آن نزاع کردند تا آن جا که طلقا و فرزندانش به آن طمع کردند. با این که پیامبر فرموده بود: 
هیچ امتی حکومت خویش را به افراد ناشایست واگذار نکرد با این که دانشمندتر از آن ها 

کشید...« 11 کارشان به تباهی  که  بود، مگر این 
»اما  فرمود:  و  کرد  یادآورى  را  بودنش  ناشایسته  معاویه  خود  به  امام؟ع؟  همچنین 
اخللیفة مفن سار بسیرة رسول اهلل؟ص؟ و عمل بطاعة اهلل عز وجل و لیس اخللیفة سار باجلور و 
عطل السنن و اختذ الدنیا اما و ابا و عباد اهلل خوال و ماله دوال و لكن ذلک امر ملک اصاب 

کان قد انقطع عنه...؛ 12 ملكا فتمنع منه قلیال و 
کند و به طاعت خدا عمل نماید.  که به روش پیامبر؟ص؟ سیر  کسی است  خلیفه آن 
کند و دنیا را پدر و  کند. و سنت را تعطیل  که با مردم به جور رفتار  کسی نیست  خلیفه 
کسی  مادر خود قرار دهد. و بندگان خدا را برده و مال او را دولت خود بداند. زیرا چنین 
آن  بهره مند و سپس لذت  آن  از  کمی  و مدت  به سلطنت رسیده  که  پادشاهی است 

منقطع شده است...«
کان ى از حکومت ناپا 3- 2- اعالم بیزار

اعالم  آن ها  کارگزاران  از  و  می برد  سؤال  زیر  را  کان  ناپا مشروعیت حکومت  بارها  امام 
بیزارى می کرد.

که »حبیب بن مسلمه  که حضرت روزى در مسجدالحرام طواف می کرد  نقل است 
که برگزیده اى راه غیر خداست. او در  فهری « 13را دید و به او فرمود: »اى حبیب، راهی 

11. بحاراالنوار، ج 44، صص 63.
12. احتجاج طبرسی، ج 1، ص 419 و الخرایح و الجرائح، ص 218.

13. از یاران معاویه، از سوى عمر به فرماندارى آذربایجان و ارمنستان گمارده شد. توسط معاویه دوباره والی ارمنستان شد. اسدالغایة، ج 
1، ص 374.
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که راه پدرت را می رفتم در مسیر اطاعت خدا بودم! گفت: روزى  پاسخ از روى تمسخر 
امام حسن به او فرمود: »بىل واهلل لكنک اطعت معاویة عىل دنیا قلیلة زائلة فلنئ قام 
کما قال اهلل  کان ذلک  کنت اذ فعلت قلبت خیرا  ک لقد قعد بک یف آخرتک ولو  بک یف دنیا
کما قال اهلل سبحانه  تعایل: و آخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا و آخر سیئا وللنک 

کانوا یكسبون؛ کال بل ران عىل قلوهبم ما 
کردى. یه اطاعت  که تو براى دنیاى ناچیز و نابود شدنی از معاو آرى، سوگند به خدا 

و  است  گرفته  تو  از  را  آخرت  جایش  به  کرده،  تامین  را  تو  دنیایی  زندگی  معاویه  گر  ا
که فرمود: و  گمان خود نیک انجام دهی، مصداق این آیه شده اى  کارى به  چنانچه تو 
کرده اند  گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف نموده و اعمال زشت و زیبا را با هم مخلوط 
گناه و تبهکارى سیاه شده و  ولی خداوند می فرماید: نه چنین است دل هاى آنان بر اثر 
گاه امام از حبیب روى برگرداند و به راه خود ادامه داد.« 14 کرده اند.« آن  خود را تیره بخت 

4- 2- تبیین مشروع بودن حکومت امیرمؤمنان
مشروعیت حکومت  دادن  نشان  بر  بسیارى  کید  تا فوق  موارد  بر  عالوه  حسن؟ع؟  امام 
والیت  بودن  حق  بر  علیه  معاویه  تهاجمات  به  طریق  این  از  تا  داشت  امیرمؤمنان 
علی؟ع؟ پاسخ بدهد. لذا شاهد استناد حضرت به سخنان پیامبر؟ص؟ در مورد امامت 

امیرمؤمنان؟ع؟ هستیم مانند نصب حضرت در غدیر خم. 15
5- 2- بیان بر حق بودن خود براى حکومت

امام عالوه بر بیان مشروعیت امام علی؟ع؟ به مشروعیت خود نیز اشاره می کرد و این در 
که امام حسن را شایسته خالفت نمی دانست. امام حسن  مقابل ادعاهاى معاویه بود 
که  بر فراز منبر در حضور معاویه به معرفی خود می پرداخت و می فرمود: »ایها الناس هر 
که مرا نمی شناسد من حسن بن علی بن ابی طالب  که می شناسد، هر  مرا می شناسد 
که مرا از حق  و فرزند بهترین زنان، فاطمه دختر محمد رسول خدا هستم.... من هستم 

کرده اند.« 16 خود )والیت( محروم 

14. احکام القرآن، احمد بن علی رازى، ج 4، ص 355 و با اندک اختالف نور الثقلین، ج 5، ص 532.
15. جالء العیون، ص 442 و بحاراالنوار، ج 44، صص 70 تا 86.

16. امالی شیخ صدوق، ص 150.
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که معاویه از وى خواست بر فراز منبر بگوید خالفت را به معاویه واگذار  گاه  و نیز آن 
کردم، فرمود:

کتاب خدا و سنت  که من اولی تر از مردم هستم به خالفت مردم در  »به خدا سوگند 
رسول خدا« 17

6- 2- آمادگی براى نبرد مجدد
که شرایط صلح و مواد آن بارها و بارها از سوى معاویه نقض شده بود،  طبیعی است 
با  مجدد  نبرد  براى  امام؟ع؟  امکانات،  آمدن  فراهم  صورت  در  گفت  می توان  بنابراین 
کردن امام؟ع؟ نیز همین  که دلیل مسموم  معاویه آمادگی داشت لذا برخی عقیده دارند 

یه بود. 18 آمادگی او براى رفتن به شام و مبارزه با معاو
آنچه خواندیم تنها بخشی از اقدامات بی نظیر امام حسن؟ع؟ علیه دستگاه اموی 
بود، همین اقدام ات قاطع و موثر امام حسن؟ع؟ جاى شک براى معاویه باقی نگذاشت 
که یگانه خطر براى او و اموی ها حسن بن علی؟امهع؟ است و هر لحظه احتمال خطر از 

سوى امام آن ها را تهدید می کند.
بنابراین در صدد برآمد به هر وسیله ممکن امام را از سر راه بردارد. او براى این کار بارها 

کرده بود.19 کردن امام  اقدام به توطئه و مسموم 

17. جالء العیون، ص 442.
18. الغدیر، ج 11، ص8، به نقل از طبقات ابن سعد.

19. در بخش مظلومیت ها و جریان شهادت حضرت به این مسئله به صورت مفصل اشاره می شود
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1. توهین به امام:
از جمله رفتارهایی که دستگاه بنی امیه در برابر امام اتخاذ کرد، توهین به آن حضرت بود 
که در قالب ها و شکل هاى مختلفی اجرا می شد و صفحات تاریخ پوشیده از این نوع 

رفتارهاست.
گروه به من ناسزا نگفتند بلکه تو به من  در یک مورد امام به معاویه چنین فرمود:» این 
گرفته اى و اخالق ناپسند در جانت ریشه دوانده. با  گفتی، زیرا، تو با زشتی انس  ناسزا 
گر من و این جماعت  محمد و خاندان او دشمنی می ورزى. سوگند به خدا اى معاویه! ا
در مسجد پیامبر؟ص؟ درگیر می شدیم و مهاجرین و انصار اطراف ما بودند، جرات چنین 

جسارت هایی نسبت به ما نداشتند...« 1
 در جاى دیگر پسر عاص به معاویه می گوید: »مردم به دنبالش راه افتاده اند. فرمان 
کار را به جاهاى باریک ترى  کردند. این دو  گفت تصدیق  کردند. سخن  داد، اطاعت 
را لعن  و پدرش  او  تا  را دنبالش می فرستادى  کسی  که  بود  کشاند. چه خوب  خواهند 

می کردیم و دشنام می دادیم و ارزش هر دو را در پیش دیگران پایین می آوردیم.« 2
کوشیدند  و  کردند  امام  به  اهانت هایی  معاویه  اطرافیان  معاویه،  مجلس  همان  در 
کرده اى خالفت به تو  که: »تو اى حسن! ادعا  کنند از جمله این  کم  مقام و منزلت وى را 

1. بحاراالنوار، ج 44، صص 70 تا 86، ح 11.
2. تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی؟ع؟، عالمه جعفر مرتضی عاملی، ترجمه محمد سپهرى، ص 189.

یان شهادت امام حسن مجتبی؟ع؟ بخشی از مظلومیت ها و جر
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که تو و پدرت را دشنام  کرده ایم  می رسد تو توان آن را ندارى... ما تو را به این جا دعوت 
که  دهیم. اما پدرت را خدا به تنهایی سزایش را داد،... شما مدعیان چیزهایی بوده اید 

حقیقت ندارد...« 3

2. تهمت ها به امام:
در این بخش نیز معاویه و اموی ها نهایت تالش خود را به خرج دادند تا از منزلت امام 
بکاهند. از جمله به امام می گفتند: »تو و پدرت در قتل خلفاى قبلی شرکت داشتید. با 
ابوبکر درست بیعت نکردید. در حکومت عمر کارشکنی کردید و عثمان را کشتید و...« 4

3. جسارت ها نسبت به پدر بزرگوار امام حسن مجتبی؟ع؟:
الف ( توهین و تهمت به امام علی بن ابیطالب؟ع؟

به  و  می کرد  توهین  علی؟ع؟  امام  به  حسن؟ع؟  امام  جبهه  درهم کوبیدن  براى  معاویه 
مورد  در  گاه  توهین ها  این  می کرد.  تشویق  کار  این  به  هم  را  دیگران  و  می زد  تهمت  او 
که در نوع دوم هدف  گاه در مورد زمامدارى و امامت او  شخص حضرت علی؟ع؟ بود و 
خنثی سازى جایگاه امامت در اذهان مردم بود. در همان مجلس قبل که معاویه یارانش 
کنید  این گونه رهنمود داد: »شما سعی  آنان  به  گردآورد،  امام حسن؟ع؟  براى تحقیر  را 
که وى از  کشته شدن عثمان را به پدرش علی نسبت دهید و این مطلب را جا بیندازید 

سه خلیفه قبل ناخشنود بوده «5 
کارگزارانش نوشت: »هرگز اهانت به علی  معاویه بعد از شهادت امام حسن؟ع؟ نیز به 

بن ابی طالب را فراموش نکنید.«
گاهی معاویه در حضور امام حسن؟ع؟ به ایشان اهانت می کرد از جمله: معاویه در 
سفرى که به مدینه داشت، باالى منبر رفت و با ناسزاگویی، به مقام امام علی؟ع؟ توهین 
»... اى مردم! خداوند هیچ  فرمود:  و  برخاست  امام حسن؟ع؟ در همان مجلس  کرد. 
که قرآن می فرماید:  که مجرمان را دشمن او قرار داد. چنان  پیامبرى را نفرستاد مگر این 

3. بحاراالنوار، ج 44، صص 71- 73.
4. همان.
5. همان.
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»وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین.« من پسر علی هستم و تو پسر صخر، مادر 
تو هند6 است و مادر من فاطمه. مادربزرگ تو نثیله و مادربزرگ من خدیجه است.« 7

یادى کرد، امام حسن؟ع؟ فرمود: »اى  کی ز و در مجلسی دیگر که به امام علی؟ع؟ هتا
کس به علی  که پیامبر فرمود هر  پسر جگرخواره! آیا به امیرمؤمنان ناسزا می گویی؟ با این 
کسی  گفته و  کس به من ناسزا بگوید، به خدا ناسزا  گفته و هر  ناسزا بگوید، به من ناسزا 
گوید، خداوند او را براى همیشه به دوزخ وارد می کند. آن گاه به عنوان  که به خدا ناسزا 

کرد.«8 اعتراض مجلس را ترک 

ب( قداست زدایی از سیماى امیر مؤمنان؟ع؟
کند و با این ترفند جایگاه او  که از سیماى امام قداست زدایی  اقدام دوم معاویه این بود 

را از دل ها بزداید.
شهید مطهرى رحمه اهَّلل می نویسد: »علی؟ع؟ از دنیا رفت و معاویه خلیفه شد، بر 
خالف انتظار معاویه، علی؟ع؟ به صورت نیرویی باقی ماند و معاویه آن طورى که اعمال 
بیرون از تعادل و متانتش نشان می دهد، از این موضوع خیلی ناراحت بود لهذا تجهیز 

کرد.« 9 ستون تبلیغاتی علیه علی؟ع؟ 
بخشی از تالش هاى معاویه لعنة اهَّلل علیه در این عرصه چنین است:

دستور داد در منابر رسما علی؟ع؟ را سب کنند و آن را در خطبه هاى نماز و منابر رواج 
کار می کرد. داد و با تهدید و ارعاب مردم را وادار به این 

با اصرار  کند و او چون  که به علی؟ع؟ لعن  از احنف بن قیس خواست  در موردى 
گفت: معاویه روبه رو شد، بر منبر رفت و 

کدام  کرده است، معاویه و علی اختالف داشتند. به هر  »معاویه مرا به لعن علی امر 
که  ئکه و خلق تو اى خدا بر کسی باد  ظلم شده است، او را دعا می کنم. لعنت خدا و مال
6. ِهند دختر ُعْتَبه مشهور به هند جگرخوار )درگذشت 14ق(، همسر ابوسفیان و مادر معاویه. او در جنگ احد، مشرکان را برای نبرد با 
مسلمانان تشویق می کرد و در پایان جنگ، سینه و شکم حمزة بن عبدالمطلب را پاره کرد و جگر او را به دندان گرفت. همچنین از گوش 

و بینی مسلمانان کشته شده، گردنبند و دستبند ساخت. ویکی شیعه
7. کشف الغمة، ج 2، ص 150.

8. النصائح الکافیه، ص 97 و حقایق پنهان، ص 258.
9. حماسه حسینی، ج 3، ص 26.
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گفتند: آمین. کرده است و لعنت تو بر فئه باغیه از این ها باد.« مردم هم  ظلم 
صحابه منافق را وادار به جعل حدیث علیه امام می کرد. از جمله سمرة بن جندب 
ى نفسه ابتغاء مرضات اهلل...«  کرد بگوید آیه »من الناس من یشر را با 400 هزار درهم وادار 

10که درباره علی؟ع؟ در لیلة المبیت است درباره ابن ملجم نازل شده است.

کار به جایی رسید که دست به بدعت در احکام هم زدند. مثال چون در  در این زمینه 
که نشنوند از محل  خطبه هاى نماز عید علی؟ع؟ را سب می کردند و مردم به خاطر این 

کردند. 11 نماز خارج می شدند، خطبه ها را مقدم بر نماز 
امام باقر؟ع؟ در مورد این اقدام بنی امیه می فرمود: »ویروون عن عىل؟ع؟ اشیاء قبیحة 

ور؛ 12 و عىل احلسن و احلسنی؟امهع؟ ما یعلم اهلل اهنم قد رووا یف ذلک الباطل و الكذب و الز
مطالب زشتی را درباره علی؟ع؟ و حسن و حسین؟ع؟ نقل می کردند که خدا می داند 

همه اش باطل و دروغ و بهتان بود.«

4. حمله به حضرت و ترور ایشان در ساباط
که خطاب به یاران بی وفا و پیمان شکن  خطبه های امام مجتبی؟ع؟ در جریان صلح 
خویش در ساباط ایراد می فرمود، خود سند آشکاری بر مظلومیت و غربت آن حضرت 
با معاویه در مداین به این  اراده صلح  از  که پس  از آن جمله، خطبه ای است  است. 
که خیر  که من به حمد ونعمت الهی امیدوارم  مضمون ایراد فرمود: »اما بعد، به درستی 
خواه ترین مردمان برای خالیق باشم. کینه ای از هیچ مسلمانی در دل ندارم و اراده بدی 
گذرانم. جمعیت و اتحاد مسلمانان را از پراکندگی آنان بهتر  کس در خاطر نمی  به هیچ 
می دانم. آنچه من صالح شما را درآن می دانم، بهتر است از آنچه خودتان صالح خویش 
کنم بر  که من برایتان اختیار می  می پندارید. پس با امر من مخالفت نکنید و رأیی را 
به هر چه موجب خشنودی اش  و  بیامرزد  را  تعالی ما و شما  که حق  باز مگردانید  من 
کند«. چون سخن آن حضرت بدین جا رسید، به بهانه اینکه قصدصلح  است هدایت 

10. بقره، 207.
11. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 152.

12. سلیم بن قیس، ص 69.
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کردند، خیمه اش را غارت نمودند و خنجری بر ران مبارکش  با معاویه دارد، به اوحمله 
که تا استخوان را شکافت. فرود آوردند 

مظلومیت امام حسن؟ع؟ از زبان امام باقر؟ع؟
کش، به ویژه امام  که اجداد پا گداز، شرح جور و جفایی را  امام باقر؟ع؟ در بیانی جان 
حسن مجتبی؟ع؟ از دست مردمان کشیدند این گونه بیان می فرماید: »چه ها به ما رسید 
کشیدند شیعیان و محبان ما از  از ستم قریش و اتفاق آنان بر ظلم و ستم ما، و چه ها 
ی او شمشیر کشیدند...  مردم... چون با امیرمؤمنان بیعت کردند، آن را شکستند و به رو
تا او را شهید کردند. پس با پسرش امام حسن؟ع؟ بیعت نمودند و بعد از بیعت با او، مکر 
ی او ایستادند  کردند تا آنجا که می خواستند او را به دشمن تحویل دهند و اهل عراق بر رو
که  گردانیدند تا آنجا  کردند و او را مضطر  و بر پهلویش خنجر زدند و خیمه اش را غارت 
کردند و  با معاویه صلح نمود.... بیست هزار نفر از اهل عراق با امام حسین؟ع؟ بیعت 
که او را به  گردن ایشان بود  کشیدند و هنوز بیعت های آن حضرت در  به روی او شمشیر 

شهادت رساندند«.

5. خیانت همسر و به شهادت رساندن حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟
کم نیشابورى با سند قوى از ام بکر بنت مسور نقل می کند: »کان احلسن بن عىل سم  حا
کبده فلم یلبث بعد  کان خیتلف  کانت مرة االخیرة الىت مات فهیا  کل ذلک یغلب حىت  مرارا 

یف؛  ذلک اال ثالثا حىت تو
کردند لیکن اثر چندانی نمی گذاشت ولی در آخرین مرتبه  حسن؟ع؟ را بارها مسموم 

کرد و بعد از آن سه روز بیشتر زنده نماند.« 13 زهر پهلویش را پاره پاره 
یه را این گونه بیان می کند: »چون  در این باره، ابن ابی الحدید دلیل اصلی اقدام معاو
معاویه می خواست براى پسرش یزید یعت بگیرد، اقدام به مسموم کردن امام مجتبی؟ع؟ 
گرفت. زیرا معاویه براى گرفتن بیعت به نفع پسرش و موروثی کردن حکومت مانعی بزرگ تر 

13. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 173.
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و قوی تر از حسن بن علی؟امهع؟ نمی دید.« 14
که درباره علت شهادت حضرت امام حسن؟ع؟ نقل شده از مغیره  از جمله روایاتی 
گرفت تا برای  گذشت و تصمیم  که ده سال از خالفت معاویه  گفت: »وقتی  که  است 
جانشینی پسرش یزید از مردم بیعت بگیرد، برای جعده دختر اشعث بن قیس )سر دسته  
گر حسن؟ع؟ را مسموم کنی، من تو را به همسری پسرم یزید در  که ا منافقان( پیام فرستاد 
می  آورم و صد هزار درهم نیز برای او فرستاد. جعده، حضرت امام حسن؟ع؟ را مسموم 

کرد. معاویه آن مبلغ پول را به او بخشید، ولی او را به همسری یزید در نیاورد.15
گرفت و به منزل آورد. آن  امام صادق؟ع؟ می فرمود: »جعده - لعنة اهَّلل علیها - زهر را 
گرمی بود. به هنگام افطار خواست مقدارى شیر  روزها امام روزه داشت و روزهاى بسیار 

بنوشد. آن ملعون زهر را در میان آن شیر ریخته بود.
واهلل  اهلل  قتلک  قتلتین،  اهلل!  عدوة  برآورد:  فریاد  بعد  لحظاتی  آشامید،  را  شیر  وقتی 

یه؛ یک و خیز تصینب مین خلفا و لقد غرک و سخر منک واهلل خیز ال
کند. سوگند به خدا بعد از من بهره اى  کشتی. خدا تو را نابود  اى دشمن خدا! تو مرا 
و  بی چاره  خدا  به  سوگند  گرفتند.  کار  به  رایگان  و  زدند  راگول  تو  بود.  نخواهد  تو  براى 

کرد.« بدبخت نمود تو را و خود را خوار و ذلیل 
که جعده او را مسموم  امام صادق؟ع؟ در ادامه فرمود: »امام مجتبی؟ع؟ بعد از این 

کرده بود، عمل نکرد.« 16 کرد، دو روز بیشتر زنده نماند و معاویه نیز به آنچه وعده 

6. جلوگیری مروانیان از به خاکسپاری پیکر حضرت امام حسن؟ع؟ در کنار 
مضجع رسول اهلل؟ص؟

حسین؟ع؟  امام  حضرت  برادرشان  به  حسن؟ع؟  امام  حضرت  شهادت  هنگام  در 
وصیت کردند تا پس از شهادت تدفین ایشان را شخصا برعهده بگیرند و بدن مطهرشان 
کسپاری پیکر من  که زود باشد بنی امیه از خا را نزد مرقد رسول اهَّلل؟ص؟ ببرند و خبر دادند 

14. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص 49.
15. نگاهی به زندگی دوازده امام، صفحه 163-164

16. بحاراالنوار، ج 44، ص 154.
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نزد جدم پیامبر اکرم؟ص؟ ممانعت می کنند، مبادا در کنار پیکر من خونی بر زمین ریخته 
شود.

امام  حضرت  بست،  فرو  جهان  از  چشم  حسن؟ع؟  امام  حضرت  آنکه  از  »پس 
حسین؟ع؟ طبق وصیت، پیکر او را غسل داد و کفن کرد و آن را بر تابوتی گذارد و برای تازه 
کردن دیدار به سوی قبر رسول خدا؟ص؟ حمل نمود. مروان )که آن هنگام از طرف معاویه 
که حضرت امام حسین؟ع؟  کردند  با اطرافیانش )بنی امیه( تصور  فرماندار مدینه بود( 
می خواهد جسد برادرش را کنار قبر رسول خدا دفن نماید، لذا با دار و دسته  خود اجتماع 

کردند و لباس جنگ پوشیدند تا از آن جلوگیری نمایند.
که امام حسین؟ع؟ جنازه  برادر را به جانب قبر رسول خدا؟ص؟ آورد تا تجدید  وقتی 
آنان  به  و  بر شتر شده  نیز سوار  گرد هم آمدند، عایشه  از هر سو به  عهد نماید، مروانیان 
پیوست و فریاد می  زد: »ما لی و لکم تریدون ان تدخلوا بیتی من ال احب: ما را با شما چه 
که من او را دوست ندارم.« و مروان  کنید  کار؟ آیا می  خواهید شخصی را به خانه  من وارد 
می  گفت: »چه بسا جنگی که بهتر از شادی و آسایش است، آیا عثمان در دورترین نقطه  
مدینه دفن گردد ولی حسن پیش قبر رسول خدا؟ص؟ دفن شود؟ هرگز این کار نخواهد شد 

تا من شمشیر )قدرت( به دست دارم. «
ی دهد. عبداهَّلل بن  نزدیک بود فتنه و درگیری شدید بین بنی  امیه و بنی  هاشم رو
که آمده  ای  گفت: »ای مروان، از هر جا  عباس با شتاب نزد مروان رفت و به او چنین 
ک  کنار قبر رسول خدا؟ص؟ به خا که حسن؟ع؟ را در  یم  به همانجا برگرد، ما قصد ندار
کنیم، سپس  یارت قبر رسول خدا؟ص؟ دیدار تازه  که با ز یم بلکه قصد ما این است  بسپار
کنار قبر جده  اش فاطمه بنت اسد؟اهع؟ می  بریم و طبق وصیت آن حضرت  پیکر را به 
که پیکر مبارکش را  گر امام حسن؟ع؟ وصیت می کرد  یم و ا ک می  سپار و همانجا به خا
که تو عاجزتر از آن  ک سپرد شود به خوبی می  دانستی  کنار قبر رسول خدا؟ص؟ به خا در 
کنی، ولی خود آن حضرت داناتر به خدا و رسول خدا؟ص؟  کار منع  که ما را از این  هستی 
چنانکه  گردد  ویران  و  توهین  اینکه  از  است،  خدا؟ص؟  رسول  قبر  حرمت  نگهداری  و 
کرد و بدون اذن او، داخل خانه  اش شد.« سپس ابن  عباس به عایشه  کار را  دیگری این 
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گفت: »این چه رسوایی و بی  شرمی است؟ روزی سوار بر استر و روزی سوار بر  کرد و  رو 
کنی و با دوستان خدا بجنگی، برگرد از  شتر می  شوی و می  خواهی نور خدا را خاموش 
کار مطابق خواسته  تو شده و آنچه را دوست داری به  آنچه ترس داشتی )اتفاق نیفتاد.( 

آن رسیده  ای....«
به من  امام حسن؟ع؟  گر وصیت  »ا فرمود:  و  آمد  به پیش  امام حسین؟ع؟  حضرت 
که حتی به اندازه  شیشه خون حجامتگری برای من خونریزی نشود، شما به خوبی  نبود 
گرفته می  شد. شما رشته   کار  که چگونه شمشیرهای خدا در مورد شما به  می  فهمیدید 
پیمانهای میان ما و خود را گسسته اید و آنچه را که ما با شما شرط کردیم؛ نابود کرده اید.«

سپس حضرت امام حسین؟ع؟ با همراهان، پیکر حضرت امام حسن؟ع؟ را به سوی 
ک سپردند. کنار قبر جده  اش فاطمه بنت اسد علیها  السالم به خا بقیع بردند و در 

که  حضرت امام حسن؟ع؟ در روز بیست هشتم صفر سال پنجاه هجری در حالی 
چهل و هشت سال از عمر پر برکتشان می  گذشت به شهادت رسیدند، دوران خالفتشان 
ک  ده سال بود، برادر و وصیشان حضرت امام حسین؟ع؟ پیکر ایشان را در بقیع به خا

سپردند.« 17

17. نگاهی به زندگی دوازده امام، صفحه 166- 165
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نتیجه بی وفایی

کی به همراه داشته که دیر یا زود گریبانگیر  دوری از حق و گرایش به باطل، همواره آثار هولنا
گرفته اند، هوشیاران روزگارند؛ زیرا  که از این درس تاریخ عبرت  اهل آن شده است. آنان 
این  و  و باطل سپری می شود  به لحظه در جدال حق  انسان ها، لحظه  صحنه زندگی 
که حق، امام  گردد. جایی  توجه، باید در تمام تصمیم های ریز و درشت زندگی لحاظ 
معصوم و حجت خداوند باشد و باطل، طاغوت سیاه رویی چون معاویه، روشن است 
کرد؛  را نصیب جامعه خواهد  باطل، چه بدبختی هایی  به  آوردن  و روی  ترک حق  که 
گویی های امام مجتبی؟ع؟ درمورد روزگار آینده  که در تاریخ ثبت است، پیش  چنان 
کرد. چون  کوفه و بصره  یاد را والی  کار درست بود. معاویه پس از صلح، ز مردمان فریب 
او شیعیان را می شناخت، آنان را از هر جایی پیدا می کرد و به قتل می رسانید و می 
ترسانید. دست و پای آنان را می برید و بر درخت خرما به دار می آویخت. چشمان آنان را 
کرد و در عراق  کور می کرد و ایشان را آواره دیار می نمود، تا آنکه همه آنان را از عراق بیرون 

گردید یا رانده و آواره شد. کشته شد وبه دار آویخته  شیعه ای نماند مگر آنکه 




