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مقدمه

مقدمه

بینش عمیق ،شرط ایمان

شاید بتوان ادعا کرد و دلیل محکم آورد که بعد از امیرالمؤمنین(ع) هیچکدام از ائمة اطهار به اندازة
امام حسن مجتبی(ع) مورد بغض ،عناد و دشمنی بدخواهان قرار نگرفتهاند .بیشتر عمر نسبتاً کوتاه

امام مجتبی در دوران سیاه معاویه گذشته است و از آنجایی که معاویه به قدرت روحی و معنوی

امام دوم تا حد زیادی اطالع داشت و جنگاوری کم نظیر او را در صفین دیده و آوازة رزمآوری امام
را در جمل شنیده بود ،او را واقعاً رقیب جدي خود میدانست .از طرفی کماالت فراوان و خارج از
شمارة امام و در رأس آنها مشمول آیة تطهیر بودن ،نوة پیامبر رحمت قرار داشتن ،فضل و سخنوری،

فصـاحت بیمثال ،بالغت بینظیر ،سخـاوت منحصر به فرد ،ایثـار فوقالعاده ،مردمـداری عجیب،
عبادتهای فراوان ،لحن دلنشین و چهرة بسیار زیبا و ّ
جذاب ...اینها برای امام مجتبی موقعیت
ممتازی را بین مردم و به خصوص بین اصحاب و تابعین ایجاد کرده بود.

معاویه که از سالیان دراز و از عصر خلیفة دوم در شام مشق خالفت  -یا بهتر بگوییم مشق

سلطنت -میکرد ،در انتظار روزی بود که بر سراسر کشورهای اسالمی سلطه یابد و بدين لحاظ وجود
امام دوم را با این موقعیت برنمیتافت؛ كه ما در همین کتاب به شرح خصومتهای برنامهریزی شدة

بنیامیه و شخص معاویه ،به خصوص نسبت به امام مجتبی ،به صورت مستدل خواهیم پرداخت و
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خواهيم گفت که بنیامیه ضد اسالم و با اکراه و اجبار اسالم را پذیرفته بودند تا در موقعیت خاص،
اسالم را از درون متالشی کنند؛ و در اين مسير معلوم است كه وجود مقدس امام مجتبی(ع) را به

هیچوجه تحمل نمیکردند ،چون امام حسن(ع) را مانع انجام اصلي توطئة خود میدیدند.
بنیامیه از همان آغاز در سه جبهه با امام وارد پیکار شدند:

 -1جنگ روانی
 -2جنگ تبلیغاتی
 -3جنگ نظامی
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

الف :جنگ روانی

ی شده ،جبهة گستردهای در عرصة روانی در مقابل امام دوم(ع)
بنیامیه در یک تالش برنامهریز 

گشودند؛ جنگی فرسایشی و سخت.

کارشناسان نظامی امروزین نقش جنگ روانی را برای تخریب روحیة دشمن در جنگهای

کالسیک بسیار مهم و حتی مهمتر از جنگ نظامی میدانند.

امروز که جهان دنیای ارتباطات و تبادل اطالعات است ،دشمنان ملتهای آزادة دنیا با تسلط

بر انواع وسایل ارتباط جمعی و بهکارگیری دهها ماهواره و صدها شبکههای ماهوارهای با هزاران
کانالهای تلویزیونی ،عم ً
ال جنگ با مخالفان خود را به داخل منازل مردم کشاندهاند .بسیاری از
مردم ساده دل و بیتوجه به ترفندهای خطرناک ،با خرید ارزان یک آنتن ماهوارهای که امروز به
سادگی و ارزانی در همة شهرها و روستاها قابل دسترسی ،نصب و استفاده است ،ناخواسته بیننده

و شنوندة برنامههای مسموم دشمنان خود هستند .آنها اغلب با تهیة برنامههای مورد عالقة مردم
مانند فیلمهای سینمایی و سریالهای خانوادگی ،نخست به فریب مردم کشورها میپردازند ،سپس
با راست و دروغ کردن حوادث و مسائل و اینکه برنامة آنها پربینندهترین برنامههاست ،سؤاالت ساده

و پیشپا افتادهای را مطرح میکنند .آنگاه با اعالم شماره تلفن میگویند که به کسانی که پاسخ
درست سؤال را بدهند ،جایزة مهمی به آنها تعلق میگیرد .تلفنها هم عمدتاً برای تماس گیرنده

مجانی است .برنامهریزان ،تهیهکنندگان و مجریان فارسیزبان که اغلب عضو سرویسهای جاسوسی

بیگانهاند ،از این تماسها حداکثر سوء استفاده را میکنند؛ زیرا آنها به بهانة گرفتن پاسخ سؤال با
طرح چند سؤال دیگر -که غالباً سیاسی است -به بینندگان خط میدهند و به تدریج آنها بر قلب و

فکر بیننده تسلط مییابند .خالصه کار به جایی میرسد که بینندة سادهدل از خود میپرسد مث ً
ال
چرا باید در انتخابات شرکت کنم؟ انتخاباتی که چنین و چنان است...
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ِ
فرهنگ کارگردانان این شبکهها چیزی به نام مذهب ،وطن دوستی ،غیرت،
از آنجایی که در

بیگانه ستیزی ،خدمت به مردم ،هویت ملی و ...وجود ندارد ،به تدریج سعی میشود غیر مستقیم

مخاطبان خود را از عواملی که موجب مقاومت ملی در برابر بیگانگان میشود ،خالی کنند...

معاویه نیز با به کارگیری پول ،زور و حتی عالمان دین فروش و طالب دنیا ،مردم را از سویی از

اسالم ناب دور کرد ،و سپس به سمت و سوی فرهنگ جاهلی و بيمحتوا سوق داد.
ب :جنگ تبلیغاتی

معاویه که خستگی و خشم مردم را از عملکردهای عثمان میدانست ،منافقانه عثمان را به

مردمآزاری بیشتر تشویق میکرد .از طرف دیگر با وعده و وعیدهای زیاد «مروان بن حکم» رئیس

دفتر و مغز منفصل ،عثمان را به ضدیت با اسالم ،اصحاب و با اهلالبیت تحریک مینمود .حاصل

عملکرد معاویه در این عرصه ،نفرت عمیق و بیسابقة مردم از عثمان بود .سرانجام مردم مدینه کاسة
صبرشان لبریز شد و عثمان را کشتند؛ چیزی که مطلوب معاویه بود.

بود و اصحاب را حسب مقام و موقعیت و نقطة ضعف آنها تقویت میکرد .طبق آنچه پیشبینی

همه بود ،مردم خسته از عملکردهای عثمان ،به امید روزهای بهتر که دیگر از فرهنگ عثمان اثری

مقدمه

از طرفی معاویه در اواخر خالفت عثمان طی برنامهریزیهای دقیقی با اصحاب در تماس دايم

نباشد ،با امیرالمؤمنین بیعت کردند؛ ولی اصحاب سه دسته شدند؛

دستة اول :آنهایی که با طیب خاطر با امیرالمؤمنین(ع) بیعت کردند؛ مانند عبداهللبنعباس،

عمار یاسر و محمدبن ابی بکر.
ّ

دستة دوم :آنهایی که با اکراه بیعت کردند ،ولی در دل مخالف خالفت امیرالمؤمنین بودند؛ مانند:

طلحه و زبیر.

دستة سوم :آنهایی که اص ً
ال بیعت نکردند؛ مانند :اسامهبن زید ،عمروعاص و مروان.

معاویة غیرمسؤول

گفتیم که معاویه در دورة خلیفة دوم حاکم بالمنازع شام شد .او هیچ کس را جز خودش قبول

نداشت و خـود را در برابر هیچکس مسؤول نمـیدانست؛ چون کسی دربارة عملکردش از او سؤال

نمیکرد .بنابراین معاویه از همان آغاز و در راستای اهداف استراتژیک خود ،به یارگیری و به تدریج،
به مرور جزيیات نقشة خود میپرداخت .او با ترفندهای مخصوص به خود با فریب عمروعاص ،او را

رفیق گرمابه و گلستان و مشاور و مغز منفصل خود کرد .عمروعاص فرزند تبهکا ِر تبهکاری بیدین و
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مشرک به نام «عاصبن وائل» بود که پیامبر رحمت را «ابتر» نامید و خداوند رسماً عاص را دشمن
پیامبر خواند و خود او را ابتر خواند:

إِ َّن شانِ َئ َ
ک ُه َو الْ َأبْ َت ُر

1

عمروعاص با همة زرنگی که داشت فریب وعدة معاویه را خورد و تسلیم و مشاور وی شد .معاویه

همچنین «زیادبن ابیه» که عنصری آلوده با مادری تردامن بود و در جنایت همتا نداشت ،با ترفند

«استلحاق»2مشاور خود کرد .او در راستای براندازی اسالم ،شخصی مانند «مغیرهبن شعبه» را هم به
خدمت گرفت و اینها همگی برای براندازی اسالم و حداقل در انزوا قرار دادن اهلالبیت ،شدیدا ًاز معاویه
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

حمایت میکردند.

ج :جنگ نظامی

نباید از این نکته غافل شد که معاویه اصوالً مرد بزم بود نه اهل رزم .از او هیچ کار چشمگیری در

عرصة نظامی دیده و يا شنیده نشده است .اما معاویه به منظور اجتناب از هر جنگی که به طور قطع

به شکست او میانجامید ،فریب و خدعه را به کار میبرد؛ که هم کم هزینه بود و هم سریعاالثر.

دیدیم که در جنگ صفین به منظور پایان دادن به جنگ ،قرآنها را بر سر نیزه کرد و به دروغ گفت
پیرو حکم قرآن است و عم ً
ال به جنگ پایان داد .در جنگ با امام مجتبی(ع) هم با فریب سران سپاه از
بروز جنگ جلوگیری کرد .او به طور دايم در تمامی مدت حکومتش به خصوص پس از شهادت امام
امیرالمؤمنین(ع) در سال 40هجری تا لحظة مرگش در سال 60با مسلمانان و خودیها در جنگ بود.
بیسوادی مردم ،مطلوب حاکمانجور

معاویه نه تنها در اسالم سابقهای نداشت ،بلکه تا سالهای آخر عمر پیامبر در کفر و شرک ماند و

با پدرش ابوسفیان مشغول توطئه علیه اسالم بود .او پس از پذیرش اسالم ظاهری ،این بار در لباس

اسالم به توطئه علیه پیامبر اسالم(ص)پرداخت .یکی از آن توطئههای رسوا ،شرکت معاویه در توطئة
ترور پیامبر(ص) در بازگشت از جنگ تبوک در سال  9هجری بود...

3

حال چه موضوعی باعث شد که معاویه با آن قبیلة آلوده به شرک و عملکرد سوء و زشت خود

سالیان دراز و بالمنازع در شامات حکومت کند؟ آیا غیر از تبلیغات گستردة بنیامیه و شخص معاویه

علیه اسالم و علیه اهلالبیت بود؟ چیزی که مطلوب قدرتمندان قرار داشت.

 -1سورة کوثر ،آیة  - 3دشمنت خود بىتبار خواهد بود.
 -2شخصی نسبت به دیگری ا ّدعای پیوند نسبی کند ،مانند آن که م ّدعی فرزندی یا برادری وی نسبت به خود باشد.
 -3زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص612
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در مورد تأثیر تبلیغات معاویه در شام به اراية یک سند اکتفا میکنیم:
ابنابی الحدید در شرح نهجالبالغه مینویسد:

«یکی از دوستان ما که اهل علم بود ،میگفت در انجمنی دربارة ابوبکر ،عمر ،علی(ع) و معاویه

سخن میگفتیم ...جمعی از عامه (مردم عادی) میآمدند و سخنان ما را میشنیدند .یکی از آنها که

ریش بزرگتر و انبوهي داشت ،روزی به من گفت :چقدر دربارة علی(ع)،
از دیگران خردمندتر بود و ِ

معاویه و فالن و فالن حرف میزنید؟ گفتم تو در این باب چه نظری داری؟ گفت :دربارة کی؟ گفتم

دربارة علی(ع) چه میگویی؟ گفت :مگر او پدر فاطمه نیست؟ گفتم :فاطمه کی بود؟ گفت :زن
پیغمبر(ص) و دختر عایشه و خواهر معاویه!!؟ گفتم :حکایت علی چگونه بود؟ گفت در جنگ حنین

با پیغمبر(ص) کشته شد».

1

این همه بیاطالعی ،بیخبری و جهالت عظیم ،آن هم جهل مرکب حاصل سیاستهای معاویه
بود .وی که اصوالً دنبال ریشهکنی اسالم بود ،نمیخواست مردم شام از معارف اسالمی آگاهی یابند.

جامعه و بیاعتنایی به اعتقادات مردم است.

مقدمه

تبدیل خالفت به سلطنت
اصوالً هر نوع مدیریتی که با اصول و ارزشها همخوانی نداشته باشد ،دلیل بیاطالعی از نیاز
در دوران جاهلیت امور بر وفق مقررات و ارزشها پیش نمیرفت ،بلکه عوامل دیگری مانند

قومگرایی که ضد شایسته ساالری است ،مطرح بود .عثمان که رفتار پیامبر اسالم(ص) را در انتخابها
دیده بود ،یا حداقل از اخالق و رفتار مدیریتی شیخین اطالع داشت ،پس از رسیدن به قدرت یکباره

از پوستین ارزشهای اسالمی بیرون آمد و حتی عملکرد شیخین را به دور انداخت و خودمحوری
را در پیش گرفت .ذی ً
ال به یک نوع از قومگرایی عثمان اشاره میکنیم:
«خلیفة سوم ،دستور داد سعدبن ابی و ّقاص را از استانداری کوفه بردارند و به جای وی «ولیدبن

عقبهبن ابی معیط» را گماشت .ولید از بنیامیه و از خویشاوندان عثمان بود .وقتی که ولید وارد کوفه
شد ،همه تعجب کردند .یعنی چه؟ آخر این آدم ،كسي است که حکومت را به او بدهند؟ چون ولید
هم به حماقت معروف بود هم به فساد! این ولید همان کسی است که آیة شریفة:
جاء ُکم ِ
فاس ٌق بِ َن َب ٍإ َف َت َب َّي ُنوا
إِ ْن َ ْ

2

اگر فاسقی برای شما خبری آورد ،به تحقیق بپردازید و به حرفش گوش ندهید.
 -1مروج الذهب ،ابن ابی الحدید ،ج ،2ص38
 -2سورة حجرات ،آیة 6
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اين كالم در مورد اوست و قرآن اسم او را فاسق گذاشته است.

این متعلق به زمان پیامبر(ص) است .معیارها و ارزشها و جابهجایی آدمها را ببینید! این آدمی

که در زمان پیامبر(ص) ،در قرآن به نام «فاسق» آمده و همان قرآن را مردم هر روز میخواندند،
در کوفه حاکم شده است.

عبداهللبن مسعود وقتی چشمش به او افتاد ،گفت :من نمیدانم تو بعد از این که ما از مدینه

آمدیم ،آدم صالحی شدی یا نه! یا مردم فاسد شدهاند؟

ت بَ ْع َدنا اَ ْم َف َس َد ال ّن ِ
اس
ما اَ ْدری اَ ْص َل ْح َ

1

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

یعنی تو که صالح نشدهای ،بلکه مردم (خلیفه) فاسد شدهاند که مثل تویی را به عنوان امیر به

شهری فرستادهاند.
سعدبن ابی و ّقاص هم تعجب کرد .منتها از بُعد دیگری ،و گفت:
ت بَ ْع َدنا اَ ْم َح َمقْنا بَ ْع َد َ
ک
اَ َک ْس َ

تو که آدم احمقی بودی ،حاال آدم باهوشی شدهای ،یا ما این قدر احمق شدهایم که تو بر ما ترجیح

پیدا کردهای؟

ولید در جوابش گفت:

ال َت َج َّز َع ْن اَبا اِ ْسحق
ناراحت نشو سعد.

ُک ُّل ذالِ َ
ک لَ ْم َی ُک ْن.

نه ما زیرک شدهایم و نه شما احمق شدهای.

َو اِنَّما ُه َو الْ َم ِل ُ
ک

مسأله ،مسألة پادشاهی است.

تبدیل حکومت الهی و خالفت و والیت به پادشاهی خودش داستان عجیبی است.
سعدبن ابی و ّقاص باالخره صحابی پیامبر بود .این حرف ولید برای او سنگین بود.
َف َ
قال َس ْع ُد اَرا ُک ْم َج َع ْل ُت ُموها َم ِلک ًا

ميبينم كه شما (يعني در حقيقت عثمان) خالفت اسالمي را به پادشاهی تبدیل کردهاید.

2

در دوران عثمان انحراف عمیقی در خط مشی حکومت اسالمی به وجود آمد .اگر پادشاهان به

دیکتاتوری و مردمگریزی میپردازند ،دليلش آن است که یا خود به زور و قهر و جبر به پادشاهی
-1تاریخ ابن اثیر ،ج ،3ص 82تا.83
 -2تجزیه و تحلیل مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه  ،1377/3/18نقل از کتاب چهار گفتار ،ص.93
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رسیدهاند -كه در چنان وضعی به خود اجازه میدهند مردم آزاری کنند -و یا اینکه پادشاهی به

ارث به آنها رسیده است -و باز هم پادشاه حق خود میداند که هرطور خواست پادشاهی کند .-اما

عثمان خود را خلیفة پیامبر(ص) میدانست .هنوز دیر زمانی از ارتحال پیامبر نمیگذشت؛ مردم از

عثمان عمل به احکام اسالم را میخواستند ،اما عثمان به خود اجازه میداد هر طور دلش میخواهد
حکومت کند و آثار این خود محوری نيز تا آخر دست از سر اسالم و مسلمانان برنمیدارد.
فریب اصحاب

گفتیم که معاویه از همان آغاز مسؤولیت در شام در صدد حاکمیت بر دنیای اسالم بود تا اسالم

را ریشهکن کند .بنیامیه که سرسختترین ،قویترین و پرتعدادترین دشمنان اسالم بودند ،از همان
آغاز رسالت پیامبر ،به خصومت با ايشان پرداختند.

مجموعة مشکالتی که پیامبر و مسلمانان قبل از هجرت در مکه داشتند ،از رهگذر تحریک بنیامیه

و رئیس آنها ابوسفیان بود و سرانجام با تحریکات و تحرکات بنیامیه بود که قریش تصمیم به کشتن
طبق معمول خداوند قادر و حکیم پیامبر را حفظ کرد و رسول خدا را با عنایات و راهنماییها و

دقت و هوشمندی خود از مکه خارج ،و پیامبر(ص) وارد مدینه شدند .از آن به بعد ابوسفیان جنگهای

مقدمه

پیامبر گرفت.

فراوان و اغلب نابرابری را بر پیامبر تحمیل کرد و صدها نفر از بهترین مسلمانان را به خاک و خون

کشید...

امیه یکباره رنگ عوض کردند و تقویت کنندة ظاهری خلفا شدند.
پس از ارتحال پیامبر(ص) ،بنی ّ

امیه!! معاویه را حاکم شام و برادرش یزیدبن ابوسفیان1را حاکم
خلیفة دوم به پاس خدمات بنی ّ

فلسطین و لبنان کرد .از آنجایی که یزید عنصری غیر سیاسی بود و یا نقشة معاویه را قبول نداشت
و یا اهل آن نبود ،طولی نکشید که گماشتگان معاویه وی را مسموم کردند و از بین بردند .پس از
مرگ یزید بود که خلیفة دوم حاکمیت تمامی شامات را به معاویه داد و در تقویت وی فراوان کوشید

و حتی وی را از فرستادن درآمدهای نجومی شام به مدینه معاف کرد.

معاویه با اینهمه حمایت ،دیگر یقین داشت که هیچ مانعی برای رسیدن وی به پادشاهی
نیست .وی عالوه بر فریب اصحاب ،نخست مردم شام را کام ً
ال مطیع و منقاد خود ساخت و به تدریج
عوامل تأثیرگذار آن روز را مانند عمروعاص ،مغیره ،سمره و بعدها زیادبن ابیه -...که مانند خودش

بیدین و دنیاطلب بودند -به شام فراخواند .معاویه به کمک همین گروه تبلیغات گستردهای را از
 -1یزیدبن ابوسفیان با یزیدبن معاویه اشتباه نشود.
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همان آغاز علیه امیرالمؤمنین و علیه اهلالبیت(ع) به راه انداخت تا مشکلی در آینده از ناحیة آنها

نداشته باشد.

ریشههای صلح

معاویه ،ایل و تبارش دشمنترین دشمنان اسالم بودند .پدرش ابوسفیان پرچمدار شرک مجسم

علیه اسالم بود که چندین جنگ خونین و پر خسارت را علیه پیامبر اسالم(ص) فرماندهی کرد .او

و خاندانش تا آخر در شرک خود باقی ماندند...
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

حال امام مجتبی(ع) با آگاهی از شرک نهادینه شدة معاویه و بدتر از آن ،نقشة آنها برای نابودی

اسالم ،عازم جنگ با معاویهاند .امام مجتبی به همین منظور نیرویی را تشکیل دادند و فرماندهی آن

را به پسرعم خود عبیداهللبن عباس محول کردند .عباس هم عموی پیامبر بود که تا سالها پس از

هجرت متحد استراتژیک مشرکین بود .او در جنگ بدر که در رمضان سال دوم هجری بین اسالم

و مشرکین روی داد ،در صف مشرکان بود و در آن جنگ اسیر شد!!

سادهاندیشی است اگر تصور کنیم عباس در مکه مانده باشد تا اخبار مشرکان را به پیامبر برساند.

این مسائل را بنیالعباس جعل کردهاند .عباس تا روزهای آخر جزو سرمایهداران بیدرد مکه و از

رباخواران معروف بود که پیامبر فرمودهاند:

الع ّباس
اَموال اَهل َم ّکه ُک ّلها ِمن ِربا بَ َداَ َع ّمی َ

درآمد مکیان از ربا بود و عباس هم از همانها بود.

با این مقدمات باید به عواملی که موجب بررسی جدی موضوع صلح امام دوم شد ،نظری جدی

بیاندازیم:

 -1خیانت فرماندة سپاه

امام مجتبی(ع) باالجبار عبیداهلل را به فرماندهی نیروهای خود انتخاب کردند .دریغ و درد که آن

شخص بیمعرفت ،ترسو و دنیا مدار ،به همراه هشت هزار نفر از نیروهای تحت امر خود به قرارگاه

معاویه پیوست.

باز سادهلوحی است اگر تصور کنیم او در جبهه با یکی دو تماس و تبادل نامه و گرفتن رشوة

 500هزار دیناری به معاویه ملحق شده باشد .چنین حرکتی و چنان خیانتی نشان از نفاق ریشهدار
وی دارد .آخر چگونه بود که او به عنوان استاندار امیرالمؤمنین(ع) در یمن بدون کمترین درگیری با
قوای شام به فرماندهی جنایتکاری مانند «بسربن ارطاه» مردم یمن را و حتی خاندان خود را بیپناه
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بگذارد و از معرکه فرار کند .بسر هم خانوادهاش را بازداشت کرد و هر دو فرزند او را کشت.

عبیداهلل بن عباس نه تنها خودش به دربار معاویة تبهکار پناهنده شد ،بلکه حیا را کنار گذاشت و

مبلّغ پناهندگی یاران امام دوم به معاویه گشت .بدتر آنکه اسرار اردوگاه امام دوم را هم با آب و تاب
در اختیار معاویه گذاشت.
تأثیر خیانت عبیداهلل

معلوم است وقتی فرماندة لشکری خیانت کند ،چه فاجعهای در سپاه بروز میکند.

فرار عبیداهلل سه تأثیر منفی در اردوگاه امام دوم گذاشت:
الف :قلوب دوستان امام مجتبی(ع) را عمیقاً به درد آورد و آنها را شدیدا ً نگران کرد.
ب :افراد مذبذب و دو دل را برای خیانت به امام دوم آماده کرد.

ج :عدهای که مانند عبیداهلل فکر میکردند ،وادار نمود که آمادة پیوستن به معاویه شوند.

هر چند «قیسبن سعد» معاون عبیداهلل ،تتمة لشکر را منظم و منسجم ساخت و آنها را به رغم

دوم نوشت؛ اما همه میدانستند که با خیانت عبیداهلل جنگ با معاویه تا حد زیادی منتفی است .از
همة اینها بدتر ،تأثیر زشت و خطرناکتری بود که فرار عبیداهلل گذاشت.
گروهی تبـهکار و عمدتاً عناصری از خوارج که برای ضرب ه زدن به امام دوم در سپاه کوفه جمع

مقدمه

آن ضایعة بزرگ برای جنگ با معاویه آماده ساخت و شرح فرار عبیداهلل و همراهان وی را برای امام

شده بودند و هر لحظه در انتظار فرصتـی بودند تا ضربـة کـاری را وارد آورند ،فـردی از آنها به نام

«جراج بن سنان» به امام مجتبی که سوار اسب بود حملهور شد و دشنهای را بر ران امام دوم فرو
ّ
برد .آنگاه دست به گردن ایشان کرد و امام را به زیر افکند .اگر لطف خداوند یار نبود و هوشیاری
امام و فداکاری یکی از یاران امام به نام «عبداهلل بن حنظل طابی» نبود ،در همان جا امام به شهادت

میرسید.

قبل از آن سوء قصد هم امام در حالیکه در نماز بودند ،مورد حمله با تیر قرار گرفتند ،اما تیر به

امام اصابت نکرد .همچنین به خیمهگاه ایشان حمله شد و همة وسایل امام را به تاراج بردند و حتی
فرش زیر پای امام را هم کشیدند...

اینها یک دلیل روشن داشت ،اینکه آنها از حکومت عادالنة اهلالبیت فاصله گرفته بودند و دنبال

حکومت ظالمانهای بودند که امکانات بیتالمال را در حلقوم آنها بریزد ولو اينكه به قیمت فقر و مسکنت
محرومان تمام شود؛ پناهنده شدن نیروهای امام به معاویه هم بهانهای بیش نبود.

راستی آنهایی که در والیت ناشناسی یک معاویة بالقوه بودند و سنگ معاویه را به سینه میزدند و در
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خیانت به امام لحظهای غافل نبودند و منتظر بودند پس از تکمیل خیانتهایشان به معاویه بپیوندند،

و آخراالمر هم به معاویه پیوستند ،بدون آنکه احساس شرمندگی کنند ،امام دوم را به دلیل پیوستن

نیروهایشان به معاویه سرزنش میکردند!!
 -2جنگ همهجانبه

بازنویسی و بازخوانی تاریخ خباثتهای اهل کوفه به امام مجتبی(ع) بسیار تلخ و جانفرساست.

زندگی کردن یک مسؤول در جمع افرادی که نمیدانند مسؤولیت چیست بسیار سخت است ،چه رسد

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

به زندگی یک معصوم با مسؤولیتهای الهی و ارزشی! كه بالطبع مصیبت بسيار بزرگي است.

همة مصايبی که امام قبل از اعزام نیرو با آن روبهرو بودند ،با تهیه و تدارک یک ارتش مج ّهز

و تعیین فرمانده و اعزام و نظارت دايم بر کار آنها و شنیدن مشکالت و اطالع از ناهماهنگیها و...
همه و همه دردآور بود .اما فریبخوردن عدهای و به فروش رفتن دین و وجدان و شرف عدهای و

آمادهشدن جمع دیگری برای خیانت ،باالتر و عجیبتر بود .عجیب بود وقتی در اردوگاه امام دوم
شایع میشد که فالن فرمانده و یا فالن شخصیت به معاویه پیوسته است.

این شایعه وضع عادی اردوگاه را بر هم میزد؛ حال آنکه شخص مورد بحث هنوز در اردوگاه

بود .به همین دلیل او مجبور میشد خود را در معرض دید عمومی قرار دهد تا شایعات تکذیب و يا
از تبعات آن كمي کاسته شود .اما مصیبت زمانی بود که همین شخص هم به معاویه میپیوست.

بدتر آنکه همین شخص به یارانش که در اردوگاه امام دوم مانده بودند ،نامه مینوشت و از رفاه

فراوان در اردوگاه معاویه تعریف میکرد...
 -3ترور امام مجتبی(ع)

در آن روزها مسابقة زشتی بین کوفیان برای دوری از والیت و رسیدن به عمق ذلّت و بیهویتی

و بیدینی شروع شده بود .هرکدام از سران و مؤثران سپاه امام دوم برای آنکه از دیگری برای خیانت

به امام مجتبی و خدمت به طاغوت شام عقب نماند ،به کاری دست میزد و یا پیشنهادی میداد.

آنقدر دین فروشی اوج گرفته بود که دیگر ،افرادی که به معاویه میپیوستند قیمت زیادی نداشتند

و یا معاویه به عمد برای مالقات با آنها وقت نمیگذاشت .زیرا او تا حد زیادی به خواست خود که

پایان دادن به جنگ بود ،رسیده بود.
جمعی از کوفیان نيز که قب ً
ال موضوع کشتن امام(ع) را در دستور کار خود داشتند ،به لطف خداوند
و به دلیل تیزهوشی امام مجتبی(ع) نقشة شومشان به نتیجه نرسید.
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 -4توطئة سهمیگن و خطرناک

خطرناکترین خطری که امام مجتبی را تهدید میکرد ،جنگ و ترور و این قبیل مسائل نبود ،بلكه

کوفیان دینفروش بودند كه به معاویه پیشنهاد کردند که امام را دستگیر کنند و به او تحویل دهند.

این توطئه از همة رذالتهای کوفیان زشتتر و شرمآورتر و در عین حال خطرناکتر و غیر قابل

تحملتر بود.

شهادت در راه خداوند سبحان افتخار انبیا ،اولیا و هواداران راستین آنهاست .چقدر گوارا است که

یک انسان خدا محور و والیتمدار در راه تحقق آرمانهای الهی ،جان عاریت خود را تقدیم به پیشگاه

خداوندی کند که قدرت ،حکومت ،ع ّزت و رحمتش پایدار و ابدی است.

شهادت در راه خداوند ،قبول جاودانگی ارزشهای الهی و پایداری همة خوبیها و زیباییهاست.

و ضمناً جاوید شدن و جاوید ماندن و به جاودانگی حقیقی رسیدن است...

اسارت در این راه هم آزادی است؛ اسارت در راه از اسارت خارجکردن ارزشهای آسمانی به منظور

رهاکردن انسانها از انواع وابستگیهای واهی و دلبستگیهای زودگذر است .اما به شهادت رسیدن
مقدمه

به دست جرثومههای شرک و کفر و اسیر شدن توسط طاغوتهای عدالتگریز و مردمستیز اینها
ّ
لذتهای عمیق و ماندگار است؛ ولی شهید شدن توسط فریبخوردههای سفیه و به اسارت درآمدن
به وسیلة افرادی که ادعای انسانی داشتند ،خود مقولة ديگري است...
مسألة صلح

معاویة حیلهگر و فریبکار به منظور ايجاد تفرقة بیشتر در اردوگاه کوفیان ،همة این نامهها را

برای امام دوم میفرستاد و رذیالنه پیشنهاد آتشبس و صلح میداد.

معاویه که بیصبرانه منتظر پایان جنگ در جهت رسیدن به حکومت و یا بهتر بگوییم ''سلطنت''

بود و جز این آرمانی نداشت ،به منظور جلب توجه بیشتر دولت و دربار روم ضد اسالم ،به هر کاری

دست میزد و تنها و تنها به صلح میاندیشید تا آزادانه به راه خود ادامه دهد.

معاویه میتوانست به پیشنهاد اسارت امام مجتبی(ع) پاسخ دهد و امام را دست بسته تحویل

بگیرد ،اما به عللی چند نپذیرفت؛ زیرا:

الف :نمیدانست آیا از اين کار ،خواست وی عملی میشود یا خیر؟
ب :از عکسالعمل شدید بنیهاشم و اهلالبیت عمیقاً بیمناک بود.

ج :از مردم چند رنگ کوفه نگران بود و نمیدانست که اگر امام مجتبی را دستگیر کند ،واکنش آنها

چقدر است و تا کجا؟ حتی احتمال میداد که دستگیرکنندگان امام(ع) به سرعت رنگ عوض کنند
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و خواستار آزادی بیقید و شرط امام دوم شوند و معاویه را تهدید نمايند.

هرچه بود معاویه به بهانة طرح صلح در صدد قبضة قدرت بود .به همین دلیل او در این راه عجله

داشت .او پس از مقدماتی چند و انتشار اینکه امام مجتبی پیشنهاد صلح کرده است و هم اینکه

در اردوگاه امام به شدت شایع شده که نامههایی به منظور صلح بین معاویه و امام مجتبی مبادله
شده ،کام ً
ال امام را تحت فشارهای هم ه جانبه قرار داد ...آنگاه طرح صلح سه مادهای نوشت و برای

امضا نزد امام فرستاد .امام دوم شدیدا ً آن را رد کردند.

معاویه که دید امام بر مواضع محکم خود استوار است ،کاغذ سفیدی را گرفت و ذیل آن را امضا

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

کرد و نزد امام فرستاد تا هرچه را حسنبن علی(ع) میخواهد به عنوان مفاد صلح بنویسد.

معاویه از قبل موافقت خود را اعالم کرده بود .این یعنی'':صلح از موضع عزّت و قدرت''.

موضع امام دوم در پذیرش پیشنهاد صلح

امام دوم با غمی بزرگ و اندوهی ژرف در مورد پذیرش پیشنهاد صلح به بعضی از خواص فرمودند:

«به خدا قسم! من معاویه را از اینها بهتر میشناسم .آنهایی که خود را شیعه میپندارند و آهنگ

جانم را دارند و خیمهام را غارت میکنند و اموالم را میبرند ،به خدا اگر بتوانم از معاویه پیمانی بگیرم

که خونم ریخته نشود و پیروانم و خاندانم در امان بمانند ،بهتر است که به دست این مردم کشته

شوم و خاندانم نابود گردند.

به خدا قسم! اگر با معاویه صلح کنم و عزیز بمانم ،بهتر است که با پستی و اسارت به دست اینها

بیفتم و کشته شوم.

اگر بخواهم با معاویه بجنگم ،اینها گردن مرا میگیرند و تسلیم دشمن میکنند .آنگاه معاویه یا
ی ُکشد و یا بر من منت میگذارد و رهایم میکند و این ننگ همیشه برای بنیهاشم میماند
مرا م 

و معاویه و دودمانش تا آخر و برای همیشه بر زنده و مردة ما منت میگذارند».

1

با این مقدمات و این اظهارنظر صریح و روشنگر ،دیگر مشخص میشود که:

اوالً :پیشنهاد صلح را معاویه کرد که از جنگ میترسید.

ثانی ًا :پذیرش پیشنهاد صلح توسط امام دوم از موضع قدرت بود.

ثالث ًا :تمامی مفاد صلح را امام تهیه کردند و معاویه را مجبور به امضاي آن نمودند.

به راستی و با این مشکالت عظیم و نداشتن یار و همراه ،آیا امام مجتبی میتوانستند از پذیرش

پیشنهاد صلح معاویه طفره بروند؟

 -1زندگانی امام حسن(ع) ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص.364
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آیا میتوانستند در چنان شرایط سخت و تلخی بر ادامة جنگ اصرار کنند؟
آیا پذیرش پیشنهاد صلح از موضع ع ّزت ،حکمت و مصلحت نبود؟

آیا هر امام دیگری غیر از امام حسن اگر در آن روزها زمامدار شیعه بود ،غیر از این عمل میکرد؟

آیا اگر با اصرار بر ادامة جنگ نابرابر و در آن روزهای تیره و تار جمع بیشتری از شیعیان کشته

میشدند و معاویه فاتحانه وارد کوفه میشد و به قتل عام مردم دست میزد و اموال مردم را مصادره
مینمود و حتی نوامیس مردم را هتک میکرد ،چه کسی مسؤول آن فجایع بود؟
پیشنهاد اولیة معاویه

معاویه سادهلوحانه با خود میاندیشید:

 -در حالي كه نیروهای نظامی امام دوم تا حد زیادی به او پیوسته و باقیماندة آن نیز فاقد روحیه

است ،در چنین حال و هوایی میتواند به خواست خود تحت عنوان مفاد صلح جامة عمل پوشانده و
تعهدنامهاي را برای امضا نزد حسنبن علی(ع) بفرستد و او نيز مجبور به امضا خواهد بود.
 -1خالفت پس از معاویه به حسنبن علی(ع) واگذار شود.

مقدمه

مفاد پیشنهاد معاویه به قرار زیر بود:

 -2هر سال مبلغ یک میلیون درهم به امام پرداخت شود.
 -3مالیات دو بخش از نواحی فارس به امام واگذار شود تا کارگزاران امام آنها را دریافت کنند.

امام دوم پس از دریافت یادداشت ،شدیدا ً خشمگین شدند و شخصی را به نام «عبداهللبن حارث

جدش پیامبر رحمت و اینکه
نوفل» که خواهرزادة معاویه بود ،با توجیهات کامل و اشاره به رسالت ّ

معاویه هرچه دارد از اوست و نيز خالفت متعلق به اهلبیت پیامبر است  -و امروز به عللی چند که نیاز
به شرح آن نیست -برای حفظ دماء مسلمین بین طرفین آتشبس برقرار میشود ،نزد او فرستاد.

مسلم است كه این قرارداد صلح باید در برگیرندة مهمترین مسائل که حفظ جان مسلمانان

است ،باشد.

معاویه که غرق افکار پریشان و اوهام بود ،تصور میکرد امام دوم در آن حال و هوای سیاسی
حتماً تمامی شرایط معاویه را خواهد پذیرفت؛ حال میبیند که امام با روحیة قوی و با صالبت از

موضع قدرت با معاویه برخورد میکند .از این رو معاویه پس از تأمل ،اندیشه و مشورت با یاران خود
کاغذ سفیدی را امضا کرد و به عبداهلل گفت:

 -امام هر شرطی را که میخواهد در این کاغذ بنویسد؛ من آن را میپذیرم.

این زیباترین پیروزی سیاسی امام مجتبی(ع) بر معاویه بود؛ امامی که فاقد نیروی نظامی بود،
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در عرصة سیاسی به پیروزی بسیار درخشانی رسید.
مفاد صلحنامه

 -1واگذاری خالفت به معاویه به شرطی که به کتاب خدا ،سنت پیامبر(ص) و روش خلفای

شایسته عمل کند.

 -2معاویه حق ندارد برای خود جاشینی برگزیند و پس از او باید خالفت به (امام) حسن برسد.

 -3همة مردم از هر رنگ و نژادی که هستند ،از امنیت کامل برخوردار باشند و معاویه باید از

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

آنچه پیشتر کردهاند ،درگذرد و هیچکس را به بهانة دشمنیهای گذشته کیفر ندهد و با مردم عراق
به خشونت رفتار نکند.

 -4معاویه حق ندارد خود را امیرالمؤمنین بنامد.

 -5در حضور معاویه اقامة شهادت نشود.

 -6به امیرالمؤمنین (علیبن ابیطالب) دشنام ندهند.

 -7حق هر ذیحقی را به او برسانند.

 -8شیعیان در هر کجا که هستند ،در امان باشند و متعرض آنها نگردد.

 -9بین فرزندان مقتولینی که در جنگهای جمل و صفین جزو سپاه علی(ع) بودهاند ،یک میلیون

درهم تقسیم کند و این مبلغ را از مالیات دارابجر و پسا بپردازد.

 -10هرگز به امام حسن (ع) و برادرش حسین(ع) و هیچیک از خاندان پیامبر در آشکار و نهان

ستمی و آزاری نرساند و هیچکس را در سرزمینهای اسالمی به وحشت نیاندازد.

از آنجایی که ما در فصل پنجم همین کتاب به تجزیه و تحلیل مفصل مفاد صلحنامه پرداختهایم

در مقدمه از تکرار مکررات اجتناب میکنیم.
شیعه ،مکتبی بر اساس عقل

بدون شک اگر معاویة کینهتوز مانعی به نام صلحنامه نداشت ،چشم خود را میبست و دست انتقام

میگشاد و تا آنجا که توان داشت ،خون بـیگناهان را میریخت و بقیه را نيز مجبور به بتپرستی
میکرد.

یادمان نرود كه «مسلمبن عقبه» وقتی به دستور یزیدبن معاویه فاتحانه وارد مدینه شد ،مال و

جان مردم مدینه را بر قوای تبهکار شام مباح کرد و زنان و دختران اهل مدینه را سه روز بر سربازان

خود حالل اعالم کرد .این جنایت فجیع به قدری تأثیرگذار و زشت بود که مسعودی ،مورخ مشهور
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مینویسد:

 -در آن سال هزار دختر در مدینه بدون شوهر وضع حمل کردند.

خدا میداند به چند زن پاکدامن و پرهیزکار مدینه تجاوز شد ...در آن فاجعه فقط محلة بنیهاشم

از تعرض مصون ماند .زیرا امام سجاد(ع) اجازه ندادند که در قیام مدینه هیچکدام از اهل خود و

خانواده و فامیل و هوادارانشان در آن قیام شرکت کنند؛ آیا احتمال نداشت که چنان حادثهای در

کوفه نيز تكرار شود؟

هرچند معاویه بعضی از مفاد قرارداد صلح را عمل نکرد ،اما حیای ظاهری و محظور امضا و تعهدش

نمیگذاشت در زیر پا نهادن قرارداد صلح زیاده روی کند .جالب است اشاره کنیم که معاویه پس از
شهادت امام حسن(ع) نامهای با سراسیمگی و نگرانی تمام برای امام حسین(ع) نوشت:

«گزارش پارهای از کارهای تو به من رسیده است که اگر صحت داشته باشد ،من آنها را شایستة

تو نمیدانم .سوگند به خدا هرکس پیمان و معاهدهای ببندد ،باید به آن وفادار باشد و اگر این گزارش

صحت نداشته باشد ،تو سزاوارترین شخص برای چنین وضعی هستی .اینک مواظب خود باش و به

عهد و پیمان خود وفا کن».
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نامة معاویه نشان میدهد که صلح به همان اندازه که برای اهلالبیت مهم بود ،برای معاویه هم
مهم بود و او شدیدا ً به حفظ ظاهری آن پایبند ماند.

مقدمه

نگرانی و سراسیمگی در نامة معاویه موج میزند.

پذیرش پیشنهاد صلح برای جلوگیری از خونریزی

پس از انعقاد قرارداد صلح ،امام مجتبی(ع) کوفه را به سوی مدینه ترک کردند .مردم چند چهرة

کوفه که به دلیل نامردیهای بسیار و عدم حمایت از امیرالمؤمنین و امام مجتبی کوفه را دربست
در اختیار شام قرار داده بودند ،به خوبی شاهد ورود نیروهای خونخوار شام برای کنترل کوفه بودند

و میدیدند که به تدریج وارد میشوند و مناطق استراتژیک کوفه را به اشغال درمیآورند.

مردم از همان آغاز به برنامههای معاویه برای سرکوب هر نوع مقاومتی پی بردند .آنها نه از س ِر درد

و درک ،بلکه به منظور حفظ دنیای خود خواستار باقیماندن امام مجتبی در کوفه بودند .اما باز هم
سران کوفه اشتباه میکردند .آنها فقط و فقط خود را میخواستند ،چون در دنیای معاویه سران کوفه
جایگاهی نداشتند .به همین دلیل امام مجتبی که به ماهیت آنها و پیشنهادهای آنها پی برده بود،
با پیشنهاد آنها مخالفت کردند و به همراه برادر بزرگوار خود حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) و دیگر
 -1رجال کشی ،شیخ طوسی ،ص -48سیرة پیشوایان ،ص.153
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افراد خاندان خود عازم مدینه شدند.

راستی که بسیاری از سران کوفه در درک شرایط روز که خود در ایجاد آن نقش داشتند ،عاجز

بالسویه -
بودند .سادگی دوستان پر ادعا و کم خرد و سیاسیکار ،با شیطنتها و خیانتهای معاویهّ -

امام مجتبی(ع) را رنج میداد.

چند روزی از حرکت کاروان امام دوم میگذشت که پیکی از طرف معاویه در راه ،امام مجتبی را

ی ماندة گروه خوارج با زعامت «حوثره»
مالقات کرد .فرستادة معاویه به امام گفت :از آنجایی که باق 

در ن ُخیله کوفه جمع شده و قصد خروج دارند ،بهتر است شما با آنها بجنگید.
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

امام مجتبی(ع) پاسخ دندان شکنی به معاویه دادند که ماهیت صلح تحمیلی را آشکارتر میکند.

پاسخ امام دوم به معاویه این گونه بود:

الح ا ُال َّم ِة َو ِحق ِْن ِد ِ
قات َل اَ َحداً ِم ْن اَ ْه ِل ِ
لَو اَثَر ُت اَن ُا ِ
ک َف ِانّی َت َر ْک ُت َ
أت بِ ِقتالِ َ
مائها
ک لِ َص ِ
القب َل ِة لَ َب َد ُ
ْ ْ
من برای اینکه خون مسلمانان ریخته نشود ،با معاویه صلح کردم؛

و اال اگر بنا بود با اهل قبله بجنگم ،جنگ با تو در اولویت اول من بود.

ممکن است این سؤال مطرح شود كه معاویه با آن همه جنایاتی که مرتکب شده و خیانتی که

به والیت و امامت مولیالموحدین امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) نموده بود ،چگونه توقع داشت
که امام مجتبی(ع) که خلیفة برحق پیامبر(ص) بود ،دعوت وی را برای جنگ با خوارج بپذیرد؟
در پاسخ باید بگوییم:

 -1معاویه میپنداشت و یا میخواست که امام مجتبی پس از صلح ،مانند یک شهروند معمولی

کارگزار بنیامیه باشد!!

 -2معاویه که از بنیهاشم شدیدا ً واهمه داشت ،بسیار مایل بود با ارتباط با امـام دوم از ناحیـة

بنیهاشم احساس آرامش کند .ترس معاویه از اين بود که او طرح دستگیری امام مجتبی كه توسط
بعضی از سپاه کوفه مطرح شده بود ،مورد توجه جدی قرار داد.
 -3معاویه در آغاز کار نیاز به آرامش زیاد داشت.

از آنجایی که کوفه مرکز نفوذ ائمة اطهار بود ،معاویه از درگیرشدن با اهل کوفه -آن هم در آن

روزها و پس از صلحنامه  -نگران بود.

 -4معاویه که در جنگ صفین شدیدا ًآسیب دیده و به دلیل فرسایشی شدن جنگ ،قوای نظامیاش
سخت خسته و فرسوده شده بود ،ظاهرا ً عالقه نداشت با آن توان محدود جبهة جدیدی بگشاید و

وارد جنگ با خوارج شود.

 -5جنگ با خوارج جنگ کالسیک نبود ،زیرا خوارج فاقد یک ارتش منسجم بودند .گروه خوارج
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یک گروه تروریستی بود .آگاهان به خوبی میدانند جنگ با تروریسم که فاقد پایگاه ثابت و طرح و

نقشهاند ،بسیار دشوار است؛ به خصوص تروریستها اگر ضربهای بخورند ،جواب ضربه را در مسجد،
زیارتگاه ،بازار ،مزرعه ،خانه و غیره میدهند؛ که امنیت را به کلی از جامعه سلب میکند.
معاویه میخواست تبعات جنگ با خوارج را به امام مجتبی(ع) تحمیل کند.

 -6معاویه میخواست س ِر مار را توسط دشمن خود بکوبد...

هرکدام از احتماالت فوق را که در مورد پیشنهاد معاویه به امام مجتبی(ع) در نظر بگیریم،

بیداری و هوشیاری امام مجتبی موجب شکست و ناکامی معاویه شد؛ همان بیداری که امام را در
برابر معاویه مانند یک فرماندة فاتح قلمداد كرده بود و بعدها موجب شرمساری مخالفان صلحنامه

گردید...

هر چند اين مقدمه قدری طوالنی شد ،اما به دو دلیل الزم دیدیم ازاين مجال استفاده كنيم:

 -1بسیاری از خوانندگان که یا وقت خواندن تمامی کتاب را ندارند و یا حوصلة مطالعه و بررسی

عمیق ریشههای صلح امام دوم و شرایط آن روزها و تأثیرات صلحنامه را ندارند ،با خواندن مقدمه تا
 -2آن دسته از خوانندگان عزیز که برای افزایش معرفت خود نسبت به ائمة اطهار دنبال بررسی

عمیق معارفاند ،با خواندن مقدمه تا حدودی در جریان زندگی امام دوم قرار میگیرند.

مقدمه

حدود زیادی از محتوای کتاب آگاه ميشوند؛ زيرا اين مقدمه خالصة متن کتاب است.

آنها وقتی وارد متن کتاب میشوند ،با توجه به مقدمه ،بهتر به اوضاع سیاسی دوران امام دوم(ع)

پی میبرند و بیشتر از بیمعرفتی اصحاب مطلع میگردند و باالخره عمیقتر میفهمند که هر چند

امام مجتبی برای حفظ وحدت جامعه و حفظ دماء مسلمین و حفظ اصحاب و یاران ،مجبور به صلح

با معاویه شدند ،اما همان صلح هم از موضع ع ّزت ،سربلندی و قدرت بود.

این کتاب سیامین کتابی است که توسط نویسنده تقدیم خوانندگان عزیز میشود.

گفتنی است که در تهیه و تألیف و تدوین این سی جلد کتاب هیچ شخص و گروهی به نویسنده

چ فردي برخوردار نشدهایم.
کمک نکرده و حتی در تهیة منابع و استخراج مطالب از کمک هی 

همچنین به خاطر چاپ و انتشار سی جلد کتاب ،الحمدهلل حتی یک ریال از هیچ کسی نگرفتهایم.

زیرا نیازی به این نوع حمایتها هم نبوده است.

نویسنده براي انتشار هر مقدار از معارف اسالمی و شیعی كه در توان و وسعش باشد ،بر خود وظیفه

میداند كه از هيچ كوششي دريغ نكند .بنابراین حتی منتظر و محتاج تشکر و تقدیر هیچ فرد و
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ياگروهي نبوده و نخواهد بود .انشاءاهلل.

از خوانندگان عزیز انتظار میرود با تذکرات مشفقانة خود نویسنده را در هر چه بهتر عرضه

كردن مطالب تاريخي و پژوهشي اسالمي ،ما را بيش از پيش بهرهمند نمایند.
تذکرات دانشمندان و خبرگان باعث غنای بیشتر کتاب میشود.
والسالم.

علی محمد بشارتی

تهران 1392/11/8 -

مطابق با  26ربيعاالول،

سالروز امضاي صلح امام حسن(ع)
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فصل اول

تفسير سورة كوثر

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

حسن ،جمع همة محسنات

در پانزدهمین روز از بهترین و نورانیترین ماهها ،ماه رمضان ،در خاندان رسالت و والیت و در
گلشن همیشه بهار نبوت و امامت زیباترین و دلپذیرترین فرزند ،تولد یافت .این نوزاد آسمانی که
سبط اکبر پیامبر و نخستین فرزند س ّیداالوصیاء امیرالمؤمنین از س ّیده نساء حضرت زهرا بود و یکجا
همه محسنات را با خود داشت ،به امر خداوند سبحان و به دستور پیامبر رحمت ،حسن نام نهادند.
سال دوم هجری

پیامبر رحمت(ص) پس از شنیدن خبر تولد نوزاد بالفاصله به خانه امیرالمؤمنین(ع) رفتند .طولی
نکشید که قنداقة نوزاد را در دامن ایشان نهادند .سپس خود در گوش نوزاد اذان و اقامه گفتند و این
نغمة آسمانی ،نسیم جانبخشی بود که از دهان پیامبر بر گوش نوزاد وزید تا درخشانتر از آنچه در
جهان است ،بر پهنة هستی بدرخشد.
چه سرآغاز نیکویی که در حیات امام حسن(ع) پدید آمد و چنین طلیعة نیکویی را دیگران پدید
نیامد .نخستین آوایی که به گوش نوزاد رسید ،ندای حیاتبخش نیایش پیامبر(ص) بود و این نغمات
آسمانی ،چنین کلمات بلند و مقدسی را در برداشت:
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اکبر ،ال اِ َله اِ َّال ا هلل ُ
ا هلل ُ ُ
َ
خدا بزرگترین است ،خدایی جز اهلل نیست.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

پیامبر(ص) با چنین کلمات مقدسی که حقیقت ایمان را متضمن بود ،شجرة پاک کلمة حق را در
وجود فرزند گرامیش ایجاد کرد و کام جانش را با حالوت ایمان شیرین ساخت تا از پیروان حق باشد
و با پیگیری هدف ممتاز و حقیقی خویش ،باطل را از میان بردارد.
پیامبر از امیرالمؤمنین پرسید :نام این نوزاد مسعود را چه گذاردهای؟ عرضه داشت :من بر رسول
خدا سبقت نمیجویم .پیامبر فرمود :من هم برابر پروردگارم پیشی نخواهم جست.
در این هنگام الهام خداوندی بر پیامبر(ص) فرود آمد و حضرت دستور دادند نام نوزاد را «حسن»
بگذارند 1.حسن یعنی بهتر و زیباتر.
هفت روز از تولد امام مجتبی(ع) بیشترنگذشته بودکهرسولرحمتدستوردادند گوسفندی را برای
نوزاد عقیقه کنند و اينگونه شد؛ از آن به بعد عقیقه سنتی در خور توجه شد که صاحبان نوزاد در صورت
امکان گوسفندی را عقیقه کنند و گوشت آن را به مستمندان دهند .همچنین به دستور پیامبر عزیز
موی نوزاد را تراشیدند و هموزن آن نقره بین نیازمندان تقسیم شد .سپس بر سر نوزاد عطر و زعفران
مالیدند.
راستیکهقدومایننوزادبرایخاندانوحیبرکت،نور،امیدوخرسندیبود.همهگفتهاندکههیچکس
مانند امام حسن به پیامبر شبیه نبود .این تعصب نیست .روایات پر است از تشابه بسیار زیاد علیاکبر
به رسول اکرم اسالم .آنچه سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا در هنگام اعزام فرزند دلبند خود در یک
مناجات کوتاه به خدا عرض میکند ،دارای سوز و شور و خط و نکتههای بسیار است ،ببینید:
ِ
اس خَ ْلق ًا َو خُ ْلق ًا َو م ْن ِطق ًا بِ َرسولِ َ
الم اَشْ َب ُه ال ّن ِ
ک
اَل ّل ُه َّم اَشْ َه ْد َعلی
هوالء الق َْو َم َفق َْد بَ َر َز اِلَی ِه ْم غُ ٌ
َ

2

پروردگارا!

تو خود گواه باش که جوانی به سوی آنها میرود که شبیهترین مردم از نظر قیافه و اخالق و گفتار
با پیامبر تو است .ما هر وقت مشتاق دیدار پیامبر میشدیم ،به صورت این جوان نگاه میکردیم.

نوشتهاند که رخسار امام حسن سفید و متمایل به سرخی بود .در چشمان ایشان سیاهی درخشندهای
برق میزد .موهای سر ایشان پر و پیچیده بود .استخوانها و عضالت درشت داشت و قدری فاصلة شانه
و بازوانش زیاد بود .محاسن ایشان انبوه و کوتاه بود .گردن ایشان مانند ابریقی نقرهای میدرخشید.
خالصه آنچه دربارة زیباییهای پیامبر(ص) گفته و نوشتهاند ،تا حد زیادی در حضرت مجتبی(ع)
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،باقر شریف القریشی ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص.52
 -2منتهی االمال ،ص.451
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جمع بود .از همة اینها مهمتر اخالق حسنة امام دوم بود.
راستی آنچه پیامبر را بر سایر پیامبران برتری داده است ،اخالقیات پیامبر بود .همان که خدای
سبحان او را به آن خلق بزرگ و تماشایی و قابل تحسین در کالم خود ستوده است.
َو اِن َ
َّک لَ َعلی خُ ُل ٍق َعظیم

1

دوران کودکی

دوران شیرین کودکی حضرت مجتبی(ع) در زیر سایة مستمر و پایدار رحمت مطلق الهی یعنی
پیامبر رحمت و در جوار امیرالمؤمنین و در دامن زهرای مرضیه سپری میگردید.
کسانی که به کمی از بسیار و به قطرهای از دریای عمیق و بیکرانة والیت آگاهی دارند ،به معنای
رحمت واقفند .بهرهمندی از چنین رحمت سرشار و فراگیر که شبانه روز و به مانند یک رودخانة
صاف و زالل جاری است و شیفتگان را به طور همهجانبه برخوردار میکند و روح و جسم را پاالیش
میدهد و مصونیت میبخشد و عشق حق را به عنوان زیباترین و دلپذیرترین عطیة الهی در قلب
انسان وارد میکند ،در چنین دلی دیگر تا آخر ،غیر خدا راه نخواهد یافت.
همه نوشتهاند :پیامبر بر منبر مسجدالنبی مشغول صحبت برای مسلمانان بودند؛ در همین حال امام
حسن وارد شد و از منبر باال رفت .پیامبر او را گرفتند و بر گردن خود نشانیدند ،چنانکه خلخال او
بر سینة پیامبر میدرخشید و از انتهای مسجد دیده میشد .تا سخنان پیامبر پایان نیافت امام مجتبی
2
همچنان بر دوش پیامبر بود.
دیگری نوشته است شبی پیامبر نماز عشا را با مردم میگزاردند .سجدهای بسیار طوالنی داشتند.
پس از پایان نماز ،علت را از ایشان پرسیدند .پیامبر فرمودند:

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

پیامبر رحمت از همان آغاز در تربیت فرزند خویش دقت بسیار داشتند .رسول خدا عالوه بر تحسین
برنامههای تربیتی حضرت صدیقة طاهره(س) ،برای طفل خود و توجه ویژة امیرالمؤمنین(ع) در
رسیدگی به امور این کودک ،خود نیز سهمی سترگ در تربیت نوة خود به عهده گرفت.
این قابل قبول نیست که عدهای نوشتهاند :پیامبر اسالم از همان آغاز ،تربیت امام دوم را بر عهده
گرفتند .پیامبر که از هر حیث اسوة ما هستند ،چگونه ممکن است تربیت وصی و وزیر و وارث و
جانشین خود را نادیده بگیرند و یا برنامههای تربیتی زهرای مرضیه را نبینند .پیامبر نیز در عمل تربیت
حضرت مجتبی مکمل برنامههای والدین فرزند خود بودند.

 -1سورة قلم ،آیة .4
 -2صحیح ترمذی و الصواعق محرقه و صلح الحسن ،ص.64
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 پسرم حسن ،بر پشتم سوار بود .ناراحت بودم و خوش نداشتم که پیادهاش کنم.«براءبن عازب» که از اصحاب پیامبر است و کنیهاش ابوع ّماره است ،میگوید:
 پیامبر را دیدم که حسن(ع) را بر دوش میکشید و میگفت« :خدایا من حسن را دوست دارم،2
تو هم دوستش بدار».
روایات بسیار زیادی وجود دارد که همگی نشانگر آنند که پیامبر رحمت عالقة عمیق و فراوان
خود به امام مجتبی را ابراز میکردند .در این زمینه زیاد نقل شده و اتفاق ًا بسیاری از آنها را كه میتوان
در کتب معتبر اهل سنت یافت ،محبت آشکار پیامبر نسبت به امام دوم است.
اما محبت عملی پیامبر را در خانه و در بیت وحی را نه نقل شده و نه میتوان نقل کرد .آنها تمام ًا
جزء اسرارند ،فقط یک مورد آن که به تواتر رسیده است ،موضوع انگیزة آیة تطهیر است.
نظر به اینکه آن حدیث ،مشهور عام و خاص میباشد از درج آن خودداری میکنیم .از آن مهمتر
عالقة درونی پیامبر نسبت به امام مجتبی است .این را دیگر عقل بشری از فهم آن عاجز است .زیرا
آنچه نقل میشود ،بسیاری از مردم از درک صحیح و عمیق آن عاجزند .بنابراین با چنین عقلهای
بسیط و ضعیف ،چگونه میتوان با نگاه پیامبر به عمق خواست ایشان رسید و با توجه ایشان پیام باطن
تبسم ایشان به کنه میل باطنی ایشان واقف گردید.
ایشان را یافت و با ّ
ما این بحث را با یک حدیث خوش آب و رنگ و خوشبو به پایان میبریم:
پیامبر(ص)فرمودند:
1

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

اَلْ َح َس ُن َو الْ ُح ِس ْی ُن َس ِّی َد ْی شَ ِ
باب اَ ْه ِل الْ َج َّنة

3

حسن و حسین آقای جوانان بهشتند.

پس از ارتحال پیامبر(ص)

همانگونه که خورشید فروزان نبوت در  28صفر سال 11هجری غروب کرد ،دوران عزت
طرفداران اسالم ناب هم به طرف افول پیش رفت و نفاق جای اخالص را پر کرد .این شرایط برای
اهلالبیت بیشتر از هرکس دیگری تلخ و جانکاه بود...
اهلالبیت میدیدند که حاکمان جدید که با توطئه و کودتا به قدرت رسیدهاند ،به همه چیز بها
میدهند جز به تقوا و خدامحوری.
مجسم،
اصوالً غرض کودتاگران از بازداشتن خالفت به امیرالمؤمنین و خانهنشین کردن اسالم ّ
 -1االصابه ،ابن حجر عسقالنی.
 -2بحاراالنوار ،ج.2
 -3بحاراالنوار ،ج.2
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چند حدیث راجع به جاهلیّت دوم

قال رسول اهلل(ص):

پیامبر(ص) فرمودند:

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

پایان دادن به اسالم اصیل بود .همه نوشتهاند که بعد از ارتحال پیامبر ،آرمانها به سرعت رنگ باخت
و اصولگرایی کم طرفدار شد و تقوا بیدفاع گردید...
در چنان شرایطي ،زندگی امام مجتبی نیز مانند دیگر اهلالبیت دوران دشواری را آغاز کرد .دورانی
که طوالنی ،عسرتزا و رنجآور بود .مشکالت ناشی از خانهنشینشدن امیرالمؤمنین تا آخر برای
اهلالبیت جانکاه بود .هرچند بعد از قتل عثمان مردم پس از  25سال ،طعم شیرین حکومت والیی
امیرالمؤمنین را چشیدند؛ اما کیست که نداند در وجوه آثار و تبعات حکومت 25سالة خلفای قبل،
دنیا طلبی رشد فزایندهای یافته بود!
امیرالمؤمنین(ع) میخواستند بر اساس دستور خدا و سنت پیامبر(ص) و تشخیص خود خط اسالم
راستین -که حقمحوری و عدالتمداری بود -پیش ببرند ،اما همه جا با مخالفت روبهرو میشدند.
نظر به اینکه در فصول مختلف همین کتاب ما به روند آن دورة  25ساله به طور مبسوط پرداختهایم،
در اينجا از تکرار مکررات خودداری میشود .اما به منظور توجه به آثار زيانبار کوتاه مدت و دراز
مدت حاکمان غیر الهی ،به اراية چند حدیث نبوی اکتفا میکنیم:

ْت بَی َن ِ
ِ
جاه َل َت ْی ِن لَ ُاخْ راهما شَ رٌّ ِم ْن اَ ْوالهما
بُعث ُ ْ

1

در میان دو جاهلیت مبعوث شدم ،که همانا دومین آن ،بدتر از اولی است.

باز پیامبر(ص) فرمودهاند:

َبیها اِ ّال َظ َه َر اَ ِ
هل َحقِّها
ما اَخْ َت َلف ْ
َت اَ َّمة بَ ْع َد ن َّ

2

هیچ امتی پس از پیامبرشان اختالف نکردند ،مگر آنکه:
پیروان باطل در میان آنها بر پیروان حق پیروز شدند.

در میان عوامل اجتماعی ،بازگشت به جاهلیت ،خطرناکترین آنها ،رهبری سردمداران گمراه است.
لذا پیامبر خدا(ص) فرمودند:
اِ َّن اَخْ َو َف ما اَ ُ
ون
الم ِض ُّل َ
خاف َعلی ُا َّمتی اَ َالئمة ُ

3

بیشترین چیزی که بر امت خویش میترسم ،پیشوایان گمراه کنندهاند.

 -1حکمت نامة پیامبر اعظم(ص) ،آیتاهلل محمدی ریشهری ،ج ،1ص.259
 -2همان.
 -3همان.
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ما قب ًال و در بحثهای تاریخی -معرفتی و در موضوع فداکاریهای اثرگذار امیرالمؤمنین(ع) در
جنگهای صدر اسالم از قول خداوند و پیامبر در تقدیر از عملکرد ایشان مطالبی نوشتهایم .همچنین
برابر نص قرآن کریم که راجع به فراریان در جنگ احد که پیامبر را در میدان جنگ تنها گذاشتند،
نوشتیم که فرار از مقابله با مشرکان،یعنی بازگشت به بتپرستی است.
عالمه طباطبایی از قول راغب ذیل آیة شریفة:
ِِ
ول َق ْد خَ َل ْ ِ
َو ما ُم َح َّم ٌد إِلّا َر ُس ٌ
ی َأ ْعقابِ ُک ْم
مات َأ ْو ُق ِت َل انْ َق َل ْب ُت ْم َعل 
الر ُس ُل اَ َف ِإ ْن َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
ی َع ِقبیه،
ب َعل 
اَنْ َق َل َ

1

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

یعنی :اِر َت َّد َعلی آثارهما َق َصصا

یعنی :برگشت از دین ،نه فرار از جنگ...
وقتی فرار از جنگ بازگشت به بتپرستی است ،آیا کودتا علیه خدا و پیامبر(ص) و جانشین پیامبر
2

بازگشت به شرک نیست؟
در روزگار عثمان

زمان به سرعت میگذشت .ابوبکر مرده بود و عمر هم کشته شده بود .اکنون عثمان با مساعی
خلیفة دوم بر اریکة قدرت تکیه زده و جز به طایفة خود بنیامیه و منافع این قبیله نمیاندیشید.
مؤلف صلح امام حسن(ع) مینویسد:
 عثمان به حد فراوانی ضعف اراده داشت و عالوه بر این نسبت به خویشاوندانش محبتی فراوان؛و مصالح مسلمین و ثروت بیتالمال را فدای خواستها و منافع نامشروع آنها میساخت .همین خطای
بزرگ بود که منشأ انحرافات او گردید و باالخره به خاک گورش کشید .در این مورد پیشبینی
عمر درست بود که به عثمان میگفت'' :هیهات! مثل اینکه میبینم که قریش َقالدة خالفت بر گردنت
میگذارند تا به وسيلة خالفت تو به مطامع خویش برسند .تو هم بنیامیه و بنیمعیط را بر دوش مردم
3
سوار میکنی و مال آنها را به خویشاوندان خویش .
در میزان قوم و خویشپرستی عثمان همین بس که «حکمبن ابی العاص» را که رسول خدا او را از
مدینه بیرون کرده بود و خلفای پیشین هم به تبعید او همچنان ادامه دادند ،به مدینه بازگردانید؛ همان
4
کسی که پیامبر او را لعنت کرده بود.
 -1سورة آل عمران ،آیة .144
 -2تفسیر المیزان ،عالمه طباطبایی ،ج ،4ص.65
 -3زندگانی حسنبن علی(ع) ،باقر شریف قریشی ،ص.109
 -4زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.109
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خلیفة دوم که با تشکیل شورای شش نفرة کذایی نقش اساسی در تعیین خالفت عثمان داشت ،تا
این اندازه نسبت به عملکرد وی که قوم ساالری بود ،احساس خطر میکند.
ببینید که در زمان حاکمیت12سالة عثمان ،بر امیرالمؤمنین علی(ع) ،اهلالبیت و مسلمانان حقیقی
چه گذشته است.
کمترین تأثیر سوء سیاستهای ناروای خلیفة سوم در موضوع قومگرایی ،تقـویت تفکـر جاهلـی
قـومگـرایی بود .پیامبر اسالم زحمت زیادی کشیدند تا مسلمانان را بر اساس علقههای اسالمی به هم
نزدیک کنند ،كه سرانجام بین آنها برادری ایجاد شد.
قرآن میفرماید:

ِ
ک ُيبي ُن ال َّل ُه لَ ُکم ِ
ون
آيات ِه لَ َع َّل ُک ْم َت ْه َت ُد َ
َکذل َ َ ِّ
ْ

1

به ریسمان اتحاد الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید،
و نعمت خداوند را به یاد آورید زمانی که دشمن یکدیگر بودید،

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

َو ا ْع َت ِص ُموا بِ َح ْب ِل ال َّل ِه َجميع ًا َو ال َتف ََّر ُقوا
َ
ف بَ ْي َن ُق ُلوبِ ُک ْم
داء َف َألَّ َ
َو ا ْذ ُک ُروا نِ ْع َم َ
ت ال َّل ِه َع َل ْي ُک ْم إِ ْذ ُک ْن ُت ْم أ ْع ً
ی شَ فا ُحفْرة ِم َن ال َّن ِ
ار َف َأنْق ََذ ُک ْم ِم ْنها
َف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِ ِن ْع َم ِت ِه إِخْ وان ًا َو ُک ْن ُت ْم َعل 

خداوند برادری الهی و قلبی در بین شما ایجاد کرد ،تا به لطف او با هم برادر شديد؛
و بر كنار پرتگاه آتش بوديدكه شما را از آن رهانيد.
اين گونه ،خداوند نشانههاى خود را براى شما روشن مىكند ،باشد كه شما راه يابيد.

آیه با صراحت و روشنی بیان میکند که هیچ موضوعی نمیتواند موجب دوستی عمیق و برادری
بین مردم شود .قومگرایی ،زبان مشترک ،وطندوستی ،اخالق محوری ،طرفداری از حقوق بشر و...
اینها گاه خود ضد وحدتاند .عامل اصلی که میتواند باعث برادری شود ،باید ریشه در درون داشته باشد؛ آن هم

دوستی به خاطر خدا و به امر خداست .وگرنه به دور از تعصب و پیشداوری چه چیزی جز خدا و اسالم میتواند

برای یک مسلمان موجب ایجاد انگیزه شود تا با یک سیاهپوست آفریقایی نگاه مالطفتآمیز کند .به روی او
لبخند بزند و به او سالم کند؟ آیا غیر از اسالم انگیزة دیگری وجود دارد؟ وقتی قدرت اسالم تا این اندازه
است که یک مسلمان سفید پوست با یک مسلمان سیاه پوست تعامل کند ،به مراتب این قدرت برای
ایجاد برادری بین اقشار یک جامعه را در خود دارد...
نکتة مهم دیگری که از آیة مزبور استفاده میشود ،این است که ایجاد برادری توسط اسالم بین دو نف ِر
معمولی نبود ،بلکه بین کسانی بود که دشمن یکدیگر بودند.
 -1سورة آل عمران ،آیة .103
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َ
داء
إِ ْذ ُک ْن ُت ْم أ ْع ً
در حالیکه دشمن یکدیگر بودند.

هنر پرشکوه و قدرت فوقالعادة اسالم

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

از طرف دیگر ادامة آیه به خوبی موضوع مهم دیگری را مطرح میکند و آن اینکه شما هماکنون
بر سر پرتگاه آتش هستید .یعنی اگر میخواهید این برادری اسالمی ماندگارتر و اثربخشتر باشد ،به
عامل اصلی برادری که همان اسالم است ،توجه ویژه کنید و آن را در دلهای خود تقویت نمایید.
به اصل بحث برمیگردیم.
سؤال این است که چرا با این همه بدیهیات ،خلیفة سوم قومگرایی را پیشه کرد؟
آیا این نادیده گرفتن دستورالعملهای خداوند نبود؟
آیا عملکرد وی و دوستانش دلیل بر ضعف باورهای اسالمی آنها نبود؟
به تدریج سیاست جدید عثمان نه تنها برادری اسالمی را تقویت نکرد ،بلکه دو اثر مخرب به دنبال داشت؛
 -1عثمان بنیامیه را بر ُگردة مردم سوار کرد و تا توانست آن قبیله را که خودش هم از آن قبیله
بود ،به اشکال مختلف تقویت کرده و افراد بیسواد و بیاعتقاد را فرمانده و فرماندار نمايد.
 -2مردمی که چنین دیدند ،نخست اعتقادشان نسبت به عثمان و به تدریج نسبت به اسالم سست
شد .مردم که عثمان را پیشوا و خلیفه میدانستند و عملکرد وی برای آنها مهم بود ،تصور میکردند که
خط خلیفه تضعیف باورهای دینی است .به همین دلیل بیدینی را پیشه کردند؛ به خصوص کارگزاران
و آنهایی که قدرتگرا بودند و در انتظار فرمانداری و فرماندهی نشسته بودند.
با این تحلیل میتوان اسناد و مدارک تاریخی را هم شاهد آورد که :کودتاگران در سقیفه اگر نگوییم
به دنبال بیاعتقادی مسلمانان بودند ،اما از عملکرد آنها ،مسلمانان زیادی عمیق ًا بیاعتقاد شدند.
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گفتیم که عثمان به رغم دستور پیامبر(ص) مبنی بر تبعید مروان و پدرش ،او هر دو را به مدینه
بازگرداند .کاش او به همین مقدار اکتفا میکرد ،بلکه وی:
 -1ابتدا مروان را از تبعید به مدینه آورد.
 -2او را رئیس دفتر و منشی و مشاور ویژة خود کرد و دست او را در امور مالی باز گذاشت.
 -3وی را به سختگیری نسبت به مسلمانان وادار نمود و مخالفان او را تنبیه کرد.
عثمان میپنداشت اگر مردم با برخوردهای خشن روبهرو شوند ،به تدریج فاصلة خود را با خلیفه
بیشتر میکنند و از سیاست کنارهگیری کرده و سیاست خلیفه ،بدون برخورد با هرگونه مقاومتی
پیش میرود.

بذل و بخششهای بیحساب

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

عثمان عجله داشت .او که خودش از استعداد زياد و هوش متوسط هم بهرهای نداشت ،شدیداً دل
به رهنمودهای! قوم و قبیلة خود ،بنیامیه میسپرد؛ آنها هم که فقط به ریشهکنی اسالم میاندیشیدند.
به هر حال او ،پس از آنکه مروان را از مصونیت باالیی برخوردار کرد ،تمامی بیتالمال را به
مروان سپرد که به هرکس هرچه مایل است بدهد و هرکس را نخواست ،او را از دریافت حقوق و
1
شهریة معمول محروم سازد!!
عالوه بر آن ،خمس مالیات آفریقا را که از پانصد هزار دینار طال هم بیشتر بود ،یکجا به مروان
بخشید و خمس صدقات مصر را که یکصدهزار دینار طال بود ،به او داد و عجیبتر آنکه ،فدک را
2
ملک حضرت زهرا بود ،به مروان منتقل کرد.
عثمان این حاتمبخشیها به بنیامیه را ادامه میداد و اموال مسلمانان را گستاخانه به آنها میبخشید ،به
طوری که همة ثروتها و درآمدهای ملی مسلمین به همین گروه اشرافی دنیاپرست اختصاص یافت.
بهحارثبنحکم،داماددیگرشکهبرادرمروانبود300،هزاردرهمدادوشترهاییراکهبابتزکات
به مدینه رسیده بود ،یکجا به او بخشید 3،عالوه بر آن بازاری را در مدینه که پیامبر به مسلمانان داده
بود ،به وی منتقل کرد .همچنین  200هزار درهم به ابوسفیان بخشید .ابوسفیان همان عنصر ناپاکی
است که رمز نفاق بود و پناهگاهی برای منافقین محسوب میشد.
عثمان همة صدقات شمال آفریقا از طرابلس تا طنجه را به عبدالرحمنبن سعدبن ابی سرح که
برادر رضاعی او بود ،بخشید.
در مورد میزان قومگرایی و خویشپرستی عثمان همین بس که مراتع و چراگاههای مدینه را که
متعلق به همة مسلمانان بود ،به گ ّلههای بنیام ّیه داد و گوسفندان سایر مسلمانان را از چرانیدن در این
مـراتع ممانعت کرد؛ در صورتیکه اسـالم مراتع را انفال اعالم کرده و به استفادة عمـوم مسلمانـان
اختصاص داده است...4.
فصاحت در گفتار  ،همراه با بالغت بسیار

ما در همین کتاب و در بحث پیرامون مناظرات حضرت مجتبی(ع) به بخشی از فصاحت امام اشاره
کردهایم .فصاحـت در بیان یعنی زیبایـی کالم ،و بالغـت به معنای رسایـی قول است .این درست است که
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص ،111نقل از :ابن اثیر و ابوالفداء.
 -2همان.
 -3االنساب االشراف بالذری ،ج ،5ص.170
 -4زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.112
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فصاحت ،زیبا حرف زدن است ،اما کیست که نداند زیبایی کالم بهانه است .سخن باید همراه با معنا ،پیام

و نکته باشد .تهی بودن کالم از هریک از این دو صنعت ،نازیبا و اگر فاقد هر دو باشد ،بیهودگی است.
در عین حال هر قدر کالم کوتاهتر باشد ،بهتر است؛ که گفتهاند:
یر َ
الم ما َق َّل َو َد َّل
الک ِ
خَ ُ

بهترین کالم کوتاه بودن و گویا گفتن است.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

صد البته خاندان وحی که فارغالتحصیالن کالم خداوندی هستند ،همگی به فصاحت و بالغت
مشهورند .سخنان پیامبر رحمت برتر از کالم فصحای عرب و زیباتر از تمامی سخنان بزرگان سخن
است .مولیالموحدین امیرالمؤمنین(ع) بینیاز از تعریف و تمجید است .آنچه به کوشش مرحوم
آیتاهلل سید رضی تحت عنوان «نهجالبالغه» امروز در دسترس ماست ،بخش کمی از کالم فوقالعاده
زیبا و لذتبخش موالست؛ که صد البته با سلیقة سید رضی انتخاب و منتشر شده است .هرچند طی
سالهای اخیر مجموعه سخنان امام اول كه به کوشش عدهای از علما و محققان دینشعار در ده جلد
در لبنان تحت عنوان «تمام نهجالبالغه» تهیه و منتشر شده است ،کوششی ارزشمند و در خور تحسین
بسیار است .البته انتظار است از این مجموعه استقبال بهتری صورت گیرد و رسانههای خودی به معرفی
آن بپردازند .اما باز هم نمیتوان گفت که تمام نهجالبالغه هم ،تمام سخنان امام اول شیعیان جهان
است .به طور تحقیق ،بسیاری از بیانات و رهنمودهای امام اول شیعیان در شرایطی مطرح و ایراد شده
که یا کسی یادداشت برداری نکرده و یا همة آنها ثبت نشدهاند؛ ولی از همین مقدار ،اوج کالم مولی که
اوج کالم انسان است ،میتوان یافت.
سؤال امیرالمؤمنین(ع) و پاسخ امام دوم
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چه زیباست که موالی متقیان نه از باب امتحان ،بلکه به منظور استفادة همگان از معارف الهی ،از
فرزند خود پرسشی کند و پاسخهای امام دوم تمام ًا مطلوب امام اول باشد.
روزی امام اول از امام مجتبی(ع) پرسیدند :شرف چیست؟
امام دوم پاسخ داد :خدمت به همبستگان و برداشت سختیهای آنان.
س :جوانمردی چیست؟
ج :پاکدامنی و بخشش.
س :پستی چیست؟
ج :خرده بینی و دریغ از اندک بخشی.
س :ناکسی چیست؟

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

ج :کم بخشی و یاوه گویی.
س :سخاوت چیست؟
ج :بخشندگی در ناداری و دارایی.
س :بخل چیست؟
ج :داشتن را شرف دانستن و انفاق را تلف شمردن.
س :برادری چیست؟
ج :همراهی در سختی و خوشی.
س :ترس چیست؟
ج :دلیری بر دوست و فرار از دشمن.
سِ :سداد چیست؟
ج :دفع زشتی به نیکویی.
س :غنیمت چیست؟
ج :توجه به تقوا و پارسایی در دنیا.
س :شکیبایی چیست؟
ج :فروبردن خشم و زمام نفس در دست داشتن.
س :بینیازی چیست؟
ج :خشنود بودن به آنچه خدا میدهد ،اگرچه کم باشد؛ زیرا بینیازی غنای نفس است.
س :فقر چیست؟
ج :آزمندی نفس در هر چیز.
س :نیرومندی چیست؟
ج :سخت کوشی و مبارزه با نیرومندان.
س :دلیری چیست؟
ج :هم نبردی با نیرومندان.
س :دشواری در چیست؟
ج :در سخنی که به تو مربوط نیست.
س :بزرگواری چیست؟
ج :تاوان را ببخشی و از ُجرم بگذری.
س :عقل چیست؟
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

ج :نگهداری رازهای دل.
س:کج خویی چیست؟
ج :در افتادن با رهبر و در برابرش بلند حرف زدن.
س :بزرگی چیست؟
ج :ترک زشتیها و انجام نیکیها.
س :دوراندیشی چیست؟
ج :آرامش همیشگی و نرمی با بزرگان و برکناری از بدگمانی مردمان.
س :شرافت چیست؟
ج :همراهی با برادران.
س :نادانی چیست؟
ج :پیروی از پست فطرتان و همنشینی با گمراهان.
س :غفلت چیست؟
ج :به مسجد نرفتن و از تبهکاران پیروی کردن.
س :بیبهرگی چیست؟
ج :از دست دادن بهرهای که به تو میدهند.
س :نادان کیست؟
1
ج :آن کس که مالش را بیهوده تلف کند و آبروی خود را ببرد.
معلوم نیست این سؤال و جواب بین دو معصوم بزرگ و بزرگوار در کجا انجام شده و امام دوم
در چند سالگی بودهاند؛ هرچند سن و سال در علم و معصومیت و بزرگی امامان ما بیتأثیر است ،اما
انسان از این سؤالهای دقیق و پاسخهای ارزنده ّلذت میبرد .بهجاست هر انسان معتقد ،سؤالها و
جوابها را نه یک بار بلکه چندین بار مطالعه و مالحظه کند و جان خود را در ژرفای معانی بلند آن
پاالیش کند و ّ
حظ روحی ببرد .هر شخص بالغ و عاقلی که بخواهد از معارف عالیة انسانی بهرهمند
گردد ،بینیاز از فهم و درک این بحثها نیست.
کیمیای سعادت

عدهای از دیر باز بیجهت در صدد تهیة کیمیا بودهاند .کیمیا همان عنصر رویایی و موهومی بود که
میگفتند اگر آن را به فلز مس بمالند ،به طال تبدیل میشود .سالیان دراز عدهای سادهلوح و زودباور
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.143
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وقت ،عمر و ثروت خود را در این راه گذاشتند و به جایی هم نرسیدند .پیداست که عدهای هم با
فریب مردم به آب و نانی در این راه دست یافتند .حال ببینیم:
کیمیا آن است که مس را به طال تبدیل کند و یا انسان را از اسارت نفس برهاند و از فرشته هم باالتر ببرد

و روح سفالی عدهای دنیاپرست و ظاهربین را از طال و برلیان زیباتر ،قیمتیتر و درخشانتر کند؟

با چند رهنمود امام میتوان به بهتر از کیمیا دست یافت:

 -1شرط دوستی

 -2مکارم اخالق چیست؟

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

مردی از امام دوم درخواست کرد اجازه دهد تا با ایشان دوست شود.
امام فرمودند :دوستی با من چند شرط دارد؛
 اول آنکه از من زیاد تعریف نکنی ،زیرا من خودم را بهتر از تو میشناسم. مبادا مرا دروغگو شماری ،که دروغگو رأی و عقیدهای ندارد. -و همچنین مبادا در برابر من از کسی غیبت کنی.

 -1راستگویی
 -2درستکاری
 -3بخشندگی
 -4نیکخویی
 -5پاداش خیر
 -6پیوند با خویشاوندان
 -7حمایت از همسایگان
 -8حقشناسی
 -9مهماننوازی
 -10و سرآمد آنها حیاست.

 -3بهترین و بدترین مردم

شخصی به حضور امام دوم رسید و پرسید :بهترین مردم کیست؟
آقا فرمودند :آن کس که مردم را در زندگی خویش شریک سازد.
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سپس پرسید :بدترین مردم کیست؟
1
فرمود :آن کس که در زندگیش هیچ فردی را بهرهمند نسازد.
 -4فایدة رفتن به مسجد

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

امام دوم فرمودند :هر کس به مسجد برود ،هفت امتیاز پیدا میکند:
 -1از آیات محکم پروردگار بهره مییابد.
 -2دوستی پیدا میکند که به او سود میرساند.
 -3دانشی تازه فراگیرد.
 -4رحمتی از خداوند دریابد.
 -5سخنی هدایتآموز میشنود.
 -6کالمی که از هالکت برهاند ،بیاموزد.
 -7از ترس خدا و شرم از مردم مرتکب گناه نشود.
 -5آغاز و پایان عمر

روزی امام دوم بر جنازهای گذشتند که او را دفن میکردند.
فرمودند :کاری که پایانش این است ،شایسته است که آغازش پارسایی باشد و کاری که آغازش
چنین است ،سزاوار است که از سرانجامش بترسند.
و فرمودند :مردم در دنیای بیخبری و فراموشی کارهایی میکنند و نتیجهاش را نمیدانند و چون
به جهان دیگر که عالم آگاهی و یقین است درآیند ،حقایق را میدانند ،ولی دیگر کاری از آنها ساخته
نیست.
 -6بندة خدا باشید.

امام دوم فرمودند :ای بندگان خدا! از نافرمانی خداوند بپرهیزید و در انجام خیر بکوشید و از
نارواییها بگریزید و کار شایسته انجام دهید ،پیش از آنکه دشواریها به شما روی آورد و مرگ
لذتهای شما را ببرد.
نعمت دنیا پایدار نیست و کسی که از خطرهایش در امان نباشد و از بدیهای دنیا برکنار بماند،
فریبش مانع خوشبختی ،و تکیهگاهش سست و بیبنیان است.
 -1تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص.196
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 -7فروتنی چیست؟

امام دوم فرمودند :فروتن کسی است که حق مردم را بشناسد و در برآوردن نیاز آنها بکوشد ،که
در این صورت در پیشگاه خدا مقامی واال دارد.
هرکس در این جهان نسبت به برادران دینی خود فروتنی کند ،در نزد پروردگار از صدیقان است
و همچنین از شیعیان علیبن ابیطالب به شمار میآید.
 -8بخل چيست؟

 -9اندر مسألة عقل

امام دوم فرمودند:
 آن کس که عقل ندارد ،فرهنگ ندارد. آن کس که ه ّمت ندارد ،ارزش دوستی ندارد. آن را که شرم نیست ،دین نباشد. سرآمد خردمندی ،معاشرت نیکو با مردم است. سعادت دو جهان به وسیلة عقل به دست میآید و آن کس که عقل ندارد ،از همة خوشبختیها1
محروم است.

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

از امام دوم در مورد بخل پرسیدند ،فرمودند :بخل آن است که انسان هرچه را دارد ،شرف بداند و
هرچه را انفاق کند ،تلف بداند.

 -10معنای حقیقی خوشبختی

امام دوم فرمودند :ای فرزند آدم!
 خود را از آنچه خدایت منع کرده ،برکنار دار؛ تا عابد باشی. به آنچه خدایت روزی کرده راضی شو ،تا بینیاز گردی . حق همسایگان نیکودار ،تا مسلمان باشی. و با مردم چنان رفتار کن که میخواهی مردم با تو چنان کنند ،تا عادل باشی.در برابر شما ،گروهی از مردم سرمایهها فراهم میآورند و کاخهای استوار میسازند و آرزوهایی
دراز دارند .ناگهان اجتماع آنها پراکنده و اعمالشان فریبشان میدهد و در گورها جای میگیرند.
 -1اعیانالشیعه ،عالمه سید محسن عاملی.

51

ای پسر آدم!
 -از همان زمان کودکی که مادرت تو را میزاید ،بنیان عمر خود را آغاز میکنی .پس :بکوش تا

چیزی به دست آوری ،که مؤمن توشة آخرت فراهم میآورد و کافر به کامیابی این جهان میپردازد.

آنگاه امام مجتبی(ع) در تأیید سخن خود این آیه را تالوت کردند:
ى
الز ِاد ال َّتقْو 
َت َز َّو ُدوا َف ِإ َّن خَ ْي َر َّ

1

پس توشه فراهم آورید

،که بهترین توشة آخرت ،تقواست.
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

ای بندگان خدا!
 از نافرمانی خداوند بپرهیزید و در خیر بکوشید و از پندها بهره گیرید .خداوند بس است که نگهدارو یاور شما باشد و قرآن کافی است که حجت و راهنمایتان گردد و بهشـت برای پاداش نیکـوکاران
2
و جهنـم برای کیفر و شکنجة تبـهکاران کفایت میکند...
گـر کیمیای دولـت جاویدت آرزوست

بشناس قدر خویش که گوگرد احمری

اخالق زشت و ناپسند

امام دوم فرمودند :هالکت مردم در سه چیز است؛
 -1تکبر  -2حرص  -3حسد.

 -1تکبر ،موجب تباهی دین است و شیطان به همین جهت از پیشگاه خدا رانده شد.
 -2حرص ،دشمن جان انسان است و موجب شد که آدم از بهشت بیرون شود.
3
 -3حسد ،انسان را به زشتیها میکشاند و به همین دلیل هابیل ،قابیل را ُکشت.
پایداري علم با نوشتن

امام دوم به فرزندانشان فرمودند :در تحصیل علم بکوشید ،شما امروز کودکید؛ فردا که بزرگ
4
شدید ،اگر نمیتوانید مطلبی را حفظ کنید ،آن را بنویسید.
همچنین فرمودند :مردم را دانش بیاموز و از دیگران دانش بجوی .در این صورت دانش خویش
را نگه داشته و دانش دیگران را اندوختهای.
 -1سورة بقره ،آیة .197
 -2زندگانی حسنبن علی(ع) ،باقر شریف القریشی ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص ،151نقل از تحف العقول.
 -3زندگانی حسنبن علی ،ص.125
 -4فصول المهمه.
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همچنین فرمودند :پرسش نیکو نیمی از دانش است.

الس َؤ ِ
ف الْ ِع ْل ِم
ال نِ ْص ُ
َح َس ُن ُّ

1

درایت و تدبیر

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

امام مجتبی(ع) شخصیتی سیاسی و دقیق بود .مانند جدشان پیامبر رحمت و پدرشان امیرالمؤمنین
علیبن ابیطالب(ع) شناخت زیادی از گذشتة شرکآلود بنیامیه و بزهکاریها و ساختارشکنیهای
آنها پس از اسالم داشتند .به همین دلیل هرگز با آنها کنار نیامدند و مدارا نکردند .یکی از نمونههای
دقت امام دوم خنثی کردن نقشة شوم معاویه بود.
ذی ًال به شرح آن میپردازیم:
معاویه پس از انعقاد صلح با امام مجتبی و بعد از سلطه بر اریکة قدرت ،همیشه پیش اصحاب و
تابعین به دلیل مخالفت پدرش ابوسفیان با اسالم و پیامبر اسالم آشکارا شرمگین بود .هرچند معاویه
از این جهت در شام مشکلی نداشت ،اما مردم حجاز و عراق او را و قبیلهاش را برنمیتافتند .همچنین
به خاطر جنگیدن با علیبن ابیطالب و با امام حسن ،مردم حجاز هرچند در ظاهر ،حکومت معاویه را
پذیرفته بودند ،اما اغلب در دل ،معاویه را قبول نداشتند .به همین دلیل و دالیلی دیگر معاویه درصدد
پیوند قبیلة بنیامیه با بنیهاشم برآمد .از این رو معاویه به مروانبن حکم ،حاکم مدینه نوشت تا
«زینب دختر عبداهلل جعفر» را برای یزید!! خواستگاری کند.
راستیدرستگفتهاندکه'':یکیازمضراتقدرت،جهلاست ''.قدرتباعثمیشودکهشخص،دیگر
به مصالح خود نیندیشد و سود و زیان خود را تشخیص ندهد و قدرت را به تنهایی برای حل مشکالت
کافی بداند .معاویه نیز اينگونه بود .او اگر قدری عقل داشت ،دست به چنین اقدام جاهالنهای نمیزد.
زیرا او تصور میکرد بنیهاشم از درو ِن پلید او آگاهی ندارند و جنایات او را در حق اسالم و امیرالمؤمنین
و امام مجتبی به فراموشی سپردهاند .مروان جلسهای تشکیل داد و بزرگان بنیهاشم و بنیامیه را در آن
مجلس گردآورد .سپس گفت:
 اما بعد .معاویه فرمان داده است که زینب دختر عبداهلل جعفر را برای یزید به هر مهریهای کهپدرش تعیین کند ،خواستگاری کنم و همة قرضهای عبداهلل جعفر را بپردازم و بین بنیهاشم و بنیامیه
صلحی پایدار برقرار سازم .یزید جوانی است که هرگز همتایی ندارد! به جان خودم افتخار شما بنیهاشم
به پیوند یزید بیشتر از افتخار او به انتساب شماست!؟؟ یزید کسی است که ابرها به برکت او باران
میبارند!!!
 -1كلمه اإلمام الحسن(ع) ،ص921
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راستی که مروان درمانده ،جاهل و فاسد اگر قدری میاندیشید ،تا این اندازه نادانی خود را بروز
نمیداد و این قدر جمالت مهمل و نسنجیده نمیگفت؛ البته فرماندار معاویه نباید غیر از این باشد.
امام مجتبی که به عنوان بزرگ بنیهاشم و امام آنها و همچنین به عنوان دایی زینب در مجلس
حضور داشتند ،به پا خاستند و پس از حمد و سپاس خداوندگار فرمودند:
 -اما اینکه گفتی مهریة زینب را به هر مبلغ که پدرش بخواهد میپذیرم ،باید بدانی که ما از سنت

پیامبر دربارة خاندان و دخترانش سرپیچی نمیکنیم (یعنی سنت پیامبر در مورد میزان مهریه دخترانش
 400درهم بود).

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

و اینکه گفتی قرض پدرش را میپردازیم ،هرگز سابقه نداشته که زنان ما با مهریة خود قرض

پدرهاشان را بپردازند (یعنی مردان بنیهاشم نباید از دامادهای خود چیزی بگیرند).

و اینکه گفتی بین بنیهاشم و بنیامیه صلح برقرار شود ،ما برای خدا و در راه خدا با شما دشمنی

میکنیم و هرگز به خاطر دنیا آشتی نمیکنیم.

اینکه گفتی یزید همتایی ندارد ،همتایان او همان همتایان گذشته در جاهلیت هستند و مقامی بر

او افزوده نشده است.

اینکه گفتی افتخار ما به خویشاوندی یزید بیشتر از افتخار او نسبت به ماست ،در این مورد باید

گفت که اگر خالفت از نبوت برتر باشد ،افتخار شماست؛ ولی چون نبوت زمامدار خالفت است ،شما

باید به ما افتخار کنید.

اینکه گفتی ابرها از برکت یزید باران میبارد ،این سخنی است که فقط و فقط دربارة پیامبر و

خاندان او گفته شده است.

امام مجتبی به تمامی حرفهای مروان پاسخهای دندان شکن و محکم دادند و پس از تحقیر مروان
و بنیامیه با شجاعت فرمودند:
ما بهتر دانستیم که زینب را به پسرعمویش قاسم پسر محمدبن جعفر نامزد کنیم و اکنون زینب را به

او میدهیم و مهریهاش را یکی از امالک خودم در مدینه تعیین میکنم .این مزرعه را معاویه به ده هزار
دینار از من میخرید و من نفروختم.
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مروان در برابر این گفتار و رفتار امام درمانده و حیران شد .او که شدیداً مبهوت شده و دست و پای
خود را گم کرده بود ،برای آنکه خشم خود را نشان دهد ،فریاد زد و گفت:
 ای بنیهاشم! شما مرا فریب دادید!!مروان گزارش جریان را به معاویه فرستاد .معاویه پس از عقیم شدن نقشة شومش که برای آرام
کردن و خام کردن بنیهاشم طراحی شده بود و با درایت امام دوم خنثی شده بود ،با ناراحتی گفت:

 از آنها تقاضای خویشاوندی میکنیم ،ولی نمیپذیرند .در صورتی که اگر آنها از ما چنین1
درخواستی میکردند ،آن را میپذیرفتیم.
هیهات که بنیهاشم از خاندان پلید معاویه درخواست پیوند و خویشی کنند.
نمونة دیگری از دشمن شناسی امام مجتبی(ع)

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

خوباستکهپیروانحقیقیائمةاطهار(ع)رفتارسنجیدهوبسیاردقیقوحسابشدةپیشوایانالهی
خود را به دقت مورد بررسی قرار دهند و با مطالعة سکنات امامان به خصوص در برخورد با دشمنان دین
و اعتقادات اسالمی ،هم راه رفتار با دشمنان را بدانند و هم با مالحظة همه جانبة اندیشة آن بزرگواران،
بر درک و عقل و تیزبینی خود بیفزایند.
درموردقبلدیدیمکهامامدومنقشةدقیقمعاویهرابرایسوءاستفادهباپیوندبابنیهاشمرابهسرعت
و با هزینة کم خنثی کردند .یزید همان عنصر آلوده و بزهکار و بیدینی بود که معاویه تصمیم داشت او
را با همة هرزگیهایش بر دوش مسلمانان سوار کند و به عنوان ولیعهد بر مردم تحمیل نماید.
او به تصور باطل خود اگر میتوانست پیوندی بین وی و بنیهاشم برقرار کند ،از مخالفت احتمالی
آنها با ولیعهدی یزید جلوگیری میکرد؛ غافل از آنکه عداوت بنیهاشم با بنیامیه به خاطر بیاعتقادی
آنها به اسالم و ساختارشکنی خاص و عام آنها بود نه چیز دیگر .این عداوت را با هیچ ترفندی نمیتوان
از بین برد.
روزی معاویه گفته بود :بنیهاشم بخشندهاند ،و بنیامیه بردبارند و بنی زبیر دالورند و بنی مخزوم
بلند پروازند.
برای بسیاری از مردم گفتار معاویه صرف ًا یک اظهار نظر است .دیگر نیازی نیست که راجع به آن
تجزیه و تحلیل کرد ،اما امام مجتبی(ع) این طور نبودند.
امام دوم که دارای تیزبینی زیاد و عمق درک وااليي بودند ،فرمودند:
خدا معاویه را ُبکشد .او میخواهد بنیهاشم آن قدر داراییهای خود را ببخشند ،تا تهیدست شوند؛
در آن صورت خود دچار مشکل اقتصادی گردند و البد محتاج.
راستی که یک شیعه باید به داشتن چنین رهبرانی تا قیامت سپاسگزار خداوند باشد.
امام همچنین فرمودند :با گفتن اینکه بنیام ّیه بردبارند ،میخواهند مردم را جذب خود کنند.
اینکه معاویه میگوید :آل زبیر دالورند ،میخواهد با تشجیع آنها به دالوری و تحریک آنها ،این
قبیله با دالوریهای بیمورد ،خود را به هالکت بیاندازد و بنی مخزوم هم با اتهام تک ّبر و بلند پروازی،
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص ،517به نقل از :مقتل الحسین خوارزمی ،ج ،1ص.124
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مردم از آنها فاصله بگیرند.

1

درایت باال و درک فوقالعاده

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

این همه شجاعت ،دقت و موقعیت شناسی و به هیچگرفتن شخصیت معاویه و بینیازی به وی،
نشان کمال امامت و قداست والیت است.
از طرفی معاویه و قبیلهاش که دشمنان اصلی اهلالبیت بودند ،چه شده بود که به یاد سخاوت
بنیهاشمافتادند؟
قطع ًا اظهارنظر معاویه را باید با شک و تردید نگریست.
آخر کالم اینکه تجزیه و تحلیل امام مجتبی(ع) راجع به صحبت معاویه مطابق با نص قرآن
کریم است.
قرآن ضمن تقدیر از ایثارگران و توصیه و تأکید بر انفاق در راه خداوند ،در آیات اولیة سورة
بقره میفرماید:
ب ِ
ذلِ َ
قين
دى لِ ْل ُم َّت َ
ک الْ ِک ُ
تاب ال َر ْي َ
فيه ُه ً
ون بِالْغ َْي ِ
ب،
ذين ُي ْؤ ِم ُن َ
الَّ َ
الصالة
قيم َ
ون َّ
َو ُي ُ

ُون
ناه ْم ُي ْن ِفق َ
َو ِم َّما َر َز ْق ُ

2

آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد،
و مایة هدایت پرهیزکاران است.
پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب -یعنی آنچه از حس و لمس پنهان است -ایمان دارند،
و نماز به پا میدارند،
و از آنچه خدا به آنها داده ،انفاق میکنند.

اما در جای دیگری خداوند خط انفاق را روشن میکند؛ خطی که خط قرمز را هم در بر دارد.
خداوند در آنجا که مشخصههای بندگان ویژة الهی «عبادالرحمن» را اعالم میکند ،در موضوع انفاق
و حد آن میفرماید:
ذين إِذا َأنْ َفقُوا لَ ْم ُي ْس ِر ُفوا،
َو الَّ َ

 -1عیون اخبار ابن قتیبه ،ج ،1ص .196
 -2سورة بقره ،آیات 2و.3
 -3سورة فرقان ،آیة .67
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کان بَ ْي َن ذلِ َ
ک َقوام ًا
َو لَ ْم َي ْق ُت ُروا َو َ

3

 ...و آنهایی که در وقت انفاق اسراف نمیکنند و خشک و خسیس هم نیستند،
بین این دو خصوصیت،
میانهروی را در پیش میگیرند.

قصد امام مجتبی(ع) در رد اظهار نظر معاویه ،تعقیب خط اعتدال در انفاق و تبیین میانهروی در همة
امور به خصوص میانهروی در این عرصه است.
آخرین نقطهنظری که میتوان دربارة واکنش امام دوم راجع به صحبت معاویه گفت ،این است
که:
 اصوالً یک شخص سیاسی باید همواره مواظب دشمن باشد.باید در مورد حرفهای دشمن و اظهارات او شبهه کرد ،حتی اگر سخنش هم به ظاهر مثبت باشد،
زیرا:
 ابلیس گناه را در قالب دلسوزی مطرح میکند،و خود را در لباس دوست،

و با عنوان یک خیرخواه معرفی مینماید.
همین ابلیس وقتی که به آدم و حوا نزدیک شد تا آنها را بفریبد و هر دو را وادار کند که از میوة
درخت ممنوع (شجرة منهیه) بخورند:
طان ...
س لَ ُه َما َّ
الش ْي ُ
َف َو ْس َو َ

فصل اول /تفسیر سورۀ کوثر

سادگی در این زمینه عالمت خامی است.

َو قاسم ُهما إِنِّي لَ ُکما لَ ِم َن ال َّن ِ
حين
اص َ
َ َ

1

سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد...
و سوگند خورد که من یقین ًا خیرخواه شما هستم.

بدون تردید معاویه که از پیروان جدی ابلیس و شیطان بود ،خیرخواه بنیهاشم نبود که بخواهد
آنها را به سخاوت بستاید...
خالصة فصل اول

تولد حسنبن علی(ع) ،اهلالبیت را عمیق ًا خرسند و خوشحال کرد .از آنجایی که ائمة اطهار(ع)
همگی مظهر اسماء و صفات الهی هستند ،خوشحالی آنها نشان از خرسندی پروردگار سبحان است.
با این بیان میتوان گفت و بر آن پای فشرد که خرسندی اهلالبیت از تولد امام مجتبی که تفسیر
 -1سورة اعراف ،آیات20و.21
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جامعی از سورة مبارکة کوثر محسوب میشدند ،به همان میزانی که خوبان را شادمان کرد ،بدخواهان
را عمیق ًا به غصه فرو برد .زیرا آنها با دید شیطانی و سطحی خود گمان میکردند که چون پیامبر رحمت
فاقد پسرند ،راه و رسم ایشان پس از فوت فراموش میشود و اسالم در مسیر زوال قرار میگیرد.
حال آنکه خدای متعال که بر بقاي اسالم تا قیامت تأکید دارد؛ آنجا که میفرماید:
إِنَّا ن َْح ُن ن ََّزلْ َنا ِّ
الذ ْک َر،
َو إِنَّا لَ ُه لَ ِ
ون
حاف ُظ َ

1

ما قرآن را فرستادیم،
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

و خودمان آن را حفظ میکنیم.

پیداست خداوند قادر متعال که با این همه اصرار و قاطعیت بر حفظ اسالم تأکید دارد ،وسایل و
ابزار پاسداری از ارزشهای اسالمی و تمامیت اسالم را هم فراهم میکند.
يکی از عوامل اساسی حفظ اسالم،

فرزندان معصوم پیامبر خاتم(ص) به عنوان اوصیاي پیامبرند.
بنابراین میالد مسعود امام مجتبی(ع) تفسیر ب ّین و روشن سورة مبارکة کوثر بود .کوثر معطی.
زهرای عزیز ،همان درخت بهشتی و بینظیر که ثمرة آن تا روز قیامت پاسداران اسالم هستند.
حال میتوان تا حدی به خرسندی اهلالبیت از تولد امام حسن مجتبی(ع) پی برد و به نقش امام دوم
در پاسداری از موازین اسالم در هر شرایطی آشنا شد.

 -1سورة حجر ،آیة.9
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فصل دوم

جهاد عظیم پیامبران

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

مأموريت بزرگ پیامبران

اسالم دین تسلیم است .تسلیم در برابر قدرت و اراده و تدبیر خداوند متعال.
راستی اگر شخص با ایمانی به این مرحله از رشد و کمال برسد که بداند که پروردگار سبحان ،علیم،
حکیم و قادر است و آنچه در تدبیر دارد ،حکمت محض و مصلحت مطلق و بهترین است ،در برابر
چنین خدایی سر تسلیم فرود میآورد و بدون کم و کاست ارادة خداوند را بر هر نقشه و تدبیر و کاری
ترجیح میدهد.
پیامبران الهی در ادوار مختلف مأموریت داشتند تا همگان را از پرستش مصنوعات ساختگی و
مخلوقات محتاج برهانند و به پرستش کردگار بزرگ هدایت کنند .معاالسف جهل حاکم بر جوامع و
قدرت زیاد حاکمان زر و زور جای زیادی برای فعالیتهای انبیا نمیگذاشت.
به همین دلیل مشاهده میکنیم که اغلب آنها با ضد حملة سالطین و امرا که منافع خود و ادامة
حاکمیت خود را در جهل تودهها میدیدند مواجه شدند .در نتیجه جنگ طوالنی و بدون پایان ایمان
و شرک آغاز شده بود.
در اغلب این جنگهای رهاییبخش ،انبیـا شکست میخوردند و جان خود را هم بر سر پیمانـی
که با خدا بسته بودند ،میگذاشتند.
61

ی ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْن َت ِظ ُر
َف ِم ْن ُه ْم َم ْن َقض 
جمعی به عهد خود وفا کردند،

1

و بعضی هم در انتظارند تا نوبت آنها برسد و راه انبیا را ادامه دهند.

عمدهترین دلیل شکست انبیاي سلف را از قدرتهای زورگو ،در دو عنوان میتوان خالصه کرد:
 -1عدم توسل به زور

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

اصوالً مأموریت انبیا ،هدایت مردم به سوی توحید و خداپرستی است .از آنجایی که این مقولهها
همه در راستای صفات ثبوتیة خداوند ازلی و ابدی است و خداوند طبق گفتة خودش که میفرماید:
ب َربُّ ُکم َعل  ِ ِ
الر ْح َمة
َک َت َ
ْ
ی نَفْسه َّ

2

پروردگار شما ،رحمت بر شما را بر خود فرض کرده است.

نمیتوانستند و یا نمیخواستند برای پیشرفت توحید که مح ّبت ،مو ّدت و دوستی است ،از اسلحه
استفاده کنند .این یک موضوع اساسی است.
چگونه یک پیامبر آسمانی که شعارش وفاق ،وحدت و برادری است ،از همان آغاز با تکیه به
شمشیر حرف بزند و با تهدید آغاز نماید و با خشم به دیگران بنگرد و با طعنه سخن بگوید و با تمسخر،
با رفتار و گفتار مخالفان برخورد کند؟ این با مأموریت آنها در تضاد است.
از طرف دیگر ما نمیتوانیم از مسؤولیت خطیر انبیا که خدامحوری است ،به سادگی بگذریم.
پیامبران الهی مأموریت داشتند تا همگان را به خدای مهربان دعوت کنند .خداوند مهربانی که حتی
با دشمنانش هم مهربان است .شعار خداوند در آغازین پیامهای خود چنین است:
بِ ِ ِ
الر ِ
الرحیم
حمن ََّ
سم ا هلل َّ

به نام خداوند بخشندة بخشایشگر.

همه گفتهاند و همه معتقدند که دو واژة زیبای «رحمان» و «رحیم» که هر دو به معنای لطف ،محبت
و مهربانی است ،در دو جایگاه به کار میروند:
الف :رحمان برای همگان اعم از مؤمن و غیر مؤمن است.
ب :رحیم فقط برای مؤمن است.

تفاوت این دو در این است که خداوند سبحان رحمت و لطف خود را در دنیا به مؤمن و کافر ساری
و جاری میکند .نعمتهای بزرگی مانند حیات ،سالمتی ،رزق ،رفاه و ...اینها را خداوند به همه میدهد.
 -1سورة احزاب ،آیة .23
 -2سورة انعام ،آیة .54
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اما :رحیم مخصوص مؤمنان ،آن هم در جهان دیگر است.

از آنجایی که ک ّفار اعتقادی به سرای دیگر ندارند ،معنا ندارد که خداوند بخواهد در آن عالم هم با آنها مهربان

باشد.

ناگفته نگذاریم که این خط کلی برای پیامبرانی است که در انزوا بوده و قدرت ابتکار از آنها سلب
شود؛ وگرنه در احکام همة انبیاي بزرگ ،جنگ با طاغوتیان وجود دارد.
 -2جهل حاکم بر جوامع

عنوان فوق اختراعی و سلیقهای نیست .بپذیریم و یا نپذیریم،
جهل عمومی است.

تا مردم نخواهند کاری انجام نمیشود و کاری برای نجات و رفاه پدید نمیآید .بنابراین دانستن،
همان علم زندگی است .وقتی مردم به دلیل جهل نمیفهمند سعادت چیست ،هرگز راه نیل به سعادت
را نمییابند .پیداست که در چنین شرایطی هیچگونه کاری در جهت حل مشکالت عدیدة خود که
حاصل بیایمانی است ،انجام نمیدهند.
راستی که این اوج جهل است.
بنابراین دومین علت شکست نهضت انبیا« ،جهل عمومی جامعه» بوده است .اینکه میگوییم انبیا
شکست خوردند ،برداشت شخصی و یا اغراقآمیز نیست .ما اگر نخواهیم وارد جزيیات حرکت
پیامبران شویم و فقط بر سرفصل آن حرکتها که توسط «انبیاي اوالوالعزم» اشاره کنیم ،میتوانیم
مث ًال به علت ناکامی حضرت نوح پی ببریم .این پیامبر بزرگ که برابر نص قرآن کریم فقط تا قبل از
طوفان معروف 950 ،سال مردم را به یگانگی دعوت میکرد:

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

یکی از عوامل حاکمیت طاغوت بر مردم،

سين عام ًا
َو لَق َْد َأ ْر َس ْلنا نُوح ًا إِل 
ث في ِه ْم َألْ َ
ی َق ْو ِم ِه َف َل ِب َ
ف َس َنة إِ َّال خَ ْم َ
1
َف َأخَ َذ ُه ُم ُّ
ون
وفان َو ُه ْم ظالِ ُم َ
الط ُ
ما نوح را برای هدایت قومش فرستادیم.
او 950سال بین قومش ،مشغول «دعوت به توحید» بود.
سپس «به خاطر لجاجت در الحاد» با طوفان غرق شدند.

نوشتهاند که حضرت نوح در این مدت مدید فقط توانست  80نفر را به توحید دعوت کند ،یعنی
تقریب ًا هر  12سال یک نفر!!
 -1سورة عنکبوت ،آیة .14
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نفرین ،یک نوع مبارزه با ظلم

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

در زمان حضرت نوح توحید در انزوا بود .تالشهای نوح تا حدی به ثمر نشست .اما این تعداد پیرو
که حاصل دوران عسرتبار و سخت و طوالنی حضرت نوح بود ،اگرچه الزم بود ،ولی کافی نبود.
برای حضرت نوح در جهت هدایت مردم به توحید ،راهی نمانده بود؛ زیرا:
الف :نیروي قابل توجهی نداشت تا توسط آنها تبلی ِغ توحید را گسترش داده و مردم دور و نزدیک
را با خداوند آشتی دهد.
ب :امکانات مادی در اختیارش نبود تا با آن وسیله ،اقشار مستمند و گرسنة قوم خود را با کمکهای
مالی و غذایی جلب و جذب نماید.
ج :فاقد هرگونه قوه و قدرتی بود تا بتواند با استفاده از آن ،موانع مسیر را از پیش رو بردارد و مخالفان
توحید را از دور خارج کند.
پس چه کاری برای وی مانده بود؟
نفرین.

آری ،نفرین یک نوع مبارزه با ظلم و ظالمان است؛آن هم در صورتی که راههای دیگر عم ًال بسته باشد.
میبینیم وقتی که نوح از کندی کار و سرسختی دشمن به ستوه آمد ،به خدا عرض کرد:
ض ِم َن الْ ِ
ب ال َت َذ ْر َع َلی الْ َأ ْر ِ
َو َ
رين َد َّياراً
کاف َ
ُوح َر ِّ
قال ن ٌ

1

نوح گفت:

پروردگارا هیچیک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار.

ما در همین مقال که به دنبال پیدا کردن علتالعلل پذیرش صلح توسط امام مجتبی(ع) هستیم،
باید توجه کنیم و توجه بدهیم که وقتی رهبری فاقد عناصر سهگانة فوق  -یاران مطیع و جان بر کف ،امکانات

مادی الزم و قدرت نظامی -باشد ،دیگر از او چه انتظار است تا بتواند به مسیر خود در چارچوب مسؤولیت والیی
خویش ادامه دهد؟!

مکرم
امام مجتبی وارث مشکالت فراوانی بود که بعضی از اصحاب پیامبر در زمان حیات آن نبی ّ
ایجاد کردند که در همین فصل به آن اشاره کرده و اشاره خواهیم کرد.
همچنین وقتی پس از  25سال ،امیرالمؤمنین(ع) به قدرت رسید ،همان مشکالت به عالوه مشکالت
جدید -از جمله با جنگ داخلی -روبهرو شد و سرانجام به دست همان منحرفان ،به شهادت رسید.
این مشکل ،به عالوة بحرانهای متعدد و از جمله خیانتهای نظامی خودیها ...دست به دست هم
داد تا سرانجام پیشنهاد صلح معاویه را به ناچار مورد توجه قرار دهد...
 -1سوره نوح ،آیه .26
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دگرگونی در خط مشی پیامبران

هرچند با نفرین حضرت نوح ،کفّار نابود شدند و همة مخالفان توحید حتی فرزند نوح از بین رفتند،
اما حرکت نوح نمیتوانست برای حرکت انبیاي پس از وی اسوه باشد.
بر اساس روایات اسالمی ،نوح  2500سال عمر کرده است .با توجه به دوران بعثت ،وی قبل از
طوفان  950ساله بود .اگر سن حضرت نوح را در آستانة بعثت  50سال بپذیریم ،حضرت نوح در
آستانة طوفان هزار سال سن داشته است؛ یعنی حضرت نوح پس از این همه سال فقط  80نفر طرفدار
و پیرو داشته است.
جد
این خطمشی نمیتوانست برای انبیاي پس از نوح اسوه باشد .به همین دلیل حضرت ابراهیم ّ
اعالی پیامبر اسالم با مأموریت ویژة دیگری مبعوث شد.
جدیبامشرکانرادردستورکارداشت؛زیرادرهنگامبعثتآنپیامبربزرگ،
حضرتابراهیم(ع)برخورد ّ
هم ستاره معبود بود و هم ماه پرستیده میشد و هم خورشید .عالوه بر اینها بتخانهها هم انباشته از انواع
مصنوعات مضحک بشری بود که هر قبیلهای برای عبادت و نیایش به آنجا میرفتند .در این میان
تنها خداپرستی جرم بود!! بعنی به هنگام بعثت ابراهیم(ع) ،همهکس و همهچیز طرفدار داشت غیر از
توحید و یکتاپرستی.
آیا ادامة آن وضع قابل قبول بود؟ هیچ صاحب عقلی نمیتوانست آن شرایط تیره و تاریک و تلخ
و شاق را تحمل کند .به همین دلیل حضرت ابراهیم مأموریت یافت که دامن ه ّمت بر کمر بندد و به
مبارزة همه جانبه با اوهام بپردازد .ابراهیم هرچند در کار خود به موفقیت زیادی دست یافت ،اما او
نیز مانند نوح فاقد ِع ّدهُ ،ع ّده ،اُ ّمت و پیرو بود.

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

ما انشاءاهلل نخست به مشکالت داخلی پیامبر(ص) پس از هجرت اشارة گذرا میکنیم ،سپس
به تدریج به مشکالت عدیدة امیرالمؤمنین(ع) میپردازیم؛ مصايبی که ریشة پذیرش صلح امام دوم
است .به طور مسلم بدون دقت در این اتفاقات نمیتوان به درستی به مجبور شدن امام حسن(ع) در
پذیرفتن صلح پی برد.
این را به این دلیل مطرح کردیم که بعضی از خوانندگان عزیز از نویسنده ایراد نگیرند که بررسی
گستاخیهای بعضی از اصحاب پیامبر و نافرمانیهای متعدد آنها چه ارتباطی با صلح امام مجتبی(ع)
دارد؟ اگر این عزیزان حوصلة بیشتری در مطالعة کتاب از خود بروز دهند ،خواهند دید که اشاره
به مشکالت پیامبر و دشواریهای امام امیرالمؤمنین صلواتاهلل علیهم اجمعین شرط الزم برای فهم
پذیرش صلح تحمیلی توسط امام حسن(ع) است.
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مقصد اصلی انبیا از دیدگاه امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینی هدف نهایی پیامبران را چنین بیان میکنند:

كوششهايى كه انبيا مىكردند و جنگهايى كه با مخالفين راه حق مىكردند ،و خصوص ًا

جنگهايى كه در صدر اسالم واقع شد ،مقصد جنگ نبوده است ،و مقصد كشورگشايى هم

نبود .مقصد اين بوده است كه يك نظامى عادالنه كه در آن نظام عادالنه ،احكام خدا جارى
بشود [باشد].

انبيا آن همه زحمت كشيدند نه فقط براى اينكه طرف را از صحنه خارج كنند و خودشان

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

صحنه را دست بگيرند ،بلكه مقصد اصلى اين بوده است كه:

 -اين انسانهايى كه انسانيت ندارند ،اين اشخاصى كه در راه خالف دارند سير مىكنند و

آنها مىديدند كه اين راه خالف ،راه شقاوت است ،راه ضاللت است ،راهى است كه مردم را در

اين دنيا به شقاوت و در آن دنيا هم به مهلكه مىكشاند؛
انبيا از طرف خداى تبارك و تعالى،
مأمور شدند براى نجات مردم.

مردم را اگر به حال خودشان مىگذاشتند ،جز يك حيوانى كه خوردن و خوابيدن را و

شهوات را ادراك بكند و در راه آن ،عمل بكند چيز ديگرى را نمىتوانستند بفهمند؛ از باب
اينكه ماوراى طبيعت بر مردم پوشيده است...

تمام تعليمات انبيا براى مقصد نشان دادن راهى است كه:
 -انسان ناچار از اين راه بايد عبور كند.

ناچار انسان از اين عالم طبيعت به يك عالم ديگرى عبور مىكند ...
اگر چنانچه به راه انبيا برود ،انسانيتش كامل مىشود؛
و هر چه بيشتر اطاعت كند،

بيشتر انسانيتش رشد مىكند»...

1

این بود دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،حضرت امام خمینی(ره) در مورد نهضت انبیا
و اهداف پیامبران الهی.
این خط را همة انبیا تعقیب کردهاند.
آری،
 کامل شدن انسانیت انسان ،در پیروی کامل از پیامبران الهی است. -1صحیفة امام ،ج ،9ص.11
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اظهار تأسف امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) تأسف خود را از دو موضوع عمیق ًا بیان میکنند:

من بسيارى از اوقات از دو امر متأسفم؛ كه يكيش از ديگرى بيشتر تأسف دارد.

یکی اینکه در تمام دوره از نبوت صدر اسالم ،تا آخر نگذاشتند که یک حکومت دلخواه

اسالم وجود پیدا بکند.

زمان رسولاهلل(ص) آن همه گرفتاریها و جنگها و آن مخالفتها بود و نشد که حکومت

بهطوردلخواهیکهایشانمیخواهند،محققبشود.درزمانسایرائمه(ع)همحتیزمانحضرت

امیر که مواجه بود با آن جنگهای داخلی و آن منافقهایی که از ک ّفار بدتر هستند و نگذاشتند

یک دورة کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود ،آن الگویی که آنها به عالم نشان میدادند برای
بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متأسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از

یک همچو برکت بزرگی.

وامردومکهبازنگذاشتندونشدکهائمةما(ع)آنطوریکهمیخواستندبروزبدهندحقایق

را ،این هم بسیار مورد تأسف است.

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

حکومت شکل بگیرد؛ به طوری که دلخواه باشد .اگر گذاشته بودند ،مهلت داده بودند ،ولو در

تأسف این ،از تأسف اول باالتر است.

این چه علمی بوده است که نزدیک وفات حضرت رسول(ص) بیخ گوشی به حضرت

امیر(ع) فرموده است و ایشان بر حسب روایت میفرماید که:
« -هزار باب از علم یا هزار علم برای من حاصل شد».

این علم معمولی که دست ما هست ،دست فقها هست ،دست فالسفه هست ،دست عرفا

هست ،این نیست؛ او چه بوده است که حضرت امیر(ع) میگوید که علم جم دارم؛

«هی ُهنا علم ًا َج ّم ًا» ،لکن َح َملَه 1نیست.

این علم فقه نبوده ،علم فقه را تعلیم کردهاند ،هیچ در او قصوری نشده است.

این فلسفه و این چیزهایی که دست ما هست ،اینها هم نبوده است؛

و این مورد تأسف است كه مهلت ندادند به اينها ،نشد.

در آن وقت َح َملهاى كه آنها مىخواستند نبود و آن علوم با خود آنها به مأل اعلى رفت ،و ما

بايد تا آخر دنيا تأسف از اين بخوريم كه از آن هيچ بهره نداريم؛ و او بالاشكال از اين علوم رسمى
كه دست بشر است و دست مسلمين است ،از اينها خارج است ،براى اينكه اينها َح َمله داشتند،

 -1حملكنندگان
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آن كه َح َمله نداشته است ،آنكه مورد تأسف خود ائمه(ع) بوده است كه پيدا نكردند كسانى را
كه به آنها تعليم بدهند آن علوم را ،و قرآن كه مخزن همة علوم است ،نشد كه آنها تفسير كنند،
و آن معارفى كه در قرآن هست ،آنها بيان كنند براى ما.

اينها از تأسفهايى است كه ما بايد در گور ببريم .قرآن اآلن در حجاب است ،مستور است

اين قرآن .بعضى آيات قرآن است كه گرچه بشر يا فالسفه يا عرفا تا يك حدودى در موردش
صحبتها كردند ،لكن آن كه بايد باشد ،نشده است و نمىشود .قرآن هم براى:

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

آمده است.

َم ْن ِ
ب بِه،
خوط َ

ُرآن َم ْن ِ
انّما َي ُ
ب بِ ِه
عرف الق َ
خوط َ

1

اگر مقصود معانى عرفيه بود ،كه مردم همه مىفهمند معانى عرفيه را،
آن چى بوده است؟

و ما بايد تا آخر متأسف باشيم.

2

عدم موفقیت پیامبر اسالم و ائمة اطهار(ع) در تشکیل حکومت توحیدی ریشه در همان عواملی
داشت که نهضت انبیا را به شکست کشاند.
و ما بخشی از مشکالتی که یهودیان برای حضرت موسی(ع) فراهم آوردند ،در همین فصل به آن
اشاره خواهیم کرد.
مبارزة همه جانبه با مخالفان توحید

بعد از حضرت نوح و حضرت ابراهیم مسیر مبارزه با مشرکان به طور جدی دگرگون شد .به تدریج
که توحیدیان خود را باز مییافتند ،شکل و نوع مبارزة آنها با زعامت و رهبری پیامبران نيز تغییر کلی
یافت و به صورت جدیتر درآمد.
گفتیم که توحید و خداپرستی یک شکل دارد و یک محتوا.
 -1توحید شکلی :بشر پس از قرنها به تدریج خود را باز یافت و از پرستش سنگ ،خرما ،انسان،
خورشید ،ماه ،ستاره و ...بیرون آمد و در برابر خداوند بزرگ به خضوع پرداخت.
این ظاهر توحید است که همة مردم خدای احد و واحد را بپرستند و در برابر او تسلیم باشند؛ این
توحید شکلی است.
 -1بحار األنوار ،ج ،42ص  238و  - 237هرآينه قرآن را كسى مىفهمد كه به او خطاب(و نازل) شده است.
 -2صحیفة امام ،ج ،19ص.7
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در دل این شعار،

مبارزة مدام با کفر و شرک نهفته است.
این را:
 توحید محتوایی و همه جانبه میگوییم.با این حساب هرچند اسالم دین رحمت ،محبت و رأفت است و به سادگی دست به شمشیر نمیزند ،اما
باید بدانیم:

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

 -2توحید محتوایی :از آنجایی که اعتقاد به توحید به معنای وسیع آن ،مخالفت و مبارزه با مجموعه
عواملی است که در مسیر هدایت و سعادت مردم سنگ اندازی میکنند؛ بنابراین اعتقاد به توحید در
مبارزة دايمی با بتپرستی و خودپرستی تحقق مییابد.
این شرایط را میتوان تحول فو قالعاده در زندگی بشری و نقطة عطف در زندگی مردمی تلقی کرد.
روشن است که اسالم وقتی آمد ،تغییرات بنیانی زیادی در زندگی بشری ایجاد کرد .تغییراتی که
تمام ًا سمت و سویی توحیدی داشت و راه نیل به خدامحوری را تسهیل نمود.
برخوردهای حساب شدة اسالم با شرک و کفر زمانی جدیتر میشود که برخوردها با فطرت
اصیل تطبیق داشته باشد.
زیباترین شعار اسالم ،شعار توحیدی است.

 -رفتار اسالم با مشرکین و ک ّفار،

با رفتار بتگران و بتتراشان و مر ّوجان بتپرستی که دشمنان جدی خداباوری هستند،
فرق میکند.

این دسته که به «ائمة کفر» معروفند ،همواره و در تمامی شرایط مبغوض خدا و پیامبر خدا هستند
و کمترین مماشاتی با آنها جایز نیست.
قرآن میفرماید:
َو ِ
الک ِ
قات ُلوا ِأئمة ُ
فر

1

سران و رهبران کفر را بکشید.

تغییر تاکتیک با حفظ استراتژی

راهبرد خداوند سبحان در ادارة هستی تَع ُّبد موجودات است .و ما این اصل مسلم را راهبرد خداوند
میگوییم:
 -1سورة توبه ،آیة .12
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ْس إِ َّال لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون
ما خَ َلق ُ
ْت الْ ِج َّن َو الْ ِإن َ

1

اصوالً غرض از خلقت جن و انسان عبادت است.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

در اینکه همگان باید تسلیم خداوند باشند و تسلیم بودن خود را که ریشة روحی و باطنی دارد ،به
شکلی که عبادت نام دارد و آن را آشکار کنند ،حرفی نیست .این اصل در هیچ شرایطی تغییر نمیکند.
دیدیم فضای مسمومی که به دلیل طوالنی شدن حاکمیت شرک و کفر در ذهن و روح مردم
گذاشته بود ،این بار و بعد از حاکمان تبهکار و زمامداران مشرک ،بسیاری از مردم مخالف نهضت انبیا
بودند .راستی که این مصیبت بزرگ و وحشتناکی بود .زیرا کشتن گستردة پیامبران دیگر نه توسط
زمامداران و نه به دستور آنها انجام میگرفت ،بلکه این جنایت به وسیلة مردم منحرف و سفیه و نادانی
انجام میشد که نهضت پیامبران را تحمل نمیکردند.
عدم پذیرش انبیا توسط بدنة مردم لزوم ًا به تضاد با منافع آنها نبود،
بلکه معاالسف شرک نهادینه شده در روح و جان آنها،
مانع اصلی قبول دعوت انبیا بود.

به همین دلیل متأسفانه مردم لجوج و بیمنطق در برابر پیامبران الهی میایستادند و با تمام وجود
به خنثی کردن تالشهای راهنمایان الهی میپرداختند و به اشکال مختلف در مسیر الهی سنگ اندازی
میکردند .مث ًال میگفتند:
ی لَ ْن ن ُْؤ ِم َن لَ َ
ک َح َّتی ن ََرى ال َّل َه َج ْه َره
 -يا ُموس 

2

ای موسی!

ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد ،مگر اینکه خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم.

عام ِ
واح ٍد
ی لَ ْن ن َْص ِب َر َعل 
 إِ ْذ ُق ْل ُت ْم يا ُموس ی َط ٍ

3

زمانی که گفتید ما تحمل یک غذای خاص را نداریم.

ون
 َو إِ ْذ وا َع ْدنا ُموس عين لَ ْي َلة ث َُّم اتَّخَ ْذ ُت ُم الْ ِع ْج َل ِم ْن بَ ْع ِد ِه َو َأنْ ُت ْم ظالِ ُم َ
ی َأ ْربَ َ

4

زمانی که موسی به یک مأموریت چهل روزه رفت،
شما در همین مدت گوسالهپرست شدید.

جالب است اشاره کنیم که گوسالة مزبور که به گوسالة سامری معروف است ،چندان حرکت
خارقالعادهای نداشت که بنیاسرائیل تحت تأثیر آن قرار گیرند.
 -1سورة ذاریات ،آیة.56
 -2سورة بقره ،آیة.55
 -3سورة بقره ،آیة.61
 -4سورة بقره ،آیة.51
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همانگونه که گفتیم کفر نهادینه شده ،مشکل بنیاسرائیل بود...

انبیا در برابر این همه شرک ،کفر و نفاق ،خون دل میخوردند و بر مسؤولیت خود ثابت قدم بودند.
برعکس ،وقتی مردم بیهودهگو و بیهودهخواه مقاومت انبیا را دیدند ،تغییر تاکتیک دادند و به کشتار
گستردة پیامبران دست زدند:
ين بِغ َْي ِر الْ َح ِّق ذلِ َ
ون
ک بِما َع َص ْوا َو کانُوا َي ْع َت ُد َ
َي ْق ُت ُل َ
ون ال َّن ِب ِّي َ

1

و پیامبران را به ناحق کشتند.

اینها به دلیل آن بود که عصیانپیشه شده و متجاوز بودند.

در چنین شرایطی بود که خداوند علیم و حکیم به تغییر تاکتیک دست زد .این بار و به منظور بیاثر

اثر شکوهمند در بر داشت:

الف :والیت باالتر از رسالت

به رغم لجبازیهای موجود در مسیر انبیا ،جامعه از ظرفیت فکری باالتری برخوردار شده بود .به
همین دلیل و دالیل دیگر ،خداوند بنا را بر پایان دادن به بعثت انبیا گذاشت و مأموریت اصلی آن را به
جانشینان معصوم پیامبر اسالم(ص) واگذار کرد و اختیارات بیشتری را در هدایت مردم در خدامحوری
به آنها تفویض نمود.

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

کردن تصمیم مشرکان در کشتن انبیا ،ادامة نهضت رسالت را در بستر والیت قرار داد .و این سیاست ،دو

ب :مسؤوليت همگاني

در حرکت جدید امری مطرح شد؛ آن هم ایجاد مسؤولیت تبلیغ خدا محوری توسط آحاد مردم
است.
عي ِت ِه
ُك ُّل ُك ْم ٍ
راع َو ُك ُّل ُك ْم َم ُ
سؤ ٌل َع ْن َر ّ

2

همة شما در نگهداری از جامعه و هدایت مردم مسؤولید.

این حرکت جدید و بدیع با کمترین هزینه ،بیشترین دستاورد را به همراه داشت .هرچند خداوند
سبحان  124هزار پیامبر را برای هدایت مردم مبعوث نموده و این یک موضوع بسیار مهم تلقی میشود؛
اما در حرکت جدید ،این عناوین تغییر کرد ،چون همة مردم برای رساندن جامعه به خدامحوری،
مسؤول شدند .این حرکت یکی از عوامل جامعیت اسالم و خاتمیت پیامبر اسالم(ص) است.
 -1سورة بقره ،آیة .61
 -2میزانالحکمه ،آیتاهلل ریشهری ،ج ،5ص.2310
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بااینحرکتبسیارهوشمندانهوعمیق،دیگرعواملیمانندکشتنانبیاویازندانیکردنوبهشهادت
رساندن ائمة اطهار تأثیری در حرکت توفنده و قدرتمندانة توحیدگرایی نخواهد داشت؛ زیرا نمایندگان
امامان در تمامی شهرها ،بخشها ،روستاها ،واحهها ،بیابانها و ...مصمم و بدون هزینه به تبلیغ خدامحوری
مشغولند.
همانکه پیامبر(ص) فرمودند:

َو لَو بَ َلغَ ما بَ َلغَ

عي ِت ِه
ُك ُّل ُك ْم ٍ
راع َو ُك ُّل ُك ْم َم ُ
سؤ ٌل َع ْن َر ّ

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

همگان نسبت به زیردستان و افراد پایین دستی مسؤولید.

یعنی آنهایی که بیشتر میدانند ،باید به وظیفة ذاتی خود که هدایت مردم است ،عمل کنند.
این خود یک دلیل روشن خاتمیت اسالم است .یعنی همة مردم در برابر خداوند و ائمة معصومین(ع)
در تبلیغ و ترویج اسالم و پاسداری از ارزشهای اسالمی مسؤولند .دیگر هیچ قدرتی نمیتواند همة
مردم را به جرم خداخواهی و خدامحوری ُبکشد و از بين ببرد.
یک فراز تاریخی

در مورد دیکتاتوریهای شاه به اظهارات دو نفر عنصر وابسته به دربار و شاهپرست اکتفا میکنیم:
 عباس هویدا در پاسخ «آنتونی پارسونز» سفیر انگلیس که او را به گفتمان با شاه توصیه کردهبود ،میگوید:
«خوب تونی! شما مفهوم گفتوگو(دیالوگ) را از نظر اعلیحضرت همایونی میدانید .از نظر
1
ایشان ،گفت و شنود یعنی اینکه من میگویم و شما بشنوید .او همین است و تغییر نخواهد کرد».
فریدون هویدا سفیر شاه در سازمان ملل هم مینویسد:
«روش زمامداری شاه به گونهای بود که اکثر تصمیمها را شخص ًا میگرفت .به همین خاطر چنان
جوی به وجود آورده بود که هیچکس حتی نزدیکترین مشاورانش هم جرأت انتقاد از او را به خود
نمیدادند .وزرای کابینه نیز برای آنکه از خشم شاه در امان بمانند ،در موارد متعدد ترجیح میدادند
2
مسألهای را هر قدر هم که ناچیز باشد ،قب ًال به اطالع او برسانند».
در خوی خودمحوری محمدرضا ،فریدة دیبا هم نکتة قابل مالحظهای دارد:
«رمز موفقیت هویدا در باقی ماندن یک دورة  13ساله در مقام نخست وزیری ،تابعیت بیچون و چرای
 -1غرور و سقوط ،آنتونی پارسونز ،آخرین سفیر انگلیس در دربار شاه ،ص.100
 -2پس از سقوط از فریدون هویدا.
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او از محمدرضا بود .هویدا در هیچ امری اظهار نظر شخصی نمیکرد و برای همهکس روشن میساخت
که ادارة مملکت در دستان شاه است و بودن و نبودن او تغییری در برنامهها و تأثیری در گذراندن امور
مملکت ندارد .هویدا خود را چاکر شاه مینامید .تفکر محمدرضا هم این بود که نخستوزیر هرچه
1
مطیعتر بهتر؛ بدین لحاظ هویدا بهترین فرد برای محمدرضا بود».
تحوالت بنیانی

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

مردم ایران پس از سالها مبارزه متوجه شده بودند که رسیدن به مقاصد باال جز با پرداخت هزینههای
الزم ،مقدور نیست .در سال  57برای همة انقالبیون روشن شده بود که امکان سقوط شاه بدون پرداخت
هزینههای مربوطه ممکن نخواهد بود .فاجعة  17شهریور آزمون بزرگی بود که مردم در آن وارد
شدند و سربلند از آن خارج گرديدند .این در حقیقت یک تحول عمیق بود که هم برای مردم و هم برای
رژیم تعیین کننده بود.
فرح مینویسد:
«حادثة  17شهریور ،آغاز مرحلة تازهای در انقالب بود و باید بگویم که اعصاب محمدرضا و مرا
خُ رد کرد!! ما در این حادثه هیچ نقشی نداشتیم!؟ و حتی با اعمال خشونت مخالف بودیم! اما مخالفان،
گناه آن را به گردن محمدرضا انداخته و در اعالمیههای خود متذکر شدند :دستور سرکوب را شخص
2
محمدرضا صادر کرده است».
این عادت طاغوتیان است که همة امور مثبت را به خود نسبت میدهند ،ولی کارهایی که سودی
برای آنها در پی ندارد ،به دیگران منتسب میکنند .در زمان شاه تمامی امور از خرد و کالن و کوچک
و بزرگ به دستور شاه انجام میشد .هیچکس اجازه نداشت از خود اظهار نظری کند و موضوعی ولو
کوچک را به طور مستقیم انجام دهد.
فریدة دیبا مینویسد:
«باید بگویم که محمدرضا فوقالعاده حسود بود و این یک نقطه ضعف بزرگ برایش محسوب
میشد.
وی در ادامه مینویسد:
«محمدرضا هرکس را نمیپسندید ،تودهای و یا دیوانه مینامید .هیچ ندای مخالفی را تحمل نمیکرد.
3
به حرف هیچ خیرخواه و مصلحی گوش نمیداد و همه را احمق ،کودن ،ابله ،نادان و عقب افتاده میدید».
 -1دخترم فرح ،ص.324
 -2دختر یتیم ،فرح پهلوی ،ج ،2ص.747
 -3دخترم فرح ،فریدة دیبا ،ص.338 ،341 ،241 ،174
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بیداری مردم ایران

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

حوادث کشورمان در سال  57به خصوص بعد از فاجعة خونبار  17شهریور که به شهادت دهها
نفر و مجروحشدن صدها نفر از هموطنان متعهدمان انجامید ،بر همگان روشن شد که رژیم شاهنشاهی
رفتنی است .برعکس ،قبل از حادثة مذکور دربار و دولت تصور میکردند که یک سرکوب شدید
نظامی میتواند مردم را از تعقیب اهداف انقالب اسالمی که تشکیل حکومت اسالمی بود ،باز دارد.
فرح پهلوی مینویسد:
«ارتشبد قرهباغی و طرفداران او و شریف امامی میگفتند چه بهتر که مردم در خیابانها حاضر
1
شوند و م ّزه مشت محکم ارتش را بچشند و برای همیشه از صحنه بیرون بروند».
فرح در ادامه مینویسد:
2
«بر فرض هزارن نفر هم کشته میشدند ،در برابر نجات مملکت(شاه مملکت) چیز مهمی نبود!!».
از نظر فرح ،شاه ،دولت ،دربار و ِ
ارتش شهساخته  -و آمریکا و اروپا به عنوان حامیان خارجی شاه-
کشتن مردم چیز مهمی نبوده و نیست .اصوالً پس از آنکه رضاخان را قدرتهای مردمگریز برای
سرکوب مردم ایران در ایران به قدرت رساندند ،نیروی سرکوب وحشتآوری هم مانند ارتش برایش
ساختند و دست او را برای کشتار گستردة مردم بازگذاشتند .ارتش در دورة دودمان پهلوی هیچ کار
مثبتی جز کشتار مردم نداشت.
فرح در مورد ارتش شاهنشاهی مینویسد:
«در واقع اگرچه محمدرضا برای حفظ ظاهر داوطلبانه از کشور خارج شده بود ،اما حقیقت این بود
که محمدرضا و من امیدوار بودیم امرای بیغیرت ارتش!! که یک عمر از طرف محمدرضا خورده و
خوابیده و هیکل بیغیرت خود را فربه کرده بودند ،یک جو غیرت از خود نشان داده و با توسل به زور
3
مردم را سر جای خود نشانده و آخوندها را به مساجد بازگردانند».
معلوم است که نوشتههای فرح از روی عصبانیت زیاد تهیه شده است .فرح هم مانند شوهر وابستهاش
ادامة حکومت تاراج را ترجیح میداد که در آن از نقش دین و حضور مردم اثری نباشد ،زیرا:
 وقتی نقش دین برجسته شود ،مردممحوری تقویت میشود و هرجا که مردم باشند ،تا حد زیادی حق وعدل آنجاست.

دیدیم که در فاجعة  17شهریور این مردم بودند که با هدایت امام خمینی(ره) قرار گذاشتند در صحنه
بمانند؛ این البته یک رویداد تعیینکننده بود.
 -1دختر یتیم ،فرح پهلوی ،ج ،2ص.745
 -2همان.
 -3دختر یتیم ،ج ،2ص.787
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پیامبر اسالم(ص) ،خاتم پیامبران

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

فرح مینویسد:
«اهمیت این حادثة شوم نه در تعداد کشتهشدگان ،بلکه در اثر روانی این واقعه بر مردم کشور بود.
برعکس انتظار مسؤولین حکومت نظامی ،مردم نه تنها از این برخورد خشن ،مرعوب نشدند ،بلکه
1
جریتر و مصممتر گردیدند».
در انتقام گرفتن از رژیم ّ
در سال  57دیگر همه چیز به سود انقالب و به زیان رژیم شاهنشاهی پیش میرفت .حتی ارتش
هم به خصوص بدنة آن تحت تأثیر انقالب اسالمی قرار گرفته و عمیق ًا متحول شده بودند .این تحول نیز
در جای خود بسیار مهم و فوقالعاده بود .فوقالعادگی گرایش ارتش به انقالب از نظر ما که در انقالب
بودیم ،بسیار مهم بود؛ اما این تحول را خوب است از نظر دربار پهلوی هم بشنویم.
فرح مینویسد:
«واقعیت این است که ما از همان آغاز انقالب ،برگ ارتش را باخته بودیم .بدنة ارتش از سربازان
وظیفه و درجهداران جزء و افسران جزء روستایی و دارای عقاید مذهبی بود که اگرچه لباس ارتش
شاهنشاهی را به تن داشتند ،اما قلب ًا با انقالب و رهبری آن همراه بودند»...2.
خاتمیت را معنای متعددی است .معنای معروف خاتمیت ،پایان دادن به ارسال رسل و بعثت
انبیاست .معنای دیگر خاتمیت ،کمالبخشی به بشر است .عدم نیاز به پیامبر جدید را باید در محتوای
اسالم و رهنمودهای پیامبر اسالم جست .از جمله تعیین جانشینان راستین پیامبر که حکم خدای حکیم

است ،عمدهترین دلیل خاتمیت اسالم است؛ چون بشر تا قیامت از رهنمودهای امامان معصوم برخوردارند.

این درست است که دین اسالم کاملترین و جامعترین ادیان است ،اما آیا به این نکته فکر کردهایم
که یکی از دالیل خاتمیت اسالم ،داشتن ابزار اساسی مبارزه با مخالفان اسالم و مخالفان توحید در
متن اسالم است؟
در این زمینه چند رهنمود اساسی را در مقابله با دشمنان میآوریم:
 -1آمادگی همهجانبه

َو َأ ِع ُّدوا لَ ُهم َما اس َت َط ْع ُتم ِم ْن ُقوة َو ِم ْن ِر ِ
باط الْخَ ْي ِل،
ْ ْ
َّ
ْ
ون بِ ِه َع ُد َّو ال َّل ِه َو َع ُد َّو ُک ْم...
ُت ْر ِه ُب َ

3

 -1همان ،ص.745
 -2همان ،ص.783
 -3سورة انفال ،آیة .60
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در برابر دشمنان اسالم و توحید آنچه در توان دارید بسیج کنید،
و همچنین افراد جنگ آزموده را با اسبهای تعلی م دیده به میدان بفرستید،
تا به وسیلة آن ،دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.

آیه به روشنی دشمنان توحید را دشمنان مردم میداند .یعنی تنها توحید است که حافظ منافع مردم است.

همچنین این آیه به خوبی از آمادگی همهجانبه برای مقابله با شرک ،کفر و حامیان بتپرستی که مزاحمان دايمی

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

توحیدیان هستند ،سخن به میان میآورد.
تأمین نیروی نظامی و انجام تمرینات نظامی و آموزشی آنها و آماده کردن ساز و برگ نظامی جدید
بهمعنایجنگنیست؛امابرایدشمنانقسمخوردةتوحیدکهدراشکالمختلفدرهمةجوامعخودنمایی
میکنند ،یکنوع حالت بازدارندگی دارد.
در این حالت از آمادگی ،ممکن است جنگی پیش نیاید؛ ولی این آمادگی ،ابتکار عمل را از دشمن
میگیرد .به عبارت دیگر ،آمادگی همهجانبة نیروهای خودی ،هزینة هر عملیاتی را برای دشمن افزایش
میدهد.
افزایش هزینهها ،یکی از عوامل تردید در شروع جنگ است.

 -2جنگ تدافعی

اسالم دشمنان بسیار داشته و دارد؛ بنابراین جنگ اسالم و کفر ،دايمی است .باید بدانیم اسالم دین
صلح و صمیمیت است؛ ولی وقتی احساس خطر شود و نیروهای دشمنان توحید با توحیدیان به ستیز
برخیزند ،به طور قطع در مقابله با آنها لحظهای تردید نمیکند .چنین جنگ سرنوشتسازی که برای
حیات اسالم و مسلمانی تعیینکننده است ،بر همگان الزم است.
ناگفته نگذاریم که صالبت اسالم و جدیت همهجانبه در برابر شرک و کفر در هر لباس و هر موقعیت
و جنگ طوالنی و دايمی اسالم با مظاهر شرک ،این نکتة مهم را القا میکند که:
 اسالم در برابر شرک و کفر ،عاطفه را به کناری میگذارد.در این مورد در همین فصل به آن میپردازیم.
جنگ بدر که در  17رمضان سال دوم هجری در منطقة بدر بین ّ
مکه و مدینه اتفاق افتاد و به پیروزی
مسلمانان انجامید ،یک جنگ دفاعی بود.
در نیمة شوال سال سوم هجری جنگ احد درگرفت .مشرکین قریش برای جبران شکست در
جنگ بدر در شوال آن سال به مدینه آمدند و آمادة جنگ با مسلمانان شدند .پیامبر با هفتصد رزمنده
به مقابله با آنها برخاستند .در آن جنگ مسلمانان متحمل شکست سختی شدند .جنگ احد یک جنگ
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دفاعی ِصرف بود.
جنگ سرنوشتساز خندق هم که در شوال سال پنجم اتفاق افتاد ،تدافعی کامل بود .پیامبر(ص)
برای دفاع از مدینه در برابر تهاجم بتپرستان مکه اطراف شهر را خندق کندند .جنگ خندق را
میتوان مانند جنگ احد ،دفاعی کامل به حساب آورد .در جنگ خندق مشرکین شکست خوردند ،اما
جنگ خیبر هرچند به صورت هجوم مسلمانان به زعامت پیامبر انجام شد ،مينوان آن را نوعی دفاعی
پیشگیرانه تلقی کرد؛ زیرا یهودیان توطئهگر که در موقع اقامت در قلعههای خود در مدینه مدام علیه
مسلمانان توطئه میکردند ،پس از شکست از مسلمانان به قلعههای خیبر که در دست دیگر یهودیان
بود ،رفتند تا در موقع الزم به مدینه حمله کنند .جنگ خیبر به پیروزی مسلمانان انجامید.
گاه اسالم برای ایجاد رعب در دل دشمنان بالقوة خود ،به قلمرو آنها لشکرکشی میکند تا در نزدیکی
مرزهای آنها دست به مانور بزند و قدرت خود را به رخ دشمنانش بکشد .این حرکت نوعی جهاد و
از باالترین جهادهاست.
ما قب ًال در همین فصل در مورد غزوة تبوک به فرماندهی پیامبر(ص) توضیح دادیم و اشاره کردیم
که پیامبر در سال نهم هجری به تبوک در مرزهای روم شرقی که  800کیلومتر تا مدینه فاصله داشت،
لشکرکشی کردند .آن غزوه که به علت وقوع آن در تابستان و عبور از یک مسیر بسیار گرم و خشک
و بدون آب و علف صورت میگرفت و بعدها به «جیشال ْ ُعسره» معروف شد ،یکی از مهمترین و
اثربخشترین غزوات پیامبر است.
گفتیم که به پیامبر خبر رسید که دولت روم پس از شنیدن خبر شکست متحدین بتپرست خود در
مکه از اسالم ،و به منظور تنبیه اسالم قصد حمله به مدینه را دارد .پیامبر اسالم لشکری را مج ّهز فرمودند
و خود فرماندهی سپاه را به عهده گرفتند و امیرالمؤمنین علي(ع) را در مدینه به جانشینی خود تعیین
کردند و عازم تبوک شدند.
همچنين متذكر شديم که مسیر صعب ،سخت ،گرم ،ناهموار ،بی آب و علف و ناجور بود .حتی عبور
از مناطق خطرناکی مانند «حجر» -همان منطقة نفرین شدة قوم «ثمود» که عذاب الهی بر آنها فرود آمد
و همه را نابود کرد_ میگذشت .عبور اجباری از آن سرزمین که هنوز هم بسیار خطرناک و خطرخیز
بود؛ و حتی پیامبر(ص) اجازه ندادند از آب آن سرزمین استفاده شود...
اينگونه جنگهای پیشگیرانه ،دشمن را از جهات مختلفی مرعوب میکند .پیامبر(ص) هرچند با
دشمن مواجه نشدند ،اما با تعدادی از مرزداران شام پیمان بستند و آنها را مجبور به پرداخت «جزیه»
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 -3جنگ پیشگیرانه
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کردند .نیروهای روم پس از شنیدن خبر لشکرکشی پیامبر به قصد تبوک از مسیر پیامبر دور شده و
عقب نشینی کرده بودند.
 -4آمادگی همیشگی برای دفاع و جنگ

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

نوع دیگر از جنگ ،دفاع دايمی و آمادگی رزمی همیشگی است .نیروهای اسالم با توجه به سلطة
سنگین استکبار بر بسیاری از کشورها و ذلّت و زبونی سران و حاکمان وابسته در برابر دشمنان اسالم،
مسلمانان را به آماده کردن نیرو و آمادگی دايمی وامیدارد تا غافلگیر نشوند .جالب است اشاره کنیم
که قرآن کریم خط کلی را در برابر دو خطر بالقوه ،برای مسلمانان به روشنی ترسیم کرده است .آنجا
که میفرماید:
لَ َت ِج َد َّن َأشَ َّد ال َّن ِ
ذين َأشْ َر ُکوا
آم ُنوا الْ َي ُهو َد َو الَّ َ
داوة لِ َّل َ
اس َع َ
ذين َ

1

دشمنترین دشمنان مسلمانان ،یهود و مشرکین هستند.

یهودی بودن به تنهایی جرم نیست ،به خصوص اگر در جوامع اسالمی تحت شرایط خاصی زندگی
کنند .اما:
 آن دسته از یهودیان که کمر به نابودی اسالم و مسلمانان بستهاند،و با ایجاد مشکالت اقتصادی ،روانی ،سیاسی و جنگی،
امان را از مسلمانان گرفتهاند،

«محارب» محسوب میشوند.

همانهایی که امروز به «صهیونیست» معروفند.

یهودیان فاسد و بزهکار با حمایت همهجانبة کشورهای غربی ،با اشغال قدس شریف ،رژیم جعلی
اسرائیل را در دل کشورهای اسالمی ایجاد کردند و جنگ بیپایان کفر را علیه مسلمانان شکل دادند.
همچنین حامیان صهیونیستها ،همانهایی که اگرچه خودشان پس از جنایات بیشمارشان در قرون
 19و  20و تا امروز ،شرشان ادامه دارد ،آنها هرجا که مصلحت بدانند و منافعشان اقتضا کند ،خود رأس ًا
تهاجم گسترده به مسلمانان را آغاز میکنند؛ مانند اشغال افغانستان و عراق با آن همه خسارت مالی و
جانی .اما هر وقت مصلحت ندانند ،اسرائیل را به این کار وا میدارند تا به نیابت آنها به هر جنایتی دست
بزند و مورد حمایت آمریکا و متحدان اروپایی خود قرار بگیرند.
آنها از ضعف مسلمانان به قدری گستاخ و بیباک شدهاند که به طور دايم همة مسلمانان را به جنگ
تهدیدمیکنند.
 -1سورة مائده ،آیة .82
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در برابر این همه تهدید و تطمیع ،آیا چارهای جز آمادگی کامل و همیشگی میماند؟ این نوع جنگ حیاتی
و حیات بخش همان «جهاد مقدس» است.
 -5جهاد ،مکمل ایمان

قرآن کریم نوعی از جنگ و دفاع ویژه را مطرح میکند که این نوع جنگ واجب است و جزء
ذات اسالم محسوب میشود و در ردیف ایمان به خدا و حتی مکمل آن است.
قرآن میفرماید:

ای مؤمنان!

آیا میل دارید شما را به راهی راهنمایی کنم که شما را از عذاب سخت نجات دهد؟
به خداوند و به پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خداوند با مال و جانتان بجنگید.
این وضعیت برای شما خیلی بهتر است؛ اگر بدانید.
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جيک ْم ِم ْن َع ٍ
جاره ُت ْن ُ
ليم
آم ُنوا َه ْل َأ ُدلُّ ُک ْم َعل 
ذاب َأ ٍ
يا َأ ُّي َها الَّ َ
ذين َ
ی ِت َ
ون بِال َّل ِه َو َرسولِ ِه َو ُت ِ
ي َس ِ
بيل ال َّل ِه بِ َأ ْموالِ ُک ْم َو َأنْف ُِس ُک ْم
ون ف 
جاه ُد َ
ُت ْؤ ِم ُن َ
ُ
1
ون
ذلِ ُک ْم خَ ْي ٌر لَ ُک ْم إِ ْن ُک ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ

آیات بعدی توضیح همین دو آیه و حاصل و محصول آمادگی رزمی است.
َيغ ِْفر لَ ُکم ذُ نُوبَ ُکم َو ُي ْد ِخ ْل ُکم َج َّن ٍ
ْهار
ات َت ْجري ِم ْن َت ْح ِت َها الْ َان ُ
ْ
ْ
ْ ْ
َو َم ِ
ي َج َّن ِ
ات َع ْد ٍن ذلِ َ
ظيم
ساک َن َط ِّي َبةً ف 
ک الْف َْو ُز الْ َع ُ
2
نين.
َو ُأخْ ر 
ريب َو بَ ِّش ِر الْ ُم ْؤ ِم َ
ى ُت ِح ُّبونَها ن َْص ٌر ِم َن ال َّل ِه َو َف ْت ٌح َق ٌ

 -1جهاد در راه خدا و برای خدا موجب آمرزش گناهان میشود.
 -2بهشت برین نصیب جهادگران میگردد.

 -3فوز عظیم عاید میشود که آرامش خاطر مطلق و رفاه باال در بهشت است.

 -4یاری از ناحیة خداوند؛ انسان به جایگاهی میرسد که از یاری ویژة الهی بهرهمند میشود.
 -5پیروزی بر دشمن ،شدنی ،سهل و سریع خواهد شد.

مسرتبخش دايمی برای مؤمنان به همراه دارد.
 -6مژدة ّ

مورد ششم از جنس  5مورد دیگر نیست.
نين» از یک حقیقت دیگری پرده برمیدارد و آن هم پیروزی حق
«و بَ ِّش ِر الْ ُم ْؤ ِم َ
به نظر نویسنده جمله َ

 -1سورة صف ،آیات10و.11
 -2سورة صف ،آیات12و.13
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بر باطل به دست توانای امام عصر ارواحنا فداه است.
یعنی:
 چنین مردمی که پرچم اسالم ،ضد شرک را بالقوه بر دوش دارند،صالحیت دارند که در خدمت امام زمان(عج)،

در به اهتزاز درآوردن پرچم توحید بر بلندای هستی سهیم باشند.
نتیجهگیری
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

آنچه در مورد بحث مهـم جهـاد در اسـالم مطرح است و قصد از طرح و شـرح جهـاد این است
که بگوییم:
 جهاد در راه خداوند ،دايمی و پایان ناپذیر است؛ زیرا:الف :مقطعی نیست .اسالم همواره در حال جنگ و جهاد و یا آمادگی برای جنگ و جهاد باید باشد.

ب :جنگ و جهاد موجب خنثیشدن بسیاری از نقشههای شوم دشمنان اسالم میشود.
ج :تا جنگی پیش نیاید ،مدعیان مسلمانی و مسلمانان حقیقی شناخته نمیشوند.

تمرد از جنگ و اعراض از آن ،برگشت به جاهلیت و بتپرستی است.
دّ :

آیات بسیاری در قرآن کریم ،مسلمانان را به جنگ و جهاد فرامیخواند .انتظار و توقع خداوند
سبحان از مسلمانان این است که حداقل برای دفاع از ایمان خود که عامل ع ّزت ،احترام ،شوکت
و خوشبختی آنهاست ،از خود دفاع کنند و در برابر کافران و منافقان بایستند و از زیادهخواهی آنان
جلوگیری کنند .صد البته اینها و مبارزه در برابر تهاجم نظامی مستکبران ،هزینة ایمان نیست.
ارزش ایمان به خدا را فقط خداوند و پیامبرش و اولیاي الهی میدانند.
راستی چقدر ذلت،زبونی ،بیچارگی و بیمغزی است که یک انسان به جای تسلیم شدن در برابر خداوند،
در مقابل بندگان ضعیف ،بدبخت ،نادان ،کمعقل ،بیخرد و ...تسلیم شود؛ همانهایی که جان و مال و حتی
نوامیس مردم را هتک میکنند و برای بشر کمترین جایگاهی قايل نیستند و هر وقت خواستند مردم
خود را از هستی ساقط کردهاند...
اینها بخشی از کارنامة زشت بتگران و مشرکان است .بنابراین جهاد با مشرکان بر مسلمانان واجب
است؛ برای آنکه دیگر از پایمال شدن خون و حیثیت مردم اثری نماند.
تنبیه شرکت نکردن در جنگ تبوک
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بعضی از آیات مطلبی را به طور مختصر مطرح میکند .برعکس بعضی از آیات با شرح و بسط،

مطلبی را میرساند.
قرآن کریم آنهایی را که از رفتن به جنگ تبوک خودداری کردهاند ،دروغگو ،خالفکار،
راحتطلب ،توطئهگر و خرسند از شکست پیامبر و مسلمانان در جهاد با مشرکین میخواند.
آیات  73تا  113در حدود  40آیه از سورة توبه با شکل و محتوای خاص نفاق ،منافقان را آشکار
میکند و به طور مشروح ،اعمال پنهان و اهداف و افکار آنها را که تمام ًا توطئه و سنگاندازی است،
برمال میسازد.
در آغاز میفرماید:
َ
َّار َو الْم ِ
ِ ِ
صير
قين َو ا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َم ْا ُ
ناف َ
يا أ ُّي َها ال َّن ِب ُّي جاهد الْ ُکف َ ُ
واه ْم َج َه َّن ُم َو بِ ْئ َ
س الْ َم ُ
ای پیامبر!

1

جایگاه آنها جهنم است و چه بد سرنوشتی است.

بالفاصله برای آنکه این کلیت دستور ،حمل بر تعمیم نکنند ،مورد را مطرح کرده و میفرماید:
ُون بِال َّل ِه ما قالُوا َو لَق َْد قالُوا َک ِلمة الْ ُکف ِْر َو َکفَروا بَ ْع َد إِس ِ
الم ِه ْم ...
َي ْح ِلف َ
ْ
َ
ُ

2

به خدا سوگند میخورند که در غیاب پیامبر سخنان نادرستی نگفتهاند،

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

با کافران و منافقان جهاد کن و با آنها سختگیری نما.

در حالی که قطع ًا سخنان کفرآمیز گفتهاند،
و پس از اسالم آوردنشان کافر شدهاند،
و تصمیم گرفتند کار خطرناکی انجام دهند؛ که از عاقبت کار ترسیدند...

این بحث به صورت مفصل مطرح میشود تا آنجا که خداوند اسرار آنها را فاش میکند و میگوید:
ال ُم الْغُ ُي ِ
واه ْم َو اَ َّن ال َّل َه َع َّ
وب
اَلَ ْم َي ْع َل ُموا َأ َّن ال َّل َه َي ْع َل ُم ِس َّر ُه ْم َو ن َْج ُ

3

آیا آنها نمیدانند که خداوند اسرار آنها را میداند،

و حتی آنچه به صورت محرمانه در گوشی با هم مطرح میکنند هم مطلع است.
خداوند دانای تمامی غیبها و امور پنهانی است.

ما در اينجا این بحث را تمام میکنیم و عالقمندان را به اصل آیات و به تفاسیر معتبر برای آگاهی
از سرنوشت شوم آنها ارجاع میدهیم.
کار این گروه خیرهسر ،بیایمان و بسیار سادهلوح به اينجا ختم شد که در غیاب پیامبر و به بهانة
دلجویی از ایشان و عذرخواهی ،مسجدی را به جبران عدم شرکت در جنگ تبوک ساختند تا شاید
 -1سورة توبه ،آیة.73
 -2سورة توبه ،آیة.74
 -3سورة توبه ،آیة.78

81

مورد بخشش قرار گیرند.
خداوند طبق معمول پیامبر خود را از توطئة جدید آنها باخبر ساخت و فرمود:
نين،
ذين اتَّخَ ُذوا َم ْس ِجداً ِضراراً َو ُکفْراً َو َتفْريق ًا بَ ْي َن الْ ُم ْؤ ِم َ
َو الَّ َ
ب ال َّل َه َو َر ُسولَ ُه ِم ْن َق ْب ُل،
حار َ
َو إِ ْرصاداً لِ َم ْن َ
1
ی َو ال َّل ُه َي ْش َه ُد إِنَّ ُهم لَ ِ
ون
َو لَ َي ْح ِلف َُّن إِ ْن َأ َر ْدنا إِ َّال الْ ُح ْسن 
کاذبُ َ
ْ
از جمله کارهایی که میکنند این است که:

مسجدی ساختند برای زیان رساندن به مسلمانان ،و تقویت کفر و اختالفافکنی میان مسلمانان،
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

و محلی برای توطئهگرها و آنهایی که با خدا و پیامبرش در جنگند.
آنها سوگند یاد میکنند که جز خیر و نیکی مقصود دیگری از ساخت مسجد ندارند.
خداوند گواهی میدهد که آنها دروغ میگویند.

راستی آنهایی که همه وقت دنبال تفرقه ،تردید و ایجاد مشکل برای مسلمانانند و به طور دايم با
کافران و دشمنان خدا و پیامبر در ارتباطند و اخبار درونی را به آنها میدهند و راهنمای آنها برای حمله به
مسلمانان هستند ،آیا ممکن است از ساختن مسجد قصد خدمت به خدا و پیامبر داشته باشند؟ هرگز.
واقع ًا که کافر و منافق ،دروغگو و سادهلوحند.
قرآن میفرماید:
ال َتقُم ِ
فيه اَبَداً ...
ْ

2

هرگز در آن مسجد نماز نخوان.

مواضعانعطافناپذیر

اینها نمونههايی از موضعگیریهاي پیامبر رحمت در مقابل آنهایی بود که به جبهه نرفتند.
همانگونه که مشاهده میکنیم ،تمامی این مواضع محکم و انعطافناپذیر پیامبر رحمت در برابر
منافقان ،رهنمود الهی است .منافقانی که هم خود به جبهه نمیرفتند و هم سعی در بازداشتن دیگران در موضوع

جنگ را داشتند؛ درست مانند آنچه ما خود در جنگ  8ساله شاهد آن بودیم.

کشور عزیزمان که تازه انقالب کرده بود و نهال انقالب تازه به ُگل نشسته بود ،استکبار جهانی با
زعامت آمریکا به تحریک صدام پرداختند و رژیم بعث به کشور ما حمله کرد و در مدت  6ماه 22 ،هزار
کیلومتر از اراضی کشورمان را در  5استان به اشغال درآورد .سپس به قصد اشغال کشور و یا حداقل
 -1سورة توبه ،آیة.107
 -2سورة توبه ،آیة.108
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اشغال خوزستان ،به کشتار مردم به منظور تخلیة مناطق اشغالی پرداخت.
کشورهای ارتجاعی با حکومت وابستهشان عالوه بر تأمین هزینههای جنگ ،امکانات لجستیکی
خود را هم در اختیار صدام نهادند .آنها تصور میکردند با این تمهیدات میتوانند انقالب اسالمی را
شکست دهند؛ غافل از آنکه خداوند با مردم ما بود و هست.
امام خمینی رضواناهلل علیه که به عمق توطئة دشمنان منطقهای و فرامنطقهای کشور آگاه بودند،
مردم را از خطر تهاجم دشمنان آگاه ساختند .مردم از همة اقشار اعم از جوان ،پیر ،روحانی ،دانشگاهی،
کارگر ،دانشجو ،بازاری و غیره به سوی جبههها روانه شدند و به کمک برادران پاسدار و ارتشیان عزیز
شتافتند .این حضور میلیونی مردم که همراه با معرفت دینی و سیاسی بود ،سرانجام تالش دشمنان را خنثی
مردم به خوبی به یاد دارند که در همان سالها هم بودند افرادی که به ظاهر از راه دلسوزی مردم را
به عدم حضور در جبههها فرا میخواندند و حتی خواستار ذلّت صلح با صدام بودند؛ در حالیکه او کشور
ما را در اشغال داشت.
نویسندهدراينجانمیخواهدهمةآنمعارضانرامنافقویاعاملبیگانهمعرفیکند؛خیر.امامیتوان
گفت که بسیاری از آنها حامی صدام و یا مزدور دشمنان انقالب و یا حداقل مخالف انقالب اسالمی
بودند .وگرنه:

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

ساخت و صدام که به نیابت از مستکبران جنگ ناجوانمردانهای را بر ما تحمیل کرده بود ،شکست خورد.

چگونه میتوان پذیرفت آنهایی که هیچ سهمی در پیروزی انقالب اسالمی نداشتند،
و هیچ گامی در مسیر تقویت و تحکیم جمهوری اسالمی برنداشتند،
و حتی در حد حرف هم از رزمندگان اسالم،

که در زیر تیر مستقیم دشمن ،به دفاع از تمامیت ارضی مشغول بودند ،حمایت نکردند،
چگونه میتوان آنها را باتقوا و با تعهد خواند؟

آیا اگر اینها در زمان پیامبر(ص) چنین موضعی میگرفتند،

خدا و پیامبر(ص)،

غیر از آن رفتاری با آنها میکردند که با معارضان جنگ تبوک کردند؟

راستی اگر بخواهیم به علتالعلل ذلت ابدی و درماندگی طوالنی یهود بپردازیم ،باید به رفتار آن
قوم با حضرت موسی(ع) نگاهی ژرف بیاندازیم.
حضرت موسی با حمایت و عنایت خداوند سبحان برای هدایت یهود و رهایی آنها از چنگال فرعون
خیرهسر مبعوث شد .موسی با سرعت و با هزینة کم بر فرعون غلبه یافت.
فرعون نابود شد و قوم یهود به آزادی رسید؛ اما دیری نپایید که یهودیان بنای بدرفتاری را با پیامبر

83

خود گذاشتند و آسایش را از وی سلب کردند.
ذی ًال به دو نوع رفتار زشت آنان اشاره میکنیم:
 -1نوع اول؛ ایراد و اعتراض

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

خداوند متعال در جهت رفاه حال یهودیان دو نوع غذای لذیذ و سرشار از فواید و خواص به طور
مرتب به نام « َم ّن» و «سلوی» را برای آنها میفرستاد.
«سلوی» پرندهای است سفید رنگ ،که شاید همان بلدرچین باشد .این پرنده به آسانی صید میشد
و قابل مصرف بود.
«من» هم به احتمال بسیار ،عسل 1بوده است.
ّ
این دو مادة غذایی را خداوند به آسانی در اختیار بنیاسرائیل قرار داد تا بخورند و شکر خدا را به جای
من و
آورند و با دشمنان خدا و با دشمنان خود نبرد کنند(.البته نمیتوان انکار کرد که ممکن است ّ
سلوی دو نوع غذایی باشد که خدا به طور مستقل برای آنها فرو میفرستاد).
این همه عنایت ویژة الهی برای آن بود که آنها از این موهبت استفاده کنند و در جهت توصیههای
حضرت موسی بکوشند .طولی نکشید که تنوعطلبی آنها شروع شد و ایراد و اعتراض به موسی آغاز
گردید.
خداوند در سورة مبارکة بقره ،آن را نقل میکند:
واح ٍ
عام ِ
د،
ی لَ ْن ن َْص ِب َر َعل 
َو إِ ْذ ُق ْل ُت ْم يا ُموس 
ی َط ٍ
2
َّائها َو ُف ِ
ض ِم ْن بَق ِْلها َو ِقث ِ
ومها َو َع َد ِسها َو بَ َص ِلها...
ت الْ َأ ْر ُ
َفا ْد ُع لَنا َربَّ َك ُيخْ ِر ْج لَنا ِم َّما ُت ْن ِب ُ
زمانی که به موسی گفتید:

ما هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم.
برای ما از خدا بخواه آنچه از زمین میروید از سبزیجات و خیار و سیر و پیاز برای ما فراهم سازد.

خداکندهیچکسبهرفتاربدعادتنکند.یهودیهاعادتکردهبودندکهفقطانتقاد(ایرادبنیاسرائیلی)

کنند .تنوع غذایی هم بهانهای بیش نبود .این درست نیست که عدهای بدون توجه به ماهیت یهود و
ایرادات دايمی آنها که به ایراد بنیاسرائیلی معروف شده،میخواهند بگویند یهودیها از خدا درخواست
سبزیجات کردند که فوايد آن بیشتر از گوشت و عسل است.
با شناختی که از یهود از طریق قرآن و احادیث از آنها پیدا کردهایم ،اگر خداوند سبحان به جای
 -1تفسیر نمونه ،ج ،6ص412؛ و قاموس قرآن ،ج ،3ص.318
 -2سورة بقره ،آیة.61

84

من و سلوی به آنها آن چهار سبزی و یا هر نوع خوردنی و آشامیدنی میداد ،باز هم آنها دست از عادت
ّ
زشتشان برنمیداشتند و پیامبر خود را اذ ّیت میکردند و بنای بدرفتاری که ناشی از مخالفت آنها با
خدا و با موسی بود ،میگذاشتند.
به همین دلیل خداوند آنها را شدیداً تنبیه کرده و مي فرمايد:
َض ٍ
ت َع َل ْي ِه ُم ِّ
ب ِم َن ال َّل ِه
باؤ بِغ َ
الذلَّة َو الْ َم ْس َک َنة َو ُ
َو ُض ِربَ ْ

1

ُمهر ذلّت و فقر و بدبختی بر پیشانی آنها خورد و با خشم خدا مواجه شدند.

علتالعلل این وضعیت و دلیل را در پایان همین آیه مشاهده میکنیم:
ذلِ َ
ون
ک بِما َع َص ْوا َو کانُوا َي ْع َت ُد َ

2

یعنی:
 ریشة همان اعمال و گرفتاریهای بعدی آنها ،عدم تسلیم بودن در برابر خداوند بود.این آیه سختترین عکسالعمل خداوند در برابر ستیزهجوییهای بنیاسرائیل و اخطار دربارة همة
آنهایی است که در برابر اسالم تسلیم نیستند.

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند.

یک سؤال و یک جواب

آیة  61سورة بقره به فراز و فرود یهود اشارة مشروح دارد .این آیه یکی از طوالنیترین آیات قرآن
کریم است که به روشنی و درستی سقوط و هبوط یهود را شرح میدهد.
با نگاهی اجمالی به این آیة غیر اجمالی ،در مییابیم که این قوم به شرط اصلی ایمان به خدا که
تسلیم و رضاست ،اص ًال پایبند نبودند.
اسالم دین تسلیم است .اتفاق ًا به نظر ما دقیقترین دلیل کامل بودن دین اسالم همین است .یعنی مسلمانان
اعم از زن و مرد و پیر و جوان و عالم و عامی و دانشمند و فیلسوف و پزشک و مخترع و مرجع تقلید
و رئیسجمهور و رهبر ،همه و همه پذیرفتهاند که چون خداوند سبحان ج ّلت عظمته که خالق همة هستی
است و بر همة وجود اشراف مطلق دارد و همة علوم زاییدة عنایت اوست و راه رسیدن به خوشبختی
دنیا و آخرت بندگان خود را میداند و بر بندگان خویش دلسوزتر از خود آنهاست ،شرط بهرهبرداری
از مواهب عظیم خلقت را تسلیم بودن در برابر خداوند میدانند.
معرفت به این امر مهم یعنی پذیرفتن برتری همهجانبة خداوند بر عقل محدود و معیوب خود ماست.

 -1همان.
 -2همان.
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

چگونه است که خود ما وقتی میخواهیم با هواپیما از شهری به شهر دیگر پرواز کنیم ،عقل خود
را در اختیار خلبان میگذاریم .چون پذیرفتهایم که خلبان به فن پرواز آگاهتر از ماست.
بنابراین در طول مسیر نه از سرعت هواپیما ایراد میگیریم و نه از ارتفاع هواپیما .این یک مثال
ساده است.
چگونه است که با همة امکانات خود یعنی عالوه بر تجربه و علم حتی جان خود را در اختیار خلبان
میگذاریم تا زودتر ما را به مقصد برساند .اما در برابر راهنماییهای پیامبران الهی در مسیر سعادت خود
مشکلتراشی میکنیم ،ایراد میگیریم و خالصه اینکه تسلیم نمیشویم؟
یهودیان به جای حل مسأله ،به پاک کردن صورت مسأله پرداختند و به جای پیروی از انبیا ،نخست
راهنماییهای آنها را نپذیرفتند ،به تدریج دلسوزیهای پیامبران را دشمنی تلقی کردند و سرانجام
آنها را کشتند.
ببینید قرآن چه صریح و دقیق به این موارد توجه میدهد:
عام ِ
واح ٍد
ی لَ ْن ن َْص ِب َر َعل 
َ -1و إِ ْذ ُق ْل ُت ْم يا ُموس 
ی َط ٍ

ما غذایی را که خدا برای ما فرستاده است ،دوست نمیداریم و هرگز تحمل نمیکنیم.
(ل َ ْن) راستی که این عین نادانی است که آدمی پیدا شود که عطیة الهی را نپذیرد؛ یعنی خود را در
تشخیصغذایبهتر،برپیامبرهمبرتربداند.راستیکهاینجهلمرکباست.اگرمعرفتباشدانسانباید
از دست دوست زهر را بگیرد و با کمال توجه میل کند.
خدا رحمت کند سعدی را که دربارة پیامبر رحمت(ص) خوش سروده است:
اي بر تو قبـاي حسن چـاالک

صـد پيـرهن از محبتـت چاک

پيشت بـه تواضعست گويـي

افـتــادن آفـتـاب بــر خــاک

ما خاک شـويم و هـم نگـردد

خـاک درت از جبيـن ما پـاک

مهر از تو توان بريـد؟ هيهات

کس بر تو توان گزيد؟ حاشاک

اول د ِل ُبــرده بــاز پـــس ده

بعد از تو به هيـچ کـس ندارم

امـيـد و ز کـس نيـايـدم بـاک

درد از جهت تو عين داروست

زهر از قـبـل تـو محض ترياک

سـوداي تو آتشـي جهانسوز
 -1كليات سعدي ،ترجيحات.
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تا دســت بـدارمـت ز فـتـراک

1

هجـران تو ورطـهاي خطرناک

همین سعدی عارف در بیتی زیبا از یک غزل عارفانه میگوید:

به دوستی که اگر زهـر باشد از دستت

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

1

َّائها َو ُف ِ
ض ِم ْن بَق ِْلها َو ِقث ِ
َ -2فا ْد ُع لَنا َربَّ َ
ومها َو َع َد ِسها َو بَ َص ِلها...
ت الْ َأ ْر ُ
ک ُيخْ ِر ْج لَنا ِم َّما ُت ْن ِب ُ

از خدایت بخواه آنچه از زمین میرویاند ،مانند سبزیجات و عدس و پیاز برای ما فراهم سازد.
من و سلوی مقایسه کنیم .اصوالً عطایای الهی
ما نمیخواهیم در اينجا این چهار نوع سبزی را با ّ
را با همة هستی هم نباید قیاس کرد.

ی بِالَّذي ُه َو خَ ْي ٌر
ون الَّذي ُه َو َأ ْدن 
َ -3أ َت ْس َت ْب ِدلُ َ
آیا شما چیز پست را (درخواست ذلیالنة خود را در برابر عطیة الهی)،
2

با چیز بهتر میخواهید عوض کنید.

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

حال جواب حضرت موسی هم به همین نکته داللت دارد .آن پیامبر بزرگ در برابر درخواست جاهالنة
قومش گفت:

من و
خوانندگان عزیز دقت دارند که چهار درخواست یهود را به صورت مفرد ( ُه َو) میآورد و ّ
سلوی را هم به طور مفرد ( ُه َو) مطرح میکند تا تصور نشود حضرت موسی سبزیجات مورد درخواست
من و سلوی مقایسه کرده است .اص ًال اينگونه نیست.
یهود را با ّ
اگر غیر از این بود ،حضرت موسی(ع) آنها را تحقیر نمیکرد و به آنها نمیگفت:
 -4اِ ْه ِب ُطوا ِم ْصراً

3

بروید از اينجا دور شوید.

بروید پی کارتان .بروید به شهر خودتان .بروید گم شوید.
ِ
برعکس سقوط که فروافتادن مادی است.
هبوط به معنای سقوط معنوی است.
موسی خشمگین از ناسازگاری و ناسپاسی قومش و اینکه به رغم تالشهای بسیار هنوز ریشة
شرک و کفر در آنها باقی بود ،به آنها گفت بروید و هرچه میخواهید بخورید.
دلیل این تفسیر بقیة آیه است.
 -1كليات سعدي ،غزليات.
 -2سورة بقره ،آیة.61
 -3همان.
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َض ٍ
ت َع َل ْي ِه ُم ِّ
ب ِم َن ال َّل ِه
باؤ بِغ َ
الذلَّة َو الْ َم ْس َک َنة َو ُ
َ -5و ُض ِربَ ْ

1

ُمهر ذلّت بر پیشانی آنها زده شد و به خشم خداوند مبتال شدند.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

تمرد یهودیان است.
تنوعطلبی آن هم در غذا چیز مهمی نیست .لحن آیه نشانگر عصیان و ّ
درخواست سبزیجات به جای غذاهای فروفرستاده شدة الهی بهانهای بیش نبود .اصوالً یهودیان،
ناسپاس ،نابردبار ،ناسازگار و غیرقابل تحمل بودند .اگر آنها معرفت بعثت حضرت موسی را داشتند
به تنهایی برای سعادت آنها کافی بود .همچنین اگر آنها در برابر پدیدآمدن سختیهای موقت برای
خودسازی در رفع مشکالت اعتقادی و اخالقی صبور و با حوصله بودند ،هم خدا و پیامبرش راضی
میشدند و هم اشکاالت آنها مرتفع میشد ،که این طور نبود.
همچنین آنان قومی زود رنج ،تند مزاج ،پرتوقع و همیشه طلبکار خدا و پیامبر بودند.
اشکاالت پيدرپي به حضرت موسی و بدتر آنکه اغلب این اشکاالت دستهجمعی و فراگیر بود،
قوم یهود را به صورت قومی غیر قابل تحمل کرده بود...
حضرت موسی(ع) که از اعمال و افکار آنها به ستوه آمده بود ،به آنها گفت:
اِ ْه ِب ُطوا؛

همان موضعگیریها بود که عدم هدایت آنها را به اثبات رساند .یعنی خدای سبحان لباس ع ّزت
پیروی از حضرت موسی(ع) را که خود از تن خارج کرده بودند ،به دست خودشان بر آنها لباس ذلّت
پوشاند.
ون بِ ِ
ين بِغ َْي ِر الْ َح ِّق
آيات ال َّل ِه َو َي ْق ُت ُل َ
کانُوا َي ْکف ُُر َ
ون ال َّن ِب ِّي َ

2

آنها آیات الهی را نادیده گرفتند،
و پیامبران را کشتند.

یهود در آغاز با موسی آنگونه برخورد کردند که دیدیم.بعدازموسیهمبرخوردتندوتلخبادیگرپیامبران
الهی جزء عادت ثانویة آنها درآمد؛ بنابراین پیغمبر ُکشی در دستور کار آنها قرار گرفت.
در حدیث آمده است که :یهودیان بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب که حدود یک ساعت و نیم بیشتر نیست،

 70پیغمبر الهی را کشتند .تازه این یکی از اوراق کتاب قطور شرک و کفر و طغیان آنهاست.
ذلِ َ
ون
ک بِما َع َص ْوا َو کانُوا َي ْع َت ُد َ

3

تمامی این اعمال به خاطر نافرمانی آنها و متجاوز بودن آنها بود.

عصیان آنها از ایراد به غذا شروع شده و به کشتن گستردة پیامبران منجر شد.

 -1همان.
 -2همان.
-3همان.
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َ
مين
رائيل ا ْذ ُک ُروا نِ ْع َم ِت َي الَّت 
ي إِ ْس
يا بَن 
ي َأن َْع ْم ُ
ت َع َل ْي ُک ْم َو َأنِّي َف َّض ْل ُت ُک ْم َع َلی الْعالَ َ

1

ای بنیاسرائیل!

نعمت مرا به یاد آورید ،آنکه شما را بر تمامی مردم زمان خودتان برتری دادم.

راست است .بعثت پیامبری مانند موسی(ع) بر قومی ذلیل ،زبون ،تیره روز و خفیف؛ موسی آنها
را از زیر بار فرعون و فرعونیان نجات داد و به حاکمیت رساند.
اتفاق ًا این آیة شریفه در همین سوره به عنوان آیة  40آمده است.
اما چه سود که بسیاری از آنها معرفت درک این همه نعمت را نداشتند؛ نعمتهایی مانند:
 -1بعثت حضرت موسی(ع) .الحق که بعثت ،نعمتی عمیق و همه جانبه است.
 -2رسیدن به اتحاد و وحدت زیر پرچم توحید .قوم پراکندة یهود با بعثت موسی به وحدت رسید.
 -3رسیدن به کمال خودباوری .در سایة بعثت بود که بر فرعون نیرومند و سپاه وی پیروز شدند.
من و سلوی .نعمت فراوان در سایة خدامحوری.
 -4برخورداری ممتد از عطیة الهی شامل ّ
 -5رسیدن به قدرت جنگیدن با دشمنان دیرین خود .خودشناسی معرفتی بزرگ است.
 -6پیروزی بر فرعونیان کافر .پیروزی بر فرعون در مخ ّیلة بنیاسرائیل هم نبود.
 -7رسیدن به حاکمیت و حکومت .حاکمیت برای اجرای دستورات الهی و عمل به فرامین تعطیل شدة
الهی .در این نوع حاکمیت است که همه چیز در جای خود قرار میگیرد و بشر را به کمال میرساند.
راستی که هریک از این نعمـتهای بینظیـر که ع ّزتآور و موجب سربلندی است ،باید باعث
سپاسگزاری یهود شود؛ اما چه سود؟!

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

راستی که بنیاد ظلم اصحاب پيامبر نيز در آغاز محدود و کم بود ،اما به کشتن امیرالمؤمنین و
امام مجتبی و امام حسین(ع) انجامید .لذا باید همواره از مبتال شدن به اين خصلتهاي جاهلي و ناداني
به خدا پناه برد.
حال ما نمیخواهیم وارد جزيیات شویم .آنچه از آوردن ماجرای یهودیان و بدرفتاری آنها نسبت
به پیامبر خود ذکر میکنیم ،میخواهیم به ریشههای ذلّت و زبونی آن قوم ذلتخواه اشاره کنیم.
آری ،آنها به خاطر خودخواهیهای غیر قابل درک و غیر معقول ،از حق فاصله گرفتند و به تدریج به
انحراف کشیده شدند .خداوند هم لباس ع ّزت را از آنها گرفت.
راستی که آنها به خاطر بعثت حضرت موسی(ع) که باعث هدایت آنها شد و وحدت را به آنها برگردانید،
نیرومند شدند؛ به طوری که دشمن دیرین خود ،فرعون را شکست داده و نابود کردند.
خدا هم به همین خاطر به آنها فرمود:

 -1سورة بقره ،آیة .122
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وقتی مردمی نخواهند ذلّت را با استمرار تبعیت از خدا و از پیامبرش مستمر کنند،
یعنی پذیرای دوبارة ذلّت باشند،

تالش حضرت موسی و دیگر پیامبران هم،
برای آنها سودی ندارد.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

اشکال بنیاسرائیل در این بود که خود با چشم خود ذلّتهای طوالنی و برباد دهندة حیثیت را در
زمان فرعون شاهد بودند؛ فرعون که پسرانشان را میکشت و دختران آنها را برای هر نوع سوء استفادهای
نگه میداشت.
آیا همین یک مورد که خداوند از ذلت قوم یهود در دوران فرعون نقل میکند ،کافی نیست که
آنها متوجه شوند و به یاد آورند و سپاسگزار خداوند باشند؛ خدایی که میفرماید:
ليل ِم ْن ِع ِ
اِ ْع َم ُلوا َ
داو َد شُ ْکراً َو َق ٌ
ور
باد َي َّ
آل ُ
الش ُک ُ

1

ای آل داود!

شکر نعمت مرا به جای آورید که عدة کمی از بندگان من سپاسگزارند.

مشکل از همین جا آغاز میشود که از بندگان خداوند کمتر کسی را میتوان یافت که سپاسگزار
نعمت الهی باشد .ما در اينجا کاری به بندگان ناشکر و یا متک ّبر نداریم ،روی سخن با مؤمنان است.
آنها هم سپاسگزار نیستند؛ زیرا وقتی از یکی از آنها میپرسند :حالتان چطور است؟
 -1یا میگوید :بد نیستم.
 -2یا میگوید :خوبم.
 -3یا میگوید :شکر.
 -4یا میگوید :شکر خدا.
هیچکدام از موارد چهارگانة فوق ،سپاسگزاری از رباالرباب نیست؛ حتی آنهایی که یک گام از این
چهار گروه جلوترند و با صداقت میگویند:
مین
ب العالَ َ
لح ْم ُد ِهلل ِ َر ِّ
اَ َ

شکر زیبا و متناسب

مین» بدون تردید کاملترین ذکر حمد است.
ب العالَ َ
لح ْم ُد ِهلل ِ َر ِّ
جملة مبارکة «اَ َ
در احادیث آمده است که چهارپایی از یکی از ائمة اطهار مفقود شده بود .ایشان به همراهان خود
فرمودند :اگر آن حیوان پیدا شود ،خداوند را به بهترین نحو سپاس میگویم .طولی نکشید که حیوان
 -1سورة سبأ ،آیة.13

90

پیدا شد .همه منتظر بودند تا وعدة امام را بشنوند .امام(ع) فرمودند:
مین
اَ َلح ُ
مد هلل ِ َر ِّب العال َ َ

اصحاب پرسیدند :آیا این بهترین نوع حمد است؟ فرمودند :بلی! این بهترین حمد الهی به صورت
لفظ است.
پیداست که هر نعمتی را شکر مربوط به آن نعمت باید باشد .مث ًال شکر عالم ،استفاده رساندن از
علم خود به دیگران است .و یا شکر ثروتمند ،کمک مالی به مستمندان و رفع گرفتاریهای دردمندان
و گشودن گره از کار نیازمندان است.
به قول سعدی:
شـکرانـة بــازوی تـوانــا

نوع دوم؛ تم ّرد از رفتن به جنگ

بنیاسرائیل که کارشان ایراد گرفتن از کار حضرت موسی و یا از گفتههای آن حضرت شده بود،
دردسر زیادی برای پیامبر خود ایجاد کردند.
گر چه با بعثت حضرت موسی بدبختی و نکبت از آنها دفع و رفع شد و توانستند با تبعیت از
ايشان حتی شاهد غرق شدن فرعون و فرعونیان ستمکار شوند و مصر را که زادگاهشان بود ،از سلطة
مشرکان برهانند؛ اما در مقابل ،نه تنها سپاسگزار نعمت فراوان الهی نبودند ،كه باعث ناراحتيهاي
زيادي براي آن حضرت شدند.
حضرت موسی که متوجه مشکالت اخالقی و اعتقادی آنها شده بود ،آنها را به یک دورة فشردة کاری
و آموزشی در صحرای سینا فراخواند .در آنجا چون باید در کالسهای آموزشی ،آموزش میدیدند،
من و
از کار و تولید هم خبری نبود و حتی همانطور که دیدیم ،آب و غذای مقوی و فراوان هم مانند ّ
سلوی در اختیارشان قرار میگرفت .اما هرچه بیشتر گذشت ،حضور آنها در آن دورة آموزشی بیهوده
مینمود ...حضرت موسی که کماثر بودن پند و اندرز را بر آنها متوجه بودند ،آنها را برای گشودن آخرین
پایگاه فرعونیان فراخواندند.
آنها در جواب گفتند:

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

بگرفتن دست ناتوان است

هاهنا ِ
ک َف ِ
ْت َو َربُّ َ
ون
ب َأن َ
قاع ُد َ
قاتال إِنَّا ُ
اِ ْذ َه ْ

1

موسی تو و پروردگارت بروید و با آنها بجنگید.
ما اينجا هستیم.
 -1سورة مائده ،آیة.24
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توجه خوانندگان را به کلمة «ربّک» جلب میکنیم؛ یعنی :موسی تو با خدایت! بروید .نه خداوند،
نه خدای عالم.
مشکل عمدة انبیا

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

دیدیم که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) پیامبران الهی همگی پس از مدتی که مردم خود را به
خداپرستی و پیروی از دستورات پروردگار فرا میخوانند ،با مخالفت امت خود روبهرو میشدند.
مشکل از همین جا آغاز میشود .گمان نشود که تمرد پیروان انبیا از عبادت و امثال ذلک بوده است؛
خیر .بسیاری از مردم حاضرند شب را تا صبح به عبادت بپردازند و روز هم روزه بگیرند به شرط آنکه
از آنها وجهی مطالبه نشود!!
یا خیلیها حاضرند به کارهای مستمر و سخت بپردازند ،بیداری بکشند ،در مسؤولیتهای مشکل
با مشکالت گوناگون دست و پنجه نرم کنند ،اما از آنها برای جنگ دعوت نشود.
اینها ذلّتطلب هستند.
کارهای حکومتی همهاش از جنس هم نیست .گاهی سازندگی ،خانه سازی ،راهسازی و ...است؛
گاهی سوادآموزی ،مدرسهسازی و ...است؛ گاهی ترویج کشاورزی ،آموزش کشت و زرع مدرن به
کشاورزان و ...است؛ روزی هم مبارزه با بازماندگان رژیم سابق و یا ایادی قدرتهای استکباری.
زمانی هم الزم است به منظور دفع تهاجم دشمن و یا پاسداری از مرزها در جبههها حضور یافت .آنها
که به زندگی محدود دنیا بسنده کردهاند و به لذت گذرا و سطحی دنیوی رسیدهاند ،به گمان اینکه
این پایان همة نعمتهاست ،دوست ندارند کسی آرامش آنها را بر هم بزند!!
قرآن کریم میفرماید:
َو الْ ِ
آخ َر ُة خَ ْي ٌر َو َأبْقی

1

نعمتهای دار دیگر بهتر و پایدارتر است.

اما دیدیم که :قوم یهود تکلیف جنگ و جهاد را به خدا و موسی محول کردند و خود ،آسایش را برگزیدند.

پیروان امیرالمؤمنین(ع) هم مانند قوم یهود هر روز به بهانهای سر از فرمان امام خود برداشتند و راه ضالل را

انتخاب کردند ...با همین مواضع بود که معاویه ،صلح را بر امام دوم تحمیل کرد و سپس به جان مردم کوفه
افتاد و آنها را نخست از هستی ساقط  ،سپس بسیاری از آنها را از بین برد.
چنین سرنوشتی در انتظار همة کسانی است که مانند اهل کوفه،
امام خود را تنها بگذارند.
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حکومت به خاطر حاکمیت

بدون تشکیل حکومت ممکن نیست به حاکمیت رسید.
حاکمیت حق و عدل ،مستلزم حکومت است.

الئ َک ِة إِنِّي ِ
ک لِ ْلم ِ
جاع ٌل ِفي الْ َأ ْر ِ
َو إِ ْذ َ
ض خَ ليفَة
قال َربُّ َ َ

1

و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت:

«من در زمين جانشينى خواهم گماشت».

جدی بود.
راه روشن بود چون راهنما شخص باکفایت ،خیرخواه ،مدیر و مدبّر و ّ
دو گروه دیگر یعنی جن و مالئکه با مخالفت با این انتصاب پرداختند .جنها با زعامت ابلیس و
مالئکه با این تفاوت که ابلیس گستاخ و بیمباالت و غیر سیاسی و پرادعاتر بود و با بیپروایی تمام
سر از فرمان داور پیچید .وقتی هم مخاطب حق قرار گرفت که چرا آدم را سجده نکردی؟ تک ّبر ورزید
و یا از روی برتری! جواب داد:

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

به همین دلیل از همان آغاز خلقت ،پروردگار سبحان بنا داشت با تشکیل حکومت توسط انس
و جن و مالئکه به حاکمیت توحید بر همة هستی برسد .نخست آدم را که ظرفیت وجودی بیشتری در
مسؤولیت داشت ،به عنوان «خلیفةاهلل» تعیین کرد ،تا قصد از حکومت روشن باشد.
خلیفهاللهی برای حاکمیت اهلل.
آنگاه جن و مالئکه را برای آزمایش پیروی و فرمانبرداری از خلیفهاهلل (یعنی آدم) به سجده در
برابر آدم وادار کرد.

ي ِم ْن ٍ
َ
نار َو خَ َل ْق َت ُه ِم ْن ٍ
طين
قال َأنَا خَ ْي ٌر ِم ْن ُه خَ َل ْق َتن 

2

مرا از آتش آفریدی ،ولی آدم را از ِگل خلق کردی.
پس به همین دلیل من از او برترم!!

اما مالئک مخالفت خود را در قالب دلسوزی مطرح کرده و ن ّیت خود را نیز از خلیفهاللهی آدم پنهان
داشتند؛ به خیال آنکه خداوند از ن ّیت آنها آگاه نیست و افشا نخواهد شد.
س لَ َ
ماء َو ن َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َ
اَ َت ْج َع ُل فيها َم ْن ُيف ِْس ُد فيها َو َي ْس ِف ُ
ک
ک ِّ
الد َ
ک َو ُنق َِّد ُ

3

تو موجودی را میخواهی خلیفة خود کنی که خونریزی میکند و اهل فساد است.
اگر بحث تسبیح و تقدیس است،
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خداوند در پاسخ اعتراض مالئک فرمود:

ون
إِنِّي َأ ْع َل ُم ما ال َت ْع َل ُم َ

1

من چیزی را میدانم که شما نمیدانيد.

اعتراض مالئکه به چه بود؟

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

گفتیم که خداوند به دنبال حاکمیت توحید بر همة هستی بود .این حاکمیت عام و گسترده و
همهجانبه و اجرایی میباید باشد .جن با رهبری ابلیس -که از آیات و روایات برمیآید که هیچگاه
ایمان کاملی نداشته و عمری در نفاق و تزویر گذرانده بود -اینک فرصتی برايش پیش آمد که عالوه
بر نفاق ،کفر خود را هم به نمایش بگذارد؛ آخر تو چه کارهای که خود را برتر از خلیفهاهلل میدانی؟
از طرفی اگر خدا دستور داده بود که به فرمان من سنگ و درخت و چوب ...را سجده کنید ،به عنوان
اطاعت و انقیاد باید تسلیم میشدند و بدون بحث و گفتوگو فرمانبرداری میکردند.
آیات بعدی همین سوره و آیات  28تا  40سورة حجر به ماجرای گستاخیهای ابلیس در برابر
حضرت حق و اخراج وی و ملعون گشتن وی و مبتال شدن او به عذاب ابدی میپردازد.
در اينجا به ماجرای مالئکه میپردازیم؛ البته آن دسته از آنهایی که مخاطب آیهاند و در برابر تصمیم
خداوند در خلیفهاللهی آدم اشکال گرفتند .آنها هرچند آدم را سجده کردند ،اما در دل عالقه و اعتقادی
به آن نداشتند .شاید بتوان گفت که با اکراه سجده نمودند.
قرآن از درون آنها و علت مخالفت آنها برای ما میگوید:
 وقتی که خداوند با ابلیس به دلیل عدم سجده بر آدم آنگونه برخورد کرد ،حال نوبت مالئکهرسیده بود تا با آنها هم متناسب با رفتارشان برخورد کند.
نمیتوان به درستی گفت که چرا مالئکه درابتداي امر آدم را فاسد و خونریز دانستند و او را شایستة
خلیفهاللهی نیافتند!! نفس این واکنش منفی و قائالن آن قابل مالمت هستند .آخر چگونه شخص به
خود اجازه میدهد که منتخب خداوند را خونریز و فاسد بخواند.
کار از کار گذشته بود.
خداوند خبیر و بصیر برای آنکه مالئکه در اشتباه خود نمانند ،به افشاگری میپردازد.
اشاره کنیم که خداوند هم ستارالعیوب است و هم مسلمانان را به پوشاندن عیب دیگران واداشته
است .چگونه است که در این داستان از عادت مألوف خود فاصله میگیرد و به افشاي درونیات
مالئکه میپردازد؟
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افشاي نیت مالئکه

خداوند سبحان هرچند در ابتدا در برابر واکنش مالئکه به یک جملة کوتاه بسنده کرده و فرمود:
ون
إِنِّي َأ ْع َل ُم ما ال َت ْع َل ُم َ

من چیزی را میدانم که شما نمیدانید.

ُس ْبحان َ
َک ال ِع ْل َم لَنا إِ َّال ما َع َّل ْم َتنا

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

منظور خدا روشن است .خداوند میخواهد بفرماید من ظرفیتی در آدم سراغ داشته و دارم و به همین
دلیل او را خلیفهاهلل کردم .شما از این ظرفیت بیخبرید.
شاید دلیل دیگری داشته که در اينجا به آن اشاره میکنیم .وقتی که مالئکه از سجدة آدم فراغت
یافتند ،خداوند اسراری را تحت عنوان «اسماء» به آدم آموخت؛ حال ما نمیخواهیم به معانی اسماء
بپردازیم ،ولی بهترین معنای اسماء که با بحث خلیفهاللهی آدم ارتباط مستقیم دارد ،القاي شرح وظایف
خلیفهاللهی آدم است؛ یعنی رمز و راز کار .پس اسماء نمیتوانند غیر از این باشند.
آنگاه به مالئکه گفت:
 شما هم اگر ظرفیت دارید ،اینها را به من بگویید.مالئکهگفتند:
ما هیچ دانشی نداریم ،مگر آنچه را تو به ما آموختهای.

اينجا بود که خداوند به آدم فرمان داد که آنچه را آموخته مقداری به مالئک عرضه کند:
مائ ِهم َف َلما َأنْب َأ ُهم بِ َأس ِ
قال يا آ َد ُم َأنْ ِب ْئ ُهم بِ َأس ِ
َ
مائ ِه ْم
ْ َّ َ ْ ْ
ْ ْ
ِ
ماوات َو الْ َأ ْر ِ
َ
ض
الس
قال َألَ ْم َأ ُق ْل لَ ُک ْم إِنِّي َأ ْع َل ُم غ َْي َ
ب َّ
ون
ون َو ما ُک ْن ُت ْم َت ْک ُت ُم َ
َو َأ ْع َل ُم ما ُت ْب ُد َ

1

وقتی آدم از اسماء به مالئکه گفت،
خداوند به مالئکه فرمود:

آیا من به شما نگفتم از اسرار و پنهانیهای آسمان و زمین باخبرم.
همچنین من آنچه را آشکار میکنید ،میدانم؛
و از آنچه پنهان میکنید هم ،با اطالعم.

بحث پیرامون اظهارات مالئکه چندان دشوار نیست .آنها به خیال خود میخواستند برای خدا
دلسوزی کنند و گفتند تو میخواهی موجودی را خلیفهاهلل کنی که فاسد و خونریز است؟ اما آنچه
را که پنهان میکردند ،درس آکادمیک این آیات است.
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مالئک میدانستند که اگر آدم خلیفهاهلل شود سیادت و اعتبار مالئک کم و محدود میشود .از این رو و از
باب حسادت با خلیفهاللهی آدم مخالفت کردند و دلیل خود را هم پنهان کردند و به ظاهر دلسوزی نمودند؛
اما خداوند اسرار آنها را فاش کرد تا از این به بعد با خداوند صادق باشند.
خالصة فصل دوم

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

مکه در سال هشتم هجری فتح شد .به دستور پیامبر(ص) ،خانة خدا که آکنده از  360بت بود،
پاکسازی شد .مردم مکه هم پس از سالها بتپرستی تسلیم پیامبر شدند و اسالم آوردند.
ابوسفیان رئیس بتپرستان و بتگران مکه هم به ظاهر اظهار مسلمانی کرد تا جانش حفظ شود.
جالب است اشاره کنیم که معاویه که در زمان فتح مکه در مکه نبود ،پس از آنکه شنید پدرش
ابوسفیان مسلمان شده است ،طی نامهای او را به همین دلیل شماتت کرد .یعنی نه تنها معاویه دو سال
مانده به ارتحال پیامبر مسلمان نشده بود ،بلکه هنوز هم بر طبل جنگ علیه اسالم میکوبید؛ كه به کوری
چشم دشمنان ،در سال دهم هجری همة حجاز مسلمان شده بودند.
به عقیدة نویسنده به رغم آنکه مردم مکه و عشایر و قبایل اطراف مکه به دلیل جهل حاکم بر حجاز
آن روز بتپرست بودند و هر قبیله و طایفهای بت مخصوص خود را که در مسجدالحرام قرار داشت
میپرستیدند ،اما رؤسای مکه مانند ابوجهل و ابولهب به خصوص ابوسفیان بت نمیپرستیدند ،آنها هواپرست،

خودپرست و مقام پرست بودند.

خالصهآنکههمهچیزراغیرازخدامیپرستیدند.آنهابهخوبیمیدانستندکهکاریازبتهابرنمیآید،
اما ریاستخواهی آنها ایجاب میکرد که از جهـل مـردم سوء استفاده کنند و به ظاهر نشان دهند که
بتپرستند تا زعامت آنها بر مردم پایدار بماند.
مسلمان شدن سران قریش
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سران تبهکار قریش پس از توطئههاي طوالنی علیه اسالم ،جنگهای ویرانگر و پر خسارتی را بر
پیامبر تحمیل کردند .هدف آنها از آن جنگها ،جلوگیری از ترویج اسالم و پایداری ریاست آنها بود.
به غیر از جنگ اُ ُحد که به شکست اسالم انجامید ،در دیگر جنگها یعنی بدر ،خندق ،خیبر ،فتح مکه،
ُحنین و ...متحمل شکستهای خفتبار و پر هزینه شدند.
آنها که به خوبی دریافته بودند کاری از بت ساخته نیست و برعکس اصوالً دورة بتپرستی رو به
پایان است ،و از طرف دیگر روز به روز آوازة اسالم عالمگیرتر میشود ،هواپرستی آنها -تکرار میکنیم:
هواپرستی آنها نه چیز دیگر -ایجاب میکرد که اظهار مسلمانی کنند .چون با اظهار مسلمانی ،قدرت

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

و ریاست آنها تجدید میشد .با همین تجزیه و تحلیل بود که نخست «خالدبن ولید» فاتح جنگ اُ ُحد
اسالم آورد.
با همین تجزیه و تحلیل است که میگوییم خالدبن ولید پس از ارتحال پیامبر(ص) به دستور
ابوبکر به ظاهر برای گرفتن زکات به سراغ «مالکبن نویره» صحابی معروف رفت.
خالد با ترفند و فریب ،مالک را کشت و همان شب با همسر جوانش همخوابگی کرد!! گفتهاند که
خالد هر وقت برای فتح بالد مختلف از مدینه عازم میشد ،از اينگونه امور زشت و ضد اسالمی فراوان
انجام میداد و خشونت را به اوج میرساند .این خود دلیل محکمی بر تداوم شرک وی و بیاعتقادی
او به اسالم بود.
اعتراضات شدید امیرالمؤمنین به ابوبکر به خاطر اعمال زشت خالد موجب شد که خلیفه از خالد
بخواهد در خارج از مدینه منطقهای بیابد و برای رفع حساسیتها به مدینه نیاید.
علت العلل جنایات خالد ،خصلت بیاعتقادی وی نسبت به ارزشهای اسالمی بود.
همانگونه که گفتیم خالد و همفکران وی مسلمان نشده بودند که ارزشی زندگی کنند .آنها فقط
و فقط از مسلمان شدن ،ریاستش را میخواستند و الغیر.
عکرمهبن ابی جهل هم همینگونه بود .او که در جنگ خندق  -در سال پنجم هجری -در حمله
به مسلمانان در خندق افتاد ،اما با لطف پیامبر آزاد شد ،او هم مانند خالد ریاستطلبیاش او را وادار
کرد که مسلمان شود نه اعتقاد به اسالم...
ابوسفیان که هم رئیس قریش و هم رئیس بتگران قریش و هم عامل اصلی جنگهای نابرابر
شرک علیه اسالم بود ،در فتح مکه به ظاهر مسلمان شد.
حداقل از زبان اسناد و مدارک که در کتب تاریخی ضبط است ،با جرأت و قاطعیت میتوان گفت
که ابوسفیان یک لحظه هم به اسالم ایمان نیاورد .همانگونه که گفتیم او نه مسلمان شد و نه به بتپرستی
ایمان داشت .ابوسفیان بیدینِ صرف ،و به قول امروزیها «سکوالر» بود.
در اثبات ادعای خود به اراية دو سند اکتفا میکنیم:
 -1ابوسفیان در دورة خلیفة دوم سفری به مدینه داشت .او مجبور بود در رسیدن به مدینه از منطقة
اُ ُحد عبور کند .وی هنگام عبور از آن منطقه که تلخترین شکست بر ارتش اسالم توسط ابوسفیان وارد
آمده بود ،با افتخار و شوق گفت:
ه ُهنا َر َمینا ُم َح َّمداً َو َق َت ْلنا اَ ْصحابَ ُه

1

در همینجا بود که محمد(ص) را به تیر بستیم و اصحاب او را کشتیم.
مجسم ،علی محمد بشارتی ،ص.180
 -1اسالم ّ
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 -2پس از آنکه عثمان با خواست خلیفة دوم و با توطئة شورای شش نفره به حاکمیت رسید،
شادی غیر قابل وصف بنیامیه آغاز شد.
آن روز هیچ طایفهای غیر از بنیامیة سکوالر از قدرت گرفتن عثمان خرسند نبود.
ابوسفیان در جمع بنیامیه و در خانة عثمان پس از آنکه مطمئن شد که غیری وجود ندارد ،با
صراحت گفت:
الک َرة َف َواهلل ِما ِم ْن َج َّنه َو ال ٍ
َّف ُ
َت َل ّقفُوا یا بَنی َع ْب ِد شَ ْم ٍ
نار
س َت َلق َ

1

ای فرزندان عبد شمس!

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

حال که ریاست به شما رسیده است ،آن را در دستان خود نگه دارید؛
و مانند توپ به یکدیگر پاس بدهید،
و از خاندان خود خارج نکنید.

این دو ،نمونههایی از اظهارات ابوسفیان ،پدر معاویه است .هر شخص متعادلی میتواند با خواندن
این دو سند بفهمد که گویندة آنها نه تنها اعتقادی به اسالم نداشته ،بلکه عمیق ًا دشمن کینهتوز اسالم و
پیامبر اسالم و مسلمانان بوده است.
پرستش ،اوج اعتقاد و ایمان

این موضوع تازهای نیست .پرستشعملی است که نشانازباوردرونیانساننسبتبهخداوند و یا هر چیز
دیگر باشد .این پرستش ضمن ًا نقطة اوج ایمان و اعتقاد است.
بنابراین:
 توصیة اکید به نشاط در عبادت ،یعنی تأکید بر اعتقاد و تقویت ایمان است.تا قلب سرشار از ایمان نباشد،

و دل لبریز از خداخواهی نشود،

توقع نشاط در عبادت بیهوده است.

ایمان به خداوند سبحان امری غریزی و طبیعی است .تاکنون هیچ قوم و قبیلهای مشاهده نشده
که به خدا اعتقاد نداشته باشند .بنابراین کفر ،مبارزه دايمی با غریزة خداخواهی است.
بدتر از مبارزه با خـداخواهی که برجستـهترین شعار انبیاست ،مبارزه با همـة ارزشهای درونی و بیرونی
است.
نهضت انبیا برای تقویت ایمان مردم بود؛ مردمی که بعض ًا به دلیل تداوم حاکمیت کفر ،بر باور آنها
 -1شرح نهجالبالغه ،ابن ابی الحدید ،ج ،3ص.443
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غبار نشسته بود.

یک انسان خدامحور باید ضمن اعتقاد کامل به پیامبر اسالم(ص)،
و رهنودهای آسمانی و حیاتبخش آن پیامبر عزیز،
باید به همة پیامبران گذشته احترام ویژه بگذارد،
و نهضت عظیم آنها را ارج نهد.

این یک رهنمود اثربخش پروردگار متعال است:

الر ُس ُ
ول بِما ُأن ِْز َل إِلَ ْي ِه ِم ْن َربِّ ِه
َ
آم َن َّ
الئ َک ِت ِه َو ُک ُت ِب ِه َو ُرس ِلهِ
آم َن بِال َّل ِه َو َم ِ
َو الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ون ُکلٌّ َ
ُ
1
ال ُنف َِّر ُق بَ ْي َن اَ َح ٍد ِم ْن ُر ُس ِل ِه...

پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد،
و همة مؤمنان نیز به خداوند و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش ایمان دارند،
و میگویند:
ما میان هیچیک از پیامبران (به لحاظ مسؤولیت) فرق نمیگذاریم.

آیة فوق زیباترین آیه در یکسانی جهاد عظیم پیامبران است .مساعی جمله انبیاي الهی در پیشبرد توحید

امری مقدس و قابل تقدیر است .ما با فرستادن صلوات بر آنها ،جهاد عظیم آنها را پاس میداریم.
صراط مستقیم

پیداست پیامبران الهی ضمن یکسانی مسؤولیت خود ،ناحیة مسؤولیتشان متفاوت بود؛ به طوری
که عدهای از آنها مسؤول هدایت یک قوم و یا یک قبیله و حتی یک منطقة بزرگ و کوچک و حتی
یک روستا بوده و اغلب آنها زیرمجموعة پیامبر بزرگتری بودهاند .برعکس جمعی از انبیا ،مسؤولت
هدایت تمامی مردم زمان خود را داشتند .آن بزرگواران ضمن دادن بشارت به آمدن پیامبر بعد از خود
عنوان میکردند که به آن پیامبر ایمان بیاورید؛ یعنی عم ًال خاطر نشان میکردند که دستورالعمل آنها
و روش تبلیغ آنها فقط تا بعثت پیامبر بعد از خود اعتبار دارد.
هنگامیکهپیامبرعالیقدراسالممبعوثشدند،پیروانقبلازایشانمانندصابئین(پیروانحضرت
2
ابراهیم) ،یهود و نصارا  -پیروان حضرت موسی و حضرت مسیح -در انتظار بعثت ایشان بودند.
پیامبر اسالم خاتم پیامبران هستند ،زیرا دین ایشان در بردارندة کاملترین و حیاتبخشترین
دستورالعملها برای سعادت دنیا و رستگاری آخرت هر انسان است .دریغ و درد که عدهای از مخاطبین
 -1سوره بقره ،آیه .285
 -2زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص.114
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اولیة قرآن کریم هیچ اعتقادی به مسائل الهی و آسمانی نداشتند .آنها هرگز از پیروان ادیان آسمانی
قبل از اسالم هم نبودند .آنها فقط خودپرست بودند.
قرآن کریم دربارة آنها میفرماید:
بين
اَ لَ ْم اَ ْع َه ْد إِلَ ْي ُک ْم يا بَن 
ي آ َد َم اَ ْن ال َت ْع ُب ُدوا َّ
الش ْي َ
طان إِن َُّه لَ ُک ْم َع ُدوٌّ ُم ٌ
1
ي هذا ِص ٌ
قيم
َو اَ ِن ا ْع ُب ُدون 
راط ُم ْس َت ٌ

آیا ای فرزندان آدم با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؛
مرا بپرستید که راه درست و مستقیم پرستش خداست.
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

شیطان چیست؟
برای خوانندگان عزیز واضح است که شیطان ،ابلیس نیست.

 ابلیس همان عنصر رانده شده و ملعونی است که شرح تبهکاریهای وی در قرآن آمده است .ولی: شیطان هر عنصر نامطلوب و مزاحمی است که همواره انسان را در خداپرستی دچار تردید میکند.بنابراین:
 -شیطان میتواند ابلیس باشد ،دوست باشد ،همکار باشد ،همسر و فرزند باشد ،پول باشد ،مقام باشد ،قیافه

باشد ...خالصه هرکس و هرچیزی که مزاحم خدامحوری انسان شود.

به قول مولوی:

ای بسا ابلیس آدم رو که هست

پس به هر دستی نشاید داد دست

پس :ابلیس نام خاصی است ،ولی شیطان نام عام .یعنی ابلیس یک نفر است ،ولی شیطان میتواند
هزاران نفر باشد؛ جاندار و بیجان؛ مرد یا زن؛ پیر یا جوان؛ ظاهری و باطنی...
یکی از نیـرومندترین شیطانها ،نفس سـرکش است .همان که از سـوي پیامبـر اسالم(ص) تعبیر به
دشمنترین دشمنان شده است:
َ
قال َر ُسول اهلل:

ک الَّتی بَ ْی َن َج َن ِب ْی َ
ک نَف َْس َ
اَ ْعدی َع ُد ِّو َ
ک

2

دشمنترینِ دشمن تو ،نفس توست که میان تو و در خود توست.

گاه این شیطان به قدری در انسان نفوذ میکند و بر نفوذش میافزاید که به انسان فرمان میدهد و
زمام امور فرد را در دست میگیرد .بهتر بگوییم :میتواند جای خدای را در باور انسان بگیرد.
 -1سورة یس ،آیات 60و.61
 -2میزان الحکمه ،ج ،7ص.3512
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خداوند میفرماید:
 شیطان را نپرستید ،مرا بپرستید که راه راست این است.ممکن است عدهای تردید کنند که مگر ممکن است کسی را یافت که شیطان را میپرستد؟
پاسخ روشن است .آری ،به تعبیر قرآن وقتی عملکرد بعضی به اندازهای زشت و زننده شود و
به قدری در انحراف فکری به افراط بیفتد که دست به کارهای زشتتر بزند ،داد شیطان هم با همة
آلودگی و انحراف بلند میشود.
ببینید:

به قدری در کفر به افراط میرسد و به کارهای بسیار زشت دست میزند که شیطان به او میگوید:
 از من دور شو من از تو بيزارم؛من از اعمال زشت تو به خدا پناه میبرم!!

پرستندگان شیطان را امروز میتوانیم در جامعة خود مشاهده کنیم.
در صدر اسالم هم بودند.
در طول تاریخ هم زیاد و فراوان بودهاند.

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

قال لِ ْل ِإن ِ
الش ْي ِ
قال إِنِّي بَري ٌء ِم ْن َ
ْسان ا ْکف ُْر َف َل َّما َکف ََر َ
طان إِ ْذ َ
ک
َک َمث َِل َّ
1
إِنِّي َأ ُ
مين
ب الْعالَ َ
خاف ال َّل َه َر َّ
کار انسان از خدا جدا مانده به جایی میرسد که وقتی شیطان به وی دستور میدهد که کافر شو،

آیا معاویه شیطانپرست نبود؟

اگر او شیطان را به عنوان ولی ،مرشد و راهنمای خود انتخاب نکرده بود ،دست به آن همه جنایت
نمیزد و آن اندازه کوردلی که در صف مسلمانان جا کرده بودند،
آیا از شیطان دستور نگرفته بودند که پیامبر را بکشند؟
پیامبر عزیزی که به تعبیر خداوند عالم مظهر صراط مستقیم بود:
يس َو الْق ُْر ِ
کيم
آن الْ َح ِ
إِن َ
لين
َّک لَ ِم َن الْ ُم ْر َس َ
2
ی ِص ٍ
قيم.
َعل 
راط ُم ْس َت ٍ
ای پیامبر!

به قرآن کریم سوگند که تو از پیامبران هستی و تو خود در صراط مستقیم،
بلکه خود صراط مستقیمی.
 -1سورة حشر ،آیة.16
 -2سورة یس ،آیات1تا .4
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مبارزه با پیامبر اسالم ،

کار شیطان و پرستندگان شیطان است.
دشمنی با دستورالعملهای پیامبر(ص)،
نشان شیطان صفتی است.

خصومت نسبت به اهلالبیت،

عالمت پیروی از شیطان و دلیل رضایت شیطان از آنهاست.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

جهاد عظیم پیامبران برای حاکمیت توحید بر عالم بوده است ،ولی:
در طول تاریخ شیطان پرستها،

همواره با نهضت عظیم انبیا به مبارزه برخاستند.
دشمنان پیامبر(ص) ،پیروان شیطان

این ابوسفیان و آن معاویه و آن عثمان و آن یزید و آن مروان ،آنها همگی پس از ارتحال پیامبر
اکرم(ص) ،همه کارة اسالم و مسلمانان شدند .تمامی مراکز قدرت را به اشغال خود درآوردند و ایادی
بیدین خود را در کارهای کلیدی و آب و ناندار گماردند .سپس اجازة نفس کشیدن به مخالفان خود را
ندادند.
البته:
این تنها اهلالبیت بودند که پاسدار اسالم محسوب میشدند،
و وظیفة جوهری آنها در پاسداری از اسالم خالصه میشد.

بنابراین در همهجا مورد بغض و عناد بنیامیه قرار گرفتند.

دیگر مخالفان آنها بعدها به دو دسته تقسیم شدند:
جدی و اعتقادی نبود .آنها به تدریج جذب قدرت حاکم شدند
الف :آنهایی که مخالفت اولیة آنها ّ
و در تقویت بنیامیه کوششها کردند.
ب :دستة کوچکی که مخالف بودند ،اما به هر دلیل مخالفت نمیکردند.
پس:
 تنها اهلالبیت بودند که چون والیت و خالفت آنها منصوص بود ،بنیامیه نمیگذاشتند به قدرت برسند.در همین راستا آنها را در فقر اقتصادی قرار میدادند ،تا وقت زیادی از آنها صرف کسب درآمد شود
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و ضمن ًا چون دستشان برای انفاق باز نبود ،دور و بر آنها خلوت شد.
از دید حاکمان جدید ،اهلالبیت باید آن قدر تضعیف شوند که عم ًال فرصتی برای تجدید قوا و
رسیدن به قدرت نیابند .اما دستپاچگی عثمان در تقویت همه جانبة قبیلة بدنام بنیامیه و عملکرد زشت
مروان ،عثمان را به کشتن داد.

مجسم ،علی(ع) جمع شدند
پس از مرگ عثمان ،مردم خسته از عملکردهای خلفای ثالث ،در اطراف اسالم ّ

امام دوم وارث مجموعة مشکالت امیرالمؤمنین(ع) و مورد بغض عمیق و کینة همه جانبة بنیامیه و مخالفان

اسالم واقع شد.

معـاویه از راههای مختلف و متفاوت وارد شد تا چند جبهة جنگ پر هزینـ ه و سخت را بر امـام مجتبـی (ع)

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

و او را به حاکمیت رساندند .اما معاویة منافق که از سالهای طوالنی در شام مشق خالفت میکرد ،با
فاصلة کوتاهی از مرگ عثمان ،پیراهن خونآلود عثمان را در مسجد دمشق آویزان کرد و خود را
خونخواه عثمان خواند!!
او جنگ جمل و جنگ صفین  -و با تحریک خوارج ،جنگ نهروان -را بر امیرالمؤمنین تحمیل
کرد تا نگذارد مردم خسته ،طعم گوارای عدالتخواهی مولیالموحدين را بچشند.
و سرانجام امیرالمؤمنین را به شهادت رساندند و امام به خالفت رسید.

تحمیلکند:

 -1جنگ اقتصادی
 -2جنگ روانی
 -3جنگ تروریستی
 -4جنگ نظامی...

در فصل چهارم همین کتاب دربارة همه موارد فوق بحث کردهایم.
سرانجام معاویه گروهی را با زر و عدهای را با زور و جماعتی را با تزویر جذب خود کرد و اطراف
امام دوم را کام ًال خلوت ساخت .آنگاه طرح صلحی را به امام حسن(ع) پیشنهاد نمود.
امام مجتبی(ع) برای «حفظ دماء مسلمین» و «حفظ اصحاب وفادار و هواداران اهلالبیت» و با
مالحظاتی چند و از روی ناچاری پیشنهاد صلح را با اصالحات اساسی پذیرفتند.
وازآنبهبعدسکوالرهای ِ
مفسر،مر ّوجومبلّغاسالمشدند!!آنهايیکهدرچندترورناموفق
منافقمسلماننماّ ،
قصد کشتن پیامبر را داشتند ،تا طرح شوم نابودی اسالم را به اجرا گذارند؛ پس از آنکه به قدرت
رسیدند ،تداوم قدرتمداری خود را در حفظ اسالم دانستند؛ ولی اسالم بیمحتوا و کم جاذبه و غیر اثرگذار...
و جعل  60هزار حدیث با بودجه و کوشش معاویه ،گوشهای از همان توطئه بود...

103

پس از مرگ معاویه ،فرزندش یزید به قدرت رسید.
یـزید ماسـک نفاق را از چهره برگرفت 1و بنـیامیه را آن طـور کـه هستند ،به مسلمانان معرفی
کرد.
او صریح ًا میگفت:
لَ ِعب ْ ِ
اشم بِالم ْل ِ
ک َفال
حی ن ََز َل
خَ َب ٌر َ
ت َه ُ ُ
َ
جاء َو ال َو ٌ
بنیهاشم(شخص پیامبر) با حکومت بازی کردند

3

وگرنه نه خبری بود و نه وحی نازل شد!!
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

پس از انقراض بنیامیه و بنیالمروان ،بنیالعباس بر قدرت مسلط شدند.

اگر بنیامیه بر اساس ضدیت با اهلالبیت به قدرت رسیدند ،بنیالعباس با شعار خالفت اهلالبیت قدرت

یافتند.

آنها هم پس از استقرار بر اریکة قدرت ،راه بنیامیه را در خصومت با اهلالبیت در پیش گرفتند و در
بسیاری از عرصهها بدتر از آنها عمل کردند.
خیانتهای بنیالعباس به اسالم و مسلمانان به دلیل طوالنی شدن دوران حاکمیت آنها بسیار
زیاد است .بنیالعباس اگرچه با تفکر متفاوتی وارد صحنه شدند ،ولی مانند دو لبة قیچی که در دو
جهت حرکت میکنند ،اما کار یکسانی انجام میدهند ،در پیگیری از اهداف بنیامیه در ضدیت با
اهلالبیت و ارزشهای اسالمی لحظهای تردید نکردند.
هارون پس از سالیان دراز که امام موسیبن جعفر(ع) را با شکنجه به زندان انداخت ،سرانجام آقا
را به شهادت رساند و فرزندش مأمون نیز امام هشتم(ع) را شهید کرد و فرزند دیگرش معتصم بود
که امام جواد(ع) را کشت.
پدر بزرگ هارون یعنی منصور دوانیقی ،حضرت صادق(ع) را از بین برد .رفتاری که متوکل کرد،
در بعضی از موارد دست کمی از رفتار بنیامیه با شیعیان نداشت...
وقتی که امپراطوری عثمانی در ترکیة امروزی شکل گرفت ،با فتوای فقهای درباری که شاگردان
اسالم بنیامیهای بودند ،هزاران نفر از مردم مسلمان را بدون هیچ گناهی کشتند.
امروز تقریب ًا تمامی حاکمان کشورهای اسالمی،
وارث بنیامیهاند.

 -آیا دیکتـاتوری همراه با وحشت و مهدورالـدم دانستن شیعیـان در اغلب کشورهای عربی ،تفکر

بنیامیهای نیست؟

 -1پرتویی از عظمت حسین(ع) ،آیتاهلل صافی گلپایگانی ،ص.276
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 -آیا پدیدة سلفیگری و وهابیت زاییدة مغز الکلی بنیامیه نمیباشد که همه غیر از خودشان را کافر و

مشرک میپندارند؟

 -آیا طالبان در افغانستان و القاعده در عراق و النصره در سوریه پیرو یزید نیستند؟

 -آیا این گروهها با مشرک دانستن مسلمانان و کشتن زن و مرد و پیر و جوان ،بیشترین خدمت را به دنیای

کفر نکردهاند؟

بسیاری از مردم بیاطالع عالم گمان میکنند اسالم همین است که این گروههای خونخوار از
آن جانبداری میکنند.
«حصینبن نُمیر»
 آیا «بسربن ارطاط» آن جنایتکار مشهور و « ُمسلمبن عقبه» آن خونخوار کم نظیر و ُ«حجاجبن یوسف» بیرون دهد؟
 -آیا از چنان مکتبی انتظار نمیرفت که ّ

این بخش از فصل دوم کتاب را به نقطه نظرات مقام معظم رهبری از دنیایی که اسالم اموی ساخته،
اختصاص میدهیم:
«در سالهای  80و  90هجری تا  50و  60سال بعد از آن ،بزرگترین خوانندهها ،ع ّیاشها
و عشرتطلبهای دنیا یا از مدینهاند و یا از ّ
مکه.

فصل دوم /جهاد عظیم پیامبران

فارغالتحصیالن مکتب ضد ارزشی بنیامیه نیستند؟

هروقتخلیفهدرشامدلشتنگمیشدوهوسغنامیکردوخوانندةبرجستهایمیخواست،

کسی را از مدینه و یا مکه برای او میبردند.

بدترین و هرزهسراترین شعرا در مکه و مدینه بودند.

مهبط وحی الهی و زادگاه اسالم مرکز فحشا و فساد شده بود...

در مکه شاعری بود به نام «عمربن ابی ربیعه» یکی از شاعرهای عریان گوی بیپردة هرزه؛

البته در اوج قدرت و هنر شعری( .داستانهای او و اینکه این قبیل شاعران چه میکردند یک

فصل مشبحی از تاریخ غمبار آن روزگار است و طواف و جمرات و دیگر مشاهد مقدس ،شاهد
هرزگی و فساد آنهاست).

وقتی عمربن ربیعه ُمرد ،راوی میگوید '':در مدینه عزای عمومی شد .در کوچههای

مدینه مردم مـیگریستند .هرجا مـیرفتی مجموعههایـی از جوانها نشسته بودند و تأسف

میخوردند بر مرگ عمربن ابی ربیعه .کنیزکی را دیدم که دنبال کاری میرود و همینطور
اشک میریزد و گریه و زاری میکند .تا رسید به جمعی از جوانان .گفتند :چرا اینقدر گریه

میکنی؟ گفت :به خاطر این که آن َمرد از دست ما رفت .یکی گفت :غصه مخور .شاعر
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دیگری در مکه هست به نام «حارثبن خالد مخزومی» .او هم مانند عمربن ابی ربیعه شعر

میگوید و یکی از شعرهای او را خواند .وقتی کنیزک این شعر را شنید ،اشکهای خود را
پاک کرد و گفت:

 -خدا را شکر که حرمش را خالی نگذاشت!!''

این وضع اخالقی مردم مدینه بود».
آيا اسالمى كه پيامبر عظيمالشأن اسالم بر آن پاى مىفشردند و براى آن جهاد مىكردند ،مىپذيرد
كه عدهاى گستاخ و خيرهسر تحت عنوان حاكم مسلمانان ،جامعه را چنان به فساد بكشانند كه دو شهر
آسمانى مكه و مدينه به آن نابسامانى برسند؟
در مقابل ،آيا آن اسالمى كه مخالفان اهلالبيت و بنىاميه و بنىمروان و بنىالعباس مروج آن
بودند و براى حفظ آن حاضر شدند فرزندان پاك رسولاهلل را كه مظهر اسالم بودند ،به بدترين وضع
به شهادت برسانند و بىشرمانهترين تهمتها را به خاندان نبوت و رسالت كه خداوند به طهارت آنها
شهادت داده است ،بزنند و پيروان آنها را از هستى ساقط كنند؛ آيا جز فساد گسترده و وسيع مسلمانان
چيز ديگرى انتظار بود؟
آنهايى كه رسول خدا را متهم كردند كه براى بعد از خود جانشين تعيين نكرده است ،آيا هدفى
جز اين داشتند كه مسلمانان را در مسيرى كه خود تشخيص مىدهند -نه مسيرى كه خدا و رسولش
تشخيص دادهاند -هدايت كنند كه گمراهى و ضاللت حاصل آن است.
مگر خدا نفرموده است:
1

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

ُق ْل َه ْل ِم ْن شُ ر ِ
كائ ُك ْم َم ْن َي ْهدی إِلَی الْ َح ِّق
َ
ِ
ُق ِل ال َّل ُه َي ْهدي ل ْل َح ِّق

َأ َف َم ْن َي ْهدی إِلَی الْ َح ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن ال َي ِه ِّدی
2
ون
إِ َّال َأ ْن ُي ْهد 
ى َفما لَ ُك ْم َك ْي َ
ف َت ْح ُك ُم َ
بگو آيا هيچ يك از خدايان شما ،شما را به سوى حق هدايت مىكند؟
بگو تنها خداست كه به حق هدايت مىكند.
آيا كسى كه خود هدايت شده و همه را به سوى خدا هدايت مىكند،
شايستة پيروى است ،يا كسى كه هدايت نشده و محتاج هدايت است؟
شما را چه مىشود؟ چگونه داورى مىكنيد؟
 .1سخنرانی مقام معظم رهبری در دومین کنگرة حضرت رضا(ع) ،ص.25
 -2سورة يونس ،آية.35
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فصل سوم

ضالل مبین

فصل سوم /ضالل مبین

ضالل مبین چيست؟

پیامبر اسالم برای همة عالم منشأ خیر و برکت بسیار بود .آن پیامبر آسمانی مردم را به تعبیر قرآن
کریم از ضالل مبین نجات داد .ضالل به معنای انحراف و گمراهی است .ولی ضالل مبین گمراهی
آشکار است؛
ُهو الَّذي بَ َع َ ِ ُ
ين َرسو ًال ِم ْن ُهم َي ْت ُلوا َع َلي ِهم ِ
آيات ِه
ث في الْأ ِّم ِّي َ ُ
َ
ْ ْ
ْ
تاب َو الْ ِح ْک َمة
َو ُي َز ِّکي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم الْ ِک َ
ي َض ٍ
الل ُم ٍ
بين.
َو إِ ْن کانُوا ِم ْن َق ْب ُل لَف 

1

اوست آن كس كه در ميان بىسوادان فرستادهاى از خودشان برانگيخت،
تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد،
و [آنان] قطع ًا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

ضالل مبین یعنی گمراهی آشکار .آیا بتپرستی همان ضالل مبین نیست؟

به نظر نویسنده ،مردم عربستان قبل از بعثت گرفتار مشکالت عجیب و عمیقی بودند که ذی ًال به
آنها اشاره میکنیم:
 -1سورة جمعه ،آیة .2
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

آیة شریفة فوق از اثرات فوقالعاده و گستردة بعثت پیامبر رحمت سخن به میان میآورد و به رغم
توضیحات روشن دربارة نقشة راه بعثت و برنامههای مفصل اعتقادی ،سیاسی ،اخالقی و تربیتی آن
که در دو کلمة «تزکیه» و «تعلیم» آمده است -در بردارندة زیباترین پیام بعثت ،برنامة بعثت واستراتژی بعثت است.
آنچه در این مقال میتوان در مورد تأثیرات شکوهمند بعثت پیامبر اسالم(ص) گفت و به طور
قطعی و مس ّلم دربارة آن نوشت ،آثار بعثت است .ما هرقدر بخواهیم به طور مستقل دربارة تزکیه و
تعلیم بحث کنیم ،مجازیم؛ اما تزکیه و تعلیم در این آیه کلید فهم دقیق ضالل مبین و پایان بخشیدن
به آن است.
چنانچه ما به مظاهر ضالل مبین بپردازیم ،در ضمن آن ميتوانيم به معنای تزکیه و تعلیم نيز
دست يابيم.
کتاب یعنی:

 -فراگیری درس تزکیه از صاحب کتاب،

و تزکیه هم یعنی:

 -با تقوا شدن با رهنمودهای پیامبر و اهلالبیت.

انشاءاهلل در همین فصل بیشتر در این مورد بحث میکنیم.
 -1بت پرستی
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بدون تردید زشتترین ،ناهنجارترین و بدترین مصداق ضالل مبین ،بتپرستی است .بتپرستی
بدون توجه به ریشهها و پیشینة آن ،زشتترین پدیدهها و توهینآمیزترین عمل در برابر شعور فطری
ِ
پیدایش آن حکما ،اندیشمندان و دلسوزان جامعه به تقبیح
بشر در طول تاریخ است .هرچند از آغاز
بتپرستی پرداخته و علیه آن تفکر زشت ،گفته ويا نوشته و اقدام کردهاند ،اما هنوز هم آثار ناهنجار
بتپرستی دست از دامن مردم امروز برنداشته است...
بدون تردید ذلتپذیری و تسلیمشدن در برابر حاکمیت جور و بیگانهپرستی ،از آثار سیاسی
بتپرستی و لذت نبردن از مواهب طبیعی آثار اجتماعی آن است .هرچند مشهور است که امروز
دیگر بتپرستی منسوخ شده و بتخانهها ویران گشته ،اما این سخن درست نیست؛ هنوز هم فقط
در قارة کهن یک میلیارد بتپرست یافت میشود 4 .از جمعیت یک میلیارد نفرة هندوستان بتگر،
5
بتتراش و بتپرستند .اصوالً «هندو» یعنی بتپرست .آری ،در قرن  21و در سال  2013میالدی
بسیاری از مردم هند را مشاهده میکنیم که بت میپرستند .نویسنده که در دورة مسؤولیت خود با

 -2دختر ُکشی

یکی دیگر از انحرافات مردم عصر جاهلی حجاز این بود که دختران خود را میکشتند .علت کشتن
دختران ،ریشه در تفکرات زشت آنها و بنیانهاي فکری آنان داشت:

فصل سوم /ضالل مبین

عنوان قائم مقام وزارت امور خارجه ،چند سفر رسمی به هندوستان داشتم و مهمان رسمی دولت هند
بودم ،بتپرستی مردم را از نزدیک مشاهده کردهام .یادم میآید در سفری که در سال  1367به دهلینو
داشتم و در یکی از سوئیتهای هتل شرایتون به سر میبردم ،بتهای چوبی کوچکی در اتاق محل
توقف من وجود داشت .یک شب فرصتی پیش آمد و به شمارش آنها پرداختم .با کمال تعجب دیدم در
اتاق محل اقامت فقط  360بت وجود دارد ...البته مردم هند ،چین ،کره ،تایلند ،سنگاپور و ...همه چیز
میپرستند؛ ولی آنها نه مصنوعات خود را همه کارة خود میدانند و نه از آنها انتظار رفع و دفع مشکالت
خود را دارند .اما مردم حجاز عموم ًا و مردم مکه بهخصوص ،قرنها مسجدالحرام را به پایگاه شرک
و بتپرستی درآورده بودند و مردم خود را به پرستش بتها وادار کرده بودند و بتها را همهکاره در
زندگی خود میپنداشتند.
ذلتپذیری بسیاری از مقامات این کشور -عربستان -در طول تاریخ و حتی امروز میتواند ریشه
در عقايد آباء و اجداد بتپرست آنها داشته باشد.

الف :ترس از فقر.

قرآن کریم میفرماید:
خداوند میفرماید:

َو ال َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َد ُک ْم خَ ْش َية إِ ْم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْر ُز ُق ُه ْم َو إِ َّيا ُک ْم

1

فرزندان خود را از ترس فقر نکشید ،ما رزق آنها و شما را میدهیم.

ب :ترس از اسارت.

عرب در عصر جاهلیت به دلیل جهل عمیق ،بزرگترین هنرش جنگ ،کشت و کشتار ،غارت و
ویرانی بود .هیچ دلیل موجهی هم برای شروع و ادامة جنگ و تصمیم برای جنگ جديد وجود نداشت.
از آنجایی که در فرهنگ آنها دختران نه تنها نمیتوانستند نقشی در جنگ داشته باشند ،بلکـه
برعکس،اگردرجنگیدخترانبهاسارتگرفتهميشدنداسبابدردسرآنهامیشد،بههمیندلیلدختران
 -1سورة اسراء ،آیة .31
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را میکشتند .در این زمینه آیات ،روایات و داستانهای حقیقی فراوانی نقل شده است .اما قول خدا
زیباتر ،عمیقتر و دلنشینتر است؛
ظيم،
َو إِذا ُب ِّش َر اَ َح ُد ُه ْم بِالْ ُأنْث 
ی َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َک ٌ

ى ِم َن الْق َْو ِم ِم ْن ُس ِ
ی ُه ْو ٍن
وء ما بُ ِّش َر بِ ِه اَ ُي ْم ِس ُک ُه َعل 
َي َتوار 
اَ ْم َي ُد ُّس ُه ِفي ال ُّت ِ
ون
ساء ما َي ْح ُک ُم َ
راب اَال َ

1

هنگاميکه به یکی از آنها مژدة دختردار شدن داده میشد،
شوهر از فرط عصبانیت و غصه صورتش سیاه میشود،
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

و از شرمندگی از قوم خود فرار میکرد.
در آن وقت یا باید دختر را با ننگ و شرمندگی بزرگ کند و یا او را زنده به گور نماید.

نکتة دلنشین و جهتداری که در این آیه مشاهده میشود ،این است که بشارت به معنای خبر
خوش است .یعنی وقتی به پدری مژدة دختردار شدن میرسید ،به جای آنکه خرسند شود ،برعکس
شدیداً ناراحت میشد .راستی که اسم این فرهنگ و طرز تفکر را چه میشد گذاشت؟
آیا این یک گمراهی آشکار نبود؟
به میزانی که انسان از صاحبان والیت که سخنگویان خدا هستند فاصله بگیرد ،چنین مشکالتی
از وی خارج از انتظار نیست .بنابراین:
 -یکی از دالیل ضالل مبین اعراب جاهلی ،فرزند ُكشی آنها بود.

 -3فساد جنسی

آبروبرترین و زشتترین عادت زشت مردم قبل از اسالم مکه این بود که زنان بعضی از رجال و
شخصیتهای مکه بر درب خانة خود پرچم نصب میکردند و مسافران و تازهواردان و حتی افرادی
که به عنوان زیارت بتهای خود به مکه میآمدند ،به همخوابگی فرا میخواندند .چنان زنانی به
«صاحب رایات» شهرت داشتند.
معروفترین آنها «هنده» همسر ابوسفیان و مادر معاویه و مادربزرگ یزید بود« .مرجانه» مادر
«عبیداهلل زیاد» استاندار یزید نیز از آن جملهاند.
در تاریخ نمونههای فراوانی از چنان زنانی ذکر شدهاند .البته بسیاری از زنان مکه هم فاسد بودند،
ولی چون شوهران آنها و یا خود آنها از شهرت چندانی برخوردار نبودند ،نام آنها در تاریخ ذکر نشده
است.
 -1سورة نحل ،آیات58و .59
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 -4وفور جنگ و آد م ُکشی

ث ُم َحمداً َص َّلی اهلل ُ َع َل ِ
ين َو اَ ِمين ًا َع َلی ال َّت ْن ِز ِ
يل،
إِ َن اهلل َ ُسبحان َُه بَ َع َ
یه َو آلِ ِه َو َس َّل َم ن َِذيراً لِ ْل َعالَ ِم َ
َّ
الع َر ِ
ب َع َلی شَ ِّر ِد ٍ
ينَ ،و ِفي شَ ِّر َد ٍار،
َو اَنْ ُت ْم َم ْع َش َر َ

جارة خُ ْش ٍن َو َحي ٍ
ون َ
الك ِد َر،
ات ُص ٍّم ْ
ُم ِنيخُ َ
تش َربُ َ
ون بَ ْي َن ِح َ
َّ
ون ِدماء ُكم ،و َتق َْط ُع َ َ
ام ُك ْم،
َو َتأ ُك ُل َ
ون َ
الج ِش َ
ب َو َت ْس ِف ُك َ َ َ ْ َ
ون أ ْر َح َ
2
ام ِف ُ
َام بِ ُك ْم َم ْع ُصوبَة
يك ْم َم ْن ُصوبَةَ ،وا ْالث ُ
ا ْال ْص َن ُ

فصل سوم /ضالل مبین

گفتیم که فتنهگری و جنگ از دیگر عادات زشت اعراب جاهلی بود .آنها با بهانه و بدون بهانه
به شهرها ،روستاها ،قبایل و عشایر حمله میکردند و با کشتن مردان آنها ،اموال و احشام آنها را به
غارت میبردند و خانوادههای آنها را به اسارت میگرفتند.
بنابراین یکی از دالیل عدم تراکم جمعیت در حجاز ،جنگهای متعدد و تمام نشدنی بود.
ن ْفس جنگ یعنی قتل و غارت و ویرانی .یعنی عدم تولید؛يعنی بیکاری و دهها پدیده زشت دیگر.
جنگ بین دو قبیلة «اوس» و «خزرج» که در یثرب میزیستند به مدت صد سال و تا بعثت پیامبر
1
ادامه داشت.
اینها بخشی از گمراهی آشکار مردم مکه قبل از بعثت است .امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع)
در نهجالبالغه تصویر دقیقی از گمراهیهای اعراب در جاهلیت ارايه میدهند:
تصویر مکیان در جاهلیت از دید امیرالمؤمنین(ع):

به راستي خداوند ،مح ّمد مصطفي را  -درود خدا بر او و خاندانش -
براي جهانيان بيدارگر و بيمدهنده برانگيخت و او را امين وحي خويش ساخت.
و شما  -اي گروه عرب  -بر بدترين آيين و در نابسامانترين شرايط ميزيستيد:
در ميان سنگالخ هاي ناهموار و مارهاي پرزهري كه از آوازها ن ََرمند ،گويي كرند.

آب آلوده و ناگوار مينوشيديد ،و غذاي نامناسب و غير بهداشتي ميخورديد ،و خون يكديگر ميريختيد،
و پيوند خويشاوندي را بريده بوديد .بتپرستي ميان شما رايج بود و گناهان داير.

بهترین خانه را خداوند معرفی کرده است:

َ
ي ُبي ٍ َ ِ
ِ
اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح لَ ُه فيها بِالْغُ ُد ِّو َو الْ
آصال
وت أذ َن ال َّل ُه أ ْن ُت ْر َف َع َو ُي ْذ َک َر في َها ْ
ف  ُ

3

خانههایی که با نظر خداوندگار رفعت یافته و نام خداوند در آنجا برده میشود،
و هر صبح و شام تسبیح خدا در آن خانهها جاری است.

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم(ص) ،آیتاهلل جعفر سبحانی ،ص.12
 -2نهج البالغه ،خطبة.26
 -3سورة نور ،آیة.36
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خانههای خود را در میان سنگهای سخت و خشن و مارهای کر و کور و وحشتناک ساخته بودید.
از آبهای آلوده و بدبو و کثیف مینوشیدید و غذاهای بد و سخت میخوردید .خون یکدیگر را
میریختید و خویشاوندی را رعایت نمیکردید .بت میپرستیدید و آلوده به انواع گناهان بودید .این بود
تصویری روشن ،اما کوتاه ،ولی گویا از زندگی مردم مکه قبل از اسالم.
راستی مکیان هیچ چیزی نداشتند که بخواهند به آن افتخار کنند که امروز عالقمندان به تاریخ
بخواهند به شرح آن بپردازند .اینها همه معنای عمیق ضالل مبین است ،که حاصل بتپرستی بود.
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)
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اسالم ،دین خوشبختی

از زمان سقراط ،فالسفه ،بزرگان ،صاحبنظران و دلسوزان جامعه با خاستگاههای فکری متفاوت
هرکدام سعی کردهاند برای رفع دردهای عدیده و عمیق جامعه نسخهای بنویسند و هواداران و افراد
جامعه را به رعایت آن توصیهکنند .آنها همچنین تأکید دارند که نسخة شفابخش آنها منحصر به فرد
است و دیگر نسخهها تلخ ،زیانآور و کشنده!!
نسخة سقراط نه مشکلی از مشکالت جامعه را کاست و نه موجب رهایی خودش شد؛ زیرا دیری
نپایید که به غضب حاکمیت یونان مبتال شد و با سم شوکران به دیار باقی شتافت .نسخة سقراط
چیزی از دردهای عدیدة همسرش را هم نکاست.
شاگرد او افالطون نسخة دیگری نوشت و اصالحاتی در نسخة استاد پدید آورد .او هم نتوانست
کاری از پیش ببرد.
ارسطو شاگرد ممتاز وی وارد گود شد .او جدیتر از دو استاد قبلی بود و به همین دلیل به «معلم
اول» هم شهرت یافت .نسخة او هنوز هم در دست هواداران اوست ،ولی دردها هنوزپابرجاست.
در طول چند هزار سالة گذشته خیلیها آمدند و گفتند و رفتند ،اما مشکلی را حل نکردند...
تا اینکه در دو سه قرن اخیر صف روشنفكران نسخه نویس زیاد شدند؛ از فروید ،هگل ،مارکس،
آدام اسمیت ،ریکاردو ،لنین ،مائوتسهدونگ و ...همگی رفتند .هرچند بعضی خوش درخشیدند ،ولی
دولتشان «مستعجل» بود.
این بار دیگر نوبت به الهیون رسید .در روزگاری که چراغ همة تفکرات و طرفداران فالسفة
مشهور و فلسفههای معروف رو به خاموشی گذاشته بود ،امام خمینی رضواناهلل علیه از خدا گفت و
از عمل به اسالم سخن به میان آورد که خداوند خالق بشر ،حل مشکالت بشری را در عمل به قرآن
میداند...و او توانست در مدت کمی ،و با پشتیبانی مردم دردمند عدالتخواه و معتقد ،بر سختترین
دشمنان بشر غلبه کند...

داروهای شفابخش قرآن

یک پزشک متعهد و دلسوز بر اساس بیماری بیمار و داروهای موجود و سهلالوصول ،نسخه
مینویسد تا عالوه بر تهیة آن ،مصرف آن هم سهل و شدنی باشد.
نسخة قرآن برای درمان دردهای عدیدة مردم حجاز اينگونه بود:
ُق ْل َتعالَ ْوا اَ ْت ُل ما َح َّر َم َربُّ ُک ْم َع َل ْي ُک ْم،

اَلّ َا ُت ْش ِر ُکوا بِ ِه شَ ْيئ ًا َو بِالْوالِ َد ْي ِن إِ ْحسان ًا،

َو ال َت ْق ُت ُلوا اَ ْوال َد ُک ْم ِم ْن إِ ْم ٍ
اه ْم،
الق ن َْح ُن ن َْر ُز ُق ُک ْم َو إِ َّي ُ
َو ال َتقْربُوا الْف ِ
ش ما َظ َه َر ِم ْنها َو ما بَ َط َن،
َواح َ
َ

ون
ْس الَّت 
ي َح َّر َم ال َّل ُه إِ َّال بِالْ َح ِّق ذلِ ُک ْم َو َّصا ُک ْم بِ ِه لَ َع َّل ُک ْم َت ْع ِق ُل َ
َو ال َت ْق ُت ُلوا ال َّنف َ

1

بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم.
و فرزندان را از ترس فقر ن ُکشید ،ما شما و آنها را روزی میدهیم،
و به کارهای زشت نزدیک نشوید؛ چه آشکارا و چه پنهان،
و خون افرادی را که خداوند محترم شمرده نریزید ،مگر با دلیل.

فصل سوم /ضالل مبین

اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید،

اینها چیزهایی است که خداوند شما را به آنها سفارش کرده است ،شاید درک کنید.

همانطور که مالحظه میشود ،نسخة شفابخش قرآن دارای پنج پخش است:

 -1توحید و یکتاپرستی .این بخش همان آمپول فوقالعادهای است که آثار فوقالعاده دارد.
 -2احترام به پدر و مادر .این نیز کپسول مؤثری است که مسیر زندگی آدمی را اصالح میکند.
 -3نکشتن فرزند .قرصی است شفابخش ،که هم نسل را زیاد میکند و هم رزق را.
 -4دوری از خبط و خطا .شربتی است شیرین و گوارا .یک انسان متعهد و پارسا پس از گذر از
آن سه معبر مهم ،اصوالً نباید به جاهایی برود که رنگ و بوی گناه دارد.
 -5جلوگیری از قتل .مرهمی است که جراحات جسم و جان را التیام میبخشد .کشتن افراد بیگناه
موجب ناآرامی در جامعه ،گسترش کارهای خشن ،احیاي انتقام ،عذاب وجدان ،نفرین بازماندگان
مقتول و ...است.
اثرات انکارناپذیر توحید

هرچند همة موارد پنجگانهای که برشمردیم ،همه اثربخش و تأثیرگذار است ،ولی توحید و یکتاپرستی
 -1سورة انعام ،آیة.151
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کلید سعادت دنیا و آخرت و عامل اصلی رفع مشکالت درونی و بیرونی است.
اصوالً یاد و نام خدا موجب آرامش است .خداوند خود میفرماید:
وب
اَال بِ ِذ ْک ِر ال َّل ِه َت ْط َم ِئ ُّن الْ ُق ُل ُ

1

یعنی بدانید:

فقط با اعتماد به خدا و یاد خدا بودن ،موجب آرامش قلب است.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

«اَال» در آغاز این آیه دارای یک پیام آشکار و مهم است« .اَال » حرف تأکید و انحصار و توجه است.
معموالً پس از این حرف ،مطالب بسیار مهم و اساسی و جدی مطرح میشود و تقریب ًا حرف انحصار
است و میتوان آن را «این است و جز این نیست» معنا کرد .پس آیة فوق را باید چنین معنی کنیم:
 -این است و غیر از این نیست که یاد و نام خداست که موجب آرامش درونی است.

پس به غیـر از توحیـد هرگز نمـیتوان به آرامـش درونـی رسید و اطمینان خاطر به دست آورد و به
بیقراریها پایان داد.
بشر امروز سالهاست که میخواهد به هر دلیل از خدا فاصله بگیرد .حال ما نمیخواهیم به ریشههای
این اندیشة انسانهاي خود فریب بپردازیم ،فقط اشاره میکنیم که اعمال زشت پاپها،کلیساها و
کشیشها در قرون وسطی بود که موجب بیزاری مسیحیان از مسیحیت و به تدریج موجب فاصلهگرفتن
از کلیسا و خدا شد .در عوض ،نظام سرمایهداری ضد خدایی غرب بسیار تالش کرده که به خصوص
برای آرامش مردم بیخدای خود با ترویج فساد و سرگرمیهای اخالقکش و عفتسوز ،کمبودها را
با پر کردن اوقات مردم پر کند و یا با تجویز انواع داروهای آرام ِ
بخش فرساینده و مخدرهای ُکشنده
مانند شیشه ،کراک ،کوکائین ،مرفین ،هروئین ،ماری جوانا و دیگر مخدرها و ّ
مسکنها مردم خود را
تخدیر و آرام کند ...اما آیة فوق گواه است که:
 -هیچ وقت و هیچ قدرت و هیچ چیزی جز یاد خدا نمیتواند به انسانها آرامش دهد.

خلوص خروجی توحید

با این حساب رهنمودهای خداوند در اراية دستورالعمل مطرح شده در آیة  151سورة انعام را
میتوان اصلی ،فرعی کرد .موضوع اصلی و پیام اهم آیة مورد بحث ،توحید و یکتاپرستی است و بقیة
پیام آیه -که چهار فقره است -فرعی و مهم تلقی ميشود.
این یک برداشت شخصی نیست .هیچ چیز به پای توحید نمیرسد .اصوالً پیام اسالم توحید است .اگر
توحید مطرح باشد و همگان به این باور فطری و جدی ،باور عملی داشته باشند ،میتوان در چارچوب
 -1سورة رعد ،آیة .28
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این باور اساسی ،دیگر دستورالعملها ،رهنمودها و سفارشها را هم مطرح کرد و انتظار اجرای آن را
داشت .عکس آن اينگونه نیست ،یعنی:
 اگر توحید نباشد ،هیچ چیز ارزشی دیگری را هم نمیتوان از افراد بیخدا انتظار داشت.از نظر اعتقادی هم اينگونه است .یعنی اعمال در گسترة توحید پذیرفته میشود .هزاران کار نیک
مانند کمک به خلق ،انفاق ،ایثار ،جهاد ،آموزش رایگان ،درمان رایگان ،قرضالحسنه ،مدرسهسازی،
بنیاد خیریه ،مؤسسة قرضالحسنه و ...که تمام ًا زیبا ،اثربخش و الزم است؛ اگر همة اينگونه اعمال با
اعتقاد به توحید و برای خدا باشد ،عامیلن آن مأجورند و از مزد اخروی هم به نحو شایستهای بهرهمند
میشوند.
اگر شخصی شبهای دراز را براي نماز بهپاخیزد و روزهای گرم و طوالنی را روزه بدارد ولی اعمالش

حاصل توحید ،اخالص است.

اخالص به معنای درستی ،راستی ،صداقت ،خلوص و پارسایی است.

اعتقاد به توحید باید به گونهای باشد که دیگر مردم به او امید ببندند و به وی اطمینان کنند و
از وی رفتار خالف مشاهده نکنند .پس هرگاه از توحید در این کتاب سخن به میان میآید ،مقصود
نویسنده اينگونه توحید است و بس.

فصل سوم /ضالل مبین

برای خدا نباشد ،سودی عایدش نمیشود .یا حتی اگر در اعمال و رفتارش و یا به هر اندازهای وارد شود،
باز هم عملش بینتیجه است.

نقش توحید در زندگی سیاسی مردم

با بخشی از اثرات توحید در زندگی اجتماعی مردم آشنا شدیم .همانطور که اشاره شد ،بدون
اعتقادات دینی ،انتظار سالمت جامعه ،انتظاری بیهوده است.
هیچ قانونی نمیتواند مانع از انجام جرم و جنایت در جامعه شود،

مگر مقرراتی که در رابطه با اعتقادات دینی مردم باشد.
البته باید نخست جامعه را با باورهای دینی به عنوان ظرف آشنا کرد ،سپس از آنها انتظار رعایت
مقررات اجتماعی داشت.
تجربه نشان داده است که افزایش جریمه هم نمیتواند مانع اساسی از انجام جرم و جنایت باشد.
تأثیر باورهای دینی در مسائل سیاسی ،هم نیرومند و هم زیاد است.
وقتی ملتی به بلوغ دینی رسید ،نخستین چیزی که مورد توجه قرار میگیرد،

بیعدالتیها و ظلم و تعدیهاست.
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زماني كه یک شخص مذهبی دنبال عامل یا عامالن این نابرابریها میگردد،
به سرعت درمییابد که:
علت همة مشکالت جامعه را بايد در حاکمان و زمامداران جست.
وقتی سراغ اعمال و برنامههای زمامداران میرود،
متوجه میشود که «بیعدالتی» محصول «وابستگی زمامدار به خارج» است.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

زمامداران دست نشانده و وابسته ،عالوه بر تاراج امکانات مملکت توسط خود و ایادیاش ،کشور
را به صورت کشور مصرف کنندة تولیدات دیگر کشورها درآورده است .با اطالع از این مسائل او
بر مبنای اعتقادات دینی خود در صدد مبارزه با عملکرد زمامدار خود برمیآید ...سرانجام و پس از
مبارزات فراوان ،موفق به سرنگونکردن رژیم وابسته ميشود و نظام مطلوب خود را که اسالمی است
مستقر میکند .پس:
 -شرایط الزم مبارزة آزادیبخش حقیقی ،اسالم و اعتقادات دینی است.

دیگر انقالبات که ریشه در باورهای دینی نداشته باشند ،به دیکتاتوری و وابستگی جدید پیش
میرود؛ مانند انقالب الجزایر ،کودتای مصر ،لیبی و ...حال میتوان به خوبی فهمید که چرا غربیها با
برنامهریزی دقیق از یک سو دنبال اسالم هراسی هستند و از سویی دیگر دنبال خالیکردن دل مسلمان
از اعتقادات اسالمی.
اسالم ،ضد استعمار ،ضد وابستگی ،ضد ظلم ،ضد ظالم و ضد ظلمپذیری است.
ضعف ایمان ،عامل اصلی انحراف
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به بحث اصلی این فصل از کتاب بازگردیم؛
بحث ما بررسی ریشههای صلح امام حسن مجتبی(ع) با معاویه است .گفتیم که ائمة اطهار(ع)
شجاعترین افراد بشر و شایستهترین رهبر و متعصبترین در پاسداری از ارزشهای اسالم هستند...
اما وقتی طرفداران آنها طور دیگری فکر میکنند چه باید کرد؟
ما در فصول آینده به صورت مستند و مفصل از مشکالت عدیدة امیرالمؤمنین(ع) خواهیم نوشت؛
مشکالتی که عمدة آنها را هواداران آن امام به وجود آوردند .همان بدعهدیها و ناهماهنگیها موجب
شد که امام اول و جانشین برحق پیامبر اکرم نتواند به اهداف بلند خود در خالفت دسترسی پیدا کند
و در اجرای برنامهها نیز توفیق چندانی به دست نیاورد.
چه باید کرد؟...
بسیاری از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین(ع) که شدیداًتحت تأثیر حاکمیت  25سالة خلفای ثالث

شدیداً مادی ،دنیا دوست و راحتطلب شده بودند ،آنها دیگر سیاستهای مولـی را برنمـیتافتند .به
خصوص عدالتخواهی امیرالمؤمنین(ع) حرص آنها را درآورده بود .آنهایی که از رانتهای ویژة عهد
عثمان فربه ،مالدار و ثروتمند شده بودند ،دیگر تحت هیچ شرایطی عدالتخواه نبودند و با اينگونه
واژهها و بحثها بیگانگی میکردند.
البته نباید حاکمیت 25سالة خلفای ثالث را تنها عامل دنیامداری بسیاری از اصحاب امیرالمؤمنین بدانیم.
اگر فردی به پاکدامنی و خدا محوری برسد ،هیچ عاملی نمیتواند بر عقاید اصیل وی تأثیر منفی
بگذارد .مشکل بسیاری از افراد از همینجا شروع میشود .علت اینکه بعضی از شخصیتهای سیاسی

مشهور که سقوط کرده و منفور مردم شده و از چشمها افتادند ،این است که ایمان در آنها نهادینه نشده بود.

ِ
مالک ایمان کامل

ایمان را درجات متعدد است .اما در هر درجهای ایمان عالمتی دارد.
بزرگترینواساسیترینعالمتایمان ،رعایتآدابایماناست.یعنیوقتیشخصیمدعیایماناست،
باید مبادی آداب ایمان باشد تا مشخص شود ادعای دینی او جنبة زبانی تنها ندارد.
آداب ایمان ،هم اثرات و تبعات ایمان است و هم عالمت ایمان.
از طرف دیگر ،به میزانی که شخصی در اجتماع دارای موقعیت باالیی است ،او باید بیشتر از افراد
معمولی رعایت مالحظات اسالمی داشته باشد.

فصل سوم /ضالل مبین

بنابراینایما ِنضعیفآنهانتوانستمانندسپرمحکمیآنهارادرتندبادمسائلیمانندپول ،مسؤولیت
و غیره حفظ کند؛ چیزی که در عهد پیامبر(ص) هم وجود داشت.

هرکس قدرت و شهرت و اثرات بیشتری دارد ،آدابدانی وی باید بیشتر باشد.

برجستهترین آداب اسالمی «والیتمداری» است .والیتمداری هم چیزی جز پذیرفتن حاکمیت
ولی امر و قبول حکمیت آنها در تمامی امور نیست.
ّ
قرآن کریم میفرماید:
ون َح َّتی ُي َح ِّک ُم َ
َفال َو َربِّ َ
وک فيما شَ َج َر بَ ْي َن ُه ْم
ک ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ً1
ت َو ُي َس ِّل ُموا َت ْسليما
ث َُّم ال َي ِج ُدوا ف 
ي اَنْف ُِس ِه ْم َح َرج ًا ِم َّما َق َض ْي َ

به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه:
در اختالفات خود ،تو را به داوری بپذیرند
و سپس از داوری و قضاوت تو حتی در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کام ً
ال تسلیم باشند.
 -1سورة نسا ،آیة.56
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حاصل آیة فوق این است که والیت پیامبر اسالم(ص) فقط در امور کالن نیست .والیت دارای یک
معنای عام است .اتفاق ًا اگر همه بپذیریم و قبول کنیم که پیامبر اسالم و اهلالبیت باید در تمامی اختالفات
مردم دخالت کنند و قضاوت آنها هم مورد تأیید ما قرار بگیرد ،میپذیریم که در مسائل کالن هم قضاوت
و نظرات آنها فصلالخطاب است.

دریغ و درد که بسیاری از مسلمانان صدر اسالم این توصیة خداوند را به کار نبستند .اتفاق ًا ریشة
همة مشکالت اسالم از همینجا آغاز شد؛ یعنی:
 -عدم تسلیم در برابر خداوند و پیامبر(ص)،

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

موجب این همه بدبختی شد.

در جعرانه چه گذشت؟

یکی از فرازهای تاریخ پیامبر(ص) ،فتح مکه در رمضان سال هشتم هجری است.
فتح مکه یکی از بزرگترین پیروزیهای پیامبر اسالم و یا بهتر بگوییم مهمترین و اثربخشترین
پیروزیهای پیامبر اسالم(ص) است؛ چیزی که خداوند و پیامبرش وعدة آن را به مسلمانان داده بودند.
با فتح مکه بزرگترین بتخانة عربستان به تسخیر اسالم درآمد و پس از قرنها مسجدالحرام از
لوث بتها پاکسازی شد و مجدداً به صورت پایگاه توحید درآمد...
پیامبر(ص) پس از فتح مکه و نابودی بتها تا آخر رمضان آن سال در مکه ماندند و مردم مکه را
با تعالیم اسالم آشنا کردند .اما بعضی از سران مکه ،به خصوص آنهایی که عشق زیادی به قدرت و
ثروت داشتند -مانند ابوسفیان که مسلمان شدن برای آنها جاذبه نداشت -در صدد تحریک قبایل اطراف
مکه که هنوز بتپرست بودند ،برآمدند تا علیه پیامبر اسالم وارد جنگ شوند.
جنگ طائف
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پیامبر(ص) برای آنکه فرصتی برای دشمن جهت حمله نگذارند ،آمادة جنگ با بتپرستان طائف
شدند.طائفدر70کیلومتریمکهاست.پیامبردرشوالسالهشتمهجریبهطائفلشکرکشینمودند.
سپاهیانی که پیامبر براي حمله آماده کردند 12 ،هزار نفر بود؛ 10هزار از مدینه و 2هزاراز مکه.
این نخستین باری بود که پیامبر اسالم در رأس لشکری مجهز و آماده ،به جنگ میرفتند .اما
افرادی که قدرت ظاهری ،آنها را از یاد خدا باز میدارد ،کم ایمانی آنها در اينجا آشکار شد.
 مث ًال وقتی چشم ابوبکر در خارج شهر به سپاه مجهز اسالم افتاد ،از کثرت سپاهیان دچار غرورشد و گفت'':ما دیگر مغلوب نخواهیم شد ''.و این غرور به برخی از افراد دیگر سرایت کرد و همگی از

الح ْم ُد َو اِلَ ْی َ
اَلّل ُه َّم لَ َ
الم ْس َتعان
الم ْش َتکی َو اَن َ
ک َ
ْت ُ
ک ُ

فصل سوم /ضالل مبین

ِ
ناگهانی
پیروزی و شکست دشمن سخن میگفتند .ولی همین غرور بیجا در همان آغاز جنگ و حملة
دشمن موجب هزیمت آنان شد .ولی ایمان به خدا و پیامبر اسالم بود که آنان را دوباره گرد یکدیگر
1
جمع کرد و جلو شکست قطعی و پاشیدگی لشکر را گرفت».
از طرف دیگر ،قبیلة «هوازن» که مردمی سلحشور و جنگاور بودند ،با همراهی چند قبیلة دیگر به
فرماندهی مردی جنگ دیده و بسیار شجاع به نام «مالکبن عوف نصری» به استقبال سپاه اسالم آمدند
و در پشت سنگ و شیارهای کوهها موضع گرفتند .از آنجا که عبور سپاه اسالم به ناچار باید از یک
دره صورت ميگرفت به مجرد آنکه سپاه اسالم وارد شدند ،سپاه مالک به لشکر اسالم حمله آورد.
این حملة غافلگیرانه به قدری سریع و شدید بود که سپاه اسالم را دچار وحشت بسیار کرد و اوضاع
نابسامانی را به وجود آورد ...در آنجا هم غیر از پیامبر اسالم و امیرالمؤمنین و گروه کمی از یاران
صدیق -از آن سپاه  12هزار نفری -اثری نماند؛ یعنی حادثة جنگ احد تکرار شد .کار به جایی رسید
که ابوسفیان که چند روزی بیشتر از اسالم ظاهری او نمیگذشت ،گفت'':سپاه محمد تا کنار دریا فرار
خواهد کرد و دیگر باز نمیگردند... 2''.
پیامبر شریف اسالم که خود لباس رزم بر تن داشتند و در عقب سپاه در حرکت بودند ،وقتی متوجة
هزیمت سپاه شدند ،نخست توجة ویژهای به خدای قادر مطلق کرده و گفت:
پروردگارا!

تو را سپاس میگویم و روی به درگاه تو میآورم که تو تکیهگاه و محل اتکا هستی.

سپس با نهایت خضوع و نیاز و دلشکستگی به خداوند عرض کرد:

هذ ِه ِ
ک ِ
اَلّل ُه َّم اِ ْن ُت ْه ِل ُ
ت اَن ال ُی ْع َب ْد ال ُت ْع َب ْد
العصابَة َف َل ْم ُت ْع َب ْد َو اِ ْن ِش ْئ َ

3

خداوندا!

اگر این جماعت نابود گردد کسی تو را عبادت نمیکند،
و اگر تو خود میخواهی که کسی تو را عبادت نکند ،این به میل خودت بستگی دارد.

پیامبر(ص) به نکتة بسیار مهم و عارفانة عمیقی اشاره دارد .قرآن میفرماید:
ْس إِ َّال لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون
َو ما خَ َلق ُ
ْت الْ ِج َّن َو الْ ِإن َ

4

قصد من از آفرینش جن و انس ،این است که آنها مرا عبادت کنند.
 -1زندگی حضرت محمد خاتم النبیین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص.567
 -2همان ،ص.569
 -3همان ،ص .570
 -4سورة ذاریات ،آیة .56
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بنا به آیة فوق انگیزة اساسی خداوند از آفرینش ،عبادت است .ضمن ًا این آیه هرگز منسوخ نشده
و نخواهد شد .زیرا  124هزار پیامبر به همین منظور مبعوث شدند .پیامبران آمدند تا مردم عالم را تابع
خدا کنند و اهل عالم را با خداوند که خالق و رازق همه کارة آنهاست ،آشتی دهند...
هرچه بود پیامبر اسالم به نکتة خوبی در مناجات خود و در حالیکه سپاه اسالم عقبنشینی کرده و
عمدة اعضای لشکر فرار کرده بودند ،به خدا عرض کرد؛ ما به راستی از انگیزة اصلی پیامبر(ص) از اظهار
این جمالت بیاطالعیم .به قول شاعر:
میان عاشق و معشوق رمزی است

چـه دانـد آنکـه اشتـر مـیچـراند

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

اما برداشت ما از ادای آن جملة مهم ،استمداد از محضر خداوند و نصرت ویژه بود .پیامبر(ص) ضمن
پذیرش مسؤولیت اصحاب خود و اینکه آنها در حمایت از رسول خدا کوتاهی کردهاند ،به خدا میگوید:
''من که در اجرای فرمان تو در جهت تعمیم توحید کوتاهی نکردهام .من مبعوث شدهام برای مبارزه با
شرک و تبلیغ توحید .راستی اگر تو نمیخواهی کسی تو را عبادت کند ،حرف دیگری است؛ ولی اگر
میخواهی که مردم تو را عبادت کنند  -که حتم ًا میخواهی -اآلن وقت حمایت از من است ،زیرا سپاه
توحیددرشُ رفشکستقطعیاستومسجدالحرامکهباآنهمهعنایاتتوبهپایگاهتوحیددرآمدهاست،
نیز در آستانة تسخیر دوباره توسط مشرکین است''.
راستی که اخالص ،ایمان ،صفا ،سیر و سلوک و خالصه طرز گفتوگو با خدا را باید از پیامبر(ص)
فرا گرفت...
نزول عنایات الهی

پایمردیهایپیامبراسالمومقاومتدلیرانةمولیالموحدینامیرالمؤمنینودعوتپیامبرازفراریان
برای ضد حمله به بتپرستان طائف و از همه مهمتر نزول عنایات الهی در تقویت روحیة رزمندگان
اسالم و تضعیف روحیة مشرکان ...کار خود را کرد.
خداوند در این مورد میفرماید:
َق ْد ن ََصر ُکم ال َّل ُه ف  ِ
ثيرة َو َي ْو َم ُح َن ْي ٍن إِ ْذ اَ ْع َج َب ْت ُک ْم َکث َْر ُت ُک ْم َف َل ْم ُتغ ِْن َع ْن ُک ْم شَ ْيئ ًا
َ ُ
ي َمواط َن َک َ
رين
ت َع َل ْي ُک ُم الْ َأ ْر ُ
ض بِما َر ُح َب ْ
َو ضا َق ْ
ت ث َُّم َولَّ ْي ُت ْم ُم ْدبِ َ
نين
ث َُّم اَن َْز َل ال َّل ُه َسکي َن َت ُه َعل 
ی َر ُسولِ ِه َو َع َلی الْ ُم ْؤ ِم َ
ذين َکف َُروا
ب الَّ َ
َو اَن َْز َل ُج ُنوداً لَ ْم َت َر ْوها َو َع َّذ َ
زاء الْ ِ
َو ذلِ َ
رين
کاف َ
ک َج ُ

1

 -1سورة توبه ،آیات25و.26
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خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد(بر دشمن پیروز شدید)،
و در روز حنین(نیز یاری نمود) در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساخت،
ولی(این فزونی جمعیت) هیچ مؤثر نبود و زمین با همة گستردگی بر شما تنگ شد،
پس پشت به دشمن کرده و فرار کردید.
سپس خداوند آرامش به پیامبر و به مؤمنان داد،
و سپاهیانی فرستاد که شما آنها را نمیدیدید،
و کافران را مجازات کرد...

غنايم جنگ حنین

در پایان جنگ حنین غنايم فراوانی نصیب مسلمانان شد .از آنجا که طبق یک رسم عهد جاهلیت
مالک ،فرماندة سپاه شرک دستور داده بود جنگجویانش به همراه تمامی داراییهای خود و زن و فرزند
در جنگ حاضر شوند -تا حداقل برای حفظ آنها هم که باشد در برابر قوای اسالم مقاومت کنند -اما
این ترفند مالک مؤثر واقع نشد ،برعکس در پایان ،همة اینها به عالوه مقادیر مهمی اجناس مهم به دست
مسلمانانافتاد.
غنايم آن جنگ ،عبارت بودند از:
اسیر  6000زن و مرد و کودک
شتر  24000نفر
گوسفند  40000رأس
نقره  4000اوقیه یعنی حدود  853کیلوگرم.
عالوه بر اجناس فوق ،مقادیر زیادی گندم ،جو ،خرما ،شیرة خرما ،عسل ،کشمش و ...جزء مجموعة
غنايم بود و تا آن روز چنان غنايمی نصیب مسلمانان نشده بود.
در اينجا ما دنبالة جنگ حنین را به وقت دیگری موکول میکنیم و به واکنش مسلمانان در برابر
تقسیم غنايم میپردازیم.

فصل سوم /ضالل مبین

آری ،بدون خداوند و یاری گرفتن ازاو به جایی نخواهيد رسيد .یاریهای خداوند موجب بازگشت
روحیة رزمندگان اسالم شد و جنگ به سود مسلمانان به اتمام رسيد .به دليل آنكه قب ًال در مورد نوع
1
کمکهای الهی بحث کردهایم ،در اينجا از تکرار آن خودداری میکنیم.

جمع شدن غنايم ،دو پیامد منفی به همراه داشت:
 -1اسالم مجسم ،علی محمد بشارتی ،ص.58
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پیامد منفی اول

چشمهای ظاهربین :انبوه غنايم چشمگیر به خصوص اسیران زن و شترهای قیمتی موجب شد
که عدهای ظاهربین و مالدوست ،دل به آنها بسپارند و در محاصرة قلعههای مشرکین طائف چندان
جدیت نشان ندهند و مقاومت نکنند و حتی با پیغامهای غیر مستقیم و گفتوگوهای مستقیم با پیامبر،
بازگشت به جعرانیه  -محل تمرکز غنايم -را خواستار شوند.
پیامد منفی دوم

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

بسیاری از سپاه اسالم که غنايم زیاد آن روز ،صبر و قرار آنها را برده بود ،وقتی به جعرانیه رسیدند
بیصبرانه در انتظار گرفتن سهم خود بودند؛ اما امور به شکل دیگری پیش رفت که با خواست و توقع
آنها جور نبود .پیامبر رحمت اسیران قبیلة هوازن را آزاد کردند و به منظور نفوذ در دل آن قبیلة
جنگجو و سلحشور که میتوانست خطری از ناحیة آنها متوجه مکه شود ،با آنها خوشرفتاری بسیار
نمودند...
 با استرداد اسیران هوازن ،شاید برای برخی از لشکریان این فکر پیش آمد که ممکن است نوبتاسترداد اموال نیز برسد .از این رو پیامبر را برای تقسیم غنايم تحت فشار قرار داده و خواستند تا هرچه
زودتر دست به کار تقسیم شترها و گوسفندان و اموال دیگر شود و حتی ابن هشام و دیگران نوشتهاند:
''رسول خدا سوار بر شتر خویش شده بود که مردم اطراف آن حضرت را گرفته و فریاد میزدند :یا
رسولاهلل! غنايم را تقسیم کن و سهم ما را بده .همچنان حضرت را تا پای درختی بردند و در آنجا
ردای پیامبر را از دوش ایشان کشیدند .پیامبر به آنها فرمود :مردم ،ردای مرا بدهید که اگر به شمارة
درختان تهامه شتر و گوسفند داشته باشید ،همة آنها را میان شما تقسیم خواهم کرد و مرا شخص بخیل،
1
ترسو و دروغگویی ندیدهاید''...
پیامبر(ص) پس از آن به تقسیم غنايم بین مسلمانان پرداختند .اما باز برای جلوگیری از توطئة
مشرکین قریش که هنوز اسالم در آنها نهادینه نشده بود ،به سران آنها سهم بیشتری دادند تا دل آنها
را بیشتر نرم کنند؛ نوشتهاند که حتی  100شتر به ابوسفیان دادند...
گستاخی و تندخویی

وقتی تقسیم غنايم پایان یافت ،گالیهها آغاز شد.
آنهایی که از ایمان محکمی برخوردار باشند ،عالمت آنها تسلیم در برابر ارادة خدا و پیامبر است.

 -1زندگی حضرت محمد خاتم النبیین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص.582
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فصل سوم /ضالل مبین

برعکس ،کسانی که از این موهبت بهرة کمتری دارند ،هميشه زبانشان به اعتراض بلند است.
ُوالخویصرة» از قبیلة بنی تمیم پیش آمد و با تندی گفت:
پس از تقسیم غنايم ،شخصی به نام «ذ
َ
یا محمد! من امروز طرز تقسیم غنايم شما را دیدم.
پیامبر فرمودند :خوب چگونه دیدی؟
گفت :عدالت را مراعات نکردی!
پیامبر فرمودند :اگر عدالت پیش من نباشد ،پس نزد چه کسی خواهد بود؟
خلیفة دوم برخاست و به پیامبر گفت :اجازه دهید برای این گستاخی او را بکشم.
پیامبر فرمودند :او را به حال خودش واگذار .به زودی او با همین خاستگاه فکری از جمع جدا میشود
1
و برای خود طرفدارانی پیدا میکند و از دین خارج خواهد شد؛ چنانکه تیر از کمان خارج میشود.
پیشبینی پیامبر اسالم(ص) طبق معمول محقق شد .زیرا بعدها همین شخص ،گروه خوارج را
تشکیل داد و از اطاعت امیرالمؤمنین خارج شد و جنگ نهروان را به راه انداخت و در همان جنگ
کشته شد.
این فراز تاریخی را همگان باید زیاد بخوانند .آنهایی که دینمدارند با خواندن آن به عامل اصلی
انحرافات عقیدتی پی میبرند و تالش میکنند تا همواره مطیع خدا و تسلیم پیامبر بمانند و سست عنصرها
و مذبذبها ،خطر حتمی انحراف را در کنار گوش خود احساس ميکنند و شايد به خود آیند.
اعتراض انصار!

همانگونه که گفته شد:

نه ایمان ،یکباره همة وجود انسان را احاطه میکند و شخص را ّ
مهذب و پاکباز میسازد،
و نه کفر دفعت ًا واقع میشود و شخص مؤمن را دچار انحراف میکند؛ خیر.

هردو آنها به تدریج انجام میشود.
یعنی هم ایمان تدریج ًا بر جان انسان وارد ميشود و جسم را مقید ميکند و هم کفر به تدریج جان
آدم را آزرده میکند ،تا سرانجام و در گذر زمان شخص را به بیدینی بکشاند .حتی اگر کسی یکباره
اعالم بیدینی کند ،عنصر تدریج دربارة وی صادق است .او رفته رفته عقاید اسالمی را سست گرفته و
آهسته آهسته نماز را کنار نهاده و روزة خود را هم خورده و چشمان خود را بر حرام نميبندد ...تا سرانجام
بیدین شده واعالم كفر ميكند.
در سال  1354که در زندان اوین بودم ،یک مرتبه آن گروه از منافقان که با ما زندگی میکردند
 -1همان ،ص.584
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اعالم تغییر ایدئولوژیک کردند و اسالم را به کناری گذاشتند .ما در جای دیگری به طور مفصل و با

استناد به مدارک به علتالعلل انحراف مجاهدین دیروز و منافقین امروز پرداختهایم.

1

علت انحراف عقیدة مجاهدین در این بود که:

 آنها از اول هم ایمان و اعتقاد درستی نسبت به اسالم نداشتند؛زیرا بنیانگذاران سازمان در قول و فعل،
هرگز خود را مق ّید به اصول مسلّم اسالم و عقاید درست شیعه،

نکردند و نبودند.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

همان عقاید اصیلی که فقها و مراجع در طول  1400سال گذشته از ائمة اطهار برای ما نقل کردند
و در این  14قرن پاسدار آن بودند.
سازمان از همان آغاز ،مبارزه را با مخالفت با علما شروع کردند و با مبارزه با روحانیت ادامه دادند
و با به شهادت رساندن پاسداران اسالم به شهرت رسیدند و پس از فاجعة  7تیر و  8شهریور با شجاعت،
مسؤولیت آن را به عهده گرفتند و سرانجام بر دامن صدام نشستند و ملت عراق را کشتند و امروز با
نهایت افتخار جزء سرویسهای امنیتی آمریکا و اسرائیل درآمده و به آنها سرویس میدهند.
این سرنوشت محتوم همة کسانی است که در صدد اصالح عقاید خود نباشند.
انصار چه میگفتند؟

اعتراضوگلهدرمیانانصاربهصورتعمومیدرآمد،تاجاییکهبرخیمیگفتند:پیامبرتاچشمش
به قریش ،قبیلة خود افتاد ،خدمات و زحمات انصار را فراموش کرد!!
راستی که کافر همه را به کیش خود پندارد.
آنها که ق ومگرا بودند ،پیامبر را هم به قومگرایی متهم میکردند .در حالیکه اقدام پیامبر همانگونه
2
که گفتیم به دلیل قومگرایی نبود ،بلکه به منظور جلب نظر آنها به اسالم بود...
«سعدبن ُعباده» رئیس انصار نزد پیامبر آمد و چنین گفت :انصار از تقسیم غنايم ناراحتند.
پیامبر که سعد را به خوبی میشناختند و از رفتار وی آگاه بودند ،پرسیدند :نظر خودت دربارة
تقسیم غنايم چیست؟
سعد پاسخ داد :من هم مثل آنها فکر میکنم!
پیامبر با همین سؤال به ظاهر ساده از درون سعد بیشتر آگاه شدند .بعدها ،سعدبن عباده که در فتح
 75 -1سال اسارت ،ج ،6ص.166
 -2از ظهور اسالم تا سقوط بغداد ،علی محمد بشارتی ،ص.58
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مکه در سال هشتم هجری شعار خطرناک:

لح َم َه
وم َی ُو ُم الْ َم ْ
اَلْ َی َ

امروز روز خونریزی است.

سر میداد ،پیامبر(ص) سریع ًا شعار وی را و خود وی را عوض کردند.
ویدرماجرایسقیفههماعتقاداتکمرنگخودرابهتماشاگذارد.اوبهجایدفاعازحقوقاهلالبیت،
از کودتاگران حمایت کرد .سعد بعدها با کودتاگران اختالف پیدا کرد .او که دیگر نمیتوانست در مدینه
بماند ،مقیم شام شد .وی در شام توسط ایادی کودتاگران کشته شد .آنگاه در مدینه شایع کردند:
َق َتلَةُ الْ ِج َّن

1

جنیها او را کشتند!!
فصل سوم /ضالل مبین

سرانجام پیامبر(ص) پس از گفتوگوی طوالنی با انصار ،به آنها فرمودند:
 ای گروه انصار ،آیا به خاطر مختصر مال دنیا که میخواستم به وسیلة آن دل جمعی را به اسالمنرم کنم ،از من گالیه میکنید...
 آیا شما خشنود نیستید که دیگران با گوسفند و شتر از اينجا بروند و شما پیامبر خدا را همراه2
ببرید؟...
سپس دست به دعا برداشت و گفت:
 خدایا! انصار را رحمت کن و فرزندان انصار و فرزندان فرزندان ایشان را نیز رحمت فرما.رفتار کریمانه و اخالق فوقالعاده و صحبتهای متواضعانة پیامبر(ص) ،انصار را شدیداً تحت تأثیر
قرار داد .آن دسته از انصار که سیاسیکار نبودند ،چشمانشان از اشک شوق پر شده بود و بر گونه و محاسن
و حتی بر لباسشان میریخت و كسانيهم كه نشانی از صداقت در آنها بود؛ حتی صدای آنها هم به گریه
بلند بود...
جمع زیادی از بزرگانشان که از تقسیم غنايم ناراحت بودند ،بر روی دست و پای پیامبر افتاده و
میبوسیدند و عذرخواهی میکردند و میگفتند:
 ای رسول خدا!این اموال ماست که شما از غنايم به ما دادید .اینها هم در اختیار شما باشد و به هر شکل که میخواهید
تقسیم کنید .اگر کسی از ما سخنی به اعتراض داشته ،قصدش دشمنی نبوده ،بلکه آنها خیال کردند که
مورد بیمهری واقع شدهاند .اکنون از این گناه خود به درگاه خدا پوزش میطلبند و استغفار میکنند.
 -1شبهای پیشاور ،سلطانالواعظین شیرازی ،ص.593
 -2زندگی حضرت محمد خاتمالنبیین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص .586
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شما نیز برای آنها از خداوند آمرزش بخواهید.
پیامبر رحمت نیز برای همة آنها طلب مغفرت نمودند...
آیا اين مصلحت بود؟

خداوند سبحان پیامبر اسالم را پیامبر رحمت میداند؛ رحمت برای همه عالم؛
َو ما َأ ْر َس ْل َ
مين
ناک إِ َّال َر ْح َمة لِ ْلعالَ َ

1

و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم.

راستی که اثرات وجودی پیامبر در تبلیغ توحید و ترویج خدامحوری ،عالیترین رحمت برای همة مردم

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

عالم است .آثار آن همه رحمت ،همة مخلوقات را در بر میگیرد .تعامل با طرفداران ادیان دیگر ،تحمل
و مح ّبت به مردم دنیا با هرگونه عقیده و تفکر ،و عالوه بر اینها ترحم بر حیوانات ،توجه ویژه به محیط
زیست ،فضای سبز ،درختان ،چشمهسارها ،قناتها ،آبها و رعایت حتی حشرات و گیاهان به ظاهر
بیاثر و شاید از دید بعضیها ،مزاحم باشد ...گرچه اینها گوشههایی ناچيز از اثرات فوقالعادة بعثت
پیامبر عظیمالشأن اسالم است.
بعثت پیامبر(ص) ،مردم بتپرست حجاز را به عزت نیایش خداوند احد و واحد رساند و از آن همه ذلت،

بدبختی ،جنگهای ویرانگر ،نسلکشی و ...رهانید.

آنها باید بیش از دیگران خود را تا قیامت مدیون و مرهون پیامبر اسالم بدانند و به پای پیامبر
بیفتند و تأمین خواست ایشان را بر خواست خود ترجیح دهند و پیامبر را از هر حیث بر مال و جان
و نفوس خود اولویت دهند...
دریغ و درد که دنیاطلبی عدهای کار را به جایی رساند که از پیامبر عزیز در هشتمین سال هجرت،
یعنی  21سال پس از بعثت،

ایراد بگیرند و صدای خود را در حضور ایشان بلند کنند،
و حتی عبا را از دوش ایشان برگیرند!
آیا این رفتار قابل تحمل بود؟

آیا میارزید که پیامبر را بیازارند؟

آیا قابل قبول بود که پیامبر(ص) ،برای جلب توجه یک مشت مردم بیمعرفت،
آن طور متواضعانه حرف بزنند که:

 -قریش با شترها و گوسفندها رفتند و شما با پیامبر...

این طرز تفکر که ناشی از ایمان ضعیف بسیاری از آنها بود ،کمتر از دو سال و نیم بعد که روح بلند پیامبر
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به آسمان پرکشید ،اثرات منفی خود را با کودتای سقیفه بروز داد و بزرگترین جنایت ممکن صورت
گرفت.
سست ایمانی و سست عهدی

ما آگاهی چندانی از واکنشهای یاران و اصحاب پیامبر در برابر اقدامات و اظهارات پیامبر اعظم
قبل از هجرت نداریم.
عدم آگاهیهای کافی ما در این مورد به دو عامل بازمیگردد:

فصل سوم /ضالل مبین

عامل اول :از آنجایی که پیامبر اسالم(ص) در مکه از عداوت و شرارت بتپرستان مکه قرار
و آرام نداشتند ،دیگر فرصتـی برای بعضی از اصـحـاب سست عـقیـده نمیماند تا بخواهند در برابر
موضعگیریهای پیامبر ،موضعگیری کنند و رفتار پیامبر را زیر سؤال ببرند.
عامل دوم :تا پیش از هجرت ،مسلمانان با مقولههایی مانند قدرت،ثروت و ...آشنایی نداشتند.
زیرا محدودیتهای متعدد دوران عسرتبار زندگی در مکه و فشار رو به افزایش قریش بر پیامبر و
بر مسلمانان که موجـب مهاجـرت بعضی به حبشه و فرار برخی به اطراف و اکناف شده بود و اغلب
مسلمانان فقط دنبال حفظ جان خود بودند ،دیگر بهانهای برای آنها نمیماند تا بخواهند به پیامبر اعتراض
کنند.
با توجه به این دو عامل چیزی در اسناد اعم از قرآن و حدیث و یا متون تاریخی از ایرادها
و اعتراضات مسلمانان به ساحت مقدس پیامبر مشاهده نمیشود .بنابراین میتوان گفت و بر آن
پایفشرد که:
تمامی بدرفتاریها و درگیریها و اعتراضات جسته و گریخته بعضی از مسلمانان با پیامبر،
حول دو محور بود:
 -1قدرت
 -2ثروت

تش ّکل در برابر اسالم

با توجه به این مقدمه است که نویسنده ،بروز مشکالت فکری که موجب انحراف بعضی از مسلمانان
شد و سپس تیر و ترکشهای مسموم و جانکاه آن روح و جسم دیگر مسلمانان را مصدوم و مجروح
کرد ،و تأثیرات مخرب فراوانی بر جای نهاد ،پس از هجرت و به خصوص بعد از پیروزیهای اولیه
در جنگ با اقوام و قبایل ،به دست آمدن «غنايم» و اموال و ثروتهای فراوان بود .همان غنايم بود
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

که چشم بسیاری از مسلمانان سست عنصر و سادهلوح را به خود مشغول کرد .همانهایی که اغلب
به خاطر ثروت و مکنت ،مسلمان شده و به مدینه آمده بودند .آنها از همان آغاز در یک تشکل بدون
نام و بدون نشان که فاقد اساسنامه و مرامنامه بود ،یکدیگر را به سرعت یافتند و با فاصلة کوتاهی
با هم قرار گذاشتند که چون حفظ منافع آنها در گرو وحدت و انسجام و تعامل است ،از هم حمایت
کنند و در دراز مدت نیز به نیرویی تکیه کنند که از منافع نامشروع آنان حمایت کند.
این اولین تشکیالت درونی مسلمانان بود که علیه تمامیت اسالم شکل میگرفت و به تدریج اسالم و پیامبر
اسالم و علیه جانشینان راستین پیامبر اسالم بالقوه و بالفعل فعال شده بود.
الزم است در همینجا اشاره کنیم که:
 چنین تشکلی که از همان سالهای اولیة هجرت در مدینه شکل میگرفت و عناصر اصلی و کلیدی آنشخص بودند ،چیزی نبود که از چشم پیامبر اسالم دور بماند و یا مسلمانان متعهد از آن بیاطالع بمانند.
پیامبر اسالم برای حفظ وحدت مسلمانان مصلحت نمیدیدند که با آنها برخورد کنند.
اصوالً در اسالم:
 قصاص قبل از جنایت ،ممنوع و محکوم است.یعنی:
اگر شخصی تصمیم به انجام خالفی گرفته باشد ،تا قبل از ارتکاب عمل:
برخورد با وی خطاست.

البته «عدم قصاص قبل از جنایت» یک استثناء هم دارد.

یعنی:

 اگر تفکـرات و اندیشـهها و تصمیمگیریهای گروهی خودسر و بیایمان،جدی شود،
علیه تمامیت اسالم ّ

اينگونه اندیشههای خطرناک که در آستانة اجرا و عمل باشد،

حکم فعل را دارد.

مقدر» میکند و دست به کار میزند
در اينگونه موارد که جنبة استثناء هم دارد ،حاکم اسالم «دفع دخل ّ

که از اجرای نقشة خطرناک دشمنان داخلی جلوگیری شود.
در اينگونه موارد:

 -باز هم فقط تشکل آنها را بر هم میزند،

ولی از قتل و یا حتی محاکمة آنها هم اجتناب میکند.

130

یکی از این نمونهها تخریب و آتش زدن خانهای به دستور پیامبر(ص) است .خالصة ماجرا به قرار

زیر است:
 بعضی از افراد سست عنصر و دیرباور که برای حفظ منافع خود و یا تخریب اسالم از درون،لباس مسلمانی پوشیده و به توطئه علیه پیامبر اسالم مشغول بودند و ضربات سنگینی به اسالم میزدند
 که بعدها به «منافقین» مشهور شدند -این گروه کارشکنی زیادی در هنگام لشکرکشی پیامبر به«تبوک» برای جنگ با رومیان در سال نهم هجرت داشتند؛ یکی از کارهای زشت آنها ممانعت از
پیوستن بعضی از مسلمانان به صفوف دیگر مسلمانان بود.
تأثیر تلقینات منافقین

َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َيق ُ
ي َو ال َتف ِْت ِّني َأال ِفي الْ ِف ْت َنة َسق َُطوا
ُول اَئ َْذ ْن ل 
حيطة بِالْ ِ
َو إِ َّن َج َه َّن َم لَ ُم َ
رين
کاف َ

فصل سوم /ضالل مبین

وقتی که پیامبر(ص) به تدریج مسلمانان را آماده میکرد تا به جنگ رومیان بروند ،به شخصی به
«ج ّدبن قیس» روبهرو شدند و به او فرمودند :آمادة جنگ شو.
نام َ
ولی او از روی نادانی و یا خباثت و نفاق پاسخ داد :من به زنان عالقة زیادی دارم؛ میترسم وقتی
چشمم به زنان زیباروی روم بیفتد ،دچار فتنه شوم!
قرآن این موضوع را با صراحت بیان میکند:
1

بعضی از آنها میگویند:

به ما اجازه ده تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به فتنه مینداز!!
آگاه باشید!
آنها هم اکنون در گناه سقوط کردهاند و جهنم کافران را احاطه کرده است.

پیداست آنهایی که دنبال فتنه بین مسلمانان هستند ،دنبال آتش افروزی برای سوزاندن اسالم و
مسلمانی میباشند؛ و بهانة آنها هم فتنه است.
در پاسخِ پیامبر ،از دهان آنها به جای حرف ،آتش بیرون میآید؛
راستی که همة وجودشان را آتش تبهکاری ،زشتی و رذالت فراگرفته است.
راستی که آتش آنها را احاطه کرده است و آنها خود حامل آتشاند.
بعضی از همان چند چهرهها ،بهانههای زشت دیگری را هم برای عدم همراهی با پیامبر میآوردند.
اصوالً آنها به لحاظ «ملکوتی» با پیامبر سر همراهی نداشتند؛ بهانههای آنها برای عدم همراهی با پیامبر
به لحاظ « ُملکی» و ظاهری ،دلیل بر مدعای ماست.
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این بار عدهای گرمای هوا و دوری مسافت و سختی مسیر را بهانه قرار داده و از پذیرفتن فرمان
پیامبر(ص) خودداری میکردند .بدتر اینکه ،وقتی میدیدند که بعضی از دیگر مسلمانان نيز تحت
تأثیر قرارگرفته و از همراهی با پیامبر خودداری کردهاند ،خوشحال بودند.
قرآن موضوع را به وضوح شرح میدهد:

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

الف َر ُس ِ
ُون بِ َمق َْع ِد ِه ْم ِخ َ
ول ال َّل ِه
َف ِر َح الْ ُمخَ َّلف َ
َو َک ِر ُهوا اَ ْن ُي ِ
ي َس ِ
بيل ال َّل ِه
جاه ُدوا بِ َأ ْموالِ ِه ْم َو َأنْف ُِس ِه ْم ف 
1
ون
نار َج َه َّن َم َأشَ ُّد َح ًّرا لَ ْو کانُوا َي ْف َق ُه َ
َو قالُوا ال َت ْن ِف ُروا ِفي الْ َح ِّر ُق ْل ُ
آنهایی که از همراهی با پیامبر در جنگ تبوک خودداری کردند ،از کردة خود خوشحال شدند،
آنها کراهت داشتند که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند،
و به یکدیگر و به مؤمنان گفتند:
در این فصل گرم به جنگ اقدام نکنید.
به آنان بگو:
 -آتش جهنم از این هم گرمتر است.

جالب است که قرآن کریم در ادامة همین بحث و در پاسخ به خوشحالی آنها از تأثیر تلقینات آنها
بر روی مسلمانان ،میگوید:
َف ْل َي ْض َح ُکوا َقلي ً
ون
زاء بِما کانُوا َي ْک ِس ُب َ
ال َو لْ َي ْب ُکوا َکثيراً َج ً

2

آنها باید کمتر بخندند و بسیار گریه کنند؛ که آتش جهنم در انتظار آنهاست.
این پاداش کارهایی است که انجام میدهند.

اشتباه نشود ،آیات فوق اشارهای به بعضی از عملکردهای منافقین در زمان پیامبر است .آن هم در
سالهایی که اسالم و پیامبر اسالم در اوج قدرت ،اعتبار و شهرت بودند .حقیقت این است که همواره

غیر حق هم در لباس حق ظاهر میشود .به میزانی که حق پرجلوهتر و مؤثرتر باشد ،رفتار سوء حق ،مصنوعیتر
است .این را بدین منظور در اينجا میآوریم که خوانندگان از مشکالتی که بر امام مجتبی(ع) تحمیل شد،

آگاه شوند و به درستی به ریشههای صلح تحمیلی پی ببرند.
آتش زدن خانة منافقین

آیات محکمی که در مورد مانورها و اعمال و افکار منافقین ذکر شد ،عالوه بر ارايـة رذالتهای
 -1سورة توبه ،آیة.81
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منافقین در مدینه و به نمایش گذاردن حضور مزاحم و براندازانة آنها ،نوعی اخطار جدی به آنها و هشدار
شر منافقان است...
به مؤمنان و آمادگی کامل آنها برای دفع ّ
صالبت و قدرت پیامبر(ص)

فصل سوم /ضالل مبین

پیامبر اسالم سرانجام با سپاهی عظیم و مج ّهز عازم تبوک شدند .سپاه اسالم مرکب از  10هزار
سواره نظام و  20هزار پیاده نظام بود .این زیبـاترین و عظیـمترین سپاهـی بود که پیامبراسالم(ص)
تجهیز کردند.
وقتی بحث حفظ اسالم و اعتبار پیامبر اسالم(ص) مطرح است ،باید تشکیل سپاه و تجهیزات همراه
آن و همچنین آمادگی رزمندگان ،همه در شرایطی باشند که بشود در برابر امپراطوری روم حرفی برای
گفتن داشته باشد.
بسیاری از مورخان فاصلة مدینـه تا تبـوک را  100فرسـخ نوشتهاند .اگر هر فرسخ یا فرسنگ را
 6کیلومتر بدانیم ،فاصلة مدینه تا تبوک  600کیلومتر میشود؛ كه این فاصله البته درست نیست.
امروز و با محاسبات دقیق ،تنها فاصلة کوفه تا شام را  750کیلومتر نوشتهاند 1.همچنین فاصلة
مکه تا مدینه را هم اگر  430کیلومتر بپذیریم -با توجه به اینکه مکه و مدینه در یک جهت و تقریب ًا
در یک فاصلة جغرافیایی با کوفهاند -بنابراین حداقل فاصلة مدینه تا تبوک حدود 1000کیلومتر
میشود.
به پیامبر(ص) خبر رسید که بعضی از بیدینهای مسلماننما در خانة یکی از یهودیان مدینه معروف
به «سویلم» ،در یکی از محلهها به نام «جاسوم» تجمع کرده و عالوه بر عدم حضور خود در جنگ ،مانع
پیوستن بعضی از مسلمانان به پیامبر برای جنگ تبوک میشوند.
پیامبر برای تنبیه آنها و عبرت دیگران ،تصمیم گرفتند با آنها برخورد جدی کنند .به همین منظور
به «طلحهبن عبیداهلل» مأموریت دادند که با آنها برخورد کند .وی به همراه جمعی از دیگر مسلمانان به
محاصرة خانة آنها پرداخت و منزل آنها را به آتش کشید .منافقین کور دل وقتی دیدند که محل توطئة
آنها محاصره و به آتش کشیده شده ،از میان شعلههای آتش فرار کردند...
بدین سان توطئة آنان برمال و خنثی شد و خود آنها نیز رسوا و متفرق شدند.
هرچند توطئهگران به سرنوشت شومی دچار شدند ،اما یک درس عبرت قابل مالحظهای برای دیگر
منافقان داشت؛ و آن نیز این بود که از این به بعد پیامبر اسالم در برخورد با مزاحمان و منافقین اص ًال
تردید نخواهند کرد.
 -1آینه در کربال ،دکتر محمدرضا سنگری ،ص.602
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مسیر صعب و سخت

پیامبر عالیقدر اسالم با تحمل زحمات فراوان و دردسرهای بسیار در ماه رجب سال نهم هجری باید
به تبوک بروند .همانطور که قب ًال نوشتیم ،فتوحات فوقالعادة پیامبر(ص) در آن سالها به خصوص
فتح مکه -که «فتح الفتوح» بود -ترس و وحشت زیادی در دلهای کفّار و مشرکان ایجاد کرده بود.
مشرکان از آن میترسیدند که آنها دیر یا زود به سرنوشت مردم مکه مبتال شوند .دولت تبهکار روم شرقی
به مرکزیت «کنستانتین» که اعراب به آن «قسطنطنیه» میگفتند ،مهمترین و خطرناکترین دشمن مسلمانان

محسوب میشد .البته امپراطوری ایران به مرکزیت «تیسفون» یا «مدائن» خطرناکترین و نزدیکترین

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

دشمن پیامبر(ص) به حساب میآمد؛ با این تفاوت که جنگهای فرسایشی ،طوالنی و خسته کنندة ایران
و روم -که به مدت  24سال بین سالها  604تا  628میالدی بین دو امپراطوری روی داده بود و در
اغلب آنها ایران پیروز شده بود -در آخرین آنها که در سال  628واقع شد ،نیروهای ایرانی متحمل
شکست سختی شدند .در آن سال خسرو پرویز پادشاه عیاش و گستاخ ساسانیان کشته شد و پادشاهی
به پسرش «شیرویه» رسیده بود .آن سالها به دالیل مسائل سیاسی و مشکالت داخلی احتمال بروز یک
خطر از ناحیة ایران برای پیامبر اسالم نبود؛ اما برعکس امپراطوری فتنهگر و کافر روم هر آن ممکن بود
به مدینه حمله کند .در آن سال به پیامبر خبر رسید که سپاه روم به منظور لشکرکشی به مدینه در
تبوک جمع شدهاند.
هم تاکتیک و هم استراتژی

پیامبر اسالم(ص) در تابستان آن سال که با ماه رجب مقارن شده بود ،تصمیم گرفتند که به منظور
بر هم زدن تصمیم دولت روم و مقابله با قوای امپراطوری روم ،به تبوک بروند.
این جنگ -تبوك -بسیار حساس و در نوع خود بینظیر بود؛ زیرا:
 فاصله تا تبوک حدود  1000کیلومتر راه بود. جنگ در اوج گرما و در تابستان انجام میشد. تجهیز لشکر انبوه برای مقابله با روم بسیار سخت و دشوار بود. جنگ با امپراطوری روم کاری بسیار دشوار و برای بعضی رعبآور بود. جنگ با روم که همواره بخشی از امکانات مدینه را تأمین میکرد ،آسان نبود.خطبة پیامبر(ص) در جمع لشکریان

معمول بود که وقتی پبامبر اسالم عازم مأموریت نظامی بود ،در جمع آنها حضور مییافتند و برای
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آنها سخنرانی میکردند.
خطبة پیامبر در اينگونه امور توضیح جنگ در راه خدا و توجیه فرماندهان و سربازان و ضرورت
برخورد با قبایل و عشایری میشد که قصد حمله به مسلمانان را داشتند.
به میزانی که مأموریت حساستر بود ،خطبه نیز حماسیتر میشد.
پیامبر به رغم آنکه در جنگ تبوک خود حضور داشتند و به عنوان فرماندة کل قوا فرماندهی سپاه را به

عهده گرفته بودند ،معالوصف خطبهای فصیح و بلیغ و حماسی به شرح زیر ایراد کردند:

الح ِ
َول َك ِل َمة ال َّتقوىَ ،و خَ ير ِ
تاب ا هللَ ،و اولی الق ِ
الم َلل ِم َّلة اِبراهيم،
اَ ُّيها ال ّناس اِ َّن اَ َ
ديث ِك ُ
صد َق َ
و خَ ير الس َّنة س َن ُن ُم َحمدَ ،و اَشر ُف َ ِ ِ
ص َهذا القُرآن،
َص َ
حس ُن الق َ
ُ ُ ُ
َّ
كر ا هللَ ،و اَ َ
الحديث ذ ُ
َ
َو خَ ير ا ُالمور َع ِ
زائ ُمهاَ ،و شَ ُّر ا ُال ُم ِ
حس ُن ال ُهدى ُهدى ا َالنبياء،
ور ُم َ
حدثا ُتهاَ ،و اَ َ
ُ
عد ال ُهدى،
الضاللَة َّ
َو اَعمی َّ
الضاللة بَ َ

ِ
ِ
العليا خَ ير ِمن ِ
ير ا َال ِ
السفلی،
وشر الَ ُ
يد ُ
َ
اليد ُّ
ٌ
عمال ما نَف ََعَ ،و خَ ُ
َو خَ ُ
ير ال ُهدى ما ا ُّت ِبع َو شَ ُّر العمی ع َمی القَلبُّ ،
وم ِ
الم َ
يامة،
حين َي ُ
عذ َره َ
دامة َي ُ
الق َ
الموتَ ،و شَ ُّر ال َّن َ
خير ّ
حض َر َ
مما كثر و ألهیَ ،و شَ ُّر َ
َو ما َق َّل َو َكفی ّ
الك ِذبَ ،و خَ ير ِ
سان َ
َو ِمن اَ َ
الغنی ِغ َنی ال َّنفس،
عظ ِم الخَ طايا ال ّل ُ
ُ

َو خَ ير ّ ِ
ِ
ير ما ُا ِلقی ِفی الق ِ
اليقين،
الزاد ال َّتقوىَ ،و َر ُ
أس الح َ
َلب َ
كمة َمخافة اهللَ ،و خَ ُ
ُ

فصل سوم /ضالل مبین

شر ُف القَتل َق ُ
الش َهداء،
تل ُّ
َو اَ َ

ِ
ِ
الكفرَ ،و ال َت ُ ِ
َو ِ
رتياب ِمن ُ
ار،
اال
ُ
السكر ُج ُمر ال ّن ّ
باع َّد من َع َمل الجاه َليةَ ،و ال َغ ُلول من ُج ُمر َج َه َّن َمَ ،و ُّ
ساء َح ِ
الشعر ِمن اِبليسَ ،و الخَ مر ِجماع ِ
الج ُنون،
َو ِّ
بائ ُل اِبليسَ ،و َّ
الش ُ
باب شُ عبة ِمن ُ
االثمَ ،و ال ِّن ُ
ُ

َو شَ ر الم ِ
المآكل اَ ُ
الش ِق ُّی ِفی بَ ِ
طن ُا ِّمه،
عيد َمن ُو ِعظ بِغيرهَ ،و َّ
الس ُ
كاسب َك ُ
الرباَ ،و شَ ُّر َ
ُّ َ
كل مال َ
اليتيمَ ،و َّ
سب ِّ
العم ِل خَ واتيمهَ ،و اَربَی الربا اَ ِ
ذرع َو ا َالمر اِلی ِ
َو اِنَّما َيصير اَ َح ُد ُكم اِلی َم ِ
آخ ِرهَ ،و ِم ُ
لكذب،
وضع اَربَ َعة اَ ُ
ُ
الك َ َ
ِّ
ُ
ُ
ؤمن ُكفرَ ،و ُ ِ ِ ِ
تال الم ِ
ِ
ِ ِ
َو ُك ُّل ما ُه َو ٍ
عصية ا هلل،
ريبَ ،و شَ ُ
آت َق ٌ
المؤم ِن فسقَ ،و ق ُ ُ
نان ُ
أكل لَحمه من َم َ
رمة َد ِم ِهَ ،و َمن َت َو َّكل َع َلی ا هلل َكفا ُهَ ،و َمن َص َبر َظفَر،
رمة مالِ ِه َك ُح َ
َو ُح َ
نهَ ،و َمن َك َظ َم الغ َ
أج ُره ا هلل،
عف َي ُ
َو َمن َي ُ
عف ا هلل َع ُ
َيظ َي ُ

معة ُي ِ
سم ُع ا هلل بِ ِه،
الس َ
الر ِز َّية ُي َع ِّو ُض ُه ا هللَ ،و َمن َي َّت ِبع ُ
َو َمن َيص ِبر َع َلی َ
َو َمن َي ُصم ُي ِ
ضاعف ا هلل لَهَ ،و َمن َي ِ
عص ا هلل ُي َع ِّذبه،
اَل ّل ُهم ِ
اغفر لی َو لِ ُا َّمتی،
َّ

اَل ّل ُهم ِ
اغفر لی َو لِ ُا َّمتی،
َّ
اَس َت ِ
غف ُر ا هلل ِ لی َو لَ ُكم

1

 -1زندگانی حضرت محمد(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص ، 604نقل از کتاب شریف'' َمن ال َیحضر ُه الفقیه'' ،از شیخ صدوق.
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[اى گروه مردم!
به راستى كه راستترين داستانها كتاب خداست و برترين گفتارها كلمة تقوا و پرهيزكارى است،
و بهترين ملتها (و آيينها) ملت (و آيين) ابراهيم است،
و بهترين سنتها (و روشها) سنت (و روش) محمد(ص) است،
و شريفترين سخنان ذكر خداى يكتاست،
و بهترين سرگذشتها همين قرآن است،
و بهترين كارها واجبات آنهاست ،و بدترين كارها بدعتهاى آنهاست،
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

و بهترين راهنماييها ،راهنمايى پيغمبران الهى است،
و شريفترين كشته شدنها ،كشته شدن شهيدان است،
و تاريكترين گمراهى و ضاللت ،گمراهى پس از هدايت است،
و بهترين عملها آن عملى است كه سود بخشد ،و بهترين هدايتها آن است كه پيروى شود،
و بدترين كوريها كورى دل است،
و دست باال (يعنى دهنده) بهتر از دست پايين (يعنى گيرنده و درخواست كننده) است.
چيز اندك و به مقدار كفايت بهتر از چيز بسيارى است كه غفلت آورد،
بدترين عذرخواهيها عذر خواهى هنگام مرگ است و بدترين پشيمانىها پشيمانى روز قيامت است،
و از بزرگترين گناهان ،زبان دروغ گفتن است،
بهترين بىنيازيها بىنيازى جان است.
و بهترين توشهها پرهيزكارى است،
و اساس و اصل حكمت (و فرزانگى) ترس از خداست ،و بهترین چيزى كه در دل افتد يقين است،
و شك و ترديد شعبهاى از كفر است ،و خيانت از آتشهاى افروختة جهنم ،و مستى از آتش دوزخ است،
و شعر از شيطان است ،شراب مجموعة بديها است،
و زنان دامهاى ابليس ،و جوانى شعبهاى از ديوانگى است،
و بدترين كسبها (و درآمدها) كسب ربا است،
و بدترين خوردنيها ،خوردن مال يتيم (از روى ستم و ظلم) است.
خوشبخت آن است كه:
از سرگذشت غير خود پند گيرد ،و بدبخت آن است كه در شكم مادر بدبخت شود،
هر يك از شما به چهار ذراع جا مىرود ،و (خوبى و بدى هر) كار به پايان آن است،
و مالك هر عملى خاتمه (و سرانجام) آن است،
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و دروغ بيش از هر گناهى رشد و نمو دارد،
و هر چه آمدنى است ،نزديك است،
دشمنى و عداوت نسبت به مؤمن فسق و گناه است و جنگ با او كفر است،
و خوردن گوشت وى (از راه غيبت) گناه و نافرمانى خداست،
و حرمت (و احترام) مال او چون حرمت خون اوست.
هر كس بر خدا توكل كند ،خدا كفايتش كند،
هر كس صبر كند ،پيروز گردد،
و كسى كه ديگرى را ببخشد ،خدا او را عفو كند،
و هر كس خشم خود را فرو برد ،خداوند پاداشش دهد،
و هر كس در برابر مصيبتهاى سخت صبر كند ،خدا عوضش دهد،
و هر كس كه روزه بگيرد ،خداوند چند برابر پاداشش دهد،
و هر كس نافرمانى خدا كند ،پروردگارش عذاب كند.
بار خدايا!

فصل سوم /ضالل مبین

و هر كس كارى را براى خودنمايى و نشان دادن به ديگران انجام دهد ،خداى تعالى كارهاى بد او را مشهور سازد،

مرا و امتم را بيامرز!
بار خدايا!
مرا و امتم را بيامرز،
من از خدا براى خود و شما آمرزش خواهم.

پیامبر ،عازم تبوک

به رغم مشکالت عدیده که به آنها اشاره کردیم ،از جمله کارشکنیهای عدهای پلید و منافق و
خطرهای دیگر ،پیامبر عازم تبوک بودند .در این جنگ ،پیامبر عالیقدر اسالم به منظور حراست از مدینه
و جلوگیری از توطئة داخلی ،امیرالمؤمنین را در مدینه گذاشتند و خود عازم جنگ شدند.
حدیث منزلت

حدیث منزلت از احادیث متواتره است؛ هرچند تقریب ًا در تمامی جنگهایی که امیرالمؤمنین حضور
مییافت ،پیروزی متوجه قوای اسالم میشد ،اما پیامبر رحمت ترجیح دادند مولی را به پاسداری از
عاصمة اسالم وادار کنند ،تا آن دسته از منافقان که در مدینه و اطراف آن ،به منظور حمله به مدینه در
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غیاب پیامبر به سر میبردند ،خود را آماده کنند .آن گروه هرچند محدود بودند ،اما از ناحیة مشرکان
قریش -که از ترس اسالم ،به ظاهر اسالم آورده بودند ،ولی هرگز ایمان آنها قلبی و عمیق نبود -حمایت
میشدند .در آن شرایط دشوار بهترین تصمیم همین بود که پیامبر گرفتند.
پیامبر عزیز ،امیرالمؤمنین را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشتند .امیرالمؤمنین به منظور
اظهار ارادت و انقیاد ،به محضر پیامبر رسیدند و به منظور اطالع منافقان کور دل و مسلمانان کم ایمان،
از تصمیم پیامبر(ص) در نبردن امیرالمؤمنین(ع) به تبوک ،سؤال کردند:
أ ُت ِ
خلفُنی َم َع الخَ والِف؟

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

آيا مرا با واماندگان میخواهید قرار دهید؟

پیامبر با منتهای رأفت و احترام پاسخ دادند:

ِ
المدي َنة ال ُتص َلح اِلّا بی اَو بِ َك
ا َّن َ

1

مدينه بدون حضور من يا حضور تو سامان نمیگیرد.

این اوج مقام و جایگاه امیرالمؤمنین(ع) را نشان میدهد.
پیامبر(ص) میفرمایند ،حفظ عاصمة اسالم از خطرهای داخلی و خارجی و حل مشکالت موجود مدینه

و مشکالت احتمالی ،تنها با تدبیر و دستان الهی پیامبر و یا امیرالمؤمنین حل میشود و بس.

رسول خدا در تکمیل مقام و منزلت امیرالمؤمنین(ع) ،کالم نورانی و زیبایی فرمودند که امروز هم
مانند سال نهم هجری میدرخشد.
ایشان فرمودند:
ون ِم ّنی بِ َم ِ
هارو َن ِمن ُموسی اِلّا اَن َُّه ال ن ََّبی بَعدى؟
اَ ّما َت َ
رضی اَن َت ُك َ
نزلَة ُ
آيا نمیخواهی به این مهم راضی شوی كه جایگاه تو نسبت به من،
همانند جایگاه و منزلت هارون نسبت به موسى است.
با این تفاوت که بعد از من ،پیامبری نیست.

تاکتیک و استراتژی

تاکتیک پیامبر(ص) جنگ با دشمن بالقوه و بالفعل اسالم اعم از مشرکان قریش و یا منافقین
داخلی و یا حتی امپراطوری روم و ایران است .اما استراتژی پیامبر پایهگذاری بنای زیبا و رفیع والیت
علوی و جانشینی امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان است .راستی که پیامبر خاتم(ص) که به طور مرتب
و مدام از ناحیة خداوند سبحان حمایت و هدایت میشدند ،تمامی قول و فعل ایشان حساب شده،
 -1زندگی حضرت محمد خاتم النبیین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص  ، 603نقل از احقاقالحق.
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دقیق،جهتدار و هدفدار است و تفاوتی برای پیامبر ندارد چه در سفر و چه در حضر ،چه در شب و چه
در روز ،چـه در آرامش و چه در گرفتاری ،چه در جنـگ و چه در غیـر جنـگ ...همه وقت و همهجا
و به هر بهانه و شرایطـی بر راهبـرد عظیم خود که جانشینـی برحق امیرالمؤمنین(ع) بود ،اصـرار و
تأکید میکردند.
اينگونه اتفاقات ،فرصت مناسبی برای پیامبر(ص) دست میداد که بر امامت مولیالموحدین،
امیرالمؤمنین(ع) تأکید چندباره کنند ،كه اين موضوع به طور مكرر اتفاق افتاده و در تاریخ ثبت است.
باید تأکید کنیم که:
 جنگ با امپراطوری خونخوار و خطرناک روم که در عسرت تابستان،و طوالنی بودن راه و دشواریهای مسیر همراه بود،

اما تعیین امیرالمؤمنین به عنوان خلیفة پیامبر،

همه تاکتیک بود و فرع؛

راهبرد و استراتژی و اصل مهم.

فصل سوم /ضالل مبین

و هر اتفاقی ممکن بود در مسیر و در مقصد روی دهد،

پیامبر در تبوک

بحث پیرامون مشکالت مسیر از حوصلة کتاب حاضر که بررسی ریشههای صلح امام مجتبی(ع)
است ،خارج است؛ اما با توجه به اهداف مهم خداوند که تأکید همه جانبه و همیشگی بر «تداوم رسالت
در بستر امامت معصوم» است ،هدف اصلی ماست.
وقتی پیامبر(ص) به تبوک رسیدند ،از سپاهیان روم اثری نبود .آنها وقتی از لشکرکشی مسلمانان
به سوی مرزهای روم مطلع شدند ،به منظور اجتناب از درگیری با مسلمانان ،به پادگانهای خود بازگشته
بودند.
علت عقبنشینی قوای روم را در چند مورد میتوان خالصه کرد:
 قوای روم نمیخواست خود را درگیر جنگ با مسلمانان کند؛ که نتیجة آن روشن نبود. شهرت جنگیدن مسلمانان ،ترس زیادی در دل رومیان ایجاد کرده بود. رومیان که هنوز خستگی جنگ با ایران از تن آنها بیرون نرفته بود ،آمادگی ورود به جنگجدیدی را نداشتند.
 خداوند طبق معمول در دل آنها رعب ایجاد کرده بود.كه البته اين با مورد دوم متفاوت است.
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پیامبر اسالم(ص) با سربلندی زیاد مدت  10روز تا دو هفته در تبوک توقف کردند؛ هرچند
خود نمیخواستند در خاک روم به پیشروی ادامه دهند ،زیرا قصدشان از حضور در تبوک مقابله با
طالیهداران سپاه روم بود.
همانطور که نوشتیم درگیری روی نداد ،ولی باز الزم بود هم برای تهدید رومیان و هم احترام به
لشکریان خود ،با آنها به شور و مشورت بپردازد .به همین منظور از آنها نظرخواهی کردند.
اکثریت قریب به اتفاق سپاهیان ،تعقیب نیروهای روم را به مصلحت ندیدند؛ لذا پیامبر مهربان
اسالم هم با نظر آنها موافقت کردند و از تبوک عازم مدینه شدند.
عقد قرارداد با مرزداران روم

مرزداران در عهد کهن مسؤولیت پاسداری از حدود و ثغور را به عهده داشتند .آنها عالوه بر این
مسؤولیت ،به عنوان چشمان تیـز حاکمان هم محسوب میشدند .یعنی تمام حـوادث و تحـوالت و
رفت و آمدهای مشکوک را به مرکز گزارش میکردند تا پایتختنشینها در برابر قوای مهاجم دشمن
غافلگیرنشوند.
پیامبر اسالم در مسیر بازگشت به مدینه با چندتن از مرزداران قراردادهایی منعقد کردند که در
تاریخ ثبت است.
عالوه بر آن ،سه تن از سران سپاه خود را مأمور تسلیم بعضی از قبایل دور و نزدیک تبوک نمودند.
«جـذام» و
سعدبن ُعباده را برای سرکوب قبیلة «بنی ُسلیـم» و ابو عبیده جراح را به مقابله با قبیلة ُ
خالدبن ولید را برای تنبیه قبیلة « ُدو َمـه الجندل» گسیل داشتند؛
كه هر سه به پیروزیهایی رسیدند.
خالدبن ولید موفق شد رئیس قبیله را دستگیر کند .سپس قبیلة وی را خلع سالح نمود .حداقل اقدام
وی مصادرة  500شمشیر 400 ،زره 400 ،نیزه ،تعدادی شتر و گوسفند و مقداری هم گندم بود که به
مدینه آورد .رئیس قبیله در مدینه پیمان عدم تعرض با پیامبر امضا کرد و سپس آزادانه به میان قبیلة
خود بازگشت.
هرچند این مسائل جنبة فرعی جنگ تبوک را دارد ،اما هدف از نگارش این سطور بيان این است
که سفر به تبوک سود مادی هم برای مسلمانان داشت .عالوه بر آن ،انعقاد چندین قرارداد مهم با مرزداران
تا مدتها سرحدات اسالم را از تعرض مصون نمود.
اینها بخشهایی از نتایج لشکرکشی به تبوک بود.

ابوذر ،مرد راستیها و درستیها

یکی از یاران صادق و مخلص پیامبر(ص) ،ابوذر غفاری است .این صحابی مؤمن و با اخالص
همواره مورد محبت و عالقة پیامبر قرار داشت .افتخار ابدی ابوذر به جملة مشهور و زیبایی است که
بر تارک تاریخ میدرخشد.
پیامبر(ص) دربارة ابوذر فرمودند:

 -آسمان بر سر هیچ کس صادقتر از ابوذر سایه نینداخته است.

فصل سوم /ضالل مبین

ابوذر در مع ّیت پیامبر عازم تبوک شد .گفتیم که هوا بسیار گرم بود .کمبود آب هم مزید بر علت
شده بود .مسیر بسیار صعبالعبور ،دشوار و طوالنی تبوک برای آنهایی که چندان تمایلی برای همراهی
با پیامبر نداشتند ،بهانهای شد که در نیمه راه پیامبر را رها کنند و بازگردند.
هرچند وقت به پیامبر خبر میدادند فالنی هم از همراهی خودداری کرده و بازگشت.
پیامبر میفرمودند :ولی ما به راه خود ادامه میدهیم .تا آنکه روزی به پیامبر خبر دادند :ابوذر هم
بازگشت .پیامبر فرمودند :ما به راه خود ادامه میدهیم .اما این بار پیامبر با شناخت دقیقی که از صمیمیت
و صداقت ابوذر داشتند ،فرمودند :اما ابوذر کسی نیست که ما را رها کند.
طولی نکشید که شَ َبحی از دور نمايان شد .شخصی آن را به پیامبر نشان داد .پیامبر فرمودند:
او ابوذر است.
حد ُه
بع ُ
ث َو َ
مو ُت َو َ
َر ِح َم اهلل ُ اَباذ ََر َیمشی َو َ
حد ُه َو َی َ
حد ُه َو َی ُ
خدا ابوذر را بیامرزد؛
تنها راه میرود،
و تنها میمیرد،
و تنها زنده میشود.

ماجرای ابوذر چه بود؟

کرات ثابت شده بود .ابوذر در مسیر تبوک شتری الغر و
مراتب اخالص ابوذر برای پیامبر به ّ
ضعیف داشت .بیابان مسیر هم خشک و لمیزرع بود .شتر کندرو در طول مسیر سرانجام ابوذر را از
کاروان جدا کرد .از آنجایی که شتر دیگر رمقی برای ادامة راه نداشت ،ابوذر وسایل خود را از روی
شتر برداشت و بر دوش کشید و پیاده به دنبال پیامبر به راه افتاد.
ابوذر در بین راه به سنگابی رسید که مقداری آب باران در آن جمع شده بود .ابوذر کف آبی برگرفت
و نوشید .متوجه شد که آب بسیار گوارایی است .او که عاشق سینهچاک پیامبر بود ،مشک آب خود را
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از آن آب پر کرد و بدون آنکه تشنگی خود را برطرف کند ،خسته و تشنه به راه خود ادامه داد تا سرانجام
به پیامبر رسید و داستان خود را برای پیامبر و اصحاب تعریف کرد.
ابوذر شدیداً تشنه بود .به دستور پیامبر رحمت مشربهای از آب برای ابوذر بردند .ابوذر مشغول
بازکردن وسایل مختصر بود .با کمال تعجب مشاهده کردند که مشک ابوذر پر از آب است .پیامبر از راه
لطف از ابوذر پرسیدند :ای اباذر! تو با داشتن آب تشنهای؟
ابوذر گفت :آری ای رسول خدا .پدر و مادرم فدای شما باد.
سپس ادامه داد :در بین راه به مقداری آب شیرین و گوارا برخوردم .حیفم آمد که آن آب را خود
بنوشم .از این رو مشک خود را از آب پر کردم تا شما از آب گوارا بنوشید!!
به راستي كه این همه صفا و صداقت را در کجا و در چه شخصی میتوان یافت؟
فاجعة بزرگ

یکی از صفحات تیره و زشت تاریخ اسالم طرح ترور پیامبر(ص) بود .اصوالً ترور همواره در
جهت خالف منافع عمومی انجام میشود؛
به همین دلیل:
تروریسم محکوم و تروریست منفور است.

ترور چون از موضع ضعف و همراه با ترس و اغلب در غافلگیری و یا تاریکی انجام میشود،
از طرف دیگر؛

همراه با خطاهای مضاعف است.

بهانههای تروریستها برای کشتن رقیبان خود بسیار سطحی و کودکانه است،
و چون محصول ترور،

کشتن افراد بیگناه است،

و یا حداقل مقتول در دادگاه صالحهای محاکمه و محکوم نشده،
و به جرايم احتمالی خود اذعان نکرده است،

ترور به لحاظ اسالمی هم،

هیچگونه وجه قانونی ندارد،

از اینها هم اگر بتوان گذشت،

و خالف و غلط است.

طرح ترور پیامبر عالیقدر اسالم بدترین ،زشتترین ،جنایتبارترین و منفورترین کار ممکن است
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که به طور قطع ،عامالن آن با هر خاستگاه عقیدتی و فکری ،مخلّد در جهنم خواهند بود.

آخر ،پیامبر عزیز اسالم که طبق گفتة خداوند رحمه للعالمین هستند؛
َو ما َأ ْر َس ْل َ
مين
ناک إِ َّال َر ْح َمة لِ ْلعالَ َ

چنین نفس پاک ،مطهر و عزیزی را به چه اتهامی باید ترور کرد؟

راستی که این یک فاجعة بزرگ بود.
واقعیت امر این است که:

طرح ترور پیامبر اسالم(ص)

گفتیم به میزانی که اسالم فراگیرتر و آوازة پیامبر اسالم در دنیای آن روزها در همه جا شنیده میشد،
دشمنان ایشان که عمدت ًا از تیرة بنیامیه بودند و یا حداقل توسط بنیامیه تحریک و حمایت میشدند،
فعالتر میگشتند .کار این جماعت از عرف معمول هم گذشت .آنها سرانجام تصمیم گرفتند که پیامبر اسالم

فصل سوم /ضالل مبین

 افراد سست عقیده و ضعیفاالیمان را میتوان به راحتی فریفت و آنها را وادار کرد که به هرجنایتی دست بزنند .بنابراین:
همة جنایاتی که در اسالم چه در زمان پیامبر(ص)،
و چه پس از ارتحال ايشان اتفاق افتاده،
همه توسط بیدینها و دینفروشان صورت گرفته است.

را ترور کنند.

ماجرای ترور پیامبر اسالم(ص) بدین قرار است:
مورخین نوشتهاند :گروهی از منافقان که از قبل کشته شدن پیامبر را در دستور کار خود داشتند،
تصمیم گرفتند در هنگام بازگشت از تبوک ،رسول خدا را به قتل برسانند .بدین منظور در شبی که پیامبر
باالجبار باید از گذرگاه تنگ و صعبالعبوری بگذرند ،شتر پیامبر را « َرم» دهند تا پیامبر را از شتر به
داخل دره بیندازد .منافقان قب ًال و بدین منظور ظروف فلزی را تهیه کرده بودند تا آنها را از باالی کوه به
پایین پرتاب کنند .آن ظروف طبع ًا با برخورد با بدنة کوه صداهای وحشتناکی تولید میکردند .در نتیجه
شتر پیامبر میترسید و با حرکتهای غیر عادی ،راکب خود را میانداخت .از آنجایی که مسیر شتر
از باریکهای صعبالعبور بین کوه و دره عمیق بود ،اگر توطئة آنها عملی میشد ،شاید آن توطئهگرها
به مقصود شوم خود میرسیدند .اما طبق معمول خداوند متعال پیامبر خود را از طرح خائنانة آنها آگاه
ساخت .در این موقع پیامبر به «ع ّمار» صحابی مخلص خود که زمام شتر را در دست داشت و به
«خُ دیفه» دیگر صحابی خود ،فرمودند مراقب باشند به هیچ کس اجازه ندهند از شتر پیامبر جلو بیفتد.
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در این موقع آن تبهکاران در حالی که صورتهای خود را پوشانده بودند ،نزدیک شدند .خُ دیفه به
دستور پیامبر با چوبدستی خود بر سر و صورت چند شتر آنها نواخت .از طرفی دیگر برقی درخشيد
و افراد تبهکار شناخته شدند .آنها که شدیداً نگران خود شدند ،به سرعت محل را ترک کرده و مراجعت
نموده و خود را در صفوف مسلمین پنهان نمودند.
پیامبر از دو همراه خود پرسیدند :آیا آنها را شناختید؟
آنها پاسخ مثبت دادند.
پیامبر فرمودند :فع ًال موضوع را پنهان کنید.
طبق روایت مرحوم طبرسی در «اعالم الوری» پیامبر نام یک یک آنها را برای خدیفه و ع ّمار ذکر
1
فرمود و سپس به آن دو دستور دادند آن را مکتوم بدارند و به دیگران نگویند.
پس از مراجعت منافقان ،پیامبر از خدیفه پرسید :آیا آنها را شناختی؟
خدیفه عرض کرد :شترانشان را شناختم که یکی از آنها شتر فالنی و آن دیگر شتر فالن کس بود.
ولی خود آنها سر و صورتشان بسته بود و در تاریکی شب گریختند و من آنها را نشناختم.
پیامبر فرمودند :میدانی چه کار داشتند و منظورشان چه بود؟
عرض کرد :خیر.
پیامبر فرمودند :آنها نقشه کشیده بودند تا به دنبال من به باالی گردنه بیایند و شتر مرا رم دهند و
مرا به دره بیفکنند؛ ولی خداوند مرا از توطئة آنها باخبر ساخت.
خدیفه عرض کرد :ای رسول خدا! آیا دستور نمیدهید گردن آنها را بزنند؟
پیامبر فرمودند :خوش ندارم که مردم بگویند محمد شمشیر در میان اصحاب و یاران خود کشیده
است.
از افراد فوق که  14نفر بودند 8 ،نفر از قریش و  4نفر از مردم مدینه بودند .بعضی از آنها پس از
2
ارتحال پیامبر(ص) ،خود را جانشین پیامبر نامیدند.
مظلومیت بزرگ

راستی این موضوع را به چه کسی میتوان گفت که از خشم و تعصب نسوزد و خون گریه نکند
و از درد به خود نپیچد و غمگین نشود؟
پیامبر رحمت که مردم حجاز را از انحرف بزرگ بتپرستی رهانید و به شاهراه هدایت خداپرستی
 -1زندگی حضرت محمد خاتم النبیین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص  613و شبهای پیشاور ،ص.606
 -2همان.
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کشاند و همه را از ذلّت هواپرستی به خداپرستی دعوت نمود و با پذیرش اسالم قیمت جان و جسم
آنها را باال برد و به آنها شخصیت داد و در دنیا معروف و مشهور نمود و همة مردم دنیا را به کرنش
در برابر خدای آنها وادار نمود ،اینک آن رسول رحمت که هیچ اجر و مزدی را از هیچکس برای این
خدمت عظیم خود مطالبه ننمود ،در برابر آن همه شوکت و عزت و معرفت ،عدهای به ظاهر مسلمان،
کار را به جایی رساندند که سعادت خود را در کشتن پیامبر میدیدند!! راستی چه اتفاقی افتاده بود و
یا چه اتفاقی در شُ ُرف انجام بود که انجام آن فقط و فقط با نابودی پیامبر مقدور بود؟ چه محاسبهای
شده بود که رحمه للعالمین مزاحم آنها محسوب میشد؟
پاسخ روشن است.
آنهایی که اسالمشان سیاسی بود و به خاطر مقام دنیوی و مادی و رسیدن به قدرت و ثروت
مسلمان شده بودند ،برای رسیدن به قدرت برتر لحظ ه شماری میکردند.
آنها که از قبل مشق وزارت و خالفت میکردند ،بیصبرانه منتظر مرگ پیامبر بودند.
آنها وقتی میدیدند که عمر پیامبر از  60گذشت ،دیگر عنان صبر و صبوری را از کف دادند و
به استقبال مرگ پیامبر شتافتند.
این البته آغاز فاجعه بود .آنها وقتی سرانجام دیدند که پیامبر در  28صفر سال  11هجری از دنیا
رفت ،به سرعت دور هم جمع شدند و خود را جانشین پیامبر معرفی کردند.
آنها پس از رسیدن به قدرت ،با هرکس و هرچیز که رنگ و بوی رسالت میداد،
با همة وجود مبارزه کردند.
مخالفت ابدی با راه و رسم پیامبر(ص)
ساده لوحی است اگر تصور کنیم آنهایی که تصمیم به کشتن پیامبر در مراجعت از تبوک داشتند ،پس از

ناکامی در آن تصمیم ،نقشة خود را به کناری گذاشتند و از آن منصرف شدند.

آنها طرح خود را مجدداً و در هنگام مراجعت رسول خدا از سفر حجه الوداع به اجرا گذاشتند؛ هرچند در
آن توطئه ،توطئهگران به نتیجه نرسیدند ،اما آنچه را که با ترور پیامبر دنبال آن بودند ،پس از ارتحال پیامبر
به آن دست یافتند؛ آن هم رسیدن به قدرت و حکومت بود.

مجسم را خانهنشین
آری ،ساده لوحی است اگر فکر کنیم آنهایی که اينگونه به قدرت رسیدند و اسالم ّ

کردند ،قصدشان ترویج اسالم بود.

آنها با آن گذشتة زشت که محصول بی معرفتی و بیاعتقادی بود ،به هزار دلیل میخواستند اسالم
را از بیخ و بن ،ریشهکن کنند .اما از آنجا که خداوند حافظ اسالم بود ،توطئة شوم آنها عقیم ماند.
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چه کسی باور میکند که از راه ترور پیامبر(ص) و خانه نشینکردن جانشین راستین وی میتوان
پاسدار ارزشهای اسالمی شد؟...

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

 25سال از ارتحال پیامبر گذشته بود .در این سالهای عسرتبار که باعث مشکالت زیادی شد
و احکامی از اسالم تعطیل گشت و پدیدههای زشتی ایجاد کرد ...اما سرانجام عثمان به همین دلیل
کشته شد.
مردم پس از عثمان ،علیبن ابیطالب(ع) را به عنوان خلیفه انتخاب کردند .هواداران همان خط
شروع به توطئه کردند .آنها که از ترس آنکه مبادا س ّنت پیامبر(ص) دوباره و با دست امیرالمؤمنین(ع)
احیا شود ،به ایجاد مانع در راه حاکمیت امیرالمؤمنین دست زدند و سرانجام آقا را کشتند...
آنها وقتی مشاهده کردند که خون پیامبر در رگهای اهلالبیت میجوشد و دیدند مولیالموحدین در دوران

کوتاه و دشوار خالفت خود ،راه پیامبـر را ادامه داد و احکام تعطیل شدة اسـالم را احیـا و اجـرا کرد ،پس از

امیرالمؤمنین متحد شدند که دیگر هرگز نگذارند از اهلالبیت کسی به خالفت برسد.

بنابراین:

 -تحمیل صلح به امام مجتبی(ع) توسط معاویه و وقایع پیش از آن ،در راستای اهداف استراتژیک بنیامیه

برای جلوگیری از خالفت و والیت اهلالبیت است.

به این مهم در همین فصل بیشتر اشاره خواهیم کرد.
پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع)

بیعت مردم کوفه با امام حسن(ع)

پسازآنکهامامدومجنازةاولینمسلمانواولینمظلومعالمشهیدحقوآزادیامیرالمؤمنینعلیبن
ابیطالب(ع) را در اختفای کامل در بیابانهای اطراف کوفه دفن کردند ،درست در روز  21رمضان
سال  40هجری در میانة گروهی از باقیماندگان شایستة مهاجر و انصار به مسجد کوفه آمدند؛ سوگوار
و عزادار .یک چشم مشحون از اشک و چشم دیگری سرشار از خون .محزون و افسرده ،غمگین ولی
مصمم و بردبار .گروهی از اهل کوفه که دو روزی بود بیپدر شده بودند ،به امام دوم تسلیت گفتند.
امام سپس به منبر رفته و چنین گفتند:
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«دیشب مردی از این جهان رخت بربست که نه از پیشینیان و نه از آیندگان هیچکس در
شایستگی به او نمیرسد.
او به همراه پیامبر خدا در راه خدا جهاد میکرد و از جان پیامبر نگهبانی مینمود.
پیامبر همواره پرچم مجاهدین اسالم را به او میسپرد و فرشتگان به همراهش بودند و هرگز از

صحنة نبرد جز با پیروزی باز نمیگشت و خداوند پیروزی را به دست او محقق میکرد.
او در شبی به ملکوت اعلی پرکشید که عیسی هم در همان شب به آسمان رفت و یوشعبن نون
وصی حضرت موسی نیز در همین شب چشم از جهان فروبست.
پدرم در حال مرگ چیزی از پولهای زرد و سفید از خود باقی نگذاشت ،مگر هفتصد درهم از
باقیماندة بخششهایش که میخواست با آن خدمتکاری برای خاندانش به خدمت بگیرد.

در این وقت چهـرة پدر در برابر دیدگانش به نظر آمد و گریـه گلویش را فشرد و باران اشـک بر
1
گونههایش بارید و همة مردم به گریه آمدند و اندوهی بزرگ و دردی جانکاه بر دلها سایه افکند.
امام به سخنان خود ادامه داد و پایگاه بلند معنویاش را بر همگان بیان داشت و بزرگواری و
شرفی که از سوی خداوند به او ارزانی شده ،به مردم اظهار کرد و گفت:

فصل سوم /ضالل مبین

ای مردم!
هرکس مرا میشناسد و آنکه نمیشناسد بداند که من حسنبن علی هستم.
من پسر پیامبر و فرزند جانشین پیامبرم .من پسر پیامبر بیم دهنده و بشارتبخش و فرزند
رسول خدا هستم که مردم را به فرمان الهی به سوی خدا میخواند.
منپسر چراغ روشن هدایتانسانها وازخاندان توحیدمکهفرشتة وحی برمافرود میآمدوازخانة
ما به آسمان میرفت.
من از دودمان پاکی هستم که خدا پلیدی را از آنها دور داشته و به پاکی معنوی پاکیزهشان ساخته است.
من از خاندانی هستم که خداوند دوستی آنها را بر همة مسلمانها واجب شمرده و در قرآن مجید
به پیامبرش فرموده است:
ُق ْل ال َأ ْس َئ ُل ُک ْم َع َل ْي ِه اَ ْجراً إِ َّال الْ َم َو َّد َة ِفي الْق ُْربی
 َو َم ْن َي ْق َت ِر ْف َح َس َنةً ن َِز ْد لَ ُه فيها ُح ْسن ًا

2

بگو:

من از شما در برابر تبلیغ رسالت آسمانی خود ،پاداشی غیر از دوستی خاندانم نمیخواهم،
و کسی که به کسب نیکی بپردازد،
ما هم بر پاداش نیکی او میافزاییم.

سخنان دقیق و فراگیر امام دوم دارای محتوای شکوهمند بود .اینکه:
 -1امام را به مجاهدات پدرش و گرفتاریها و سختیهای بزرگی که در راه گسترش اسالم و نگهبانی
از پیامبر متحمل شده بودند ،آگاه کردند و از پایداریهای ایشان در عرصههای هولناک نبرد سخن گفتند
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.304
 -2سورة شوری ،آیة .23
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و با صداقت و صراحت گفتند که از پیشینیان کسی به پایگاه او نرسید و آیندگان نمیتوانند موقعیت
او را دریابند.
مسلم ًا شخصیتی بزرگ است که بر همة مصلحان و بزرگان در ادوار تاریخ برتری یافته و چنین
مقامی بهحق شایستة پدرشان امیرالمؤمنین(ع) است.
 -2در این نکته که در شب شهادت پدرشان حضرت مسیح به آسمان عروج کرد و یوشعبن نون
وصی حضرت موسی به جوار حق شتافت و در چنین شبی حضرت مولیالموحدین امیرالمؤمنین دعوت
1
حق را لبیک گفت؛ حتی گفتهاند خود موسی هم در شب بیست و یکم رمضان از دنیا رفت.
 -3در اولین سخنان رسمی امام دوم به عنوان امام و رهبر و پیشوا و خلیفة امام دوم با صراحت
و فصاحت و دقت ،ویژگیهای امام اول شیعیان را برشمردند؛ ویژگـیهایی که در هیـچکـس قبـل
از امیرالمؤمنین نبوده و پس از ایشان هم نخواهد بود.
ائمة اطهار(ع) اهتمام ویژهای به مطرح کردن همیشگی پدر بزرگوار خود امیرالمؤمنین داشتند؛
الف :به دلیل آنکه امام اول محبوب و منصوص خدا و برادر و وزیر و وصی و ابن عم و خلیفة

پیامبر بودند ،بنابراین تأکید بر امانت و خالفت ایشان بر همگان فرض است؛ اما امامان ما که به حقیقت
امیرالمؤمنین آگاهی داشتند ،بیشتر میسوختند که چنین گوهر گرانبهایی مهجور مردم است.

ب :وجود مقدس ائمة اطهار ثبوتی است؛ اما خالفت و حکومت آنها اثباتی است ،یعنی نیاز به حمایت
و قبول مردم است .پس اگر امامت امیرالمؤمنین برای مردم جا بیفتد ،امامت همة آنها که تابعی از
امامت موالست ،کام ًال برای مردم جا میافتد و اینقدر تالش در جهت حذف آنها نخواهند داشت.
خطبة فصیح ،بلیغ و بسیار شگفتانگیز امام سجاد(ع) در دمشق و در حضور یزید و دیگر سران
بنیامیه دلیل ماست؛ كه اکثریت قریب به اتفاق مطالب آن خطبه ،دربارة امیرالمؤمنین(ع) است.
پس از سخنان امام که تلویح ًا همگان را به بیعت فراخواندند ،مردم به تدریج با ایشان بیعت
کردند .اولین کسی که دست امام را به عنوان بیعت گرفت« ،قیسبن سعد» بود .او که عالقهای خاص
به اهلالبیت و عداوتی دیرینه نسبت به معاویه داشت ،حین بیعت گفت :بیعت بر مبانی امر خداوند و
س ّنت پیامبر و جنگ با تجاوزکاران!؟
امام در همان لحظه ایشان را راهنمایی کرده و فرمودند :بر اساس کتاب خدا و س ّنت پیامبرش؛
 -1مراقبتهای ماه رمضان از آیتاهلل مهدی ریشهری.
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زیرا س ّنت پیامبر همه چیز را در بر دارد.

در نخستین روز تقریب ًا همة مردم کوفه با امام دوم بیعت کردند.

بر اساس س ّنت رایج ،موضوع شهادت امام امیرالمؤمنین(ع) و بیعت با امام دوم(ع) به عنوان یک
خبر و دستورالعمل بالفاصله با اسباب و وسایل آن زمان برای تمامی نقاط آن روز به غیر از مناطقی
که تحت سلطة معاویه بود ،منعکس شد و مردم آن مناطق نیز با استانداران و فرمانداران به نیابت از
امام دوم بیعت کردند.
خطرات و مشکالت

عمدهترین مشکالت فرا راه امامت امام دوم حضور خوارج بود.

گروهتروریستیخوارجکهپایهگذارکینههاودشمنیهایعمیقدرونیدرتشیعمحسوبمیشوند،
سالیاندرازبااقداماتضدارزشیخود،زشتیهایزیادیسببشدند.اینگروهساختارشکنوخونریز،
جدیترین مزاحمان والیت بودند.
قبل و بعد از جنگ نهروان ّ
برای نمونه به یک مورد از خشونتهای آنها در زمان امام امیرالمؤمنین(ع) اشاره میکنیم:

فصل سوم /ضالل مبین

به رغم سهولت بیعت یاران صمیمی اهلالبیت که بازماندگان از اصحاب پیامبر و گروهی از تابعین
بودند ،مشکالت بسیار زیادی وجود داشت و خطرات پیوسته و گسسته و سازمان یافته در کوفه احساس
میشد.

پس از فتنـه ،حکمیت که آن هم با توطئة عمروعاص و معاویه و رضایت خـوارج و خشونت و خامـی و

تعصب بیهودة آنها به سود ظاهری معاویه تمام شد -فتنة جدید آنها آغاز گردید .فتنهای که خواب از چشم
مسلمانان متعهد گرفته بود و آرامش جامعه را بر هم زده بود.
آنها به نفاق ،حکمیت را اشتباه گرفتند ،اما به دلیل رذالت خوارج و تحریک غیرمستقیم معاویه ،آنها تمامی

مشکالت پیش آمده از آن فتنه را به حساب امیرالمؤمنین گذاشتند.

گفتوگوهای امام و یاران امام با آنها سودی نبخشید .آنها با اعالم جنگ با امیرالمؤمنین از کوفه
خارج شدند و در خارج از آن شهر در منطقهای معروف به نهروان ،اردو زدند و آمادة رویارویی با پیشوای
پرهیزگارانگشتند.
امام اول که خطر معاویه همواره مد نظرشان بود و راهبردشان مبارزة جدی با معاویه ،نمیخواستند
با خوارج درگیر شوند و جبهة جدیدی آن هم با یاران دیروز خود داشته باشند .از این رو «عبداهلل بن
خباببن ارث» ،صحابی معروف را برای مذاکره نزد آنها فرستادند ،شاید به راه آیند و دست از فتنه
بردارند .وقتی که عبداهلل وارد اردوگاه آنها شد ،از وی پرسیدند:
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 توکیستی؟ مرد مؤمنی هستم. دربارة علیبن ابی طالب چه میگویی؟ او امیرالمؤمنین است و نخستین کسی است که به رسول خدا ایمان آورد. اسم تو چیست؟ عبداهلل خباببن ارث صحابی پیامبر. آیا از ما میترسی؟ آری. خطری برای تو نیست .حدیثی از پدرت بگوی که از پیامبر شنیده باشد .شاید خداوند سودیاز آن به ما رساند.
 پدرم از پیامبر روایت میکند که آن حضرت فرمود :پس از مرگ من فتنهای پدید میآید کهدل مردم همچون بدنشان میمیرد .دیروز ایمان دارند و فردا کافر میشوند.
 ما این طور حدیث از تو خواستیم؟ به خدا قسم تو را چنان بکشیم که تا کنون کسی را نکشتهباشیم.
آنگاه شانههای او را بستند و زنش را هم که حامله و نزدیک زایمانش بود ،گرفتند و هر دو را زیر
درخت خرمایی نگه داشتند ...سپس سر آن صحابی پیامبر را جلو چشمان همسرش از تن جدا کردندۀ
آنگاه شکم همسرش را دریدند و جنین او را تکه تکه کردند و بعد هم او را کشتند.
امام امیرالمؤمنین نمایندة دیگری به نام «حارثبن ُم ّره عبدی» را نزد آنها فرستادند تا با آنها
1
مذاکره کند .خوارج او را هم کشتند...
عوامل مثبت

هرچند مردم کوفه به دلیل ترکیب جمعیتی ناهمگون و عدم انسجام عقیدتی و قومی تبع ًا دارای
خاستگاه فکری ناموزون و خواست ناهماهنگ بودند ،حکومت بر چنین مردمی آسان نبود .البته حکومت
 25سالة خلفای ثالث که با کشته شدن عثمان پایان یافت ،تحوالت بسیار زیادی را در مردم مناطق
مختلف پدید آورده بود؛ تحوالتی که اغلب غیر قابل درک و تا حد زیادی غیر قابل تحمل بود.
به رغم همة این مشکالت باز هم میبینیم که امام اول ،مرکز خود را کوفه قرار دادند .سؤالی که برای
خیلیها مطرح است این است که:
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.247
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 -چرا امیرالمؤمنین(ع) به رغم مرکزیت مدینه نخواستند و یا نتوانستند مدینه را مرکز خالفت و حکمرانی

خود قرار دهند؟

فصل سوم /ضالل مبین

چند احتمال را میتوان ،به عنوان پاسخ به این سؤال مطرح کرد.
 -1پس از فتوحات اولیة اسالمی و به خصوص بعد از شکست ساسانیان ،نیاز بود که محل فرماندهی
در منطقهای باشد که به دنیای اسالم نزدیکتر باشد و مرکزیت داشته باشد.
 -2مردم مدینه پس از حکومت  25سالة شیخین و عثمان و تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم هر سه
علیه اهلالبیت یک نوع بیتوجهی به اهلالبیت در آنها ایجاد و تقویت شده بود .بنابراین به رغم بیعت
اولیه ،شخصیتهای مدینه قصد همراهی با علیبن ابیطالب را نداشتند.
 -3بدتر از همه به دلیل بخشنامة خطرناک خلیفة دوم در ممنوعیت انتشار حدیث ،قدرتهای
مسلط از ممنوعیت حدیث سوء استفاده کرده و بدعتهایی را در اعتقادات مردم وارد کردند.
این بدعتها به تدریج جزيی از سنت مسلمانان شده بود .بدیهی بود که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفة
راستین پیامبر نه میتوانستند با آن س ّنتها مبارزه کنند و نه در صورتی که قصد مبارزه داشتند ،مؤثر
حجت خدا ادامه دهندة آن روشهای ناصواب باشند.
بود و همچنین نمیتوانستند به عنوان ّ
 -4بسیاری از اصحاب ،به خصوص نسل جدید که مبدأ میل آنها به کلی عوض شده بود و دنیامداری
را در پیش گرفته بودند ،دیگر سر همراهی با خلیفة اصولگرای جدید نداشتند؛ این وضعیت در مردم
مکه هم قابل مشاهده بود.
 -5در کوفه که به شهری جدید شباهت داشت ،به خصوص پس از مسلمانشدن ایرانیان ،مردم زیادی
جمع شده بودند که هویت شهر را بر هم زده بودند .غیر از ایرانیها ،از مردم مناطق دیگر هم گروهی
که دنبال شغل ،نان ،مقام و خالصه پول بودند ،مشاهده میشدند .البته به رغم این موضوع ،مردم سنتی
کوفه اکثریت نسبی سکنة کوفه را تشکیل میدادند؛ که در آنها هم انسجام ،اتحاد و هدف واحد وجود
نداشت .چون آنها هم تا حد زیادی تغییر عقیده و تغییر روش داده بودند.
ما در همین کتاب و در فصل پنجم در مورد ترکیب جمعیتی سپاه امام دوم برای مبارزه با معاویه
به طور مفصل بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که:
 -یکی از عوامل مؤثر در بی نتیجه بودن لشکرکشی امام مجتبی(ع) برای رویارویی با معاویه ،عدم انسجام

سپاه امام دوم بود.

 -معاویه هم با اطالع از این عدم انسجام ،توانست در آن نفوذ کند و با سه عنصر زر و تزویر و تهدید[زور]

سپاه امام را از هم بپاشد و تدبیر امام را برای جنگ با معاویه خنثی کند.

بگذریم.
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خبر شهادت امام اول و بیعت مردم کوفه و اطراف با امام دوم با هم به معاویه رسید .معاویه
آشکارا از شهادت امام اول اظهار شادمانی و خوشحالی کرد .در این باره و در تقبیح عمل معاویه در
شهادت مولی ،بزرگان اسالم انتقادهای تندی کرده و شعرا اشعار بسیاری را در اعتراض به موضع
زشت معاویه در شهادت مولی سرودهاند ،که ثبت تاریخ است.
وقتی که معاویه خبر بیعت مردم کوفه را با امام دوم شنید ،بسیار غمگین شد .نارضایتی وی زمانی
افزایش یافت که خبردار شد همة محافل کوفه و شخصیتهای کوفی با امام مجتبی بیعت کردهاند.
معاویه که از وجود ائمة اطهار همیشه احساس خطر میکرد و شخصیت ضعیف خود را در برابر
شخصیت آن بزرگواران ناچیز میدید و بیریشه بودن خانوادهاش هم چیزی نبود که قابل کتمان باشد،
و از همه مهمتر سهم خود و پدر و ایل و تبارش در جنگ علیه اسالم و پیامبر اسالم و علیه مسلمانان را
همگان مطلع بودند ،بنابراین او چارهای جز استفاده از سالح فریب و عنصر دروغ و به کار گیری تزویر
نداشت.
طولینکشیدکهمعاویهباهمکاریوهمفکریمشاورانشبهایننتیجهرسیدکهنخستجاسوسهای
پرتجربه را محرمانه به کوفه بفرستد و از برنامههای امام دوم در جنگ با معاویه مطلع شود .همچنین
گروه دیگری همراه با هدایای گران قیمت به کوفه اعزام کند و توسط پول و طال ،سران قبایل را بخرد
و از پیوستن افرادشان به سپاه امام مانع شوند و هم فرماندهان و امرای ارتش امام را از جنگیدن با سپاه
شام مانع شوند.
هوشمندیهایفوقالعاده

امام مجتبی(ع) که از ماهیت ضد اسالمی معاویه اطالعات زیادی داشتند و از همان آغاز میدانستند
که معاویه از توطئه علیه خالفت کوفه غافل نمیشود ،با تعیین یاران مخلص خود در پاسداری از حدود
و ثغور کوفه مشغول شدند .طولی نکشید که دو جاسوس کهنهکار در کمند ضد جاسوسی امام دوم
1
گرفتار آمدند و دستگیر شدند و دستور اعدام هر دو را صادر نمودند.
پس از این فضاحت و آشکار شدن توطئة معاویة حیلهکار ،امام دوم نامهای به شرح زیر برای
معاویهفرستادند:

اما بعد!
تو جاسوسهایی را به سوی من فرستادهای و به دسیسه چینی پرداختهای .چنین به نظر میرسد

 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.314
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که آمادة جنگ هستی .یقین داشته باش که روزی علیه تو وارد جنگ خواهم شد.
به من خبر رسیده که تو تصمیم داری که خود را آمادة کاری کنی (خالفت اسالمی) که سزاوار آن نیستی.
همچنین شنیدهام که تو از شهادت امیرالمؤمنین خوشحالی؛ که باید تو را به خاطر این کار شماتت کرد...

تـو بـخـشـنـدهای و تـو مـرد دالوری که چون دلها از ترس در سینهها در طپش است
چنان در میدان جنگ به دشمن ضربه میزنی

کـه زنهـا به سـوگواری بـر سینـه کوبند

امواج خروشان دریـا کـه بـرمیخـیـزنـد

و نـیـزارهـا و پـلهـا را فـرا میگیـرنـد

هـرگـز از تـو بـخـشـنـدهتر نـیستنـد

که هزاران بدرة زر به مستمندان میبخشی

فصل سوم /ضالل مبین

در نامة امام به معاویه اخطار شده و هشدار داده شده و او را شدیداً تحقیر نموده و بر آمادگی برای
جنگ با او تأکید شده است.
معاویه در پاسخ به نامة امام دوم نوشت:
 اما بعد!نامهات رسید و از مضمونش آگاهی یافتم.
من از شنیدن خبر مرگ علی(ع) نه خوشحال شدم و نه اندوهگین ،نه امیدوار گشتم و نه تأسف
خوردم .اما دربارة پدرت باید به شعر «اعشیبن قیس بنی ثعلبه» توجه کرد که گفت:

از نامة معاویه میتوان میزان زیرکی و فریبکاری وی را به خوبی درک کرد .همچنین سستی و
ناتوانی اراده و ترسش از امام به خوبی نمایان است؛ زیرا به ستایش و بزرگداشت امام امیرالمؤمنین(ع)
میپردازد و به دروغ ،خرسندی خود را از شهادت امام انکار میکند .راستی اگر معاویه از امام دوم واهمه
نداشت ،چه ضرورتی برای چنین پاسخی بود.
از نامة امام مجتبی به معاویه قدرت ،شجاعت ،مدیریت و از همه مهمتر توکل به خداوند و توجه
دايم به رباالرباب و تمسک همیشگی به او موج میزند.
عنصر زمان

اوضاعکوفههنوزسامانسیاسیالزمنیافتهبود.عدةزیادیازمردمکوفهازشهادتامامامیرالمؤمنین
بسیار متأثر و متأسف بودند .آنها از اینکه امام اول را نشناخته و قدر او را ندانسته و فرمانبرداریش
نکرده بودند ،ناراحت بودند؛ البته جمع زیادی هم متحیر و منتظر بودند .زیرا از مکاتبات امام مجتبی
و معاویه باخبر شده و میخواستند بدانند که این نزاع چگونه شروع میشود و به کجا ختم خواهد شد.
البته گروهی مانند خوارج و بازماندگان جنـگ جمـل و صفیـن آشکارا و پنهان امیرالمؤمنین علیبن
ابی طالب را مسؤول میدانستند .آنها که از طریق گماشتگان معاویه پولها و هدایای وافری دریافت
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کرده و میکردند ،فقط و فقط مأمور بودند که علیه امیرالمؤمنین موضعگیری نمايند و بر این سیاست
ادامه دهند .البته خوارج شرایط بدتری داشتند .آنها هرچند در بازار گرم دینفروشی کوفه از دین و از
ارزشهای دینی دم میزدند و برای فریب مردم ،سادهزیستی را پیشة خود ساخته بودند و مستحبات
را بهجا میآوردند و نجابت به خرج میدادند!! به اعتقادات بسیاری از مورخان و اهل تحقیق ،آنها نیز
گماشتگان معاویه بودند که پول بگیرند و با ریاکاری و تمسک به ظاهر قرآن ،امیرالمؤمنین را که
قرآن ناطق و برادر و جانشین و وصی پیامبر بود ،محکوم کنند!؟
راستی که کوفه در آن روزها ،شرایط بد ،زشت و غیر قابل تحملی داشت...
در آن روزها زمان به سرعت میگذشت .معاویه پول خرج میکرد تا سیاست تفرق و تشتت را
در کوفه ایجاد کند ،تا امام دوم نتواند از آن آشفته بازار ،نیرویی منسجم برای جنگ با طاغوت شام
گزینش ،تجهیز و بسیج نمایند.
نامة دیگر امام به معاویه

امام دوم نامة دیگری به شرح زیر برای معاویه نوشتند:

از بندة خدا حسن ،امیرالمؤمنین ،به معاویه پسر ابیسفیان.
اما بعد!

خداوند محمد (ص) را برانگیخت و با صفت رحمه للعالمین و به دست او حق را آشکار کرد و

شرک را بر انداخت و عرب را به طور عموم و قریش را خصوص ًا ،عزت بخشید و فرمود:
ک َو لِق َْو ِم َ
َو إِن َُّه لَ ِذ ْک ٌر لَ َ
ون
ک َو َس ْو َف ُت ْس َئ ُل َ

1

همانااینیادآوریبرایتوومردمتوست.چونخداوندروحبلندپیامبررابهجوارخویشخواند،عرب

در امر جانشینی او به منازعه برخاست.

قریش گفتند ما از بستگان و خویشان پیامبریم و شایستـه نیست کسی با ما در امر جانشینـی او

به مخالفت برخیزد.

اعراب هم این حق را به قریش واگذاشتند ،ولی قریش حقی را که اعراب واگذارده بودند دربارة

ما انکار کردند و از ما بازداشتند.

هیهات! که قریش دربارة ما انصاف ندارند و برتری در دین و سابقة اسالمی ما را نادیده انگاشتند.

الجرم مبارزه و اختالف تو با ما نیز در امر خالفـت ،کـاری خـالف حقیقت است که همه میدانند و اثری

پسندیده در اسالم بر جای نمیگذارد .سرانجام همگی به خدا خواهیم پیوست.
 -1سورة زخرف ،آیة.44
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ما همیشه از خدا خیر و نیکی میخواهیم و امیدواریم در این دنیا چیزی به ما ندهد که در آخرت

موجب نقص ما شود.

هنگامی که خداوند علـی(ع) را به جوار خود برد ،مسلمانان پس از او ،مقـام خـالفت را به من

سپردند.

از خدا بترس ای معاویه و به وضع امت محمد(ص) نگاه کن،
و خون مردم را مریز،

و کارشان را با قبول خالفت من اصالح کن.

والسالم.

1

پاسخ معاویه به نامة امام دوم
فصل سوم /ضالل مبین

معاویه نامة مشروحی در پاسخ امام مجتبی(ع) فرستاد .در نامة وی آثاری از صداقت ،درستی و
توجه به اصول و معارف دینی نیست .او مانند نیای خویش به فریبکاری و سفسطه دست زد.
وی ضمن شرح مفصلی از ابوبکر ،عمر ،عثمان و هماهنگی مردم با آنها به جنگ صفین پرداخته
است ،بدون آنکه به علتالعلل کشته شدن عثمان توسط مردمی که از بدعتهای زشت وی به تنگ
آمده بودند و شاهد بخششهای نجومی بیتالمال به بنیامیه بودند ،اشارهای کند.
همچنین معاویه موضوع همدلی مردم مدینه ،حجاز ،عراق ،مصر و یمن در بیعت با امیرالمؤمنین را
به ک ّلی مسکوت گذاشته و به جنگ صفین و موضوع حکمیت پرداخته و منافقانه به یک تحلیل آبکی
رسیده و به آن تمسک جسته است.
او به رغم این نامه ،نامة دیگری برای امام دوم به شرح زیر ارسال داشت:
 اما بعد!همانا خدا آنچه بخواهد دربارة بندگانش انجام میدهد و هیچ چیز مانع اجرای فرمان او نمیشود.
او خیلی زود به حسابها میرسد.
بترس! از اینکه اختیار و آرزویت به دست مردمی سبک رأی و اوباش بیفتد و نابخردان دربارة
ما ابراز عقیده کنند؛ چنانکه از ادعای خود بازگردی و خالفت مرا بپذیری ،من هم به وعدة خود وفا
میکنم و شرایط پیمان را به جا میآورم و در این مورد چنانکه اعشی شاعر بنیقیس گفت ،عمل
میکنم ،که گفت:
'' اگر کسی به تو امانتی سپرد به آن وفا کن ،تا پس از مرگ تو را امین بخوانند!
 -1شرح نهجالبالغه ابن ابی الحدید ،ج ،4ص.10
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اگر دوستت بینیاز بود ،به او رشک مبر و اگر در سرمایه فانی شده ،به او جفا مکن''.
و پس از من خالفت به تو خواهد رسید ،که از هرکس شایستهتری.
1
والسالم.
پایان نامه نگاریها

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

امام دوم خط کلی خود را داشتند و همان خط را به عنوان نقشة راه میپیمودند.
نامه نگاریها و تهدیدها کمترین تأثیر در خط مشی امام نداشت ،اما معاویه اينگونه نبود.
از آنجایی که نیرنگ و دروغ کار اصلی معاویه بود ،او با هیچکس روراست نبود و صادقانه
برخورد نمیکرد ،به همین دلیل توانست بیش از  25سال در منطقة شام با فریب حکومت کند .البته
از دیدگاه بنیامیه و شخص معاویه ،فریب و دروغ و به کار بردن زور ارکان محکم حکومت بود ،نه
کفایت و لیاقت.
به فرمودة سیدالشهدا اباعبداهلل الحسین(ع):
الدنیا
اس َع ُ
بید ُّ
ال ّن ُ

اغلب مردم بندة دنیا هستند.

بنابراین برای حکومت بر دنیاداران و دنیا طلبان رفتار معاویه قابل توجهتر از صداقت و مدیریت
است.
آنهایی که تاریخ صدر اسالم را مطالعه میکنند ،وقتی به عملکرد معاویه میرسند بسیار تأسف
میخورند و تعجب میکنند که چرا کمتر از  30سال که از ارتحال پیامبر رحمت(ص) میگذشت،
باید معاویه در شام یکـهتاز میدان حکومت شود و بر بخش مهمی از دنیای اسالم حکم براند ،آنگاه با
فریب و دغلکاری ،حکمیت را مطرح کند و به سود خود به اتمام برساند؛ پس از آن هم ،اينگونه با
نوة پیامبر و فرزند امیرالمؤمنین به ستیز برخیزد؛ انگار که اسالم مدیون وی ،و مسلمانان نیز مرهون
او ،و حکومت اسالمی هم ُملک مطلق اوست.
معاویه طوری میگفت و مینوشت و عمل میکرد مانند کسانی که در سال  12بعثت در عقبه،
با پیامبر(ص) بیعت کرده بودند و در آن دوران عسرتبار ،پیامبر را برای پیشبرد اسالم به یثرب
دعوت نمودند.
معاویه طوری به حکومت اسالمی چسبید که هرکسگمان میکرد در جنگهای اولیة اسالم همواره خط

مقدم جبهة اسالم علیه کفر بوده است.
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.326
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اما بعد!

نامهات به من رسید.

در آن ،هرچه خواستهای نوشتهای.

فصل سوم /ضالل مبین

کسی که از عملکرد ابوسفیان ،معاویه و ایل و تبارش بیاطالع بود ،حداقل تصورش اين بود كه او
ِ
اسالمی نوپای مدینه به کار
و خاندانش همة امکانات خود را در راه تحکیم اسالم و تقویت دولت
گرفته و تا آخر حافظ ارزشهای اسالمی بوده و پاسدار ارزشهای اسالمی نيز مانده است.
اما سادگی نزدیک به سفاهت گروهی دیگر ،معاألسف باعث شد معاویه با آن پیشینة ننگین که
در همه جا ضدیت با اسالم ،بیتالغزل اعمال وی و بنیامیه بود ،به حکومت برسد و حداقل به مدت
 20سال حاکم بالمنازع اسالم شود؛ فتوا دهد ،قرآن تفسیر کند ،علما را بنوازد ،به شعرا صله دهد و
برای مردم خط حالل و حرام را تبیین نماید!؟؟...
اما هرچه بود معاویه ،معاویه بود و مردم کوفه هم در عمل خواستار چنین عنصری شده بودند .اما
امام دوم حجت خدا بودند و دنبال راهی میگشتند تا طعم شیرین حکومت اسالمی و شایسته ساالری
اسالمی را به مردم بچشانند.
در همین رابطه بود كه امام دوم به آخرین نامة معاویه چنین پاسخ دادند:

من به تو پاسخی نمیدهم ،زیرا میترسم بر سرکشی خود بیفزایی.

از چنین چیزی به خدا پناه میبرم .بیا و از حق پیروی کن.

تو نیک میدانی که من سزاوار آنم و این گناه من است که سخنی به دروغ بگویم.

1

بدین ترتیب آخرین نامة امام به معاویه هم ارسال شد.
در آن روزها یعنی در سال چهلم هجری سن امام  38سال و معاویه  60ساله بود.
ضمن ًا آخرین نامة معاویه تهدید به جنگ و پاسخ امام دوم ،آمادگی برای رویارویی با معاویه بود؛
هرچند در نامة معاویه راهی برای سازش و نرمش مشاهده میشود ،اما انعطافناپذیری امام دوم در
پاسخ به نامة معاویه ،موج میزند.
آخر كالم

مشكل حاكميت جور توسط حاكمان جور امرى نبود كه به صورت يكباره و يكروزه انجام شود.
همچنين تداوم حاكميت جور بر كشورهاى دنيا و بر عالم اسالم-كه معاألسف تا امروز ادامه دارد-
حاصل بىدينىها و بياعتقاديها و تشكيل جلسات پنهان و آشكار عناصرى بود كه اغلب نقشى در
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص.328
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پاسدارى از اسالم و ترويج آن نداشتند.
آنها كه تفكر بتپرستى ،خودپرستى ،شرك و كفر بر جان و وجودشان رسوب ضخيمى بهوجود
آورده بود ،هرگز سر همراهى با پيامبر(ص) را نداشتند.
و ديديم كه همينها چندين بار قصد ترور پيامبر(ص) را داشتند.
سفاهت جمعى از مسلمانان و سادگى بىاندازة عدهاى ديگر از يك طرف و داشتن تشكيالت
قوى و گستاخى عدهاى ،سبب شد كه پس از ارتحال پيامبر هم نگذاشتند جانشينان راستين پيامبر
رحمت طعم گواراى اسالم ناب را به مردم بچشانند و تشنگان توحيد را از سرچشمة زالل آن سيراب
نمايند.
همان بىمعرفتهايى كه به اشكال مختلف به اميرالمؤمنين(ع) فشار مىآوردند كه با معاويه
مماشات نمايد ،امام مجتبى(ع) را هم مجبور كردند كه با معاويه صلح كنند.
ِ
جنـگ تعيينكننده با معاويه نشان
آخرين نامة امام دوم به معاويه ،عـزم جـزم ايشان را براى
مىدهد؛ اما دوستان نادان با نادانىهاى خود مسير تاريخ را عوض كردند .يعنى هم امام دوم را در
عمل از خالفت خلع كردند و هم مانع جدى خالفت جانشينان پيامبر شدند و هم از حاكميت توحيد
در طول تاريخ مانع شدند.
بنابراين،
مخالفت با امام معصوم يعنى:

مخالفت با حاكميت توحيد،

و حاكميت ارزشهاى اسالمى.
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فصل چهارم

مشکالتپایانناپذیرامامامیرالمؤمنین

(ع)

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

ارتحال پیامبر(ص) دو نوع درد و داغ برای اهلالبیت(ع) به بار آورد:

 -1نفس ارتحال پیامبر(ص) ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر بود ،زيرا اتصال خداوند با خلق که به
وسیلة وی برقرار بود ،قطع شد و رحمه للعالمین با فوت خود ،جهان هستی را از فیض وجود پربركتش
محروم کرد.
 -2با ارتحال پیامبر(ص) ،دشمنیهای پنهان ،آشکار و مشکالت آغاز گردید؛ دشمنیهایی که میتوان
در سه عرصه مشاهده و مطالعه کرد:
الف :دشمنی با نفس اسالم؛

مشرکان باقیمانده ،بتپرستان ،یهودیان ،دربار و دولت روم ،به رغم پراکندگی ،یک وجه مشترک
داشتند ،آن هم ریشه کنی اسالم بود.
ب :دشمنی با اهلالبیت؛

بسیاری از اعراب جاهلی که اسالم در قلب آنها نهادینه نشده بود ،از اینکه پیامبر(ص) تا آن حد
به اهلالبیت بها میدادند ،ناراحت بودند.
رسم جاهلی بیاعتنایی به خانواده ،به خصوص به زن بود .با ارتحال پیامبر(ص) آنها فرصتی یافتند
تا با احیاي فرهنگ جاهلی عم ًال با پیامبر بستیزند.
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ج :دشمنی با شخص امیرالمؤمنین(ع)؛

از آنجایی که نقش امیرالمؤمنین(ع) در پاسداری از اسالم و از پیامبر(ص) آشکار ،چشمگیر و
زبانزد بود ،امیرالمؤمنین که در تمامی جنگهای اسالم علیه کفر همواره خط مقدم بودند و بسیاری از
رجال بتپرست دیروز و مشرکان مشهور را به هالکت رسانده بودند ...آن روزها دشمنی و کینة خود
را با مولی آشکار میکردند.
این سه گروه از مخالفان ،همه و همه در یک برنامه متحد شدند،

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

نگذارند امیرالمؤمنین(ع)،

اینکه به هر قیمتی که شده،

طبق خواست خداوند و توصیههای مکرر پیامبر(ص)،

به خالفت برسند...
اینطور هم نبود که همة مردم یکباره غدیر را که  70روز پیش اتفاق افتاد ،فراموش کرده باشند؛
جمع قلیلی به آن جاهل بودند و جمع کثیری تجاهل میکردند.
ریشههای ناکامیهای حکومت مولی امیرالمؤمنین(ع)

درطول14قرنگذشتهبحثهایزیادیپیرامونعلتیاعللشکستهاوناکامیهایامیرالمؤمنین
علیبن ابی طالب شده است .بررسی همین دالیل که همه نوشتهاند ،یک خط کلی و نسبت ًا دقیقی به هر
محققی میدهد که ریشة این همه مشکالت درکجاست و انگیزة آنها چه بوده است.
در این فصل برآنیم تا به استناد آن همه قرائن و شواهد ،مقصرهای آن ناکامی را معرفی کنیم.
در آغاز تالش داريم تا به این موضوع اساسی توجه ویژه کنیم که اصوالً اعتقاد به اسالم و پاسداری
از ارزشهای اسالمی به میزان وابستگی درونی و قلبی انسان به توحید و مبانی توحیدی دارد .چیزی
که پیامبر اسالم از همان آغاز ،شرط الزم و کافی مسلمانی معرفی کردند و همواره بر توجه و باور بر
آن پافشاری کردند؛ یعنی شهادت به وحدان ّیت خداوند:
اَشْ َه ُد اَ ْن ال اِ َال اِ ّال ا هلل ُ

میدانیم که شهادت از گفتن و اقرار کردن و باور داشتن و خالصه از هر نوع ابراز و اظهار ،برتر
است .شهادت باور به قلب و اقرار به زبان است.
تا چیزی در روح ،درون ،باطن و نهاد انسان نهادینه نشود ،به شهود نمیرسد.

پس شهادت:
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ِ
باور داشتن موضوعی از عمق وجود است.
خروجی چنین باوری را شهادت گوییم.

ِ
الح َد ِ
ث َکا َال ِ
ته
یی َق ِب َل ُ
لب َ
اِنَّما َق ُ
لقی فیها شَ ٌ
رض الخال َیة ما ُا َ

1

درون جوان مانند زمینی است که چیزی در آن کاشته نشده است .هرچه به جوان بگویی قبول میکند.

برعکس ،پیران در گذر زمان به یک باوری ،درست یا غلط ،رسیدهاند و دیگر تغییر آنها آسان نیست.
مرحوم حجتاالسالم والمسلمین آقای فلسفی دو جلد کتاب در مورد کودک تحت عنوان «کودک
از نظر وراثت و تربیت» نوشتهاند ،کتابی ارزشمند و در خور توجه بسیار .دو جلد کتاب هم در مورد
جوان به نام «جوان از نظر عقل و احساسات» دارند .هر محققی که بخواهد دربارة جوانان ،خواستها،
تمایالت و میل درونی و برونی آنها بفهمد و یا بنویسد ،بینیاز از مطالعة این کتابها نیست .پس
از چاپ و انتشار این کتابها و اثرات مثبتی که در جامعة آن روزها -یعنی سال 1341سال چاپ
کتاب کودک و  1344سال انتشار کتاب جوان در جامعه -گذاشت ،جمعی از یاران و دوستان
مرحوم آقای فلسفی به ایشان پیشنهاد کردند تا دربارة پیران هم کتاب بنویسند .ایشان گفته بودند
چون تأثیرپذیری پیر بسیار محدود و ناچیز است نیازی به تهیة کتاب مستقل در این باره نیست.
مقصود از نوشتن این مطالب ،توجه کردن و توجه دادن به یک نکتة بدیع و مهم است .و آن اینکه:

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

پیامبر اسالم از همان آغاز بعثت و در مکه به رغم مشکالت فراوان و محدودیتهای بسیار و
خطرهای بالقوه و بالفعل ،در این زمینه زحمت زیادی کشیدند تا توانستند جمع کمی از مردم مکه
به خصوص جوانان آن شهر را با خود همراه کنند .اتفاق ًا علت اینکه هواداران اولیة ایشان را جوانان
تشکیل میدادند ،همین بود که جوانان ضمايری خالی از هر باوری دارند .بنابراین بهتر میتوان با
آنها تعامل کرد.
امیرالمؤمنین(ع) در مورد تأثیرپذیری جوانان گفتة زیبایی دارند:

باید برای تربیت کودک ،از همان آغاز تولد و حتی از دوران جنینی و یا حتی قبل از آن تالش کرد.

در این باره روایات بسیار زیادی در دسترس ماست .همچنین برای رفتار مناسب با جوانان و
نوجوانان باید با خواستها و افکار آنها آشنا شد تا با شناخت بهتر بتوان باب گفتوگوی تأثیرگذار
را با آنها باز کرد .اما با افراد سالخورده به راحتی نمیتوان به توافق اعتقادی و باورهای دینی رسید .معاالسف

پیران در برابر رخدادهای منفی آسیبپذیرند و زود تحت تأثیر قرار میگیرند!!

این هم از عجايب است ،یعنی تأثیرپذیری بسیاری از پیرها در برابر مسائل منفی.
پس از ارتحال پیامبر(ص)

پیامبر عزیز اسالم در روزهای پایانی عمر شریف و با برکت خود تصمیم گرفتند کاری را که

 -1نهج البالغه خطبة 83و نامة.31
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

در سال نهم هجری با لشکرکشی به مرزهای روم برای نشان دادن آمادگی حکومت اسالمی درجهت
رویارویی با دولت روم کرده بودند ،با اعزام سپاه اسالم به آن نواحی تکمیل کنند .به همین منظور به
«ج ْر ْف» جمع شوند و پس از تجهیز و آماده سازی تحت
اصحاب فرمان دادند که همگی در اردوگاه َ
فرماندهی «اسامهبن زید» به صوب روم به حرکت درآیند .بزرگان صحابه تمام ًا باید در این لشکرها
حضورمییافتند.
اصرار پیامبر(ص) در این موضوع:
 نخست ،به دلیل آگاهی ایشان از خطر دوبارة تهدید دولت روم براي حمله به مدینه بود. دوم اینکه همة قراين حاکی از آن بود که عمر پیامبر در شرف پایان است .پیامبر میخواستند وقتیِ
خالفت امیرالمؤمنین ،در مدینه نباشند تا در موضوع جانشینی
که از دنیا میروند ،معاندان و مخالفان والیت و

ایشاناخاللایجادنشود.زیراپیامبرازطریقمختلفمطلعشدهبودندکهعدهایازسرانومشاهیرباتشکیل
جلسات محرمانه تصمیم گرفتهاند به هر قیمت که باشد از خالفت امیرالمؤمنین علیبن ابی طالب(ع)
جلوگیری کنند!! راستی؛
آیا آنها مسلمان بودند؟
آیا ایمان در دلهای آنها نهادینه شده بود؟
آیا آنها به خدا و روز قیامت باور داشتند؟
اگر پاسخ این سؤاالت مثبت بود ،باید همگی تابع و تسلیم خداوند و پیامبر شوند.
موضوع خالفت امیرالمؤمنین امر خدا بود .پیامبر 70روز پیش در غدیر با صراحت بر آن تأکید کردند.
مگر قول پیامبر قول خدا نیست؟
ی
ى إِ ْن ُه َو إِلَّا َو ْح ٌی ُیوح 
َو ما َی ْن ِط ُق َع ِن الْ َهو 

1

پیامبر از پیش خود چیزی نمیگوید؛ آنچه میگوید وحی و دستور خداست.

هرچه میگوید قول خداست و هرچه از مردم میخواهد ،خواست خداست؛ آنها نباید با پیامبر
مخالفت میکردند و با رفتار خود پیامبر را میآزردند؟
اسالم ،دین تسلیم

ما بارها گفتهایم و در نوشتههای خود بر این نکته اشاره کردهایم که:

اسالم و مسلمانی مکتبی است که بر اساس تسلیم بودن در برابر اوامر و نواهی الهی ایجاد میشود.

گفتن از مسلمانی کافی نیست ،حتی عمل به قوانین و مقررات هم دلیل بر اعتقاد به اسالم نمیباشد.
 -1سورة نجم ،آیات3و.4
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مگر نگفتهاند که:
نيةُ الْم ِ
ؤم ِن خَ ْي ٌر ِم ْن َع َم ِل ِه
َّ ُ

َو ُك ُّل ِ
عام ٍل َي ْع َم ُل َعلى َّني ِت ِه

1

ّنيت مؤمن بهتر از عمل او،

و ّنيت كافر بدتر از عمل او
و هر كس مطابق ّنيت خود عمل میكند.

نیت که برتر از عمل است ،دلیلش آن است که نیت برخاسته از قلب است و چون ریشه در باطن دارد،
دلیل بر اعتقاد است؛ پس در اسالم به ن ّیت بها و نمره میدهند ،حتی اگر به عمل هم نیانجامد .چون
شخص ،معتقد به آن بوده است .برعکس:
 اگر کسی دست به کاری زند که برخاسته از درون و قلبش نباشد،هیچ ارزشی ندارد.

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

َو نيةُ الْ ِ
كاف ِر شَ ُّر ِم ْن َع َم ِل ِه
َّ

در این باره مثالی میزنیم:
اگر یک شخصیت الهی و یا سیاسی ،شخصی را به منظور خاصی به مأموریت بفرستد ،مث ًال او را
مأمورتهیة کتاب خاصی کند که در قم وجود دارد ،مأمور وارد قم ميشود؛ نخست به زیارت حضرت
معصومه ميرود ،سپس نماز زیارت هم بهجای ميآورد ،آنگاه به دیدن شخصیتهای مختلف ميرود.
بعد از آن ده کار بزرگ و کوچک انجام ميدهد و بعد از انجام همة این امور به دنبال کتاب مورد نظر
ميرود و پس از گرفتن آدرس کتابفروشی به آنجا مراجعه ميکند .ميبیند کتابفروشی تعطیل شده
و یا کتابفروش ميگوید آخرین نسخه از کتاب مورد نظر شما نیم ساعت پیش به فروش رسید...
مأمور پس از آن به تهران مراجعه ميکند و شرح کشافی از سفر خود به قم ميدهد و از موفقیت سفر
ميگوید .آیا برای آن شخصیتی که وی را برای خریدن کتاب به مسافرت فرستاده ،گزارش وی قابل
قبول است؟ آیا او وقت همه را تلف نکرده است؟ آیا نمیتوان گفت که او اصل را فراموش کرده
و به فرع چسبیده است؟ حداقل نمیتوان از او ایراد گرفت که اگر وی نخست به موضوع مأموریت
خود بها میداد و کتاب را میخرید ،سپس به دیگر امور میپرداخت ،کارش قابل قبول بود؟ آیا نباید
او را شماتت کرد؟ بنابراین تمام کارهای وی در این سفر ،هرچند به ظاهر جالب و ارزشی است ،اما
 -1كافی(ط -االسالمیه) ،ج ،2ص .48
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چون در مأموریت وی نبوده ،به ضد ارزش تبدیل میشود .زیرا او باید مأموریت خود را بشناسد و به
آن عمل کند و تسلیم ولی خود شود.
امام امیرالمؤمنین(ع) در این مورد میفرمایند:
سالم ُه َو ال َّتسلیم
اَ ِال ُ

1

دین اسالم ،دین تسلیم بودن است.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

سرانجام آن دین به دنیا فروختگان که از طرق عوامل خود از بیماری پیامبر(ص) با اطالع
شدند ،دست به ضد حمله علیه پیامبر و خداوند زدند و برای آنکه در غیاب آنها پیامبر نتواند علیبن
ابیطالب را به عنوان خلیفة خود در بین مسلمانان تثبیت کند ،جسته و گریخته از اردگاه «جرف»
بازگشتند .آنها بهانه هم داشتند؛ بازگشتگان که در حقیقت از خدا برگشتگان بودند ،به کسانی که از آنها
ایراد میگرفتند که چرا اردوگاه را که امر خدا و پیامبر بود ،ترک کردید میگفتند :باخبر شدیم که
پیامبر بستری است! ناراحت شدیم؟! آمدیم شاید بتوانیم کمکی کنیم تا پیامبر بهبودی کامل یابند.
هیچکس نبود به آنها بگوید شما باید بر اساس فرمان پیامبر به جنگ رومیان بروید .عمل صالح شما
اجرای دستور پیامبر است .ترک اردوگاه حتی اگر برای انجام عمره رجبیه باشد ،حرام است.
این تازه زمانی است که بپذیریم بازگشت شما به دلیل نگرانی از وضع جسمی پیامبر است؛ اما
اگر ثابت شود که بازگشت شما به مدینه به منظور کودتا علیه خدا و پیامبر و جلوگیری از خالفت
امیرالمؤمنین بوده است ،هر قدم که برداشتهاید ،هزاران مالئکه شما را در هر قدم لعن کردهاند...
آری ،به رغم توصیههای اکید پیامبر(ص) مبنی بر تجهیز لشکر به فرماندهی اسمامهبن زید ،سران
و مؤثران و کلیة افرادی که باید در این لشکر حضور یابند و هرچه زودتر عازم جبهههای جنگ شوند،
بدون نگرانی از مؤاخذه و بدون خوف از تنبیه و حتی بدون آنکه از تمرد خود در نافرمانی خدا و
پیامبر احساس شرمندگی کنند؛
اوالً :خیلی ساده و طبیعی به مدینه بازگشتند.
ثانی ًا :خیلی معمولي و بدون احساس خجلت به دیدن پیامبر رفتند.
ثالث ًا :در حضور پیامبر و در آن لحظة حساس که پیامبر اسالم میخواستند بر خالفت امیرالمؤمنین
تأکید چند باره کنند و برای آنکه بعدها عدهای نتوانند در آن تشکیک کنند ،با کمال پررویی و
گستاخی ،پیامبر عزیز را متهم به هذیانگویی کردند.
شما اسم این کار را چه میگذارید؟

آیا اسالم اجازة چنین گستاخیها را به مسلمانان میدهد؟

 -1نهج البالغه ،کلمات قصار ،ش.125
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اسالم دین تسلیم است .زیبایی کار اسالم هم در همین است؛ یعنی همه بپذیرند و بپذیریم که:
عقل ما محدود و خرد ما ناقص و دانش ما سطحی و دیدگاه ما یک بعدی و تدبیر ما کماثر،

تکرار تاریخ

ما چون در نوشتة دیگر خود ،مسائل پیش آمده در مدینه از چند روز قبل از ارتحال پیامبر و مسائل
پس از ارتحال را به صورت مفصل نوشتهایم ،دیگر نیازی به تکرار نیست .از طرفی چون هدف از
نوشتن این کتاب ،بررسی ریشههای صلح امام مجتبی(ع) است ،ما باالجبار به مسائل پیش آمده پس
از ارتحال پیامبر(ص) میپردازیم:
در  28صفر سال  11هجری ،یعنی تنها  70روز بعد از غدیر خم روح بلند پیامبر اکرم اسالم به سوی
عرش پرکشید و عالم هستی را از رحمت برجستة خود محروم ساخت.
همان افرادی که از قبل منتظر ارتحال پیامبر بودند ،در محیطی به نام «سقیفهبنی ساعده» جمع
شدند و به رغم توصیههای اکید خدا و پیامبر و به اتهام بدتر از فعل خود و اینکه پیامبر برای بعد از
خود جانشین تعیین نکردهاند ،در صدد تعیین خلیفه برآمدند.
بدون تردید عمل زشت و ادعاهای آنها موهن بود .زیرا عمل آنها مخالفت آشکار با فرمان خدا و پیامبر
بود .اما اتهام آنها و ادعای آنها بدتر از عمل آنهاست .اصوالً این ادعا که پیامبر برای بعد از خود جانشینی
تعیین نکرده ،عالوه بر دروغبودن ادعا و بهتان عظیم ،نشان بارزی از شرک نهادینه شدة آنهاست.
مگر مشرکان چه میگفتند؟
آنها خدایی نمیدیدند تا با او به منازعه و مبارزه برخیزند ،بلکه آنها با دستورات خداوند که از زبان
پیامبران میشنیدند ،مخالفت میکردند و پیامبران الهی را مانند خودشان ساده ،عادی و بیارتباط با
خدا میپنداشتند:

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

و حتی فهم ما برای درک معارف هم ناتوان است.
پس چقدر قابل تقدیرند کسانی که در این موارد به پیامبر که عقل کل است متوسل شوند .زیرا
پیامبر به دلیل ارتباط پیوسته با خدای سبحان از همة دانشها و معارف برخوردارند.
تسلیم در برابر چنین پیامبری حاصل عقل سلیم است.

َ
ِ
ون
شی ٍء إِ ْن َأن ُت ْم إِال َت ْك ِذ ُب َ
شر ِّم ْث ُل َنا َو َما َأ َ
َقالُوا َما أن ُت ْم إِال بَ ٌ
نز َل َّ
الر ْح َم ُن من ْ

1

کفّار به پیامبران میگفتند:

شما مانند ما انسانی معمولی هستید و خداوند بر شما چیزی نازل نکرده ،بلکه شما دروغگویید.
 -1سورة یاسین ،آیة.15
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همین کفار در ادامة مبارزه با نهضت انبیا ،داستان نابودی اقوام گذشته را که به دلیل مخالفت با
پیامبران نابود شدند ،افسانه میخواندند.
َيق ُ
لين
ذين َکف َُروا إِ ْن هذا إِ َّال َأ
ساطير الْ َأ َّو َ
ُول الَّ َ
ُ

1

کفّار میگفتند:

اینها چیزی جز افسانة گذشتگان نیست.

پیامبر نمرده است؟!!
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

در سقیفه غوغایی بود .همه جمع شده بودند .از این مهمتر در سطح شهر مدینه آنقدر جمعیت آمده
بودند که هیچکس چنان جمعیتی ندیده بود .اگر جمعیت آن روزهای مدینه را ده هزار نفر در نظر بگیریم،
نزدیک به همین تعداد از افراد مس ّلح که کمتر کسی آنها را میشناخت ،به مدینه آمده بودند .در چهرة
هیچکدام از افراد تازه وارد ،آثاری از نگرانی و ناراحتی از ارتحال پیامبر مشاهده نمیشد .هیچکس
نمیداند آن همه افراد از کجا آمده بودند .مهمتر اینکه در هیچ سندی ذکر نشده که آن تعداد غریب را
به چه شکل و از چه طریق و با چه روشی به مدینه احضار كرده بودند .تلفن و موبایل نبود ،از تلگراف
هم استفاده نشده بود! ...خود این مسأله نشانگر آن است که موضوع کودتایی در دستور کار بوده و افراد
مس ّلح و مج ّهزی از قبل آماده شده بودند که برای سرکوب هر مقاومت احتمالی ،وارد عمل شوند.
کارگردان سقیفه همان شخصی بود که بعداً به عنوان خلیفة دوم حاکمیت یافت .در آ ن زمان
ابوبکر در مدینه نبود .بنابراین عم ًال کارها تمام ًا به دستور وی انجام میشد .او به عنوان یک تاکتیک
و تا رسیدن ابوبکر که کاندیدای اول کودتاگران بود ،اعالم کرد :پیامبر نمرده است!! و در ادامة ادعای
خود مردم را تهدید کرد و گفت :هرکس بگوید پیامبر مرده است ،گردنش را میزنم!
مردم ساده لوح و ظاهربین مدینه به سه دسته تقسیم شده بودند:

 -1گروهی با تعجب نظارهگر اوضاع بودند؛ بیتحرک و بیتعصب و بیخاصیت .اتفاق ًا همینها به
مقرب خلفا شدند.
همین دلیل بعدها ّ
 -2جمعی هم هوادار ،همراه و هماهنگ با کودتاگران محسوب میشدند؛ همانهایی که حداقل کلیات
برنامة کودتا به آنها گفته شده بود و موافقت آنها را کسب کرده بودند ،اصحاب ظلمه.
 -3عدهای هم مخالف بودند؛ البته بعضی از همینها مخالفت هم کردند و فریاد هم زدند .اما چون
حرکت آنها از روی معرفت نبود ،عمق نداشت.
اما صادقانه میخواهیم بگوییم که :مخالفان در اقلیت قرار داشتند.
 -1سورة انعام ،آیة.25
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ِِ
ول َق ْد خَ َل ْ ِ
َو ما ُم َح َّم ٌد إِ َّال َر ُس ٌ
ی َأ ْعقابِ ُک ْم
مات َأ ْو ُق ِت َل انْ َق َل ْب ُت ْم َعل 
الر ُس ُل أ َف ِإ ْن َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
محمد پیامبری مانند دیگر پیامبران است،

1

اگر او ُمرد و یا کشته شد ،شما به بتپرستی بازمیگردید؟

تحقق کودتا

ابوبکر سپس به فضایل مهاجرین پرداخت و سهم عظیم آنها را در سالهای اولیة بعثت برشمرد...
سعدبن عباده که مسلمانی متعهد و رئیس انصار بود ،تحت تأثیر فضای موجود قرار گرفت و برای
آنکه از قافله عقب نماند ،بهپاخاست و از خدمات تعیین کنندة انصار در دعوت از پیامبر به مدینه و
فداکاری در راه پیشبرد اسالم گفت...
عمر در همین حال به ابوبکر نزدیک شد و با تبانی ویژهای که با هم داشتند ،با ابوبکر به عنوان جانشین
پیامبر!! بیعت کرد .کسی نبود که از خالفت امیرالمؤمنین ،جانشین پیامبر حمایت کند .زبیر اقدامی کرد که
صدایش در غلغلة جمعیت گم شد...

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

طولی نکشید که ابوبکر وارد مدینه شد و یکسره به منزل پیامبر رفت .جنازة پیامبر هنوز در منزل
بود .او پارچهای که روی جسم مطهر پیامبر بود ،کناری زد و پس از آنکه یقین کرد ایشان از دنیا رفته
است ،مستقیم به سوی سقیفه آمد و عمر را که ادعا میکرد پیامبر نمرده ،قانع کرد که از این حرف برگردد
و یقین کند که مرده است .سپس مردم را مخاطب ساخته و گفت:
 هرکس محمد(ص) را میپرستد ،بداند که او مرده است؛ ولی هرکس که خدا را میپرستد،همانا خداوند زنده است و هرگز نمیمیرد.
آنگاه این آیه را خواند:

ارتداد

بدینسان و با همان سادگی ،فرمان خدا و پیامبر مبنی بر خالفت مولیالموحدین امیرالمؤمنین به
سویی انداخته شد و ابوبکر که به قول بعضی از علما و اهل تسنن چون از نظر سن از دیگر اصحاب
بزرگتر بود ،جانشین پیامبر شد ،بدون آنکه فریاد کسی بلند شود ،ويا گروهی مجروح شوند و يا جمعی
در راه تحقق خواست خداوند در خاک و خون بغلتند و يا عدهای به خاطر خدا و به منظور جلوگیری
از انحراف اسالم از مسیر تعیین شده،کشته شوند...
باور نویسنده این است که :موفقیت کودتا با این سرعت زیاد و هزینة کم در باور کودتاگران هم نبود.
 -1سورة آلعمران ،آیه.144
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

جنازة پیامبر(ص) هنوز دفن نشده بود .خاندان وحی عزادار بودند .مصیبت بزرگی بر کانون وحی
وارد شده بود .پیامبر از دنیا رفته و عليالقاعده مردم باید شهر را تعطیل کنند و کار عادی خود را
رها سازند و چندین روز در مدینه عزای عمومی اعالم شود و همه اعم از مرد و زن پیر و جوان ،برای
عرض تسلیت و تعزیت به خانة امیرالمؤمنین وارد شوند .مردها به موال تسلیت بگویند و سالمتی و
طول عمر ایشان را از خداوند بخواهند و پشتیبانی خود را از خالفت ایشان اعالم نمایند و حسنین
را نوازش کنند و زنان مدینه هم ارتحال تلخ و دردناک رسول رحمت را به تنها دختر ایشان تسلیت
بگویند و صادقانه اعالم کنند :تا آخر در خدمت ایشان هستند ...ولي!!
بعدها زهرای مرضیه(س) در مورد آن روز تلخ و غمبار فرمودند:
حض َراً
سو َء َم َ
ما َراَ َ
الی َ
وم َق ُّط َح َض ُروا اَ َ
یت َک َ

ین اَظ ُه ِرنا َواس َت ُبدوا بِا َال ِ
مر ُدونَنا
َبی ُهم َج َ
نازة بَ َ
َت َر ُ
کوا ن ُّ

1

من هرگز روزی بدتر از امروز ندیدم،

که جنازة پیامبر در برابر ما بود و عدهای از مردم زشتترین صحنهها را پدید آوردند،
و خودسرانه و مستبدانه حق ما را گرفتند و دیگران را به جای ما نشاندند.

آری با همین سادگی ،دستور خدا زمین ماند و حق پایمال شد و اسالم و مسلمانان را تا ابد گرفتار
کردند.
سخنی از آیتاهلل شاهآبادی ،استاد امام خمینی(ره)

تردیدی نیست که رضاخان مأمور اجرای مقاصد دولت انگلستان در ایران بود .او به دلیل فقر شدید،
ولگردی ،بیچارگی و بینوایی ،به زشتترین و کثیفترین کارها تن داده بود ...او با حمایت بیگانگان
سر از ارتش درآورد و با کمک همانها درجات ارتشی را به سرعت طی کرد تا به فرماندهی کل قوا و
پس از چندی به نخستوزیری رسید و سرانجام در  1299به کودتا دست زد و در  1304رسم ًا خود را
پادشاه ایران خواند.
او در سال  1313سفری به ترکیه کرد .در آن سفر طوالنی  40روزه یک دورة فشرده اسالمزدایی
را از «آتاتورک» رهبر اسالمستیز ترکیه آموخت .رضاخان پس از همین سفر بود که بیحجابی را در
ایران مطرح کرد و سپس با همة مظاهر اسالم و دینداری به مبارزه پرداخت...
مرحوم آیتاهلل شاهآبادی استاد عرفان ،استاد بزرگ امام است؛ امام خمینی رضوان اهلل علیهما برای
2
ایشان احترام فوقالعادهای قايل بودند ،به طوریکه گاه میگفتند روحیفداه و یا ارواحنافداه.
 -1امالی شیخ صدوق ،ص 59و الغدیر ،ج ،5ص372و االمامة و السیاسة ،ج ،1ص.12
 -2شرح چهل حدیث ،اثر ماندنی و ماندگار امام خمینی 20.و 67و 111و 172و 292و 622و .653و شرح دعای سحر ،ص.134
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ای کاش ما هم مقداری دشمن شناس بودیم.

حکومت ابوبکر و آغاز مشکالت

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

مرحوم شاهآبادی در همان سال کشف حجاب در تهران به منبر رفت و گفت:
 رضاخان با فرمان کشف حجاب در ایران ،زحمات چند هزار سالة  124هزار پیامبر را بر باد دادو پشت پیامبران الهی را با این کار شکست.
این استاد تأثیر عمیقی بر روی حضرت امام خمینی داشتند که بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
حداقل  8بار در آثار مکتوب خود جملة روحی فداه را پس از نام استاد به کار بردهاند .این دلیل تأثیر یک
استاد مهذب بر یک دانشپژوه با اخالص و خدا محور است .گفتهاند که خشم امام خمینی از عملکرد
رضا خان از زمانی عمیقتر شد که مرحوم شاه آبادی از مأموریت رضاخان در اسالمزدایی در ایران با
تضعیف روحانیت برای امام خمینی میگفت و بر ضرورت مبارزه با وی تأکید میکرد؛ هرچند ایادی
خونخوار رژیم مستبد قاجار پدر حضرت امام را به دلیل مبارزه با مظالم آنها به شهادت رسانده بودند،
اما خشم امام از رژیم قاجار و از دودمان پهلوی در درس عرفان استاد خود آموختند.
راستی مگر عرفان چیزی جز دوستی با خدا و اولیاي الهی چیز دیگری است؟

بدین سان از خالفت امیرالمؤمنین علیبن ابی طالب(ع) جلوگیری کردند و ابوبکر را ترجیح دادند.
این تازه اول کار بود ،زیرا کودتاگران که میدانستند بزرگترین مخالف اعمال خالف آنها اهلالبیت پیامبرند؛

همانها که خداوند بر پاکی روح و جسم آنها تأکید کرده و آنها را به دور از خبط و خطا دانسته است.

کودتاگران ،سه جبهه علیه آنها باز کردند:
 -1جبهة نظامی

ابن قتیبه دینوری دانشمند معروف اهل تسنن مینویسد:
عمر نزد ابوبکر آمد و به او گفت :آیا از این کسی که با تو بیعت نکرده ،نمیخواهی بیعت بگیری؟
ابوبکر به غالمش قنفذ دستور داد برو و علیبن ابی طالب را نزد من حاضر کن.
قنفذ -که درسش را خوب یاد گرفته بود -به در خانة حضرت علی رفت و گفت خلیفه با شما کار دارد.
حضرت فرمودند :چه زود بر رسول خدا دروغ بستید.
وی برگشت و پیام حضرت را به ابوبکر داد .راوی میگوید :ابوبکر مدتی گریست.
عمر مجدداً به تحریک ابوبکر پرداخت و پس از آرام کردن وی ،گفت:
این شخص را که از بیعت تو سرپیچی کرده است ،مهلت مده.
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

ابوبکر به قنفذ گفت :برگرد نزد حضرت علی و بگو خلیفة رسول خدا ،تو را فرا میخواند که با او
بیعت کنید.
قنفذ نزد حضرت آمد و پیغام ابوبکر را رسانید .حضرت صدای خود را بلند کرد و فرمودند:
 سبحاناهلل! این شخص آنچه به او مربوط نیست ،مدعی شده است.قنفذ برگشت و پیغام را رسانید .ابوبکر مدتی طوالنی گریه کرد.
(وقتی عمر نتوانست نظر ابوبکر را برای برخورد خشونت آمیز با امیرالمؤمنین جلب کند ،خود
دست به کار شد و تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده امیرالمؤمنین را وادار به بیعت با ابوبکر کند).
از آنجا که ماجرای رفتن عمر به درب خانة حضرت زهرا(س) و برخورد خشونتآمیز وی از
جمله آتش زدن درب و مجروح و مضروب شدن صدیقة طاهره در منابع شیعه و بعضی از منابع اهل
سنت آمده است -و ما آن را در کتاب از عرش تا عرش به صورت مستند و مشروح آوردهایم -از
1
تکرار مکررات خودداری میکنیم.
بدین سان بیاحترامی به خاندان وحی و به اهلالبیت پیامبر کلید خورد و این خط تا آخر ادامه
یافت.
بنابراین:
شهادت حضرت محسن و حضرت زهرا و شهادت امیرالمؤمنین و شهادت امام دوم و فاجعة کربال،
و خالصه تمامی مصايبی که بر اهلالبیت رفته،

و مشکالتی که برای هواداران اهلالبیت به وجود آمده و به وجود خواهد آمد،
از رفتار خلیفة دوم با حضرت زهرا(س) آغاز شد.

 -2جبهة اقتصادی

وقتی که کودتاگران با رفتار خشونتآمیز خود توانستند اهلالبیت را تا حد زیادی به سکوت وادار
کنند ،نوبت به اجرای بند دوم طرح توطئة کودتا رسید.
کودتاگران به منظور در عسرت قرار دادن اهلالبیت از قبل فهرست داراییهای آنها را تهیه کرده
بودند تا پس از غصب قدرت ،به مصادرة آنها بپردازند .پس از بررسیهای دقیق معلوم شد که آنها از
داراییهای دنیا فقط فدک را دارند؛ آن هم هبة پیامبر بود وگرنه اموالی نداشتند .آنها مجسمة ایثار در
راه خدا و ترجمان انفاق هستند.
خداوند از این حیث آنها را ستوده و میفرماید:
 -1از عرش تا عرش ،فصل یازدهم ،از ص 231به بعد.
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ون َّ
عام َعلی ُح ِّب ِه ِم ْسكين ًا ًو َيتيم ًا َو أسيراً،
َو ُي ْط ِع ُم َ
الط َ

زاء َو ال شُ ُكوراً
اِنَّما ن ُْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه ال ّل ِه ال ن ُ
ُريد ِم ْن ُكم َج ً

1

طعام و غذا را در حالی که خود گرسنه بودند ،به مسکین و یتیم و اسیر میدهند،
و میگویند بدون تردید ما این کار را فقط و فقط برای خداوند انجام میدهیم،

آنها در صدد این که مالی جمع کنند و اموالی فراهم آورند ،نبودند .دربارة تنها مایملک اهلالبیت
که فدک بود ،در نهجالبالغه هم آمده است.
امیرالمؤمنین در نامهای که به عثمانبن حنیف ،کارگزار خود در بصره نوشتند ،مرقوم فرمودهاند:
ِ
ُوس َق ْوم
ماءَ ،ف َش َّح ْ
بَلی كان ْ
الس ُ
ت َع َل ْيها ُنف ُ
َت فی اَ ْيدينا َف َد ٌك م ْن ُك ِّل ما اَ َظ َّل ْت ُه َّ

2

آری از آنچه آسمان بر آن سايه افکنده ،تنها فدك در دست ما بود،
كه گروهى بر آن بخل ورزیدند.

بنابراین برای در فشار قرار دادن اهلالبیت به منظور جلب توجه آنها به قدرت حاکم!؟ فدک را
غصب کردند.
علت دیگر غصب فدک هم این بود که آنها نتوانند با درآمد سرشار فدک ،به فقرا و مستمندان کمک مؤثر

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

و از شما مزدی نمیخواهیم و حتی یک تشکر ساده هم از شما انتظار نداریم.

کنند .کودتاگران میپنداشتند که ایثار اهلالبیت موجب محبوبیت آنها میشود!!
بنابراین به منظور دور کردن مردم از ِگرد اهلالبیت ،تنها راه درآمد آنها را قطع کردند.
 -3جبهة سیاسی

جبهه سیاسی جدیترین و مهمترین جبههای بود که در برابر اهلالبیت گشوده شد .تمامی اهتمام
مخالفان پس از ارتحال پیامبر عالیقدر اسالم این بود که قدرت را ابتدا در دست بگیرند و به تدریج
تمامی مخالفان بالقوه و بالفعل را از دور خارج کنند.
قدرتیافتنوپایداریقدرتخودراخاندانپیامبرمیدانستند،
ازآنجاییکهکودتاگرانخطراصلی 
بنابراین آنها از همان آغاز آتش تهیه را تمام ًا بر روی اهلالبیت گشودند .زیرا:
 -1اهلالبیت را تا آخر جدیترین دشمن خود میدانستند و با آنها مانند دشمن برخورد میکردند.
 -2آنها میفهمیدند که اهلالبیت تحت هیچ شرایطی اهل مماشات و تسامح نیستند .بنابراین در برابر
آنها هیچگونه مماشاتی نداشتند.
 -3اصوالً اندیشة پیامبر در مورد جانشینی ،اصلح و شایستهترین بود .شایستهترین هم در جامعة آن روز
 -1سورة انسان ،آیات 8و.9
 -2نهجالبالغه ،نامة .45
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و تا امروز ،هیچکس به پای امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان که اوصیای منصوص پیامبرند ،نمیرسد.
بنابراین آنها عم ًال شایستهساالری را به کناری گذاشتند.
 -4به طور کلی سران سقیفه از شنیدن آیات و روایات که همه به پیروی از خدا و پیامبرش توصیه میکند،

بیزار بودند .آنها در جلسات مخفیانه که برای به دست گرفتن قدرت پس از پیامبر داشتند ،بر کمرنگ
کردن این معارف تصریح میکردند.
بنابراین مشاهده میکنیم خلیفة دوم وقتی به قدرت میرسد:
اوالً :از انتشار احادیث و روایات پیامبر جلوگیری میکند.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

ثانی ًا :خود را در موضع وضع قوانین قرار میدهد ،امر و نهی میکند .نهی و امری که با مبانی اسالم و
سنت پیامبر زاویه داشت.
اصوالً چون کودتاگران از اسالم اصیل فاصله داشتند و دستورالعملهای پیامبر را از ناحیة خدا
نمیدانستند ،به خود اجازه میدادند که در تمامی شؤون دخالت کنند.
دیدیم که خلیفة دوم در جریان صلح «حدیب ّیه» که در سال ششم هجری منعقد شد ،رسم ًا گفت:
یبیة
ما شَ َک ُ
کت فی ن َُبوة ُم َح َّم ٍد َق ُّط َی ِ
وم ُ
الح َد َّ

1

هیچگاه به اندازة روز حدیبیه در نبوت حضرت محمد(ص) شک و شبهه نکرده بودم!!

این موضوع را عالوه بر طبری ،بسیاری از مورخان اسالمی مانند ابن ابی الحدید هم نقل کردهاند.

مگر نه اینکه شرط ایمان توجه به اوامر و نواهی پیامبر است.

مگر نه تمامی گفتههای پیامبر برخاسته از دستور الهی است؟

پس:
 تشکیک در دستور پیامبر(ص) در صلح با اهل مکه ،چه دلیل داشت؟انعقاد صلح به مدت ده سال یا در حقیقت برای همیشه به جنگ بین اسالم و مردم مکه پایان
میداد.
اتفاق ًا پس از آن صلح بود که قبایل و عشایر و مردم شهرها که یا از ترس کفار مکه و یا به خاطر
داشتن قرار داد با آنها از پذیرش اسالم امتناع میکردند ،پس آن صلح ساده و بیآالیش،
به مدینه میآمدند و اسالم را میپذیرفتند.
چگونه است که:
عدهای با گستاخی تمام با پذیرش طرح صلح مکیها مخالفت میکردند ،
و تا آخر به پیامبر اعتراض داشتند؟
 -1تاریخ طبری ،ج ،4ص.114
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منع انتشار احادیث پیامبر(ص)
اگر بشود در برابر اعتراضهای آنها تسامح و تساهل کرد و از کنار آن گذشت ،هرگز نمیتوان از

دستور سخیف و خطرناک و ویرانگر منع انتشار احادیث پیامبر گذشت.
منع انتشار احادیث نبوی،

آخر اگر احادیث پیامبر منتشر نشود ،بسیاری از احکام اسالمی مانند نماز ،روزه و غیره را چگونه
باید فرا گرفت؟ زیرا کیفیت این دو حکم الهی و دیگر احکام توسط پیامبر برای ما بیان شده است.
مث ًال قرآن میفرماید:
الصالة
اَ ِق ِم َّ

نماز بهپا دارید.

 -1اصوالً نماز چیست؟
 -2چگونه باید بهپای داشت؟
 -3نماز چند رکن دارد؟
 -4نمازهای شبانه روزی چند رکعت است؟
 -5مقدمات نماز چیست؟
 -6مقدمات نماز چگونه اجرا ميشود؟
 -7تعقيبات نماز چگونهاند؟
 -8واجبات و مستحبات نماز کدامند؟
 -9مبطالت نماز به چه چیزهایی محدود میشوند؟
 -01رکن نماز چیست؟
 -11نماز چند رکن دارد؟
 -21نمازهای واجب کدامند؟
 -31نماز جمعه چگونه است؟
 -41جهر و اخفای 1نماز چیست؟
 -51و دهها و صدها سؤال دیگر که قسمتی از آنها را میتوان در فقه پویای شیعه یافت.
غیر از پیامبر چه کسی میتواند به این سؤاالت و دهها سؤال دیگر پاسخ دهد؟
شما که میگویید:

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

ضربة دردناکی بر معارف اسالمی و احکام دین وارد آورد.

« -1جهر» اصطالحی است فقهی به معنی آشکار ساختن ،و مقابل آن ،اصطالح «اخفاء» به معنی پنهان کردن به کار میرود.
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اوالً :آورندة قرآن میگوید:

تاب اهلل ِ
سبنا ِک ِ
َح ُ
قرآن ما را بس است.

 -کتاب خدا و عترت من موجب پایداری اسالم است.

الصاله ،میتوان به سؤاالت فوق پاسخ گفت که شما کتاب خدا را برای هدایت
ثانی ًا :آیا از آیة امریة :اَقِ ِم َّ

مردم کافی میدانید؟ وانگهی مگر شرح فروعات فقط همانست که پیامبر گفتهاند؟

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

حدثَه» نیست؟
آیا اسالم دارای مسائل « ُمستَ َ
آیا غیر از اهل بیت پیامبر که به خواست و گفتة پروردگار سبحان مط ّهرند و دور از خبط و خطا هستند
و عالمترین مردم زمانهاند و به همة علوم اشراف کامل دارند و به همة مسائل اسالمی اعم از واجب ،مستحب
مکروه ،حرام و مباح آگاهند ،کیست که جایگزینی برای آنها بیابد؟
آیا حتی قرآن کریم میتواند جایگزین عترت بشود؟

پاسخ منفی است.

خشونت خلیفة دوم

وقتی که دستور خلیفة دوم مبنی بر منع نقل حدیث ،انتشار یافت ،همه تعجب کردند .کسی هم
حق نداشت از وی سؤال کند .ایشان اصوالً اهل تعامل و مذاکره نبود؛ خشن و بیپروا بود .عمدة مردم
چارهای جز تسلیم نداشتند ،یا اصوالً اهل بحث و نقد و اينگونه بحثها نبودند .چند نفری هم که به
خود جرأت دادند و کماکان احادیث پیامبر را برای خواص نقل میکردند ،با شدیدترین برخوردها
مواجه شدند« .ابن مسعود»« ،ابوذر» و «ابودردا» که از اصحاب بزرگ پیامبر و از شخصیتهای برجستة اسالم
بودند ،توسط خلیفة دوم احضار شدند .وی از آنها پرسید این حدیثها چیست که از پیامبر نقل میکنید؟
وی بدون آنکه منتظر جواب آنها باشد ،هرسه را زندانی کرد.
1
این سه صحابی بزرگ تا آخر عمر خلیفة دوم در زندان به سر میبردند.
شدت عمل خلیفة دوم و مأموران وی معاألسف تأثیر خود را گذاشت .دیگر هیچکس از ترس خلیفه
جرأت نقل حدیث پیامبر را پیدا نکرد.
به دو نمونه از تأثیر فراوان خلیفه اشاره میکنیم.
شعبی میگوید:
 یک سال با پسر عمر همنشین بودم .از وی برای نمونه حتی یک حدیث از پیامبر نشنیدم. -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،آیتاهلل سبحانی ،ص.528
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«عبداهلل عمر» از محدثان معروف بود.
سائببن یزید هم میگوید:
2
 از مدینه تا مکه با «سعدبن مالک» همسفر بودم .در طول سفر حتی یک حدیث از پیامبر نقل نکرد.راستی اسم این اقدام خلیفة دوم را چه میتوان گذاشت؟
1

در فرهنگ مسلمانان تا قیامت است.

تأثیر تخریبی دستور خلیفه

راستی اسم اقدام خلیفة دوم را چه میتوان گذاشت؟
کسی نبود از ایشان بپرسد شما که با دروغ بستن به پیامبر که برای بعد از خود جانشین تعیین
نکردهاند ،خلیفة راستین ایشان امیرالمؤمنین علیبن ابی طالب(ع) را از دور خارج کردید و خود
زمامدار شدید ،آیا کسی این را باور کرد؟
آخر وقتی پیامبر خاتم به تمامی مسائل اصولی و فروع اسالم توجه ویژه داشتند و حکم تمامی آنها را
بیان کردند ،به فروعات هم پرداختند .این شرط خاتمیت است .به محرمات هم توجه دادند ،به مکروهات
و مستحبات نیز اشارة گسترده فرمودند ،راستی پیامبری که شرح کشافی از انواع مأکوالت و مشروبات
مسلماناندادهاند،راجعبهخواصمیوههاوسبزیهاپرداختهاند،چگونهخوردنوچهخوردنوکیخوردن
نیز در فعل و امر ایشان بود ...آیا ممکن است چنین شخصیت بزرگ و بینظیری را به بیتوجهی
تعیین جانشین متهم کرد و یا بدتر آنکه آن پیامبر بزرگ را متهم به فراموشی نمود؟
حاشا و ک ّال.
غیر ممکن است کسی چنین بهتانی را بپذیرد .پیامبر(ص) در طول 23سال رسالت الهی خود در
همه جا از والیت و خالفت امیرالمؤمنین سخن به میان آوردند 70.روز پیش در غدیر به چه منظور در
آن بیابان گرم و سوزان همه را جمع کردند و بر والیت مولی تأکید چندباره نمودند.
3
خود شما با امیرالمؤمنین بر اساس والیت و خالفت ایشان بیعت کردید و ب َ ٍّخ ب َ ٍّخ گفتید.

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

چه کسی پاسخگوی اثرات مخرب دستورالعمل وی،

شما که موضوعی با این اهمیت را منکر میشوید،

آیا توقع دارید مردم ادعاهای دیگر شما را بپذیرند؟

از طرف دیگر ،عدم توجه به احادیث نبوی و از دور خارج کردن اهلالبیت پیامبر چه سودی برای

 -1اسالم مجسم ،ص.153
 -2سیرة پیشوایان ،استاد مهدی پیشوایی ،ص.325
 -3شبهای پیشاور ،آیتاهلل سلطان الواعظین شیرازی ،ص.622
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مسلمانان داشت؟

وقتی شما خاندان طهارت و پاکی را منزوی کنید ،میدانید چه آثار غمباری در جامعة اسالمی پدید میآید؟

ما آن تأثیرات را به طور خالصه حول سه محور بيان میکنیم:

 -1انحراف عقیدتی

این نکته روشن است که قیمت مسلمانان و اصوالً قیمت یک انسان به میزان پایبندی آنها به
احکام الهی است.
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

آدم بیاعتقاد هیچ ارزشی ندارد.

با جلوگیری از انتشار حدیث ،به تدریج از عمق اعتقادات مردم کاسته شد .مسلمانان کمکم به
انجام مناهی روی آوردند .هیچ چیز نبود که آنها را از ارتکاب خالف باز دارد.
قرآن میخواندند ،اما چون از روح قرآن که رهنمودهای پیامبر بود بیبهره بودند ،مصداق:
َك َمث َِل الْ ِح ِ
مار َي ْح ِم ُل َأ ْسفاراً

1

همچون َمثَلِ خرى است كه كتابهايى را بر پشت مىكشد.

شدند.
همانگونه که در روایت هم آمده است:

ب ِ
ان َی ْل َع ُن ُه
آن َو الق ُْر ُ
قال الق ُْر ُ
ُر َّ

2

قرآن ،بسیاری از قاریان قرآن را لعنت میکند.

کار به جایی رسید که در شهر مکه و مدینه مرکز خوشگذرانی فاسقان هم شده بود.
ما در بخش مربوط به انحطاط اخالقی مسلمانان پس از جلوگیری از انتشار حدیث ،به همین یک
مورد كه قب ًال اشاره كردهايم ،بسنده میکنیم.
3

بیارزش شدن مسلمانان
اسالم دین انسانسازی است.

اسالم است که میتواند انسان را از حضیض ذلت آشکار بتپرستی و موهوم پرستی و خرافه پرستی ،به

اوج افتخار خداپرستی برساند.

توحید بزرگترین مکتبی است که میتواند انسان را به عالیترین مراتب رشد و کمال برساند .اما وقتی با
 -1سورة جمعه ،آیة.5
 -2میزان الحکمه ،ج ،10ص.4832
 -3سخنرانی مقام ّ
معظم رهبری در دومین کنگرة حضرت رضا(ع) ،كه در آخر فصل دوم آورده شده است.
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جلوگیری از نشر حدیث ،مسلمانان از محتوا خالی شوند ،دیگر نمیتوان آنها را ارزشی خواند و برای
آنها احترام قايل شد .چنین افرادی ،هم خود را کم ارزش میبینند و هم مردم در چشم آنها بیارزش
میشوند.
وقتی از انتشار احادیث پیامبر(ص) که همه به پاسداری از ارزشها توصیه میکنند،
چه کسی و چه چیزی به مسلمانان بها دهد؟

کمترین آثار این دسیسه ،بیارزششدن جان مردم بود.

جان مردم بیارزش شده بود که معاویه ،جنایتکاران خونخوار و آدمکش خود مانند «بُسربن
ارطاط» و «سفیانبن عوف» را برای کشتار طرفداران امیرالمؤمنین(ع) و برقراری حاکمیت جور به
جنایتهای زیادی دست زدند که روح جنایتکاران حرفهای را سفید کردند.
بُسر چنان وحشتی در دل مردم مدینه انداخت که آنها تصور کردند معاویه فرمان قتل عام مردم شهر
کرات پیامبر عالیقدر اسالم ،به احترام شهر مدینه و احترام به مردم این شهر
پیامبر را به وی داده است .به ّ
و رعایت آرامش مدینه توصیه کرده بودند.

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

جلوگیری میشود،

انحطاط اخالقی

از همان آغاز دولت کودتا ،حیا و تعصب به سرعت رنگ باخت .خلیفة اول پس از تسلط بر
اوضاع ،یک عنصر جنایتکار به نام «خالدبن ولید» را به بهانة گرفتن زکات به سراغ «مالکبن نویره»
فرستاد .ابوبکر که میپنداشت مالک مخالف کودتاست ،دستورالعمل ویژهای برای تنبیه وی به خالد
داد .خالد در کمال ناجوانمردی و پس از اطمینان دادن به وی ،او را کشت و همان شب با همسرش
همبستر شد 1...خبر مانند رعد و برق در مدینه منعکس شد .بسیاری از ابوبکر خواستار تنبیه خالد شدند.
اما ابوبکر به روی خود نیاورد.
بنابراین فساد اخالقي از همان روزها و ماههای نخستین کودتا بین مسلمانان شروع شد...
کار به جایی رسید که معاویه «زیادبن ابیه» را حاصل روابط نامشروع پدرش با مادر زیاد اعالم کرد و
2
همچنین او شاعری به نام «عبدالرحمن حسان» را به همخوابگی با دو دخترش به کاخ خود دعوت نمود.
مورخان نوشتهاند هر ده نفری که در روز دوازدهم محرم سال 61هجری در دارالعمارة کوفه به
3
عبیداهلل زیاد گزارش جنایت خود را در کربال شرح دادند ،زنازاده بودند.
 -1شبهای پیشاور ،ص.510
 -2زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.408
 -3شاهد شهیدان ،ج.2
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حاصل فاصله گرفتن از اهلالبیت(ع)

تصور نشود که بحث پیرامون ضرورت پیروی از اهلالبیت یک تفکر شیعی است.
تفکری که در طول تاریخ بر طول و عرض و عمق آن افزوده شده و علما و متعصبها چیزهایی
را از خود به آن افزودهاند!!.
اص ًال این طور نیست.
حاکمیت توحید فقط و فقط با حکومت انبیا و یا با والیت اوصیاي پیامبران ممکن است ،زیرا:
 -1این نوع حکومت منصوص و دستور مؤکد خداوند است.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

 -2حکومت الهی دارای دو ویژگی برجسته و چشمگیر است.

لين،
ا َّت ِب ُعواالْ ُم ْر َس َ
1
ون
ا َّت ِب ُعوا َم ْن ال َي ْس َئ ُل ُك ْم َأ ْجراً َو ُه ْم ُم ْه َت ُد َ
اى مردم ،از اين فرستادگان پيروى كنيد.
از كسانى كه پاداشى از شما نمىخواهند،

و خود [نيز] بر راه راست قرار دارند ،پيروى كنيد.

حاکمان در برابر حاکمیت خود طلبکار مردم نیستند ،و مهمتر آنکه خود به آنچه میگویند،
معتقدند و به آن عمل میکنند.
 -3حاکمیت حاکمان باید تنها در راستای فرامین الهی،
و برای اجرای دستورات خدا باشد.

هیچکس غیر از پیامبران و جانشینان آنها قادر به چنان حاکمیتی نیستند .زیرا اصوالً با بودن انبیا
و اوصیاي آنها که شایستهترین مردمند ،حاکمیت دیگران بیمعنا است.
با حاکمیت پیامبران و یا جانشین پیامبران ،دستورات حیاتبخش و اثرگذار الهی با آرامی و بدون برخورد

با مقاومت مردمی شروع میشود و پیش میرود.

از طرفی دستورات الهی ،به یقین راه منحصر به فرد سعادت دو جهان است.
خداوند میفرماید:
الض ُ
الل
َفما ذا بَ ْع َد الْ َح ِّق إِ َّال َّ

2

راهی جز راه خداوند گمراهی است.

پروردگار در تأکید بر همین موضوع و در تحکیم همین نکتة مهم اضافه نموده است:
 -1سوره یاسین ،آیات 20و .21
 -2سورة یونس ،آیة.32
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ُق ِل ال َّل ُه َي ْهدي لِ ْل َح ِّق
َأ َف َم ْن َي ْهدي إِلَی الْ َح ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن ال َي ِه ِّدي
1
ون.
إِ َّال َأ ْن ُي ْهد 
ى َفما لَ ُک ْم َک ْي َ
ف َت ْح ُک ُم َ

بگو :تنها خداست که به سوی حق هدایت میکند.

یا آنکس که خودش هم تا هدایت نکنند ،هدایت نمییابد؟
شما را چه میشود و چگونه قضاوت میکنید؟!

به دور از حب و بغض آیا مخاطب این آیه کیست؟
آیا شیعیان که پیروان راستین خدا و رسولش هستند و به توصیة خدا و رسولش از جانشین پیامبر
حمایت همه جانبه میکنند ،مخاطب آیهاند،
و یا کودتاگران و پیروان آنها؟!
با این همه آیات روشن و روشنگر ،کسانی که در سقیفه جمع شدند و طرح کودتا علیه والیتاهلل
را که از خیلی قبل تهیه کرده و بارها مرور نموده و در آن روز به اجرا گذاشتند و با انتخاب یک عنصر
بسیار معمولی و پر اشتباه ،عم ًال جانشین پیامبر را خانهنشین کردند،
قصد خدمت به اسالم را داشتند؟
میخواستند سریعتر مردم را به خدا برسانند؟
احکام تعطیل شدهای که بر زمین مانده بود ،میخواستند اجرایی کنند؟
یا حقی را به حقدار برسانند؟
پاسخ روشن است .آنها اصوالً به این مسائل نمیاندیشیدند .عملکرد بعدی آنها همین موضوع را
به اثبات رساند .آنها نه تنها احکام زمین ماندهای را اجرایی نکردند ،بلکه بسیاری از اصول و مبانی را به بازی
گرفتند؛ حکم خدا را زمین گذاشته و خواست خود را جایگزین نمودند...
حاصل محرومکردن مسلمانان از حاکمیت اهلالبیت ،به قدرت رسیدن افرادی مستبد و فاسد مانند
معاویه و فرزند ناپرهیزکارش یزید و همراهان آنها بود .از این رهگذر ،خسارتهای جبران ناپذیری
بر پیکرة اسالم وارد آمد .خون میلیونها مسلمان بهناحق ریخته شد و باز هم ریخته خواهد شد...
و هزاران زن و دختر مسلمان بیحیثیت شده و از این به بعد میشوند.
خشت کجی که «خالدبن ولید» از همان روزهای اول کودتا گذاشت و خلیفة اول هم به شکلی حمایت
کرد؛ همچنین جنایاتی که پس از ارتحال پیامبر علیه مسلمانان آغاز شد و در زمان معاویه به اوج رسید

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

آیا کسی که مردم را به سوی حق هدایت میکند ،سزاوارتر است که از او پیروی شود،

 -1سورة یونس ،آیة .35
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و یزید به نهایت رساند و جانشینان آنان اعم از بن یالمروان و بن یالعباس مرتکب شدند و توسط قبایل و
عشایر و سالطین خونریز و پادشاهان سفّاک ،جمع پرشماری آشکار و پنهان به خون غلتیدند و کشته
شدند و جمع قابل مالحظهاي در سياهچالها گرفتار آمدند و بسیاری در همان زندانهای مخوف ُمردند...
مسؤول همة این محرومیتها و خونریزیها بدون شک آنهایی هستند که:

همچنین:

مانع حکومت اهلالبیت شدند.

جنایاتی که هر روز قدرتهای جهانی علیه مردم عالم عموم ًا و علیه مسلمانان خصوص ًا،

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

مرتکب میشوند،

همه و همه حاصل کار کودتاگران است.

از همه بدتر:

سلطة زشت و سنگین اسرائیل بر مسلمانان و به خصوص بر مردم محروم و مظلوم فلسطین،
همراه با جنایات بیشمار که با حمایت غرب ضد بشری صورت میگیرد،
باید دقیق ًا به حساب کودتاگران گذاشت.

به طور قطع:

اگر کودتاگران دست از شیطنت برمیداشتند،

و میگذاشتند تا امیرالمؤمنین(ع) دستورات آسمانی اسالم ناب را به اجرا درآورند،
دیگر نه فقیر و محرومی میماند و نه فسادی رخ میداد،

و نه در هیچ نقطهای از جهان حکومت ظالمانهای به وجود میآمد.

با این تجزیه و تحلیل که بر اساس منابع روایی و تاریخی صورت میگیرد،

تمامی مخالفان حکومت مولی امیرالمؤمنین،
بدون تردید ظلم مدارند.

چه آنهایی که در حیات سید االوصیاء به شکلی از اشکال،
مانع حکومت ایشان شدند،

و چه کسانی که در طول تاریخ و تا امروز،
با ایشان به مخالفت برخاستهاند.

182

حجاجبن یوسف در دورة حاکمیت خود  4000چاله در اطراف کوفه حفر کرد تا پس از  45سال
ّ
به جنازة امیرالمؤمنین دست یابد.
به چه منظور؟

فرازی از زیارت جامعه

در پایان این بخش ،فرازی از زیارت جامعه که گوشههایی از موقعیت و منزلت ائمة اطهار(ع) را
بازگو میکند ،میآوریم تا معلوم شود که خدا چه خواسته و دشمنان چه ساختهاند:

َو َر ْح َمة ال َّل ِه َو بَ َر َكا ُت ُه.

1

درود بر شما پیشوایان راستی و مشعلداران شبهای تیره و تاریک و پرچمداران پاکی و پرهیزکاری،
و دارندگان عقل و اندیشة کامل و پناهگاه راستین مردم و جانشینان پیامبران،
و نمونههای عالی انسانی،
صاحبان پیامهای حیاتبخش و نمایندگان تاماالختیار پروردگار در دنیا و آخرت؛
رحمت بیاندازه و برکات فراوان خداوند بر شما باد.

نباید ائمه را با غیر از ائمه مقایسه کرد ،زیرا چنین قیاسی را قیاس معالفارق میگویند .اما اگر بر
فرض بنا شد مقایسهای صورت گیرد ،آنچه در باال آوردیم بخشی از فضايل و مناقب ائمة اطهار است.

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

الم ال ُّتقَی َو ذ َِوي ال ُّن َهی
الم َع َلی َأ ِئ َّمة الْ ُه َدى َو َم َصابِ ِ
الد َجی َو َأ ْع ِ
يح ُّ
الس ُ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
الد ْع َوة ال ُح ْس َنی
َو ُأولِي الح َجی َو ك ْهف ال َو َرى َو َو َرثَة الأنْب َياء َو ال َمثَل الأ ْعلی َو َّ
َ
الدنْيا َو الْ ِ
ِ
آخ َرة َو الْ ُأولَی
َو ُح َج ِج ال َّله َع َلی أ ْه ِل ُّ َ

آنهایی که چنین شخصیتهای عظیمی را خانه نشین کردند
و خود را بر مردم مسلمان تحمیل نمودند،

کاش حداقل یک فضیلت خود را هم برای ثبت در تاریخ ذکر میکردند.

مهمتر ،آنهایی که در طول  14قرن اخیر به دنبال آنها رفتند و از آنها تبعیت کورکورانه کردند ،بین
خودشان و خدای خودشان چه دلیلی دارند که هنوز هم با قول و فعل خود بر خانهنشینی امیرالمؤمنین
تأکید دارند و به هواداری از کودتاگران ادامه میدهند؟
تا کی باید عشق و حق و عدل خانهنشین باشد؟

خالفت ابوبکر

سرانجام در غوغای تمام نشدنی سقیفه که به مدیریت و میانداری عمر انجام شد ،ابوبکر به خالفت
رسید .ابوبکر در آن حال و روزها  60سال سن داشت ،اما به دالیلی چند از جمله حرص و جوش فراوان
مسنتر به نظر ميرسيد؛ که به شیخ معروف گردید.
همة هواداران و عالقمندان به ابوبکر در گرماگرم سقیفه و حامیان وی در  14قرن گذشته نتوانستهاند
 -1زیارت جامعه ،مفاتیح الجنان.
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حتی یک فضیلت برای او پیدا کنند .تنها و تنها گفتهاند که ابوبکر پدر عایشه بود که عایشه همسر پیامبر
محسوب میشد .همان زن ماجراجو و پرمشکل که در کتاب «حضرت خدیجه» به طور مفصل به
1
شرح حال و رفتار و افکار وی پرداختهایم؛ و در اينجا از تکرار مکررات میگذریم.
ابوبکر فرزند ابوقحـافه در سـال سوم عامالفیـل در مکه متـولد شد و در روز سهشنبـه 29صفـر
سال11هجریبهحاکمیترسیدودر22جمادیاآلخرسال13هجریدرگذشت.مدتخالفتوی2سال
و 3ماه و 26روز بود.
ابوبکر بود که به رغم توصیههای پیامبر مبنی بر خالفت امیرالمؤمنین ،خود را خلیفة پیامبر خواند.
ابوبکر که با ترک اردوگاه «اسامهبن زید» خالف بزرگی مرتکب شده بود ،با غصب فدک پروندة سیاه
خود را سیاهتر کرد؛ اشتباه روی اشتباه...
ابوبکر پایهگذار توهین به اهل بیت پیامبر(ص) است .او به قدری در این مورد گستاخی و تندی
کرد که قلم از شرح آن شرمسار میشود.
2
برای توضیح در این مورد به کتاب شبهای پیشاور مراجعه شود.
ابوبکر بر خالف دستور صریح پیامبر(ص) که درب خانههای مسلمانان را به غیر از درب منزل
امیرالمؤمنین بستند ،درب خانة خود را مجدداً باز کرد.
وی نخستین کسی است که خمس را که سهم سادات است ،از آنها دریغ نمود.

عمل ابوبکر در این امر به گونهای شد که حکم خمس از فرهنگ حامیان ابوبکر به کلی حذف شد.
او در روزهای پایانی عمر ،محبت عمر را جبران کرد و او را به جانشینی خود برگزید.
خالفت عمر

پس از فوت ابوبکر در 22جمادیاآلخر سال 13هجری بالفاصله عمر زمام امور مسلمانان را به
عهده گرفت .عمر در 13عامالفیل در مکه متولد شد .بنابراین عمر 10سال از ابوبکر کوچکتر بود.
عمر که با تدبیر پدرش از طفولیت در سختی بسیار و تنگناهای فراوان به سر برده بود ،تا آخر عمر
عنصری تندخو ،خشن ،بدون انعطاف ،کج خلق و کم عاطفه بود.
امیرالمؤمنین در خطبة شقشقیه وی را اينگونه معرفیکردهاند:
يات ِه ،اِ ْذ َعق ََدها ِالخَ ر بَ ْع َد َو ِ
َفيا َع َجب ًا بَينا ُهو َيس َتقي ُلها فی َح ِ
فات ِه،
ْ َ ْ
َ
لَ َش َّد ما َت َش َّطرا َض ْر َع ْيها!

ناء،
َف َص َّي َرها فی َح ْو َزة خَ ْش َ

 -1حضرت خدیجه ،شایستهترین همسر پیامبر(ص) ،ص.108
 -2شبهای پیشاور ،از آیتاهلل سلطان الواعظین شیرازی ،ص.663
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ثار فيها
َي ْغ ُل ُظ َك ْل ُمهاَ ،و َيخْ ُش ُن َم ُّسهاَ ،و َي ْكث ُُر الْ ِع ُ

1

شگفتا!

اولی با اینکه در زمان حیاتش میخواست حکومت را واگذار کند،
ولی برای بعد از خود عقد خالفت را جهت دیگری بست.
حکومت را به فضایی خشن کشانیده و به کسی رسید
که کالمش درشت و همراهی با او دشوار و لغزشهایش فراوان و معذرت خواهیش زیاد بود.

ما بیشتر از آنچه مولیالموحدین امیرالمؤمنین دربارة شیخین گفته است ،نمیتوانیم چیزی را
اضافه کنیم.
امام اول نیازی نداشتند که کارنامة آن دو را مورد بررسی دقیق قرار دهند .فهم ما از این جمالت
کوتاه و گویا این است که خدای رحمان و رحیم که خود را اينگونه معرفی میکند:
ب َربُّ ُکم َعل  ِ ِ
الر ْح َمة
َک َت َ
ْ
ی نَفْسه َّ

2

مقرر كرده.
پروردگارتان رحمت را بر خود ّ

و پیامبر ارجمند و خاتم خود را با همین خصلت و خصوصیت میفرستد:
َو ما َأ ْر َس ْل َ
مين
ناک إِلّا َر ْح َمة لِ ْلعالَ َ

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

چه سخت هرکدام به یکی از دو پستان حکومت چسبیدند.

3

ما تو را فرستادیم که برای همة عالم رحمت و محبت باشی.

چگونه است که مدعیان جانشینی پیامبر به خشونت ،درشتی ،تندمزاجی و عصبانیت معروف بودند که

هیچکس جرأت نداشت از آنها سؤالی بپرسد؛ چه رسد به اینکه بخواهد از آنها انتقاد کند!
آیا این اسالم ناب است؟

چند نفر با این خوی و خصلت طرفدار عمیق اسالم ناب میشوند؟

توطئة شورای شش نفره

خلیفة دوم در آستانة مرگ دستور داد شورایی شش نفره برای تعیین خلیفه تشکیل شود.
اعضای آن شورا عبارت بودند از:

 -1امیرالمؤمنین علیبن ابی طالب  -2زبیر  -3طلحه
 -4عبدالرحمن عوف  -5عثمان  -6سعدبن ابی و ّقاص.
 -1نهجالبالغه ،خطبة شقشقیه ،خطبة .3
 -2سورة انعام ،آیة.53
 -3سورة انبیا ،آیة .107
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آنگاه دستور داد که این شش نفر بنشینند و پس از مشورت با یکدیگر شخصی را به عنوان
خلیفه تعیین کنند.
وی در ادامه فرمان داد که:
اگر 5نفر از 6نفر به یک شخص برسند و یک نفر رأی دیگری دارد ،گردن نفر ششم را بزنند!.
یا اگر 4نفر به یک شخص رأی دهند و 2نفر به دیگری ،رأی 4نفر را نپذیرفتند و گردن 2نفر
مخالف را بزنند.
خلیفة دوم که از ابتدا رأی و نظرش به عثمان بود و قب ًال جزيیات این طرح را با همراهان و همفکران
خود بررسی نموده بود ،در تکمیل این طرح گفته بود:
اگر 3نفر به یک نفر و 3عضو دیگر به شخص دیگری رأی دادند ،رأی آن سه نفری پذیرفته شود
که عبدالرحمن عوف بین آن سه نفر است و باید همان پذیرفته شود.
تحلیل دستور خلیفة دوم

گفتیم که آنچه در سقیفه به تصویب رسید ،این بود که تحت هیچ شرایطی نباید گذاشت از اهلالبیت
کسی به حاکمیت برسد .این موضوع استراتژی کودتاگران بود که شامل روز سقیفه و در آیندة کوتاه مدت
و دراز مدت باید مورد توجه قرار گیرد .بنابراین چیدمان شورا از همان آغاز طوری بود که کسی غیر از عثمان
از آن شورا بیرون نیاید؛ زیرا:
الف :چرا در آن شورای 6نفره از بزرگان اسالم مانند :سلمان ،ابوذر ،عمار ،مقداد ،ابنعباس و ...خبری
نبود؟
ب :چگونه است که ترکیب شورا  6نفره شد؟ معموالً اگر بخواهند ظاهرا ً دموکراسی را رعایت کنند،
باید تعداد اعضا فرد باشد تا اعتدال مراعات گردد.
ج :از این مهمتر ،دادن حق وتو به «عبدالرحمن عوف» بود .این دیگر عین دیکتاتوری بود .اگر صداقتی در
انتخاب خلیفه بود و از قبل روی انتخاب عثمان توافقی صورت نگرفته بود ،دادن حق وتو به عبدالرحمن
هیچ معنایی نداشت .کاش خلیفة دوم مانند خلیفة اول خود عثمان را به عنوان خلیفة خود به مردم معرفی
میکرد .چه ضرورتی دیگر به تشکیل شورا بود ،زیرا:
اوالً :عبدالرحمن عوف داماد عثمان بود .بنابراین او اص ًال به کس دیگری جز عثمان نمیاندیشید.
ثانی ًا :اگر بنا بود تنفیذ رأی اعضا توسط یک عضو مؤثر صورت گیرد ،باید امیرالمؤمنین که برادر
و وصی و پسرعم و داماد و پدر فرزندان پیامبر و اول مسلمان و میداندار جنگهای بدر ،احد ،خیبر،
خندق و ُحنین بود ،از چنین رأیی برخوردار میشد .اما بنای خلیفه نادیدهگرفتن هم ة این ارزشها بود.

اقدامات تکمیلی خلیفة دوم

خلیفة دوم به منظور نشان دادن قاطعیت خود در انتخاب خلیفه -آن هم با تدبیر و نظر خود -به
ابیطلحة انصاری که از اصحاب پیامبر بود ،فرمان داد تا با انتخاب  50نفر از انصار مراقب اعضای
شورا باشد و مقداد را هم بدون حق رأی در این گروه جای داد.
میگویند که امام دوم را به همراه عبداهلل عباس به عنوان ناظر تعیین کرد.
دستور عمر نکتة دیگری هم داشت و اینکه هرکدام از اعضای شورا که بخواهند از جلسه بدون
هماهنگی خارج شوند ،کشته شوند.
با این همه تدارک و دقت ظاهری کار تا حدی دموکراسی است .اما دریغ که تصمیمگیری برای
خالفت عثمان در بیرون از شورا به تصویب رسیده بود.
این موضوع مرا به یاد خاطرهای در زندان مخوف شاه سابق میاندازد؛ نویسنده در دادگاه اول که
رئیس آن سرلشكر قرهباغی بو د -که بعدها ارتشبد شد -و توسط شاه به عنوان رئیس ستاد مشترک
ارتش در روزهای پایانی عمر حکومت خود انتخاب کرد ،با حرارت داشتم دفاعیة خود را میخواندم
و اتهامات دادستان دادگاه را رد میکردم ،ولی قرهباغی میخندید.
سرانجام گفت:
 بچه بنشین! قب ًال رأی تو را صادر کردهایم.آری عثمان قب ًال انتخاب شده بود .تشکیل شورا برای فریب مردم بود؛ اما خلیفة دوم یک هدف
دیگر هم از تشکیل شورا داشت ،اینکه به امیرالمؤمنین و به اهلالبیت و هواداران آنها و سرانجام به
مردم بگوید که حداقل  5نفر دیگر هم هستند که برای خالفت همسطح علیبن ابی طالباند!؟؟

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

پس هرچه را عبدالرحمن اراده کند در راستای خواست خداوند و پیامبرش نخواهد بود .بنابراین این
خط تا پایان همین خواهد بود.
ثالث ًا :سعدبن ابی وقاص هم پسرعموی عبدالرحمن بود .بنابراین او هم رأی و نظر عبدالرحمن را
داشت .اتفاق ًا وی را به همین منظور عضو شورا کرده بودند.
در طرف دیگر امیرالمؤمنین بود و رأی لرزان زبیر.
غرش رعدآسای او در روز سقیفه از او چیز دیگری نشنیدهایم.
زبیر بسیار مذبذب بود .غیر از ّ
طلحه هم متمایل به عثمان بود؛ هرچند بعضی از مورخان نوشتهاند که اصوالً طلحه در آن روزها
1
در مدینه نبود ،اما وقتی به مدینه آمد ،رأی خود را به عثمان داد.

 -1االمامه و السیاسه ،ابن قتیبه دینوری
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نظر مولی در مورد شورای شش نفره

امیرالمؤمنین(ع) در یک تجزیه و تحلیل دقیق حوادث پس از ارتحال پیامبر(ص) ،به عملکرد
خلیفة اول و خلیفة دوم میپردازند و سپس به موضوع شورای شش نفره برای تعیین خلیفه اشاره
ميكنند و میفرمایند:
َ ...ف َص َب ْر ُت َعلی ُط ِ
ول الْ ُم َّدةَ ،و ِش َّدة الْ ِم ْح َنة،

َح ّتی اِذا َمضی لِس ِ
بيل ِهَ ،ج َع َلها فی َجما َعة َز َع َم اَنِّی اَ َح ُد ُه ْم،
َ
لشورى!
َفيالَ ّل ِه َو لِ ُّ

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

هذ ِه ال َّن ِ
ب ِفی َم َع ا ْال َّو ِل ِم ْن ُهم َح ّتی ِصر ُت ُا ْقر ُن اِلی ِ
ظائ ِر؟!
َم َتی ا ْع َت َر َ
ْ
َ
ْ
ض َّ
الر ْي ُ َّ

ِ
طاروا َف َصغی َر ُج ٌل ِم ْن ُه ْم لِ ِضغ ِْن ِهَ ،و َ
مال ا ْالخَ ُر لِ ِص ْه ِر ِهَ ،م َع َه ٍن َو َه ٍن،
لك ّنی اَ ْس َفف ُ
ْت اِ ْذ اَ َسفُّواَ ،و ِط ْر ُت اِ ْذ ُ
اِلی اَ ْن َ ِ
نافج ًا ِح ْض َني ِه بَي َن ن ِ
ث الْقَو ِم ِ
َثيل ِه َو ُم ْع َت َل ِف ِه،
قام ثال ُ ْ
ْ ْ

ِ
ون َ ِ ِ
قام َم َع ُه بَ ُنو اَ ِ
ث َف ْت ُل ُه،
بيع ،اِلی اَ ِن انْ َت َك َ
الر ِ
بيه َيخْ ِض ُم َ
َو َ
مال ال ّله خ ْض َم ا ْالبِ ِل ن ْب َتة َّ
ت بِ ِه بِ ْط َن ُت ُه...
َو اَ ْج َه َز َع َل ْي ِه َع َم ُل ُهَ ،و َك َب ْ

1

(در روزگار خلیفة اول و دوم) آن مدت طوالنی را صبر کردم و بار سنگین هر بالیی را به دوش کشیدم،
تا زمان او(خلیفة دوم) هم سپری شد و امر حکومت را به شورایی سپرد،
که به گمانش من هم (با این منزلت خدایی) یکی از آنانم.
خداوندا چه شورایی!
من چه زمانی در برابر اولین آنها (ابوبکر) در برتری و شایستگی مورد شک بودم،
که امروز همپایة این شورا قرار گیرم؟!
ولی (به خاطر احقاق حق) در نشیب و فراز شورا با آنان هماهنگ شدم.
در آنجا یکی به خاطر کینهاش به من رأی نداد،
و دیگری برای بیعت به دامادش تمایل کرد.
و مسائلی دیگر که ذکرش مناسب نیست،
تا سومی به حکومت رسید ،که برنامهای جز انباشتن شکم و تخلیة آن نداشت،
و دودمان پدری او (بنیامیه) به همراهی او برخاستند،
و چون شتری که گیاه تازه بهار را با ولع میخورد ،به غارت بیتالمال دست زدند.
در نتیجه ،این اوضاع رشتهاش پنبه شد و اعمالش کار او را تمام ساخت،
و شکمبارگی سرنگونش نمود.
 -1نهجالبالغه ،خطبة سوم معروف به خطبة شقشقیه ،ص.58
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اگر بنی امیه نبودند!

ی َربِّ َك ُم ْن َتهاها
إِل 

1

علم آن با پروردگار تو است.

پیش میرفتند و از رفاه جسمی و آرامش روحی هم برخوردار میشدند.
خالصه اینکه در همین دنیا بر اساس اجرای فرامین الهی به بهشتی دست مییافتند که نمود بهشت
برین بود و به همان:
َج َّن ٍ
ات َت ْجری ِم ْن َت ْح ِت َها الْ َأنْهار

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

معروف است که یکی از سران اروپایی گفته است:
 مردم اروپا باید مجسمههایی از معاویه و از طال تهیه کنند و در میادین و جاهای مهم شهرهانصب نمایند؛ زیرا اگر معاویه در اسالم به قدرت نمیرسید ،امروز تمامی اروپا زیر بیرق اسالم قرار
داشت.
اظهارات فوق حرف درستی است .راستی اگر معاویـه و تیـر و طایفـهاش  -بنیامیه -در عالم
اسـالم نبـودند ،عالوه بر اینکه امـروز تمامـی مردم دنیـا مسلمـان بودند ،از اینهمـه محرومیـتها،
درماندگیها ،عسرتها ،دردها ،بیسوادیها ،بیماریها و کشت و کشتارها هم اثری نبود.
ای کاش زمانه بر وفق مراد نهضت انبیا پیش میرفت و همه در مسیر:

2

باغهايى خواهد بود كه از زير [درختان] آنها جويها روان است.

ميرسيدند .دریغ که بنیامیه نگذاشتند.
آری ،بنیامیه نگذاشتند که نه تنها مسلمانان ،بلکه حتی هواداران خودشان هم جز در یک مقطع
کوتاه ،در تمامی تاریخ از همه چیز محروم شدند .این هنر بنیامیه بود.
بنیامیه کاری کردند که راوی میگوید در یک روز عید خدمت امام صادق رسیدم ،دیدم آثاری
از عید در منزل امام نیست.
پرسیدم :یابن رسولاهلل چگونه است که چنین روزی را جشن نگرفتهاید؟
فرمودند :فالنی! بنیامیه برای ما عید نگذاشتهاند.
عثمانازبنیامیهبود.اوعالوهبرآنآدمیبسیارمعمولي،سادهلوحوبیاستعدادبود.ازویهیچطرحی
مشاهده نشد و هیچ نظریة اقتصادی ،رفاهی،حتی نظامی و اعتقادی نقل نشده است.
جهتگیری وی به تمامي ،حمایت از بنیامیه و تقویت معاویه بود.
 -1سورة نازعات ،آية.44
 -2سورة بقره ،آية .25
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شمهای از ساختار شکنی عثمان

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

از عثمان هیچ نقطة مثبتی ذکر نشده است .حتی هواداران متعصب وی و ایل و تبارش و نزدیکان
وی با همة تالشهایی که داشتهاند ،در این حوزه ناکام ماندهاند .بدتر اینکه در طول هزار سالة گذشته
که معاألسف به دلیل تداوم حاکمیت فرهنگ جاهلی که از قول و فعل بنیامیه به اسالم سرایت کرد
و احکام اسالم ناب را شدیداً آسیب زد ،آسیبی که هنوز هم آثار آن در همه جا به چشم میخورد ،و
کمترین آثار آن را امروز در اعمال تروریستهایی که در عراق ،سوریه ،افغانستان ،مصر ،تونس،
لیبی و یمن مسلمانان اصولگرا را به خاک و خون میکشند ،مشاهده میکنیم.
ممکن نیست کسی از سرچشمة اسالم ناب بهرهمند شده باشد و حکم حیاتی و حیاتبخش خدای
مهربان را که میفرمایند:
َ
ْس َأ ْو َف ٍ
ساد ِفي الْ َأ ْر ِ
َم ْن َق َت َل نَفْس ًا بِغ َْي ِر نَف ٍ
اس َجميع ًا
ض َف َکأنَّما َق َت َل ال َّن َ

1

کسی که بیدلیل کسی را بکشد و یا فسادی بهپا کند ،مانند این است که همة مردم را کشته باشد.

واقع ًا همینطور است.

کشتن یک عنصر بیگناه را تحت هیچ عنوانی نمیتوان توجیه کرد.
به همین دلیل است که خداوند برای مصونیت دادن به جامعه،
دستور میدهد قاتل را به منظور حفظ دماء مسلمانان،
باید قصاص کرد.

همة کسانی که روحیة خونخواری دارند ،قصاص مانع عمدة آنها براي قتل در جوامع اسالمی است.
از طرفی خداوند بر اهمیت قصاص تأکید بسیار دارد و آن را عامل زنده بودن جامعه میداند:
اص َحياة َي ْا ُأولِي َ
ِ ِ
األلْ َب ِ
ُون
اب لَ َع َّل ُك ْم َت َّتق َ
َولَ ُك ْم في الْق َص ِ َ
ْ

2

برای شما در موضوع قصاص زندگی و آرامش و نظم اجتماعی است؛ شاید تقوا پیشه شوید.

نگاهی کوتاه به عملکرد عثمان

دوران حاکمیت طوالنی اسالم موجب از دست رفتن اصولگرایی و کم اثر شدن تقوا و پررنگ
گشتن ظلم و جور و مردمگریزی شد .عثمان که از استعداد متوسط هم بیبهره بود ،برعکس تالش
میکرد که خود را با بذل و بخششهای نجومی در حاکمیت نگه دارد .همزمان حامیانش عموم ًا و
شخص مروان به خصوص عثمان را تشویق میکردند که با گماردن عناصر بیدین و بیبند و بار از
 -1سورة مائده ،آیة.32
 -2سورة بقره ،آیة .179
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تبار بنیامیه ،زمینههای الزم را برای حاکمیت کامل بنیامیه و شخص معاویه فراهم آورد.
ما به عنوان نمونه به برخورد ناصواب عثمان با ابوذر ،صحابی صادق و با اخالص پیامبر اشاره
میکنیم:
گفتیم که خلیفة دوم ،معاویه را به استانداری شام گماشت و بر تقویت همه جانبة وی اقدام کرد .از
طرفی ابوذر غفاری در قسمتی از شام که امروز به لبنان معروف است ،به تبلیغ اسالم مشغول بود.
حر عاملی و
خط نیرومند شیعه در لبنان که از آن ناحیة مبارک ،بزرگان و دانشمندانی مانند شیخ ّ
شیخ بهایی و محقق کرکی  ...برخاستهاند -که هرکدام افتخاری بر افتخارات اسالم و تشیع افزودند-
حاصل حضور ابوذر است.
ابوذر که اسالم ناب را از زبان پیغمبر رحمت شنیده و از عملکرد اهلالبیت فرا گرفته بود ،عملکرد
خالف معاویه در شام را غیر اسالمی میخواند و علیه معاویه تبلیغ میکرد.
معاویه که اقدامات ابوذر را خالف خط حاکمیت بنیامیه میدید ،مشکل حضور ابوذر را با آب و
تاب بسیار به عثمان منعکس کرد .عثمان به معاویه دستور داد ابوذر ،آن یار دیرین پیامبر را که روزگار
پیری را میگذرانید ،بر شتری بدون جهاز سوار کند و ساربانی خشن را واداشت که او را بدون استراحت
به مدینه ببرد .ابوذر را با جانی خسته و تنی مجروح به مدینه پیش عثمان آوردند .او در مقابل عثمان
از خالفکاریهای فراوان معاویه سخن به میان آورد و حمایت عثمان را از معاویه زشت شمرد و
گفت:
 ای عثمان!پسربچهها را حکومت دادهای و از قوم و خویشانت حمایت میکنی و فرزندان آزادشدگان را به
خود نزدیک ساختهای.
ابوذر در ادامه با شجاعت از مواضع پیامبر نسبت به بنیامیه سخن به میان آورد و گفت:
 پیامبر فرمودند چون بنیامیه به سی مرد  ،سرزمینهای خدا را دست به دست میگردانند .ازمردم بهرهکشی میکنند و دین خدا را بازیچة مطامع خویش میسازند...
آن روز جلسه به همین جا تمام شد.
روز دیگر عثمان به مردم فرمان داد که رابطة خود را با ابوذر قطع کنند و با او سخن نگویند.
آنگاه به دنبال ابوذر فرستاد .ابوذر به نزد عثمان آمد و به او گفت:
 وای بر تو ای عثمان!آیا روش پیامبر و طرز کار خلفای پیشین این چنین بود؟ تو اکنون همچون ستمکاران با ما رفتار
میکنی.
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عثمان گفت :از پیش ما برو .از مدینه خارج شو.
ابوذر گفت :من هم نمیخواهم پیش تو بمانم .اما بگو به کجا بروم؟
عثمان گفت :به هرکجا که میخواهی برو.
ابوذر گفت :میخواهم به شام بروم و در آنجا جهاد کنم.
عثمان گفت :تو را به شام نمیفرستم تا در آنجا فساد کنی و مردم را علیه من بشورانی .من هرگز
تو را به شام که از آنجا برگشتهای ،نمیفرستم.
ابوذر گفت :پس من به عراق میروم.
عثمان گفت :به عراق هم نباید بروی.
عثمان سپس دستور داد تا ابوذر عزیز را به یک نقطة بسیار گرم و بیآب و علف به نام «ربذه»
تبعید کنند .عثمان در امتداد دستور خشن خود علیه ابوذر ،دستور داد که هیچکس اجازه ندارد ابوذر
را در هنگام ترک مدینه بدرقه کند.
اما امیرالمؤمنین(ع) این دستور را اجرا نکرد و به همراه حسنین و عبداهلل جعفر (همسر حضرت
زینب) و عقیل به بدرقة ابوذر رفتند .سپس امام مجتبی با محبت ویژهای از فداکاریهای ابوذر سخن
به میان آورد و آن رجل بزرگ را به صبر توصیه کرد.
در این هنگام مروان که از طرف عثمان مأمور بود اجازه ندهد کسی به بدرقة ابوذر برود ،وقتی
مشاهده کرد که امام مجتبی با ابوذر سخن میگوید ،گفت :ای حسن! مگر نمیدانی که خلیفه دستور
داده کسی با ابوذر سخن نگوید .اگر نمیدانی ،من اکنون به تو اخطار میکنم.
امیرالمؤمنین علیبن ابی طالب از سخنان مروان به خشم آمده و با تازیانه به گوشهای اسب مروان
زد و گفت :کنار برو ای مروان! خدا تو را به آتش بسوزاند...
مروان سراسیمه به نزد عثمان رفت و جریان را به او گزارش کرد...
سپس امیرالمؤمنین(ع) ابوذر را مخاطب ساخته فرمودند:
من غ ِ
أباذر ،إنّك غ ِ
ت لَ ُه،
َض ْب َ
َض ْب َ
ار ُج ْ
يا ٍّ
ت لِ ّل ِهَ ،ف ْ

ْياهمِ ،
دينكَ ،فا ْت ُر ْك في ْأيدي ِه ْم ما خا ُف َ
قو َم خا ُف َ
وخ ْف َت ُه ْم َعلی َ
ليه،
ّ
إن الْ ْ
وك َع ْ
وك َعلی ُدن ُ ْ
ب ِمن ُه ْم بِما ِخ ْف َت ُه ْم َع َل ْيه؛
َوا ْه ُر ْ

وك! َوس َت ْع ِ
ْناك َع َّما َم َن ُع َ
وج ُه ْم إلی ما َم َن ْع َت ُه ْم ،وأغ َ
ثر ُح ّسداً.
أح َ
َفما ْ
الر ُ
ُ
لم من ّ
ابح غداً ،وا ْال ْك ُ

ِ
ْ ِ
رضين كانتا َعلی َع ْب ٍد َر ْتق ًا ،ث ُّم اتّقی اهلل ،لَ َج َع َل ا هلل ُ ُله ِم ْن ُهما َمخْ َرج ًا!
ماوات َوا ْال
الس
َ
ولو أ َّن ّ

حق ،وال ُيوحش ّن َك إ ّال الْ ُ
ت م ْنه ُا ال َم ُّن َ
الح ُّب َ
وك
َو ال ُي ْؤنس ّن َك إ ّال الْ ُّ
وكَ ،ولَ ْو َف َر ْض َ
باطلَ ،ف َل ْو َق ِب ْل َ
ت ُدن ُ
ْياه ْم َ

 -1نهجالبالغه ،خطبة  ،130ص.292

192

1

ای ابوذر! تو برای خدا خشمگین شدی .پس به خدای امیدوار باش.
عثمان و هوادرانش از تو برای دنیای خود ترسیدند و تو از روش آنها برای آخرتت بیمناک شدی.
پس آنها را با دنیای خودشان واگذار و خود به آخرت توجه کن.
چقدر آنها به آنچه بازشان داشتی نیازمندند و چقدر تو از آنچه آنان دارند و ترا از آن بازداشتند بینیازی .به
اگر همة آسمانها و زمین بر بندهای فرو بسته شود ،ولی او پاکدامن و پرهیزکار باشد،
خدای متعال به او گشایش بخشد.
جز به حق دل مبند و جز از باطل هراسناک مباش.
اگر تو مال دنیا را از آنها بپذیری دوستت میدارند و اگر چیزی از آنها بگیری راحتت میگذارند.

سپس امام مجتبی با ابوذر به سخن پرداخت:
 -عموی من!

اگرچه اندوهم دراز است ،ولی به کوتاهی سخن میگویم،

چون آنکس که مشایعت میکند ،باید بازگردد و آ ن را که تودیع میکنند،
باید آرام باشد.

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

زودی میدانی که فردای قیامت برنده کیست؟

اکنون میبینی که اینها با تو چه میکنند .پس دل از دنیا بازگیر و شکیبا باش،
و پاداشهای بزرگ فردا را در نظر آر و صبر کن،

تا اینکه پیامبرت را در آن جهان دیدار کنی و او از تو خشنود باشد.

ابوذر به امیرالمؤمنین و فرزندانش نگاهی اندوهبار کرد و سخنانی چنین ابراز داشت:
 درود خدا بر شما باد ای اهلالبیت رحمت .چون شما را میبینم به یاد رسول خدا میافتم.مرا به ماندن در مدینه جز به خاطر شما عالقهای نیست .وجود من در حجاز بر عثمان سنگینی
میکند ،چنانکه در شام معاویه از من ناراحت بود.
خلیفه نمیخواهد که به مصر و بصره بروم ،زیرا میترسد مردم را بر فرمانداران مصر و عراق که
دایی و برادر او هستند ،بشورانم .پس مرا به بیابانی فرستاد که جز خدا ،یاور و مدافعی ندارم.
به خدا قسم من جز خداوند همدمی نمیخواهم و با نزديکی پروردگار از هیچ خطری نمیترسم.
واکنش عثمان از بدرقة ابوذر

هنوز امام و فرزندانشان از تودیع ابوذر بازنگشته بودند که مردم میآمدند و ایشان را از خشم
عثمان بیم میدادند .امام میفرموند :خشم خلیفه مثل خشم اسب بر افسار اوست .عثمان به نزد امام
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آمد در حالیکه آثار خشم شدید بر چهرة او نمایان بود .آنگاه گفت :به مروان چکار داشتی و چرا بر
فرمان من گستاخی کردی و مأمور مرا بازگردانیدی؟
امام فرمودند :اما مروان پیش من آمد و میخواست مرا از مشایعت ابوذر و سخن گفتن با او باز
دارد .من هم او را رد کردم .اما فرمان تو چه بوده است؟
عثمان گفت :مگر به تو نگفتند که مردم را از مشایعت ابوذر نهیکردهام.
امام فرمودند :اگر تو چیزی بگویی که خالف حق و طاعت حق در آن باشد ،انتظار داری که ما انجام
دهیم؟ به خدا قسم چنین کاری را نمیکنیم.
عثمان گفت :تاوان مروان را بده.
امام فرمودند :چه تاوانی؟
عثمان گفت :تازیانه بر سر اسبش زدهای.
امام فرمودند :برود و بر سر اسب من که آنجاست تازیانه بزند.
امیرالمؤمنین که احساس کردند عثمان برای آنکه در برابر ایشان کم نیاورد ،خودش و یا مروان
را میخواهد وادار کند که به ایشان دشنام دهد ،گفتند :به خدا قسم ای عثمان! اگر به من ناسزا بگویی
به تو ناسزا میگویم و جز حق سخنی بر زبان جاری نخواهد شد و از من جز حق نخواهی شنید.
عثمان گفت :چرا مروان به تو دشنام ندهد؟ در صورتیکه تو به او ناسزا گفتهای .به خدا قسم ای
علی ،تو پیش من از مروان بهتر نیستی!!؟
امام از سخن عثمان که جز اهانت و توهین چیزی در بر نداشت ،خشمگین شدند .دیدند که عثمان
اص ًال رعایت شخصیت منحصر به فرد او را نمیکند و او را که در تمامی جنگها خط مقدم جبهه
اسالم علیه کفر بوده و مروان و خاندانش در صف مشرکین بودهاند ،از یاد برده است؛ لذا رو به عثمان
کرده و فرمودند:
 ای عثمان! با من چنین سخن میگویی و مرا با مروان برابر میدانی؟به خدا قسم من از خود تو برترم و پدرم بهتر از پدر تو است و مادرم بهتر از مادر تو .اینها امتیازات
1
من است که تو نادیده میگیری .اگر تو هم فضیلتی داری پیش بیا و بگو!...
اینها گوشهای از عملکرد زشت و خالفهای آشکار عثمان بود .او بود که تحت تأثیر معاویة حیلهگر
و ضد اسالم ،با ابوذر عزیز اينگونه برخورد کرده و با امیرالمؤمنین که برای احترام به صحابی با شخصیت
پیامبر ،به بدرقهاش رفته بودند ،اينگونه رفتار میکند.
همین عملکردها بود که خون مردم مدینه را به جوش آورد .مردم که با یک خلیفة پیر ،فرتوت،
 -1نهج البالغه ،خطبة 130و شبهای پیشاور ،ص ،436زندگانی امام حسن(ع) ،ترجمة فخرالدین حجازی.
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فرومایه و بیتدبیر مواجه شده بودند و در دوران حاکمیت  12سالة خود هیچ خدمتی به اسالم و به
مسلمانان نکرده بود ،برعکس با حمایتهای اقتصادی و سیاسی از بنیامیة ضد اسالم ،مردم را نگران
کرده بود ،طاقت و تحمل مردم به پایان رسید و تصمیم گرفتند برای همیشه خود را از عملکرد وی
خالص کنند.
عثمان بیتدبیرتر از آن است که نوشتهاند و خواندهایم .پیرمردی بیفکر ،ضعیفالعقیده و پرمشکل
که بسیاری از علمای اهل تسنن هم او را به دالیل مختلف مورد انتقادهای تند قرار دادهاند .برعکس او،
مولیالموحدین امیرالمؤمنین(ع) بودند كه به آیندة اسالم و مسلمانان میاندیشیدند.
با این تجزیه و تحلیل ،خانة عثمان را به محاصره درآوردند؛ اقدامی که به هیچ وجه مورد پسند
امیرالمؤمنین نبود .سرانجام عثمان پس از  45روز محاصره،کشته شد .کشتن خلیفه آثار سیاسی و فکری
زیادی دارد؛ ضمن اینکه قبح چنین عمل زشتی از بین میرود .اما کشتن عثمان آتش فساد را روشن
کرد و منافع بسیاری از مسلمانان خاکستر شد.
 قتل عثمان سرآغاز فتنهها و توطئههایی بزرگ گردید .از حکومت عثمان و قتل او باندهایفرصتطلب نتیجهها بردند و تهمتها زدند و مفسدتها برانگیختند و مصالح عمومی مسلمین را فدای
منافع شخصی خویش ساختند و فسادها و تفرقهها در اجتماع اسالمی به وجود آوردند و روشنترین
دلیل آن ،مشکالت و ناگواریهایی است که در دوران خالفت امیرالمؤمنین پدید آمد.
آن حضرت دیگر نتوانستند به اصالح اجتماع اقدام ورزند و سنت رسول اکرم(ص) را به جامعه
بازگردانند .این فساد و تحریک که از طرف حزب اموی پدید آمد ،آنچنان گسترش مییافت که به
1
روزگار امامت امام حسن(ع) چارهای جز صلح باقی نگذارد.
آری ،امام اول شیعیان جهان با همین مالحظات ،مخالف کشتن عثمان بودند .بنابراین امام با
چندین بار مالقات که با عثمان در دوران محاصره داشتند ،از روی نهایت صداقت و دلسوزی او را به
تجدید نظر در رفتار ناصحیح توصیه فرمودند.

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

موت و حیات عثمان ،فاجعه

موضع روشن امیرالمؤمنین(ع) دربارة عثمان درنهجالبالغه

امیرالمؤمنین علي(ع) از طرف جمعی از مسلمانان اعم از مهاجر و انصاركه از عثمان نزد او شكوه
و شكايت برده و درخواست كردند كه با او سخن گويد تا رضايت مردم را فراهم آو َرد ،نزد عثمان
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،باقر شریفالقریشی ،ص.122
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آمده و در آخرین مالقاتش ،به عثمان فرمودند:
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اذ ٌر َف ُي ْلقَی ِفي ن ِ
الر َحی ث َُّم ُي ْر َت َب ُط ِفي َق ْع ِر َها
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ور َها َع َل ْي َها َو َي ُب ُّ
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س أ ُم َ
ْ
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ون الْ َح َّق ِم َن الْب ِ
ون ِفي َها َم ْرج ًا
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اط ِل َي ُم ُ
َ

اء بَ ْع َد َج َل ِ
َضي الْ ُع ُم ِر
الس ِّن َو َتق ِّ
ان َس ِّيقَةً َي ُسو ُق َك َح ْي ُ
َف َلا َت ُكون ََّن لِ َم ْر َو َ
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ال ِّ
َفق َ
اس ِفي َأ ْن ُي َو ِّج ُلونِي َح َّتی َأخْ ُر َج إِلَ ْي ِه ْم ِم ْن َم َظالِ ِم ِه ْم
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ان بِالْم ِدي َن ِة َف َلا َأ َج َل ِف ِ
َفق َ
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يه َو َما غ َ
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من براي تو پيامآور و سفير مردمم.

به خدا سوگند ،نميدانم با تو چه گويم،
زيرا تو همه چيز را خوب ميداني و مسألهاي نيست كه براي تو ناشناخته باشد،
و بر هرچه تو را بدان راهنمايي كنم ،آگاهي .بيترديد آنچه ما ميدانيم تو هم ميداني.
ما به چيزي پيشتر از تو دست نيافتهايم تا تو را از آن خبر دهيم،
سري و محرمانهاي نداشتهايم تا آن را به ّاطالع تو برسانيم،
و جلسة ّ
 -1نهج البالغه ،خطبة - 164شورش مردم عليه عثمان.
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و همان گونه كه ما در جريان رويدادها هستيم و ديديم و شنيديم ،تو هم ديده و شنيدهاي،
و چون ما در صحبت و خدمت رسول خدا  -درود خدا بر او و آلش  -بودهاي.
و پسر ابو قحافه (ابو بكر) و پسر ّ
خطاب (عمر) در عمل به حق از تو سزاوارتر نبودند.
تازه تو به پيامبر از آنان نزديكتر و از نظر خويشاوندي پيوستهتري و افتخار دامادي آن حضرت،
به خدا تو نابينا نيستي كه بينا شوي و نادان نيستي كه آموزش خواهي.
به راستي كه راههاي هدايت هويدا و پرچمهاي دين برپاست.
اينك بدان كه برترينِ بندگان خدا نزد او راهبر دادگري است كه:
به راه هدايت رود و مردم را به حق رهبري كند ،پس س ّنتها و روشهاي معلوم و شناختهشده را،
برد.
برپا دارد و بدعتهاي ناشناخته را از بين َ

بيشك س ّنتها روشن است و نشانههاي آن آشكار ،و بدعتها ظاهر است و نشانههاي آن هم در اختيار.
و بدترينِ مردم نزد خدا پيشواي ستمگري است كه خود گمراه باشد و ديگران را به گمراهي كشان َد،
با س ّنتهاي با سابقه و مورد استفاده در افتد و بدعتهاي مردم را زنده كند.
و من از رسول خدا  -درود خدا براو و خاندانش  -شنيدم كه ميفرمود'' :روز قيامت پيشواي ستمگر را آورند

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

نصيب تو گشته نه آنان .پس تو را به خدا ،تو را به خدا ،به داد خودت برس،

كه هيچ ياور و عذرخواهي براي او نباشد ،پس او را در آتش دوزخ در افكنند،
و او در آنجا همانند سنگ آسيا بچرخد و آنگاه او را در قعر جه ّنم به زنجير كشند و زنداني كنند''.
و من تو را به خدا سوگند دهم و از تو خواهم كاري نكني كه خليفه ُ
كشي باب شود و تو ا ّولينِ آن باشي،
كه آن حضرت ميفرمود'' :در اين ا ّمت پيشوايي كشته شود كه كليد قتلها تا روز رستخيز باشد،
و بالي شبهه از آنجا نشأت گيرد و باب فتنه از آن گشوده و پراكنده شود.
آنگاه مردم حق را از باطل تشخيص ندهند ،و در امواج و كوران درگيريها افتند،
و همه چيز درهم و برهم شود ،و زشت و زيبا درهم آميزد''.
پس تو را نصيحت ميكنم كه در اين آخر عمري و پيري« ،مروان» عقل منفصلت نباشد،
برد.
و زمام اراده و اختيارت را نگيرد تا تو را به هر جا كه خواهد َ

در اين موقع ّيت ،عثمان به امام عرض كرد :با مردم صحبت فرما و از آنان بخواه به من مهلت دهند
تا آنان را از ستمهايي كه بر ايشان رفته است نجات دهم.
امام فرمود:
موارد ظلمي كه در مدينه است مهلت نميخواهد .هماكنون دستور رفع ظلم را صادر كن،
و مهلت براي دوردستها نيز آن است كه تا فرمانت بدانان رسد.
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اوج دلسوزی و مردانگی

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

امام امیرالمؤمنین علی(ع) به رغم بیتقوایی و تند مزاجی و بداخالقی عثمان ،باز هم لحظهای از
نصیحت خودداری نکرد .عملکرد عثمان نسبت به عملکرد شیخین بسیار بد و غیر قابل تحمل بود .اما
علیبن ابیطالب برای خدا کار میکرد و برای جلب رضایت خداوند تصمیم میگرفت .اگر سخن
میگفت به خاطر خدا بود و اگر لب فرو میبست ،آن هم برای خدا بود ...به همین منظور ایشان در
آن شرایط سخت و دشوار که مهاجر و انصار برای کشتن عثمان مسابقه گذاشته بودند ،امیرالمؤمنین
باز هم سعی در جلوگیری از قتل عثمان داشتند .زیرا:
 -1فرزند خود امام مجتبی را به منظور حفظ جان خلیفه به پاسداری از منزل عثمان فرستادند و
توصیههای امنیتی مهمی را به ایشان نمودند.
 -2خود به رغم اشکاالت اساسی که به عملکرد عثمان داشتند ،چندین بار به دیدن او رفتند .هر بار
هم از دلسوزی نسبت به وی دست برنداشتند.
 -3گفتیم که همه میدانستند که عثمان در آتش سوء سیاست خود گرفتار آمده بود .همة مردم مدینه
میدانستند که فاصلة وی تا مرگ فقط یک قدم است؛ اما او خود اینهمه خالفکاریهای خود و حامیانش
را یا اص ًال خالف نمیدانست و یا آن را بخشی از ابزار حکومت اموی میدانست.
فکر میکنید پاسخ وی به دلسوزیهای امیرالمؤمنین چه بود؟

عثمان به امیرالمؤمنین گفت :از مردم بخواه تا به من مهلت دهند تا ستمهای رفته بر آنان را برطرف
کنم!!
امام در پاسخ درخواست عثمان فرمودند:
أج َل ِ
أج ُل ُه ُو ُص ُ
إلي ِه.
ما َ
فيهَ ،و ما َ
غاب َف َ
كان بِالْ َمدي َنة َفال َ
ول ْأم ِر َك ْ

1

آنچه در مورد مردم مدینه و مشکالت مردم است مهلتی نیست (و باید سریع ًا حل کنی)،
و آنچه در ارتباط با خارج از مدینه است،
مهلتش تا وقتی است که فرمان تو برای رفع ظلم صادر شود (و سریع ًا به رفع آن بکوشی).

یعنی رفع و دفع مشکالت مردم مدینه نیاز به مهلت ندارد .همین اآلن مأموران ستمکار خود را به
خانهشان بفرست و فرمان جبران هم صادر نمای .مردم مدینه راضی میشوند و محاصره را برمیدارند.
مشکالت شهرهای دیگر هم با لغو احکام صادره برای حاکمان جور ،برطرف میشود.
معلوم بود که عثمان نمیخواست رفع ظلم کند .او اگر تصمیم میگرفت که مشکل برطرف شود،
با عزل مروان عالوه بر مشکل خود ،که مشکل عالم اسالم هم رفع میشد .ولی عثمان نیازمند فرصتی بود
 -1نهجالبالغه  خطبة  ،164ص.371
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تا تجدید قوا کند .آنگاه با رفع محاصره و به کار گیری سیاست سرکوب ،از مردم ستمدیده انتقام
بگیرد .امیرالمؤمنین(ع) هم با اطالع از برنامهها و ترفندهای بنیامیه ،پاسخ کوتاه و روشنی را به عثمان
دادند .یعنی اینکه این همه دلسوزیهای امیرالمؤمنین(ع) با برخورد نادرست عثمان عم ًال خنثی شد؛
و سرانجام:
وقتی که مردم مدینه دانستند که عثمان با لجبازیهای خود از یکطرف ،و توهینها و کلمات
موهن و زشت مروان ،رئیس دفتر عثمان از طرف دیگر عم ًال راه حل سیاسی بحران به بن بست رسیده
است ،به خانة او ریختند و او را کشتند.
روز قتل عثمان جمعه  18ذیالحجه سال  35هجری بود .عثمان در زمان فوت  82سال سن داشت
و مدت خالفتش  12سال بود.
عثمان روزی که ُمرد  150هزار مثقال طال و یک میلیون درهم وجه نقد داشت.
1
قیمت اموال غیر منقول وی صد هزار دینار بود .همچنین او دارای اسب و شتر بسیار بود.
خواستند عثمان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند ،اما مسلمانان نگذاشتند؛ به ناچار او را در باغ
کوکب که متعلق به یهودیان مدینه بود ،دفن کردند.

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

گوش اگر گوش تو و نالـه اگر نالة من

آنچه البته به جایـی نرسد فریاد است

بیتوجهی معاویه به سرنوشت عثمان

معاویه پس از عثمان نیرومندترین و مؤثرترین عنصر اموی است .او در دوران عثمان بود که همة
شرایط را برای حاکمیت خود فراهم دید و فراهم آورد؛ هرچند معاویه توسط خلیفة دوم ،حاکم شام
شد و شدیداً مورد حمایت وی بود ،اما معاویه توانست از ضعفهای شخصی و شخصیتی عثمان حداکثر
سوء استفاده را ببرد.
 به همین جهت قتل عثمان را بزرگ کرد و با تبلیغاتی دامنهدار ،آن را به صورت چنان فاجعهایدرآورد که دلهای شاميان را به سختی تکان داد و آنها را چنان خشمگین ساخت که از خود معاویه داغتر
و عصبانیتر شدند و از او بیشتر برای جنگ و خونخواهی آمادگی یافتند .در اينجا شک نیست که
معاویه از مرگ عثمان در واقع هیچگونه ناراحتی و اندوهی نداشت و در زمان محاصره ،او اقدامی برای
نجاتش به عمل نیاورد .او قبل از قتل خلیفه به خوبی میدانست که عثمان در محاصرة انقالبیون است و به
زودی به دست آنها کشته میشود .با این همه او را یاری نکرد و سپاهی برای حمایتش به مدینه نفرستاد.
هرچند عثمان از او یاری خواست ،به معاطله پرداخت و آن قدر دست دست کرد تا بیچاره کشته شد.
 -1العداله االجتماعیه ،سید قطب ،ص.209
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اگر قرار بود به واقع کسی را به خونخواهی عثمان تعقیب کنند ،از همه سزاوارتر ،وزیر و مشاور
معاویه شخص «عمروعاص» بود .هم او بود که آتشها را روشن کرد .همانطور که خودش میگفت
1
مردم را بر عثمان بشورانید ،تا او را کشتند.
پس میتوان گفت که قاتالن حقیقی عثمان بعد از عملکرد ناروای خود عثمان به ترتیب معاویه،
مروان و عمروعاص و با فاصله عایشه و طلحه و زبیر بودهاند.
خالصة بحث
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

گفتیم که خلیفة دوم در روز چهارشنبه  27ذیالحجه سال  23هجری و پس از ده سال و شش ماه
حکومت به قتل رسید .قاتل او یک عنصر ایرانی به نام فیروز بود که اعراب به او ابو لؤلؤ میگفتند.
در همان روز عثمان عم ًال زمام امور را به عهده گرفت .دوران عثمان سیاهترین و تلخترین روزها
برای مسلمانان بود .اگر حمل بر تعصب نشود ،خالفت عثمان فقط برای تضعیف اسالم اصیل بود ،زیرا
خلیفة دوم که خود با نقشة بنیامیه به قدرت رسیده بود ،با توطئة شورای شش نفره که به خالفت عثمان
رأی داد ،عم ًال عثمان را جانشین خود کرد و محبت بنیامیه را بدینگونه جبران کرد...
احکام متناقض و متضاد عثمان که عمدت ًا توسط مروان تهیه میشد ،قومگرایی افراطی عثمان و
حاتم بخشیهای غیر قابل تحمل او و از همه مهمتر بیاعتنایی و بیتوجهی وی در برابر ساختارشکنان
 آنهایی که توسط عثمان به فرمانداری و استانداری رسیده بودند و آشکارا با موازین اسالمی مخالفتمیکردند -علل اصلی کشته شدن عثمان بود...
مردم محروم و مسلمانی که به امید روزهای بهتر نشسته بودند تا خلیفة سوم تغییر روش دهد و
به جای قومگرایی ،اسالمگرایی را در پیش گیرد و به جای حیـف و میـل گستـردة بیـتالمـال ،به
اقشار کم درآمد برسد ،متأسفانه این انتظار بینتیجه بود .سرانجام همان مردم و به همین دالیل و دالیل
دیگر ،خانة عثمان را به محاصرة خود درآوردند.
این محاصره  45روز طول کشید .امیرالمؤمنین(ع) به منظور جلوگیری از هجوم مردم به خانة
2
عثمان ،فرزند خود امام حسن(ع) را برای حفاظت از منزل وی گماشتند.
ِ
بزرگی
این حرکت برای مردی که بیش از همه از عملکرد ناصحیح عثمان ناراحت بودند ،دلیل
شخصیت و دلسوزی برای جامعة اسالمی و جلوگیری از سوء استفادههای دشمن بود .زيرا به هيچوجه
کشتن عثمان خوشایند نبود.
 -1شرح نهجالبالغه ،نقل از ص 207زندگانی حسنبن علی(ع).
 -2مروج الذهب ،ج ،2ص.119
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نهجالبالغه سند مهمی است که نشان میدهد امیرالمؤمنین راضی به کشته شدن عثمان نبودند.
آغاز خالفت امیرالمؤمنین(ع)

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

پس از کشته شدن عثمان ،مردم مدینه اعم از مهاجر و انصار در همان روز یعنی  18ذیالحجه
با امیرالمؤمنین(ع) بیعت کردند .بیعتی با طیب خاطر که دیگر حاکمان جور نقشی در تعیین خلیفه
نداشتند .چه میدانیم .راستی اگر عثمان موفق نشده بود که تا آخرین روزهای عمر خود به حکومت
خود ادامه دهد ،چه کسی را به عنوان خلیفه به مردم تحمیل میکرد؟
مروان؟
معاویه؟
ولی هرچه بود ،امکان نداشت که عثمان با آن همه سوء پیشینه ،یکی از اصحاب صدیق و درستکار
پیامبر را به عنوان خلیفة بعد از خود به مردم معرفی کند .همچنین محال عقلی بود که وی در صدد
استمالت از امیرالمؤمنین برآید و خالفت را به وی واگذار کند.
نظر نویسنده این است که عثمان تحت هیچ شرایطی هیچکدام از اعضای باقیماندة شورای شش
نفرهای که عمر برای تعیین خلیفه در نظر گرفته بود ،در نظر نداشت به عنوان خلیفه معرفی شود .او
فقط و فقط به بنیامیه و منافع بنیامیه میاندیشید و فقط و فقط معاویه را به عنوان خلیفه بر مردم
تحمیل مینمود .اما خداوند ارادة دیگری کرده بود .مولیالموحدین امیرالمؤمنین علیبن ابی طالب سید
االوصیاء در روز جمعه  18ذیالحجه عم ًال زمام امور مردم را به عهده گرفتند و رسم ًا خلیفه شدند.
و آن روز برای شیعیان عالم مبدأ تاریخ شد.
نظر به اینکه ما زندگی سیاسی امیرالمؤمنین(ع) را در کتاب مستقلی تحت عنوان «اسالم مجسم»
به طور مبسوط مورد بررسی قرار دادهایم ،در اينجا از تکرار مکررات خودداری میکنیم؛ فقط به
مشکالت امام اول اشاره میکنیم ،مشکالتی که یکی از ریشههای صلح امام حسن(ع) است.
راه خدا مستقیم ،ولی دشوار

امیرالمؤمنین(ع)پساز25سالنگرانیوصبروانتظاربهحاکمیترسیدند.بهمیزانیکهعالقمندان
به اهلالبیت و هواداران اسالم ناب از این پیشامد خرسند بودند ،قدرتمندان پر ادعا و آشوبطلبان
سوء استفاده کن -یعنی همة آنهایی که در  25سال گذشته حداکثر سوء استفاده را از انزوای اهلالبیت
کرده بودند -از حکومت امیرالمؤمنین ناخرسند شدند .عجیب بود عدهای با ادعاهای باطل در سقیفه
جمع شدند و برای پیامبر اسالم خلیفه ساختند .آنها با دروغ بستن به خدا و رسول ،خدا و رسول را
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از مهمترین موضوع اسالم که تداوم رهبری حق به منظور تداوم حاکمیت است ،غافل خواندند .آنها
گفتند :پیامبر برای پس از خود کسی را به عنوان خلیفه تعیین نکرده است
این اتهام بسیار زشت و در عین حال بسیار خطرناک بود ،زیرا برابر نص کالم خداوند سبحان که
میفرماید:
َو َما َي ِ
وحی
نط ُق َع ِن الْ َه َوى ،إِ ْن ُه َو إِلَّا َو ْح ٌي ُي َ

1

پیامبر هرگز به اشتباه حرف نمیزند .آنچه میگوید قول و کالم خداست.

در جای دیگر میفرماید:
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

الر ُس ُ
ول بِما ُأن ِْز َل إِلَ ْي ِه ِم ْن َربِّ ِه
َ
آم َن َّ

2

پیامبر به آنچه خداوند بر او نازل کرده است ایمان و اطمینان و یقین دارد.

از آنجایی که اسالم آخرین دین و پیامبر خاتم پیامبران است ،توجه به راههای دیگر گمراهی است:
الض ُ
الل
َفما ذا بَ ْع َد الْ َح ِّق إِلَّا َّ

3

راهی جز راه حق و اندیشیدن به آن گمراهی است.

خداوند حکیمی که از همه چیز از خرد و کالن اطالع مطلق دارد ،آیا ممکن است پیامبر خود را از
مهمترین موضوع که تعیین جانشین برای بعد از خود است ،بیاطالع گذارد؟ این اتهام بزرگی است
که عدهای ناآگاه و بدون بصیرت به خداوند میزنند.
خداوند در این مورد میفرماید:
فمن َي ْع َل ُم َأن ََّما ُأ ِ
الح ُّق َك َم ْن ُه َو َأ ْع َمی
نز َل إِلَ ْيك ِمن َّربِّك ْ
اَ َ
ِ 4
إِنَّما َي َت َذ َّكر ُأولُوا َ
األلْ َباب
َ
ُ
آیا کسی که میداند آنچه بر تو نازل شده ،حق و حقیقت (و ابزار کار رسالت تو است)،
مانند کسی است که کور است و بینش سیاسی و اجتماعی ندارد،
و فاقد دید علمی و دقیق به مسائل است.

راستی اینها چه جوابی برای خدایی دارند که از همه چیز آگاه است؛ آگاهی نه از جنس آگاهیهای
بشری و عادی.
کمترین معنای این حقیقت همین است که بدانیم خداوند از نیازهای کوچک و بزرگ همة
موجودات عالم باخبر است و این نیاز را میتواند برآ َو َرد:
 -1سورة نجم آیات3و.4
 -2سورة بقره آیات .285
 -3سورة یونس ،آیات .32
 -4سورة رعد آیة .19
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َي ْع َل ُم ما بَ ْي َن َأ ْيدي ِه ْم َو ما خَ ْل َف ُه ْم َو ال ُي ُ
ون بِ ِه ِع ْلم ًا
حيط َ

1

آنچه را که از پیش رو دارید و آنچه را از پشت سر گذاشته و قب ً
ال انجام دادهاید ،میداند.

ِ ِ َ
زار ُهم ِ
يامة َو ِم ْن َأ ْو ِ
زار
کام َلة َي ْو َم الْ ِق َ
ل َي ْحم ُلوا أ ْو َ ْ
2
َ
ون
ساء ما َي ِز ُر َ
الَّ َ
ذين ُي ِض ُّلونَ ُه ْم بِغ َْي ِر ِع ْل ٍم أال َ
آنها باید در روز قیامت هم بار گناهان خود را به طور کامل بر دوش بکشند،

هم چنین باید بار گناهان کسانی هم که با موضعگیریهای آنها گمراه شدهاند،
بدوش بکشند.
آنها بدانند که بار سنگین بدی بر دوش میکشند.

مخالفان خالفت امیرالمؤمنین(ع)

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

ولی بسیاری ،از این معرفت الهی بیاطالعند.
متهم کردن خداوند و پیامبر نعوذ باهلل به فراموشی برای تعیین جانشین پیامبر و یا بدتر ،اهمیت
ندادن به این موضوع ،گناهی است بسیار بزرگ .یعنی آنها با گستاخی میخواهند بگویند که ما به چیزی
توجه کردیم که خدا و رسولش توجه نکردند!!.

همة آنهایی که در سقیفه جمع شدند و با آن تندی و تلخی و سرعت دست به کار تعیین خلیفه شدند
و کار را سریعتر از آنچه فکر میکردند و پیشبینی میشد ،به پایان رساندند ،هنوز هم بسیاری از آنها
زنده بودند .آنها مخالفان بالقوه و بالفعل امیرالمؤمنین(ع) بودند ،زیرا:
 -1آنها که مخالف خدا ،پیامبر و امیرالمؤمنین بودند و مخالف ماندند و در مخالفت ُمردند ،آثار آنها
بر جای بود و حامیان آنها فعال بودند .آنها مخالف امیرالمؤمنین بودند.
 -2آنهایی که در جریان سقیفه مخالف کودتاگران بودند ،بر اثر مرور زمان به قدری دنیاگرا و
قدرتمدار شدهاند که در صف مقدم مخالفان مولی بودند؛ مانند :زبیر.
 -3آنهایی که حاتمبخشیهای عثمان آنها را شرمسار بنیامیه کرده بود ،ترجیح میدادند عنصری از
بنیامیه خلیفه شود که سیل سوء استفادههای مادی و رانت خواری آنها هرگز ضعیف و یا قطع نگردد.
 -4مجموعة عناصر بیخط و بیطرف که به هر دلیل نمیخواستند در برابر سقیفه اظهار نظر کنند ،آن
روزها دیگر برای خودشان کسی شده بودند .هم حرف میزدند و هم اظهار نظر میکردند و هم مسائل
روز را تجزیه و تحلیل میکردند.
 -1سورة طه ،آیة .110
 -2سورة نحل ،آیة .25

203

 -5عدهای هم با شرایطی با امیرالمؤمنین بیعت میکردند.
دو نوع شرط آن روزها در مدینه بر سر زبانها بود:

الف :علیبن ابی طالب باید هوای سران و بزرگان!! را داشته باشد و به آنها بها دهد.
ب :علیبن ابی طالب باید از خط مشی شیخین پیروی کند!

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

راستی که آن روزها همه چیز مطرح میشد ،جز دستورات خدا و رهنمودهای پیامبر اسالم.
این موضوع مهمترین دغدغههای امیرالمؤمنین و اساسیترین مشکل خالفت امیرالمؤمنین بود.
با این بدیهیات ،مشکالت امیرالمؤمنین(ع) از همان روزهای نخست خالفت و حتی قبل از آن
آغاز شد .مث ًال زبیر که دیگر پس از عضویت در شورای شش نفره ،خود را در ردیف اعضای دیگر
میپنداشت ،در سالهای پایانی حکومت عثمان به دلیل عزل از استانداری ،تا حدی کم اثر شده بود
و همه جا از انحرافات عثمان سخن به میان میآورد...
این تبلیغات که عملکرد زشت عثمان هم بهانة الزم را به مخالفان میداد ،از زبیر یک چهرة انقالبی
ساخته بود .او از همین موضع به تبلیغات خود ادامه داد ،تا سرانجام عثمان کشته شد.
زبیر انتظار داشت که مردم به طرف او روی آورند و دست او را براي بیعت بفشارند .اما انتظار
زبیر بیهوده بود .مردم به رغم زبیر ،دسته دسته به درب منزل امیرالمؤمنین میرفتند و به ایشان دست
بیعت میدادند...
بنابراین شخصی مانند زبیر با آن همه حسن سابقه در زمان پیامبر و موضعگیری خوب ،در جریان
فتنة سقیفه به عنوان جدیترین و سرسختترین دشمن امیرالمؤمنین درآمده بود.
هم او بود که میخواست امیرالمؤمنین را در اختیار خود بگیرد و خواستههای خود را بر مولی دیکته
كند.
امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:
لَيس اَمري َو اَمر ُكم ِ
واح َداً
َ
َ

ريدونَني لِ َانف ُِس ُكم
ريد ُكم ا هلل ِ َو اَن ُتم ُت ُ
ا ِنّي ُا ُ

1

خواست من و شما یکی نیست؛

من شما را و خالفت بر شما را برای خدا میخواهم،
و شما مرا و خالفت مرا برای خودتان میخواهید.
 -1نهجالبالغه ،خطبة .136

204

دنیایی حرف و خط و تحلیل را از همین جملة کوتاه مولی میتوان فهمید.
ضمن ًا همین جملة کوتاه فضای آن روز جامعة مدینه را دقیق ًا به نمایش میگذارد .همچنین همین
کالم ریشة جدی مشکل مولی را نشان میدهد.
طلحه و زبیر در فرصتی پس از بیعت ،نزد امیرالمؤمنین آمدند .آنها که بدون شرط با ابوبکر ،عمر
و عثمان بیعت کرده بودند ،آن روز شرایط خود را برای ماندن در زیر مجموعة مولی مطرح کردند.
زبیر حداقل حکومت عراق را با اختیار کامل میخواست.
طلحه هم انتظار داشت که امیرالمؤمنین وی را به حاکمیت یمن بفرستد؛
لذا از مولی پرسیدند:
 ای امیرالمؤمنین! آیا میدانید چرا با شما بیعت کردهایم؟مولی فرمودند:
 برای امتثال امر الهی؛ چنانکه شما با پیشینیان بیعت کرده بودید.آنها گفتند:
 خیر!؟ ما با شما بیعت کردیم تا در کار خالفت با تو شریک باشیم.مولی فرمودند:
 البته شما در راه استقامت در مسیر الهی کمک به محرومان و بیوه زنان با من شریک خواهیدبود.
آن دو وقتی فهمیدند که نمیتوانند در اندیشه و خط مشی مولی تأثیر بگذارند ،به تدریج از اطراف
مولی خارج شدند و از ایشان فاصله گرفتند.
چندی بعد طلحه و زبیر مجدداً نزد مولی آمدند .این بار از امیرالمؤمنین اجازه میخواستند که اجازه
دهند آن دو برای عمرة مفرده به مکه بروند...
خالصه،آنهابهمکهرفتندوبامقدماتالزم،جنگجملرادر10جمادیالثانیسال36هجریبرمولی
تحمیلنمودند.
اگر قتل عثمان را در  18ذیالحجه سال  35هجری بدانیم ،بنابراین جنگ جمل با آن همه
 6ماه و  8روز پس از بیعت با مولی اتفاق افتاد.
1
در جنگ جمل  10800نفر ،از جمله طلحه و زبیر کشته شدند.

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

اشاره به مواضع طلحه و زبیر از منظری دیگر

 -1اسالم مجسم ،علی محمد بشارتی ،ص.200
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جنگ جمل هرچند یک روز بیشتر طول نکشید ،اما آثار آن تا آخر زندگی مولی لحظهای مولی
را آرام نگذاشت.
توطئة بحران فراگیر و همراهان جاهل

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

پس از جنگ جمل ،معاویه که خود تحریک کنندة عایشه ،طلحه و زبیر به جنگ بود ،در برابر
مولی صف آرایی کرد و از پیروی امیرالمؤمنین خودداری نمود و خود داعیة خالفت داشت.
امیرالمؤمنین به منظور جلوگیری از تعدیهای وی و مظالم بنیامیه به مصاف وی شتافتند .این
جنگ که در محیطی به نام صفین روی داد ،به جنگ «صفین» معروف شد.
این جنگ که با پایمردیهای امیرالمؤمنین و حسنین میتوانست به شکست قطعی معاویه منجر
شود ،با جهالت گروهی و با شیطنت گروهی دیگر از افرادی که بناحق خود را هوادار مولی میدانستند،
بدون نتیجه پایان یافت.
این جنگ خالف جنگ جمل که همان روز اول به پایان رسید 110 ،روز طول کشید.
در این جنگ  45هزار نفر از قوای شام کشته و  25هزار نفر هم از همراهان مولی شهید شدند.
آثار جنگ جمل که به صورت بازماندگان شهدای جنگ در جبهة کوفه و مدعیان و خونخواهان
کشته شدگان در بصره برای امیرالمؤمنین خودنمایی میکرد ،مشکالت جدیدی که حاصل جنگ صفین
بود ،بر مشکالت مولی اضافه شد.
مهمترین و خطرناکترین این مشکالت ،ظهور گروه تروریستی خوارج بود؛ گروه متعصب و خالفکار
و دیوپرستی که هیچ چیزی را جز اوهام و پندارهای خالف خود قبول نداشتند.
آنها همه جا دست به ترور و تخریب میزدند و آرامش را از جامعه میگرفتند.
سرانجام مولیالموحدین امیرالمؤمنین(ع) پس از هشدار و اخطار فراوان به آنها و اتمام حجت و
تهدید ،به جنگ آنها برخاستند؛ جنگی که آغازگر آن همان گروه ملحد و خودپرست بودند.
مولی در منطقهای به نام نهروان با آنها درگیر شدند .جمعی از آنها حدود  9هزار نفر کشته شدند،
مابقی که کمتر از 50هزار نفر بودند ،از منطقه گریختند.
آنها پس از تجدید قوا به تبلیغات و عضوگیری خود ادامه دادند و مشکالت فراوانی را برای مسلمانان
ایجاد کردند...
پایان آرزوها
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ماههای پایانی خالفت مولی با انبوه مشکالت سپری میشد و هر روز بحران جدیدی بروز میکرد.

الرجال وال رجال!
یا أشْ باه ّ
وم ا ْال ْطفال،
ُح ُل ُ

وعق ُ
ُول ربّات الحجال
ُ
ای نامردان مردم نما!

دارندگان رؤیاهای کودکانه،
و صاحبان عقلهای کوچک و محدود.

ت ن ََدم ًا،
جر ْ
كم ْ
ولم أ ْعر ْف ْ
لم أر ُك ْم ْ
لود ْد ُت أنّي ْ
معرفة ـ واهلل ـ ّ

فصل چهارم /مشکالت پایانناپذیر امام امیرالمومنین(ع)

مردم کوفه تصمیم گرفته بودند که از همراهی با امیرالمؤمنین خودداری کنند.
 تحرکات و تحریکات معاویه از یک طرف،تبلیغات مسموم بازماندگان خوارج از طرف دیگر،سرحدات حکومت علیبن ابی طالب(ع)؛
 و حاتم بخشیهای معاویه همراه با حمله بهّ
چیزی نبود که مولی بخواهد رأس ًا به حل آنها بپردازد.
بیتحرکی سپاه کوفه آنچنان خون به دل امام کرد که مولي ناراحتی درونی خود را اينگونه ابراز
داشتند:

وأعقبت َس َدم ًا
ْ

ای کاش شما را ندیده و شما را نمیشناختم.
به خدا قسم!
حاصل شناختن شما پشیمانی و غصه است.

قا َت ُ
لك ُم ا هلل ُ !

غيظ ًا،
قيح ًا وشح ْن ُت ْم ْ
ْ
صدري ْ
لقد مال ُت ْم ق ْلبي ْ

ْ
والخذالن،
بالعصيان
علي رأيي
وجر ْع ُت ُموني نُغب ال ّت ْهمام أنْفاس ًا وأ ْف ْ
ْ
ّ
سد ُت ْم ّ
ش:
ري ٌ
ح ّتی ْ
قالت ُق ْ

ٍ
وه ْم!
إن ابْن أبي
ّ
رج ٌل شُ ٌ
الح ْرب .هلل ُأب ُ
جاع ،ولْ ْ
كن ال ِع ْل َم لَ ُه بِ َ
طالب ُ
دم فيها َمقام ًا م ّني؟!
َو َه ْل اَ َح ٌد م ْن ُه ْم ُّ
أشد لَها ِمراس ًا وأ ْق ُ
العشرين،
قد ْ
ْت ْ
ت فيها وما بلغ ُ
نهض ُ
لَ ْ
الس ّتين!
ذر ْف ُ
وها أناذا َق ْد ّ
ت علی ّ
طاع!
ولكن ال رأي لِ َم ْن ال ُي ُ
ْ

1

 -1نهجالبالغه ،خطبة .27
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خدا شما را بکشد!
دلم را پر از خون کردید و سینهام را ماالمال خشم نمودید.
نَفَس به نفس جرعههای اندوه به کامم ریختید،
و تدبیرم را با نافرمانی و شانه خالیکردن از مسؤولیت تباه کردید،
تا جایی که مردم قریش (یاران معاویه) گفتند:
 پسر ابوطالب مرد شجاعی است ،ولی تدبیر جنگی ندارد.پدر آمرزیدهها!
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)
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آیا هیچیک از آنان بیش از من تجربة جنگی دارد،
و یا از من پیشگام در جنگ بوده است؟
من هنگامی به میدان جنگ پا نهادم که هنوز بیست سال هم نداشتم.
اکنون عمرم از  60گذشته است؛
اما کسی که فرمانش نبرند ،تدبیرش کارساز نیست.

درد دلهای امیرالمؤمنین(ع) هرچند بسیار تلخ و دردناک است ،اما از یک واقعیت تلخ دیگری

حکایت میکند و آن اینکه:

 دورة سختیها ،بدبختیها و محرومیتهای مسلمانان،آغاز شده بود.
آغازی که:
 -ظاهراًپایانی برای آن متص ّور نبود...

فصلپنجم

خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم

(ع)

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

هیچکس از شهادت امام امیرالمؤمنین(ع) بیشتر از معاویه و تیر و طایفهاش یعنی بنیامیه و هواداران
و حامیان وی خوشحال نبودند.
معاویـه که با دسیسـههای مخصوص به خودش از همان آغاز به دنبال به شهادت رساندن علیبن
ابیطالب(ع) بود ،از اینکه خواست دیرینهاش محقق شده بود ،آشکارا خرسند بود .او نه تنها خرسنـدی
خود را پنهـان نمـیکرد ،بلکه هـواداران خود را نیز خرسنـد میخواست ،خـرسنـد میدید و خرسنـد
میکرد.
عالوه برمعاویهکه خودوتمامیایلوتبارش خصومتبااسالموپیامبراسالم(ص)رادر رگو ریشه
دوانده بودند و امیرالمؤمنین علی(ع) را اسالم مجسم و پاسدار ارزشهای اسالمی میدیدند -و به همین
دلیل امام اول شیعیان را دشمن سرسخت و انعطافناپذیر خود میدانستند -بسیاری از مسلماننماها
هم از شهادت امیرالمؤمنین اظهار خرسندی میکردند.
در این میان خوشحالی عایشه در مدینه زبانزد خاص و عام شد.
دختر خلیفة اول که با تحمیل جنگ جمل بر امیرالمؤمنین ،همراهی با سپاه بصره و حتی حضور در
میدان جنگ با ولی خدا صفحة ننگینی را در تاریخ اسالم به وجود آورد و هزاران نفر را به کشتن داد،
او نیز بسیار خوشحال بود .چنانکه مورخان نوشتهاند:
211

تل اَمیرالم ِ
ت
نین َع ّل ٍی(ع) َس َج َد ْ
ؤم َ
لَ ّما اَ ْن َ
جاء عا ِی َشة َق ِ َ ُ

1

موقعی که خبر شهادت امیرالمؤمنین(ع) به عایشه رسید،
از شدت خوشحالی سجدة شکر کرد.

این فراز تاریخی را بدین جهت نقل کردیم تا خوانندگان عزیز تا حدی از مشکالت امیرالمؤمنین
و از مصايب امام دوم آگاه شوند.
عایشه که باید امام دوم را که نوة عزیز پیامبر بود ،چونجاندوست بداردوبامولیالموحدین علی(ع)
که محبوب پیامبر بود ،بهترین رفتار را داشته باشد ،با آن دو بزرگوار آنگونه رفتار کرد!
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

بخشنامة معاویه

تقریب ًا بالفاصله پس از وصول خبر شهادت امیرالمؤمنین به شام ،معاویه که از مدتها پیش در
انتظار چنین خبری بود ،دست به کار شد و با ارسال بخشنامهای به استانداران و فرماندهان خود همه
را برای جنگ با امام مجتبی(ع) ترغیب کرد.
متن بخشنامه به قرار زیر است:
 از بندة خدا معاویه...،به فالن ،پسر فالن و از جانب او به دیگر مسلمانان.
درود بر شما.
من خدایی را میستایم که خدایی جز او نیست.
اما بعد!
خداوند را سپاس میگویم که دشمن شما و قاتالن خلیفة شما را از میان برداشت.
خداوند به لطف خودش مردی از بندگانش را وادار کرد تا ناگهانی علیبن ابیطالب را بکشد و
پس از او یارانش همه پراکنده شدند و به اختالف افتادند .اکنون نامههایی از بزرگان و اشراف آنها به
من رسیده که همگی برای خود و قبیلهشان از من امان خواستهاند .پس تا نامة من به شما رسید با تمام
وسایل و افراد سپاه و آمادگی کامل به سوی من شتاب کنید که بحمداهلل به خونخواهی و آرزوی
خویش خواهید رسید و خداوند سرکشان و دشمنان شما را نابود خواهد کرد.
2
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته.
معموالً حاکمان و زمامداران عالم چه در طول تاریخ و چه امروز باید یک نوع ظرفیت و کشش
 -1مقاتل الطالبین از ابوالفرج اصفهانی ،ص43؛ شبهای پیشاور ،ص.773
 -2زندگی حسنبن علی(ع) ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص.334
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و کفایت داشته باشند تا مردم را به خود نزدیک کنند و به حکومت برسند و یا حکومت کنند.
در پسر ابوسفیان هیچ کفایت و لیاقتی یافت نمیشد.

نه گذشتة اسالمی داشت ،تا خود را به عنوان «والسابقون» مطرح کند؛
نه تقوا و پارسایی داشت ،تا مردم مؤمن به او اعتماد نمایند.

 -1ترفند و حیله و فریب.

 -2حاتم بخشی از بیتالمال.

با بخشنامة معاویه پولها ،هدایا و تحفههای بسیاری همراه شد ،تا مؤثر واقع شود.
تأثیر سریع بخشنامه

کارگزاران معاویه که کم و بیش مانند معاویه میاندیشیدند ،بالفاصله بعد از دریافت بخشنامة
فوق همة توان و استعداد خود را به کار بستند تا هم فرمان معاویه را اجرا کنند و هم قدرت و مدیریت
خود را به رخ معاویه بکشند.
معاویه آن روزها و پس از شهادت امیرالمؤمنین بسیار نیرومند شده بود و برای گسترش قلمرو
خود دنبال همکار مطیع و بیپروا میگشت.
 کارگزاران و فرمانداران معاویه به محض وصول بخشنامه ،به تحریک مردم پرداختند و مردم رابه قیام و آمادگی جنگ با ریحانة رسول و فرزند گرامیش واداشتند و در مدتی کوتاه ،نیرویی سهمگین
و منظم به معاویه پیوست که در تعداد و وسیله و اسلحه و آمادگی هیچگونه نقصی نداشت.
وقتیکهایننیرویسهمگینازسپاهیانمنظمفراهمآمدوطمعکارانبیآزرمیکهجزپولهیچچیز
دیگری را تقدیس نمیکردند ،با معاویه همراه شدند.
معاویه آنها را به سوی عراق بسیج داد و خود شخص ًا فرماندهی کل سپاه را به عهده گرفت و ضحاکبن
قیس را به جای خود در شام گذاشت .تعداد سپاهیان معاویه به 60هزار نفر رسید و بعضی بیشتر از
این گفتهاند .عالوه بر اینکه سپاهیان شام گوش به فرمان معاویه بودند و همگی امرش را میپذیرفتند
و مجری خواست او بودند و اقرار داشتند که هرگز نباید با او مخالفت کنند و فرمانش را نبرند ،معاویه
1
به همراهی سپاه انبوهش بیابانها را درنوردید تا به «جسر َمنبِج» رسید.
منبج شهری باستانی است که تا حلب دو روز راه است و به دست ساسانیان ساخته شده است.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

او به دو صفت مشهور بود:

نه شجاعتی داشت ،تا سربازان و رزمندگان را تحت تأثیر خود قرار دهد.

 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص.335
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آمادگی امام مجتبی(ع)

خبر لشکرکشی معاویه به عراق در کوفه منتشر شد و به سرعت زبان به زبان گشت و خبر مهم
روز کوفه گردید .بالفاصله امام مجتبی فرمان داد تا مردم کوفه در مسجد جمع شوند .امام دوم در
مسجد حضور یافتند و با مردم چنین سخن گفتند:
اما بعد!

خداوند فرمان جهاد را بر بندگانش نگاشت ،اگرچه آنها را ناخوشایند باشد و به مجاهدین فرمود

در نبرد شکیبایی و استقامت ورزید که خداوند همراه پایندگان است و شما مردم به خواست و آرمانتان

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

نمیتوانید برسید ،مگر که سختیها را تحمل کنید.

به من خبر رسید که معاویه دانسته است که ما به سوی او حرکت کردهایم ،او هم به جانب ما

آمده است.

خدا شما را ببخشاید .همگی به سوی نخيله که قرارگاه ارتش است ،حرکت کنید تا بنگریم و

بنگرند و ببینیم و ببینند که چه میشود.
ما در شرح مختصر زندگی امام حسن(ع) به گوشههایی از رزمندگیها ،شجاعتها و پایمردیهای
ایشان اشاره کردیم .سبط اکبر پیامبر رحمت در جنگ و دفاع ،فوقالعادگی بسیار داشت که حتی
دشمنان ایشان هم ایشان را به خاطر شجاعت بسیار ستودهاند.
ائمة اطهار وقتی پای دفاع از ارزشهای اسالمی در میان بود ،چنان از خود شجاعت به خرج میدادند
که هیچکس قادر به مقابله با ایشان نبود .به همین دلیل هیچکدام از ائمة معصومین در میادین جنگ
به شهادت نرسیدند...
در روز عاشورا هم همه گفته و نوشتهاند سیدالشهدا(ع) به رغم تشنگی زیاد و خستگی فراوان و
داغ و درد شهادت فرزندان ،برادران و اصحاب ،چنان شجاعانه جنگید که دشمن را به تعجب واداشت.
باز هم هیچکس به مصاف ایشان نیامد...
امام مجتبی(ع) هم در زمان خود در شجاعت بینظیر بود .شجاعت ایشان در جنگ جمل و صفین
زبانزد بود؛ دریغ که در دورة خود فرصت به رزم ایشان نرسید.
1

عدم تأثیر سخنان امام بر مردم کوفه

مردم کوفه همان کوردالن سیاستباز سیاهکاری بودند که آن همه مشکل را برای حجت خدا امام
امیرالمؤمنین(ع) فراهم آوردند .عمدة آن مشکالت ،عدم همراهی و همکاری با امام اول در مبارزه با
 -1شرح نهجالبالغه ابن ابی الحدید ،ج ،4ص.13
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فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

معاویه بود .امام در قول و فعلشان بزرگترین خطر برای اسالم را شخص معاویه و قوم و قبیلهاش
بنیامیه میدیدند .همانگونه که همگان از زبان پیامبر(ص) خطر جدی بنیامیه را برای اسالم شنیده
بودند و یا جوانترها از زبان اصحاب ،كه پیامبر فرمودند:
1
 وقتی مشاهده کردید که معاویه از منبر من باال میرود ،او را ُبکشید.هیچکس خطر معاویه را جدی نگرفت جز ائمة اطهار و تعدادی انگشتشمار از اصحاب.
وقتی که سخنان امام دوم به پایان رسید ،انتظار بود که مردم واکنش مثبت نشان دهند و به ندای
امام خویش لبیک گویند و آمادة جنگ با طاغوت شام شوند؛ اما اينگونه نشد.
هیچکس چیزی نگفت ،بلکه بیشتر یا بهتر بگوییم اکثریت قریب به اتفاق جمعیت به دلیل بیزاری
یا ترس از جنگ با شامیان ،آشکارا بیزاری خود را از جنگ نشان دادند .زیرا میدیدند روش امام مجتبی
پیگیری دقیق راه و رسم امیرالمؤمنین است .به همین دلیل سکوت کردن در برابر درخواست امام را بهتر
دیدند.
گذشت زمان نشان داد که مردم کوفه از جنگ بیزار نبودند .از شامیان هم نمیترسیدند؛ آنها از
اواسط حکومت و خالفت امام امیرالمؤمنین(ع) جسته و گریخته وعدهها و هدیههای معاویه را دیده و یا
شنیده بودند.
بنابراین:
دنیاطلبا ِن سیاسیکار ،بهترین موضع سیاسیشان نرمش در برابر دشمن و سازش با دشمن است؛ وکوفیان
هم كه شدیداً سیاسیکار بودند.
یبن حاتم
خروش عد 

در برابر سخنان امام ،آوایی از هیچکس برنخاست .این نخستین دستور بسیج امام دوم بود.
راستی که خیلی سخت است زعامت بر مردمی که اصالً معرفتی نسبت به والی خود ندارند ،بلکه:
میاندیشند:

فقط و فقط به دشمن دین و غیرت و استقالل میاندیشند.

 -چه کنند تا اعتماد معاویة بیدین را به دست آورند.

وقتی ملتی اينگونه فکر میکند ،نه تنها قیمتی برای رهبر الهی خود قايل نیست،
بلکه حاضر است در راستای اندیشة دشمن و ضعف همه جانبة خود،
زمامدار خود را به پایینترین قیمت بفروشد.

 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ج ،2ص.189
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سکوت مردم ،عدیبن حاتم طایی یار صادق و صدیق امام اول و امام دوم را به خشم آورد .اينجا
بود که سکوت را شکست و گفت:
 مردم!من عدی پسر حاتم هستم .سبحان اهلل.
چه موقعیت زشت و رسوایی دارید.

آیا فرمان امام و فرزند پیامبرتان را نمیپذیرید؟!

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

کجایند آن سخنوران توانایی که زبانشان به هنگام سخن ،دلها را میشکافت.
شما هنگامی که دیواری را میبینید ،مثل روباهان به سوراخش میخزید.
آیا از دشمن خدا نمیترسید و عیب و ننگ آن را نمیفهمید؟
ِ
اطاعت کامل ،رو به امام کرد و گفت:
آنگاه با اظهار فرمانبری از
 خداوند راههای پیروزی را به تو بنمایاند و از ناخوشیها برکنارت دارد و تو را از آغاز تا پایان توفیقبخشد .سخن تو را شنیدیم و فرمانت را بررسی کردیم.
اینک گوش به فرمان توایم و در آنچه بگویی و بیندیشی فرمانبرداریم.
سپس گفت:
 من اکنون به قرارگاه سپاه میروم .هرکس میخواهد با من بیاید.عدی سپس از مسجد بیرون آمد و بر اسبش که بر در مسجد آماده بود ،سوار شد و یک تنه به سوی
قرارگاه سپاه تاخت و به غالمش گفت:
 اگر صالح خود میداند همراهیاش کند...دعوت به جنگ

بد نیست در اينجا و به صورت مختصر دربارة انگیزههایی که اعضای سپاه امام مجتبی(ع) را
واداشت که دعوت ایشان را بپذیرند و آمادة نبرد با معاویه شوند ،قدری بحث کنیم:
 -در اسالم برای برانگیختن مردم به اطاعت و انقیاد ،بیشتر تکیه به صحت و استحکام حقایق این آیین

است و در عناصر این آیین ،اکراه و اجبار و به کار بردن زور برای وادار کردن مردم به اطاعت وجود ندارد.

همین اندازه مردم را با هر دو راه آشنا میسازد و با هـدایت و راهنمایـی ،آنها را به پیمودن بهترین راه
کمک می كند.
آنانکه برای ما مجاهده کنند ،به راههای خود هدایتشان میکنیم و این است شعار اسالم در همة چیزهایی

که بدان امر یا از آن نهی کرده است.
216

تعیین عبیداهللبن عباس

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

رؤسای مسلمین نیز هرجا مردم را به کاری دعوت کرده یا از چیزی برحذر داشتهاند ،همین روش
را پیمودهاند؛ منجمله برای سربازگیری و اعزام مردم به جنگ از تبلیغات جالب و جذاب و مش ّوق
جنگ و روشهای مؤثری که معموالً افراد شایستة جنگ را قانع میساخت ،استفاده میکردند .مث ًال بر
مزایای جنگجویان مواجب بگیر میافزودند .به کارگزاران خود در شهرها دستور بسیج میدادند و
آنان خطبا و رجال بانفوذ را بر تشویق مردم به داوطلبشدن برای جهاد در راه خدا میگماشتند.
امام حسن(ع) در آغاز خالفت و هنگام اعالن بسیج برای جنگ ،همة این کارها را کرد...
از اولین کارهای ایشان این بود که مزایای سپاهیان را صد درصد افزود.
«حجربن عدی» را نزد کارگزاران والیات برای دعوت به جهاد فرستاد.
خطیبان زبردست همچون «عدی بن حاتم» و «معقلبن قیس» و «زیادبن صعصعه» و «قیسبن
سعد» و ...با او همکاری کردند.
آنها مردم را به دلیل کاهلی و سستی در جهاد نکوهش و مالمت نمودند و بر لبیکگفتن به داعی
1
الهی تشویق کردند و آنگاه خود پیش از همه به صفوف جنگ در اردوگاه پیوستند.
امام طی حکمی پسرعموی خود عبیداهللبن عباس را به فرماندهی سپاه  12هزار نفرة خود قرار
داد و به او گفت:
 پسر عمویم! 12هزار نفر از سواران دلیر و قاریان قرآن را به همراه تو میفرستم که هریک َمرد آنها با گروهی

میتواند برابری کند .با آنها راه بیفت ،ولی با آنان نرمخو باش و با روی باز و بالهای مهربانی به آنها

نزدیک باش .زیرا آنها باقیماندة یاران معتمد امیر مؤمنانند.

به حرکت خود تا شط فرات ادامه ده و از آن بگذر تا به نزدیک سپاهیان معاویه برسی .آنها را از

حرکت بازدار تا من بیایم ،که من با شتاب به دنبال تو فرا میرسم.

هر روز گزارش امور را به من برسان و با قیسبن سعد و سعیدبن قیس در کارها مشورت کن.

چون در برابر معاویه قرار گرفتی ،آغاز به جنگ مکن و اگر او به نبرد پرداخت ،تو هم با او مبارزه

کن .چنانچه در جنگ کشته شدی ،قیسبن سعد فرماندهی سپاه را بر عهده گیرد و در صورت مرگ او،

سعید بن قیس عهدهدار فرماندهی سپاه خواهد بود.

2

 -1صلح امام حسن(ع) ،ص.171
 -2زندگی حسنبن علی(ع) از باقر شریف القریشی ،ص.339
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چرا عبیداهللبن عباس؟

با توجه به عملکرد زشت و سیاه عبیداهلل و اینکه او بیشتر از هرکس دیگری در شکست امام مجتبی
و تحمیل صلح نقش دارد ،سؤال تاریخ این است که:
 -چرا امام دوم ،فرماندهی سپاه خود را به عهدة عبیداهللبن عباس گذاشت؟

در پاسخ به این سؤال باید بگوییم:

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

 -1عبیداهللبن عباس قبل از آن هیچ سابقة بدی نداشت .امام میخواستند با واگذاری فرماندهی سپاه
به وی ،بر وفاداری او بیفزایند.
 -2او مرد با کفایت و مرد جنگ بود .باالخره وی از اصحاب امام اول محسوب میشد .به همین دلیل
بود که امام امیرالمؤمنین وی را به استانداری یمن گذاشتند.
 -3او که دو فرزندش توسط «بُسربن ارطاه» فرماندة لشکر خونخوار معاویه شهید شده بودند ،انگیزة خوبی

برای جنگ با معاویه داشت.

 -4عالوه بر اینها عبیداهلل در فرماندهی تنها نبود .در امر فرماندهی همانگونه که گفتیم ،قیسبن سعد
1
و سعید بن قیس هم او را یاری میدادند.
 -5اینکه هیچ چیز ثابت نیست غیر از همین جمله که هیچ چیز ثابت نیست .عبیداهلل که سابقة بدی
نداشت ،باالخره تحت تأثیر وعدههای معاویه قرار گرفت و خود را و سپاهیان خود را فروخت.
چنین سرنوشتی ممکن است برای هرکسی پیش بیاید.
کوتاه سخن اینکه عبیداهللبن عباس هرچه بود ،عموزادة امام دوم محسوب میشد .به طور طبیعی
اگر پای خیانتی در میان باشد ،خویشان و نزدیکان یا خیانت نمیکنند و یا حداقل در خیانت زیاد
پیش نمیروند .دریغ که عبیداهلل هم خیانت کرد و هم تا انتها پیش رفت.
تعداد سپاهیان امام دوم(ع)

در مورد تعداد سپاهیان امام دوم پریشانی در اسناد تاریخی فراوان به چشم میخورد .اصوالً در
شهر کوفه بعد از امام امیرالمؤمنین(ع) شرایط آنگونه نبود که کسی امیدوار باشد جمع زیادی از مردم
زیر پرچم فرزند ایشان جمع شوند .مردمی که دل امام راستین را بارها به درد آوردند و خشم ایشان را
برانگیختند و تدابیر امام را با سهلانگاری و نفاق و بزدلی و دنیاپرستی خود خنثی کردند؛ حال چطور
ممکن است تنها  18روز 2پس از شهادت امام اول شیعیان عالم که امام مجتبی عازم نبرد با معاویه
شد ،چهل هزار نفر 3در رکاب ایشان باشند.
 -1صلح امام حسن(ع).
 -2تاریخ یعقوبی ،ج ،4ص.191
 -3تاریخ طبری.

218

ترکیب سپاه امام مجتبی(ع)

به رغم هماهنگی زیادی که بین سپاهیان دنیا طلب شام وجود داشت ،این هماهنگی در سربازان
کوفه دیده نمیشد .سربازان شام عالوه بر ساز و برگ نظامی مناسب و تجهیزات چشمگیر آن روز از
حقوق و مزایا ،محل استراحت ،وسایل عیش و نوش و تفریحات الزم برخوردار بودند .آنها نه برای
خدا و آخرت ،بلکه برای دنیای خود آمادة هر نوع جانفشانی بودند .معاویه همان عنصر معلومالحالی
بود که وقتی پس از انعقاد صلح وارد کوفه شد ،بر منبر مسجد کوفه گفت:
 مردم! من برای نماز و روزه با شما جنگ نکردم؛ من بدین منظور با شما جنگیدم که بر شما3
حکومت کنم.
روی قاعدة:

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

ابن قتیبه دینوری تعداد سپاهیان امام را یکصد هزار نفر نوشته است .ولی تاریخ یعقوبی  90هزار
نفر 1را قبول میکند .ابن کثیر 70هزار نفر 2میپذیرد و شرح نهجالبالغه 40هزار نفر را نگاشته است.
حقیقت آن است که نه قول یعقوبی قابل اعتناست که  18روز پس از شهادت امیرالمؤمنین امام
دوم عازم جنگ با شامیان شدند و نه با این وقت کم این همه جنگجو آماده شده بود.
هرچه هست همانگونه که گفتیم همین اختالف نظر مورخان و اهل تحقیق در مورد تعداد سربازان
و یاران امام مجتبی دلیل بر این است که نظر قابل قبولی وجود ندارد .یعنی اگر تعداد سربازان امام،
تعداد معینی بود ،حداقل چند کتاب مستند تاریخی بر آن اتفاق میکردند و یا حداقل فاصلة نظرات
تا این اندازه زیاد نبود .به نظر نمیرسد با ا ّدلهای که ارايه شد ،چیزی بیشتر از 20تا  35هزار نفر
دعوت امام دوم را پاسخ مثبت داده باشند .وانگهی ،با خزانة خالی کوفه و کمبود شدید پول و امکانات
تدارکاتی محدود،تجهیز همین تعداد هم بسیار سخت و دشوار بوده است.

دین ُم ُل ِ
اس َعلی ِ
وک ِهم
اَل ّن ُ

4

مردم بر دين ملوك خويشند.

پیروان معاویه هم نمیشد از این خط عدول کنند .اما برعکس ،بین سپاه محدود و معدود کوفه
چند دستگی و تبع ًا اختالف فکری زیادی وجود داشت که وحدت فرماندهی را مخدوش میکرد.
ذی ًال به طور اجمالی به ترکیب سپاه کوفه میپردازیم:
 -1االمامه و السیاسه.
 -2البدایه و النهایه.
 -3شرح نهج البالغه ،ج ،16ص15؛ مقاتل الطالبین ،ص 350و ارشاد شیخ مفید ،ص.191
  -4بحار االنوار ،عالمة مجلسي ،ج ،10ص .8
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 -1شیعیان

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

تعداد قابل مالحظهای از سپاهیان کوفه را شیعیان تشکیل میدادند .در اینها هم اصحاب فراوان
یافت میشدند و هم تابعین .متأسفانه این گروه در اقلیت بودند.
اوالً :چنانچه تعداد آنها قابل مالحظه بود ،امام به حکمیت راضی نمیشدند.
ثانی ًا :اگر آنها زیاد بودند ،با تمام قوا با حاصل حکمیت تا آخر میجنگیدند.
ثالث ًا :اگر شیعیان کوفه به لحاظ کمیت در وضع خوبی بودند ،هرگز امام مجتبی(ع) مجبور به صلح
نمیشد؛ هرچند شیعیان کوفه در اق ّلیت بودند ،اما آنها خالفت را حق اهلالبیت و امام اول و دوم را
جانشین برحق پیامبر(ص) میدانستند.
 -2خوارج

یکی از صفحات زشت تاریخ اسالم پیدایش خوارج است .این گروه بیاعتقاد و سرکش متأسفانه
از درون سپاه کوفه و از بین یاران امیرالمؤمنین برخاستند.
با اعتقاد میتوان گفت:
در تاریخ اسالم هیچ فتنهای زشتتر و تفرقهانگیزتر و خطرناکتر از فتنه خوارج،
سراغ نداریم.

راستی چه دلیلی محکمتر از این دلیل در سیاهرویی و زشتکاری خوارج میتوان ارايه کرد که آنها
مولیالموحدین امیرالمؤمنین ،اول مسلمان را نخست تکفیر کنند ،سپس او را مهدورالدم اعالم نمایند،
آنگاه به جنگ با وی برخیزند و سرانجام ایشان را به شهادت برسانند؟
هرچه بود؛
خوارج گروهی از مسلمانان ضعیفاالیمان،
پرادعا ،تندخو و خود شیفته بودند.

در فصل پیش و در نگارش فتح مکه و جنگ طائف چنین نوشتیم که گروهی از مسلمانان ناآگاه
و سست عنصر از نوع تقسیم غنايم توسط پیامبر اسالم ایراد گرفتند .یکی از آن زشترویان ،شخصی
فتنهگر به نام «ذوالخویصره» بود .آن شخص تبهکار اعتقاد عمیقی به اسالم نداشت و هرگز معنای
حقیقی این آیه را نمیفهمید:
الر ُس ُ
نه َفان َت ُهوا
ول َفخُ ُذو ُه و ما مهاکم َع ُ
ما اتا ُک ُم َّ

1

هرچه پیامبر گفت بپذیرید و هرچه را نهی کرد ،قبول کنید.
 -1سورة حشر ،آیة.5
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فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

به پیامبر اعتراض کرد و گفت:
 ای محمد! من امروز طرز تقسیم غنايم شما را دیدم که در آن عدالت را مراعات نکردی.پیامبرفرمودند:
 اگر عدالت پیش من نباشد ،پس نزد چه کسی پیدا میشود؟خلیفة دوم میخواست او را به دلیل این بیادبی ادب کند.
پیامبرفرمودند:
او را به حال خودش واگذار .به زودی او با همین طرز فکر از جمع جدا میشود و برای خود
طرفدارانی پیدا میکند و از دین خارج میشود ،چنانکه تیر از کمان خارج میشود...
وی بعدها از اطاعت امیرالمؤمنین(ع) خارج شد و جنگ نهروان را راه انداخت و در همان جنگ
1
کشته شد...
فتنة خوارج دیرپا ،گسترده ،پردامنه ،تلخ و بسیار خطرناک بود .آنها که معاالسف قیافة حق به جانب
میگرفتند و به ظاهر افرادی سخت کوش ،مقاوم و سادهزیست بودند ،تفکر زشت خود را بین سپاه
کوفه ترویج میکردند .آنها برای پیشبرد اهداف منافقانة خود که نه تنها با اسالم ،بلکه با ابتداییترین
مالحظات اخالقی و انسانی هم در تضاد بود ،به هر وسیلهای دست میزدند تا خود و افکار خود را ترویج
کنند و به اجرا درآورند.
در خطرناکتر بودن فتنة خوارج بر فتنة معاویه همین بس که مولیالموحدین امیرالمؤمنین دفع فتنة
آنها را بر فتنة معاویه ترجیح میدادند و سرانجام و قبل از دفع فتنة معاویه با آنها شدیداً جنگیدند و به قول
خودشان چشم فتنه را کندند؛ که هیچ کس را پروای مبارزة عمیق با آنها نبود.
نکتهای که باید به آن توجه ویژه کرد این بود همانگونه که گفتیم:
 ریشة فتنة خوارج در بیاعتقادی آنها نسبت به مبانی اسالم بود.همانگونه که اشاره رفت ،آنها در زمان رسول رحمت هم بودند و در چند توطئه علیه اسالم هم
شرکت کردند و «مسجد ضرار» هم کار همینها بود ...اما پس از پیامبر اسالم و در زمان خلفای ثالث
تا حد زیادی آنها ساکت شدند؛ بهتر بگوییم در حکومت 25سالة خلفای ثالث که به افراد حسب
موقعیت و شخصیت ظاهری آنها توجه میشد و به سوابق و ّ
تهذب و دوستی گذشتة آنها با پیامبر بیاعتنایی
میگشت ،افکار خوارج قابل تبلیغ و ترویج نبود.
معموالً اينگونه افکار در شرایطی مطرح میشود که:
رهبران جامعه اصولگرایی را شیوة حکومتی خود اعالم کنند و از اصول پاسداری نمایند.

 -1زندگانی حضرت محمد(ص) خاتمالنبیین ،ص.582
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خوارج نوعی اصالحطلب آن روز بودند،
که بر همه چیز حاشیه میزدند،
و از همه کس ایراد میگرفتند.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

پس از عثمان و با خالفت امیرالمؤمنین ،تجدید قوا و تجدید حیات کردند .در زشتی و تلخی
افکار و اعمال خوارج به دو اظهار نظر از دو هوادار معاویه میپردازیم .مقصود از نقل این اظهار نظر
این است که خوانندگان عزیز با عمق تفکر بر باد دهندة آنها بیشتر آشنا شوند .یعنی روشن شود که
خوارج به تمامیت اسالم و مسلمانان کار داشتند؛ آنها نخست با امیرالمؤمنین(ع) به جنگ پرداختند.
قراين حکایت از آن دارد که اگر آنها در جنگ با امیرالمؤمنین به نتیجه میرسیدند ،به طور قطع
با معاویه هم میجنگیدند.
پیدا بود که در صورت پیروزی بر معاویه به سراغ همة مسلمانان میرفتند؛
 درست مانند فتنة طالبان و تکفیریهای امروز،که همة مسلمانان را دشمن خود میدانند-

و همه را از پای درمیآوردند.

«مغیرهبن شعبه» مشاور معروف معاویه در مورد تأثیر زشت افکار خوارج میگفت:
 آنها به هر شهری که میروند مردمش را فاسد میکنند.«زیادبن ابیه» دیگر مشاور معاویه هم در مورد فتنة خوارج میگفت:
1
 اثر سخن آنها در دلها بیشتر از تأثیر آتش در هیزم خشک است.فتنة خوارج به صورت غیر قابل باوری شروع شد و اوج گرفت و همه چیز را تحت تأثیر خود
قرار داد.
خوارج که پیوند محکمی به لحاظ عقیدتی و سیاسی،

با آتش افروزان جنگ جمل یعنی طلحه و زبیر داشتند،

جمع زیادی از هواداران و حامیان آنها در کنار عایشه و زبیر در بصره حاضر بودند.

جالب است اشاره کنیم بعد از آنکه امیرالمؤمنین با سرعت ،شجاعت و صالبت مربوط به خود،
جنگ جمل را با پیروزی به پایان رساندند و به کوفه بازگشتند ،دو مدعی جدی دامن ایشان را گرفت:
 -1باقیماندگان و خاندان افرادی که در جنگ جمل در کنار مولی جنگیده و به شهادت رسیده بودند.
 -2باقیماندگان از فتنهگران که در جنگ جمل در کنار طلحه ،زبیر و عایشه با امیرالمؤمنین جنگیده
و به هالکت رسیده بودند؛ هر دو گروه مدعی آقا شدند .جمعی به عنوان خانوادههای ّ
معظم شهدا و بعضی هم
 -1تاریخ طبری ،ج ،6ص.109
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به اسم بازماندگان خوارج.

راستی که آن روزها در کوفه غوغایی بر پا بود و معاویه هم کماکان بر آتش فتنه میدمید.

بررسی مواضع خوارج در کوفه پس از امیرالمؤمنین(ع)
فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

خوارج را تا حدی شناختیم .آنها گروهی خود رأی ،ناآرام ،خود شیفته و سطحی بودند که هیچکس
را جز خودشان قبول نداشتند .دیدیم که امامالمتقین را به شهادت رساندند و در شهادت ایشان خرسندی
بسیار کردند .حال که امام دوم در صدد تکمیل جنگ پدر با جنگ طاغوت شام بود ،خیلی زود زیر
پرچم امام جمع شدند .راستی آیا آنها امامت امام دوم را قبول داشتند و یا در جنگ با معاویه طور
دیگری میاندیشیدند؟
پاسخ روشن است؛ آنها تحت هیچ شرایطی با امامت و خالفت امام دوم کنار نمیآمدند و نیامدند.
علت حضور آنها در سپاه امام مجتبی(ع) را در دو نکته میتوان مالحظه کرد:
الف :آنها نه امام اول شیعیان را قبول داشتند و نه معاویه را .حال که امام اول را شهید کرده بودند و به نظر
خودشان نیمی از راه را آمده بودند مترصد فرصت دیگری بودند تا معاویه را هم از بین ببرند .به راستی اگر
امام مجتبی موفق به شکست معاویه میشدند نخستین شخصی که به تیغ کینة خوارج «جاهلیت جدید»
به شهادت میرسید امام دوم بودند.
ب :نظر دیگری هم قابل مالحظه است.
اگر بپذیریم که خوارج حاصل و محصول توطئة زشت معاویه است ،و هم او بود که با فریب
عایشه ،طلحه و زبیر جنگ جمل را به راه انداخت ،جنگ جمل چون بین هواداران دیروز و امروز
امیرالمؤمنین بود ،کشتههای هر دو طرف به سود معاویه و به زیان امیرالمؤمنین بود.
هرچند خوارج از دوران پیامبر(ص) پیدا شدند ،اما اعالم موجودیت آن در جنگ صفین و در توطئة
َح َکمیت ابداعی معاویه بود .خوارج با تحریک غیر مستقیم ناراضیان کوفه توسط معاویه ،به وجود آمدند .خوارج
در سپاه امام دوم جمع شدند تا در روز جنگ ،سپاه را از درون متالشی کنند ،کاری که توانستند انجام دهند.
آیا استفاده از خوارج الزم بود؟

سؤالی که در بررسی زندگی سیاسی امام دوم همواره مطرح بوده و هست ،این است که:
چرا امام مجتبی(ع) در جنگ با معاویه ،خوارج را در صف سپاه خود قرار دادند؟
1
مجسم ،امیرالمؤمنین کشیدند و
گروهی خونخوار ،بیگانهپرست و تکفیری پنجه در چهرة اسالم ّ
 -1گروهی از مسلمانان افراطی و منحرف که دیگر مسلمانان را کافر و واجبالقتل میدانند .خوارج هم تکفیری بودند.
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شر معاویه
شر آنها را بر ّ
مولیالموحدین را با افکار و اعمال خود آزردند و آقا را مجبور کردند که دفع ّ
ترجیح دهند و نزدیک به ده هزار نفراز آنها را به هالکت برسانند ،كه حضرت پس از جنگ نهروان
فرمودند:
 من چشم فتنه را از جای درآوردم .هیچکس چنین قدرتی نداشت.سرانجام همانها فرق همایونی مولیالموحدین را در محراب مسجد کوفه شکافتند و هستی را تا
آخر به عزا نشاندند.
آخر چرا از چنین گروهی باید در سپاه امام دوم استفاده شود؟
ما در همین فصل و در راستای ترکیب سپاه کوفه در دوران کوتاه امام مجتبی(ع) خواهیم نوشت
که امام دوم با توجه به محضورات زیر آنها را به کار گرفتند:
 -1ستمکاریها ،ویرانگریها و ظلم و بیدادگریهای سپاهیان خونخوار معاویه در به خاک و خون
کشیدن مردم مسلمان اقصی نقاط عالم اسالم آن روز ،دیگر بر همگان ثابت کرد که معاویه را یک
روز هم نمیتوان تحمل کرد.
به قول سعدی:
که هیچ چیز نبینی حالل ،جز خونش

1

 -2خوارج که بعد از نهروان بسیار ضعیف شده بودند ،به اشکال مختلف ،ضرورت جنگ با معاویه
را به کرات مطرح کرده بودند .این آمادگی را نمیشد نادیده گرفت.
 -3با کمبود سپاه کوفه و پراکنده شدن یاران قبل از شهادت امیرالمؤمنین و بعد از آن ،چارهای
برای امام نمانده بود که از مخالفان بالقوة معاویه در جنگ با طاغوت شام استفاده كند.
 -4امام امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:
ال ُت ِ
قاتلوا( َت ْق ُتلوا) الخَ ِ
وار َج بَ ْعدى،
َ 2
الح َّق َف َاخْ َط َ
ب الْ ِ
باط َل َفأ ْد َرك ُه
ب َ
ـأ ُه َك َم ْن َط َل َ
يس َم ْن َط َل َ
َف َل َ
بعد از من با خوارج نجنگيد (آنان را نكشيد)؛
زيرا كسى كه طالب حق باشد و به آن نرسد،
با كسى كه جوياى باطل باشد -يعني معاويه  -و به آن دست يابد،
يكسان نيست.

بنابراین چارهای جز به کار گرفتن خوارج در جنگ با معاویه نبود.
 -1به آدمي نتوان گفت ماند اين حيوان          مگر دراعـه و دستـار و نقش بيرونش
نگر تو در همه اسباب و ملك و هستي او          كه هيـچ چيز نبيني حـالل جز خونش
 -2نهجالبالغه ،خطبة -61نهج البالغه(صبحی صالح) ،ص.49
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ما قب ًال راجع به دالیل امیرالمؤمنین(ع) که کوفه را مقر والیت و امارت خود قرار دادند ،نوشتهایم.
جمعیت ،مرکزیت ،موقعیت کوفه و حضور آزادگان بسیار ،از کوفه یک شهر ممتاز ساخته بود.
 در آن دوره کوفه این پایتخت جدید و با عظمت که با بزرگترین پایتختهای اسالمی تاریخرقابت میکرد ،گروههای مختلفی از مهاجران عرب و غیر عرب و از رنگها و نژادهای گوناگون را
در خود گرد آورده بود .بسیاری از آنان مردمی بودند که اسالم آنان را ارضا نکرده و پیروی از آن راه
تازهای به رویشان نگشوده و ادب اسالمی نمایانی در آنان به وجود نیاورده بود .همین اندازه بود که
اسالم را همچون وسیلهای برای تأمین منافع نزدیک خود میشناختند .این دسته از جهاد فقط همین را
میفهمیدند که راهی به سوی غنیمت و میدانی برای به دست آوردن سود مادی .از امید و اطمینان عمومی
مردم به موفقیت و پیروزی این جنگ استنتاج میکردند که پیوستن به سپاه امام حسن(ع) تنها وسیلة
مطمئنی است که میتواند دست یافتن به غنیمت را تسریع کند .در این صورت چرا هرچه زودتر خود
1
را به صفوف این جنگ نرسانند.
پس آنچه از منابع تاریخی ادراک میشود ،این است که نهروانیان نه به خاطر اعتقاد به امام مجتبی
به قوای امام پیوستند و نه به دلیل مبارزه با معاویه .بلکه آنها پس از جنگ نهروان و به خصوص پس از
به شهادت رساندن امیرالمؤمنین علی(ع) کام ًال منزوی شده بودند .این انزوا صد البته از نظر خودشان
منفی نبود .آنها با این انزوا از انجام هر کاری در جهت سست کردن حکومت امام مجتبی(ع) ناتوان
شده بودند.
حضورخوارج در سپاه امام دوم،

فرصت مناسبی بود تا بغض خود را نسبت به اهلالبیت در بر هم زدن اردوگاه امام،
نشان دهند.

البته ،هر وقت جنگی پیش میآمد ،هرکس با هر سلیقهای در جنگ حضور مییافت و چارهای هم برای

''یکدست کردن سپاه'' نبود.

بد نيست به تجربة خودمان در دوران دفاع مقدس اشارهاي داشته باشيم:
اگر کسی دنبال یکدستی نیروهای بسیجی میبود،
تقریب ًا راه به جایی نمیبرد،

و در صورت مقاومت ،اصوالً ارتشی تشکیل نمیشد،
و خطر دشمن هم اجازة چنین کاری را نمیداد.

 -1صلح امام حسن(ع) ،ص.174
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اکنون خواننده با موجبات گرد آمدن گروههای مختلط و از همه رنگ در اردوگاه امام حسن(ع)
به خوبی آشنا شد و کام ً
ال میداند که به چه دلیل داوطلبان این لشکر از جمعی آشوبطلب و جمعی طمعکا ِر
غنیمت و گروهی صاحبان عصبیتهای قبیلهای -نه انگیزههای دینی -و عدهای شکاک ...تشکیل شده و هریک
به نحوی از هدف و مقصد آن حضرت دور و بیگانه بودهاند.
همانطور که قب ًال گفتیم در روشهای سربازگیری آن روز نیز وسیلهای که بتواند از ورود همه گونه
مردمی در اردوگاه ممانعت کند و فقط یک عده سرباز و مجاهد مورد اطمینان را بسیج نماید ،وجود
نداشت و توانایی حمل سالح تنها چیزی بود که میتوانست یک سرباز مسلمان را اثبات کند.
حتی در زمان پیامبر اسالم(ص) هم گروهی در سپاه اسالم حضور مییافتند که اصوالً صالحیت نداشتند،
ولی چارهای نبود.

شیخ مفید پیوستن خوارج را به سپاه امام حسن(ع) چنین توجیه میکند:
 آنها به هر حیثی در صدد بودند با معاویه بجنگند ....در آنچه از روابط خوارج با امام حسن وپدر بزرگوارش در دست است ،چیزی که ما را نسبت به این گروه خوشبین سازد ،وجود ندارد.
مخصوص ًا بررسی حوادث نهروان بر تردید و بدگمانی نسبت به آنان میافزاید.
اگر به راستی منظور آنان از همراهی با امام حسن جنگیدن با معاویه بود و به خود آن حضرت
نظر سویی نداشتند ،پس جای این سؤال هست که پیش از آن تاریخ کجا بودند و چرا هرگز شورشی
دسته جمعی از آنگونه که تاریخ از ایشان در مورد علی(ع) به یاد دارد بر ضد او برپا نکردند...
حاالت آنان پیش از آماده شدن برای این جنگ نشان میدهد که این فرقه پس از دست آلودن به جنایت
قتل علی(ع) با فرزندش امام حسن(ع) و مسلمانان ،راه مداهنه و سازش در پیش گرفته بودند و بدینوسیله
خود را از عواقب منفوریت عامی که پس از آن جنایت بزرگ آنان را فرا گرفته بود ،برکنار دارند.
 -3طرفداران رؤسای قبایل کوفه

بعد از شیعیان و خوارج ،سومین گروهی که در سپاه امام مجتبی حضور داشتند ،طرفداران رؤسای
قبایل بود .گفتنی است که قبل از اسالم رؤسای قبایل و عشایر و اصوالً سران اقوام از منزلت باالیی
برخوردار بودند ،هرچند با ظهور اسالم که اهمیت افراد و اشخاص را در میزان پایبندی آنها به اسالم
اعالم کرد:
ِ
ند اهلل ِ اَتقا ُکم
کر َم ُکم ِع َ
ا َّن اَ َ

1

گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزکارانند.
 -1سورة حجرات ،آیة.9
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ولی پیامبر اسالم در آغاز به منظور استفاده از نفوذ آنها بین قوم و قبایل جهت پیشبرد اسالم چندان
به نفوذ سران قبایل حساسیت نشان ندادند .زیرا اولویت ایشان این مسأله نبود.
بعد از ارتحال پیامبر اسالم ،خلفای ثالث بر تحکیم و تقویت رؤسای قبایل و اقوام کوشیدند؛ زیرا کافی بود
با خریدن سران و رهبران ،تمام افکار و خواستههای خود را از طریق آنها بین اقوام به پیش ببرند...
در کوفه نیز نفوذ سران قبایل بسیار زیاد بود .از قضا بیشترین نیروهای سپاه امام دوم از پیروان رؤسای
قبایل بود .پیروانـی بیسـواد و اغلب بیمعرفت که به دالیلی چند از جمله مصلحت سران ،قدر و ارزش
امام اول و دوم را نمیدانستند و فقط و فقط تسلیم رئیس خود بودند.
ما در همین فصل و در بررسی علت العلل متالشی شدن سپاه امام دوم خواهیم نوشت افرادی مانند
«حجاربن ابجر» که نه تنها ایمان درستی نسبت به اسالم و
حجاج» و ّ
«قیس بن اشعث» و «عمروبن ّ
اهلالبیت نداشتند ،دارای بیشترین نیرو در سپاه امام دوم بودند .بیایمانی و تذبذب آنها بود که سرانجام
همینها با پیروان سفیه و سادهلوح خود در سال 61هجری به کربال آمدند و بزرگترین جنایت ممکن را
که شهادت امام حسین(ع) بود ،مرتکب شدند.
جمعی از اعضای سپاه کوفه را افرادی تشکیل میدادند که هیچ انگیزهای برای حضور در جنگ
جز استفادة مادی و جمعآوری غنايم نداشتند.
در اواخر دوران پیامبر رحمت عدهای پیدا شدند که هدف آنها از حضور در غزوات و سریهها ،فقط
سودجویی بود .شرکت آنها در جنگ فقط استفاده از غنايم و دریافت فوقالعادة حضور در جنگ بود.
این نکته را در بررسی تاریخ کربال آوردهایم که چه اتفاقی افتاد که برابر اسناد و مدارک  18هزار
نفر با مسلمبن عقیل ،نمایندة امام حسین بیعت کردند 1.اما زماني كه عبیداهلل زیاد حاکم جدید کوفه
وارد این شهر شد ،ورق برگشت و اوضاع یک شبه عوض شد؟
کافی است اشارهای کنیم از این  18هزار نفری که با مسلم بیعت کردند ،جز تعداد انگشتشماری
نماندند؛ همان تعداد معدود هم با اشارة رؤسای قبایل خود از نزد مسلم رفتند.
به منظور آگاهی خوانندگان عزیز اضافه کنیم که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که با مسلمبن
عقیل به عنوان نمایندة امام سوم بیعت کرده بودند ،در حدود یک ماه بعد به منظور کشتن امام سوم
به کربال آمدند و در صف مخالفان امام حسین(ع) قرار گرفتند .سرانجام پس از آن همه بیرحمی که
جلوگیری امام حسین و اهلالبیت و کودکان و یاران ایشان از نوشیدن آب یکی از آنهاست ،ایشان
 -1شاهد شهیدان ،ج ،2ص.87
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و یاران ایشان را شهید کردند.
بنابراین تعدادی از نیروهای کوفه را که بنا بود با معاویه بجنگند ،همینها تشکیل میدادند؛ افرادی
که حق را در سلطه میدانستند و هرکس سلطه داشت ،مطلوب آنها بود .همین و همين.
شروع جنگ روانی

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

پیشقراوالن سپاه کوفه به فرماندهی عبیداهلل عباس به سوی قرارگاه سپاه شام در ناحیهای به نام
« َم ِ
سکن» -بر وزن منزل -رسید و روبهروی سپاه معاویه اردو زد.
به رغم همة مشکالت سپاه کوفه -هم از نظر تعداد ،هم امکانات و هم انسجام ضعیف -باز هم سپاه
شام از رودررویی با قوای امام مجتبی(ع) واهمه داشت .به همین دلیل به حیله و فریب روی آورد و
خباثت خود را به نمایش گذاشت.
معاویه از سه عنصر در تخریب روحیةارتش امام مجتبی(ع) سود میجست:

الف :شايعه پردازي و ايجاد ترديد

 -نفوذ جاسوسان و خبرچینها به منظور انتشار شایعات گوناگون بین قوای کوفه و ایجاد تشویش و تردید

بین آنها.

این ترفند تأثیر اول ّیة زیادی برجای گذاشت .راستی وقتی قوای کوفه از آنها میشنیدند که'' امام
حسن(ع) طی نامههایی ،معاویه را به صلح دعوت کرده است ،پس چرا شما میخواهید خود را به
کشتن بدهید؛'' 1چه میکردند؟
 با توجه به ترکیب سپاه کوفه این شایعات اثرات زیادی بر جای گذاشت؛ به خصوص آنهاییکه میخواستند از رهگذر جنگ صاحب نان و نوایی شوند ،شدیداً تحریک شدند و به تخریب روحیة افراد
دیگر پرداختند.
 عالوه بر آن ،خوارج که به امید جنگ با معاویه در سپاه امام دوم وارد شده بودند ،بیشتر از دیگران برآشفتندو خشمگین شدند.
کینة دیرینة آنها نسبت به اهلالبیت سر باز کرد و آشکارا توهین به امام مجتبی(ع) را آغاز کردند.
ب :حاتم بخشیهای بیحساب

نیروهای معاویه که شناخت زیادی از سران سپاه کوفه داشتند و از ضعف ایمان و کم اعتقادی

 -1شرح نهجالبالغه ابن ابی الحدید ،ج ،4ص.212
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اغلب آنها با اطالع بودند ،به پخش هدایای قیمتی سبک وزن و سنگین قیمت بین آنها پرداختند.
بارها گفتهایم که معاویه از دوران خلیفة دوم و سوم و حداقل به مدت  25سال مشق خالفت میکرد
و در انتظار سلطه بر همة مسلمین بود .در این مدت عالوه بر جمع کردن انواع سالحها در زاغهها و
انبارهای خود ،به گرد آوردن اموال و درهم و دینار تالش بسیاري کرده بود .هنرمندانی که معاویه در
شام گرد آورده بود ،همه روزه اشیاي مختلفی را از طالی ناب برای تقدیم به سران قبایل و فرماندهان
سپاه و امرا و استانداران میساختند .بنابراین دست معاویه برای پرداخت هرگونه وجه و یا دادن هدیه
کام ًال باز بود.
این هدایا از اواخر خالفت امیرالمؤمنین بین قوای کوفه توزیع میشد ،ولی پس از امیرالمؤمنین
شدت گرفت و در زمان لشکرکشی امام دوم به اوج رسید .این گونه هدایا کار خود را کرد و اثر خود را
گذاشت ،به طوری که دریافت کنندگان هدایا ،جسته و گریخته و ابتدا در تاریکی شب اردوگاه امام دوم
را ترک میکردند و به قوای شامپیوستند.
گستردگی توزیع هدایا کار را به جایی رساند که قبح دریافت هدیه در سپاه کوفه از بین رفت .یعنی
دریافت کنندگان هدایا دیگر خجالت نمیکشیدند که افراد ،آنها را متهم به دریافت هدیه از طاغوت شام
کنند .بدتر آنکه اص ًال شرمنده نبودند اگر آشکارا اردوی حجت خدا را ترک کنند و به اردوگاه معاویة
ضد اسالم و خونخوار بپیوندند.
فرماندة سپاه عبیداهلل زیاد گزارش اينگونه امور را به امام دوم میفرستاد.
این هم یکی از تلخترین حوادث دوران کوتاه امامت امام حسن(ع) است.
تأثیر شگفت ترفند معاویه

از قدیم گفتهاند:

 -ایمان افراد را باید در برابر پول و مال سنجید ،نه در جای دیگر؛

هرچند عدهای میخواهند بگویند که تأثیر شهوت بیشتر از پول است.
این دسته دالیل چندی هم بر نظر خود ارايه میدهند .حقیقت این است که هر شخصی نقطة ضعف
مربوط به خود را دارد .برای عدهای که در برابر جنس زن ضعیف  ،به طور قطع زن نقطهضعف
آنهاست؛ برای عدهای هم قدرت و شهرت نقطه ضعف آنها تلقی میشود...
در سال  39و  40هجری ،به خصوص در اواخر خالفت امیرالمؤمنین که مسلمانان سست عنصر و قشری
با مالک مسائل مالی سنجیده میشدند ،دیگر هرکسی قیمتی پیدا کرده بود.

عدهای که معمولی و دست چندم بودند ،قیمت پایینی داشتند؛ برعکس بزرگان ،سران و رؤسای
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قبایل قیمت باالتری داشتند .به عبارت بهتر:

 آنها که در کنار امام مجتبی بودند ،ولی دل در گرو معاویه داشتند،برای فروش خود قیمت باالیی تعیین میکردند،

تأسفآورتر اینکه:

و جایی هم برای چانه زنی گذاشته بودند.

 -سیل خود فروختگان به قدری زیاد شد که حجم زیادی از نامههای دریافتی معاویه،

نامة بزرگان کوفه بود.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

آنها به طور دايم به معاویه مینوشتند که حاضرند با فالن قیمت به وی بپیوندند .اما معاویه به عمد
پاسخ آنها را نمیداد و کل نامهها را هم نزد امام دوم میفرستاد.
معاویه جواب آنها را با تأخیر میفرستاد تا مانند سبزیجات پالسیده شوند و قیمتشان کاهش یابد
و تحقیر شوند و فردا مدعی معاویه نشوند.
معاویه که در آغاز ،وقت زیادی برای مالقات با پناهندگان به اردوگاه خود میگذاشت ،اواخر
حوصلهاش کم شد و مالقات را کاهش میداد و یا به تأخیر میانداخت تا برعکس آنها هم قیمتشان
پایین آید و قانع و تسلیم و کوچک شوند.
ج :آخرین خاکریز  ،جذب عبيداهلل وتشتّت در سپاه امام مجتبي(ع)

آنهایی که از اردوگاه امام مجتبی خارج شده و به معاویه پیوسته بودند ،از روحیة پایین قوای کوفه
گزارشهای مفصل و مشابهی به معاویه میدادند و خود داوطلب میشدند تا با مالقات و مذاکره با
دیگر نیروهای امام ،آنها را هم مانند خود ،معاویهای کنند!!.
گفتیم که:
عدم انسجام نیروهای امام دوم ،مشکالت فراوان دیگری برای امام فراهم آورده بودند.
بعضی از آن دسته از نیروها که قصد خروج از سپاه امام دوم را داشتند ،به توصیة معاویه در اردوگاه
امام مجتبی مانده بودند تا به مأموریتی که معاویه به آنها داده بود ،عمل کنند .یعنی:
 -1اخبار مهم و تصمیمات نظامی امام دوم را به معاویه منعکس نمایند.
 -2در اردوگاه امام شایع کنند که امام با معاویه صلح کرده است.

 -3منتظر فرمان معاویه باشند که در وقت معین ،امام دوم را شهید کنند.
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دراردوگاهکوفهغوغاییبود.هیچکسحرفهیچکسراقبولنداشتوخطهیچکسرانمیخواند.
اعتماد به ک ّلی از بین رفته بود و افراد تحمل دیدن یکدیگر را نداشتند...

معاویه پس از موفقیت در این بخش ،از جنگ روانی که خودش و نزدیکانش هم تا این اندازه
باور نداشتند ،موقعیت را مناسب دید تا فرماندة کل قوای کوفه یعنی عبیداهللبن عباس را بفربید و او
را از سپاه کوفه جدا کند.
معاویه اعتقاد داشت اگر عبیداهلل جذب شود:

نامة معاویه به عبیداهلل

در همین راستا معاویه نامهای به شرح زیر به عبیداهلل نوشت:
 امام حسن نامهای به من نوشته و درخواست صلح کرده تا حکومت را به من واگذار کند .اگرهمین حاال به من بپیوندی ،فرمانده خواهی بود و گرنه پس از این فرمانبر میشوی.
اگر حاال دعوت من را بپذیری ،یک میلیون درهم خواهی گرفت .اکنون نیمی از این پول را به تو
1
میدهم و نیمی دیگر را به هنگام ورود به کوفه خواهم پرداخت.
ما نامة فوق را به نقل ابن ابی الحدید نوشتیم .با توجه به نوع مکاتبات در آن روزگار و وضعیت
عبیداهلل ،گمان نویسنده این است که نامة معاویه باید کوتاهتر و مختصرتر از این باشد .به هر حال بسیار
بعید است که عبیداهلل که خبر مکرر پناهنده شدن نیروهایش به معاویه را به امام دوم مینوشت ،خودش
تحت تأثیر آن حرکتها قرار نگرفته بود.
از طرف دیگر ،معاویه نامههای مشابهی را به معاونان عبیداهلل نوشت ،از جمله نامهای به «قیسبن
سعد بن ُعباده» نوشت و او را هم با وعدة درهم و دینار میخواست بفریبد و علیالحساب مبلغی هم
فرستاد .اما قیس هدیة معاویه را پس داد و نامة او را هم به امام مجتبی(ع) تحویل داد و خود چون کوهی
استوار در بین سپاه ماند.
ولی:
 چرا عبیداهلل باید تا آن اندازه زبون و ضعیف باشد که خود را به یک میلیون درهم بفروشد؟البته عبیداهلل ذات ًا پول دوست بود .او در هنگامی که استاندار یمن بود با حملة «بُسربن ارطاه» گماشتة
معاویه به یمن ،با برجا گذاشتن خانوادة خود از مقابل قوای شام گریخت و ننگ ابدی بر پیشانی خود

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

الف :انسجام سپاه کوفه به کلی از بین خواهد رفت.
ب :روحیة تمامی افراد سپاه و بازماندگان قوای کوفه به شدت پایین میآید.
ج :امام مجتبی با بحران بیسابقهای روبهرو میشود و در آن صورت پیشنهاد پایان جنگ را خواهد
پذیرفت.

 -1شرح نهجالبالغه ،ج ،4ص.28
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گذاشت .بُسر هم هر دو پسر وی را ُکشت .عبیداهلل که عدالتخواهی امیرالمؤمنین را دیده بود البد به
خود میگفت'':در خالفت اهلالبیت هرگز رنگ یک میلیون درهم را نخواهد دید ،چه رسد به اینکه
دارای یک میلیون ثروت شود''.
پناهنده شدن عبیداهلل به معاویه
نامة معاویه دین و دل عبیداهلل را یکجا برد .عبیداهلل با دریافت رشوة چشمگیر معاویه به همراه عدة

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

قابل توجهی از فرماندهان سپاه ،شبانه به معاویه پیوست .شاید در بادی امر باور این نکته سخت باشد که
چگونه فرزند عموی پیامبر این خیانت دردناک را به فرزند پیامبر اسالم میکند.
عبیداهلل نه تنها خودش ،بلکه همراه چند هزار نفر اردوگاه امام دوم را ترک کردند .عدهای از
1
محققان تعداد نیروهایی که عبیداهلل با خود برد و تحویل دشمن خدا داد 8 ،هزار نفر نوشتهاند.
هرچند اين تعداد ،قدری اغراق آمیز به نظر میرسد .یعنی  2سپاه امام دوم بايد به همراه عبیداهلل
3
رفته باشند .شاید تعداد مجموعة افرادی که قبل و بعد از پیوستن عبیداهلل به معاویه 8 ،هزار نفر ذكر
شده ،صحيح باشد و شاید هم براي اين مرحله ،اين آمار درست باشد .یعنی با توجه به روحیة پایین
قوای کوفه و تأثیر پول و وعده و وعید بر روی افراد ضعیف االیمان و همچنین عوامل دیگری که در
اردوگاه کوفه بود  -ما از آن بیاطالعیم -مث ًال سمپاشیهای خوارج و غیر خودیها که ملبس به لباس
خودی شده و قوای امام را تشکیل میدادند و کار را به آنجا رسانده بودند 8 ،هزار نفر اردوگاه امام
را ترک کرده و به دشمن ملحق شدند.
معاویه پس از پیوستن عبیداهلل خیالش از ناحیة امام حسن(ع) راحت شد .او یقین کرد که دیگر
جنگی روی نخواهد داد .از آن به بعد او با جمع ّیت خاطر ،اطمينان كرد كه طرح خود را که نابودی
اسالم است ،پیش خواهد برد.
پناهندگی عبیداهلل آخرین خاکریز قوای کوفه در برابر شامیان بود که تسخیر شد.
دیگر یاران امام هم همة اسباب و لوازم را برای تحمیل بدترین تسلیم تاریخ فراهم آوردند.
تأثیر پناهندگی عبیداهلل به معاویه

رسم بر این بود که فرماندهان لشکرها و قوای نظامی را از بین افراد ّ
مهذب و با فضیلت انتخاب
میکردند .ظاهراً عموم مردم رزمنده و رزمجو و شجاع بودند و فرماندهان تفاوت زیادی از این جهت
با زیر مجموعه نداشتند؛ هنر مردان ،قبل از اسالم جنگ بود و جنگ.
 -1تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص.191
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وقتی که سپاه امام دوم صبحگاه برای برگزاری نماز بهپاخاستند تا به فرماندة خود اقتدا کنند ،از
عبیداهلل خبری نبود.
طولی نکشید که موضوع فرار وی و پناهندگی او به معاویه در همه جا منتشر شد و همگان را
عمیق ًا نگران کرد...
نماز صبح توسط «قیسبن سعد» معاون سپاه که امام دوم او را به آن کار گمارده بودند ،اقامه شد.
سعد بعد از نماز صبح با نیروهای خود به سخن پرداخت و گفت:
 این عبیداهلل و پدرش و برادر وی حتی یک روز برای اسالم منشأ خیری نبودهاند.پدرش عباس که عموی پیامبر بود ،در غزوة بدر به جنگ رسول خدا رفت .عباس در آن جنگ
توسط «ابوالیسر کعببن عمرو انصاری» به اسارت درآمد و او را به حضور پیامبر آورد .پیامبر در
برابر آزادی وی از او فدیه گرفت و به مسلمانان بخشید.
برادرش را امیرالمؤمنین علی(ع) به فرمانداری بصره فرستاد و او ،اموال بیتالمال را دزدید و با
آن کنیزهایی خرید و خیال کرد که برای او حالل است.
این عبیداهلل هم از طرف علی(ع) فرماندار یمن شد ،ولی در حملة «بسربن ارطاه» از یمن گریخت
و فرزندانش را به جای گذاشت تا به دست دشمن کشته شدند.
1
اکنون هم میبینید که چه خیانت بزرگی مرتکب شده است.
در اينجا به تناسب یادی که از کعببن عمرو انصاری رفت ،چند سطر دربارة او بنویسیم:
کعببن عمرو انصاری سلمی بعد از پیمان عقبه در جنگ بدر شرکت کرد و عباس عموی پیامبر
را در آن جنگ اسیر کرد و پرچم مشرکین را از دست ابن عزیز گرفت.
او در جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین بود .وی در سال  55هجری در مدینه و در سن120سالگی
درگذشت .وی آخرین از اهل بدر بود که فوت کرد .هم او بود که در همة جنگها همراه امیرالمؤمنین بود.
دو سند حدیثی دربارة او آمده است که پیامبر او را برای انجام کاری فرستادند ،او را مردی با
پشتکار و مقاوم یافتند و دربارهاش دعا کردند که:
 خدایا ما را به وجود او بهرهمند گردان.کعب آخرین صحابی پیامبر بود که از دنیا رفت.
وقتی حدیث پیامبر را برایش نقل میکردند ،میگریست و میگفت:
2
 از عمر درازم بهره بردند و من آخرین آنها بودم. -1مقاتل الطالبین ،ص.25
 -2زندگانی حسنبن علی(ع)  ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص.353
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اثرات مدیریت قیس

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

غرا و حماسی قیس تأثیر خوبی بر باقیماندة نیروهای امام دوم گذاشت ،آحاد
هرچند صحبتهای ّ
آنها به وی پیوستند و وفاداری خود را اعالم کردند .حتی چند نفر دور هم جمع شدند و از خیانت
عبیداهلل و زشتی کار او میگفتند .جمعی هم اظهار میکردند :خدا را شکر که او از میان ما رفت.
قیس بعد از آن ،نامهای به مضمون زیر برای امام فرستاد و گزارش جامعی برای ايشان ارسال نمود:
 سپاهیان در قسمت جنوب « َم ِسکن» و روبهروی قوای معاویه اردو زدهاند .معاویه نامهای به
عبیداهللبن عباس نوشت و او را به سوی خود خواند و وعدة پرداخت یک میلیون درهم به وی داد که
نیمی را فوراً و بقیه را در کوفه به او بدهد .عبیداهلل هم نیمه شب به قرارگاه معاویه پیوست و در صف
یاران وی قرار گرفت .سپاهیان سحرگاه او را نیافتند و قیس با آنها نماز خواند و به ادارة امورشان
1
پرداخت.
در مدائن چه گذشت؟

امام مجتبی(ع) در مدائن خبر خیانت عبیداهلل را دریافت کردند .مدائن مرکز و قرارگاه امام مجتبی
بود .امام با درایت خاصی که داشتند ،مدائن را مرکز و قرارگاه خود قرار داده بودند.
این منطقه در فاصلة  70کیلومتری کوفه و  70کیلومتری َم ِ
سکن است .امام دوم مدائن را مرکز
خود قرار دادند ،تا هم مواظب کوفه باشند و هم نیروهایی را که از کوفه و اطراف عازم َم ِ
سکن بودند،
توجیه و آماده کنند و هم از دور از اردوگاه َم ِ
سکن اطالعات الزم را به دست آورند و بر آن اشراف
داشته باشند.
نکتةقابلتوجهیکهنمیتوانآنراناديدهگرفت،جزيیاتنامةمعاویهبهعبیداهللاستکهدرگزارش
قیس به امام به چشم میخورد.
افشاي نامة محرمانة معاویه به عبیداهلل یا توسط خود معاویه منتشر شده و یا خود عبیداهلل در انتشار
آن نقش داشته و یا به قدری جزيیات خیانت عبیداهلل در جبهه و پشت جبهه نقل شده ،که قیس هم مستند
به آن ،امام دوم را از محتوای آن قرارداد ،آگاه کرده است.
تأثیر جنگ روانی

قب ًال گفتیم که:

 -جنگ روانی اثراتی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی دارد.

 -1ارشاد از شیخ مفید ،ص.170
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 -1جبهة مشخصی وجود ندارد تا از آن حراست شود.

 -2سالح تعریف شدهای به کار نمیرود تا به مقابله با آن برخیزند.

 -3دشمنی دیده نمیشود تا به دفع آن تالش شود.

به همین دلیل:

 -4کنترلها و شنودها ...نمیتوانند از نقشة دشمن اطالع یابند.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

در جنگ نظامی دو جبهة تعریف شده وجود دارد.
هرکدام از طرفهای جنگ با هدفی مشخص و اندیشهای خاص و امکاناتی ویژه و شعاری معین
در جبهه حضور پیدا میکنند و چون مقصود از لشکرکشی معلوم است و فرماندهان و نیروهای تحت
امر آنها به قدر کافی توجیه شدهاند ،دیگر ابهامی برای هیچکس باقی نمیماند.
نیروهای اطالعاتی در جبهه و پشت جبهه حضوری فعال دارند .آنها عالوه بر اینکه بادقت دشمن را
شبانه روز زیر نظر دارند ،حفاظت اطالعات نیروهای خود را دقیق ًا کنترل میکنند تا مشکلی به وجود نیاید.
آنها به منظور تقویت روحیة خودیها ،شدیداً مواظب اوضاعاند و کمترین حرکت مشکوکی را گزارش
میکنند.
جنگ روانی اينگونه نیست ،زیرا در جنگ روانی:

 -جنگ روانی مؤثرتر،

 -و آثار آن مخربتر،

 -و خنثیکردن نتایج آن،

وقتگیرتر ،طوالنیتر و پردردسرتر است.

از طرفی:
 در جنگ نظامی ،دشمن اقدام به تک میکند و نیروهای خودی به پاتک میپردازند؛ كه یا دشمنرا به عقب میرانند و یا با دشمن درگیر میشوند ...
 در جنگ روانی تک و پاتک معمولی نیست .مث ًال بیش از  35سال است که آمریکا میگوید میخواهدکرات گفتهاند '':حملهای در کار نیست ''.اما کیست که
به ایران اسالمی حمله کند؛ هرچند مسؤوالن به ّ
مخرب آن بر مردم سادهانديش باشد؟
منکر اثرات ّ
نتایج زشت خیانت عبیداهلل

پناهنده شدن عبیداهلل فرماندة کل قوا و خیانتهای همراهان وی به این سادگی هم نبود.

معاویه عالوه بر فریب فرماندهان و افراد مؤثر سپاه امام دوم ،سخت به شایعه پراکنی میپرداخت و
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شخصیتهای سپاه امام را که در اردوگاه بودند ،متهم به فرار و پیوستن به اردوگاه خود میکرد.
انتشار این شایعات دیگر برای هیچکس نقطة امنی نمیگذاشت.
آن بیچارگان که هنوز در اردوگاه امام حضور داشتند ،مجبور میشدند به منظور خنثی کردن
شایعات ،خود را آفتابی کنند و بر تحرکات خود بیفزایند تا مردم آنها را مشاهده کنند و آرام گیرند؛
اما تا خنثی شدن شایعات،
توطئه کار خود را کرده بود و اعصاب قوای امام را شدیداً فرسوده نموده بود.
بدتر از همه و جانکاهتر از اینها ،زمانی بود که پس از چندی خبر میرسید همان شخصی که شایع
شده بود به معاویه پیوسته و بعد معلوم شد خبر واقعیت ندارد ،به معاویه میپیوست.
این توطئة جدید بسیار دردناک ،تلخ و بر باد دهنده بود.
تلخترین روزها برای شیعیان

گفتیم که امام مجتبی(ع) پس از آنکه طالیهداران سپاه خود به فرماندهی عبیداهللبن عباس را به
َم ِ
سکن فرستاد ،در کوفه به تهیه و تدارک نیروهايشان پرداختند و اوضاع را در کنترل گرفتند و با
دقت فراوان آن دسته از مردم کوفه که اعتقاد به جنگ با معاویه نداشتند و یا در رفتن به جبهه اهمال
میکردند و یا چند و چون دربارة سپاه و جنگ و قرارگاه داشتند ،با خود همسو فرمودند .کاری که در
آن روزها از عهدة هیچکس غیر از امام دوم برنمیآمد.
در همین جا باید اضافه کنیم که:
 شهادت دردناک امیرالمؤمنین(ع) در شرایط بسیار بدی انجام گرفت.میتوان گفت:
 -هیچ روزی برای شیعه دردناکتر از روز شهادت امام اول نیست.

حتی شهـادت امام مجتبی(ع) توسط همسرشان و روز عاشـورای سال 61هجری که به شهادت
اباعبداهلل الحسین و فرزندان و یارانشان انجامید و متعاقب آن اهلالبیت به اسارت درآمدند،
به رغم تلخیهای بیشمار،
به تلخی شهادت امیرالمؤمنین نبود؛ زیرا:
شهادت امام مجتبی(ع) و سیدالشهدا(ع) ،

مجسم بود.
تبعات شهادت اسالم ّ
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اگرکوردالنشبپرستآنهمهمشکلرابرایامیرالمؤمنینفراهمنمیآوردند،پیشوایپرهیزکاران
به آنها اينگونه خطاب نمیکردند:

جال َو ال ِر َ
الر َ
جال!
یا اَشْ با َه ِّ

ُول َربّ ِ
ات الْ ِح ِ
وم ا َال ْط ِ
فال َو ُعق َ
جال
ُح ُل ُ

عر ُف ُک ْم َم ِ
دت اَنّی لَ ْم اَرا ُک ْم َو لَ ْم اَ ِ
عر َفة
لَ َو ْد ُ

ت َس َدم ًا قا َت َل ُک ُم ا هلل ُ لَق َْد َم َل ْا ُت ْم َق ْلبی َقیح ًا َو شَ ِح ُت ْم َصدری غَیظ ًا
ت ن ََدم ًا َو اَ ْعق َْب ُ
َوا هلل ِ َج َّر ْ

1

ای نامردان مردنما!

به خدا قسم حاصل شناختن شما پشیمانی و غصه و غم است .خدا شما را ب ُکشد.
دلم را پر خون کردید و سینهام را ماالمال خشم نمودید...

این حرفها و درد دلها از ناحیة مردی بزرگ ،مقاوم و دلیری است که هیچکدام از شجاعان
عالم در هر گروه سنی توان مقابله با ایشان را نداشتند .زیرا هرکس به مصاف ایشان برمیخاست ،با
ذلت بسیار به خاک میافتاد...
در کوفه چه میگذشت و مردم کوفه به خصوص مردان سیاستباز ،گمراه و نادان کوفه با امام چگونه

حجت خدا را به این عکسالعمل تند واداشته بود؟!
رفتار کرده بودند که ّ

امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند:

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

دارندگان رؤیاهای کودکانه صاحبان عقلهای محدود .ای کاش شما را ندیده و شما را نمیشناختم.

 -اگر کوهها تکان بخورند ،شما تکان نخورید...

در کوفه چه اتفاقاتی میافتاد و مردم کوفه چگونه فکر میکردند و اصوالً از مولیالموحدین چه
میخواستند و شرط پیروی از فرامین ایشان را چه قرار داده بودند که امام را تا این حد عصبانی کرده
بود؟
از مجموعة اسناد و مدارک و گفتههای خود امام چنین استفاده میشود که:
مردم کوفه در دوران خالفت خلفای ثالث به قدری تغییر کرده و اعتقاداتشان سست شده،

و انتظاراتشان فراوان گشته بود که برای امیرالمؤمنین(ع)

مجسمة عدالت و پیشوای پرهیزکاری و نمونة کامل پرکاری و سادهزیستی بودند-
 که ّعیب رجال و شخصیتهای سیاسی کوفه این بود:

غیر قابل تحمل شده بودند.

 -نه تنها با سیاست عدالتخواهی امام مخالف بودند،

بلكه کار را به جایی رساندند که:

آشکارا با امام اول شیعیان و پیروان راستین پیامبر(ص) مخالفت میکردند.
 -1نهجالبالغه ،خطبة .27
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همین تغییر روش یعنی:
عبور از موضع مخالف و رسیدن به موضع مخالفت،
در هیچ نظام و با هیچ مالک و معیاری،
قابل قبول و قابل تحمل نیست.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

امروز که دنیا شعار حقوق بشر و جریان آزاد اطالعات و آزادی نوشتن ،گفتن و منتشر کردن
است ،دنیای غرب که به دالیل متعدد از جمله غلط از کار درآمدن بسیاری از شعارها و اندیشهها و
آزادیها و بیبند و باریهایش دچار تنگنا و مشکل بسیاری شده است و مجبور به اتخاذ معیارهای
دوگانه گشته ،هرگز به شهروندانش اجازه نمیدهد که علیه تمامیت رژیم سرمایهداری چيزي بگویند و
یا بنویسند و یا حرکتی انجام دهند؛ لذا چنین حرکتی را از بیخ و بن ویران میکنند.
رفتار آمریکا با تظاهرکنندگان علیه «وال استریت» معروف است...

امیرالمؤمنین(ع) که در صبر و تحمل زبانزد خاص و عام بودند ،مخالفانشان کار را به جایی رساندند
تحرکی ،بیتدبیری و بدتر از همه بیتعصبی و در برخی مواقع نداشتن
که خون به دل ایشان ميرفت؛ کم ّ
حتی غیرت و حمیت دینی ...اینها بود که فریاد مولی را درآورده بود.
انسان مؤمن دارای مالک مخصوص است.
مقدس به عنوان هویّت اسالمی تعیین کرده و بر توجه به آنها
اگر ما مالکها و ضوابطی که شرع ّ
تأکید فراوان داشته و دارد ،رعایت نکنیم ،چگونه ممکن است ما خود را در ُجرگة مسلمانان بدانیم و
توقع داشته باشیم صاحبان والیت با ما همان رفتاری را داشته باشند که با مسلمانان متعصب و عامل
به احکام رفتار میکنند؟...
ادامة فساد سیاسی معاویه
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تالش در جهت فریب عبیداهلل و همدستانش آخرین ترفند معاویه علیه امام حسن(ع) نبود .او وقتی
که در این حیله به توفیق چشمگیری دست یافت ،بر ادامة راه خود دلیر شد و نامهپراکنی و شایعهسازی
و تحرک افراد سپاه امام دوم را ادامه داد.
روزگار سختی بود؛ در حالیکه فرماندهان در توصیههای اکید خود به زیر مجموعه ،هوشیاری،
دشمن شناسی ،آمادگی رزمی و از همه مهمتر رعایت تقوا و پارسایی را انتظار داشتند -و توقع هم این بود
که نیروهای تحت امر دقیق ًا دستورات مافوق خود را بشنوند و به کار بندند -اما رشوههای کالن معاویه و

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

وعدههای فریبندة طاغوت شام ،نه تنها دل ،که دین بسیاری از سپاه امام دوم را برده بود.
عالوه بر این نقش ة ماهرانه که خوب طراحی شده و خوب به اجرا در میآمد،
شایعات نیز در كنار رشوهها و وعدههای وی،
تأثیر مخربی بر روحیة سپاه کوفه گذاشت.
برخی از این ترفندها چنین بود:
 -1در مدائن و در اردوگاه امام دوم شایع کردند که قیسبن سعد با معاویه سازش کرده و به او
پیوسته است .فاصلة مدائن تا َم ِ
سکن ،محل اردوی قیس هم دو سه روز راه بود .نمیشد سریع ًا در مورد
صحت و سقم این شایعه تحقیق کرد و به نتیجه رسید .بیسیم نبود ،تلفن هم وجود نداشت ،از تلفن
همراه و دیگر وسایل ارتباطی امروز هم خبری نبود...
خوانندگان به خوبی میتوانند حدس بزنند که این شایعه چه تأثیر منفی زیادی بر سپاه امام دوم
وارد میآورد.
سپاه دو دل امام که پناهنده شدن فرماندة خود را که پسر عموی پیامبر بود ،دیده و باور کرده بودند،
طبیعی بود که شایعة پناهنده شدن جانشین عبیداهلل یعنی قیس را هم قبول کنند.
همین شایعه و تأثیر سوء آن برای توقف و تأخیر نقشة امام دوم که جنگ با معاویه بود ،کافی بود.
 -2در َم ِ
سکن که اردوگاه امام بود ،معاویه دست به عمل مشابه زد؛ یعنی در آنجا شایع کردند که
امام حسن به معاویه نامه نوشته و پیشنهاد صلح با معاویه را داده و معاویه هم این پیشنهاد را پذیرفته
1
است.
به نظر میرسد خوانندگان همراه ،حاال دیگر تصویر روشنی از اردوگاه سپاه امام دوم در مدائن و
در کنار امام و در َم ِ
سکن ،در ذهن خود ترسیم کردهاند و از فاجعة عظیمی که علیه امام دوم در شرف
انجام بود ،واقف شدهاند.
بازدید از اردوگاه مدائن
امام مجتبی در برابر این رویدادها چه کاری میتوانستند انجام دهند؟

چه طرحی میشد ارايه داد که حداقل از سرعت این توطئهها کاسته شود و یا از حجم آن بکاهد؟
چه نقشهای باید طرح و اجرا میشد تا از نامهنگاری معاویه به اعضای قوای امام جلوگیری گردد
و یا حداقل بیتأثیر شود؟
بدتر از آن ،سپاه کوفه که از سالهای پیش ،آخرت خود را به دنیای معاویه فروخته و فریفتة او شده
 -1تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص.191
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و اندر فضایل وی اشعار مهیج سروده و یا دعوت او را پاسخ داده و یا بدتر ،آمادگی پیوستن به معاویه
را اعالن کرده بودند ،آیا امام میتوانستند روی این افراد حساب باز کنند و یا امیدی به انسجام نیروهای
خودی و یا بهبود اوضاع داشته باشند؟
تعصب و جانبداری ویژه به عنوان یک عنصر بیطرف و یا ناظر خود را در
اگر ما به دور از ّ
سال 41هجری در مدائن ببینیم و سری به اردوگاه امام مجتبی بزنیم و اوضاع آشفته را از نظر بگذرانیم،
چه قضاوتی خواهیم کرد؟
اردوگاه درهم و برهم با رفت و آمدهای مشکوک ،دو سه نفر دور هم جمع شده و آهسته با یکدیگر
صحبت میکنند و همزمان و زیر چشمی دیگران را زیر نظر دارند .دیگران را مسخره میکنند .علیه
همه حرف میزنند .میل به کار جمعی ندارند .اص ًال گوش شنوایی نمانده است .بدبینی ،بیاعتمادی،
توجه ویژه به شایعات ،متهم کردن همه به جاسوسی برای معاویه و همزمان آماده کردن خود برای
همکاری با معاویه و پیوستن به اردوگاه طاغوت شام و شمردن شمارش معکوس برای تمام کردن
حضور در اردوگاه....
اگر بخواهیم بدترین پدیدة حاکم بر اردوگاه را ذکر کنیم ،بدون تردید پدیدة زشت بیاعتمادی بود.
بیاعتمادیباعثشدهبودکهگوششنوایینماند .هیچکس نبود که دیگری را قبول داشته باشد؛ پدیدهای
زشت ،تلخ و بسیار خطرناک.
به قدری بیاعتمادی تأثیر خود را در کوتاه مدت در اردوگاه گذاشته  ،که همگان در انتظار یک اتفاق
تلختر ،زشتتر و ناگوارتر بودند؛ آن هم توطئه علیه جان امام و رهبر و فرماندة خود يعني امام مجتبی.
معموالً در چنین رویدادهای تلخ سیاسی ،به خصوص در شرایطی که بیاعتمادی حاکم باشد ،دیگر
کسی دنبال ریشهیابی حوادث نیست.
اصوالً پدید آورندگان چنین شرایطی که افراد سطحی ،عادی ،بیتدبیر و بال اراده هستند،
حوصله برای بحث پیرامون علت العلل ناامنی فکری و بحران حاصل از آن را ندارند؛
آنها با بیحوصلگی تمام خواستار پایان وضع موجودند.

البد پایان یافتن وضع موجود نيز از دید این گروه،
فقط و فقط با کشتن امام دوم صورت میگیرد؛

و بس!!

مواضع امام دوم در برابر این همه مشکالت
240

امام دوم همة این خبرها را همراه با تحلیلهای نیروهای خودی میشنیدند و از رفتار بسیاری از

اعضاي سپاه خود مطلع بودند.
امام دوم در آن روزها در سه جبهة روانی در جنگ بودند:

الف :جنگ با شایعات و شایعهسازان.

ب :جنگ با تأثیر شایعات و تأثیر رشوهها و خنثیکردن وعدههای معاویه.

كه اين ،کاری بسیار سخت و دشوار بود .امام مجتبی با تماس دايم با نیروها ،به خصوص با افراد متعهد
سپاه ،خطر بیآبرویی برای آنهایی که تحت تأثیر رشوهها و وعدههای معاویه قرار میگرفتند ،به طور
مستمر گوشزد مینمودند.
ج :تقویت تفکر ضرورت جنگ با طاغوت شام.

امام دوم با اندرزها ،سخنرانیها ،بیانات و تماسهای همیشگی با افراد مؤثر سپاه ،خود همواره و
در هر شرایطی ضرورت جنگ با معاویه را متذکر میشدند.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

این جبهه که آن روزها بسیار گرم و داغ بود ،وقت زیادی از امام را میگرفت .امام برای نیروهای
خودی که قاعدت ًا آماده میشدند تا برای پیوستن به اردوگاه َم ِ
سکن آماده شوند ،با تماسهای دايمی به
آنها روحیه میدادند و از خباثتهای معاویه و بنیامیة بیدین آنها را آگاه میکردند.

افزایش رشوههای فریبنده
کار معاویه تمام شدنی نبود .معاویه که از اخبار درون اردوگاه امام مجتبی(ع) آگاه شده بود و میدانست

که با درهم ریختگی اردوگاه امام دوم ،دیگر امکان وقوع جنگ نیست؛ اما چون خاندان وی را میشناخت ،در

توانایی امام حسن تردیدی نداشت.
معاویه میدانست که چنانچه فرزند پیامبر فرصت الزم یابد ،به سرعت بر اوضاع مسلط میشود و
نیروهای خود را منسجم نموده و آنها را برای جنگ با معاویه آماده میکند ،لذا دست به توطئة خطرناک

دیگری زد؛ توطئهای که مسیر تاریخ اسالم را برای همیشه به سود بنیامیه تغییر دهد.

معاویه که از تأثیر ترفندها و حیلههای خود برای فریب نیروهای کوفه آگاه شده بود و دیده بود
که از رهگذر رشوهها و وعدههای خود عمدة نیروهای امام در اردوگاه َم ِ
سکن به وی پیوستهاند ،از زبان
بزرگان آنها دو خبر مهم به دست آورده بود:

 -1بسیاری از نیروهای باقیمانده ،آمادة پیوستن به اردوگاه شام هستند.

 -2جمعی هم به این نتیجه رسیدهاند که برای پایان دادن به شرایط جنگی موجود ،آمادهاند تا امام دوم را ُبکشند

و یا دست بسته او را به معاویه تحویل دهند.
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معاویه پس از دریافت این خبرها هرچند از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید ،در آغاز موافقت
خود را با تصمیم نیروهای امام دوم اعالم کرد؛ اما به سرعت تغییر نظر داد .زیرا:
«عمروعاص» و «مغیره» و «زیادبن ابیه» و دیگر مشاوران وی به معاویه گوشزد کردند که:باید دو کار به موازات هم انجام شود:

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

الف :از این به بعد نیروهای امام مجتبی به اردوگاه معاویه نیایند ،بلکه به منظور اجرای نقشههای معاویه
آماده شوند و برای تخریب روحیة همقطاران خود بکوشند.
ب :معاویه خايف بود که امام اردوگاه را ترک و بقیة نیروهای خود را به منظور انسجام بیشتر به کوفه
برگرداند ،تا در فرصت بهتری به جنگ معاویه برود.
او به مصلحت نمیدید امام را به خود رها کند .او میخواست حداکثر امتیاز را در همان شرایط ناهموار از امام

دوم بگیرد.

بدین منظور معاویه ،به ترفند فریب نیروهای امام مجتبی ادامه داد.
این بار ضمن تأکید بر پرداخت رشوههای مالی ،دو نوع وعدة دیگر را به وعدههای قبلی خود افزود:
 -1وعدة فرماندهی وی به فرماندهان باقی مانده؛ وعدة واگذاری استانداری و یا فرمانداری مناطق و یا
فرماندهی واحدهایی از ارتش خود به آنها.
 -2وعدة ازدواج با دخترش.
وی به فرماندهان سپاه امام دوم ،مانند «عمروبن حریث» و «اشعثبن قیس» و «حجاربن ابجر»
پیشنهاد کرد اگر هرکدام اقدام به کشتن امام مجتبی کنند ،دخترش را به همسری وی درمیآورد.
خوانندگان عزیز توجه دارند که هریک از این پیشنهادها میتواند تأثیر عمیقی در دل افراد معمولی
ایجاد کند .حال میتوان حدس زد که پیشنهادهای معاویه چه طوفانی در دلهای مضطرب و نهادهای
ناآرام و روحهای ضعیف سران سپاه کوفه ایجاد کرد!!...
به میزانی که دل از خدا پر باشد ،از غیر خدا خالی میشود؛
بلکه به اندازهای که قلب از مظاهر دنیا سرشار گردد،

از حالوت ارتباط با خدا و از لذت تسلیم در برابر فرامین خدا،
و از شیرینی پیروی از ولی خدا تهی میشود.

و متأسفانه بسیاری از سران و افراد سپاه کوفه اينگونه بودند.
حجاربن ابجر که بود؟
ّ
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به منظور اطالع خوانندگان محترم از ویژگیهای سران سپاه امام دوم ،فقط مقداری دربارة یکی از

خودفروشی در دوران امام مجتبی و همکاری با معاویه و جاسوسی به نفع سپاه شام و در یک جمله خیانت به

حجاربن ابجر بوده است.
امام دوم ،کاری عادی برای ّ

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

حجاربن ابجر میپردازیم:
آنان به نام ّ
وی در یک خانوادة نصرانی متولد شد .او به پدرش گفت مردم را میبینم که داخل اسالم میشوند
و من هم میخواهم مسلمان شوم .پدرش گفت صبر کن تا تو را پیش عمر ببرم تا مسلمان شوی ،ولی
باید در پذیرش اسالم مقصدی عالی داشته باشی.
حجار میگوید :اشهد َّان محمداً رسول اهلل.
سپس او را نزد عمر برد و گفت :اشهدان ال اله اال اهلل و پسرم ّ
عمر گفت :چرا خودت نمیگویی.
ولی او از پذیرش اسالم خودداری کرد .معروف است که پدرش در زمان امیرالمؤمنین به مذهب
نصرانیت درگذشت .جنازة او را نصرانیها تشییع کردند.
ابجر در تشییع جنازة پدر نصرانی خود شرکت کرد.
حجار از جمله کسانی است که به امام حسین نامه نوشت
در بسیاری از کتب تاریخی آمده است که ّ
و او را به عراق دعوت کرد ،ولی چون امام به عراق آمد این مرد تبهکار پیشاپیش سپاه کوفه به جنگ
آن حضرت آمد و در کربال جنایتها مرتکب شد.
چنین به نظر میرسد که پس از صلح امام دوم با معاویه ،دیگر خیانتکاران قیمتی نداشتند و معاویه
هم آنها را به هیچ گرفت .آنها هم دچار بیوزنی سیاسی شدید شدند .به همین دلیل بود که نه برای خدا،
بلکه برای بیرون آمدن از انزوا به امام حسین(ع) نامه نوشتند و او را به کوفه دعوت کردند...
البته پس از واقعه کربال هم معلوم نیست او به چه جنایتی مشغول بوده است.
طوفان عظیم

معاویه عادت داشت برای آنکه رد پایی از خود بر جای نگذارد ،پیغامهای خود را به صورت شفاهی
برای سران سپاه امام میفرستاد.
فرستادة آموزش دیدة معاویه احترام زیادی به شخص مورد نظر میگذاشت و اندر فضل و مقام وی بسیار

میگفت و از وی شدیدا ً تقدیر میکرد.

جمالت بیمحتوا و تعاریف مضحک فرستادگان معاویه به قدری زشت و مضحک بود که گاه به
جای آنکه گیرنده را به شوق بیاورد ،به خنده وا میداشت.
آنان سپس هدایای معاویه را هم تحویل میدادند؛ بعد منتظر میماندند تا پاسخ کتبی آنان را بگیرند
و به نزد معاویه ببرند.
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پاسخهای مکتوب فرماندهان خائن و بیریشه ،دو قصد مهم را در بر داشت:

 -1امام حسن را حاضرند دستگیر کنند و به معاویه تسلیم نمایند.
 -2در فرصت مناسب امام را به قتل برسانند.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

خواست معاویه انجام شده بود .معاویه توانسته بود نیروهای امام را به انجام کثیفترین و
زشتترین کارها وادار کند و آنها را برای ارتکاب هر جنایتی آماده سازد.
معاویه سرخوش از این همه پیروزی روانی و سیاسی ،تمامی این نامههای سران را که دارای اسم
و مهر بود و غیر قابل انکار مینمود ،خدمت امام دوم میفرستاد.
صد البته:
 روحیة شخصی حجت خدا تا آنجا که منوط به روحیة پیروان،و بیارتباط با این قبیل امور باشد،
همواره باال و دست نایافتنی است؛
اما وقتی ارتباط و اتصال باشد ،روحیهها فرق میکند.
دیدیم که در جنگ اُ ُحد به دلیل عدم همدلی بسیاری از اصحاب پیامبراسالم ،شکست خوردند و
ضایعات فراوانی برجای ماند.
 -عدم همدلی یاران امام مجتبی(ع)،

 -همراه با خیانت فرماندهان،

 -و تصمیم خطرناک کشتن امام دوم،

طوفان عظیمی در اردوگاه مدائن ایجاد کرد ،که غیرقابل وصف است.
طوفان همراه با سیل
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با توجه به مشکالت پیش آمده ،امام مجتبی(ع) که خطر همه جانبه و گسترده ،درد را بر خود به
مختلف احساس میکردند و غم جانکاهی وجودشان را احاطه کرده بود و از نامردیها و خیانتهای
اطرافیان خود به شدت اندوهگین بودند ،به منظور تسلط بیشتر بر اوضاع یکی از فرماندهان به نام
کندی را در رأس 4هزار نفر به «انبار» فرستادند و به ایشان فرمودند تا رسیدن فرمان ،از انجام هر
اقدامی خودداری کند.
هنوز عرق سفر کندی خشک نشده بود که قاصد معاویه همراه با  200یا  500هزار درهم برای وی
رسید .معاویه به وی پیغام داده بود در صورت همراهی با وی او را به فرمانداری یکی از شهرهای شام یا
عراق بگمارد .آن عنصر بیریشه همراه  200نفر از همراهان و فرماندهان همان شب به معاویه پیوست.

زلزلة عظیم
غارت اردوگاه امام مجتبی(ع)

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

امام مجتبی با تلخی بسیار این خبر را دریافت کرد .ایشان در دیدار با نیروهای باقیمانده فرمودند:
 این مرد کندی هم به معاویه پیوست و به من و به شما خیانت کرد .من چندین بار گفتم که شمامردم ،وفایی ندارید و بندگان دنیایید.
اکنون مرد دیگری را به جای او میفرستم،ولی میدانم او هم به زودی مثل رفیق شما به ما خیانت
میکند و رضای خداوند را دربارة ما مراعات نمیکند.
امام دوم مرد دیگری را از قبیلة بنی مراد با چهار هزار نفر به سوی معاویه فرستاد و در حضور
مردم به او تأکید کرد که خیانت نورزد...
فرمانده مرادی هم به همراه سپاهیانش به انبار رفت .معاویه از ورودش خبر یافت .پیکهایی به
دیدارش فرستاد و پنج هزار درهم و یا شاید  500هزار درهم نیز به او پرداخت و طبق معمول فرمانداری
یکی از نواحی شام یا عراق را به او وعده داد .فرمانده خائن هم به امام خیانت ورزید و راه معاویه را
1
در پیش گرفت و پیمانی را که با امام دوم بسته بود ،شکست.

چنین خیانتهایی را گروهی فراوان از اشراف و سرشناسان عراق مرتکب میشدند ،زلزلهای در بنیان
لشکر میانداختد و هماهنگی آنها را از هم میپاشیدند .جانهای سپاه امام به آخرین حد پستی و زشتی
رسید و ابرهای سیاهی بر آنها سایه افکند که برقی از شرافت و بزرگواری در آن نمیدرخشید.
آنها به حدی از انسانیت سقوط کرده بودند که از ارتکاب هرگونه گناه و تباهی پروایی نداشتند و
چنان به پستی گراییده بودند که اموال یکدیگر را به غارت میبردند.
جسارت را به آنجایی رساندند که به اردوگاه امام هجوم بردند و وسایل و اثاثیة آن حضرت را به
یغما بردند .به گمان قوی در این تبهکاریها گروه خوارج سهمی بزرگ داشتند ،زیرا آنها حرمتی برای
امام و اموال مردم قايل نبودند .آنها اموال هرکس را که حاضر به قبول اندیشههای تباهشان نبود،
بر خود حالل میدانستند.
غارتگری اموال امام دوبار انجام گرفت:

 -1موقعی که معاویه پنهانی به جاسوسهایش دستور داد که در سپاهیان عراق شایع کنند که
قیسبن سعد کشته شده است .مردم که چنین خبری شنیدند ،به بینظمی و ناآرامی پرداختند .به غارت
اموال یکدیگر دست زدند و کار رابه یغمای اردوگاه امام کشاندند.
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.359
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بعضی از مورخان نوشتهاند که فرشی که امام بر آن نشسته بود ،از زیر امام کشیدند و حتی ردای
امام را از دوشش کشیدند و بردند.
 -2وقتی که معاویه «مغیرهبن شعبه» و «عبداهللبن عامر» و «عبدالرحمن حکم» را برای مذاکرات
صلح به جانب امام فرستاد ،آنها پس از بازگشت از حضور امام برای فتنهانگیزی با صدای بلند
میگفتند:
 خداوند به وسیلة فرزند پیامبر ،خون ما را حفظ کرد .امام دعوت صلح را پذیرفت .سپاهیانبیبصیرت کوفه پس از شنیدن سخنان آن دروغگویان بیآبرو ،بدون آنکه در مورد صحت و سقم آن
تحقیق کنند ،دچار عصبانیت شدند و با همان حال به خیمة امام حمله بردند و آن را غارت کردند.
انسان وقتی این فراز تاریخی را میخواند و دربارة این همه حوادث تلخ میاندیشد ،دچار بهت
و تعجب بسیار میشود .اسائة ادب به ذر ّیة پیامبر اسالم(ص) غیر از دنائت و پستی نشان از وجود
روحیة خونخواری و درندگی است.
راستی وقتی انسان از مبانی فاصله میگیرد ،چون نمیتواند هیچ چیز ارزشی و انسانی را جایگزین
آن نماید ،به چنین ورطة خطرناکی میافتد که راهی دیگر درجهت نجات برای وی باقی نمیماند.
سپاه کوفه سالها بود که به چنین وضعی دچار نشده بودند .از طرف دیگر امام یکه و تنها در
اردوگاه مدائن در میان موج دیوصفتان انساننما و شیاطین بدتر از ابلیس ،نه تنها فرصت نمییابد که
معارف دینی را بیان کند ،كه باید همزمان با طاغوت خطرناک شام و منافقین داخلی و خوارج پیکار
کند و دنیاپرستان دونپایه را نيز از ياد نبرد و روحیة نیروهای خودی را حفظ و با رفتار الهی و گفتار
سنجیده آن را تقويت نمايد.
راستی که مردان کوفه همان ریاکارانی که امیرالمؤمنین(ع) آنها را مردنما خواندند ،دیگر همة
شرایط را برای حاکمیت بنیامیة تبهکار به زمامداری معاویه فراهم آوردند و کاخ آرزوهای حاکمیت
اهلالبیت را با زلزلهای قوی که حاصل ندانم کاری پيروان بود ،به لرزه درآوردند و شکستگی را در
پایبست آن ایجاد کردند.
سیل ،طوفان و سونامی
سوء قصد به جان امام
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همة اقدامات کوفیان که از سر نادانی ،ندانمکاری و بیمعرفتی بود ،باعث گستاخی معاویه شد.
معاویه در خواب هم نمیدید که بتواند بدون حتی یک درگیری نظامی به این همه پیروزی دست یابد؛ زیرا
امام مجتبی عم ًال بدون سپاه ماند .این تازه پایان کار هم نبود؛ نادانیهای کوفیان به آنجا انجامید که

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

امام دوم را بدون هیچ کاستی و خطایی مهدورالدم دانسته و قصد کشتن ایشان کردند.
این توطئه برای تش ّیع و عالم اسالم بدتر از سیل سنگین و طوفان سهمگین و حتی سونامی ویرانگر
بود .امام هنوز در اردوگاه مدائن بود و در صدد برنامهای بود که به این همه زشتی پایان دهد .اما مخالفان
در سه جا به منظور کشتن ایشان ،آقا را مورد حملة ناجوانمردانه قرار دادند:
 -1هنگامی که امام مشغول نماز بود ،شخصی تیری به طرف ایشان شلیک کرد که به امام(ع)
نخورد.
جراح بن سنان از سران خوارج که شخصی بسیار گستاخ و خطرناک بود و چندی پیش امام
ّ -2
دوم را با کمال نامردی مخاطب ساخته و گفته بود :ای حسن! تو هم مانند پدرت مشرک شدی؟ در
حالیکه امام سوار مرکبی بود ،زمام مرکب را بر کف گرفت و در نقطة تاریک «ساباط» با دشنهای
ران امام دوم را درید .امام گردن او را کشید و هر دو بر زمین افتادند .مردی از شیعیان امام به نام
جراح انداخت و دشنه را از دستش گرفت و بر چند نقطه از
«عبداهللبن حنظل طایی» خود را بر روی ّ
بدنش فرو برد .مرد دیگری به نام «ظبیانبن عماره» خود را به روی جراح انداخت و بینی او را کند و
او را کشت .امام دوم که شدیداً مجروح شده بودند و به دلیل خونریزی شدید بیحال بودند ،بر تختی
1
خواباندند و به مدائن بردند و به قصر سفید که مرکز فرمانداری مدائن بود ،برای معالجه منتقل کردند.
ضعیف شدن معاویه در رویارویی با امیرالمؤمنین(ع)

بیهقیمینویسد:
 چون جنگ صفین برپا شد ،امیرالمؤمنین به معاویه نوشت'' :چرا مردم میان من و تو کشتهشوند .خودت بیرون آی ،تا اگر تو مرا کشتی از من بیاسایی و اگر من تو را کشتم ،از تو بیاسایم''.
عمروعاص به معاویه گفت :این مرد با تو به انصاف سخن میگوید ،به مبارزهاش درآی .معاویه گفت:
نه عمروعاص .میخواهی به جنگ او بروم تا مرا بکشد و تو پس از من به خالفت دستاندازی کنی.
دیگر قریش این را دانستهاند که پسر ابیطالب سرور شیرمرد آنان است.
وی درادامه مینویسد:
 از شعبی روایت شد که عمروعاص بر معاویه وارد شد و جمعی نزد او بودند .چون معاویه اورا دید ،خندید .عمرو گفت :ای امیرالمؤمنین! خدا لبت را خندان و چشمانت را روشن دارد! هرچه
مینگرم ،موجب خندهای نمیبینم .معاویه گفت :یادم آمد از روز صفین که تو به مبارزة اهل عراق
رفتی .علیبن ابیطالب بر تو حمله کرد و چون به تو رسید خود را از مرکب به زیر افکندی و عورت
 -1ارشاد شیخ مفید ،ص.170
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خود را ظاهر ساختی! راستی این فکر چگونه به خاطرت رسید؟ در آنحال تو با هاشمی بزرگواری
ی ُکشت .عمرو گفت :ای معاویه اگر از وضع من تو
روبهرو بودی که اگر میخواست تو را ُبکشد ،م 
را خنده میگیرد ،بهتر است بر حال خود نیز بخندی! اگر همانطور که من با علی(ع) روبهرو شدم ،تو
روبهرو میشدی به خدا آنچنان ضربتی بر تو مینواخت که فرزندانت را یتیم میکرد و مالت تاراج
میشد و قدرتت سلب میگشت! چیزی که هست تو خود را در آن هنگام که علی(ع) به مبارزهات
طلبیده بود ،دیدم و فراموش نمیکنم که چشمانت سیاهی رفت ،لبانت کف کرد ،بینیات فراخ شد،
از پیشانیت عرق سرازیر گشت و از پایین تنهات چیزی نمودار شد که خوش ندارم نام ببرم! معاویه
گفت :بس است دیگر ...اینهمه الزم نبود.
مسعودی نیز این گفتوگو را ذکر کرده است 1.ولی در روایت او گفتوگو میان معاویه و عمرو
این طور شروع میشود:
 عمروعاص گفت :اگر مصر و حکومت آن نمیبود ،خود را نجات میدادم؛ زیرا میدانم که2
علیبن ابیطالب بر حق است و من و تو بر باطل...
راستی که هیچکس را یارای جنگ با امیرالمؤمنین و فرزندانش را نداشت .دشمنان اهلالبیت به
جای رویارویی به تزویر و نامردی روی میآوردند .در صفین قرآن به نیزه کردند ،در انبار بازار فتنه
و رشوه باز کردند و در کربال تشنگی زن و اطفال را دنبال كردند...
دامنة گسترده خیانتهای سران کوفه

گفتیم که معاویه به منظور استفادة سیاسی بعدی هر وقت هدیهای را به یکی از فرماندهان سپاه کوفه
و یا به یکی از شخصیتهای آن شهر که بالقوه در صف هواداران امام دوم بودند میفرستاد ،از آنها رسید
میگرفت .آنها ضمن تهیة رسید ،چند موضوع دیگر هم ضمیمة رسید کرده و برای معاویه میفرستادند:
 -1سپاسگزاری فراوان ،البد از سخاوت و محبتهای معاویه!

 -2به احتمال بسیار زیاد بدگویی به امام مجتبی و به اهلالبیت.

 -3آمادگی برای همکاری با معاویه و انجام خواستهها و دستورات وی.

از آنجایی که خودفروشی وخود فروشان سرعت بیسابقهای گرفته بود ،به دلیل فراوانی ،نرخ آن
نيز به شدت کاهش یافته بود .گیرندگان ذلیل هدایای معاویه ضمن دادن رسید ،برای آنکه از قافله
عقب نمانند ،به منظور جلب توجه معاویه آمادگی خود را برای کشتن و یا به اسارت گرفتن فرزند
 -1حاشیة ابن اثیر ،ج ،6ص	 .91
 -2صلح امام حسن(ع) ،ص.211
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پس از آنکه معاویه در ترفند سیاسی خود علیه امام مجتبی به پیروزی چشمگیری رسید و بعد از
آنکه کارها را به گونهای پیش برد تا عالوه بر آنکه امام مجتبی را از جنگیدن باز بدارد،کاری کرد که
امام مجتبی را در شرایطی قرار دهد که تحت فشار مضاعف و بیسابقه مجبور به پذیرش صلح پیشنهادی
خود کندشود؛ اما او نمیدانست که '':شیر هم شیر بُ َود ،گرچه به زنجیر بُ َود''.
او در آغاز طرحی سه مادهای تهیه کرده بود که عالوه بر آنکه امام مجتبی را از خالفت و داعیة
خالفت باز میداشت ،بلکه اهلالبیت را نیز از مطالبة چنین حقی محروم میساخت .همچنین معاویه
میخواست که خالفت را در خاندان خود موروثی کند .از همة اینها بدتر در طرح معاویه اختیاری
بیشتر از آنچه ابوبکر و عمر و عثمان داشتند ،گنجانده شده بود .این طرح با مخالفت شدید امام مجتبی
روبهرو شد .امام به معاویه پیغام دادند که طرح وی حتی قابل مطالعه هم نیست.
معاویه که پس از آن همه پیروزی ،در این مرحله متوجه اشتباه فاحش خود شد و طعم نخستین
شکست را چشید ،به همین دلیل و به منظور کاستن از بار شکست و اجتناب از چانهزنی پیرامون مواد
و مفاد صلح ،کاغذ سفیدی را مهر و امضا کرد و پیش امام دوم فرستاد تا آنچه را که امام مصلحت
میدانند به عنوان مواد صلحنامه بنویسند.
معاویه هم در عمل همه را قبول میکرد و پیشاپیش موافقت خود را با امضا ،اعالم کرده بود.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

پیامبر ،به معاویه منعکس میکردند .معاویه هم همه این نامهها را برای امام دوم میفرستاد تا امام
مجتبی با آگاهی از خیانت فرماندهان خود پیشنهاد صلح او را بپذیرد.
اصوالًمعاویهکهاص ًالشجاعتنداشتو،ازشهامتوشجاعتبینظیرامیرالمؤمنینوفرزندانایشان
و هوادارانشان اطالع داشت ،نمیخواست با شروع جنگ نیروهای خود را از دست بدهد و یا آسیبهای
جدی به حیثیتاش وارد آید .در جنگ صفین هم دیدیم در هنگامی که نیروهای کوفه به فرماندهی
مالک اشتر به سراپردة معاویه نزدیک شده بودند ،معاویه قرآنها را بر سر نیزه کرد و به نفاق خواستار
اجرای حکم خدا شد و حکمیت پیش آورد که عم ًال جنگ صفین با همین ترفند پایان یافت.
رفتار فرماندهان خونخوار وی مانند «مسلمبن عقبه»« ،بصربن ارطاه» و یا «حصین بن نمیر» با
مسلمانان جز شرارت و قتل عام چیز دیگری نبود.
اصوالً معاویه به دلیل ضعف شخصیتش بود که همواره به حیله روی میآورد و فریب و نیرنگ
را در دستور کار داشت.
برای نشان دادن ضعف نفس معاویه به اراية یک سند اکتفا میکنیم:
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با این حساب پس از آن همه خیانت فرماندهان و بدتر از همه پس از آمادگی همهجانبة
خیانتکاران برای کشتن و یا اسارت امام مجتبی(ع) و تحویل ایشان به معاویه ...نخستین آثار یک
پیروزی سیاسی آشکار گردید.
بررسی پیشنهاد صلح

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

بررسی پیشنهاد صلح نیز موضوع بسیار مهم در زندگی سیاسی امام دوم است .مجموعة حوادث
تلخ و دشواری که کوفیان برای امام خویش فراهم میکردند ،مسیر کارها را در جهت دیگری تغییر
داد؛ که به آن میپردازیم:
امام دوم پس از آن همه تلخیها ،اندوهها ،زخمزبانها و نافرمانیهای کوفیان ،اینک ناامید از
کمک یاران و ناراحت از اینکه فرصت جنگ با معاویه را نیافته است و از همة اینها بدتر و غیر قابل
تحملتر ،اطالع از توطئههای منافقان کوردل که میخواستند اگر بتوانند امام را به اسارت درآورند و
تسلیم معاویه کنند و یا اگر نتوانستند امام را به شهادت برسانند ،اینک در بستر جراحت سخت افتاده
و به آیندة سپاه اسالم میاندیشد.
یکی از شیعیان آقا به نام «یزیدبن وهب جهنی» میگوید :به خدمت امام رسیدم و پس از ادای
احترام ،گفتم :ای پسر پیامبر! مردم سرگردانند.
امام دوم با غمی بزرگ و اندوهی ژرف و عمیق به من چنین گفت:
 -به خدا قسم ،من معاویه را از اینها بهتر میشناسم .آنهایی که خود را شیعه میپندارند و آهنگ

جانم دارند و خیمهام را غارت میکنند و اموالم را میبرند ،به خدا اگر بتوانم از معاویه پیمانی بگیرم
که خونم ریخته نشود و پیروانم و خاندانم در امان بمانند ،برایم بهتر است که به دست این مردم کشته

شوم و خاندانم نابود گردند.

به خدا قسم اگر با معاویه صلح کنم و عزیز بمانم ،بهتر است که با پستی و اسارت به دست اینها

بیفتم و کشته شوم.

اگر بخواهم با معاویه بجنگم ،اینها گردن مرا میگیرند و تسلیم دشمن میکنند .آنگاه معاویه یا مرا

میکشد و یا بر من منّت میگذارد و رهایم میکند و این ننگ همیشه برای بنیهاشم میماند و معاویه

و دودمانش تا آخر بر زنده و مردة ما برای همیشه منت میگذارند.
همة اسناد حکایت از آن دارند که پیشنهاد اولیة صلح معاویه ّ بار بوده است .امام هم آن را نپذیرفتند.
2
امام خود فرمودند '':آگاه باشید که معاویه به ما پیشنهادی داده که در آن ع ّزت و انصاف وجود ندارد.
1

 -1زندگانی امام حسن(ع) ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص.364
 -2همان ،ص.467
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مقاومت مثالزدنی امام حسن(ع) موجب شد که مفاد صلح با صالحدید امام دوم تنظیم شود.
دغدغهها و نگرانیهای امام دوم

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

همانگونه که از درد و دلهای امام مجتبی(ع) با فرزند وهب جهنی مطلع شدیم ،حضرت امام
مجتبی آنی از فکر اسالم و اندیشة مردم و پاسداری از اهلالبیت بیرون نمیروند.
چند نکتة مهم در این اظهارات قابل توجه بسیار است:
 -1امام مجتبی به دالیل متعدد نتوانستند با معاویه جنگ کنند ،اما این آتشبس چیزی از اطالع عمیق
امام دوم از ماهیت پلید معاویة ضد اسالم و توطئهگر نمیکاهد؛ اما دریغ که کوردالن کوفه فرصت
جنگ با طاغوت شام را از امام سلب کردند.
 -2حفظ جان خود و جان اهلالبیت و دماء مسلمین برای امام دوم در اولویت بود .ائمة اطهار همگی
ترجیح میدادند که خونشان در پاسداری از اسالم و در میدان جنگ ریخته  ،اما دشمنان اسالم و دشمنان
اهلالبیت خاکریز علیه خاندان پیامبر را به مسجد کوفه و منزل امام دوم و در مواجهه با هوادران دیروز
و خونخواران خشن در کربال کشیدند.
راستی که به منظور جلوگیری از آن ،ائمه چه کاری میتوانستند انجام دهند؟
 -3تمامی اعراب حجاز به خصوص اهل مکه تا قیامت آزاد شدة پیامبرند .امام مجتبی(ع) ضمن برشمردن
خطر منافقان کوردل و اقدامات بالقوه و بالفعل آنها علیه امام دوم و احتمال دستگیری آنها توسط
جد ما اهل مکه به خصوص معاویه و پدرش
آن نابخردان ،متذکر این نکتة مهم و اساسی شدند که ّ
ابوسفیان و ایل و تبار او را در سال هشتم هجری و در فتح مکه آزاد کردند.
حال آنکه میتوانستند برابر رسوم خودشان و به دلیل خیانت اهل مکه به اسالمُ ،بکشند؛ اما این
کار را نکردند و فرمودند:
اِذ َهبوا َو اَن ُتم ُّ
الط َلقاء

1

بروید ،شما آزاد شدگانید.

حال اگر خوارج و منافقین که در صف سپاه کوفه نفوذ کردهاند ،به قول خودشان عمل کنند و امام
دوم را دست بسته به معاویه تحویل دهند ،آیا معاویه با آزاد کردن حجت خدا تا ابد بر اهلالبیت منت
نمیگذارد و با آن منتگذاری م ّنت عظیم پیامبر(ص) بر اهل مکه را بیرنگ نمیکند؟
با همین مالحظات بود که فرزند پیامبر بررسی جدی صلح پیشنهادی معاویه همراه با اصالحات
اساسی آن را مورد بررسی قرار دادند و بدین وسیله توطئة خوارج را خنثی نمودند.
-1آثار الحرب فی فقه االسالمیه ،وهبه ذحیلی ،ص.21
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بررسی میدانی موضوع صلح

گفتن و نوشتن دربارة صلح امام مجتبی(ع) با این مقدمات چندان سخت نیست.
خوانندگان عزیز با توجه به رویدادهای کوفه ،مدائن ،انبار و توطئههای آشکار و پنهان کوفیان و
شامیان علیه امام مجتبی دریافتهاند که امام پس از تحمل آن همه مشکالت ،دیگر در شرایطی نبودند
که بخواهند با آن نیروهای بیروحیه ،گستاخ و دنیا طلب با معاویه بجنگند و امید پیروزی هم داشته
باشند .بنابراین همانگونه که گفتیم ،پیشنهاد صلح معاویه را به طور مشروط پذیرفتند.
در این بخش از بحث لزوم ًا به دو نکتة مهم باید توجه کنیم:
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

 -1پیشنهاد دهندة اولیة صلح چه کسی بود؟
 -2مفاد اولیة صلح چه بود؟

در پاسخ به سؤال اول به طور اختصار باید بگوییم که پیشنهاد دهندة صلح شخص معاویه بود.
معاویه را همانگونه که گفتیم مرد بزم بود ،نه اهل رزم .عالوه بر آن ،معاویه عراقیها را به خوبی
میشناخت و اغلب آنها را مذبذب ،زود رنج و تأثیرپذیر میدانست؛ هرچند بیشتر فرماندهان سپاه امام
دوم را با هدیههای گزاف خریده بود ،خوف آن را داشت که با همان سرعتی که منحرف شدهاند ،تحت
تأثیر کالم و بیان امام دوم قرار گیرند و به سرعت تغییر کنند و علیه معاویه وارد نبرد شوند.
علیهذا معاویه دست به کار شد و طرح صلح را مطرح کرد؛ هرچند عدهای از مورخان مانند ابن
خلدون عقیده دارند که امام حسن(ع) پس از پراکندگی سپاهیانش پیشنهاد صلح کرد 1.اما شیخ مفید
و عالمه مجلسی و دیگران عقیده دارند که پیشنهاد دهندة صلح ،معاویه بوده است.
شیخ مفید مینویسد:
2
 معاویه نامهای به امام نوشت و خواهان صلح شد.باتوجهبهتوصیههایاکیدپیامبر(ص)درجلوگیریازحاکمیتبنیامیهوشخصمعاویهبهمسلمانان
هر نوع پیشنهادی که موجب تقویت حاکمیت معاویه میگردد ،امکان پیشنهاد آن از طرف امام دوم
نامحتمل است .امام جز با اجبار حاضر به صلح با معاویه نشدند.
مواد اولیة پیشنهاد صلح

معاویة مادی و دنیاپرست که نگاه و تحلیلهایش تمام ًا مادی بود و اصوالً اهل معنویت و اندیشیدن
بر مبانی ،در ذاتاش نبود ،در بادی امر طرحی کام ًال ظاهری و مادی را در سه ماده تنظيم کرد و طی نامهای
 -1تاریخ ابن خلدون ،ج ،2ص  186و کامل ابن اثیر ،ج ،3ص 205و شرح نهجالبالغه ،ج ،4ص.8
 -2ارشاد ،ص 170و کشف الغمه ،ص 206و مقاتل الطالبین ،ص.26

252

 -1خالفت پس از او به امام واگذار شود.

 -2هر سال مبلغ یک میلیون درهم به امام پرداخت گردد.

 -3مالیات دو بخش از نواحی فارس به امام واگذار شود تا کارگزاران امام آنها را دریافت کنند.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

برای امام دوم فرستاد:
 بسماهلل الرحمن الرحیم.این نامه به حسنبن علی از طرف معاویهبن ابیسفیان نوشته میشود.
من با تو صلح میکنم که حکومت مسلمانان پس از من به تو برسد و در این پیمان خدا و رسولش
را به استوارترین پیمانها گواه میگیرم؛ عهدی که خداوند به محکمترین روی از بندگانش بگیرد و
تعهد میکنم که هرگز دشمنی و مخالفتی با تو نکنم و زیانی نرسانم و هر سال یک میلیون درهم از
بیتالمال به تو بپردازم و مالیات ناحیة «پسا» و « دارابِگر» را به تو واگذارم که کارگزارانت آن را
وصول و به دستور تو مصرف کنند.
اینعهدنامهراعبداهللبنعامروعمروبنسلمهکندیوعبدالرحمنبنسمرهومحمدبناشعثکندی
گواهی کردند و در ماه ربیع االخر سال 41هجری نوشته شد.
طبق این نامه ،معاویه در برابر امام در سه مورد تعهد کرده است:

نظر امام مجتبی پیرامون پیشنهاد اولیة صلحنامه

معلوم بود که امام مجتبی(ع) با این پیشنهادها موافقت نمیکنند .تنها چیزی که در این پیشنهادهای
سه گانه مشاهده میشود ،غیر از مادة اول پول و مال است و الغیر.
اگر مورخین و اهل تحقیق به ریشههای جنگ صفین توجه بیشتری میکردند ،در نگارش تاریخ
قبل ،حین و بعد از آن راه صواب و درستی میرفتند و کار محققان امروز را هم تا حد زیادی تسهیل
مینمودند .آخر وقتی امیرالمؤمنین تحمل یک ماهة استانداری معاویه را نداشتند ،چگونه ممکن است
جانشین آن امام معصوم به غیر از آن بیندیشند .از طرف دیگر امیرالمؤمنین بر بخش اعظم دنیای
اسالم حکومت میراندند .بیتالمال از انواع سکههای رایج پر بود و هر روز بر عایدات مولی افزوده
میشد .چگونه بود که پس از خواباندن غايلة جمل متوجه معاویه شدند؟
ائمة اطهار بنیامیه را دشمن قسم خوردة اسالم میدانستند .بنابراین جنگ صفین برای نشان دادن عدم
رضایت اسالم و امیرالمؤمنین با حکومت معاویه بود ...امام دوم نیز همان مسیر را طی میکردند.
دریغ و درد که رفتار پیروان بیشرم امام دوم ،کار را به سود معاویه پیش برد .بنابراین امام مجبور
شدند با معاویه صلح کنند .حال که چنین است ،صلحنامه باید به گونهای تنظیم شود که حداقل برای ثبت
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در تاریخ مفاد صلحنامه در برگیرندة خط روشن امام دوم در برخی از مسائل آن روز باشد.

به نوشتة طبری و ابن اثیر امام مجتبی نامهای به معاویه نوشتند و شرایطی را برای صلح پیشنهاد
کردند که چنانچه معاویه آنها را بپذیرد و اجرا کند ،صلح برقرار شود و گرنه پذیرفته نمیشود.
لذا معاویه کاغذ سفیدی را امضا کرد و برای امام دوم فرستاد تا هر موضوعی که میخواهد در آن
بنویسد؛ معاویه هم پیشاپیش موافقت خود را با آنها اعالم کرده بود.
سیاست شگفت انگیز امام دوم در موضوع صلح
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

وقتی که امام دوم نیروهای خود را به منظور جنگ با طاغوت شام به جبهه میفرستادند ،قصدشان
این بود که به مسلمانان بگویند اسالم ناب با دودمان بنیامیه اختالف اساسی دارد.
اصوالً اهلالبیت که مب ّین و مر ّوج اسالم و پاسدار ارزشهای اسالمی بودند و اسالم در آنها خالصه
شده بود و مسلمانان راستین اهلالبیت پیامبر را اسالم میدانستند ،چگونه ممکن بود بنیامیه را تحمل
کنند؟!
آنها نباید در صف مسلمانان نفوذ کنند .آن تیر و طایفة سیاهرو و سیاهکار تا روزهای پایانی عمر
پیامبر اسالم دست از تضعیف اسالم و تضعیف پیامبر اسالم برنداشتند .پس از ارتحال پیامبر(ص) ،نيز
منافقانه ادعای مسلمانی کردند تا مسؤولیت بگیرند و پس از پذیرشمسؤولیت و سلطه بر مسلمانان،
اسالم را از بیخ و بن ریشهکن کنند.
شیخین ،دانسته یا نادانسته به خواست آنها عمل کردند و هرکدام سهمی در قدرت گرفتن بنیامیه عموم ًا و

شخص معاویه به خصوص به عهده گرفتند.
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نوبت به عثمان که رسید ،او که خود از بنیامیه بود ،هرچه توانست به آنها پر و بال داد و دست آنها را در
تمامی امور باز گذاشت و همانگونه که گفتیم ،شخص معاویه حداکثر سوء استفاده را از سادگی افراطی
عثمان کرد ...وقتی هم که عثمان در آتش عملکرد ناروای خود سوخت ،معاویه از انجام هر نوع مساعدت
به وی خودداری کرد.
سرانجام عثمان کشته شد.
مردم با امیرالمؤمنین(ع) جانشین بر حق پیامبر رحمت(ص) به عنوان خلیفة پیامبر بیعت کردند.
امیرالمؤمنین در همان روزهای نخستین زمامداری خود ،معاویه را از استانداری شام عزل کرد.
معاویه دست به ضد حمله زد و با تحریک عایشه و طلحه و زبیر جنگ تلخ و ناخواستهای بر امیرالمؤمنین
تحمیل کرد .مولی در آن جنگ پیروز شدند .امیرالمؤمنین آهنگ جنگ با معاویه کردند ...سرانجام
جنگ با توطئة بدخواهان و نفوذیهای معاویه و سادهلوحی اصحاب با حکمیت به پایان رسید .امام

اول توسط یکی از خوارج که بدون تردید با سادگی خود و حمایت پنهان و آشکار معاویه ایجاد شده
و رشد کرده و به عنوان مزاحمترین و خطرناکترین تروریست درآمده بودند ،به شهادت رسید...
پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) ،حسنبن علی(ع) که توصیة پیامبر و تأکید همیشگی ایشان
بود ،جانشین پدر شد و راه پدر را دنبال کرد.
امام دوم از همان آغاز ،استراتژی خود را بر اساس ریشهکنی معاویه و ایادی وی گذاشتند...

مفاد صلحنامه به گونهای تهیه و تنظیم شود ،تا همگان بدانند ائمة اطهار آنها را تحت هیچ شرایطی به رسمیت

نمیشناسند؛ چون آنها را ضد اسالم و ضد مسلمانان میدانند.

ممکن است این سؤال مطرح شود که چرامعاویهپساز چندیصلحنامه راکناریگذاشت و به اغلب
مفاد آن عمل نکرد .اگر این موضوع حقیقت هم داشته باشد ،چیزی از سیاست دقیق و عمیق امام مجتبی
کاسته نمیشود.
امروز پس از  14قرن وقتی عملکرد زشت و سیاه معاویه و بنیامیه مطرح میشود و رنج زیاد و
دیرپای مسلمانان عالم که از رهگذر آن طایفه ،دیده و چشیدهاند ،مشاهده ميشود ،این افتخار برای شیعه

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

حال که امام در جبهه نظامی نتوانسته بودند به دلیل ماهیت ضد دینی معاویه ،وی را از پای درآورند،
الزم بود عقالی قوم و آیندگان تاریخ از زبان ،فکر و عملکرد اهلالبیت بنیامیه را بشناسند...
بنابراین مخالفت اولیة امام دوم با طرح صلح معاویه و موافقت بعدی ایشان به این منظور بود که حداقل

ماندگار است که ائمة اطهار به خصوص امام اول و دوم شیعه ،هم در قول و هم با فعل خود ضدیتشان را با آنها

اعالم کردند و خطر آنها را برای تمامیت اسالم همواره ابراز داشتند.

مفاد صلحنامه در بردارندة ضدیت دايمی اهلالبیت با بنیامیه است؛
همین.
مفاد صلحنامه
 -1واگذاری خالفت به معاویه ،به شرطی که به کتاب خدا و سنت پیامبر 1و روش خلفای شایسته

عمل کند.

2

 -2معاویه حق ندارد برای خود جانشینی برگـزیند .پس از او خالفت به (امـام) حسن ...3باید

برسد.

 -3همة مردم از هر رنگ و نژادی که هستند ،باید از امنیت کامل برخوردار باشند و معاویه باید

 -1شرح نهجالبالغه ،ابن ابیالحدید ،ج ،4ص.8
 -2بحاراالنوار ،عالمه محمد باقر مجلسی ،ج ،01ص 115و صحیح بخاری.
 -3االمامه و السیاسه ،ابن قتیبه دینوری ،ج ،1ص.171
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از آنچه پیشتر کردهاند ،درگذرد و هیچکس را به بهانة دشمنیهای گذشته کیفر ندهد .و با مردم عراق
به خشونت رفتار نکند.

1

 -4معاویه حق ندارد خود را امیرالمؤمنین بنامد.

2

 -5در حضور معاویه اقامة شهادت نشود.

3

 -6به امیرالمؤمنین[ع] دشنام ندهند.

4

 -7حق هر ذیحقی را به او برساند.

5

 -8شیعیان علی[ع] در هر کجا که هستند در امان باشند و متعرض آنها نگردد.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

 -9بین فرزندان مقتولینی که در جنگهای جمل و صفین جزء سپاهیان علی[ع] بودهاند یک

میلیون درهم تقسیم کند و این مبلغ را از مالیات دارابجرد 7و پسا  8بپردازد.

 -10هرگز به امام حسن[ع] و برادرش حسین [ع] و هیچیک از خاندان پیامبر در آشکارا و نهان

ستمی و آزاری نرساند و هیچکس را در سرزمینهای اسالمی به وحشت نیندازد.

9

بررسی قرارداد صلح
 -1بررسی شکلی قرار داد

پیشنهاد صلح معاویه که با آنچه قب ًال تنظیم شده بود ،تفاوت اساسی دارد ،از دیدگاههای مختلف
میتوان مورد بررسی قرار داد:
اوالً :باید بگوییم که اسناد این صلحنامه در منابع مختلف متفاوت است .بعضی  11بند و گروهی  12بند
آوردهاند؛ جمعی هم کمتر از اینها نوشتهاند .ما سعی کردهایم آنچه بین محققان مورد اتفاق است و منابع
شیعی بیشتر مورد توجه قرار دادهاند ،بیاوریم.
ثانی ًا :در بسیاری از منابع ،مفاد قرارداد به شکل فوق تنظیم نشده است .باز هم تالش نویسنده بر آن قرار
گرفت که از منابع دست اولتر در تنظیم آن استفاده شود؛ هرچند به نظر میرسد برای خیلی از صاحبان،
نفس مفاد مهم بوده نه تنظیم آن.
 -1دینوری ،ص.200
 -2تذکره الخواص ابن جوزی ،ص.206
 -3اعیانالشیعه سید محسن عاملی ،ج ،4ص.13
 -4مقاتلالطالبین ،ابوالفرج اصفهانی ،ص.46
 -5اعیان الشیعه ،ج ،4ص 43و طبری ،ج ،6ص.97
 -6عللالشرایع ،ص. 81
 -7بحاراالنوار ،ج ،10ص 101و االمامه و السیاسه ،ص.300
 -8تاریخ ابن عساکر ،ج ،4ص.221
 -9بحاراالنوار ،ج ،10ص  115والنصایحالکافیه ،ص.160
همة منابع این بخش از نوشتار از کتاب زندگانی حسنبن علی(ع) با تغییراتی چند اخذ شده است.
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6

از طرف دیگر در چند مأخذ موجود ،بند  11قرارداد صلح تخصیص موجودی بیتالمال کوفه به
امام دوم و ادای دین ایشان و تخصیص ساالنه یکصد هزار درهم آمده است.
از آنجایی که این بند نامعقول و دور از ساحت امام دوم یافتیم و منابع اصیل شیعه هم به آن
اشاره نکردهاند و حتی کتب معتبر اهل سنت هم متعرض آن نشدهاند ،از آوردن آن خوددداری شد.
همانگونه که گفتیم امام دوم آنچه را در جبهة جنگ با معاویه میخواستند و میسر نشد ،در طرح
صلح مطرح ،پیگیری و به امضا درآوردند.
تبلیغات گستردة بنیامیه علیه امیرالمؤمنین علیبن ابی طالب(ع) که تا امروز هم ادامه دارد و
خصومتهای بسیار وسیع معاویه علیه اهلالبیت و هزینة سنگین مالی و تسلیحاتی از این طرح و
خامی و سادگی اهل کوفه و دنیاطلبی بسیاری از افراد سپاه ،برای امام راستین فرصت چندانی نگذاشت
تا آن امام معصوم و مظلوم از خود دفاع کنند و منافقان کوردل و سیاهکار را به مردم معرفی نمایند و
آنها را کنار بزنند و امور را در مسیر خداوند و پیامبر اسالم و سیاست خود هدایت کنند.
چنین فرصتی برای امام دوم هم پیش نیامد.
البته امام دوم هر وقت فرصتی مییافتند ،شجاعانه و با قدرت از چهرة منافقانة معاویه و همراهان
وی و بنیامیه ماسک نفاق را کنار میزدند و ماهیت آنها را برمال میکردند؛ اما شرایطی که امام دوم
برای صلح معاویه در نظر گرفتند ،بسیار هوشمندانه ،شجاعانه ،جهتدار و افتخار آمیز است.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

 -2بررسی محتوایی قرار داد

مفاد قرارداد را حول سه محور میتوان بررسی کرد.
بند اول به وضوح نشانگر آن است که معاویه سنت گرا و عمل کننده به اسالم نیست .به همین دلیل او

باید به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند؛ که تاکنون نکرده است .به همین دلیل او صالحیت ندارد
که برای خود جانشین تعیین کند.
البد کسی که باید با تذکر دیگران به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند ،جانشین وی نیز بدتر
از وی خواهد بود؛ بنابراین پس از معاویه حتم ًا باید امام حسن(ع) خلیفه شود.
بند  4که معاویه نباید خود را امیرالمؤمنین بداند ،در بردارندة نکته بدیعی است .آخر کدام مؤمن،
معاویة تبهکار را قبول دارد تا او را امیر خود بداند؟
او چون از رهگذر زور(نه حق) به قدرت رسیده ،باید او را امیر زر و زور و تزویر دانست ،نه چیز
دیگر .امام دوم که از نقشة خطرناک معاویه برای موروثیکردن خالفت در خاندان بنیامیه آگاه بودند،
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با تنظیم این بند ،هم از نقشة معاویه پرده برداشتند و هم با آن به مخالفت برخاستند و هم مخالفت ابدی
شیعه را در طول تاریخ با عملکرد زشت معاویه و دودمان وی ثبت در تاریخ کردند.
عدم استفادة معاویه از عنوان امیرالمؤمنین ،نکته زیبای دیگری هم در بر دارد و آن اینکه معاویه

حق ندارد تفکرات زشت جاهلیت را که در خاندان وی به عنوان میراث پدرش ابوسفیان و اجداد بت پرستش

رسوب کرده ،به عنوان افکار اسالمی و دستورات دینی به مردم منتقل کند و مردم هم مجبور شوند آن را
بپذیرند .این وظیفة مهم بر عهدة امام مجتبی(ع) است که پس از معاویه باید زمام امور را در دست گیرد و اسالم
ناب را به مردم معرفی کند.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

بند  5قرارداد هم در بردارنده نکتهای بسیار مهم است .در حضور معاویه اقامه شهادت.

این بند به وضوح معاویه را حاکمی بیکفایت و بیصالحیت معرفی میکند زیرا بنا به رأي فقهای عظام،
اقامة شهادت باید در حضور حاکم عادل شرعی باشد.
وقتی که طبق بند  5معاویه فاقد صالحیت برای اقامة شهادت در حضورش باشد ،یعنی معاویه فاقد
دیانت ،عدالت و اصوالً صالحیت است .وقتی معاویه از چنین حقی محروم شود ،به طور قطع صالحیت
ادارة امور مسلمانان را ندارد؛ یعنی اگر معاویه با زر و زور و تزویر ،مقام زعامت بر مردم را غصب
کرده است ،این یک واقعیت است؛ ولی حقیقت نیست.
حقیقت ،حاکمیت پاکان و پرهیزکاران است که پیامبر اسالم به توصیة خداوند حکیم آن را به وضوح

مطرح کردهاند.

بند  6هم نکتهای اساسی را گوشزد میکند .اصوالً معاویه و تیر و طایفهاش کینهای عمیق نسبت به
امیرالمؤمنین(ع) در دل داشتند .چون امیرالمؤمنین سران ،رهبران و بزرگان بنیامیه را در جنگهای
مختلف به خاک افکنده بود .در حقیقت کشته شدن هریک از بزرگان بنیامیه توسط مولیالموحدین ضربهای
اساسی به بت پرستی بود .بنیامیه که تا سال هشتم هجری -که سال فتح مکه است -از رسم بتپرستی
دست نکشیدند .وقتی مجبور شدند در ظاهر هم که شده ،اظهار مسلمانی کنند ،هرگز نتوانستند علیبن
ابی طالب را که عامل ذلّت بتپرستان و شکست نهایی آنان و نابود کنندة تیر و تبار معاویه بود،
ببخشند.
خوی بتپرستی در خون بنیامیه و خصلت ریشه کنی بتپرستان در دستورالعمل همیشگی اهلالبیت
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بوده ،هست و خواهد بود .به همین دلیل معاویه همیشه با امیرالمؤمنین دشمنی میکرد و خشم خود را
نسبت به امامالمتقین به اشکال مختلف آشکار میساخت.
ضمن بند  6قرارداد معاویه حق نمییافت به امام اول شیعیان اسائه ادب کند.
بند  10نیز مکمل بند  6است؛ زیرا طی این بند معاویه حق نداشت به امام حسن(ع) و امام حسین(ع)

و خاندان پیامبر آزار برساند...

امام دوم دفع دخل مقدر کرده و معاویه را از دست زدن به هر عملی علیه شیعیان بازمیداشت...

ما در انتهای همین فصل ارزیابی دقیقی از عکسالعمل معاویه پس از صلح ارايه خواهیم داد.
معاویـة نابكار به هیچ قراردادی پایبنـد نبود؛ او حتـی با دادن امـاننامـه به مخالفـانش ،آنها را از
پناهگاهشان بیرون میکشید و میکشت .لذا بر همگان روشن شد که او نه تنها به احکام اسالم ،حتی
به ابتداییترین مالحظات اخالقی نيز پایبند نیست .بنابراین:
 عدم پایبندی وی به قراردادها ،معاویه را در تاریخ به عنوان یک عنصر پیمان شکن ،دروغگو ،فریبکار،بیلیاقت و ...معرفی میکند؛ که هیچ گونه صالحیتی برای بر عهدهگرفتن سادهترین کارها را هم ندارد.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

بند  8نیز حايز اهمیت است .امام مجتبی از کینة دیرینه معاویه نسبت به امیرالمؤمنین و شیعیان
راستین امام اطالع عمیقی داشتند .معاویه رزم دیدنی شیعیان را در جمل شنیده و در صفین دیده بود.
او میدانست که شیعیان اگر فرصتی یابند و ساية امام راستین خود را بر سر خود ببینند ،همان روحیه را
از خود بروز میدهند ،و دودمان معاویه را از بیخ و بن ریشهکن میکنند.
معاویه در صدد فرصتی بود تا از شیعیان مولی انتقام بگیرد.

خراج دارابِگ ْر ْد

قبل از پرداختن به بند  9قرارداد صلح ،باید نخست دربارة دارب ِ َگرد بحثی کوتاه داشته باشیم.
نخست باید بگوییم که برابر آنچه در فرهنگ دهخدا آمده است ،داربگرد و یا داربجرد نام قدیم
شهرستان داراب است .این شهر قبل از اسالم دارابگرد نام داشته و یکی از  5منطقة آباد آن روزگار
ایالت فارس قدیم بوده است.
مناطق مذکور به خوره یا کوره نام داشتهاند .کوره یا خوره به معنای شهرستان است.
آن  5منطقه عبارت بودند از:
 -1اردشیر خوره  -2اصطخر خوره  -3داربجرد  -4شاپور خوره  -5قباد خوره؛

و در هریک ،چند والیت و نهر بوده و هست و حدود آن کورهها تا والیت عراق عجم و خوزستان
1
و لرستان و شبانکاره و بحر فارس (خلیج فارس) پیوسته است.
بنابراین داربگرد نام سابق شهرستان داراب است .اهل تحقیق دربارة گذشتة داراب نوشتهاند:
 داراب قصبة مرکزی بخش داراب شهرستان فسا و یکی از شهرهای قدیمی فارس و نام اولیآن دارابجرد بوده است .خرابههای آن در جنوب غربی داراب موجود و به قلعة دهیار معروف است و
 -1لغتنامة دهخدا ،ج ،6ص.9011
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

از لحاظ سبک ساختمان و استحکام بنا بسیار قابل توجه و نیز بقایای یک مسجد سنگی در شش هزار
گزی خاور قصبه موجود است که فقط ستونها و قسمتی از سقف آن باقی است و به تاریخ رمضان
 652هجری ( 782سال پیش) تعمیر شده است .این قصبه در  111هزار گزی خاور فسا واقع و به
وسیلة راههای اتومبیل رو به شهرهای الر ،جهرم ،بندر عباس و سیرجان مربوط است.
داراب نام یکی از بخشهای شهرستان فسا و در جنوب خاوری شهرستان واقع است .قسمت
شمالی ،کوهستانی و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است .کوهستان معروف برکوه
که مستور از جنگلهای طبیعی ودارای چشمههای فراوان و درختان انجیر ،گردو و بادام است .گل
سرخ ،انگور ،غالت ،حبوبات ،پنبه ،مرکبات ،خرما ،لبنیات ،برنج ،توتون ،پشم ،پوست و تولید
1
میوهجات شغل عمدة مردم است.
باز هم دربارة موقعیت مکانی دارابِگ ْر ْد

از تحقیق پیرامون دارابجرد و یا داربگرد یا داراب معلوم شد که این شهر در فاصلة  270کیلومتری
شیراز و در فاصلة  1260کیلومتری تهران قرار دارد؛ و در استان فارس است نه خوزستان.
همچنین چون در بعضی از اسناد و مدارک تاریخی از خراج «پسا» هم نامی رفته است ،نام قدیمی
فسا ،پسا بوده که بعد از اسالم فسا شده است .این شهر هم در فاصلة  70کیلومتری داراب و در فاصلة
175کیلومتری شرق شیراز است.
فسا شهری است که مرکز شهرستان فسا و از قدیمیترین شهرهای ایران است .بنای آن در زمان
ساسانیان نهاده شد و اکنون  170هزار نفر سکنه دارد ...حد شمالی این شهرستان اصطهبانات (استهبان
فعلی) و حد شرقی آن داربگرد و حد جنوبی جهرم و حد غربی خفر است ...آن را پسا نیز گویند .و نیز
2
نسبت دیگر فسایی است و منسوب بدان به صورت فسا سیری و یا پسا سیری هم آمده است.
برای آنکه اهل تحقیق در مورد محل آن تردید نکنند باز هم از منابع معتبر استفاده میکنیم:
هرم(زمینگرم) و جهرم
 شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم و بخش کوهک .نام قدیمی آن َگ ُمعروف آنست .این شهر از شهرهای بسیار قدیم ایران بوده .فردوسی در شاهنامه از آن در عصر
ساسانیان نام برده و مستوفی در نزهةالقلوب بانی آن را بهمن پسر اسفندیار میداند.
فاصلة آن تا شیراز  200و تا الر  166و تا فسا  70کیلومتر است...
شهر جهرم از لحاظ اقتصادی اهمیت مخصوص داشته و از مهمترین شهرهای فارس در صدور خرما،
 -1همان ،ص.9010
 -2همان ،ج ،10ص.15126
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لیمو ،آب لیمو ،تنباکو ،برنج ،پنبه ،پوست ،پشم و روغن میباشد.
شهری از شهرهای فارس که پیش از اردشیر بابکان مؤسس سلسلة ساسانیان ( 224میالدی و
 1790سال قبل) بوده است.
جهرم از بلوکات والیات خمسة فارس ،حد شمالی خفر و فسا و حد شرقی داربگرد ،حد غربی قیر و
2
کارزين است و آب و هوای آن معتدل و گرمسیری است.
1

چند احتمال را میتوان در مورد خراج داراب به عنوان بند  9قرارداد صلح مطرح کرد.
 -1از آنجایی که عربستان تمام ًا گرم ،خشک و تقریب ًا بیآب و علف است و غیر از منطقة طائف
که در  70کیلومتری مکه است ،منطقة خوش آب و هوایی ندارد ،داراب برعکس برای ساکنین حجاز
ییالق محسوب میشود.
اضافه کنیم که طائف  600متر از سطح دریا ارتفاع دارد .حال آنکه متوسط ارتفاع داراب از
سطح دریا  1181متر است.
عالوه بر آن در منطقة داراب تقریب ًا همه گونه محصوالت کشاورزی اعم از ارتفاعبلند مانند گردو،
خرما و ارتفاعمتوسط مانند مرکبات و انواع درختان مثمر ،مانند :سیب ،گالبی ،انار ،هلو ،انجیر و بادام
و ارتفاعپست مانند انواع صیفیجات مانند :کدو ،خیار ،گوجه فرنگی ،بادمجان و اقسام سبزیجـات
به عمل میآید.
با همین احتمال میتوانیم بگوییم نزدیکترین استان آن روز ایران به حجاز خوزستان بود ،که
آب و هوایی مانند حجاز را دارد؛ با این تفاوت که آب و هوای آن منطقه بسیار گرم است.
 -2مرحوم مجلسی مینویسد:
 شاید علت انتخاب خراج دارابگرد این باشد که چون این شهر طبق اسناد تاریخی بدون جنگتسلیم اسالم شد و مردم آن با مسلمانان پیمان صلح بستند ،خراج آن طبق قوانین اسالم اختصاص به
پیامبر و خاندان آن حضرت و یتیمان و تهیدستان و درماندگان را داشت .از این رو امام مجتبی شرط
کرد که خراج این شهر به بازماندگان شهدای جمل و صفین پرداخت شود؛ زیرا درآمد آنجا همچنانکه
گفته شد ،به خود آن حضرت تعلق داشت .به عالوه بازماندگان از این دو جنگ یکی از موارد مصرف
3
خراج به شمار میرفتند.
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چرا خراج داراب؟

 -1فرهنگ جغرافیای ایران ،ج.7
 -2لغتنامة دهخدا ،،ج ،5ص.6964
 -3بحاراالنوار ،ج ،44ص.10
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 -3شاید هنگامی که در سال  19هجری این منطقه توسط سپاه اسالم فتح شد ،آوازه آن در عربستان
پیچید و شاید بعضی از هواداران اهلالبیت به عنوان استاندار و فرماندار به آن ناحیه اعزام شده بودند
و پس از مراجعه به مدینه ،از آب و هوا و محصوالت متنوع آن ،به خصوص از مردم آرام و نجیب آن
سرزمین حکایتها نقل کردهاند.
 -4هرچه هست ،خراج داراب و منطقه ،فراوان و قابل مالحظه بوده است .طبق معمول ،معاویه در
توافق اولیه با امام مجتبی پذیرفت ،ولی در عمل مخالفت کرد .زیرا زمانی که خراج داراب را از طریق
1
بصره به سوی مدینه میبردند ،معاویه به حاکم بصره قب ًال سپرده بود که آنها را مصادره کند.
بعد هم به امام دوم گفت که اهالی بصره چنین کردهاند!!
به نظر میرسد که خراج دارابجرد متعلق به خراج تمامی منطقة شرق فارس شامل :داراب ،نیریز،
استهبان ،فسا و جهرم بوده ،و گرنه خراج داراب به تنهایی آن قدر نبوده که به عنوان شرط صلح گنجانده
شود.
این بند از مفاد صلح مانند بندهای کلیدی  5 ،4،2،1و ...6نشان از پذیرش صلح از موضع قدرت
است .در بررسی صلحنامه دیدیم که بر خالف مشهور آنکه مجبور بود هرچه میگویند بپذیرد ،معاویه
بود .و آنچه سرانجام معاویه امضا کرد و سند شد ،نشان ذلّت او و ترس او و آیندة نامطمئن او بود.
دریغ و درد که این پیروزی بزرگ سیاسی را دشمنان دانا با تبلیغات گسترده ،یک شکست دانستند

و دوستان نادان هم با برخوردهای نادرست و برداشتهای ناصواب راه دشمنان را ادامه دادند.

در طول تاریخ هم حضور این دو گروه را در اسناد و مدارک مشاهده میکنیم .معاالسف این خط
هنوز هم ادامه دارد.
در قرارداد صلح هیچ نشانی از ضعف دیده نمیشود .عواملی مانند خیانت فرماندهان و زبونی بسیاری
از همراهان و دامها و فریبهای معاویه و طرحهای متعدد ترور ...میتوانست در صلحنامه تأثیر
زیادی بگذارد؛ اما صالبت ،شجاعت و دشمن شناسی امام مجتبی(ع) اجازه نداد معاویه حتی در روی کاغذ
هم برتری نسبی پیدا کند.
آثار مثبت صلح

مقام ّ
معظم رهبری در ترجمة استادانة کتاب صلح امام حسن(ع) اثر مرحوم شیخ راضی آل یاسین
در مورد انگیزههای صلح نوشتهاند:
 ...یک روی دیگر مسأله در مورد انگیزة صلح نیز از پاسخی که امام حسن به شیعیانشان که از -1صلح امام حسن(ع) ،ج ،2ص.428
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این مبارزه ،مبارزة میان دو مسلک و دو فکر بود که با یکدیگر نزاع مرگ و زندگی داشتند،
پیروزی در این مبارزه،

و بر سر بقا و ابدیت با هم میجنگیدند.

به معنای جاودانگی یکی از این دو مسلک،

و دو طرز فکر که دو رقیب به خاطر آنها در برابر یکدیگر قرار داشتند،

بود.

جنگهای مسلکی همیشه چنین است .در این جنگها ،پیروزی از راه اسلحه همواره نشانة پیروزی
مسجل میسازد ،جاودانه شدن و بقاي مکتب آن
حقیقی نیست؛ بلکه آن چیزی پیروزی یکی از دو جبهه را ّ

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

انعقاد صلح بر او خرده میگرفتند ،استفاده میشود .امام در این مورد فرمودهاند:
«از صلح با معاویه منظوری جز این نداشتم که شما را از کشته شدن برهانم».
البته جمالت فراوان دیگری را امام در مورد انگیزة صلح با همین مضمون از آن حضرت نقل شده
است .اینک برای درک این حقیقت به اندازهای که خواننده را به مفاد این جمله کام ًال متعهد سازد،
توضیحیمیدهیم:
 مبارزة امام حسن و معاویه در حقیقت مبارزة دو شخصی که هر یک سعی میکند به حکومتبرسد ،نبود.

جبهه است.

ای بسا که این پیروزی نصیب آن جبههای میگردد که به ظاهر در صحنة نبرد با سالح ،شکست
خورده و مغلوب است.
در آن دوره ،مسلمانان بر اثر اینکه از جنبة عقیده و مکتب به دو گروه تقسیم شده بودند،

در دو جبهه و در اردوگاه متخاصم قرار داشتند؛

هر دو جبهه از فکر و عقیدة خود دفاع میکرد و به هر وسیلة ممکن در راه آن فداکاری مینمود.
این دو مکتب،
مکتب علوی،

و مکتب اموی؛

و آن دو اردوگاه،

کوفه و شام،

بود.

صحنههای تحریک آمیزی که معاویه به نام انتقام خون عثمان در شام به وجود آورد ،اردوگاه شام
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را از شیعیان و فرزندان علی(ع) خالی ساخت و آنان برای اینکه زندگی آرام و بیدغدغهای داشته
باشند ،ناگزیر به کوفه و یا والیات تابع کوفه پناه بردند و بدین ترتیب عموم شیعیان اهل بیت در کوفه،
بصره ،مدائن ،حجاز و یمن گرد آمدند.
رجال و بزرگان مسلمان و بازماندة مهاجران و انصار،
از همه سو به مرکز عراق نقل مکان کردند،

و کوفه در عهد خالفت هاشمیها به پایگاه اسالم و گنجینة امن و امان میراث رسالت،
تبدیل شد.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

بنابراین طبیعی بود که دعوت عام امام حسن(ع) به نبردی که سرنوشت آن دو مکتب را باید
تعیین کند ،با قبول این زبدگان و برگزیدگان که پس از شهادت پدرش در کوفه مانده بودند و غالب ًا
از شیعیان او و پدرش و از صحابة جدش پیامبر بودند ،مواجه گردد .از این رو بود که اینان همگی در
1
جایگاههای خود در میان صفوف و واحدهای سپاه در اردوگاه نُخیله مجتمع گشتند.
همانگونه که خوانندگان عزیز مالحظه کردند ،سیاست اصلی امام مجتبی حفظ اسالم و تشیع
در مرحلة اول و حفظ خبرگان و نخبگان از امت ،در مرحله دوم بود .رسیدن به این دو مهم وقتی در
عرصة کارساز با معاویه به دست نیامد ،امام آن را در جبهة سیاسی دنبال کردند و به آن هم رسیدند.
اگر امروز اسالم پرطرفدار است حاصل همان انعطاف عاقالنة امام مجتبی است و چنانکه تشیع تا این
حد مطرح و عزیز است ،محصول عملکرد عزتمند امام دوم است.
توضیح ،نه توجیه

تمامی منظور نویسنده از بحث پیرامون صلح امام مجتبی(ع) با معاویه بر این است که:
مخاطبان امروزي،
اوالً:

بیشتر در جریان یک فراز مهم تاریخ اسالم قرار بگیرند،

و با زمینهها و انگیزههاي صلح بیش از پیش آشنا شوند.
ثانی ًا:

روشن باشد که ما درصدد توجیه اقدام امام دوم نیستیم.

حجت است.
امام دوم معصوم چهارمند .بنابراین قول و فعل و سکوت ایشان برای ما ّ
هدف ما توضیح صلح است ،نه توجیه آن.

 -1صلح امام حسن(ع) ،ص.324
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راستی کسی که خداوند سبحان بر معصومیت مطلق ایشان تأکید کرده است ،خبط و خطایی در
اندیشه و عمل ایشان پدید نمیآید که عدهای بخواهند اقدام امام را مورد نقد قرار دهند.
معاألسف:
فرهنگ ضد خدایی بنیام ّیه که قرنها جهان اسالم از آن رنج برده،

شر آن برهد.
از ّ

بنیامیه از یک سو زمینههای صلح امام مجتبی(ع) را فراهم آوردند،
تا اهلالبیت را که پاسدار راستین اسالمند،
از دور خارج کنند؛

و از دیگر سو وقتی که دیدند با انعقاد آن قرارداد نتوانستهاند از مح ّبت مردم نسبت به اهلالبیت،
جلوگیریکنند،

بر آن شدند تا امام مجتبی(ع) را به خاطر قرارداد صلح ،مورد اعتراض شدید قرار دهند،

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

و امروز که تا حد زیادی عالم اسالم به کفر مستمر و خیانت مستدام آنها آگاه شده،
هنوز هم نتوانسته است به دلیل پسماندههای همان ّ
تفکر،

و او را'' ُم ُّ
ذل المؤمنین'' بخوانند!!

به طور قطع بنیامیه و شخص معاویه در ایجاد فضای مسموم علیه امام دوم پس از صلح ،نقش
زیادی داشتند.
قب ًال هم نوشتیم که معاویه از انعقاد صلحنامه پشیمان شد ،چون آن قرارداد دست او را برای اقدامات
تند علیه اسالم و مسلمانان بسته بود.
معاویه با به شهادت رساندن امام مجتبی هم به خواستة خود نرسید ،زیرا حضور قدرتمند امام
حسین(ع) پس از امام مجتبی(ع) ،معاویه را کام ًال ناامید و نگران میکرد.
دستور قتل امام حسین(ع) توسط معاویه هم به جایی نرسید.
دیگر ترفندهای معاویه هم برای متهم کردن سیدالشهدا(ع) مؤثر نبود.
بنابراین مشاهده میکنیم که معاویه به رغم اقتدار بینظیر و امکانات گستردة نظامی ،اقتصادی،
سیاسی ،اطالعاتی و فرهنگی و به رغم کهولت سن به دلیل هوشیاری امام حسن(ع) ،نتوانست موضوع
جانشینی یزید را مطرح کند؛ سیاستی که از آغاز در دستور کار معاویه بود ،در دورة امام مجتبی به
دلیل بند  5قرارداد ،معاویه نمیتوانست برای بعد از خود جانشین معرفی کند.
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پس از شهادت امام مجتبی(ع) هم معاویه سالها از پیشنهاد یزید به عنوان جانشین خود ناکام ماند.
زیرا امام حسین(ع) که پایبند همان قرارداد بودند ،به معاویه اجازة طرح ولیعهدی را نمیدادند.
این ممانعت ده سال طول کشید.
خواننده عزیز!
یک بار دیگر ضعف معاویه و اقتدار اهلالبیت را مرور کنيد .یعنی:
بنیامیة مورد حمایت ضد انقالب،
ِ
صهیونیست ضد اسالم،
و دربار روم و یهودیا ِن

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

سالهای دراز در انتظار فرصتی ماند

تا موضوع والیتعهدی یزید را طرح کند.

راستی:
 -چه چیز مانع عملی شدن ترفند معاویه بود؟

آیا مانعی غیر از اهلالبیت در جامعة آن روز در برابر معاویه و زیادهخواهیهای معاویه وجود داشت؟

راستی:
 اگر قدرت سیاسـی مثال زدنـی اهلالبیت مانع جدی اسالمستیزی بنـیامیه عمـوم ًا و معـاویهبه خصوص بود ،آیا عمدة این قدرت سیاسی ،حاصل همان صلحنامه نبود؟
بنابراین همانگونه که گفتیم:
 انعقاد صلح ،افتخار شیعه است نه اشتباه.زیرا در اشتباه است که پای توجیه باز میشود ،ولی امضاي قرارداد صلح تا آخر موجب سربلندی
شیعه و دلیل پایداری ،هوشیاری و موقعیت شناسی امام دوم شیعه است.
عداوت پایانناپذیر بنیامیه
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حضرت آیتاهلل خامنهای در كتاب صلح امام حسن(ع) پس از این بررسی دقیق به تجزیه و تحلیل
واقعبینانة شرایط ناهموار یاران امام مجتبی(ع) میپردازد و عدم آمادگی آنها را برای ادامة نبرد با
معاویه مورد توجه قرار داده و مینویسد:
ِ
روشن این بحث آن است که اگر امام حسن(ع) با این فرض که توانسته
 نتیجة مستقیم و بسیاربود در جبهة « َم ِ
سک ْن» حضور یابد جان خود و شیعیانش را بیدریغ نثار میکرد ،به دست خود حکم
مرگ خود را امضا کرده و نام خود را به زوایای کتب «انساب» منتقل ساخته بود و مکتب خود را نیز
به فنا محکوم کرده و دیگر از آن کمترین اثری در جهان باقی نمیماند.
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تاریخ افتخارآمیز او و تاریخچة خاندان شامخ و با عظمت او در لباس ننگینترین و زشتترین
افسانهها بازگو میشد ،معاویه آن را به میل خود میساخت و پس از او مروان و مروانیان به نظر خود
بر آن چیزها میافزودند .این در حقیقت به معنای پایان یافتن تاریخ انسانی اسالم و شروع تاریخ اموی
با نشانهها و مشخصات امویگری بود .در حدیث است که'':اگر از بنیامیه جز پیرزالی گوژپشت
کسی نمیماند ،هر آینه دین خدا را پایمال عداوت و دستخوش انحراف خود میساخت 1''.در این
صورت آیا در برابر امام حسن راهی جز آنچه پیمود ،وجود داشت؟
کمترینبررسیوتأملنشانمیدهدکهعملآنحضرتبهترینطریقهایبودکهمیتوانستازشدت
اقداماتی که از معاویه انتظار میرفت ،بکاهد؛ بلکه جز راه او ،راه دیگری برای این کار وجود نداشت.
امام حسن(ع) که این پیشامدها را همچون حوادث واقع شدهای در برابر خود میدید ،با حفظ جان
ِ
ارتباطی خود را با نسلهای آینده محفوظ نگاه داشت؛ بلکه رابطة پدرش و
شیعیان و یارانش ،خط
جدش را نیز با دورههای بعد حفظ کرد و مکتب و ایدة خود را از فنا و نابودی حتمی نجات داد و تاریخ
اسالم را از مسخ و تحریف و رنگآمیزی و تزویر برکنار ساخت و از اعماق پریشانی و شکستگی که
دنیای او را فراگرفته بود ،پیروزی و موفقیتـی درخشـان برای فکر و معنـویت و آینـدة خود بیرون
کشید ...و دنیای خود را فدای حفظ دین کرد .این همان نشان امامت در این دودمان پاک و در این شاخة
2
برومند درخت نبوت است.
حق همین است؛ هرچند گروهی سطحینگر و خیرهسر که باورهای آنها حاصل دیدهها و شنیدههای
آنهاست و بدون آنکه در قول گوینده تأمل کنند و یا حداقل خود گوینده را مورد بررسی عقیدتی
قرار دهند ،گفتههای آنها را میپذیرند ،امام مجتبی را پس از انعقاد صلح مورد سرزنش قرار دادند؛ اما
طولی نکشید که آثار صلحنامه با آشكارشدن ماه ّیت معاویه برهمگان روشن شد.
معاویه بسیار مایل بود که پس از تسلط بر قدرت،
ریشة اسالم را بخشکاند،

و مسلمانان اصولگرا را از دور خارج سازد،

اما صلحنامه مانع جدی او بود.

او بسیار عالقه داشت که حقوق شیعیان را از بیتالمال قطع کند ،ولی صلحنامه نمیگذاشت؛
و سرانجام آنکه او که کینهای دیرینه نسبت به اهلالبیت داشت ،آرزو داشت همه را به شهادت

سد محکم صلحنامه بگذرد.
برساند ،اما نمیتوانست از ّ
 -1الخرائج و الجرائح ،ص.228
 -2صلح امام حسن(ع) ،ص.334
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اگر جنگ ادامه مییافت

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

راستی اگر به رغم آن شرایط نامناسب روحی و اجتماعی ،امام حسن(ع) اقدام به جنگ میکرد
و این جمع ارزنده و بینظیر را به نبردی که به طور حتم یک تن از ایشان را زنده نمیگذاشت ،وارد
میکرد در حقیقت امانت بسیار مهم و گرانوزنی را که اینان به عنوان تنها حافظان و حامالن آن بودند،
به دست نابودی سپرده بود.
نابودی این امانت گرانبها به این معنا بود که ارتباط امیرالمؤمنین علی(ع) و امامان بزرگوار و
خاندان آن حضرت(ع) با نسلهای بعد تا قیامت منقطع گردد .در آن صورت ماجرای امام حسن
نیز از لحاظ تأثیر تاریخی به ماجرای سادات علوی شباهت مییافت که در شرایط خاص و اوضاع
مختلف حکومتهای اسالمی به داعیة اصالح قیام میکردند و خویشاوندی نزدیکانشان با رسول خدا
را مستمسک عمل خود میساختند و عاقبت پس از مدتی کوتاه یا طوالنی مغلوب و تار و مار میگشتند
و از دعوت و قیام آنان جز نامی در البهالی کتب تاریخ یا کتابهای «انساب» باقی نمیماند.
واقع ًا اگر امویان به طور کامل حساب خود را با آل محمد يكسره میکردند و امام حسن(ع)
به قتل میرسید و در کنار او تمامی مردان خاندانش و همة زبدگان و برگزیدگان اصحابش  -آن
بندگان شایستة الهی -کشته میشدند و اسالم ،شکل «اموی» میگرفت ،دیگر از یادگارهای حضرت
محمد(ص) در تاریخ چه باقی میماند و از آن تربیتها و آموزشهای نمونه که اسالم روح و چکیدة
آن را در وجود این زبدگان دمیده و فرو ریخته بود ،چه برجا میماند؟
مگر اسالم غیر از همین جمع که طعمة شمشیرهای سپاه میشدند ،شاگردان و تربیت یافتگانی داشت؟

1

معاویه مخالف صلح!!

با بررسی دقیقتر روحیه و سیاستهای راهبردی معاویه به این نتیجه میرسیم که هیچ چیز عطش
سیریناپذیر معاویه را فرو نمینشاند جز نابودی اسالم.
سیاستهای معاویه اگر با پایمردیها و واکنشهای اهلالبیت خنثی نمیشد ،اسالم زودتر از آنچه
عدهای تصور میکردند نابود میشد .نادانی معاویه در این مسیر که سرعت را چاشنی کار خود کرده
بود ،کار دست خودش و جانشین خونخوارش داد .او که دشمنان سیاست خودش را فقط اهلالبیت و
خاندان و نزدیکان آنها میدانست ،برای نابودی آنها شمشیر را از رو بست و با برنامهریزیهای به
ظاهر حساب شده ،نخست با تمهیدات شیطانی ،مولی الموحدین امیرالمؤمنین(ع) را به شهادت رساند؛
سپس و به رغم مفاد صلحنامة مورد اشاره ،امام مجتبی را شهید کرد .او با این کارها تصور میکرد که
 -1صلح امام حسن(ع) ،ص.331
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دیگر برای نابودی اسالم ،مانع مفقود و مقتضی موجود است.
بنابراین:

معاویه اسالم را قبول نداشت که بخواهد طبق سنت پیامبر عمل کند،
و اصول و موازین را رعایت نماید،

و از ریختن خون پرهیزکاران و پاسداران مکتب اسالم خودداری نماید.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

به نظر نویسنده معاویه اصوالً راضی به صلح نبود .او میپنداشت که امام مجتبی که به خوبی از
ماهیت ضد خدایی او باخبر است ،زیر بار صلح نخواهد رفت؛ در آن صورت و با توجه به تعداد اندک
یاران امام دوم و انبوه نیروهای خونخوار شام با آن همه تجهیزات و امکانات ،فاتحانه وارد کوفه میشود
و عالوه بر کشتن امام مجتبی و برادران و خاندان ایشان که خاندان وحی هستند ،به کشتار دوستان،
یاران و هواداران اهلالبیت میپردازد .سپس به بهانة پاکسازی کوفه از یاران امام مجتبی ،همة مؤمنان
و مسلمانان و حتی افرادی که در بحران گذشتة مستقیم و غیر مستقیم به امام دوم خدمت ميكردند،
از دم شمشیر بیدریغ عبور دهد ...و بعد با همین شیب و شتاب با مسلمانان دیگر شهرها رفتار کند.
این فقط یک تحلیل نیست؛ دیدیم که پس از فاجعة کربال و قیام مردم مدینه که از رفتار یزید به
خشم آمده و مبادرت به بیرون کردن فرماندار شهر نموده بودند ،یزید سپاهی عظیم به فرماندهی عنصری
به نام « ُمسلمبن ُعقبه» به سرکوبی مردم مدینه فرستاد.
آن سپاه آماده پس از شکست دادن قوای محدود مدینه ،فاتحانه! وارد شهر شد .به دستور ُمسلم سپاه
خونخوار شام دست به قتل عام مردم زد .سپس سه روز جان ،مال و نوامیس مردم مدینه برای سپاه شام
آزاد بود .در این حادثه  10هزار نفر از مردم مدینه اعم از مهاجر و انصار به شهادت رسیدند.
مسعودی در مروجالذهب مینویسد:
 در آن سال هزار دختر بدون شوهر وضع حمل کردند؛ این البته غیر از تجاوزاتی بود که به زنانمحترم مدینه شد...
گمان نمیرود که یزید ابتدا به ساکن ،به چنین جنایتی دست زده باشد .باور نویسنده این است که
قتل عام سکنة شهرهای مدینه ،مکه ،کوفه و ...در دستور کار بنیامیه از زمان معاویه بوده است .منتهی
به دلیل مفاد صلحنامه ،دست معاویه برای انجام هر جنایتی باز نبود.
اصوالً معاویه آرامش را برای دنیای اسالم نمیخواست .او مدام مناطق را بحرانی میخواست و بحرانی
میکرد ،تا بهانه برای قتل عام فراهم گردد.
بنابراين از این نظر هم ،انعقاد صلح برای مسلمانان عموم ًا و شیعیان به خصوص یک نعمت بزرگ
بود؛ لذا میبینیم امام حسین(ع) نيزپس از شهادت امام مجتبی(ع) ُمفاد آن را کام ًال رعایت کردند.
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پس از شهادت امام مجتبی ،معاویه به منظور آگاهی از میزان پایبندی امام حسین به قرارداد
صلح ،نامهای سراپا کذب برای امام سوم نوشت و ایشان را از احتمال قیام برحذر داشت.
امام حسین در پاسخ به نامة معاویه با صراحت و صداقت نوشتند:
1
 من نه تدارکات جنگی ضد تو دیدهام و نه قصد خروج بر ضد تو داشتهام.ندامت معاویه از صلح با امام دوم

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

معاویه تنها توانست عدهای از یاران مخلص حضرت امیرالمؤمنین که آشکارا علیه وی تبلیغ
میکردند و عملکرد ضد اسالمی وی را مورد انتقاد قرار میدادند ،به شهادت برساند .خالصه آنکه:
معاویه آرامش مسلمانان و شیعیان را نمیخواست.

صلح امام مجتبی تا حد زیادی شیعیان را به تجدید نظر در جنگ رو در رو با بنیامیه واداشت .لذا
به دستور امام مجتبی(ع) و امام حسین(ع) به خودسازی و کادرسازی روی آوردند.
چون جنگهای طوالنی موجب فرسوده شدن نیروهای مخلص ائمه شده بود ،خوف آن بود که
اگر بقیهالسیف این نیروها به دست جنایتکاران اموی کشته شوند ،عم ًال اسالم ناب و تش ّیع تا حد
زیادی بیدفاع شود.
معاویه پس از صلح با امام دوم چندان راضی نبود ،اما از بیم واکنش بنیامیه واکنشی نداشت .اما
امام حسین(ع) تا سال 60هجری -سال مرگ معاویه -به مفاد صلح پایدار ماندند .در هیچ منبع مستقلی
نیامده که معاویه پس از صلح با امام دوم پشیمان شده و پشیمانی خود را هم بر زبان آورده باشد؛ اما
قرائن و شواهد حکایت از آن دارند که بعدها معاویه چندان از قرارداد صلح راضی نبود ،زیرا:
 -1او که از قدرت کم نظیری برخوردار بود و هیچکس را رقیب خود نمیدید و حتی احساس
خطر از ناحیة هیچ کسی هم نداشت ،چه نیازی به صلح با امام حسن(ع) داشت؟
 -2اطرافیان معاویه اعم از بنیامیه ،عمروعاص ،مغیرهبن شعبه و زیادبن ابیه ...عناصری ضد اسالم
بودند .آنها هم که در ضدیت با اسالم ،با معاویه احساس مشترکی داشتند ،معاویه را در آن تفکر کمک
میکردند.
 -3بر همگان روشن بود که اهلالبیت با زعامت امام مجتبی(ع) پاسدار حقیقی اسالم و ارزشهای
اسالمی هستند .بنیامیه هم از آغاز ،دشمنی عمیق خود را با اسالم نشان داده بودند .بنابراین صلحنامه
عم ًال دست معاویه را برای اسالمستیزی آشکار بسته بود.
 -4این درست است که معاویه آدم تودار و سیاسیکاری بود .او پدر را می کشت و به فرزند تسلیت
 -1از ظهور اسالم تا سقوط بغداد ،ص.184
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میگفت .اما جنایتکاران خونخواری مانند «بُسـربن ارطاه»« ،سمـرهبن جندب»« ،زیادبن ابیـه»،
«مسلمبن عقبه» که در خدمت او بودند ،آن همه جنایت مرتکب میشدند.
به راستی:
 چه چیزی غیر از صلح با امام دوم،معاویه را از کشتار همه جانبة هواداران حقیقی اسالم بازمیداشت؟

 چه انگیزهای معاویه را از نابودی اسالم،که استراتژی بنیامیه بود،
مانع میشد؟

این البته یک بعد از ابعاد صلح امام با معاویه بود .باید اضافه کنیم که ائمة اطهار باالجبار به این
وضعیت راضی بودند که معاویه ،آن حاکم ظالم ،آشکارا علیه اسالم اقدامی نکند .زیرا عملکرد معاویه
اگر غیر از این بود ،اساسیترین بند صلحنامه ،مخدوش میشد و امام مجتبی به طور قطع موضع
دیگری در برابر معاویه میگرفتند.
دیدیم که وقتی یزید شرابخوار فاسد به قدرت رسید و آشکارا علیه اسالم اقدام میکرد ،امام حسین
آنگونه مردانه وارد نبرد با بنیامیه شدند؛ هرچند امام به شهادت رسیدند ،اما خود یزید در آتشی که از
کربال علیه بنیامیه زبانه کشید ،به خاکستر تبدیل شد .حتی خلفای فاسد بنیالمروان هرچند تبهکاری
در ذات آنها بود ،اما ظاهر اسالم را تا حد زیادی رعایت میکردند؛ مسجد میساختند ،افراد را با پول
خود به حج میفرستادند ،راهها را امن میکردند و...
عملکرد ناصواب یزید و هزینههای سنگین آن باعث شد که عبدالملک مروان ،دومین خلیفة مروانی،
در پاسخ به حجاجبن یوسف ثقفی که او را به سختگیری با بنیهاشم تشویق کرده بود ،نوشت:
 مرا به خون فرزندان ابوطالب آلوده مکن .زیرا من دیدم که خاندان حرب(بنیامیه) چون با آنان1
درافتادند ،از بین رفتند.
اگر از اثرات مثبت صلح امام حسن(ع) با معاویه جز همین تأثیر نبود که دو خونخوار نامدار تاریخ

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

 -5باز هم تکرار میکنیم که معاویه و خاندانش دنبال ریشهکنی اسالم بودند .داستانی که « ُمطرف»
فرزند مغیره از پدرش پس از دیدار خصوصی وی با معاویه نقل کرده ،یکی از صدها نمونه است:
نقل کرده که معاویه به مغیره گفته است که در انتظار روزی است که نام محمد(ص) را ابتدا از اذان
و سپس از کلیة مناسک و عبادات حذف کند؛ یعنی اسالمزدایی کامل...
باز هم از خوانندگان عزیز میپرسیم:

 -1الخرایج و الجرایح از ،قطب راوندی ،ص.232
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اسالم از درگیر شدن با اهلالبیت شدیداً واهمه داشتند ،کافی بود.
نظر آیتاهلل سیدعبدالحسین شرفالدین راجع به صلح

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

متفکر بزرگ مرحوم آیتاهلل سیدشرفالدین نکات زیبایی راجع به صلـح امـام دوم با معاویه
مینویسد:
 در آن روزگار ،حیات اجتماعی اسالمی دگرگون شده و به سود یک حکومت ستمکار تغییر جهتداده و نفع پرستی یک پادشاهی شکل گرفته و از کنارة خالفت اسالمی به همه سو چنگ انداخته بود.
اما معاویه با زیرکی و فریبکاری خائنانهاش توانسته بود چهرة شوم حکومت خود را در پردة فریبی
از تظاهرات اسالمی و مظاهر مسلمانی چنان بپوشاند که اکثریت مردم به واقعیت ننگین او پی نبرند.
در چنین وضعی امام حسن(ع) به دو علت چارهای جز قبول صلح نداشت:
 -1دنیا آنچنان به معاویه روی آورده بود که با کمک پول و فریب توانست پسر عموی امام را
(عبیداهلل بن عباس) که سردار سپاهش بود ،بفریبد و به سوی خود بکشاند.
 -2اگر امام خود را به دامان مرگ میانداخت و به شهادت میرسید ،معاویه چهرة شهادت را مسخ
میکرد و حتی از آن به نفع خود بهره میبرد.
در این صورت چه نفع مادی در کشته شدن امام حاصل میشد؛ جز اینکه معاویه از مرگ و حیات
امام در صورت جنگ سود میبرد؟
سیاست اثربخش و نافذ امام بزرگترین دلیل عظمت آن حضرت بود ،که در خطرناکترین هنگامهای
که اسالم به نابودی تهدید میشد ،با اجرای آن توانست پردة فريب از چهرة زشت معاویة سرکش و
طاغوت خیانتکا ِر تاریخ بردارد؟
اگر صلح امام نمیبود ،مردم از نهاد سیاه معاویه و دودمانش آگاه نمیشدند و در آن صورت شهادت
1
امام حسین(ع) هم چنین اثر جاودانهای پدید نمیآورد.
حق همین است .از نفاق معاویه همه چیز برمیآمد .او میتوانست در آن شرایط دشوار که شیعیان
در ضعف بودند و بنیامیه در قدرت ،به هر کاری دست بزند.
آیا اگر مالحظة صلحنامه نبود ،معاویه نمیتوانست دست به قتل عام مردم کوفه بزند و همة پارسایان و

موحدان را به شهادت برساند؟

او اگر چنین عملی را مرتکب میشد ،چه کسی و یا چه نیرویی مانع اقدامات وی بود؟
اگر فکر چنین اقدامی را داشت ،آیا مشاورانش باالتفاق او را در این کار تشویق و یا از اندیشههای

 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.484
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براندازیش حمایت نمیکردند؟

در آن شرایط آیا چه بر سر اسالم و مسلمانان میآمد؟

مساجـد شده خنـدق پارگیـن

مـنـابـر شـده هیـزم شـوربا

سگ مرده افتـاده در موضعـی

که بـر جـای پیشـانی اولیـا

امامـان چون قنـدیل آویـختـه

چو سجاده افکنده محرابها

چو اوتاد در مسجد افتاده سقف

نه بر طفل رحمت ،نه از پیر شرم

چه ابدال گشته ستونها دو تا
نه آزرم خلق و نه ترس خدا

1

از معاویه همه کاری ساخته بود .هیچ بعید نبود که ایادی وی امام مجتبی را پنهانی به شهادت
برسانند ،آنگاه بنیهاشم را به عنوان متهم اصلی به مردم معرفی کنند و با نفوذ گسترده و تبلیغات
گستردهتری که داشتند ،از اهلالبیت آبروریزی نمایند.
و البد حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و دیگر فرزندان امام امیرالمؤمنین(ع) و دیگر شخصیتهای
بنیهاشم و هواداران آنها را به دادگاه فرمایشی بکشند .آنگاه آنها را به اعدام محکوم کنند و پس از
گذراندن دوران طوالنی حبس و زندان ،آنها را با م ّنت آزاد کنند.
آیا اگر احتمال این امر ضعیف بود ،محتمل قوی نبود؟

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

کاری که هفت قرن بعد در فتنة مغول ،کشور خودمان شاهد آن بود؛ و به قولی:
 آمدند ،کشتند ،سوختند ،بردند و رفتند.مرحوم کمالالدین اصفهانی شاعر آن دوره ،تصویريکوتاه و گویا از فتنة مغول ارايه میدهد:

نفوذ امروز معاویه بر فقه ،تاریخ ،فرهنگ و معارف اهل سنت پس از 14قرن،
نشان از قدرت و نفوذ همه جانبه وی،
در دوران زمامداریاش میدهد.

وقتی جمع زیادی از اهل سنت هنوز هم معاویه را با آن همه ساختارشکنی،
«خال المؤمنین» میدانند،

چه کاری معاویه نمیتوانست انجام دهد؟

و امام دوم چه کاری غیر از صلح برای حفظ اسالم و مسلمین میتوانست انجام دهد ،که نداد؟!
خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم

در همین کتاب نوشتیم که امام دوم در 15رمضان سال سوم هجری در مدینه متولد شدند و در

 -1موالنا سیفالدین ابوالمحامد محمد فرغانی از شاعران نامی و چکامهسرای چیرهدست ایرانزمین در سدههای هفتم و هشتم هجری.

273

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

 28صفر سال  50هجری با زهر کین معاویه به شهادت رسیدند.
بنابراین ایشان در هنگام شهادت  48ساله بودند.
همچنین حضرت امام مجتبی پس از شهادت مولیالموحدین امیرالمؤمنین در  21رمضان سال
 40هجری عم ًال منصب آسمانی امامت را به عهده گرفتند .این مسؤولیت الهی تا هنگام شهادت که
در سال 50هجری روی داد ،به مدت 10سال و  6ماه و  7روز دوام یافت.
قابل توجه اینکه دوران زعامت ظاهری ایشان که در 21رمضان سال 40هجری آغاز شده بود،
تا امضاي صلحنامه پایان یافت .از آنجایی که امضاي قرارداد صلح در 26ربیعاالول سال 41هجری
اتفاق افتاد ،دوران زعامت ایشان  6ماه و 6روز طول کشید.
دربارة ویژگیهای امام دوم هرچه بگوییم ،کم گفتهایم.
شخصیتی خدا محور،
خالص،
مخلص،
عابد،
زاهد،
و مطیع خدا بودند.

سیوطی در تاریخ خود مینویسد:
 حسنبن علی دارای امتیازات اخالقی و فضایل انسانی فراوان بود .او شخصیتی بزرگوار ،بردبار،1
باوقار ،متین ،سخی ،بخشنده و مورد ستایش مردم بود».
اوج عزّت و اقتدار

پس از انعقاد صلح امام دوم به همراه برادران و اهلالبیت و یاران خود کوفه را ترک کردند و عازم
مدینه شدند.
معاویه وقتی گزارش عملکرد خوارج و آمادگی برای جنگ آنها را شنید ،نامهای به امام دوم
نوشت که چون خوارج قصد مزاحمت را دارند و اینک در نخیله جمع شدهاند ،خوب است نخست
شما با آنها بجنگید ،سپس عازم مدینه شوید.
امام جواب قوی و دندان شکن و بسیار مهمی را به معاویه دادند که زیباترین فرازهای تاریخ
زندگی سیاسی امام دوم است:
 -1تاریخالخلفا ،ط ،3ص.189
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قات َل اَ َحداً ِم ْن اَ ْه ِل ِ
ت اَ ْن ُا ِ
الق ْب َل ِة
ْلو اَث َْر َ
لَ َب َداْ ُت ِبقتالِ َ
ک

الح الْ ُا َّم ِة َو ِحق ِْن ِد ِ
مائها
ت لِ ِص ِ
َف ِانّی َت َر ْک ُ

1

من برای اینکه خون مسلمانان ریخته نشود،
با معاویه صلح کردم،
جنگ با معاویه در اولویت اول من بود.

تأثیر عمیق تبلیغات درست
این درست است که تبلیغات نقش زیادی دارد؛ در دنیای امروز تبلیغات سالح مؤثر و شگفتی در

دست قدرتهای جهانخوار در اثبات خود و نفی غیر خود است.

به رغم این موضوع همین تبلیغات زمانی مؤثر و پایدار است،
که به حقیقت نزدیکتر باشد.

 کاهلی و سنگینی مردم برای جنگ که معلول تبلیغات شام با راحتطلبی خود آنان بود ،هرچنددر کوفه نفوذ فراوان داشت ،ولی این بیداری تازه که مدیون فعالیت آن خطبای بزرگ بود ،در زمانی
کوتاه در مردم رغبت ،نشاط ،فعالیت و به دنبال آن شور و حماسهای را برانگیخت.
با همة نغمههای پلیدی که از طرف مخالفان امام حسن(ع) ساز میشد ،تبلیغات نزدیک یاران
وی توانست تا حدودی مؤثر واقع شود و عدة زیادی از مردم را به جهاد راغب سازد و در نتیجه ،مردم
برای رفتن به اردوگاه شور و نشاطی یافتند.
همچنین این تبلیغات تا حدود زیادی موفق شد که افکار عمومی مردم کوفه و محالت و نواحی نزدیک
به آن را که با بازارها و دستگاههای قضایی و اداری آن ارتباط روزانه داشتند ،با خود همراه سازد.
مهارت و زبردستی خطبای کوفه در این بود که به خوبی توانستند از زمینة فکری مساعد و آمادة
مردم استفاده کنند و در پوشش دعوت به جهاد ،با تمام قوا آنان را به پیروی از خاندان پیغمبر دعوت
نمایند...
مث ًالمیگفتند:
 فرزند علی(ع) کجا و فرزند ضحر کجا؟!-پسر فاطمه کجا و پسر هند کجا؟!

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

و اال اگر بنا بود با اهل قبله بجنگم،

 -1کامل ابن اثیر ،ج ،5ص.98
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 آن کس که جدش رسول خداست ،چه نسبت با آنکه جدش «حرب» است، و آن کس که جدهاش خدیجه است ،چه قیاس با آنکه «فتیله» است.آنگاهازایندونفرآنکسراکهنامشنکوهیدهترودودمانشپلیدتروگذشتهوحالششرارتبارتر
1
و در کفر و نفاق با سابقهتر است ،لعنت میکردند و مردم یکصدا فریاد میزدند :آمین ،آمین.
عرفان مطلق

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

امام مجتبی(ع) مانند پدر بزرگوارشان هم یک موحد کامل و هم یک سیاستمدار باتدبیر و هم
یک رزمندة شجاع و هم یک فرماندة با تدبیر و هم یک شخصیت مردمدار بودند .در عرفان نیز در زمان
خودشان نظیر نداشتند:
 -1چون وضو میساخت ،حالش دگرگون میشد و خوفی ژرف در اندرون جانش نفوذ میکرد ،چنانکه
رنگ از چهرهاش میپرید و اندامش به سختی میلرزید.
 -2وقتی وارد مسجد میشد ،میگفت :خدایا! مهمانت به درگاهت آمد .ای نیکوی بخشنده! اینک بدکاری

به حضورت میرسد .ای خدای کریم! بدیهایی که در پیش دارم ،به خوبیهایی که داری ببخش.
 -3چون به نماز میایستاد ،فروتنی و خشوع بر چهرهاش نمایان میشد .چنان خشیت جالل خداوند او را
فرا میگرفت که تمامی پیکرش میلرزید.
 -4قرآن را با اشتیاق ،آرام و ژرف اندیش و باتوجه به معانی دقیق آیاتش تالوت میکرد .چون به آیهای
میرسید که به مؤمنان خطاب داشت ،میگفت :لبیک ،اللهم لبیک.
 15 -5بار یا  20بار پیاده به حج رفت در حالیکه اسبهای نجیب در برابرش یدک میکشیدند و
او با پای طلب به بیعت معبود میشتافت.
شدت ترس خدا همچون مارگزیدگان به خود میپیچید و وقتی از بهشت
 -6چون نام دوزخ را میشنید ،از ّ
سخن به میان میآمد ،بهشت را از خدا میخواست .با شنیدن نام مرگ و عواقب خطرناک آن از هول
قیامت و بعث و حشر به شدت گریه میکرد.
 -7از نمونههای عبادتش آنکه هر شب سورة کهف را تالوت میکرد و چون از نماز سحرگاهی فراغت
2
مییافت ،با هیچکس سخن نمیگفت و یاد خدا میکرد تا آفتاب برآید.
دریغ و درد که سلطة معاویه نگذاشت همگان از پرتو نورانیت نور مقدس امام دوم بهرهمند شوند.
شیطنتهای شرکآلود معاویه آرام و قرار را از اهلالبیت و امام مجتبی(ع) میگرفت.
 -1صلح امام حسن(ع) ،ص.173
 -2مطالب این بخش از کتب معتبر مانند امالی شیخ صدوق و اعیانالشیعه استفاده شده است.
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برای اطالع خوانندگان گرامی به یک ترفند زشت و کفر آمیز معاویه اشاره میکنیم:
سلطنت عثمان!!

جاء ُکم ِ
فاس ٌق بِ َن َب ٍإ َف َت َب َّي ُنوا
إِ ْن َ ْ

1

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

اصوالً هر نوع مدیریتی که با اصول و ارزشها همخوانی نداشته باشد ،دلیل بیاطالعی از نیاز
جامعه و بیاعتنایی به اعتقادات مردم است .در دوران جاهلیت ،امور بر وفق مقررات و ارزشها پیش
نمیرفت ،بلکه عوامل دیگری مانند قومگرایی که ضد شایسته ساالری است مطرح بود.
عثمان که رفتار پیامبر اسالم(ص) را در انتخابها دیده بود ،یا حداقل با اخالق و رفتار مدیریتی
شیخین اطالع داشت ،پس از رسیدن به قدرت ،یکباره از پوستین ارزشهای اسالمی بیرون آمد و حتی
عملکرد شیخین را به دور انداخت و خودمحوری را در پیش گرفت.
ذی ًال به یک نوع از قومگرایی عثمان اشاره میکنیم:
 خلیفة سوم ،دستور داد سعدبن ابی و ّقاص را از استانداری کوفه بردارند و به جای وی «ولیدبنعقبهبن ابی معیط» را گماشت .ولید از بنیامیه و از خویشاوندان عثمان بود .وقتی که ولید وارد کوفه
شد ،همه تعجب کردند .یعنی چه؟ آخر این آدم ،كسي است که حکومت را به او بدهند؟ چون ولید هم
به حماقت معروف بود ،هم به فساد! این ولید همان کسی است که آیة شریفة:
اگر فاسقی برای شما خبری آورد،
به تحقیق بپردازید و به حرفش گوش ندهید.

در مورد اوست و قرآن اسم او را فاسق گذاشته است.
این متعلق به زمان پیامبر(ص) است .معیارها و ارزشها و جابهجایی آدمها را ببینید .این آدمی
که در زمان پیامبر ،در قرآن به نام «فاسق» آمده بود و همان قرآن را مردم هر روز میخواندند ،در
کوفه حاکم شده است.
عبداهلل بن مسعود وقتی چشمش به او افتاد ،گفت:
 من نمیدانم تو بعد از اینکه ما از مدینه آمدیم آدم صالحی شدی یا نه!یا مردم فاسد شدهاند؟
ت بَ ْع َدنا اَ ْم َف َس َد ال ّن ِ
اس
ما اَ ْدری اَ ْص َل ْح َ

2

یعنی تو که صالح نشدهای،

بلکه مردم (خلیفه) فاسد شدهاند که مثل تویی را به عنوان امیر به شهری فرستادهاند.

 -1سورة حجرات ،آیة.6
 -2تاریخ ابن اثیر ،ج ،3ص 82تا .83
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سعدبن ابی و ّقاص هم تعجب کرد .منتها از بُعد دیگری ،گفت:
ت بَ ْع َدنا اَ ْم َح َمقْنا بَ ْع َد َ
ک
اَ َک ْس َ
تو که آدم احمقی بودی،

حاال آدم باهوشی شدهای؟
یا ما این قدر احمق شدهایم که تو بر ما ترجیح پیدا کردهای؟

ولید در جوابش گفت:

ال َت َج َّز َع ْن اَبا اِ ْسحق

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

ناراحت نشو سعد.

ُک ُّل ذالِ َ
ک لَ ْم َی ُک ْن

نه ما زیرک شدهایم و نه شما احمق شدهای.

َو اِنَّما ُه َو الْ َم ِل ُ
ک

مسأله ،مسألة پادشاهی است.

تبدیل حکومت الهی و خالفت و والیت به پادشاهی ،خودش داستان عجیبی است.
سعدبن ابی و ّقاص باالخره صحابی پیامبر(ص) بود .این حرف ولید برای او سنگین بود.
َف َ
قال َس ْع ُد اَرا ُک ْم َج َع ْل ُت ُموها َم ِلک ًا

ميبينم كه شما(يعني در حقيقت عثمان) خالفت اسالمي را به پادشاهی تبدیل کردهاید.

1

در دوران عثمان انحراف عمیقی در خط مشی حکومت اسالمی به وجود آمد .اگر پادشاهان به
دیکتاتوری و مردمگریزی میپردازند ،دليلش آنست که یا خود به زور و قهر و جبر به پادشاهی
رسیدهاند،كه در چنان وضعی به خود اجازه میدهند مردم آزاری کنند و یا اینکه پادشاهی از طريق ارث
به آنها رسیده ،كه باز هم حق خود میدانند که هرطور خواستند پادشاهی کنند!
اما عثمان خود را خلیفة پیامبر میدانست .هنوز دیر زمانی از ارتحال پیامبر نمیگذشت؛ مردم
از عثمان عمل به احکام اسالم را میخواستند ،اما عثمان به خود اجازه میداد هر طور دلش میخواهد
حکومت کند .آثار این خود محوری تا آخر دست از سر اسالم و مسلمانان بر نمیدارد.
پس از عثمان

معاویه در امتداد اسالمستیزی خود ،سیاست لعن بر مولیالموحدین امیرالمؤمنین را پایهگذاری
کرد .خشم معاویه از اسالم ،پیامبر و اهل البیت تمامی نداشت .او هرچند به ریشهکنی اسالم میاندیشید،
 -1تجزیه و تحلیل مقام ّ
معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه  ،1377/3/18نقل از کتاب چهار گفتار ،ص.93
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کار تفکر و سیاست و اقدام معاویه به جایی رسید که در بیش از هفتاد هزار منبر مولی را لعن میکردند.

2

این سیاست به تدریج جزء سنت درآمده بود .معروف است که:

امام جمعهای مزدور و دین به دنیا فروخته ،چون در حال مسافرت بود ،دشنام را در نماز جمعه فراموش

کرده بود؛ وی نماز را دوباره به جا آورد و به ک ّفارة آن مسجدی ساخت،

و نامش را «مسجدالذکر» گذاشت.
این سنت زشت و کفر آمیز به تدریج موجب سوء استفادة بسیاري از افراد زشتکار و خیانتپیشه
قرارگرفت؛ یعنی دغلکاران با این کار به مرکزیت قدرت نزدیک میشدند .مث ًال با اعالم اینکه پدر
و مادرشان بدون رضایت آنها نامشان را علی گذاشتهاند ،به آنها تقرب میجستند و بدینوسیله از آنها
4
پول میگرفتند.
البته:
5
مردم سیستان خودمان هرگز و تحت هیچ شرایطی زیر بار این ننگ نرفتند.
3

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

اما جرأت نداشت این سیاست را علنی کند ،یا آنکه به مصلحت خود نمیدانست .برعکس ،تمامی
خشم و عصبانیت خود از خدا ،پیامبر و اسالم را یکجا در لعن به امیرالمؤمنین بروز داد.
علت این دشنام هم این بود که معاویه میدانست که حکومتش فقط با ناسزا گویی و انتقامجویی
نسبت به امام اول شیعیان استوار میشود .چون دوست و دشمن هم ،امیرالمؤمنین(ع) را اسالم مجسم
میدانستند و هم پاسدار حقیقی اسالم .لذا مروان بن حکم صریح ًا گفت:
1
 -جز به دشنام علی[ع] حکومت ما استقرار نمییابد.

اشارهای گذرا به زندگی داخلی امام مجتبی(ع)

خصومت بنیامیه نسبت به اهلالبیت و به امام دوم اسناد تاریخی را نسبت به زندگی داخلی امام
مجتبی دچار سرگردانی کرده و مخدوش ساخته است.
بدون تردید فرزند پیامبر رحمت از یک زندگی آرام و به لحاظ اجتماعی معمولی برخوردار بودهاند.
عالوه بر بنیامیه ،بنیالعباس نیز در صف دوم دشمنان امام مجتبی قرار گرفتند.
علتش هم آن بود که:
سادات حسنی که نوادگان امام دوم بودند ،به قدری عرصه را بر بنیالعباس ،به خصوص بر منصور
 -1زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص  ،554نقل از :صواعقالمحرقه ،ص.33
 -2النصايحالکافیه محمدبن عقل ،ص.79
 -3مقتلالحسین مقرم.
 -4النصايح ،ص.80
 -5معجمالبلدان ،ياقوت حموی ،ص557؛ زندگانی حسنبن علی(ع).
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دوانیقی تنگ کردند که آنها که توان الزم برای مقابله با نوادگان امام دوم را نداشتند و به دروغگویی و
دروغنویسی علیه پدرشان روی آوردند؛ از جمله نوشتند که امام مجتبی زنهای زیادی گرفتند!!
عملکرد زشت بنیالعباس بیمعرفت نسبت به ائمة معصومین(ع) تفاوت چندانی با بنیامیه نداشت؛ هرچند
بنیالعباس به منظور براندازی بنیالمروان شعار حکومت علوی را سر میدادند ،اما همانها بعد از
رسیدن به قدرت ،راه بنیامیه را در مبارزه با اهلالبیت در پیش گرفتند .به طوریکه:
منصور به قتل امام ششم دست زد.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

هارونالرشید پس از آنکه امام موسیبن جعفر را  7سال در بدترین شرایط در سیاهچالها،
نگه داشت،
و یک یهودی خونآشام به نام «سندیبن شاهک» را به منظور شکنجة روحی و جسمی،
برایشان گذاشت،
سرانجام امام هفتم را به شهادت رساند.
فرزند همین هارون یعنی مأمون:
دست به کشتن امام هشتم زد،

و معتصم فرزند دیگر هارون،
امام نهم را کشت،

و متوکل نوة هارون،

قبر مطهر امام حسین(ع) را شخم زد.
ونوشتهاندکهدراینجنایتهولناکبوریاییراکهامامزینالعابدینجسمپاکومقدسامامحسین
را بر آن نهاده و دفن کرده بود ،از خاک خارج کرد...
کاری که بنیامیه بلد نبود!

امام مجتبی(ع) فرزند بیت وحی است .ممکن نیست که از ایشان کراهتی سرزند که موجب وهن
اهلالبیت شود.
شیخ مفید(ره) تعداد فرزندان امام دوم را  15نفر نوشته است ،به شرح زیر:
 -1زید و خواهرش

 -2ام الحسن
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 -3ام الحسین؛ مادر این سه ،ام بشیر دختر «ابی مسعود عقبهبن عمرو» بود.
 -4حسنبن حسن ،که مادرش خوله دختر «منظور فزاری» بود.

 -5قاسمبن حسن و دو برادرش.
 -6عمر
 -7عبداهلل

 -10طلحهبن حسن

 -11فاطمهبن حسن ،که مادرشان «اماسحق» دختر طلحهبن عبیداهلل تیمی بود.

 -12امعبداهلل
 -13فاطمه

 -14امالسلمه

 -15رقیه؛ دختران آن حضرات از زنان مختلف بودند.
ناگفته نگذاریم که بعضی از کتب تاریخی تعداد فرزندان امام دوم را بیشتر از این نوشتهاند و حتی
بسیاری از ابوبکربن حسن نام بردهاند که در کربال به شهادت رسید.
از آنجایی که مرحوم شیخ عباس قمی در «منتهی اآلمال» نظریات شیخ مفید را معتبرتر و صحیحتر
دانسته است 2،ما نیز به احترام آن دو محقق و مو ّرخ عالیقدر شیعی ،نظر شیخ مفید را برگزیدیم.
1

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

 -8عبدالرحمن بن حسن ،که مادرش امولد بود.
 -9حسینبن حسن ،که به «اثرم» ملقب بود.

مختصری دربارة قاسمبن حسن

همانگونه که گفتیم قاسمبن حسن مادرش زنی ّ
مهذبه ،پاکدامن و خدا محور مشهور به امولد بود.
نمیدانیم نام اصلی آن زن دقیق ًا چیست ،زیرا ام ولد کنیة وی بوده است.
سن قاسمبن حسن را در سال  61هجری که در رکاب حضرت سیدالشهـدا(ع) به کربال آمد،
حدود  13سال گفتهاند .بنابراین وی سه سال بیشتر نداشته که پدر بزرگوارش امام دوم به شهادت
رسید.
گفتنی است که بعد از شهادت امام مجتبی(ع) زعامت شیعه عم ًال به امام حسین رسید .این
موضوع نیاز به استدالل ندارد؛ اما قابل توجه بسیار است.
مسؤولیت خطیر امام سوم در تعلیم و تربیت بنیهاشم به خصوص فرزندان برادر شهیدشان ،با ايشان
بود.
دقت فـراوان امام حسیـن(ع) در هـدایت خـاندان خود مخصوص ًا در دوران سیاه و عسرتبار
 -1ارشاد شیخ مفید ،ج ،2ص.16
 -2منتهی اآلمال ،ج ،1ص.294
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معاویه و در سالهای پایانی حکومت ظالمانة وی -که در اوج قدرت ظاهری بود و مأموران فراوان
وی در لباسها و مسؤولیتهای مختلف نه تنها به پاسداری از حکومت اموی مشغول بودند ،كه روز و
شب سعی در دشمنتراشی به منظور بهرهبرداری سیاسی از افراد و جریانهای سیاسی آن روزگار بود-
يك مسألة بسيار مهم است.
بنیامیه که کینهای دیرینه نسبت به اهلالبیت و افراد خدا محور داشتند،

آنی خاندان نبوت را آرام نمیگذاشتند.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

دوران سیاه معاویه

معاویه پس از تحکیم پایههای اقتدار خود ،به اشکال مختلف سعی در تخریب شخصیتهای اسالمی
داشت .میتوان گفت که وی در این کار شیطانی ،تخصص داشت .او قیمت شخصیتهای اسالمی
آن روز که از ترس معاویه نفس نمیکشیدند ،تعیین میکرد .آنگاه با فرستادن نامه همراه با هدایای
چشمگیر ،آنها را جذب حکومت خائنانة خود مینمود.
معاویه در آغاز از آنها انتظار خیانت به اسالم و مسلمانان را نداشت؛ اما فضای سیاسی مسمومی که معاویه
ایجاد کرده بود و عوامل فاسد و مفسد وی که عمدت ًا از بنیامیه بودند ،در انجام هرگونه خالف و گناهی آزاد

بودند .این گروه نیز تحت تأثیر همان فرهنگ جاهلی جدید قرار میگرفتند و به تدریج فاسد و مفسد
میشدند .این هنر معاویه بود که همه را اينگونه میخواست.
پیداست که در چنان فضایی زندگی برای افراد شرافتمند تا چه حد سخت و طاقتفرسا بود.
همچنین روشن است که دوران امامت حضرت سید الشهدا(ع) تا چه اندازه سخت و دشوار بود.
امام حسین(ع) در برابر معاویه در سه جبهه فعال بودند:

 -جبهة پاسداری از اسالم ناب.

 -جبهة حراست همه جانبه از خاندان بنیهاشم.

 -جبهة کادر سازی درجهت جنگ اجتناب ناپذیر با دودمان بنیامیه.

282

مجال کتاب متأسفانه برای پرداختن به هرکدام از این عرصهها محدود است؛ اما باید بگوییم
خاندان پر برکت و پر تعداد بنیهاشم بر اثر دقتها ،درایتها و مدیریتهای امام حسین(ع) بود که
بنیامیه نتوانست در آنها نفوذ کند.
یک مورد آن ،آوردن امان نامة زشت و سیاه عبیداهلل برای حضرت ابوالفضل و برادرانش توسط شمر

الم ْو ُت ِع ْن َدک؟
َک ْی َ
ف َ

مرگ در راه خدا از نظر تو چگونه است؟

پاسخ قاسمبن حسن تا انتهای تاریخ روشنگر خط سرخ شهادت در راه خدا توسط آلاهلل است.
حضرت قاسم در پاسخ سیدالشهدا(ع) گفت:
اَ ْحلی ِم َن الْ َع َس ِل

1

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

بود که با پاسخ شجاعانه و افتخارآمیز سقای کربال روبهرو شد و شمر شرمنده و ناامید باز گشت.
یزید و عبیداهلل و ایادی آنها مانند شمر و عمر سعد میخواستند با اينگونه ترفندها ،یاران امام
حسین را با امان نامه ،صله و پول بخرند و از وقوع جنگ جلوگیری کنند و امام حسین را تنها و بییاور
بگذارند .همچنین هدایتهای سیدالشهدا(ع) بود که وقتی قاسمبن حسن در روز عاشورا براي جنگ
با یزیدیان از امام خود اجازه خواست ،در ابتدا امام موافقت نکردند؛ زیرا:
اوالً :قاسمبن حسن به بلوغ جسمی نرسیده بود؛
ثانی ًا :امام مالحظه داشتند که فرزندان برادر خود تحت تأثیر شرایط روز عاشورا قرار نگرفته باشند
و تصمیم را از روی عقل و اراده بگیرند.
به همین دلیل هنگامی که اصرار زیاد قاسم را مشاهده کردند ،با مهربانی از وی پرسیدند:

شیرینتر از عسل است.

با هر دید و از هر منظری که به این گفتوگوی کوتاه توجه شود ،این مناظره حاوی دنیایی معرفت،
عشق و ایثار است .هیچکس نگفته است جملة:
اَ ْحلی ِم َن الْ َع َس ِل

را مادر قاسم در کربال به او یاد داده باشد .زیرا:
اوالً :ثابت نشد که مادر قاسم در کربال حضور داشته است؛
ثانی ًا :هیچ معلوم نبود که روز عاشورا امام حسین(ع) از قاسم چنان سؤالی میکنند که قاسم بخواهد
جواب از پیش تهیه شدهای در اختیار داشته باشد .هرچه بود و هرچه هست ،اینها گوشههایی از فضايل
«بیت وحی» است.
مختصری راجع به حسنبن حسن

شرح حال فرزندان امام دوم در کربال در منابع معتبر آمده است.
ذی ًال مختصری دربارة حسنبن حسن میپردازیم:
 -1نفس المهموم ،شیخ عباس قمی ،ص.230

283

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

از نامگذاری ایشان معلوم میشود که وی در زمان شهادت امام حسن(ع) هنوز متولد نشده بود .با
توجـه به اینکه امام دوم در 28صفر سال 50هجری شهیـد شدند ،بنابراین حسنبن حسن در سـال
 61هجری و در کربال حدود 10سال بیشتر نداشته است.
آن بزرگزادة نوجوان و بزرگ در روز عاشورا از عموی خود اجازة جانفشانی گرفت .امام هم
موافقت کردند .سن پایین ایشان مدت جنگ وی را طوالنی نکرد ،زیرا او را از دور تیرباران کردند.
وی بر زمین افتاد ،اما به شهادت نرسید ،ولی به سختی مجروح شد .جانیان یزیدی وقتی برای جدا
کردن سر شهدا به قتلگاه آمدند ،در وی نیمه جانی بود .در این وقت «اسماءبن خارجه فزاری» که از
داییهای او بود ،وساطت کرد و او را از یزیدیان گرفت و با خود به کوفه برد و پس از بهبودی کامل
1
به مدینه فرستاد.
تاریخ اطالعات چندانی از مدت بستری بودن وی در کوفه ارايه نمیدهد .همچنین معلوم نیست
درمان وی پنهانی انجام میشده و یا آشکارا صورت میگرفته است.
تأثیر شگفتانگیز این آقازاده در تاریخ تشیع از قدرت فوقالعادة خداوند در حفظ اوست؛ همانگونه
که خداوند سبحان حضرت موسی(ع) را در دربار فرعون از هر نوع مخاطرهای محفوظ داشت.
سادات طباطبایی

این آقازادة بزرگوار با دختر عموی خود به نام فاطمه بنتالحسین ازدواج کرد .این ازدواج و حاصل
آن از عجايب تاریخ و از غرايب روزگار است.
نوشتهاند که حسنبن حسن به خاطر صدمات روحی فراوان و عمیقی که در کربال دیده بود ،به لکنت
زبان مبتال شد .او نمیتوانست مخارج بسیاری از کلمات را به راحتی ادا کند .مث ًال او قادر نبود کلمة
«قبا» را درست تلفظ کند و این کلمه را «طباطبا» میگفت .از آن به بعد وی به طباطبا شهرت یافت.
تمامی طباطباییهای عالم فرزند ایشانند .یعنی آن همه نسل پربرکت و گسترده که بسیاری از آنها
پاسدار ارزشهای اسالمی و شیعی بودهاند و در طول 14قرن گذشته منشأ اثرات قابل مالحظه و
افتخارآمیز گشتهاند ،نوادگان حسنبن حسناند.
شخصیتهای برجستهای نظیر آیتاهلل العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی ،آیتاهلل العظمی
سیدمحسن طباطبایی حکیم ،مفسر و فیلسوف شهیر آیتاهلل عالمه طباطبایی از جملة آنها هستند.
حضرت عبدالعظیم حسنی نیز نوة آن بزرگوار است و به قول شاعر:
مدعی خواست که از بيخ کند ريشة ما

 -1ارشاد شیخ مفید ،ج ،2ص.16
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غافل از آنکه خدا هست در انديشة ما

آنكه دايم هوس سوختن ما ميكرد

كاش ميآمـد و از دور تماشا ميكرد

مناظرات امام دوم ،غ ّرنده همچون رعد

یکی از صفات افتخارآمیز زندگی سیاسی امام دوم مناظرات بسیار شجاعانه و حماسی ایشان با
معاویه و مشاوران و حامیان معاویه است.
نگاهی اجمالی به بعضی از این مناظرات عالوه بر اینکه نشان قدرت روحی و تسلط ایشان در بیان
و داشتن فصاحت در کالم و بالغت در زبان است -که این البته وجه مشترک همة ائمة اطهار میباشد -اما
سخنان امام دوم در حضور معاویه و با شخص معاویه که او را چندین بار منکوب ،مستأصل و زمینگیر
کرد ،نشان از این است که پس از قرارداد صلح و بر خالف انتظار ،آنکه همواره از موضع باال با معاویه
و یاران معاویه سخن میگفت ،امام دوم بود نه برعکس.
ناگفته نگذاریم که فصاحت و بالغت جزيی از زندگی و فرهنگ اعراب بود .به همین دلیل کار
شاعران قبل از اسالم بسیار زبانزد بود .آن دسته از شعرا که اشعاری حماسی و زیبا میسرودند،
محترمتر ،مشهورتر و مقبولتر بودند .زیباترین اشعار شعرا تا قبل از فتح مکه به عنوان برترین سرودها
و سرودهها در شبهای شعر انتخاب میشد و به عنوان شاهکار حداقل یکسال بر پردة کعبه آویخته
میگردید .ناگفته نگذاریم که اغلب آن شعرها ،کم محتوا و تبع ًا کم اثر بود و به مسائل مادی و ظاهری
و دنیایی محدود میشد...
ولی فصاحت ائمة اطهار حتی در عرصة گستردة شعر و شاعری عرب زبانزد است؛ هرچند خود
معصومین میل نداشتند از این حیث معروفیت یابند.
اشعار منصوب به امیرالمؤمنین(ع) که در اوج فصاحت است ،دارای محتوای کاربردی ،اعتقادی و

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

حسنبن حسن خود منشأ خیرات بسیار بود .او سالیان دراز مسؤول موقوفات جد بزرگوارش
امیرالمؤمنین گردید و خدمات بسیاری در رسیدگی به امور محرومان و مستمندان نمود .هرچند وی
ولی خود بود و احترام بسیار
همواره در کنار و در خدمت پسرعموی معصوم خود به عنوان امام و ّ
زیادی نسبت به آن امام بزرگوار در قول و در فعل قايل بود ،در عین حال مانند دیگر بنیهاشم منزلش
محل رفت و آمد نیازمندان و گرفتاران بود.
فعالیتهای همه جانبة او در مدینه و در اطراف آن موجب نگرانی حاکمان جور شد .از این رو به
2
دستور عبدالملک مروان ،وی در سال 86هجری و در سن  35سالگی 1به شهادت رسید...

 -1بحاراالنوار ،ج ،10ص.138
 -2زندگانی حسنبن علی(ع) ،ص.673
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اخالقی است و علت پایداری آنها هم در همین خصوصیات آنهاست .ولی عربها اغلب فصیح ،بلیغ،
شعرشناس و نوع ًا شاعر بودند .بنابراین مناظرات و محاجات امام دوم با حامیان معاویه که افرادی
معمولی نبودند ،مورد توجه بسیار است.
مناظرات امام

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

معاویه در مدت اقامت امام در دمشق ،عرصه برایش تنگ میشد و به سختی دچار سراسیمگی
میگشت .او میدید که مردم شام با اشتیاقی فراوان به حضور امام میرسند و مقدمش را گرامی
میدارند و از دانش سرشار آسمانیاش بهره میگیرند و چنین استقبالی ،معاویه و یارانش را به هراس
میانداخت.
به منظور چارهجویی در برابر این خطر بزرگ ،تنی چند از اطرافیان سیهکار معاویه که دشمنی
پایداری با خاندان پیامبر داشتند ،از جمله عمروعاص ،مغیرهبن شعبه ،مروان حکم ،ولیدبن عقبه ،زیادبن
ابیه و عبیداهلل زبیر در حضور معاویه جلسهای تشکیل دادند و او را بر ضد فرزند پیامبر برانگیختند،
تا با دشنام و بهتان بر امام بتازند و او را از چشم مردم بیندازند و دردی که از فرزند فاتح مکه و قهرمان
بتشکن اسالم به دل دارند ،بدینوسیله تسکین بخشند.
آنها از امام دلی پر درد داشتند ،زیرا هرچه به ساحت معصومش جسارت میورزیدند و سخنانی
ناروا و تلخ دربارهاش میگفتند و به اهانتش میپرداختند ،امام با منطق محکم و بیان رسایش به آنها
پاسخ میداد و همگان را منکوب و رسوا میساخت و پستیها و کجرویهایشان را آشکار میکرد؛
ولی این معارضه را خوش نمیداشت .ناگزیر به دفاع میپرداخت و میفرمود:
 اگر بنیامیه مرا به ناتوانی در سخنگویی متهم نمیکردند ،زبان به سخن نمیگشودم.در رسایی سخن و کالم امام همین بس که ابن عباس بین دو چشمان حضرتش را بوسید و گفت:
 فدایت شوم ای پسر عمو ،تو همیشه بر امواج متالطم دشمن حمله میبری و با پیروزی خودجانم را شفا میبخشی.
امام همیشه در مناظراتش پیروز میشد و دشمنانش را به سستی و ناتوانی میکشانید و معاویه که
شاهد شکست مخالفان امام در مباحثات و مناظرات مختلف بود و آنها را در برابر ضربات کوبندة منطق
امام ،مغلوب و مفتضح میدید ،به آنها سفارش میکرد که از گفتوگو با امام بپرهیزند.
شایسته است که متن مناظرات امام با همان رسایی کالم و ارزشهای ادبیاش به صورت یک میراث اصیل

فرهنگی با اسلوب و روش ارزندهاش به نام ادب مشاجرات ،بر دوستداران منطق و ادب عرضه شود.
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مناظرات امام در همة مجالس ادبی دمشق بازگو میشد و مردم به تجلیل و بزرگداشت امام و

 -هیهات ای پسر هند جگرخوار!

از بد راهی برای خودت مقام و امتیاز تراشیدی؛

کسانی که حکومت تو را پذیرفتهاند ،یا با عالقه اطاعت تو را قبول کردهاند یا به اجبار.
آن کس که مطیع تو است ،خدا را نافرمانست،

و آنکه مجبور است ،به دستور کتاب خدا معذور است،

و من هرگز نمیگویم که از تو بهترم،

زیرا در تو خیری نیست که من از آن فراتر باشم،

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

تحقیرمخالفانشمیپرداختند.
ما برخی از این گفتوگوها را برای نمونه میآوریم:
 -1روزی معاویه به حضور امام آمد و گفت '':ای حسن من از تو بهترم''.
 چطور ای پسر هند؟ مردم زمامداری من را پذیرفتند و تو را کنار زدند.با توجه به اینکه در اسالم هرگز حکومت و فرمانروایی موجب امتیاز نیست و مالک برتری تقوا
و نیکوکاری است ،امام در ر ّد ادعای معاویه فرمود:

و خداوند همچنانکه مرا از پستیها دور نگه داشته،

تو را هم از فضیلتها برکنار ساخته است.

 -2روزی امام بر معاویه وارد شد و شکوه و مرتبت عظیمش ،عمروعاص را گران آمد و از شدت
کینه و حسد به مقام امام گستاخی کرد و گفت:
 مرد خطاکار و ناتوانی وارد شد که عقلش بین چانههای اوست!!عبداهلل جعفر که در مجلس حضور داشت ،به سختی از این گستاخی برآشفت و به پسر عاص گفت:
 خاموش باش ،تو به قلة بلند کوهستانی تیر میاندازی که سیلها از دامانش سرازیر میشوند وبلندیهای زمین به ارتفاع واالیش نمیرسند و هیچ پیکانی به اوج بزرگیاش باال نمیرود.
از جسارت به مقام حسن[ع] برحذر باش .تو هر روز دندان به گوش یکی از مردان قریش فرو میبری،
ولی تیرت به هدف نمیرسد و دروغ و نیرنگ پنهان نمیماند.
امام این گفتار را شنید و چون مجلس معاویه از مردم خالی شد ،به معاویه پرخاش کرد و گناه
عمروعاص را به گردن او انداخت و تهدید کرد چنانچه دست از فریب و سرکشی برندارد ،به او
اعالم جنگ خواهد کرد و بعد از صفات ارزنده و شخصیت واالیش شمهای به معاویه ابراز داشت و
فرمود:
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ای معاویه!

همیشه در نزد تو بندگانی هستند که دندان به گوشت مردم فرو میبرند.

به خدا قسم اگر بخواهم کاری میکنم که ناگواریهایی شدید برایت پیش آید و نفسهایتان به

تنگی گراید.

سپس امام به بیان این اشعار پرداخت:

ای معاویه! آیا عبد سهم را فرمان میدهی

که مرا در حضور مردم ناسزا بگوید
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

هنگامی که قریش مجالس فراهم میآورند

و تو میدانی که آنها چه منظوری دارند
تو از روی نادانی به من ناسزا میگویی

با کینهای که همیشه از ما به دل داری

آیا تو هم به مانند من ،پدری داری

که به آن افتخار کنی ،یا نیرنگ میبازی

جد من نداری
جدی مانند ّ
ای پسر حرب ،تو ّ

که فرستادة خداست؛ اگر بخواهی جدها را به یاد آوری

مانند مادر من ،مادری در قریش نیست
که فرزندان با حسبی از آن زاده شود

ای پسر حرب ،کیست که مثل من بسراید

و کسی همچون من ،شایستة سرزنش نیست

خاموش باش ،و دست به کاری مزن
که از ترس آن ،کودکان پیر شوند.

1

امام در این اشعار از برتریها و امتیازات خود سخن گفت و بدیها و پستیهای معاویه را نمودار

-1مناظرتهمععمروبنالعاص
رویانهلمادخلاالمامعلیهالسالمعلیمعاویه،رایابن العاصمافیاالماممنعظیمالهیبهوالوقارساءهذلک،وتمیزمنالغیظو الحسد،فقال:
قد جائکم االفة العیی الذی کان بین لحییه عقله ،و کان عبداهلل بن جعفر حاضرا فلذعه قوله فصاح به  -الی ان قال - :و سمع االمام الحدیث قال:
یا معاویة! ال یزال عندک عبد راتعا فی لحوم الناس ،اما واهلل لو شئت لیکونن بیننا ما تتفاقم فیه االمور ،و تحرج منه الصدور.
ثمانشاءیقول:
اتأمر یا معاوی عبد سهم                بشتمی و المال منا شهود            اذا اخذت مجالسها قریش              فقد علمت قریش ما ترید
اانت تظل تشتمنی سفاها              لضغن ما یزول و ما یبید              فهل لک من اب کابی تسامی      به من قد تسامی او تکید
و ال جد کجدی یا ابن حرب        رسول اهلل ان ذکر الجدود            و ال ام کامی من قریش                اذا حصل الحسب التلید
فما مثلی تهکم یا ابن حرب         و ال مثلی ینهنهه الوعید             فمهال ال تهج منا امورا                    یشیب لهولها الطفل الولید
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ساخت .با چنین سخنانی که به آخرین مرز بالغت و اعجاز میرسد و بیانگر رسایی و بدیههگویی و قدرت
حجت است ،معاویه از اوج ناز و گزافهاش به زیر میآيد و ارزندگی خاندان و حسب امام را بیان
میدارد .بنابراین باید گفت ناتوانی و اشتباه سخن امام در کجاست؟
 -3کار امام در شام همچنان باال میگرفت و مردم همچنان به سویش روی میآوردند و از گفتار و
راهنماییاش بهره میبردند ،چنانکه دلها و اندیشهها و عواطف عمومی به اختیار امام درآمد و فضايل و
ارزندگیهای امام همة مجالس را فرا میگرفت و همه جا سخن از تجلیل و بزرگداشتش به زبان میآمد.
حاشیه نشینان و دست نشاندگان معاویه همچون عمروعاص و ولید بن عقبه و عتبهبن ابی سفیان
و مغیره بن شعبه از این جریان به هراس افتادند و ترسیدند که به سرنوشتی شوم گرفتار آیند و کار از
دستشان برود و تخت قدرت و حکومت بنیامیه واژگون شود .بدینجهت ،اجتماعی در دربار معاویه
تشکیل دادند و به معاویه وجود خطر را گوشزد کردند و از توجه مردم به امام و تجلیل و بزرگداشت مردم
نسبت به مقام او و اجتماع عموم به محضرش سخن گفتند و اعالم داشتند که وجود امام در دمشق برای
دولت بنیامیه خطری بزرگ است و به همه گفتند که برای درهم شکستن قدرت معنوی امام ،بایستی
در مجلسی از او دعوت به عمل آورند و پدرش را به کشتن عثمان متهم سازند و او را از چشم مردم
بیندازند؛ و در این باره چنین گفتند:
 حسن نام پدرش را زنده میکند و هرچه میگوید ،مردم میپذیرند و فرمان میبرند و صدایکفشهای انبوهی که به سراغش میروند ،بلند است و کمکم دارد به مقامی که سزاوار آن نیست ،باال
میرود و در این باره خبرهای بدی به ما میرسد.
معاویه گفت :میخواهید چکار کنید؟
گفتند :به دنبالش بفرست تا بیاید و ما به او و پدرش ،دشنام دهیم و به عیبجویی و سرزنشش
بپردازیم و بگوییم پدرش عثمان را کشته است و این تهمت را به او ثابت کنیم و او هم جوابی ندارد
که به ما بدهد.
اما سستی رأی آنها بر معاویه پوشیده نبود و میدانست که آنها درست نمیاندیشند و به خوبی آگاه
بود که امام در این مباحثه بر آنها پیروز میشود و به خواریشان میکشاند؛ از این جهت به آنها گفت:
 من این رأی را نمیپذیرم و چنین کاری را نمیکنم. ای امیرالمؤمنین! ما میخواهیم این کار را انجام دهیم. وای بر شما .این کار را نکنید .به خدا قسم هر وقت او به پیش من آمد مرا خفیف کرد و عیبهایمرا آشکار ساخت.
 -به هر حال به دنبالش بفرست.
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 اگر به دنبالش بفرستم ،دربارة او و شما با انصاف رفتار میکنم.پسر عاص گفت :آیا میترسی باطل او بر حق ما غلبه کند و گفتارش بر سخن ما فزونی یابد؟
معاویه که پافشاری آنها را دید ،گفت :اگر به دنبالش بفرستم،میگویم هرچه میخواهد به شما
بگوید.
گفتند :باشد به دنبالش بفرست تا بیاید.
باالخره معاویه پیشنهادشان را پذیرفت ،ولی دستور داد که فقط در یک مسأله با امام بحث کنند.
به آنها گفت:
 حاال که حرف مرا گوش نمیکنید و میخواهید این کار را بکنید ،حرف ناروا نزنید و بدانید کهاینها از خاندان پیامبرند و کسی نمیتواند عیبی به آنها بگیرد و ننگی به مقامشان بچسباند .پس همان
تهمتی را که ممکن است ،به او بزنید و بگویید که پدرش عثمان را کشته و خالفت خلفای پیشین را
قبول نداشته است.
پس به دنبال امام فرستاد .امام برخاست و جامههایش را پوشید و منظور معاویه را دانست و به هنگام
خروج از خانه این دعا را زمزمه کرد:
 خدایا! از شر آنها به تو پناه میبرم و به یاری تو به خاکشان میافکنم و از تو در این مبارزه کمکشر آنها را برطرف فرما .به نیرو و خواست تو ،ای
میخواهم .پس به هرگونه و به هرگاه که میخواهیّ ،
مهربانترین مهربانان».
آنگاه نزد معاویه رفت و مورد تجلیل و احترام فراوان قرار گرفت .معاویه گفت:
 ای ابا محمد! اینها به دنبال تو فرستادند و فرمان مرا نبردند.امام به پوزش معاویه و نادرستی سخنش پاسخ داد و گفت:
 سبحان اهلل! خانه ،خانة توست و اجازة آن در اختیار تو .به خدا قسم اگر تو سخن آنها را پذیرفتهایو به نیت درونیشان آگاهی ،من شرم دارم که به تو ناسزا بگویم و اگر آنها نظرشان را بر تو تحمیل
کردهاند ،چه مرد ناتوانی هستی .نمیدانم کدامین را بپذیرم و کدام را نپذیرم .اگر میدانستم که این
گروه چنین قصدی دارند ،من هم عدهای از بنی عبدالمطلب را با خودم میآوردم .ولی من هرگز از تو
و آنها باکی ندارم .دوست من خداست و خدا دوست شایستهکاران است.
معاویه گفت:
 من هرگز نمیخواستم تو را به این مجلس بخوانم؛ ولی اینها نظرشان را بر من تحمیل کردند و منبین تو و آنها به انصاف رفتار خواهم کرد .اینها تو را دعوت کردند که ثابت کنند عثمان به ستم کشته شد
و پدرت او را کشت .تو سخن آنها را بشنو و به آن جواب بده و تنهایی تو در برابر آنها مانع آن نیست
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که همة سخنانت را بیان نداری.
وقتی که معاویه خاموش شد ،عمروعاص سخن آغاز کرد و امیرالمؤمنین را دشنام داد و او را متهم
کرد که ابوبکر را دشنام داده و خالفتش را ناخوش دانسته و در خون عمربن خطاب دست داشته و
عثمان را در مظلومیت کشته است و بعد هر رفتار ناپسندی را به امیرالمؤمنین(ع) نسبت داد و بعد روی
به حسن(ع) کرد و گفت:
 شما پسران عبدالمطلب ،خدایتان حکومت نبخشیده ،زیرا خلفا را کشتید و خونهای حرام خداییرا حالل شمردید و حرصی فراوان به حکومت ورزیدید و آنچه را که روا نبود ،انجام دادید.
و اما تو ای حسن!
چنان گمان میبری که خالفت به تو میرسد ،در صورتی که تو عقل و مغزی نداری و میبینی
که خداوند خرد را از تو گرفته و حتی احمقهای قریش ،تو را مسخره و استهزا میکنند و این بر اثر
بدکاریهای پدر تو است.
ما تو را دعوت کردیم تا به تو و پدرت دشنام دهیم .پدرت را خدا کشت و ما را از دستش آسوده
کرد.تو هم اکنون در چنگال ما هستی که هر کار بخواهیم دربارهات میکنیم .اگر تو را بکشیم ،گناهی
در نزد خدا نکردهایم و مردم هم عیبی به ما نمیگیرند .در این صورت آیا میتوانی جواب ما را بدهی
و گفتارمان را دروغ وانمود کنی؟
اگر جوابی برای ما داری بگوی و گرنه ،بدان که تو و پدرت هر دو ستمکارید.
در این سخنان جز ناسزاگویی و دشنام که از جان پلید عمروعاص برخاست و نمودار دشمنی او
با خاندان پیامبر بود ،چیزی دستگیر نمیشود و بعد ولیدبن عقبه آن مرد تبهکار روی به امام کرد و
چنین گفت:
 شما داییهای عثمان بودید و عثمان برای شما فرزند خوبی بود و حق شما را شناخت و بهترینداماد شما بود که بزرگواریها دربارهتان کرد .ولی شما نخستین کسی بودید که به او رشک بردید و
پدرت بدون هیچ عذر و دلیلی او را کشت .اکنون میبینید که چگونه خداوند از شما انتقاممیگیرد و
مقامتان را پایین میآورد .به خدا قسم بنیامیه نسبت به بنیهاشم بهتر از بنیهاشم نسبت به بنیامیهاند
و معاویه برای تو از خودت خیرخواهتر است.
بعد خاموش شد و رشتة کالم را به عتبهبن ابی سفیان سپرد و او هم پلیدی درونی و دشمنی همیشگی
خود را نسبت به اهل بیت نمایان کرد و چنین گفت:
 اي حسن! پدرت برای قريش بدترين مردمان بود که خونشان را ريخت و پیوندهاشان را از همگسست .شمشير او بسان زبانش دراز بود ،زندهها را مي كشت و به مردگان بد میگفت .و تو از
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

کشندگان عثمانی و ما به خونخواهی او با تو میجنگیم .و اینکه به خالفت اميد بستهاي ،نه حق داری
که از زشتیاش انتقاد کنی و نه در میراث بری آن ،بر دیگران برتری داری .و شما بني هاشم عثمان
را كشتيد و شایسته است كه ما تو و برادرت را به این جرم بكشيم .پدرت را خدا کشت و از میان ما
برد و از شرش راحت شدیم .و به خدا قسم اگر تو را بکشیم ،هیچ گناهی بر ما نیست.
بعد مغيره بن شعبه به سخن ایستاد و به ناسزا گویی امیرالمؤمنین پرداخت .سپس گفت:
 به خدا قسم ما بر او در برابر خیانتی عیب نمیگیریم ،اما او عثمان را كشته است.چون از سخن باز ایستاد ،امام به آنها رو کرد و به تفصیل به پاسخشان پرداخت و سیه کاریها و
زشت خوییهاشان را برشمرد و از فضايل پدرش امیرالمؤمنین سخن گفت و نخست به معاویه توجه
نمود و فرمود:
 اي معاويه!اينها به من ناسزا میگویند ،بلكه تو به من ناسزا گفتي ،زیرا به فحش خو گرفتهاي و تو را به بداندیشی

و بدخویی از دیر باز میشناسم ،و میدانم که علت دشمنی تو با ما عداوتی است که با رسول خدا داری.
پس اي معاويه ،بشنو!

و شما هم ای گروه بشنويد!

ولی بدانید من خیلی کمتر از آنچه میباید دربارة شما سخن میگویم.

شما را به خدا ای گروه!

آيا آن كسي كه به او دشنام داديد ،همان کسی نیست که به سوي هر دو قبله نماز گزارده است ،و

تو اي معاويه به هر این دو قبله كافر بودي و آنها را نشانة گمراهی میشمردی و در برابر الت و عزی

به ضاللت سجده میبردی؟
و شما را به خدا!

آيا این پدرم نبود كه دوباره در بیعت فتح و رضوان با پیامبر بیعت کرد و تو اي معاويه در یکی

از این بیعتها کافر بودی و در دیگری پیمان شکن؟
و شما را به خدا قسم میدهم!

آیا میدانید او نخستین کسی بود که ایمان آورد و تو ای معاویه با پدرت جزو گروه ''مؤلفه قلوبهم''

بودید که کفر خود را پنهان میداشتید و به اسالم تظاهر میکردید و به جمعآوری پول میپرداختید؟
شما را به خدا قسم میدهم!

آیا نمیدانید او در جنگ بدر پرچم رسول اهلل را بر دوش میکشید و پرچم کفر در آن روز به دست

معاويه و پدرش بود .تا اینکه خداوند به دست پدرم مسلمانان را پیروز و حجتش را آشکار ساخت و
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به دینش یاری داد و سخنش را به تصدیق آورد و در همة این پهنههای جنگ ،پيامبر از او راضی بود

و از تو و پدرت خشم داشت.
تو را به خدا سوگند!

ای معاویه روزی پدرت بر شتري قرمز رنگ سوار بود و تو آن شتر را ميراندي و برادرت مهارش

را ميكشيد ،و رسول اهلل(ص) که شما را ديد ،فرمود:
اي معاويه!

آيا آن شعر را از یاد بردهای که به هنگام اسالمآوردن پدرت سرودي و برایش فرستادی و گفتی:

 اي صخر! امروز اسالم میاور که ما را رسوا کنیپس از آنكه بستگان ما در بدر پاره پاره شدند

داييم ،عمويم ،عموي مادرم که سومی آنها بود

و حنظلة نيكوكار كه با مرگشان خواب از چشم ما ربودند
به کاری روی میاور که ما را وادار کنی

در شهر مکه از زنان رقاصه جدا شویم

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

 -خدايا سواره و راننده و مهار گيرنده را لعنت کن.

مرگ برای ما بهتر از آن است كه دشمنان بگويند

پسر حرب ترسید و از بت ع ّزي دست برداشت
اي معاويه!

به خدا سوگند آنچه دربارة شما پوشیده داشتهام ،بیشتر از آن است که گفتم.

ای گروه ،شما را به خدا قسم!

آيا ميدانيد كه علي(ع) در بین ياران پیامبر لذایذ دنیا را بر خود حرام شمرد و خداوند دربارهاش

این آيه را نازل کرد و فرمود:

''اي ایمان آورندگان ،چيزهايی را كه خداوند براي شما حالل ساخته ،بر خود حرام نكنيد''.

و روزي پيامبر یاران بزرگش را به جنگ بني قريظه فرستاد و چون آنها از دژهایشان سرازیر

شدند ،آن صحابه از ترس فرار کردند و بعد علی(ع) آنها را به پذیرش فرمان خدا و رسولش تسلیم کرد
و در جنگ خيبر هم چنین پیروزی و رشادتی را از خود نشان داد.
ای معاویه!

گمان میبرم که تو نمیدانی که من از سخن پیامبر دربارة تو به خوبی آگاهم که وقتی میخواست

نامهای برای بنیخزیمه بفرستد ،به دنبال تو فرستاد و تو نیامدی و پیامبر با صدای بلند تو را نفرین کرد
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که بمیری و زنده نمانی.

ای گروه ،شما را به خدا قسم!

آیا نمیدانید که پیامبر در هفت نوبت به ابوسفيان لعنت فرستاد و شما هرگز نمیتوانید آن را

انكار كنید:

 -اول ،روزی كه پیامبر از مكه به سوی طائف رفت تا قبيلة بنیثقيف را به اسالم دعوت کند و

ابوسفیان سر رسید و به پيغمبر ناسزا گفت و به نابخردی و دروغ متهمش ساخت و میخواست پیامبر

را دستگیر کند و در آن روز خدا و پیامبرش به ابوسفیان لعنت فرستادند.
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

 -دوم ،روزی كه كاروان مشرکین قريش از شام میآمد و پيامبر میخواست آن كاروان را در

برابر اموالی كه از مسلمانان گرفته بودند ،توقيف كند ،ولی ابوسفيان كاروان را از بیراهه به مکه برد
و جنگ بدر را به راه انداخت .و پیغمبر او را لعنت كرد.

 -سوم ،در جنگ احد كه پيامبر در باالی كوه بود و ابوسفيان در دامن کوه فریاد میزد،

زنده باد هبل و پيامبر و مسلمانان ده بار بر او لعنت فرستادند.

 -چهارم ،در جنگ خندق (احزاب) كه ابوسفيان دار و دستههای عرب و غطفان يهود را بر ضد پيامبر

بسیج کرده بود و رسول خدا در آن روز بر او لعنت فرستاد.

 -پنجم ،روزی كه ابوسفیان به همراه قريش راه را بر پيامبر بستند و نگذاشتند برای گذاردن حج

به مسجدالحرام بیایند و در منا قربانی کنند و در حديبيه ،پیامبر را از حرکت بازداشتند .پیامبر ابوسفیان

را لعنت کرد و دربارة آنها گفت'' :رهبر مشرکین و پیروانش همگی ملعونند و کسی از آنها هرگز ایمان

نمیآورد ''.به پیامبر گفتند :آیا ممکن نیست حتی یک نفر از اینان مسلمان شود؟ فرمود'' :لعنت به

پیروانش نمیرسد ،ولی از زمامدارانشان هیچکدام به سعادت و رستگاری نخواهند رسید''.
 -ششم ،وقتی که بر شتر سرخ سوار بود.

 -هفتم ،روزی كه نسبت به پيامبرسوء قصد کردند و يازده نفر به همراه ابوسفيان بر سر راه پیغمبر

ایستادند تا شتر او را رم دهند و پیامبر را به زمین اندازند و پیغمبر آنها را لعنت کرد.

این جواب تو بود ای معاویه.

و چنین سخنان صریحی ،معاویه را از قصر وكاخ ريا و فريبش به قبر انداخت و از تخت غرورش
به زیر افکند و اندوهی سخت به جانش کشید و بعد امام متوجه عمروعاص شد و فرمود:
 -اما تو ای پسر عاص!

نسبت تو بین چند نفر مشترک است .مادرت تو را به زناکاری زایید و پدرت معلوم نبود و چهار
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مرد ادعای پدری تو را داشتند.

باالخره پستترین و پلیدترینشان که عص باشد ،به پدری تو برگزیده شد و همین پدرت بود که

میگفت'':من دشمن محمد بیدودمانم''.

و خداوند دربارهاش آیه نازل کرد و فرمود:

''دشمن تو ،خودش بی دودمان است''.

که داشتی به کار بردی و از همه بیشتر به رسول خدا دشمنی کردی و به تکذیبش پرداختی و بعد با
گروهی با ِکشتی به حبشه رفتی تا جعفربن ابیطالب و دیگر مسلمانان مهاجر را از نجاشی بگیری و به
دژخیمان مکه بسپاری .ولی در این سفر به خطا رفتی و نومید بازگشتی و خدایت حسرتزده و زیانکار

بازگردانید و دروغت را آشکار کرد .در آن سفر از رفیقت عماره بن ولید در مورد روابطی که با کنیز

نجاشیداشت،ازرویحسدبهنزدنجاشیبدگوییکردیوخداوندتوورفیقترارسواکردوتوازدیرباز
در جاهلیت و اسالم با بنی هاشم عداوت میورزی.

تو خود میدانی و این گروه نیز آگاهی دارند که هفتاد بیت شعر در هجو رسول خداگفتی و پیامبر

فرمود:

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

و تو در همة معرکههای نبرد با پیامبر جنگیدی و پیامبر را در مکه هجو کردی و آزردی و هر نیرنگی

''خدایا من شعر نمیدانم ،شاعری شایستة من نیست .خدایا در برابر هر حرف از این اشعارش

هزار لعنت بر او بفرست''.

پس لعنتی که به شمار نمیآید ،بر تو فرستاده میشود و آنچه دربارة عثمان گفتی؛ این تو بودی

که آتش انقالب را بر ضد او برافروختی و به فلسطین رفتی و چون خبر مرگش به تو رسید ،گفتی :من
ابوعبداهلل هستم که هر جراحتی را بیابم با انگشتم آن را میشکافم و به خون میآورم.
بعد خود را در اختیار معاویه قرار دادی و دینت را به دنیایت فروختی.

پس ما نه تو را دربارة دشمنیات سرزنش میکنیم و نه دربارة دوستیت مؤاخذه مینماییم.

به خدا قسم! تو نه عثمان را در زنده بودنش یاری کردی و نه از مرگش خشمگین شدی.

وای بر تو ای پسر عاص!

این تو نبودی که به هنگام رفتن به نزد نجاشی ،بنی هاشم را به این اشعار هجو کردی و گفتی:
دخترم میگوید به کجا میروی

و چرا مقصدت بر ما معلوم نیست؟

گفتم :مرا واگذار که من مردی هستم

که میخواهم دربارة جعفر پیش نجاشی بروم
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تا ناسزا بگویم ،در حضور او به گروهی

که با خودخواهی در نزدش جمع شدهاند
منظورم احمد ،پیغمبر آنهاست

که میخواهم از او در پیش آنها بدگویی کنم

من به سوی درباری با کوشش به مبارزه میروم
هرچند آستانش از طالی سرخ باشد

من از بنی هاشم دست بر نمیدارم

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

و تا بتوانم در پنهان و آشکار با آنها میستیزم

اگر دشمنیهایم در این سفر پذیرفته شد ،که خوب

این هم جواب تو ،شنیدی!؟

وگرنه با نهایت سرسختی بازمیگردم

امام در گفتارش از پستیها و بدسرشتیهای پسر عاص و دشمنی همیشگیاش نسبت به اسالم و
مسلمین سخن گفت و ثابت کرد که او خودش در قتل عثمان دست داشته و اکنون به طمع دنیا به معاویه
پیوسته است.
بعد به ولیدبن عقبه رو کرد و فرمود:
 -اما تو ای ولید!

به خدا قسم تو را در دشمنی با علی سرزنش نمیکنم؛ زیرا پدرم تو را به جرم شرابخواری هشتاد

ضربه تازیانه زد .و پدرت را در برابر پیامبر خدا کشت.

تو همان کسی هستی که خدا فاسقت نامید و علی(ع) را مؤمن گفت.

وقتی تو به علی(ع) فخر میفروختی و میگفتی من از تو دلیرتر و زبانآورترم ،پدرم فرمود:
''خاموش باش که من مؤمنم و تو فاسقی''.

و خداوند در تأیید سخن پدرم ،این آیه را نازل کرد و فرمود:

''آیا آنکس که مؤمن است ،مانند کسی است که فاسق است؟ آنها هرگز برابر نیستند''.
و آیة دیگری در این باره نازل کرد و فرمود:

''اگر فاسقی برای شما خبری آورد ،دربارة آن بررسی کنید''.
وای بر تو ای ولید!

چگونه فراموش میکنی ،آیا شعر آن شاعر را که دربارة تو و پدرم سروده بود ،فراموش کردی
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که گفت:

هرگز مؤمنی که خدایش یاری کرد
بمانند فاسق جنایتکار نیست

به زودی ولید احضار میشود ،پس از مدت کمی

و همچنین علی(ع) برای حساب آخرت به آشکاری

تو را به قریش چکار؟

و ولید به پاداش کردارش خوار میشود

تو مرد شکم گندهای ازاهل صفوریه هستی و به خدا قسم که عمرت ازپدرت بیشتر است ،یعنی

سن تو از آنکه میگویند پدر تو است ،زیادتر است.

علت دشمنی سخت ولید با امیرالمؤمنین آن بود که علی(ع) نمونة ایمان بود و ولید مجسمة کفر؛
و معلوم است که تضاد بین ایمان و کفر ،اختالفی ذلتی و نفرتی طبیعی است .عالوه بر این امیرالمؤمنین
به ولید به جرم شرابخواری هشتاد تازیانه زده بود و به همین جهت عداوتی شدید از علی(ع) در دل
ولید خلجان داشت.
امام پس از آنکه ولید را به خواری کشید ،روی به عتب ه بن ابی سفیان کرد و به او چنین گفت:

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

به علی(ع) بهشت پاداش داده میشود

 -اما تو ای عتبه!

نه خردی داری که با تو گفتوگو کنم؛ نه خیری نزد تو است که به آن امید باشد؛ و نه شری داری

که از آن پرهیز باید کرد.

عقل تو و کنیزت به یک اندازه است.

اگر علی(ع) را در برابر همگان دشنام دهی ،زیانی به او نمیرسد و اینکه مرا از کشتن میترسانی،

اگر خیلی دلیری ،چرا آن مرد لحیانی را که در بستر همسرت خوابیده بود ،نکشتی؟
آیا از شعر نصر بن حجاج شرم نداری که دربارهات گفت:

ای وای بر این مردان و این روزگار

و ماجرایی که ابوسفیان را رسوا کرد

شنیدم که به عروس عتبه خیانت کرده است

مرد پست فطرتی از قبیلة لحیان

در این صورت ناسزاگویی تو چه ارزشی برای من دارد و چگونه از کسی میتوان ترسید که فاسق
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زنش را نتوانست بکشد! و چرا باید تو را به دشمنی علی(ع) سرزنش کنم که داییت ولید را در جنگ

بدر کشت و در قتل جدت عتبه با حمزه همکاری کرد و برادرت حنظله را هم از پای درآورد؟

امام از نابخردی و حماقت بیشرمانة ولید سخن گفت و خاطر نشان کرد که امیرالمؤمنین نسبت
به حضرتش جسارت میورزد.
بعد از این امام به مغیره بن شعبه رو کرد و به او گفت:
 -تو را چه میشود ای مغیره!

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

تو شایستگی حضور و سخن گفتن در چنین جاهایی را نداری؛ تو به مانند پشهای هستی که چون

میخواست از شاخة درخت خرما برخیزد ،به نخل گفت :مواظب باش که میخواهم از رویت پرواز
کنم .درخت خرما گفت :مگر من بودنت را احساس کردم که حاال از آگهی به آن تأسف یابم!
ناسزاگوییات برای ما ارزشی ندارد ،زیرا حد زنا کاری هنوز بر تو باقی است.

زیرا عمر تو را حد نزد و فرمان خدا را دربارهات اجرا نکرد؛ و این تو بودی که از پیامبر پرسیدی :آیا

مردی به زنی که میخواهد با او ازدواج کند ،میتواند نگاه کند؟ پیامبر فرمود'' :مانعی ندارد به شرطی که
قصدش زنا نباشد''.

و پیامبر بدین جهت این شرط را بیان فرمود که تو را زناکار میدانست.

و اینکه به خاطر حکومتت بر ما فخر میفروشی به این آیه از قرآن باید توجه کنی ،که خداوند

فرمود:

''چون بخواهیم مردم سرزمینی را نابود کنیم ،تبهکاران را بر آنها میگماریم و آنها فسق میورزند

و شایستة عذاب میشوند و آنگاه سرنگونشان میسازیم''.

در اينجا سخن امام(ع) با دشمنانش پایان پذیرفت و آنها را به زشتی کردار و پستی نسبشان آگاه
کرد و پرده از چهرة سیاهشان برداشت و مفاخرشان را واژگونه نشان داد و همه را در اندوه و شرمساری
سختی فرو برد و چون خواست برخیزد و برود ،عمروعاص به دامان امام چسبید و به معاویه گفت:
 ای امیرالمؤمنین!تو شاهد بودی که حسن به مادرم نسبت زنا داد .از تو میخواهم که او را حد بزنی.
معاویه با خشم فریاد زد:
 رهایش کن ،خدا به تو خیر ندهد.بعد به اطرافیانش با نگاه سرزنش باری به علت مخالفت و نافرمانیشان رو کرد و گفت:
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 من به شما گفتم شما توان جدل با او را ندارید و شما را از دشنام به او بازداشتم ،ولی سخنم رانپذیرفتند و اکنون خانهام را در برابرم تاریک کردید .از پیش من برخیزید و بروید و خداوند شما را
به علت بد اندیشیتان خوار و رسوا کرد و چون رأی اندرزگوی مهربانی چون من را نپذیرفتید ،بیچاره
شدید؛ از خدا باید کمک خواست.
 -4معاویه روزی با اطرافیان رازدارش نشسته بود و آنها به یکدیگر فخر میفروختند و به هم
میتاختند .معاویه خواست قدری به چانههای آنها بخندد .گفت :اگر حسنبن علی و عبداهللبن عباس
اينجا بودند ،در این نازشها و بالندگیها کوتاه میآمدید.
زیادبن سمیه گفت :گمان نمیکنم چنین باشد .ای امیرالمؤمنین! مگر مروانبن حکم با منطق
بینظیرش در میان ما نیست و مگر ما شایستة افتخار و سرافرازی نیستیم؟ فردا به دنبال آنها بفرست
تا سخنان ما را بشنوند.
معاویه با وزیرش عمروعاص مشورت کرد و گفت :تو چه میگویی؟
عمرو گفت :فردا به دنبالش بفرست.
معاویه ،پسرش یزید را به دنبال آنها فرستاد .وقتی که آمدند ،گفت:
 من داشتم در تجلیل و بلندپایگی شما سخن میگفتم و شب زندهداریهایتان را میستودم؛مخصوص ًا تو ای ابا محمد! که فرزند پیامبر و سید جوانان اهل بهشتی.
امام و ابن عباس از معاویه تشکر کردند ،ولی پسر عاص به سخن آمد و گفت:
 ای حسن! ما با هم میگفتیم که بنیامیه در نبرد پایدارتر و در معرکة جنگ پرتوانتر و درپیمانها وفادارتر و در خوی و سرشت بزرگوارتر و در نژاد از بنی عبدالمطلب واالترند.
بعد خاموش شد .مروان به سخن آمد و گفت:
 چرا چنین نباشد ،ما با شما مبارزه کردیم و پیروز شدیم و در جنگ بر شما دست یافتیم .اکنوناگر بخواهیم از شما میگذریم و اگر بخواهیم شما را به چنگ میگیریم.
مروان ساکت شد و زیاد به سخن آمد و گفت:
 شایسته نیست که امتیازات ما را انکار کنند و خیر و برتری ما را نادیده انگارند .ما حملهورانمیدان کارزاریم و چنین امتیازی را بر همة مردم در گذشته و حال به دست آوردهایم.
امام بر آنها به مانند شیری حمله برد و قدرت پوشالیشان را در هم کوفت و افتخاراتشان را به
فضیحت کشید و فرمود:
 -اگر کسی در مباحثه خاموش ماند ،خاموشیش دلیل ناتوانیش نیست .ولی آن کس که به دروغ

سخن بگوید و بخواهد باطل را به صورت حق جلوه دهد ،خیانتکار است.
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آنگاه به عمروعاص رو کرد و فرمود:
 -ای عمرو!

به دروغ افتخار میورزی و در خیانت گستاخی میکنی .من از تبهکاریهایت همیشه آگاه بودم و

برخی از آنها برمیشمرده و از برخی دیگر چشم میپوشیدهام ،زیرا تو را در گمراهیِ فرورفته میدانم.
این تویی که میخواهی دربارة ما سخن به زشتی برانی؟

دربارة ما که چراغهای روشن در تاریکستان جهالتیم ،و پرچمهای راهنمایی و سواران دالور

و حملهوری که دشمنان را به مرگ میکشانیم و در دامان جنگ پرورش یافتهایم و برای دوستان

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

همچون نوبهاران خرمیم.

ما معادن نبوت و فراگیرندة دانش آسمانی هستیم و شما گمان میبردی که نژادتان از ما نیرومندتر

است ،ولی در نبرد بدر ضرب شست ما را خوردید .در آن روز که دالوران به زمین طپیدند و هماوردان

به سختی افتادند و شیرمردان از پای درآمدند و مرگ معرکهدار میدان شد و بر پاشنهاش چرخید و

دندان نشان داد و آتش جنگ زبانه کشید؛ در چنان هنگامهای بود که مردانتان را کشتیم و پیامبر بر
فرزندانتان منت گذاشت و در آن روز به جان خودم که شما هرگز از بنی عبدالمطلب برتر و واالتر

نبودید.

سپس امام روی به مروان کرد و گفت:
 -تو را چه میشود ای مروان؟!

تو حق نداری که در قریش زیادهگویی و افتخار کنی.

تو مردی رها شدهای و پدرت طرد شدة پیامبر است ،و تو هر روز از پستی به بدی میگرايی و در

این دو گرفتاری ،آیا فراموش کردی آن روز که دستبسته تو را به حضور امیرالمومنین(ع) آوردند ،و

با چشم خود شیری را دیدی که از چنگالش خون میچکید ،و دندانهایش را به هم میفشرد ،و مفهوم

این شعر را میدید:

شیری که چون شیران فریادش را بشنوند
سراسیمه فرار کنند و پشکل بیاندازند.

ولی امیرالمومنین(ع) تو را بخشید و از خفقان مرگ رها شدی و نفس تنگت که نمیگذاشت آب

دهانت را فرو دهی باز شد و به حال آمدی ،اما به جای آنکه از ما سپاس بگذاری ،به بدگويی ما پرداختی

و جسارت ورزیدی؛ در صورتی که میدانی ما هرگز ننگی بر دامانمان ننشسته و خوار و خسران به

سراغمان نیامده است.
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سپس امام رو به زیاد کرد و گفت:

 -تو را ای زیاد به قریش چه کار؟!

کسیبرایتونسبدرستیوشاخهیبرومندیوپیشینهیاستواریورویشگاهکریمینمیشناسد.

بلکه مادرت زنی روسپی بود که مردهای قریش و بدکاران عرب با او رابطه داشتند ،و وقتی که به دنیا

آمدی ،پدرت معلوم نبود ،تا اینکه این مرد  -معاویه -پس از مرگ پدرش ،تو را به برادری گرفت.

تو را همان رسوايی مادرت بس است و در افتخار ما همین کافی است که جد ما رسول خداست

و پدرم علی بن ابیطالب(ع) پیشوای مسلمانان است که هرگز به جاهلیت بازنگشت و عموهایم یکی

حمزة سیدالشهدا و دیگری جعفر طیار است و من و برادرم هر دو پیشوای جوانان اهل بهشتیم.

و پس از آنکه امام دهان دشمنانش را با سنگ برهان در هم شکست ،به ابن عباس گفت:
 -پسر عمویم!

اینها مرغهای ناتوانی هستند که می توان با مجادله ،پَرهایشان را در هم شکست.

چون ابن عباس خواست سخن بگوید ،معاویه از قدرت بیان او ترسید و سوگندش داد که خاموش
بماند و عبداهلل ناچار ساکت شد و به همراه امام از پیش معاویه بیرون آمد.
معاویه به اطرافیانش به تمسخر گفت:
 عمرو با این سخن گفت ،ولی نتوانست حجت او را باطل کند و مروان به زبان آمد و نتوانستبر او چیره شود.
و بعد رو به زیاد کرد و به مداخلة او اعتراض نمود و گفت:
 تو چرا با او بحث کردی؟ مگر نمیدانی که در برابر او به مانند کالغی در چنگال بازی؟عمروعاص به معاویه گفت:
 تو چرا برای کمک ما به او حمله نکردی؟معاویه گفت:
 آنوقت در نادانی شما شریک میشدم .آیا من میتوانستم با مردی به تفاخر پردازم که جدشرسول خدا پیشوای گذشتگان و آیندگان است و مادرش فاطمه(ع) پیشوای زنان جهان است؟
بعد به عمروعاص رو کرد و گفت:
 -اگر این سخنان را مردم شام بشنوند ،رسوایی بزرگی برپا میشود.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

در این صورت به چه چیزی افتخار میکنی؟
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بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)
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عمروعاص گفت:
 حسن به تو کاری نداشت ،ولی مروان و زیاد را مثل سنگ آسیا در هم کوفت و بینی آنها رامثل بوزینگان سوراخ کرد.
زیاد در تأیید سخنان پسر عاص در مخالفت امام ،گفت:
 به خدا قسم هرچه دلش خواست کرد .معاویه هم همیشه میخواهد ما را به هم بیاندازد .به خداقسم در هر مجلسی که حسن و ابن عباس بودند ،معاویه طرف آنها را گرفت.
ابن عباس که به خلوت رسید ،بین چشمهای امام را بوسید و از پاسخهای محکم امام در جواب
آن فرومایگان شگفتیها کرد و گفت:
 فدایت شوم ،ای پسر عمو که همیشه به مانند دریایی موج میزنی و به دشمن چنان حمله میکنیکه دل من را از این سرکشان یاغی شفا میبخشی.
 -5امام چند روزی از دمشق بیرون رفت و پس از بازگشت به نزد معاویه آمد و عبیداهلل زبیر در
حضور معاویه بود .معاویه به استقبال امام برخاست و امام را به احترام نشانید و گفت:
 ای ابامحمد! گمان میکنم که از رنج سفر خسته شدهاید ،بهتر است به منزل بروید و استراحت کنید.بعد عبداهلل زبیر را تحریک کرد و گفت:
 بهتر است که بر حسن تفاخر ورزی ،چون پدرت از یاران نزدیک پیغمبر و پسر عموی تو استو در اسالم امتیازات و بهرههای بزرگی دارد.
پس زبیر فریب معاویه را خورد و آماده شد تا بر امام بتازد و بر حضرتش فخر بفروشد و به معاویه
گفت :من میدانم و او.
عبداهلل به خانه رفت و شب را تا سپیده دم بیدار ماند و به اندیشه فرو رفت که چه گناهی برای
امام بتراشد .صبح که شد با شتاب پیش معاویه رفت تا به امام حمله برد و به مقامش تجاوز کند و
خشنودی معاویه را به دست آورد.
امام وارد شد و معاویه به احترامش برخاست و با تجلیل نشانید و چون مجلس آرام گرفت ،پسر
زبیر به سخن آمد و گفت:
 اگر در جنگ سستی نمیورزیدی و در مبارزه پیشی میگرفتی ،خالفت به معاویه نمیرسید وامروز ناچار نمیشدی که بیابانها را درنوردی و از صحراها بگذری تا به درگاهش راه یابی و از او
کمک بخواهی .اگر تسلیم معاویه نمیشدی ،امروز آزاد بودی و تو پسر علی(ع) هستی که در مبارزه
سختکوش و نیرومند بود و من نمیدانم چرا چنین کردی؟ آیا ارادهات سست بود و یا سرشتی
ناتوان داشتی؟ گمان میبرم یکی از این دو عیب در تو وجود داشت .به خدا قسم اگر نیرویی که در

 -به خدا قسم!

اگر بنیامیه مرا در سخن گفتن ناتوان نمیشمردند ،برای پست شمردن تو زبان از گفتار بازمیداشتم،

ولی اکنون برایت آشکار میکنم که من نابخرد و بیزبان نیستم.
آیا تو بر من عیب میگیری و بر من فخر میفروشی؟!

جدت در جاهلیت خانواده و معروفیتی نداشت ،تا اینکه با جدهام صفیه دختر عبدالمطلب ازدواج

کرد و در میان عرب سرافراز شد و به شرف او افتخار ورزید.

پس چگونه فخر میکنی بر کسی که دانه درشت و گرانبهای گردنبند است و پیشوای اشراف و

گرامیترین مردم روی زمین؟

این ماییم که شرفی پرنفوذ و کرامتی چیره و پیروز داریم.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

اختیار داشتی ،در دسترس من میبود ،میفهمیدی که من پسر زبیرم و از دالوران شکست نمیخورم
و نباید شکست بخورم؛ زیرا مادربزرگم صفیه دختر عبدالمطلب است و پدرم زبیر که از یاران نزدیک
پیامبر و تواناترین مردمان و بزرگوارترینشان از حیث نژاد و حسب در جاهلیت و فرمانبردارترین
صحابی رسول در اسالم است.
امام به یاوهگویهای پسر زبیر و بهتانهای ناروایش پاسخ داد و چنین فرمود:

گمان میبری که من تسلیم معاویه شدم؛ چگونه چنین کاری ممکن است!
وای بر تو!

من پسر دالورترین مردان عربم و در دامان فاطمه(س) چشم گشودهام که پیشوای زنان جهان و

بهترین کنیزان خداست.
وای بر تو!

من این کار را از روی ترس و ناتوانی انجام ندادم؛ علت آن بود که طرفدارانی چون تو داشتم که

به بیهوده طرفدار من بودند و به دروغ ادعای دوستی میکردند و من به آنها اعتماد نداشتم؛ چون شما

خاندانی فریبکارید و چرا چنین نباشد که پدرت با امیرالمؤمنین(ع) بیعت کرد و به زودی پیمانش را

شکست و به جاهلیت بازگشت و علی(ع) را که پارة پیکر پیامبر بود ،فریب داد و مردم را گمراه کرد
و چون در معرکة جنگ با یورش پیشتازان لشکر روبهرو شد و دندان تیز جنگاوران ،پیکرش را در هم

فشرد ،جانش را بیجهت از دست داد و بدون هیچ یاوری به خاک افتاد و تو به اسیری گرفتار آمدی؛
خسته و مجروح و کوفته ،پایمال سم ستوران و ناتوان از یورش سواران؛ و چون مالک اشتر تو را به
حضور امام آورد ،آب دهانت خشکیده بود و بر پاشنه میچرخیدی همچون سگی که از شیران هراسیده

و فراری باشد.
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وای بر تو!

این ماییم که روشنیبخش جهانیم و امت مسلمان به ما فخر میکند و کلیدهای اراده و ایمان به

دست ماست.

اکنون تو به ما حمله میکنی؟!

همین تو که زنان را میفریبی ،میخواهی بر فرزندان پیامبر فخر بفروشی؟!
سخنان ما را که همیشه در دم میپذیرند ،تو و پدرت رد میکنید.

مردم گروهی به اشتیاق و برخی به ناخوشی ،دین جدم را پذیرفتند و بعد که با امیرالمؤمنین(ع)

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

بیعت کردند ،طلحه و زبیر از بین آنها پیمان را شکستند و همسر پیغمبر را فریب دادند و به جنگ با
پدرم برخاستند و کشته شدند و تو را به اسارت به حضور علی(ع) آوردند و او از گناهت درگذشت

و خویشاوندانت را رعایت کرد و تو را نکشت و بخشید.

بنابراین تو آزاد شدة پدر من هستی و من آقای تو و پدرت هستم.

اکنون سنگینی گناهت را احساس کن.

پسر زبیر به شدت شرمسار شد و از بیپرواییش پشیمان گشت و به حضور امام آمد و با التماس
و نرمی درخواست بخشش و رضایت کرد و اعالم داشت که معاویه او را فریب داده و در این مورد
گفت:
 ای ابامحمد! معذرت میخواهم .این مرد (معاویه) مرا به جدال تو برانگیخت .حال مرا بر نادانیمببخش .چون شما از خاندانی هستید که گذشت و بردباری به سرشت شما آمیخته است.
امام به معاویه رو کرد و فرمود:
 میبینی که از پاسخگویی هیچکس باز نمیمانم.وای بر تو!

آیا میدانی که من از کدام درخت باروری جوانه زدهام .دست از این کارها بردار و گرنه داغی بر

چهرهات بزنم که همة رهروان شهرها و سرزمینها از آن سخن بگویند.

ابن زبیر گفت:
 معاویه شایستة چنین پاداشی است.معاویه به پسر زبیر رو کرد و گفت:
 چه خوب شد که حسن(ع) دلم را که از تو دردها داشت ،شفا بخشید و تیر را به کشتنگاهت304

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

انداخت و تو همچون کالغی در چنگال باز گرفتار شدی ،که هر طور میخواست با تو بازی کرد و دیگر
نمیتوانی به هیچکس تفاخر ورزی.
 -6از دیگر مناظرات ارزندة امام و مشاجراتی که موقعیت دشمنانش را در هم شکست ،داستانی
است که روزی امام به پیش معاویه آمد و دربان به سرعت حضور امام را به معاویه اعالم کرد ،معاویه
به اطرافیانش گفت:
 اگر بیاید ،باز هم وضع ما را تباه خواهد ساخت.مروان گفت:
 بگذار بیاید ،تا از او چیزی بپرسم که هرگز نتواند به آن جواب بدهد.معاویه او را از این کار بازداشت و گفت:
 چنین کاری را مکن ،زیرا سخن گفتن به اینها الهام میشود.امام وارد شد و معاویه به احترامش برخاست و به او تهنیت گفت .ولی مروان با تمسخر به امام
گفت:
 پیری خیلی زود موهای سبیلت را سفید کرده و میگویند این نشانة احمقی است!!امام در پاسخش فرمود:
 -این طور که میگویند نیست ،ولی ما بنیهاشم دهانی خوشبو داریم که چون نفسها زیاد به آن

میرسد ،موهای اطراف دهانمان سفید میشود؛ ولی شما بنیامیه دهانی بدبو دارید و زنانتان از دهان شما
روی میگردانند و بناگوشتان را میبوسند و در نتیجه موهای آن قسمت از چهرهتان سفید میشود.

معاویه خشمگین شد و به یارانش فریاد زد و گفت:
 به شما گفتم با او بحث نکنید ،حاال دیدید که روزگارتان را سیاه و حالتان را تباه کرد؟!امام از مجلس برخاست و آنها را در اندوهی بزرگ فرو برد.
در حال خروج این اشعار را میخواند:
تجربه کردم در این روزگار پنجاه سال

و پنج سال ،و لب از سخن فرو بستم

من در این دنیا بهرهای نبردم

و برای رسیدن به هوس هرگز نکوشیدم
آرزوهای دنیا همگی به پیش میآیند

و من یقین دارم که در گرو مرگی شتابانم.
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 -7امام در مجلس معاویه از شایستگی و برتری عظیم و امتیاز خانوادگیاش سخن میراند و
میگفت:
 -قریش!

همگان میدانند که من عزیز و بزرگوارم و هرگز به ناتوانی نگراییدهام و به تیرگی نیفتادهام؛ که

شناختی روشن و پدری بزرگوار دارم.

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

پسر عاص از این سخن ناراحت شد و روی به امام کرد و گفت:
 قریش میداند که تو در این خاندان از همه کم عقلتر و نادانتری؛ و خویهای ناپسندی داریکه یکی از آنها کافی است که تو را به خواري کشاند و همچون سپیدی چشم بر سیاهیاش چیرگی یابد.
به خدا قسم اگر دست از این کارها برنداری ،جامهای همچون پوست شتر بر خود میکشم و از خالل
آن سنگهای گداختهای به سویت پرتاب میکنم ،آنچنانکه دیگر برای تو کاالیی از مفاخرت باقی
نماند .مدتهاست که به سختی بر ما میتازی و ما را به دشواری میاندازی تا اجتماع را پراکنده سازی
و فتنهها برانگیزی .ولی خدا بر رسواییت میافزاید!!.
امام به جسارت پسر عاص چنین پاسخ داد:
 -اما به خدا قسم!

اگر نسبت خود را به یاد آوری و به رأی ناصواب عمل کنی ،هرگز به مقصدی نیکو نمیرسی و

به عزت و پیروزی دست نمییابی.
به خدا قسم!

اگر معاویه سخن مرا بپذیرد ،تو را دشمن فریبکار خود میشمارد؛ زیرا روزگار درازی است که

بخل میورزی و کینة خود را پنهان میداری و طمع به آرزوی بلندی میبندی که شاخة تو شایستگی

چنان برگ و باری ندارد و چراگاه وجودت چنان سبزی و خرمی را سزاوار نیست.
اما به خدا قسم!

خیلی نزدیک است که در بین دندانهای تیز شیران قریش جا بگیری ،آنها که دالورانی نیرومند و

سوارانی توانایند و تو را همچون دانهای در آسیاب خرد میکنند و چون با تو رویاروی شوند ،فریبکاریت
سودینمیبخشد.
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پسر عاص همیشه به دنبال فرصتی بود تا از خاندان پیامبر انتقام بگیرد و دشمنیاش را آشکار
سازد و این عداوت و کینه توزی نشانة پلیدی ذات و ناپاکی درونش بود؛ چنانکه روزي امام را در
حال طواف دید و به جانبش شتافت و خبث ذاتش را نمایان کرد و گفت:
 -ای حسن! گمان میبری که دین به وجود تو و پدرت برپاست ،در صورتی که دیدی خداوند

 -آگاه باش!

که جهنمیان نشانههایی دارند که با آن شناخته میشوند و آن نشانهها دشمنی با دوستان خدا و

دوستی با دشمنان اوست.
به خدا قسم!

که خودت میدانی پدر من هرگز در کاری شک نکرد و یک چشم بر هم زدن دربارة خدا تردید

نفرمود.

به خدا سوگند ای پسر عاص!

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

دینش را به دست معاویه برپا کرد و به همت او این دین را که در حال کجی بود ،راست گردانید و
پس از سستی و پنهانی آشکارش ساخت.
آیا خداوند از کشتن عثمان راضی بود و آیا شایسته است که تو امروز خانهاش را طواف کنی ،مثل
شتری که دور آسیاب میچرخد؟ تو اکنون جامهای بسیار سپید پوشیدهای ،ولی دامانت به خون عثمان
رنگین است .به خدا اگر از ترس پراکندگی مردم و دشواری کار امت نبود ،معاویه تو را هم به سرنوشت
پدرت گرفتار میساخت.
امام تیرهای سخنش را به سوی پسر عاص پرتاب کرد و چنین فرمود:

اگر از تبهکاریت باز نایستی ،چنان داغ سیاهی بر چهرهات بکوبم که تا زندهای شرمنده باشی.

بترس از اینکه با من درافتی ،چون خودت میدانی که من مردی کم خرد و سست اندیش نیستم

و چنان ناتوان نیستم تا کسی بخواهد دندان در من فرو برد.

من در خاندان قریش به مانند گوهر درخشانی در میانة گردنبندم .همه مرا و پدرم و نسبت پاکم

را میشناسند و این تویی که چندین نفر ادعای پدریت را کردند و باالخره فرومایهترین نفرین شدهها،
تو را به خود منسوب داشت.

پس با چنین پلیدی ،با من به مبارزه برمیخیزی.

برحذر باش که ما خاندان پاک پیامبریم که خداوند پلیدی را از ما دور داشته و پاکیزهمان ساخته

است.

 -8از دیگر وقایعی که در دمشق برای امام روی داد ،آنکه امام روزی بر معاویه وارد شد و معاویه
به احترام امام برخاست و به احترامش نشانید.
مروان از این جریان به خشم آمد و کینهاش بروز کرد و گفت:
 -ای حسن! اگر شکیبایـی معاویـه که میراث پدران بزرگوار اوست ،نمیبود ،تو هرگز چنین
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موقعیتی نداشتی و تو را میکشت که شایستة کشتنی .تو گروهی را برای جنگ بسیج کردی ،ولی
چون قدرت ما را دریافتی و دانستی که توانایی جنگ با سواران و لشکریان شام و بزرگان بنیامیه را
نداری ،ناچار تسلیم شدی و بیعت کردی و امان خواستی .و به خدا اگر چنین نمیکردی ،خونت را
میریختم و حق شمشیرم را در کشتن یک سرکش ادا میکردم .پس شکر خدا را که تو را به قدرت
معاویه گرفتار کرد و او با بردباریش تو را بخشید و اکنون میبینی که چگونه با تو رفتار میکند.
امام سخن مروان را چنین پاسخ داد:
 -وای بر تو ای مروان!

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

تو همیشه در میدانهای جنگ و به هنگام رویارویی با دشمن ،ریسمان خواری و ننگ به گردن

داشتی؛ زنان بر تو بگریند.

این ماییم که برهانهای روشن را به همراه داریم و اگر سپاسگزار باشید ،ما بر شما نعمت هدایت

را فرو باریدیم.

ما شما را به نجات میخوانیم و شما ما را به آتش دعوت میکنید و چقدر این دو مقام از یکدیگر

دورند.

تو به بنیامیه افتخار میکنی و میپنداری که آنها در جنگ پایدارند و همچون شیر دالورند.
مادرت به عزایت بنشیند!

مگر نمیدانی که تبار عبدالمطلب پهلوانان بزرگوار و یاران و نگهبانان و بزرگ مردانند؟
به خدا قسم!

که تو آنها را و هرکسی که از این خاندانند ،دیدهای که هرگز سختیها و خطرها به هراسشان

نینداخته و از میدان دلیران نگریختهاند و آنان همچون شیران ،خشمگین و حملهورند و این تو بودی
که از میدانشان گریختی و تو را به اسارت گرفتند و به همراه خویشانت به خواری و ننگ افتادی.
گمان میبری که میتوانی خون مرا بریزی؟!

اگر خیلی دالوری ،چرا نتوانستی خون آن کس را که بر عثمان حمله بُرد ،بریزی؟

که عثمان را همچون شتری ذبح کرد و تو آن وقت همچون گوسفندان نفیر میکشیدی و مثل زنان

فرومایه آه و ناله سر میدادی.

چرا از او دفاع نکردی و تیری به جانب قاتلش پرتاب نکردی؟ بلکه بندهایت میلرزید و چشمانت

را از شدت وحشت فرو میبستی و از ترس جانت از من پناه میخواستی ،چون بندهای که به دامان

آقایش درآویزد و من تو را از مرگ رهانیدم و اکنون معاویه را به قتل من برمیانگیزی و اگر آن روز
معاویه با تو بود ،او هم با عثمان کشته میشد .حاال هم تو و معاویه کمتر و ناتوانتر از آنید که بتوانید به
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من گستاخی کنید و اکنون گمان میبری که من بر بردباری معاویه زنده ماندهام؟!
به خدا قسم!

که معـاویه خودش را بهتـر از هـر کس مـیشناسـد و از اینکه حکـومت را به او واگـذاردهایم

سپاسگزارتر است و اکنون وجود تو همچون خواری در چشمش خلیده ،که نمیتواند دیده بر هم نهد و

اگر بخواهم ،میتوانم سپاهی بر اهل شام برانگیزم که جهان بر او تنگ شود و از حملة سواران به ستوه آید
بزرگوار و فرزندان نیکوکارمان ناشناخته باشند.
حال اگر راست میگویی ،آزادی.

پسر عاص با مسخره به مروان گفت:
 آیا او دروغ میگوید و تو راست میگویی؟و آن وقت این شعر را خواند:
وقتـی که شتر را داغ مـیکنند ،تیز میدود

ولی وقتیکه آهن در آتش است ،بیصداست.

و گفت :ای مروان نتیجة کارت را بچش.
معاویه به مروان فریاد زد و گفت:
 من گفتم که به این مرد گستاخی مکن و تو نپذیرفتی و به چنین خواری و تحقیری گرفتار شدی.آخر تو مانند او نیستی و پدرت به مقام پدر او نمیرسد .تو پسر مردی رانده شده و دور افتادهای؛ اما پدر
او پیامبر بزرگوار خداست و چه بسا کسانی که با پای خود به قبرستان میروند و گور خود را میکنند.
رگهای گردن مروان از شدت خشم باد کرد و به معاویه روی آورد و گفت:
 از غیر تخمهات سنگ بپران و از خاندانت حجت بیاور.بعد به پسر عاص رو کرد و گفت:
 از آن روز که پدرش علی(ع) بر تو حمله کرد و تو عورتت را برای نجات برهنه کردی از او میترسی.و بعد با شرمساری و ذلت برخاست و به معاویه گفت:
 به نزدیک دریا مرو که غرق میشوی و از همسایگی کوه بترس که تو را در هم میشکند. -9روزی دیگر امام نزد معاویه رفت و مجلس معاویه از اطرافیانش پر بود و امام از جای او پایینتر
نشست .معاویه از هر دری سخن میراند و بعد گفت:
 از عایشه عجب دارم که مرا شایستة خالفت نمیداند و میگوید من به ناحق به این مقام رسیدهام.او را چه میشود ،خدایش بیامرزد .در صورتیکه پدر این مرد  -امام حسن(ع) -با من در امر خالفت

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

و در آن وقت فرارکردن و نیرنگ و پرگویی ،تو را سودی نخواهد بخشید و ما کسی نیستیم که پدران

309

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

به جنگ پرداخت و خدا او را از بین برد.
امام فرمود:
 آیا از این کار خیلی تعجب میکنی؟ بلی به خدا. میخواهی از این عجیبتر برایت بگویم؟ بگو کدام است. اینکه من در چنین جایی بنشینم!معاویه خندید و به عادت همیشگی به نیرنگ افتاد و گفت:
 پسر برادرم ،شنیدهام قرضی به عهده داری .مبلغ آن چقدر است؟ صد هزار دینار.سیصد هزار دینار تقدیم میدارم؛ صد هزار برای وام ،صد هزار برای خاندانت و صد هزار دینار
دیگر مخصوص خودت ،با نهایت اکرام این جایزه را بپذیر.
امام از نزد معاویه بیرون آمد و یزید که در مجلس حضور داشت ،از احترام معاویه نسبت به آن
حضرت ناراحت شد و گفت:
 ای پدر! من مثل تو کسی را ندیدهام که حسن(ع) با تو چنین رفتار کند و تو در برابر به او سیصدهزار دینار بدهی.
معاویه گفت:
 این حق از خود آنهاست ،تو هم باید نسبت به آنها چنین کنی.و در اينجا معاویه به صراحت اقرار کرد که حق خالفت اسالمی با خاندان پیامبر است و او چنین
حقی را از آنها غصب کرده است.
اینها مشروح برخی مناظرات امام با دشمنانش بود که اکثر آنها را بیهقی و جاحظ نقل کردهاند و
دیگر مورخین آنها را در کتب خود آوردهاند و امام با چنین سخنانی معاویه و پیروانش را رسوا کرد

و عار و عیارشان را پدیدار کرد و فرومایگی و پستی بنیامیه را برای مردم شام بیان فرمود و به حق
چنین سخنانی ،به نوبة خود انقالبی بر ضد حکومت معاویه بود که موقعیتش را در هم شکست و او را
از پایگاه خالفت غاصبانهاش به گور بدنامی سرنگون ساخت.
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بعضی از پژوهشگران در صحت این گفتوگوها تردید کرده و آنها را ساختگی دانستهاند ،زیرا چنین

به زبان میآوردند و گفتاری زشت و ناروا بیان میداشتند و امام هم به ناچار به آنها پاسخ میگفت؛ ولی هرگز
به آنها دروغ نمیبست و به مانند آنها به ناروایی سخن نمیگفت.

به هر حال معاویه با آنکه از جانب امام تحقیر و خوار میشد ،باز رعایت شخصیت امام را میکرد
و به شدت از شکوه و موقعیت حضرتش میترسید و محبوبیت امام را نزد مردم لمس و احساس
میکرد و میدید که همگان ،حضرتش را محترم میشمارند و حتی در برابر او از فضیلت و عظمت
آن جناب سخن میگویند .چنان که راویان میگویند ،معاویه روزی در مجلس خود گفت:
 به من بگویید چه کسی از لحاظ پدر و مادر و عمو و عمه و دایی و خاله و جد و جده از دیگرانواالتر است؟
و منظورش این بود که از میزان عالقه و ارادت مردم نسبت به امام آگاه شود.
در این وقت مالکبن عجالن از جای برخاست و اشاره به حسن(ع) کرد و گفت :این مرد است
که پدرش بهترین مردم یعنی علیبن ابیطالب[ع] است و مادرش فاطمه دختر پیامبر خداست و عمویش
جعفر است که در بهشت پرواز میکند و عمهاش ام هانی دختر ابیطالب است و دايیش قاسم پسر پیغمبر
و خالهاش زینب دختر رسول خداست و جدش پیامبر خدا و جدهاش خدیجه دختر خویلد است.
معاویه خاموش ماند و سخنی نگفت و چون امام بیرون آمد ،عمروعاص با ناراحتی روی به مالک
کرد و گفت:
 دوستی بنیهاشم موجب شد که به ناحق سخن به زبان آوری؟مالک در جواب پسر عاص گفت:
 من به حق سخن گفتم و هرکس که برای خشنودی مخلوق خدا معصیت خدا را کند ،در دنیا بهخرمند و از دروغ
آرزوهایش نمیرسد و در آخرت به شقاوت میافتد .بنیهاشم درختهایی بارور و ّ
و ناپاکی برکنارند.
بعد به معاویه رو کرد و گفت:
 آیا چنین نیست؟معاویه هم چارهای جز تصدیق نداشت.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

گفتاری را از امام بعید میدانند و میگویند هرگز سخن ناروایی از امام شنیده نشده است و فقط سخن
امام را خطاب به مروان نقل میکنند که به او فرمود:
 پیشینهای از تو در نزد من است که اگر بگویم ،بینی تو به خاک مالیده میشود.بنابراین چگونه میتوان باور داشت که امام چنین سخنان درشتی به دشمنانش گفته باشد؟
ولی چنین اظهار نظري درست نیست ،زیرا دشمنان امام کلمات جسارت آمیزی نسبت به حضرتش
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معاویه از امام میترسید و از شورش و قیام او هراسی سخت به دل داشت .زیرا نبرد سهمگین
صفین همیشه در برابر چشمانش شکل میگرفت و به وحشت میافتاد و میترسید که مبادا چنین
معرکهای دوباره در برابرش پدید آید .به همین جهت مراعات حال امام را میکرد و به احترامش
میکوشید؛ چنانکه مورخین آوردهاند:
 روزی عمر و پسر عثمان ،خلیفة مقتول و اسامه پسر زید غالم پیامبر دربارة زمینی به نزد معاویهشکایت بردند.
پسر عثمان به اسامه گفت :مثل اینکه مرا نمیشناسی؟
اسامه هم جواب او را داد و بین آنها مشاجرهای درگرفت .اسامه او را به یاری بنیهاشم تهدید
کرد و برخاست و در کنار امام حسن(ع) نشست و بنیهاشم به او پیوستند و بنیامیه که این وضع را
دیدند ،آنها هم در کنار پسر عثمان قرار گرفتند.
معاویه ترسید که آتش فتنه زبانه کشد .برای رفع اختالف گفت:
 شتاب نکنید؛ من خودم دیدم که پیامبر خدا این زمین را به اسامه بخشید.و به این ترتیب به نفع اسامه رأی داد و او را بر پسر عثمان حاکم ساخت .وقتی که امام بیرون آمد
بنیامیه به معاویه هجوم بردند و او را سرزنش کردند و گفتند :عجب بین ما حکم دادی.
معاویه در پاسخ آنها از ترس و اضطراب پنهانی خود پرده برداشت و گفت:
 دست از من بردارید؛ به خدا قسم چشمهای آنها را که در زیر کالهخودها در جنگ صفّینمیدرخشید و هوش را از سرم میربود ،هرگز فراموش نمیکنم .نخستین مرحلة جنگ بگو مگو است
و بعدش شکایت است و سرانجامش فتنه است و بعد اشعار امرءالقیس را شاهد آورد...
در اينجا سخن ما دربارة مناظرات امام در دستگاه معاویه پایان مییابد.

1

عفو یا انتقام؟

ممکن است بعضی خوانندگان عزیز وقتی که مناظرات قاطع و محکم و افشاگرانة امام مجتبی
با اطرافیان معاویه را مالحظه میکنند ،برایشان این سؤال مطرح شود که آیا برخورد تند و تهاجمی
جد بزرگوارشان پیامبر رحمت
امام دوم با بنیامیه و بیان اسرار پشت پردة آنها و خاندان آنها با روش ّ
مطابقت دارد؟
در زندگی پیامبر(ص) بسیار اتفاق افتاد که بسیاری نبوت ایشان را انکار میکردند .اسائة ادب
 -1زندگانی امام حسن(ع) ،ترجمة فخرالدین حجازی ،ص.525
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اص ِب ْر َص ْبراً َجمي ً
ال
َف ْ

1

واکنش آرام پیامبر به توهین کنندگان ،معنای دقیق صبر جمیل است .همان رفتار بود که ستایش
خداوند را از آن خلق الهی باعث شد:
إِن َ
ظيم
َّک لَ َعل 
ی خُ ُل ٍق َع ٍ

2

مجموع ًا کنشهای دشمنان و واکنشهای پیامبر برخاسته از رسالت ارزشی و الهی و عاطفی پیامبر
بود که پروردگار متعال در یکی از کوتاهترین و زیباترین آیات بیان میکند:
َو ما َأ ْر َس ْل َ
مين
ناک إِ َّال َر ْح َمةً لِ ْلعالَ َ

3

وقتی رسالت پیامبر بر اساس رحمت مطلق باشد ،واکنشهای پیامبر در برابر بیادبیهای اهل مکه
هم باید بر اساس رحمت باشد؛ که یکی از خروجیهای رحمت و بخشش است.
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مشرکان و بتپرستان قریش در آغاز بعثت ،مشهور عام و خاص است .ریختن خاکروبه و حتی شکمبة
گوسفند بر سر و روی رسول خدا را همگان شنیده و یا خواندهایم؛ اما سعة صدر پیامبر در این برخوردها
مشهورتر از فعل اهل مکه است.
صبر پیامبر در برابر این اتفاقات به تعبیر قرآن صبر جمیل بود که خداوند سبحان به پیامبرش توصیه
کرد؛ آنجا که فرمود:

کظم غیظ

از طرف دیگر خداوند بزرگ عکسالعمل مسلمانان را در برابر نامالیمات ،آرام خواسته است.
مسلمان نباید زود برانگیخته شود؛
نباید در مقابل یک اتفاق کوچک واکنش تند و غیر عادی از خود نشان دهد.

در حقیقت اسالم در اينگونه موارد ،معتقد به سعة صدر و توصیه کننده به کظم غیظ است.
َو الْ ِ
مين الْغ َْي َظ َو الْ
عافين َع ِن ال َّن ِ
نين
ب الْ ُم ْح ِس َ
َ
کاظ َ
اس َو ال َّل ُه ُي ِح ُّ

4

و خشم خود را فرو مىبرند؛ و از مردم در مىگذرند؛
و خداوند نيكوكاران را دوست دارد.

پس چرا در رفتار امام مجتبی(ع) در مقابل بداخالقیها و پیمان شکنیهای شامیان عموم ًا ،و
معاویه و اطرافیان معاویه مخصوص ًا از کظم غیظ اثری نمیبینیم؟
 -1سورة معارج ،آیة.5
 -2سورة قلم ،آیة.4
 -3سورة انبیا ،آیة.107
 -4سورة آلعمران ،آیة.134
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در پاسخ باید بگوییم:
ما در یک مطالعة میدانیتر و دقیقتر در زندگی ائمه اطهار(ع) هیچ گونه تفاوتی نمیبینیم .زیرا وقتی
ما اصل والیت به معنای گسترده و وسیع آن را متوجه شدیم و دیدیم که همة آنها ''مؤ ّید مِن ِعند اهلل''
هستند ،پس همگی نور واحدند و از نور جز روشنایی و روشنایی بخشی و هدایت ،چیز دیگری انتظار
نیست.
وقتی ما به تنهایی رفتار پیامبر در اوایل بعثت با بتپرستان را مشاهده میکنیم ،ولی آن را با رفتار
پیامبر پس از هجرت ،و با همانها مالحظه مینماییم تا حدی پاسخی برای سؤال خود مییابیم.
اولین جنگ پیامبر با مشرکان قریش در 17رمضان سال دوم هجری یعنی تنها 18ماه بیشتر از
هجرت نمیگذشت .در آن جنگ افتخارآمیز 70نفر از سران قریش کشته شدند و 70نفر هم زخمی
گشتند .پیامبر دستور دادند حتی اجساد کشتگان آنها را هم به چاه بیندازند.
این رفتار پیامبر از دستور محکم خداوند بود ،که به پیامبر فرمود:
ِ
صاص َحيا ٌة
َو لَ ُک ْم ِفي الْ ِق

1

شما را در قصاص ،زندگانى است.

حیات یعنی زندگی ،زنده بودن ،پویایی ،سرزندگی ،مطرح بودن و مطرح ماندن و خالصه داشتن
برنامههایی کاربردی و اجرایی برای آنکه اسالم و مسلمانان را همیشه عزتمند ،شریف و باافتخار نماید.
با توجه به معنای تعیین کنندة حیات ،تا حدی به حکم محکم قصاص پی میبریم.

پیامبر(ص)مأموریتداشتندتامشرکانراتنبیهکردهوجمعآنهارامتفرقنمودهوبهتدریجبتپرستی
و بتپرستان را نابود کنند.
میبینیم که خداوند به پیامبر دستور میدهد:
َو َأ ِع ُّدوا لَ ُهم َما اس َت َط ْع ُتم ِم ْن ُقو ٍة َو ِم ْن ِر ِ
باط الْخَ ْي ِل
ْ ْ
َّ
ْ

ون بِ ِه َع ُد َّو ال َّل ِه َو َع ُد َّو ُک ْم
ُت ْر ِه ُب َ
هر نیرویی در توان دارید ،برای مقابله با دشمنان آماده سازید،
2

و همچنین اسبهای ورزیده به میدان بفرستید،
تا به وسیلة آن ،دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید.

آیه بسیار صریح ،روشن و روشنگر است .نباید سادگی کرد .نباید دشمن را دست کم گرفت.
نباید از فتنه و تهدید دشمن غافل شد؛ که همه چیز بر باد میرود.

 -1سورة بقره ،آیة.179
 -2سورة انفال ،آیة.60
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برگی از تاریخ
وقتی صفویه در ایران به قدرت رسید ،دو دشمن خونی داشتند.
 -عثمانیها در غرب،

 -و ازبکها در شرق و شمال شرق.

به تدریج افراد این سلسله اعم از فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی ،دنیامدار و رفاه طلب شدند.

کار به آنجا کشید که:
 وقتی شخص بیکفایتی مانند شاه سلطان حسین به سلطنت رسید،دیگر انگیزهای در دربار برای مبارزه با دشمنان خارجی نمانده بود.
تبع ًا مردم هم بیانگیزه شده بودند.
ذلّت این سلسله که زمانی آوازة شجاعت آنها دربار روم را هم به وحشت انداخته بود ،به جایی رسید
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شاه اسماعیل اول اقدامات ارزشمندی در آغاز برای اتحاد مردم انجام داد تا در سایة آن اتحاد به
تشکیل دولتی نیرومند با تفکر شیعی بپردازد.
شاه عباس اول قدرت اسالم و تشیع را با رشادت و شجاعت بیبدیل به رخ همة دشمنان داخلی و
خارجی کشید و بارها عثمانی را به تسلیم وادار کرد و بکرات ازبکها را تنبیه نمود و رهبر خونخوار
آنها یعنی «شیبک خان» را کشت...

که محمود افغان به راحتی اصفهان پایتخت صفویه را به محاصره در آورد و سرانجام شاه مفلوک صفویه به
نزد محمود افغان رفت! و تاج پادشاهی را بر سر او نهاد و برای بقای سلطنت او دعا کرد!!
پیامبر(ص) ،اسوة حسنه

خداوند مهربان پیامبر رحمت را با ویژگیهای منحصر به فرد فرستاد تا برای همیشة تاریخ و تا
قیامت ،الگو ،اسوه ،پیشوا ،میزان و مالک همگی باشد؛ آنجا که فرمود:
ي َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ُأ ْس َو ٌة َح َس َنةٌ
کان لَ ُک ْم ف 
لَق َْد َ

1

به طور تحقیق رفتار و عمل پیامبر برای شما،
زیباترین برنامه و خط و میزان است.

وقتی که پیامبر اسالم اسوة همیشگی تا قیامت است،

به طور مسلم برنامههای پیامبر باید به قدری جامع ،همهجانبه ،عمیق و فراگیر باشد،

تا بتواند به نیازهای تمامی بشر پاسخ درست دهد.
 -1سورة احزاب ،آیة.21
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ما امروز وقتی دشمنیهای پایانناپذیر استکبار جهانی،
علیه اسالم و مسلمانان را مشاهده میکنیم،

دستورات عمیق پیامبر اسالم(ص) را هم با خود داریم،
که باید مواظب توطئههای براندازانة دشمنان باشیم.

از طرف دیگر خداوند سبحان به وضوح دو دشمن جدی را که هرگز عداوت آنها نسبت به پیامبر
و نسبت به اسالم و مسلمانان تمامی ندارد ،معرفی میکند:
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

َت ِج َد َّن َأشَ َّد ال َّن ِ
آم ُنوا
داو ًة لِ َّل َ
اس َع َ
ذين َ
الْ َي ُهو َد ،
ُ 1
ذين َأشْ َرکوا
َو الَّ َ

دشمنترین دشمنان مسلمانان،
یهود،
و مشرکان هستند.

امروز؛

یهود خونخوار،
و مشرکان،

صهیونیستها هستند،

همپیمان با صهیونیستها،

 -یعنی دولتهای آمریکایی و اروپایی -

در آیة دیگری با صراحت بیشتری قصد صهیونیست و استکبار جهانی از دشمنی با پیامبر و تبع ًا
با مسلمانان را بیان میکند و میفرماید:
ی َع ْن َ
ى َح َّتی َت َّت ِب َع ِم َّل َت ُه ْم
ود َو َال ال َّنصار 
َو لَ ْن َت ْرض 
ک الْ َي ُه ُ
یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمیشوند،

2

مگر آنکه:
 -تو از آنها تبعیت کنی.

با توجه به آیة قبل ،معنای آیه چنین میشود:
 -1سوره مائده ،آیه .82
 -2سوره بقره ،آیه .120
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 زمانی صهیونیستها و امپریالیستها از تو و تبع ًا از مسلمانان راضی میشوند،که مسلمانان دست از اسالم بردارند،
و دربست تسلیم آنها شوند.

 -رحمت مطلق بودن پیامبر(ص)،

یعنی:

تعصبی نیست.
به معنای بیتفاوتی و بی ّ

 -تحت هیچ شرایطی نمیتوان از دشمن غافل بود.

پیامبر(ص) نیز اينگونه بودند.
گفتیم:

وقتی پیامبر(ص) به تبلیغ آشکار توحید میپردازند و آشکارا بتپرستی را هدف قرار داده،

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

حال دیگر وقتی که پیامبر(ص) را اسوة همیشگی خود دانستیم و تفاوت برخوردهای پیامبر را
ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی گرفتیم ،به خوبی متوجه میشویم که:

و علیه شرک و کفر موضعگیری میکنند،

رفتار بچهگانة بتپرستان در توهین به ایشان و یا خاکروبه ریختن بر سر ایشان،
چندان اهمیت ندارد.

اما:

وقتی برنامههای پیامبر(ص) برای نابودی شرک و کفر جدیتر شد،

و بتپرستان تصمیم به کشتن پیامبر گرفتند،

و پیامبر با امدادهای الهی از مکه به مدینه هجرت کردند،
پیامبر در مدینه علیه تمامیت بتپرستی،
َو لَ ْو بَ َلغَ ما بَ َلغَ .

موضعی انعطاف ناپذیر و جدی گرفتند.

هرچه بادا باد.

از آن به بعد مشاهده میکنیم که تمامی تصمیمات قریش واکنشهای ضعیف در برابر پیامبر بود.
مشرکان در تمامی جنگهای بدر و احد و خندق و خیبر ...برای بقای خودشان میجنگیدند ،که خانة
بتپرستی آنها از پای بست در حال ویرانی بود و برعکس اسالم هر روز فتح جدیدی میکرد و سنگر
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تازهای از بتپرستی را به اشغال در میآورد و وعدة الهی تحقق مییافت ،که:
جاء ن َْص ُر ال َّل ِه َو الْ َف ْت ُح
إِذا َ
ً1
ي ِ
دين ال َّل ِه َأ ْفواجا
ون ف 
َو َر َأ ْي َ
اس َي ْدخُ ُل َ
ت ال َّن َ
وقتی که نصرت الهی برسد،

خواهی دید که مردم(غیر مسلمان) دسته دسته به اسالم ایمان میآورند.

کیست که نداند اولین جنگ تعیین کنندة پیامبر اسالم با بتپرستان و با بتپرستی یعنی جنگ
بدر را ابتدا به ساکن پیامبر آغاز کردند.
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

پیامبر(ص) بودند که مسلمانان را برای مصادرة کاروان قریش که از نزدیکیهای مدینه میگذشت ،بسیج

کردند.

وقتی رئیس کاروان که ابوسفیان بود ،هم اهل مکه را از تصمیم مسلمانان آگاه و هم کاروان را
از بیراهه به مکه برد ،ولی پیامبر با گروهی که از مکه برای کمک به کاروان خود به بدر آمده بودند
،جنگیدند و آنها را تار و مار کردند.
خداوند،
مهربان با خودی؛
و مخالف با غیرخودی

بحث ما بیشتر شرح سیاست کالن اسالم است ،نه فقط بحث اخالقی.
خداوند سبحان که همه جا خود را مهربان و بخشایشگر معرفی میکند و میفرماید:
ب َربُّ ُکم َعل  ِ ِ
الر ْح َمةَ
َک َت َ
ْ
ی نَفْسه َّ

2

ِ
خداوند شما رحمت و مغفرت را بر خود فرض کرده است.

در عین حال:

وقتی پای حکومت اسالمی به میان میآید،

نامالیمات را نمیپذیرد و سستی در برابر مشرکان را قبول نمیکند.

خداوند ع ّزت مسلمانان را میخواهد و میفرماید:

َف ِل َّل ِه الْ ِع َّز ُة َجميع ًا

 -1سورة نصر ،آیات1و.2
 -2سورة انعام ،آیة.54
 -3سورة فاطر ،آیة.10
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3

تمام ع ّزت متعلق به خداست.

یعنی عزت فقط و فقط نزد خداست .هرکس میخواهد عزیز شود و عزیز بماند ،عزت را در هیچ
جایی نمیتواند بیاید ،جز در پیشگاه خداوند عزیز.
به همین دلیل میفرماید:
نين
َو لِ َّل ِه الْ ِع َّز ُة َو لِ َر ُسولِ ِه َو لِ ْل ُم ْؤ ِم َ

1

عزت مخصوص خداوند و پیامبر و مؤمنان است.

مبادی آداب شدن،

اجرای دقیق فرمان خدا،

و دستورات پیامبر(ص) است.

اینکه:

باید در برابر دشمن تا آخر ایستاد تا دشمن را از سلطه بر مسلمانان مأیوس کنند؛
این شرط الزم و کافی،

برای رسیدن به ع ّزت است.

در اول دعای افتتاح که در شبهای ماه رمضان خواندن آن توصیه شده است ،به خدا عرض میکنیم:
ْت اَ ْر َحم الر ِ
ت َأن َ
ین
َّک َأن َ
َو اَ ْی َق ْن ُ
اح ِم َ
ُ َّ
ِ
ِ
الر ْح َم ِة
فی َم ْوض ِع الْ َعف ِْو َو َّ
ِ ِ2
َأشَ ُّد الْم َع ِ
ین ِفی َم ْو ِض ِع ال َّن َک ِ
ال َو ال َّنق َمة
اق ِب َ
ُ

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

افراد اگر پیروی از خداوند و از رسول او کردند و مبادی آداب اسالمی گشتند ،عزیز میشوند.

و يقين دارم كه تو از همة مهربانان مهربانترى،
در جاى بخشش و مهربانى،

ميگوييم:

و از همة كيفردهندگان سخت گيرترى ،در مقام عقاب و كيفر.

پروردگارا! من به یقین رسیدهام که تو مهربانترین مهربانان عالم هستی .زمانی که بحث مهربانی،
بخشش و گذشت در میان باشد ،هیچکس در مهربانی به پای تو نمیرسد .اما:
 وقتی که بحث دین و مالکهای دینی در میان است و عدهای آگاهانه به ساختار شکنی[ميپردازند] ،و حقوق مسلمانان را نادیده میگیرند و بنیان خدا پرستی را هدف قرار دادهاند،
در اينگونه موارد دیگر عفو و اغماض بیمعناست.

تو در اينگونه موارد سختگیرترین و انتقام گیرندهترین هستی ،نباید به دشمن قسم خورده رحم کرد.

 -1سورة منافقون ،آیة.8
 -2مفاتیح الجنان ،دعای افتتاح.

319

به قول شاعر:

ترحم بر پلنگ تیزدندان

ستمکاری بود بر گوسفندان

با این بحث ،تصور نویسنده این است که پاسخ سؤال داده شد.
دیدیم که:

 در جنگ جمل امیرالمؤمنین(ع) دستور دادند فراریان را تعقیب نکنند،مجروحان دشمن را مداوا نمایند و پناهخواهان را پناه دهند.

 اما در جنگ صفین،بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

عالوه بر تعقیب جنگ افروزان،

امیرالمؤمنین(ع) دستور قتل مجروحان شام را نيز دادند.

این دو دستور امیرالمؤمنین حرکتی بسیار زیبا و عبرتآور است؛ زیرا:
جنگ جمل در یک نیمه روز با کشتهشدن طلحه و زبیر -آتشافروزان و رهبران جنگ -و اسارت
عایشه عم ًال تمام شد و دیگر نه کسی بود که به نیروهای پریشان در جبهة بصره سازماندهی جدیدی
دهد و نه مرکزی مانده بود تا آنها را پشتیبانی مالی و تسلیحاتی نماید.
امیرالمؤمنین حتی مروان را که به امام مجتبی پناه آورده بود تا عفو شود ،عفو کردند .بر عکس،
درصفین از آنجایی که:
اوالً :جنگ بیش از سه ماه به طول انجامید.

ثانی ًا :معاویه و دیگر سران یاغی در میدان بودند و نیروها را به اشکال مختلف تشجیع میکردند.

ثالث ًا :شام ،مرکز حکومت معاویه ،با همة امکانات در خدمت معاویه بود.

بنابراین وضع به کلی با جنگ جمل متفاوت بود .یعنی:

هر سرباز مجروح شامی پس از بهبودی مجددا ً به جنگ مولی میآمد و مشکل جدیدی ایجاد میکرد.

همچنین اگر به فراریان مهلت داده میشد،

با تحریک معاویه دیگر بار به قوای مولی حملهور میگشت و صف شهدا را طوالنی مینمود.

1

ما میخواهیم زنده بمانیم!!

به جرأت میتوان گفت:

 اگر یک رهبر جامعه فاقد هواداران و حامیان دلسوز و با درک سیاسی باال نباشد،کارش به جایی نمیرسد.

 -1اسالم مجسم ،عليمحمد بشارتي ،ص ،284نقل از :سياستنامة علي(ع) ،ص.393
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امام دوم در روزگاری زمام امور را به دست گرفت که مردمش س ِر همراهی را با ایشان نداشتند.
امام مجتبی در «مدائن» سخنرانی پر شوری به شرح زیر داشتند:
هیچ شک و تردیدی ما را از مقابله با اهل شام باز نمیدارد.

ما در گذشته به نیروی استقامت و تفاهم داخلی شما ،با اهل شام میجنگیدیم ،ولی امروز بر اثر

کینهها ،اتحاد و تفاهم از میان شما رخت بربسته ،استقامت خود را از دست داده و زبان به شکوه گشودهاید.
ولی امروز منافع خود را بر دین خود مقدم میدارید.

ما همانگونه هستیم که در گذشته بودیم ،ولی شما نسبت به ما آن گونه که بودید ،وفادار نیستید.

عدهای از شما ،کسان و بستگان خود را در جنگ صفین ،و عدهای دیگر کسان خود را در نهروان از
دست دادهاند.

 -گروه اول بر کشتگان خود اشک میریزند؛

 و گروه دوم ،خونبهای کشتگان خود را میخواهند؛ -و بقیه نیز از پیروی ما سرپیچی میکنند!

معاویه پیشنهادی به ما کرده است که دور از انصاف و بر خالف هدف بلند و عزت ما است.

فصل پنجم /خالصهای از زندگی سیاسی امام دوم(ع)

وقتی که به جنگ صفین روانه میشدید ،دین خود را بر منافع دنیا مقدم میداشتید،

اینک اگر آمادة کشته شدن در راه خدا هستید ،بگویید تا با او به مبارزه برخیزیم و با شمشیر پاسخ

او را بدهیم و اگر طالب زندگی و عافیت هستید ،اعالم کنید تا پیشنهاد او را بپذیریم،
و رضایت شما را تامین کنیم.

سخن امام که به اينجا رسید ،مردم از هر طرف فریاد زدند:
یعنی:

قیه
الب َ
قیهُ ،
الب َ
ُ

ما زندگی میخواهیم،
ما میخواهیم زنده بمانیم.

آیا امام دوم با چنین مردمی چارهای جز پذیرش پیشنهاد صلح را داشتند؟
شجاعت بینظیر امام دوم

از خودگذشتگیها ،شجاعتها و حماسهآفرینیهای امام دوم در جنگ جمل ،نهروان و صفین
بسیار زیاد بود.
رشادتهای امام دوم در جنگ صفین و تعدد حمالت گسترده و پشت سر هم که صفوف دشمنان
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را میشکافت و از کشته ،پشته میساخت .به رغم عدهای از جنگاوران که پس از هر عملیاتی که انجام
میدادند ،منتظر بودند که عدهای بیایند و آنها را ماساژ دهند ،امام مجتبی(ع) چنان ضربات کوبندهاي
بر پیکر نفاق وارد میآوردند که دشمن جرأت مقاومت را نداشت و به ناچار از صحنه فرار میکرد.
همین جنگاوریها بود که معاویه را از رویارویی با امام بیمناک کرد و پیشنهاد صلح نمود.
سلحشوری امام دوم در صفین بود که امیرالمؤمنین دربارة ایشان به اصحاب فرمودند:
الم ال َي ُه َّدنِي،
ْام ِل ُكوا َع ِّني َهذا الْغُ َ

ِ
َس بِ َه َذ ْي ِن َ -ي ْع ِني الْ َح َس َن َو الْ ُح َس ْين(ع)-
َف ِإنَّني اَنْف ُ

بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

ول ال َّل ِه ص ّلی ا هلل َع ِ
َع َلی الْم ْو ِ
ال َي ْنق َِط َع بِ ِهما ن َْس ُل َر ُس ِ
ت لِ َئ ّ
لیه َو آلِ ِه
َ

1

این جوان را به فرمان من از رفتن به جبهه مانع شوید؛
مبادا پشتم را بشکند.
زیرا دریغم میآید که با شهید شدن این دو جوان
 یعنی حسن و حسین(ع)-نسل رسول خدا[ص] قطع شود.

این شجاعت کمنظیر امام دوم است و آن هم افرادی که چنان دنیامداری بر آنها حاکم شده که
هدفی جز زندهماندن با هر ذلّتی به چیز دیگری نمیاندیشند.
راستی:
 -امام مجتبی(ع) با آن به اصطالح هواداران بیمعرفت،

چارهای جز پذیرفتن صلح داشتند؟!

 -1نهج البالغه خطبة.200
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منابع

کتابنامه

قرآن كريم
نهجالبالغه
صحيفة سجاديه

1ـ صحيفة امام؛ ج41

2ـ چهار گفتار؛ آيتاهلل سيدعلي خامنهاي ،مقام ّ
معظم رهبرى 
3ـ سخنرانى ،كنگرة امام رضا ،مقام ّ
معظم رهبرى

4ـ صلح امام حسن(ع)؛ پرشكوهترين نرمش قهرمانانة تاريخ ،ترجمة آيتاهلل سيدعلي خامنهاي
5ـ تفسير راهنما؛ آيتاهلل هاشمى رفسنجانى
6ـ اوج دفاع؛ خاطرات آيتاهلل هاشمى رفسنجانى در سال 1356
7ـ مجموعة آثار؛ استاد شهيد مرتضى مطهرى
8ـ پرتويى از عظمت امام حسين(ع)؛ آيتاهلل لطفاهلل صافىگلپايگانى
9ـ ارشاد؛ شيخ مفيد
10ـ بحاراالنوار؛ عالمه مجلسى
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حر عاملى
11ـ وسايل الشيعه؛ شيخ ّ

12ـ من اليحضر الفقيه؛ شيخ صدوق
13ـ الغدير؛ آيتاهلل عالمه اميني
 -14مفاتحالجنان؛ شيخ عباس قمى
15ـ تفسير الميزان؛ عالمه طباطبايى
16ـ تفسير نمونه؛ آيتاهلل مكارم شيرازى
17ـ شبهاى پيشاور؛ سلطان الواعظين شيرازى 
بررسی زندگی سیاسی امام حسن(ع)

18ـ زندگانى حضرت محمد خاتمالنبيين(ص)؛ آيتاهلل رسولى محالتى
189ـ ميزان الحكمه؛ آيتاهلل رىشهرى
20ـ صلح امام حسن(ع)؛ ترجمة فخرالدين حجازى
21ـ سيرة پيشوايان،؛ استاد مهدى پيشوايى
22ـ امالى؛ شيخ صدوق
23ـ عيون االخبارالرضا،؛ شيخ صدوق
24ـ از آغاز اسالم تا سقوط بنىاميه؛ دكتر سيدجعفر شهيدى
25ـ فرازهايى از تاريخ پيامبر اسالم(ص)؛ آيتاهلل جعفر سبحانى
26ـ شرح نهجالبالغه؛ ابن ابىالحديد
27ـ االمالى؛ ابوالفرج اصفهانى
28ـ مروج الذهب؛ مسعودى
29ـ مناقب؛ ابن شهرآشوب
30ـ هارون الرشيد؛ پناهى سمنانى
31ـ ينابيع الموده؛ سليمان حنفى
32ـ اسدالغابه؛ ابن اثير
33ـ سياست نامة امام على(ع)؛ آيتاهلل رىشهرى
34ـ آينه در كربالست؛ دكتر محمدرضا سنگرى
35ـ حسين بن على(ع) ،امام شهدا؛ دكتر مرضيه محمدزاده
36ـ خاطرات مرحوم حجتاالسالم فلسفى
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37ـ ائمه در قرآن؛ خيراهلل مردانى 
38ـ اسالم مجسم؛ زندگى سياسى اميرالمؤمنين(ع) ،علىمحمد بشارتى
39ـ از عرش تا عرش؛ زندگى سياسى حضرت زهرا(س) ،علىمحمد بشارتى
40ـ شايستهترين همسر پيامبر؛ شرح زندگى حضرت خديجه(س) ،علىمحمد بشارتى
41ـ ميهمان آسمانى؛ زندگى سياسى حضرت رضا(ع) ،علىمحمد بشارتى
42ـ شاهد شهيدان؛ زندگى سياسى حضرت امام حسين(ع) ،علىمحمد بشارتى
43ـ واليت سرخ؛ علىمحمد بشارتى
44ـ در وادى عشق؛ دلسرودهها ،علىمحمد بشارتى
45ـ لبخند شعر؛ دفتر شعر عاشورايى ،علىمحمد بشارتي
 -46صلح امام حسن(ع)؛ معلم شهيد استاد مرتضي مطهري
-47كلمه اإلمام الحسن(ع) ،حسن شيرازي
 -48آثار الحرب فی فقه االسالمیه ،وهبه ذحیلی
منابع
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از سري انتشارات مجتمع فرهنگي عاشورا
 -1ني نامهي خورشيد
مجموعهي نوحه و مراثي عاشورايي /ادبيات عاشورايي1

محمدقاسم فروغي جهرمي

 -2قصهي عشق
نوحه و مراثي عاشورايي /ادبيات عاشورايي2

محمدجواد غفورزاده (شفق)

 -3شرح منظومهي ظهر
نقد وبررسي شعر عاشورا از آغاز تا امروز /ادبيات عاشورايي3

دكتر غالمرضا كافي

 -4حسينبن علي(ع) ،امام شهدا /ادبيات عاشورايي4

دكتر مرضيه محمدزاده

 -5شعر آييني و تأثير انقالب اسالمي بر آن /ادبيات عاشورايي5

زهرا محدثي

« -6هدايت» و «جنگ نرم و سخت» در زيارت عاشورا /ادبيات عاشورايي6

دكتر علياكبر احمديان

 -7عاشورا در شعر معاصر و فرهنگ عامه /ادبيات عاشورايي7

دكتر مرضيه محمدزاده

 -8نقد و تحليل شعر عاشورايي فارسي و عربي  /ادبيات عاشورايي8

دكتر نرگس انصاري

 -9جز زیبایی ندیدم
رأیت الاّ جمیال»  /ادبيات عاشورايي 9
شرحی بر کالم حضرت زینب(س)«ما ُ

دكترعلیاکبر رنجبران تهرانی

 -10اسالم مجسم
بررسی مختصر زندگی سیاسی علیبنابیطالب(ع)  /ادبيات عاشورايي10

دكترعلیمحمد بشارتی

 -11از عرش تا عرش
بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت فاطمه(س)  /ادبيات عاشورايي11

دكترعلیمحمد بشارتی

 -12خانواده در نهضت حسینی
تحلیل روانشناسی روابط خانوادگی  /ادبيات عاشورايي12

عبدالرحیم پورشجاعی

-13شایستهترینهمسر
بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت خديجه(س) /ادبيات عاشورايي13

دكترعلیمحمد بشارتی

ی دیگر
 -14حسین زبان 
ترجمه و تحلیل شعرهای حسینی در ادبیات معاصر عرب  /ادبيات عاشورايي14

دکتر نرگس انصاری

 -15چهل منزل با حسین(ع)
مقتل  /ادبيات عاشورايي15

دكترعلیاکبر رنجبران تهرانی

 -16مدیریت عاشورایی /ادبيات عاشورايي16

دكترحسین علیانعطاآبادی

