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  :اشاره
  

  

بدسـتم رسـيد كـه    ) يگـوار ربز ردبـرا  ي به واسطه(سخگوييادو سؤال جهت پ چندي پيش
 ،ديگري كه به لحـاظ موضـوع  آن  و )ع(بوط به وجود مقدس امام حسن مجتبيرها م يكي از آن

  .قرآن كريم است شريفه در ي يك آيه درمورد عبارتي از ،بي ارتباط با سؤال اول نبود

 در هـاي تهيـه شـده    پاسـخ  ها و اينك سؤال .پاسخ تفصيلي به پرسش نخست را الزم ديدم
  . گيرد مي  مندان قرار عالقهنظر   و  معرض نقد

غيرمستقيم به منابعي  رجوع مستقيم و عالوه بر زوه،اين ج ي تهيه الزم به ذكر است كه در
  :ام ي فراوان برده ازسه كتاب ذيل بهره ،اره رفته استها اش ها به آن پاورقي كه در

 شريف قريشي ترجمه فخرالدين حجازي باقر: نوشته -2و 1 زندگي حسن بن علي جلد -1
 فريدوني حسين دكتر: گردآوري ، نگارش وتاريخ مظلوم نقل و) ع(امام مجتبي -2
  هاشم رسولي محالتي سيد:  ي ، نوشته)ع(گاني امام حسن مجتبيندز -3

 فرهنگ اهل بيـت عصـمت و   گسترش مكتب و مسلمين و خداوند متعال پيروزي اسالم و از      
  .را خواستارم! ها قلب هاي الهي برجامعه و حاكميت ارزش و  )ع(طهارت

                                                                        

  احمدآيت اللهي                                                                            

1389مهرماه سال                                                                            
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  بنام خدا

  :سؤال اول

  باسالم  «

ام كـه   انـد شـنيده   داشـته ) پراكنـده (گي ائمه مطالعاتيافراد كه درخصوص تاريخ زند بسياري ازاز 
  .اند كه مورد سرزنش اطرافيان واقع شدههمسران متعدد اختيار نموده تا جايي  )ع(حضرت امام حسن

  ميان ائمه حرمت ايشان بدين شكل مورد تعرض واقع شود؟ اصوالً چه عاملي باعث شده تا در

   » )دكترطه حسين(فرزندانش  علي و:  يكي ازمنابع نام 

  

  :پاسخ
  

  :قبل از ورود به بحث اصلي الزم است به چند نكته اشاره شود:    قدمهم

فرهنگي و فكري ، در شرايط اجتماعي »تعدد همسران«  موضوع :مسائل و موضوعاتي چون  -1
 نبايـد بـا   ،و قـرون بعـدي  سال قبل  1400در والعرب  جزيره اقتضائات اقتصادي و سياسي درو 

زندگي اجتماعي و حال و هـواي فرهنگـي روزگـار فعلـي ارزيـابي و مـورد        يها معيارها و ارزش
گذشته بخصـوص در موضـوعات و    تاريخ ي هاي تاريخي در مطالعه اگر تفاوت. مقايسه واقع شود

جه گيـري  در نتي ،گر مطالعه محقق و بدون ترديد بدقت لحاظ نشود اجتماعي و فرهنگيمسائل 
  .دچار لغزش و اشتباه خواهد گرديد خودهاي  و تحليل

ندارد بلكه اين امر در مورد اكثر ) ع(يتباختصاص به امام حسن مج ،موضوع تعدد همسران -2
چنانكه تعداد  ،نيز مطرح است) ع(دوران از جمله ديگر ائمه معصومينهاي تاريخي آن  شخصيت
كنيزان آن حضـرت   تن و تعداد 8  را )]س(كبري حضرت صديقه غير از[ )ع(منينيرالمؤزنان ام

بـا ايـن حـال در هـيچ     . ندا ز كنيزان داراي فرزنداني هم بودهاند كه از تعدادي ا نفر نوشته 17را 
 3 انـد كـه   هدتن نام نبر 13را بيش از ) ع(ي يا تاريخي مجموع زنان امام حسن مجتبيمنبع رواي

  .اند افتخار همسري با ايشان را داشته )ع(ت پر بار امام ها كنيز و بقيه در طول حيا نفر از آن 4يا 
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 70اند داشتن  نسبت داده) ع(به اين امام همام  اي از منابع روايي و تاريخي اما آنچه در پاره -3
كسي (= بودن  مطالق همسر و نيز وصف 300و حتي  250ها  اي از آن و در پاره 90و در برخي 

رسد همين موضوع است كه مـورد   كه به نظر مي باشد ان ميايش) دهد زياد زنان را طالق مي كه
و توان انـدك   همزجات عبضادر حد   – آتي ي محترم بوده و ما نيز طي سطور ال كنندهسؤ نظر
 اجمـال  درحد البته -ما اين موضوع را از جهات گوناگون . به بررسي آن خواهيم پرداخت - خود

از حيـث   :نخسـت  خـواهيم داد  قـرار بحث و بررسـي  مورد   -... و با توجه به محدوديت مجال و
 :دوم .ي روايات وارد در اين خصوص ايهربوط به سند شناسي و رجال و درهاي م روايي و بررسي

انطبـاق  موضـوع بـا مسـلمات     هاي تاريخي مربوط و نيز از لحاظ  تحليل نقل از جهت تاريخي و
: سـوم ...  و) ع(خصـيتي امـام حسـن    هاي غير قابـل ترديـد تـاريخي و ش    اعتقادي و نيز واقعيت

ن اتهامـات مـوهن در مـورد امـام     ال اساسي كه خاستگاه ايؤس بندي نهايي و پاسخ به اين  جمع
  است؟ اهداف اين تبليغات سوء چه بوده انگيزه و علت وكجاست و ) ع(حسن
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  فصل اول

  :بررسي روايات منقول در كتب رجالي و روائي

روايـي و   در منابع ،ايشانبه مطالق  نسبت و نيز) ع(خصوص تعدد همسران امام حسن در 
واقـدي و  ها را ابن سعد صاحب كتـاب طبقـات از    آن ازروايت  3روايت وجود دارد كه  5رجالي 

  .فكنيما نظري به اين روايات ميابتدا . نقل كرده است مدائني روايت را ازيك 

پدرش براي ما نقل كرد كه  از واقدي از حاتم بن اسماعيل از جعفر بن محمد :روايت اول
دهد تا آنجا كه  گيرد و طالق مي حسن بن علي همچنان پيوسته زن مي :گفته است مي  )ع(علي

    1.له براي ما ميان قبائل دشمني ايجاد كندأبيم دارم اين مس

اي : ت فرمـوده اسـ   مي) ع(ان اشخاص براي ما نقل كرد كه عليواقدي از هم :روايت دوم 
 مـردي از قبيلـه  . الق دهنـده اسـت  حسن بن علي زن مدهيد كه مردي بسيار طبه ! مردم كوفه

 دارد و هـر كـدام را    خواهـد نگـه   دهيم هر كدام را مي به خدا سوگند به او زن مي: گفت همدان
  2.زدسادارد رها  خوش نمي

كنـد كـه    مـي  نقـل  )ع(ي بن عمر از پدرش از علي بـن حسـين  واقدي از عل :روايت سوم 
د با ايـن حـال از هـيچ    بو) مطالق(مردي بسيار طالق دهنده  ) ع( ن بن عليحس :گفته است مي

   3.داشت مي دوستش زن همچنان به او دل بسته بود و شد مگر اينكه آن زني جدا نمي

نـود زن را بـه همسـري گرفتـه       )ع(حسـن  ... :علي بن محمد مدائني مي گويد :روايت چهارم
   4.است

افكنيم تا ميـزان   مي )ها راوي اين روايت(شخصيت واقدي حال نگاهي كوتاه به زندگي و  -
-130 (واقـدي   عمـر ابوعبـداهللا محمـد بـن      :وثاقت وي از لحاظ سـند شناسـي روشـن شـود    

مكي بود كه بخصوص از عطاياي  تگان به حكومت عباسي و يحيي بن خالد براز وابس) ق.ـه207
هدي بغـداد از  ما در عسكرالوي همچنين متصدي پست قض .رسيدبه مال و مكنت اخير شخص 

از  مون ووصـي مـأ  نامبرده . سمت را بر عهده داشتو تا آخر عمر اين  هسوي خالفت عباسي بود

                                                            

  26ص /  5ج / ابن سعد، ترجمه طبقات، دكترمحمود دامغاني - 1
  27ص / همان  - 2
  27 ص/ همان - 3
  28ص / همان - 4
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شـافعي  . ه او اعتمـاد ندارنـد  حتي اهل سنت ب ،از نظر وثاقت 1.موالي عباسيان شمرده شده است
احمد بن حنبل و نسـائي    3داند وك الحديث مياري او را متربخ 2.ددان هاي او را دروغ مي نوشته

اجماع نظرات بر وهـن واقـدي   : ف اهل سنت گويدورا دروغگو دانسته و ذهبي رجالي معنيز او ر
شيعه او را متمايل به مـذهب عثمـاني دانسـته     بزرگ شيخ مفيد از علماي 4.استقرار يافته است

  !نمود دبايد ترديحداقل چنين شخصي باشد در صحت آن آن  قلنافلذا روايتي كه  – 5است

كنـد كـه ايـن     ه نام علي بـن عمـر نقـل مـي    ضمن اينكه واقدي روايت سوم را از شخصي ب
در موصـوف   يبـ ذه ذهن واقـدي باشـد زيـرا     ي ساخته رسد به نظر مي شخص ناشناخته بوده و

  .)دانسته نشد كه كيست(ال يدرى من هو :نويسد  د او ميدر مور 6كتاب ميزان االعتدال

 هيان و از موالي سمرومدائني است كه عثماني مذهب و طرفدار ام ،هارمو اما راوي روايت چ
 يفيون اهل سـنت او را در نقـل حـديث ضـع    ديگران از رجالو  ابن حجر و 7بن حبيب اموي بود

 الزم بـه ذكـر   .نـدارد  يلذا هيچ ارزش و نيستهم منتسب به معصوم  خبربعالوه اين   8دانند مي
 )به نقل از كافي( 10بحاراالنوار و 9يت اول در دو كتاب فروع كافيروا شبيه است كه روايتي كامالً

دو  حميد بن زياد و حسن بـن محمـد سـماعه هـر    نام ه كه دو تن از راويان آن ب نقل شده است
معارضـي    شيعه واقفي هستند فلذا روايت هاي منقول از آنها به شرطي مقبول است كـه دليـل  

فلذا بـه ايـن روايـت     11.ن زياد بن عيسي مجهول استراوي سوم يعني محمد ب نداشته باشند و
ها نقل شده با اين تفاوت  در همان كتاب مزبورشبيه روايت  يروايت ديگر .هم اعتماد نتوان كرد

 كـه در » ... زن طـالق داد  50) ع(حسن بـن علـي  « خورد مي بچشم كه در اول روايت اين جمله
ـ  عالءنام يحيي بن ابي اله سلسله اسناد آن نام شخصي ب ه وجود دارد كه رجاليون فريقين او را ب

                                                            

  473ص/  3ج/ االعيان فياتوابن خلكان،  - 1
  462ص/  9ج/ راعالم النبالءذهبي، سي -2 
   364ص/  9ج/ تهذيب التهذيبابن حجرعسقالني،  همان و -3 
  368ص/ 9ج/ تهذيب التهذيب -4 

  325ص/  8ج/ قاموس الرجال تستري،  - 5
  148ص/  3ج / ميزان االعتدال ذهبي،  - 6
  36ص/  2ج/ تاريخ سياسي اسالم ،رسول جعفريان - 7
  386ص/  4ج/ زانلسان الميابن حجرعسقالني،  - 8
    56ص / 6ج /فروع كافي كليني،  - 9
   172ص / 44ج /بحاراالنوارمجلسي،  -10

  93- 94ص / 16ج/ معجم رجال الحديث ،خوئي ...آيت ا - 11
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  1.اند شناسانده» كند دروغ پردازي كه حديث جعل مي«كه  عنوان شخصي

 :نقـل كـرده كـه   ) ع(از امام صـادق  ،روايت پنجم را احمد بن محمد برقي در كتاب محاسن
ا ض كـرد بـراي مشـورت خـدمت شـم     عر آمده و) ع(اميرالمؤمنينمردي نزد : فرمودند) ع(امام 

اند به نظر شما  هر سه از دختر من خواستگاري كردهبن جعفر  ...ام حسن و حسين و عبدا رسيده
زيـاد  را به حسن پاسخ مثبت مده زيرا او زنان ...  :فرمودند) ع(ن پاسخ مثبت دهم امامبه كدامشا

  2.نفع دخترت خواهد بود به ت را به او بده كهن را برگزين و دخترحسي ،طالق مي دهد

راويـان   مرسل است يعني سلسـله  ،و حديثورد سند اين روايت بايد گفت اين روايت در م
 ،ف سـندي ا قطـع نظـر از جهـت ضـع    تواند مورد اعتماد واقع شود و ام آن كامل نيست فلذا نمي

ي او  باشـد امـا رجـاليون دربـاره     مـي شخصي صادق و قابل اعتمـاد  ، رچه برقي به لحاظ وثاقتگ
 و يف و غير ثقه اعتماد كرده و داراي رواياتايات و احاديث بر افراد ضعنقل رو او در « گويند مي

   3.او مشكل بتوان اعتماد نمود فلذا به روايات » احاديث مرسل فراواني است

 ياحتـو دهيم تا روشن شـود م  از لحاظ متن مورد بررسي قرار مي حال روايات فوق الذكر را
جام منطقـي و انطبـاق بـا واقعيـات و مسـلمات      سـ چقـدر از ان  - قطع نظر از سند - اين روايات

  .دار استرتاريخي برخو

: فرمـود ) ص(ل نزد خداوند است چنانكه پيامبردانيم در اسالم طالق منفورترين حال مي  -1
) ع(امام صادق. غض اليه من الطالقباَ اهللا شيئاً ما احلٌ: نيز فرمود و .اَبغض الحاللِ الي اهللاِ الطالق

 .از طـالق نيسـت   ه خداوند عزوجل حالل كرده است چيزي نـزد او منفـورتر  در بين آنچ: فرمود
طـالق   ازدواج كنيـد و : اسـت و نيـز فرمـود    ي هوسران بيـزار  از زياد طالق دهنده خداوند اهمان

او را ) ص(رفت امامي كه پيـامبر توان پذي حال آيا مي  4.لرزاند زيرا طالق عرش خدا را مي ندهيد
علـم و معرفـت و    ي در سـايه  ،تطهيـر  ي عرفي كرده و به موجب آيـه ن اهل بهشت مسرور جوانا

مرتكب  بار 50آن هم حداقل  ،رانزد خدا  رباشد اين عمل منفو از گناه ميمعصوم  ،تهذيب نفس
  شود؟

نقول كراهت نداشت چرا بنا به روايات مبه لحاظ شرعي  ،اگر طالق دادن اين تعداد زن  -2

                                                            

  271ص/  5ج/ الغديرعالمه اميني،  - 1
  337ص  / 43ج /و بحار االنوار 601ص  / 2ج /محاسن برقي - 2
   261ص / 2ج /معجم رجال الحديث  - 3
   268ص /15ج /وسائل الشيعهحرّعاملي،  - 4
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اگـر ايـن   موم از اين عمل فرزندش اظهار نا خرسندي كند و شود نزد ع ناچار مي) ع(منانمؤامير
  ؟شد مرتكب آن مي) ع(ود چرا امام حسن ب) ع(منان كار مبغوض خداوند و اميرمؤ

ها  داد كه آن ي زنان خود را گروه گروه طالق ميدر حال) ع(بنابر روايت سوم امام حسن   -3
انصاف و مغاير با عواطف  الف مروت وآيا چنين عمل مكروه و خ !همچنان به او عالقه مند بودند

ي دشـمنان   كـه بنـا بـه گفتـه    ) ع(ي ممكن است از شخصـي مثـل امـام حسـن    و احساس انسان
نـام زهـد   ه چنانكه شيخ صدوق كتابي مستقل ب[ بود سر بزندترين فرد روزگار امامت خود پارسا

دنائـت   داقمصـ  وقتـي از معنـي و  ) ع(جالـب اينكـه از امـام مجتبـي    ]. نوشته است) ع(الحسن 
رهـا  ) بي احساس مسـوؤليت (خود را در فكر خود بودن و همسر  ]دنائت يعني: [پرسيدند فرمود

   1.كردن

منـابع  داشـتن   ها مسـتلزم در اختيـار   سپس طالق آن ازدواج با دهها زن و بدون ترديد  -4
 -ثانيـاً  مكنت بود؟  وداراي اين همه مال   -اوالً : )ع(به راستي آيا امام حسن ،مالي زيادي است

مين نيـاز فقـراي مسـلمين صـرف     نصف اموال خود را در راه خدا و تأ آيا امامي كه حداقل دوبار
از همـه   سـت؟ صـرف نظـر   ابـوده  ن هم در اين گونه امور اهل اين همه اسراف ولخرجي آ ،دهكر
 ندر يك ميهمـاني كـه فقـرا در آ   كه فرماندار خود را به علت شركت  )ع(منينؤالمها آيا امير اين

هايي در زنـدگي   داد فرزند خودش چنين هزينه كند اجازه مي حضور نداشتند آن گونه توبيخ مي
] ...ير بـا نسـتج [ ههاي مكـرو چنان در برابر كار) ع(اميرالمؤمنينآيا  ؟خود داشته باشد يخصوص

 بـه او زن  و( كند با او مقابله كنند در خواست ميم شده كه از مرد...] با نعوذ[فرزند خودش عاجز
آيــا مــردم بــه !  عــام و در يــك ســخنراني عمــوميمــأل آن هــم بــه صــورت علنــي در) ندهنــد

كنيد عدالت را به هر قيمتي و در مـورد هـر كسـي     مي گفتند شما كه ادعا نمي )ع(منينؤالمامير
؟ آيا عثمان بـن حنيـف   !تواني از پس فرزند خود بر آيي ن مالحظه اجرا خواهم كرد چرا نميبدو

جلـو چشـم خـود    كه بنويسيد شما ) ع(منينؤتوبيخ آميز اميرالم ي خ به نامهحق نداشت در پاس
را به مچگونه  ،هاي فرزند خود و مخارج طالق آنها بر آيي هاي سرسام آور زن تواني از هزينه نمي

  كني؟ مي خاصي اينگونه بصورت علني مذمت و محكومخاطر حضور در ميهماني 

در ) ع(منينؤو طـالق در دوران حكومـت اميرالمـ    اين همـه ازدواج  ،اما بنابر روايت دوم -5
در طـول دوران  كـه   در حالي كه تمام متون تاريخي حـاكي اسـت   .گرفته است كوفه صورت مي

كفر و نفـاق   ي مشغول جنگ با جبهه ،ايشان، كه )ع(اميرالمؤمنين )چهار سال و اندي(حكومت 

                                                            

  104ص/ 78ج/ بحار االنوار  - 1
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در كنـار پـدر بزرگـوار    ) ع(ام حسـن يا در پي تجهيز سپاه و آمادگي براي مقابله با دشمن بود ام
هاي جمل و صفين و نهـروان حضـوري فعـال     در جنگ )ع(اميرالمؤمنينخود حاضر و در ركاب 

سـال و بنـا بـه نقـل      خرات آن بيش از يـك ت و مؤتنها جنگ صفين بدون لحاظ مقدما وداشت 
همـه   ايـن ) ع(است حال بايد پرسيد امام حسـن  هسال و نيم طول كشيد معروف نزديك به يك

و دار يـر يـا در گ ! گهاي جنـ  ؟ در ميدانه استرساند طالق را كي وكجا به سرانجام مي ازدواج و
  ؟!عربستان و شام  هاي سپاه حق در صحراهاي عراق و لشگركشي

شخصـيتي را  منبـر چنـين    يبر بـاال ) ع(اميرالمؤمنينتوان باور كرد كسي را كه  مي آيا  -6
 نهـد  نمـي  وقعي باشد) ع(منانؤپدرش كه اميرم نصايح عظ وبه موا -اوالً :كه او ترسيم كند براي

ـ  اگر نگـوييم [ اهل هوا و هوس و مكروهات است - ثانياً )نعوذباهللا( پنـاه  ] (تمحرمـاّ  ،لحـاظي  هب
و جانشين خود معرفي كنـد و  ) ع(مسلمينعنوان امام ه بعد از چندي او را ب!  ، مع الوصف)برخدا

  !؟!بپذيرنداو را مردم نيز 

مبني ) ع(اميرالمؤمنينينجا است كه بنابر روايت دوم پس از پاسخ مرد همداني به جالب ا  -7
از ايـن عكـس العمـل و ايـن نظـر      ) ع(اميرالمـؤمنين گويا ... بر اينكه ما به فرزند تو زن خواهيم داد

به اين موضوع اشـاره   در بررسي تاريخي(خوشنود شده و به مرد همداني و قبيله او دعا كرده است 
 ــ )نعوذبـاهللا (عليرغم كراهت و نارضـايتي خداونـد    –بني همدان  ي آيا رضايت قبيله. )كرد خواهيم
از ناحيه مردم بوده است نه كراهت ) ع(اميرالمؤمنينآيا نگراني . را راضي كرده است) ع(منانؤامير م

  !به دور است) ع(اميرالمؤمنين چنين گماني از ساحت! ؟ق و زياده روي در آنشرعي عمل طال

  :جمله اينكه ها و اشكاالتي است از ت پنجم كه به لحاظ متن داراي ضعفباالخره رواي و  -8
  .هويت شخص مشورت كننده كيست چرا معرفي نشده است) الف

ــوش  ) ب ــا فرام ــاره     راوي گوي ــالي او درب ــده خي ــورت كنن ــه مش ــرده ك ــر از  3 ي ك نف
نظـري نـداده   ) شـخص سـوم  (فـر  بن جع ...درباره عبدا) ع(نظر خواسته اما امام) ع(اميرالمؤمنين

امـام   - نعوذبـاهللا  –شخصـيتي  ضـعف  است گويا روايت كننده فقط منظـور و مقصـودش بيـان    
   !! بوده است فلذا روايت را ناقص ساخته است) ع(حسن

  !   شود آيا مشورت كننده دخترش را به چه كسي داده است؟ باالخره معلوم نمي) ج

ازدواج بـا   بـن جعفـر در بدسـت آوردن و    ...و عبـدا ) ع(و امام حسـين ) ع(آيا امام حسن) د
شـخص  ايـن  كردند كه هر سه يك باره اقدام به خواسـتگاري از دختـر    دختران مردم رقابت مي

نا مربوط را حتي در مورد مردمان غير معصوم ولي متدين  هاي آيا اين نسبت  !موهوم نموده اند؟
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   !تواند پذيرفت؟ من ميؤو م
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  فصل دوم 

تحليـل موضـوع بـر اسـاس      غيـر تـاريخي و   هاي مـذكور در منـابع تـاريخي و    بررسي نقل
  . هاي غير قابل ترديد تاريخي و حديثي واقعيت

ها  را از كتب تاريخي و غير تـاريخي مـرور    هاي مرتبط با موضوع بحث الزم است ابتدا نقل
  :بكنيم

  :نويسد مي ميرخواند معروف به شاه محمد بن خاوند )1

داد از  خواست و طـالق مـي   زن مي تعاقب بر سبيل) ع(حسن لمؤمنيناميرانقل است كه  «
دختران خود را به پسر من تزويج مكنيـد  : گفت كه با مردم مي) ع(علي اميرالمؤمنيناين جهت، 

 اين نقل بر گرفتـه از روايـاتي اسـت كـه قـبالً      » 1...و مطالق است] كام گير، بلهوس[ قاوذكه م
  .مان ضعف و اشكاالت بيش گفته استها را بررسي كرديم و دچار ه آن

كـه  زن گرفت و گفتـه شـده    250) ع(حسن«: ابوطالب مكّي در كتاب خود آورده است )2
از ايـن كارهـاي پسـرش شـرم      از اين مطلب دلتنـگ بـود و   )ع(نفر بودند وعلي 300اين تعداد 

واج بـا چهـار زن ديگـر ازد   حسن گاهي چهار زن را با هم طـالق مـي داد و هـم زمـان      .كرد مي
زنـان اسـت بـه او زن     ي طـالق دهنـده   حسن : در خطبه خويش فرمود) ع(پس علي  ...كرد مي

دا قسم هر كـس را  منان به خؤمهمدان برخواست و گفت اي امير ي يكي از مردان قبيله .ندهيد
 .خواهـد رهـا كنـد    خواهد نگـاه دارد و هـر يـك را نمـي     دام را ميدهيم تا هر ك بخواهد به او مي

  :بني همدان سرود ي و اين شعر را درباره! دمان شدشا) ع(علي

سپس اضـافه   ».سالمت وارد شويدب گفتم  همدان مي به - بودم اگر من دربان در بهشت مي
  » 2!كردند ييع ميرا تش) ع(يـت مجتبحضر ي تمام اين زنان با پاي برهنه جنازه «: نمايد مي

مثل  .و تاريخي شيعه نيز راه يافته است اي از كتب روايي به پاره - سفانهمتأ -متن اين نقل
ب مورخ الدوله سپهر در كتا !كتاب نامعتبر ناسخ التواريخو 4مناقب ابن شهر آشوب و 3بحار االنوار

                                                            

  2081ص / 3ج / روضة الصفا - 1
ترجمه فخرالـدين   -)ع(ف قريشي، زندگي حسن بن علي باقر شري: به نقل از - 246ص/  2ج/ قوت القلوب  -2

   556ص/ 2ج/ حجازي 
  169و158ص/ 44ج/ بحار االنوار  - 3
  30ص / 4ج /ن شهر آشوبمناقب اب - 4
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وي م نان وكُ يهومزن  300اين  ند وبود) ع(نفر زن مطّلقات حضرت حسن 300: سدنوي اخير مي
  !بودند درتشييع جنازه حضرت حاضر ،نانكَ

داراي چه شخصيتي است و اهل فن يم ابوطالب مكي نويسنده كتاب قوت القلوب حال ببين
بن علي حارثي مكي معروف بـه ابوطالـب مكـي    محمد  : اند ر و وثاقت او چه گفتهاعتبا ي بارهدر
 رفتـاري  شخصي صوفي مسلك بود كه بسياري او را به عدم تعادل رواني و) ق .ـه 386متوفاي(

و   3.انـد  و ابن اثير او را مورد رد و طعن قرار داده 2رجال مثل ابن حجر و علماي 1اند متهم نموده
  :دنگوي بغدادي و ابن كثير در باره او ميخطيب  ي چوننيز مورخين معروف

و  4»هـاي زشـت ذكـر كـرده اسـت      طالب مكي در كتابش چيزهايي ناپسند بـا ويژگـي  ابو«
  »5.ثي را نقل كرده است كه اصلي ندارددر آن احادي و ي نوشت و آن را قوت القلوب ناميدكتاب«

  :اما متن اين نقل نيز داراي عيوب و اشكاالت عديده است از جمله 

 ]...نعوذبـا [) ع(از موضوع زياده روي امام حسن ) ع(منانؤر متن نقل آمده است اميرمد  -1
ايـن  ال ؤس ....در ازدواج و طالق زنان دلتنگ بوده اما پس از سخن مرد همداني خوشحال شد و 

است آيا ناراحتي موالي متقيان از زياده روي در ازدواج و طالق بخاطر كراهت شرعي آن بود يـا  
غـوض بـودن   بكراهـت و م  ي بـاره ترسيد؟ با توجه به مطالب مـذكور در  عكس العمل مردم مياز 

؟ اسـت  از چـه بـوده  ) ع(در ايـن صـورت خوشـحالي امـام     .اول فرض را پذيرفت شقطالق بايد 
جـاري  نه نگران حدود الهي بلكه خائف از حرف و حـديث  ) ع(منانؤر كرد كه اميرمتوان تصو مي
  اين تصور بسيار از واقعيت به دور است؟! ميان مردم بوده است؟ در

مجسـمه   قسـيم بهشـت و جهـنم و    حـق و  منان كه معيارؤتوان قبول كرد اميرم مي آيا  -2
هاي فرزند او را فراهم  و هوس تمايالت ارضاي -نعوذباهللا - اينان را بخاطر اينكهدعدالت است هم

نسـبت    تـوان  ه ساحت مقدس امام معصوم نميب چنين اباطيلي را !بهشت كنند؟وارد آوردند  مي
  داد؟

 300كند كه تمام اين  روايت مي ،شناختهاز نويسنده و كتابي نا ،نويسنده در ادامه نقل  -3

                                                            

  556ص / 2ج /)ع(زندگي حسن بن علي: رجوع شود به  - 1
  300ص / 5ج /لسان الميزان  -2 

ص / مظلـوم نقـل و تـاريخ   ) ع(دكترحسين فريدوني، امام مجتبـي : ،به نقل از174ص / 3ج /لباب االنساب  - 3
106.  

  89ص/  3ج/ تاريخ بغداد بغدادي،  - 4
  319ص / 11ج /النهايه البدايه و  ،ابن كثير - 5
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 .شركت داشـته ... كنان و  يهومهنه و ن هم با پاي برآ) ع(ن مطلقه در تشييع جنازه امام حسنز
 :كه ال اين استؤس

 هاو را طالق داد !زياده روي در ازدواجو آيا زني كه شوهر سابقش از روي هوا و هوس  -اوالً 
چنـان وضـعي شـركت     كه در تشييع جنازه او با داشته باشد تواند مي به او يحبتچنان م باز هم
   .كند

متعـارف   ها داراي عواطف و احساسات  نا گشت شماري از آنتعداد ان ،اگر علي فرض  -ثانياً
  اند؟  ها چنين بوده نفر آن 300توان پذيرفت كه هر  باشند آيا مي

ن نشـا  اه اند آيا اين بوده) ع(جا فهميده كه اين زنان همگي زنان سابق امامراوي از ك  -ثالثاً
  كردند؟ مخصوص با خود حمل مي

؟ آيا هيچ يك از آنها از نفر پس از طالق شوهر نكرده بودند 300يك از اين  آيا هيچ  -رابعاً
  ؟ دنيا نرفته بودند

را در دست داشته يـا در آن گيـرودار تعـداد    ) ع(امام  ي آيا راوي آمار زنان مطلقه  -خامساً
در غير اين صـورت از   ها را در مراسم تشييع شمرده است يا با خودشان مصاحبه كرده است؟ آن

و امـام معصـوم    )ص(اكبر و فرزند پيامبر  هي كه احياناً در تشييع جنازه سبطنبوا ميان جمعيت
  .را تشخيص داده است) ع(ي امام نفر از زنان مطلقه 300شركت كرده بودند چگونه 

برخي از ايرادات و اشكاالتي كه در مورد روايات قبلي بر شمرديم بر متن ايـن نقـل نيـز     -
  !ملأفت. وارد است

 اشـاره يـا   )ع(امـام  همسران زيادهاي تاريخي و غير تاريخي به تعداد  ز كتاباي ا در پاره )3
  :تصريح شده است از جمله

 زنـان   ...بسيار ازدواج كرد  ])ع([حسن]امام [:كند كه  ابن ابي الحديد از مدائني نقل مي
  1.نفر بودند 70 بن علي را برشمردمحسن 

  2.گرفته بود) يزغير كن(همسر  200او  :گويد بن سهل بلخي مياحمد 

  زن آزاد ازدواج كـرد   70با ) ع(بن علي حسن  :عه، عالمه حلّي نوشته استاز علماي شي

                                                            

  21ص/  16ج/ ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه - 1
   74ص / 5ج /التاريخ البدء ومقدسي،  - 2
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  1.عمرش گرفت ي كنيز را در بقيه 160 و
 64غير از كنيزان ) ع(تعداد همسران حسن بن علي :كفعمي هم در كتاب مصباح نوشته 

  2.تن بود

 300و  نفر  250نفر،90  ،نفر 70را  )ع(حسنها تعداد زنان امام  بينيم كه در اين كتاب مي
 ي همـه  ي دربـاره موضوعي كه دراينجـا بايـد بـه آن اشـاره شـود ايـن اسـت كـه          .اند نفر نوشته
منابع روائي و ها در  اسم و مشخصات زنان و فرزندان آن صدر اسالم تقريباًهاي تاريخي  شخصيت

اسـم   هـا را بـا   كه آن) ع(ثر زنان امامبور حداكزدر منابع مصورتي كه  درتاريخي ذكر شده است 
) ع( حتي كسي مثل ابن سعد كـه امـام   .3زن و چند كنيز بوده است 12داكثر ح ،اند معرفي كرده
نـامبرده  ) ع(كنيز به عنـوان همسـران امـام    4ن و ز 6تنها از  ،معرفي كرده »مطالق«را با وصف 

  .ه استدنموزن را معرفي  9زن و ابن شهر آشوب هم  11 مدائني .است

آيـا   !ديگـر چـه كسـاني بـوده انـد     نفـر   300و 250-80-70ال اين است پس آن ؤحال س
آن  ي ازدواج كند امـا در جامعـه   )ع(مجتبي با شخصيتي مانند امام حسن يتوان باور كرد زن مي

يت عاز نظر موق( تر بسيار پايينهاي  در صورتي كه زنان و همسران شخصيت !روز ناشناخته بماند
  .در تاريخ شناخته شده و معروفند) اجتماعي

كساني كه در تاريخ بـه داشـتن زنـان متعـدد و پـر       ي موضوع مهم ديگر اين است كه همه
 ايـن مطلـب تقريبـاً    .فرزنـدان هسـتند  داراي اوالد و  ،به تناسب تعداد همسـران  ،معروفند تعداد

ـ ) ع(مفلذا طبيعي است اگر امـا  .كند مي هاي تاريخي صدق شخصيت ي همه ي بارهدر  انداراي زن
بايست حضرتش  مي بود، مي استترين آن چه كه در منابع ياد شده آمده  زياد حتي به تعداد كم

غير [ !زن 60داراي ) ع(حتي اگر فرض كنيم امام حسن .ي هم باشندداراي اوالد بسيار پر شمار
زگار چند برابر ايـن  اند بايد تعداد فرزندان آن حضرت با توجه به عرف آن رو بوده ]از كنيز ام ولد

نظـر بگيـريم و   باشند اگر فرض خود را باز هم محـدودتر در   نفر 250تا  200م يعني حداقل رق
-60داراي بايسـت   ميحداقل ) ع(را تنها يك نفر بدانيم باز امام از هر زن) ع(تعداد فرزندان امام

در تمام منابع تـاريخي و  حال آنكه  ،بوده باشد - به غير از كنيزان - فرزند فقط از زنان خود 70
 4اند كه  كرده معرفي) ع(فرزند براي امام مجتبي  16تنها  ،روائي مورد بحث و ساير منابع معتبر

  .اند نفر از همسران آن حضرت متولد شده  8يا  7يا سه كنيز و بقيه از  ها از دو نفر از آن

                                                            

  173ص / 44ج /العدد القويه به نقل از بحار االنوار - 1
  522ص/ همان  - 2
  570ص /2ج )/ع(زندگاني حسن بن علي  - 3
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منقـوالت   رد بر روايـات و ي واياشكاالت سندي و نيز محتوا از ايرادات و بينيم قطع نظر مي
هـا را   هاي مسلم تاريخي نيز جعلي و ساختگي بودن آن شواهد و قرائن متقن و واقعيت ، تاريخي

  .دهد به خوبي نشان مي

نفر نوشته كه  22را ) ع(فرزندان امام تعداد 1كتاب حدائق الورديه ي شود نويسنده يادآور مي
قابـل قبـول بـه     ،زن و كنيز 10رت يعني حدود هم با توجه به تعداد واقعي همسران آن حضباز 

  !زن ندارد 300...  و 70-60ساختگي  رسد و البته هيچ تناسبي با اعداد نظر مي

در پايان اين بخش نقل و مطلبي ديگر از يك كتاب معروف شـيعي در ارتبـاط بـا موضـوع     
انـديش مـا نيـز    اي از علماي سـاده   ارهبحث خالي از لطف نيست تا نشان داده شود كه چگونه پ

آگاهانـه   هاي خود وارد كرده و نا اخباري خالف واقع و جعلي را بدون تحقيق و بررسي در كتاب
اند ه جلوه دادن چهره امام معصوم شدهموجب وهن مذهب و مشو:  

ـ .ـه 685الدين طبري متوفاي سال  عماد  »كامـل بهـائي  « نـام ه ق در كتاب مشهور خود ب
او خـود انتخـاب   است كه وي شهر بانو خ درباره. را نزد عمر آوردند ]ايراني ي [اسرا « :نويسد مي

آمدنـد و از پـيش او    - نشسته بود ارباز در حالي كه او بر سر - اي از بزرگانلذا عده . شوهر كند
او بزرگوار است ولي : از نزد او عبور كرد چنين گفت) ع(گذر كردند هنگامي كه علي بن ابيطالب

ي حضـرت   نـد و دربـاره  اهـا را از نظـر گذر   روز دوم آقـازاده  .كـنم  مي از حضرت فاطمه شرممن 
) ع(امـام حسـين   ي هو دربـار . او شرافتمند است ولي زن بسـيار گرفتـي  : چنين گفت) ع(مجتبي
بـه  ) ع(شد چند شب بعد امام حسين ) ع(و وقتي همسر امام حسين. ه من استاو شايست :گفت

پـس از   .هستي نصيب من شـد  دنبالش آن زني كه تواين همه زن نگير، : فرمود) ع(امام حسن 
آذين بستي و بعـد او   هر راروز ش 3خود را اختيار نمود عمر دستور داد تا  شويآن كه شهر بانو 

  ». 2ها گرداندندي نشاندندي و در كوچه استررا روي 

ار واضح و آشك ،ملي در آن بكند به دالئل متعددأدروغ بودن اين نقل برهر كسي كه اندك ت
ناشي از جهالت و  اما براي اينكه عمق فاجعه ،هاي دقيق و فني نيست شود و نيازي به بررسي مي

   :شود به مواردي از اين دالئل اشاره مي اي از دوستان نا آگاه روشن شود سطحي نگري پاره

   3دانند يه مياي بي پا موضوع همسري شهربانو را افسانه ،يق از مورخينقاهل تح -اوالً

                                                            

  571ص /2ج )/ع(زندگاني حسن بن علي : به نقل - 1

  101ص /مظلوم نقل و تاريخامام مجتبي، : كتاببه نقل از  - 2
  27-10ص /)ع(زندگي علي بن الحسين/ سيد جعفر شهيدي: نك - 3
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 ديگـر،  اي همراه با عده) ع(منانؤتوان پذيرفت شخصيتي آسماني مانند اميرم آيا مي  - اًثاني
! بازار از مقابل او رژه برود بر سر ،و براندازي يك زنبراي ارزيابي ...) نعوذبا( همچون مردان هرزه

  !بايد تا چه حد باشد كه چنين مطلبي را به موالي متقيان نسبت دهدكسي جهالت 

زنده بود ) س(آن وقت مگر حضرت فاطمه در هجري روي داد 16ح ايران در سال فت - ثالثاً
حضـرت  ايرانـي   ي شاهزاده تازه اسير شـده  ،از آن گذشته شهربانو !تا شهربانو از ايشان شرم كند

  !شناخت؟ را از كجا مي) س(فاطمه

ن رسم عنواه خ بدر كجاي تاري ،ژه خواستگاران از برابر زن مورد نظرر رسم نمايش و - رابعاً
  !عرب آمده تا اين دومي باشد

را از كجا شناخته بود؟ ) ع(، شهربانو امام حسن)!ها آقازادهژه ر هنگام (در روز دوم  - خامساً
وغ نرسـيده بودنـد چطـور    ساله و هنـوز بـه سـن بلـ     13در آن تاريخ ) ع(ضمن اينكه امام حسن

  !!تيگويد او شرافتمند است ولي زن بسيار گرف شهربانو مي

  .را كه طفل دوازده ساله بودند به همسري برگزيد )ع(شهربانو امام حسين چطور - سادساً

چه رسـد   ؟آيا مي توان آن سخن سخيف را به يك جوان مؤمن ومتدين نسبت داد - سابعاً
  ) !ع(خطاب به امام حسنآن هم  ،)ع(به امام حسين 

بـايكوت   انـزوا و  يـاران آنهـا در   ت واهـل بيـ   و) ع(مـؤمنين لكه اميرا ،دوران عمر در -ثامناً
اصوالً آذين بستن شهرها را عرب آن روز اصـالً  ! را آذين بستي هرور سه روز شطسياسي بودند چ

هـا   دركوچـه  و! را در اسـتر نشـاندندي  ) ع(و بـدتر اينكـه عـروس اميرمؤمنـان    !! ده بودتجربه نكر
تمجيـد   خود به خيالش تعريف وبيچاره با عقل معيوب  مرد! زهي حماقت و بالهت!! گرداندندي

براسـتي  ! نمايـد  هاي شاخدار خدمت به مذهب مي و به گمانش با اين دروغ! كند از اهل بيت مي
  !شمشير دشمنان بسيار بيشتر است جهالت و بالهت دوستان ضررش از
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  :فصل سوم 
كجاسـت؟ و  ) ع(اي دروغ در تخريب شخصيت امـام حسـن  ه منشاء اين روايات و نقل

  او چيست؟ ي كيست و انگيزهعامل آن 

كه قبل از ورود به بحث اصلي بايد به آن اشاره كرد اين مطلب مهـم اسـت كـه    آنچه 
ــ   ...نعـوذ بـا  ـ تعداد همسران امام مجتبي و مطالق بودن ايشان   ي هاراين اخبار دروغ درب
تمام . رت و در دوران حكومت عباسيان استجاعالن در قرن دوم هج ي ساخته و پرداخته

ون دوم و سـوم و بـه بعـد    ها استناد شد در قر ها و منابعي كه در صفحات قبل به آن كتاب
در دوران حيـات   قـرن اول و  توان گفت اين اخبـار در  ضرس قاطع ميبه اند و  نوشته شده

حتي به صورت يك شايعه دروغ هم در جامعه مطرح نبـوده اسـت   ) ع(مبارك امام مجتبي
  : به چند دليل

آن روزگـار   ي عنوان يـك شـايعه در جامعـه   ه و اخبار دروغ ولو ب اگر اين موضوع ) 1
 ازطريـق و تبليغـاتي   ي توانست با اسـتفاده از همـين يـك سـوژه     ميبود معاويه  ميمطرح 

را در جامعه ترور ) ع(در اختيار داشت شخصيت امام مجتبيدستگاه تبليغاتي قوي اي كه 
 .شـهادت ايشـان بزنـد    ي به توطئـه د دست اشو يا تخريب كند بطوري كه ديگر مجبور نب

ري و سستي جامعه در همراهـي  عليرغم بي مه) ع(بينيم امام حسن مجتبي حال آنكه مي
حتي نزد دشـمنان خـويش   ، همچنان داراي شخصيتي مقدس و ممتاز در جامعه و ايشان

كه معاويه چندين بار به عظمت شخصيت و قداست وجود مبـارك آن امـام   بود به طوري 
كنـد معاويـه بـه     نقـل مـي   ج اصفهانيفرابوالاي كه  نمود چنان كه در نامه اذعان واعتراف 

بـه گنـاهي مـتهم     به نيكي معروفـي و هرگـز   مردم، ي تو نزد ما و همه: نويسد مي) ع(امام
  1.اي زشتي روانداشته اي و نشده

دستگاه تبليغاتي معاويه روايـات جعلـي زيـادي بـر عليـه       اين در شرايطي است كهو 
هـا ذكـر شـده     برخي از آن ،هاي تاريخي ساخته كه در كتاب )ع(و حسنين) ع(ؤمناناميرم

جامعـه   لو به صورت يك شايعه درو) ع(ين موضوعي در خصوص امام حسناست و اگر چن
همــت ) ع(ي امــام رواج داشــت معاويــه بــا دادن شــاخ و بــرگ بــه آن بــه تخريــب وجهــه

                                                            

  75ص /ترجمه مقاتل الطالبين  اصفهاني، - 1
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  .شتگما مي

باشـد  ما اند از جهات گوناگون روشنگر بحث تو نجا روايتي بسيار مهم كه مييدر ا ) 2
از (لحديـد معتزلـي   ي ااين روايت تاريخي را ابن اب .كنيم نقل مي ،كته سنجنبراي خواننده 

متوفـاي  (فاخرات زبيربن بكار ماز كتاب ال) علماي معروف اهل سنت در قرن هفتم هجري
د منحـرف از اهـل بيـت    زبيربن بكار از خاندان آل زبير و خو .نقل كرده است)  ق.ـه 256

هـاي انـدكي در كتـاب احتجـاج      الزم به ذكر است كه اين روايت با تفاوت. بوده است) ع(
ق كـه از   .ـ هـ  620در گذشـته حـدود   (طبرسي از علماي شيعي  علياحمد بن  ي نوشته

آمـده اسـت طبرسـي    ) 1به نقل بحار االنوار مجلسـي ( نيز)  لحديد استي اابن ابمعاصران 
  .نف و يزيد ابن ابي حبيب نقل نموده استخم واب وبي شعا از روايت خود ر

مهـم اشـاره    ي كنيم آنگاه بـه چنـد نكتـه    ذيالً نقل مي اين روايت را هايي از بخش ما
  .خواهيم كرد

اين روايـت را چنـين نقـل     83طبه ابن ابي الحديد در كتاب شرح نهج البالغه ذيل خ
  :نمايد مي

عمروبن عاص و وليد بن عقبه بن ابي : گويد خود مي زبيربن بكار در كتاب المفاخرات
بن شعبه پيش معاويه جمع شدند و از حسن بن علـي   هبن ابوسفيان و مغير هعتب معيط و

همانا حسن نام و يـاد پـدرش را   ! المؤمنيناي امير :بد گفتند آنان به معاويه گفتند ... )ع(
شود و بـراي   دهد اطاعت مي ميفرمان  كنند، تصديق مي گويد، سخن مي زنده كرده است،

تـر   ر او را از آنچـه هسـت بـزرگ   وشود و اين ام ها از پاي در آورده مي او و بر گرد او كفش
: معاويه گفت. آيد شود كه ما را خوش نمي اره از او سخناني براي ما نقل ميسازد و همو مي

دشنام دهـيم و او  كن تا او را و پدرش رااحضارش  خواهيد؟ گفتند پيام بده و اينك چه مي
است و از او اقرار بگيـريم   را توبيخ و سرزنش كنيم به او بگوييم كه پدرش عثمان را كشته

 :معاويـه گفـت   .تواند چيزي از آن را دگرگون كند يا در آن مورد ما را نكوهش كند و نمي
ا اي اميرالمـؤمنين تـو ر  : گفتنـد .بينم و انجـام نخـواهم داد   من اين كار را به مصلحت نمي

بـه خـدا    .اين كار را مكنيـد ! گفت واي بر شما .دهيم كه اين كار را انجام دهي سوگند مي

                                                            

  70-86ص/ 44ج/ بحار االنوار   - 1
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او و خرده گرفتنش  مقام ام مگر اينكه از او را هيچگاه پيش خود نشسته نديدهمن  سوگند
اينك كه : معاويه گفت! حال بفرست و او را احضارش كن در هر :گفتند ام؛ بر خود ترسيده

پذيريد مبادا كه سخن سسـت و بيمـار    ي جز آنرا نميورزيد و چيز ار ميبر خالف من اصر
گيـرد و گـرد ننـگ بـر      ي هستند كه كسي بر ايشان عيب نميبگوييد و بدانيد آنان خاندان

نشيند ولي سخت و استوار چون سنگ بگوييد و فقط بـه او بگوييـد پـدرت     دامنشان نمي
  . ه استشتدا را خوش نمي فت خلفاي پيش از خودعثمان را كشته است و خال

كنـار  ... معاويـه او را  معاويـه رسـيد  پيش چون  ... و معاويه كسي پيش ايشان فرستاد
جنبانيدند و در خويش احساس قـدرت و برتـري   دم ، آن قوم چون جانوران نر خود نشاند

اي ابا محمد اين گروه از فرمان من سر پيچي كردنـد و بـه تـو پيـام     : معاويه گفت. كردند
فرمان تو خانه توست و در آن  ،خانه! ...سبحان ا: فرمود) ع(حسن .ند و احضارت كردندداد

خواهنـد و در دل دارنـد موافقـت هـم      اگر با آنان در آنچه مي ،به خدا سوگند. جاري است
كنم و اگر چنين نباشـد و آنـان    اد گري و از حد گذشتن تو آزرم ميكرده باشي من از بيد
به كداميك از اين دو حالـت  . و ناتواني تو آزرم ميكنممن از ضعف  بر تو غلبه كرده باشند

بـه  بـه همـراه خـودم    دانسـتم   كني؟ اگر من شمار ايشان را ميياقرار و كداميك را انكار م
اينك هم چـرا از تـو و ايشـان وحشـتي داشـته       آوردم، طلب ميمبني عبدال شمار ايشان از

من خوش  :معاويه گفت .را ياري مي فرمايدهمانا ولي من خداوند است كه صالحان  باشم؟
تـواني بـا انصـاف     اين كار واداشتند و به هر حال مينداشتم ترا فرا خوانم ولي اينان مرا بر 

ما ترا فرا خوانديم تا از تو اقرار بگيريم كه عثمان مظلوم كشته . بدهيمن وايشان را پاسخ 
شنو و پاسـخ بگـو و تنهـايي تـو و     شده و پدرت او را كشته است اكنون سخنان ايشان را ب

عمروعـاص شـروع    .اجتماع ايشان ترا از اينكه با تمام زبان و قدرت پاسخ دهي بـاز نـدارد  
پـدرت  : از هيچ چيز فروگذاري نكرد و گفـت  پرداخت و) ع(و به خرده گيري از علي... كرد

خودداري و  ت و نخست از بيعت با اوشدا داد و خالفت او را خوش نمي به ابوبكر دشنام مي
سرانجام با كراهت با او بيعت كرد، در خون عمر هم شركت داشت و عثمـان را بـا ظلـم و    

ها نام برد  آن گاه از جنگ صفين و فتنه. نبودستم كشت و مدعي خالفتي شد كه از آن او 
سپس . نسبت داد) ع(شت ديگري را هم بر شمرد و به عليو او را سرزنش كرد و كارهاي ز

 خداونـد بـه ايـن جهـت كـه شـما خليفگـان را كشـتيد و         عبدالمطلب، اننداي فرز :گفت
 ،كرديد و بـر پادشـاهي حـرص ورزيديـد     حالل شمرديد و كارهاي ناروا هاي حرام را خون

گفتي خالفـت بـه تـو     با خود مي !پادشاهي را به شما ارزاني نداشت و تو خودت اي حسن
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ار خداوند سـبحان را بـا خـود چگونـه     كرد كفايت اين كار نيست و ود ررسد ولي ترا خ مي
اما پدرت را خداوند خود  د و پدرت را دشنام دهيم،وايم تا خ اينك ترا فرا خوانده ...ديدي؟

ختيـار مـايي   سزايش داد و كار او را از ما كفايت كرد اما تو هم اكنون اسير دست ما و در ا
تـواني   ما گناهي نيست آيا مي دهيم و اگر ترا بكشيم بر ات انجام مي هر چه بخواهيم درباره

  ....پاسخ ما را بدهي و ما را تكذيب كني؟

 ...هاي عثمان بوديـد و او   هاشم شما دايي اي بني: ... سپس وليدبن عقبه سخن گفت
ولي شما نخستين كساني بوديد كـه بـر او رشـك برديـد و حسـد      ... حق شما را شناخت 

كه خداوند چگونه خـون او را طلـب كـرد و     ديديد.... ورزيديد و پدرت با ستم او را كشت 
  ...شما را به اين روز انداخت؟

. ت بدترين فرد قريش براي قريش بـود پدر ،اي حسن: بن ابوسفيان گفت هتبسپس ع
ي و داراي شمشـير و زبـان   ترين ايشان در پيوند خويشاوند خونريزترين آنان و قطع كننده

ستي كه عثمان را رفت و تو خود از كساني هزنده را ميكشت و بر مرده عيب ميگ. دراز بود
اي تـرا در آن   اما اينكه اميد به خالفـت بسـته  . مكشي اند و ما ترا در قبال خون او مي كشته

شما عثمان را كشتيد و حق بر اين است كه تو و بـرادرت را   اي بني هاشم، .سهمي نيست
   .  ...فت اما پدرت را خداوند از او انتقام گر. در قبال خون او بكشيم

من بـر او در مـورد    به خدا سوگند،: گفتعبه بر علي دشنام داد و بن ش هسپس مغير
گيرم ولي او عثمـان   ن سركشي و كژي كرده باشد عيب نميهيچ حكم و قضاوتي كه در آ

  .را كشته است و همگي سكوت كردند

بـر   نخست حمد و ثناي خداونـد را  : آغاز سخن كرد) ع(در اين هنگام حسن بن علي
اينـان بـه مـن     !سـپس گفـت اي معاويـه    .زبان آورد و بر رسول خدا و آل او درود فرستاد

يي  يشياند ددشنام ندادند بلكه تو مرا دشنام دادي و اين كار ناپسند در تو نهفته است و ب
اي و خوي زشتي است كه بر آن پايداري و ستم تو بر ما و  است كه تو به آن شناخته شده

تو و ايشان گوش فرا دهيـد و   ،اي معاويهاينك  .و خاندان اوست )ص(حمددشمني تو با م
ها چيزي خواهم گفت كه به مراتب كمتر از آن است كه در شـما   تو و آن ي بشنويد درباره

  .نهفته و سرشته است

دانيد آن كسـي را كـه امـروز دشـنام      دهم آيا نمي اي گروه شما را به خدا سوگند مي
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اي  هكه تو اي معاويه برآن دو قبله كافر بـود  نماز گزارده است درحاليدو قبله  داديد بر هر
دانيد كه او  آيا نمي!... پرستيدي شتي و با گمراهي الت و عزي را ميپندا و آنرا گمراهي مي

تو و پدرت از كساني بوديد كه  ،ايمان آورد و حال آنكه اي معاويهنخستين كسي است كه 
داشـتيد و تظـاهر    وشيده ميآوردند و كفر خود را پ بدست مي تان را يدلها ]با اعطاي مال[

بود و حـال   )ص(پرچمدار پيامبراو دانيد كه در جنگ بدر  مگر نمي . ...به اسالم مي كرديد
  !هاي ديگر هم همينطور مشركان با معاويه و پدرش بود و در جنگ رايت آنكه

ه پدرت سوار بر ا به ياد داري كدهم آيا آن روز ر اي معاويه تو را به خدا سوگند مي ...
كشـيد و همينكـه    اندي و همين برادرت عتبه آنرا مير تو شتر را مي ،شتر سرخ مويي آمد

كشـد   ر و شتر ران و آنرا كـه شـتر را مـي   شتر سوا خداوندا،: شما را ديد فرمود) ص(پيامبر
مـرگ همـواره    بر تو نفرين فرمود كـه تـا هنگـام    )ص(پيامبر ...اي معاويه  !...لعنت فرماي
 )ص(دانيـد كـه پيـامبر    دهم آيـا نمـي   اي گروه شما را به خدا سوگند مي و! گرسنه بماني

سـپس  [:توانيد آن را رد كنيد د لعن و نفرين فرموده است كه نميابوسفيان را در هفت مور
  .اينها اي معاويه براي تو و پاسخ تو بود ]مي شماردها را بر  آن

را با و درت تما .ر و نطفه تو ميان چند كس مشترك استآغاز كا اما تو اي پسر عاص،
اينكه كداميك پدر تو هستند  ي چهار تن از قريش درباره مشروع زاييد،كاري و رابطه نازنا

تـر و   قصاب قريش كه نسـب او از همـه پسـت    با يكديگر به محاكمه پرداختند و سر انجام
 :خاست و گفتسپس پدرت بر. بر ديگران غلبه كردمنصبش از همه فروتر بود در مورد تو 

او آنچه را كـه الزم بـود نـازل     ي دهم و خداوند درباره ميناسزا  ومن محمد ابتر را دشنام 
جنـگ كـردي و در مكـه ايشـان را هجـو       )ص(موارد با رسول خدا  ي و تو در همه. فرمود

و از همگـان او را بيشـتر    گفتي و آزار دادي و تمام مكر خود را در مورد او اعمـال كـردي  
اين تو  ،ي كار عثمان گفتي اما آنچه درباره ...ورزيدي  كردي و با او دشمني مي تكذيب مي

و سپس خود را به معاويـه چسـباندي و ديـن    ... بودي كه دنيا را براي او به آتش كشيدي
  ...كنيم  مورد دوستي و دشمني ات سرزنش نميرا در و خود را به دنياي او فروختي و ما ت

ي كينـه و دشـمني بـا علـي مالمـت       بـاره ربه خدا سوگند من تو را د اما تو اي وليد،
را در مورد باده نوشي هشتاد تازيانـه زده اسـت و پـدرت را در حضـور     و كنم زيرا او ت نمي

گردن زده است و تو كسي هستي كه خداوند او را فاسق ناميده و علي را  )ص(رسول خدا 
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  .... 1تنهاده اس مؤمن نام

خردمندي نيستي كه پاسخت گويم و عاقلي نيستي كه با تو گفتگو و  !اما تو اي عتبه
و نه شري كه از آن بـيم تـوان    را نه خيري است كه به آن اميد توان بستو عتاب كنم و ت

شـنام  د علـي را  ،رض كه در حضـور جمـع  است و بر ف انعقل تو و عقل كنيزت يكس ،كرد
اي كـاش آن مـرد    يكنـ  اما اينكه مرا به كشتن تهديد مـي  .رساند نمي دهي دشنامت او را زياني

ر بـن حجـاج كـه    آيا از اين ابيات نص[!!] كشتي هنگامي كه در بستر خود يافتي مي ريش دراز را
  !كني م نميتو سروده آزر ي درباره

ن بـه مـ  ! ه استساخت زبوناي مردان، واي از اين پيشامد روزگار و ننگي كه ابوسفيان را  «
  ».يي از قبيله لحيان به عروس عتبه خيانت ورزيده است كار فرومايهخبر رسيده كه مرد تبه

چگونـه ممكـن   . او سخن بگـويم  ي دهم بيشتر درباره به خود اجازه نميس از اين ديگر و پ
و  ؟!نمـود نكشـتي   را سـخت رسـوا   و د و حال آنكه كسي را كه تسي از شمشير تو بترسكاست 

وليد را در جنگ ات نسبت به علي سرزنش كنم در حالي كه دايي تو،  مورد كينهو را در چگونه ت
و برادرت حنظله را  داشته كشته است و با حمزه در كشتن جد تو عتبه شركتتن به تن روز بدر

  .كشته است جا هم همان

داسـتان تـو   . يوشايسته نيستي كه در اين گفتگو و نظير آن وارد ش هرگز! اما تو اي مغيره
خـواهم از شـاخ تـو     مواظب خودت باش كه مـي  :است كه به درخت خرما گفتيي  پشهاستان د

ه بدانم كه از روي ام تا اينك شده برخود ر من متوجه نشستن تومگ: ت خرما گفتدرخ! پرواز كنم
و  ايـم  تيز و دشمني تو با خـود نكـرده  و به خدا سوگند ما هرگز توجهي به س! پريد؟ من خواهي

بر طبق  اهمانا حد زن. شويم و سخن تو بر ما دشوار نيست گين نميشويم اندوهاه چون از آن آگ
نـد از او در  حكم خدا بر تو ثابت است و عمر اجراي آن حق را در مورد تو معطل ساخت و خداو

همانا خداوند متعـال فرمـوده   . خودتانشما بر ما به امارت  اما افتخار. كند آن باره بازخواست مي
دهـيم،   مـي  ]به اطاعت[مان فربخواهيم دهي را هالك گردانيم ناز پروردگانش را  و چون «:است

  ».2رو كردني و كنيم زير رو مي و و آنرا زير دپس عذاب آنان صدق آي ندورآ مي آنان تباهي بار

او  ي عمر وعـاص جامـه  . خويش را تكان داد و برگشت ي جامهخاست و بر) ع(آن گاه حسن
مورد من بودي كـه مـادرم را بـه     شاهدگفتارش در !اميرالمؤمنيناي  :ترا گرفت و به معاويه گف
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: عاويه به عمرو عاص گفتم. او حد تهمت زدن اجرا شود ي خواهم درباره متهم كرد و من مي ازن
كه  به شما خبر دادم: آن گاه معاويه گفت. عمرو او را رها كرد!  خدايت پاداش ندهد !رهايش كن

فرمـان  . رضه با او ممكن نيست و شما را از دشنام دادن به او بازداشـتم او از كساني است كه معا
 .آنكه خانـه را بـر مـن تاريـك سـاخت      تا مرا نپذيرفتيد به خدا سوگند، از جاي خود بر نخاست

  1...برخيزيد از پيش من برويد كه خداوند رسوايتان ساخت

ي تمـام نمـاي    آئينـه  صفات حضرت حـق و  تو اي مظهر اسماء و صلوات خداوند بر سالم و
خود،  روزگار حق در ي ترين سردار سرفراز جبهه حكيم دليرترين و ترين و غيرت الهي، اي شجاع

بيان  نفاق با شمشير حكمت و برابر سران كفر و ، كه اينگونه يك تنه دردرود برتو اي امام برحق
ين خصم زبون را اين چن حقيقت دفاع كردي و حق و دين جد خود و مظلوميت پدر مظلوم و از

 هايي كه بـا تحريـف و   زبان ها و نفرت بر قلم ننگ و و .رسوايي نمودي وادار به پذيرش شكست و
صد  افسوس و مشوه جلوه دهند و را ملكوك و ي خورشيدگون تو دروغ خواستند چهره تهمت و
ريم مقـدس  ها را به ح تحريف ها و تهمت ها و دروغ بر دوستان نا آگاهي كه جاهالنه آن! افسوس

  ... تو نسبت دادند و

ي سراسر حكمت و حقيقت در  نكته هابه راستي صد. گرديم و اما به ادامه بحث خود باز مي
رسوا بنده و فرمايشات كو. نفاق وجود دارد فر ودر برابر سران ك) ع(امام فرمايشات ي جمله جمله

تـرين جريانـات    مهـم   مطالب ژرف و عميق در تحليـل  ظالمين كه در عين حال حاوي ي هكنند
 ي هـا را بـر چهـره    با شمشير بيان آن) ع( است و امام) ص( از رحلت پيامبر سياسي و روزگار پس

و تفسير و تحليل  واكاويمجال  ،ما در اين فرصت افسوس كه .كوبد ميدژم و نفرت انگيز خصم 
ايـن رسـاله    بـا موضـوع  مـرتبط   ي تنهـا بـه بررسـي چنـد نكتـه      اين بيانات گهربار را نـداريم و 

  .پردازيم مي

توان داشت  يان آن هيچ ترديدي در صحت آن نمياين روايت تاريخي كه به لحاظ راو -اول
ي آن روز را بـه   درجامعـه ) ع( امـام  احترام و سبرجسته و مورد تقدي موقعيت ممتاز و شخصيت

نـده  و يـاد پـدرش را ز  نـام  حسـن   « :كندكـه  راف ميعتدشمن ابطوريكه . كند خوبي روشن مي
ال اين اسـت  ؤحال س »...دهد اطاعت مي شود ند فرمان ميكن گويد تصديق مي سخن مي ...كرده

 دهد و گيرد و چهار زن ديگر طالق مي كسي را كه در يك روز چهار زن مي توان باور كرد آيا مي
زن گرفته و پـدرش   300بيش از   -ي تا شهادتناواز ابتداي ج -سال از عمر خود 30در حدود 

ي را در جامعه يچنين شخصيت واال ، بتوانداست كرده تقبيح -نعوذباهللا -ي منبر اين كار او راباال
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نـام پـدر خـود را     ،سنگين دستگاه تبليغاتي بني اميـه  ي كسب كند به طوري كه عليرغم سلطه
  ! ، چنين چيزي محال است...؟ وزنده كند

ن به سر كرده اسـت چـرا   ا با زنافردي است كه اغلب عمر خود ر) ع(اگر نعوذباهللا امام -دوم
خـوف  ) ع(ي خصـمانه بـا امـام    از مواجهـه  بر او خرده بگيرد بلكه اصوالً نه تنها تواند معاويه نمي

عنوان عيب و ايراد بر امام مطرح كند و شـاهد  ه توانست همين موضوع را ب ؟ آيا معاويه نمي!دارد
بلكـه  ؟ !ابراز انزجار و ناراحتي كردو ت رپدرت باالي منبر از اين كاتو كسي هستي كه : بياورد كه
هسـتند كـه گـرد ننـگ بـر       يانآنـان خانـد  « كند كـه   شخصي مثل معاويه اعتراف ميبرعكس 

معـه  در جا) ع(ي امـام  اي دروغ درباره توانستند شايعه به واقع حتي اگر مي »شيندن نميدامنشان 
ـ   ،كردنـد و در مجلـس   آن روز بسازند اين كـار را مـي   عنـوان   ايـراد و عنـوان عيـب   ه همـان را ب

نيز در  بي اساس ي عنوان يك شايعهه دهد كه اين دروغ بزرگ حتي ب و اين نشان مي دندنمو مي
  . آن روزگار مطرح نبوده است

هاي خانوادگي و اخالقـي   تنهايي در مجلس، با بيان رسوايي عليرغم) ع(بينيم امام مي! آري
چنـان عرصـه را بـر آنهـا تنـگ       ،سران كفر و نفاق غيرتي و بي شرافتي هاي نسبي و بي ذالترو 
در اين شرايط آيـا كسـي    .يابند نمي پيش روي خود ،كند كه راهي جز پذيرش ذلّت و پستي مي

ا     مثل عمر وعـاص و مغيـر   آمدنـد   ن عـرب بـه شـمار مـي    ه بـن شـعبه كـه از شـياطين و سياسـ
ت ازدواج و طالق زنـان اسـت   تو نيز كسي هستي كه كار: بگويند) ع(در پاسخ امام توانستند نمي

و  ؟اسـتمداد كـرد  ي تـو،  ها م براي جلوگيري از اين زياده رويبطوريكه پدرت باالي منبر از مرد
پس  )نستجيرباهللا( بود) ع(و هم بر امام مجتبي) ع(اميرالمؤمنيناين عيب و ايرادي بزرگ هم بر 

نسـبت  ) ع(ا به هر دو امام چرا هيچ نگفتند عليرغم اينكه چندين دروغ ديگر مثل قتل عثمان ر
؟ !نگفتند تو كه سروكارت معاشرت با زنان اسـت اليـق خالفـت نبـودي    ) ع(چرا به امام و !دادند
ديگري است كه اين اتهامات دروغين در آن روزگار حتي  متقن و روشنها  اين دليل ي همهآري 

  .عنوان يك شايعه نيز مطرح نبوده استه ب

اين روايت را بخواند و اندك آگاهي از جو خفقان و رعب و بدون ترديد هر كسي كه   -سوم
ت ووحشت ناشي از حكومت معاويه و همچنين شـناخت مختصـري از جنايـت پيشـگي و شـقا     

مل و درنگ امام داشته باشد بدون تأ ،هاي او كه در جلسه حاضر بودند گيلمعاويه و همپاشخص 
چـه  . ت و شهامت خواهـد يافـت  در اوج شجاعكفر با سران محاجه و  روييبزرگوار را در اين رويا

دشوارتر  بسيار برتر و ،ت در چنان شرايطيأتواند انكار كند كه ابراز چنين دليري و جر كسي مي
ه چنانكـ  سـت بـا دشـمن در ميـدان نبـرد ا     مواجهـه از تـر  ارزش بـا درعـين حـال    وو خطرناكتر 

ظر از مقام عصمت و امامت امام قطع ن ،د امام جائرنحق ع هافضل الجهاد كلم: فرمود) ص(پيامبر
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معاشرت با زنان و ازدواج و  مصروفآيا كسي كه اغلب روزها و اكثر اوقات زندگي او  ،)ع(مجتبي
داده  را نشانموردي آيا تاريخ چنين  ؟باشد ييواالتواند داراي چنين اوصاف  د ميوطالق آنان ش

 و درايت و نهايت شجاعت و عمق حكمت و اخالص وهمچنانكه اوج ايمان  !چنين نيست! است؟
  .در اين روايت نمايان است) ع(هامت از جمله جمله فرمايشات امامش

مبـين و   ،كه پاسخ بـه آن  يپرسش .پردازيم مي ديگريك پرسش مهم حال به بررسي پاسخ 
منشـاء و بـاني ايـن    : ال اين اسـت ؤس .روشنگر تمام مطالب پيش گفته در اين رساله خواهد بود

اين همه تهمـت و   ي و مطالب دروغ و بي اساس چيست و كيست؟ و علت و انگيزهتبليغات سوء 
  .چه بوده است) ع(ساحت مقدس امام افتراء و جسارت به

 ،قطع تاريخي جعل اين روايات كذبمال الزم است نگاه مختصري به ؤبراي پاسخ به اين س
در  )ص(عمـوي پيـامبر  اس دانيم كـه نوادگـان عبـ    مي .يعني نيمه اول قرن دوم هجري بيفكنيم

 جامعه را بـه خـاطر ظلـم و    و ههاي سلطنت بني اميه را لرزان ديد مت امويان كه پايهاواخر حكو
نيـز   انقالب بر عليـه سـلطنت حـاكم يافتنـد و     فساد حكومت بني مروان آماده شورش و ستم و

ن انسـبت بـه خانـد   ) به خصـوص ايرانيـان  (تمايالت عمومي را در برخي مناطق مسلمان نشين 
 و) ص(د خود به پيامبرجفرصت طلبانه با سوء استفاده از وابستگي  ،احساس نمودند) ص(پيامبر

و بخصوص با توجـه بـه اينكـه امـام     نيز بدون اينكه خود را به عنوان حاكم آينده معرفي نمايند 
در شرايط آن روزگار مصلحت را در انقالب عليه حكومـت بنـي   ) ع(و امام صادق ) ع(محمد باقر

» )ص(الرضا من آل محمد «ي  با شعار فريبكارانه ،ديدند يه و بدست گيري قدرت سياسي نميما
. حكومت را آغاز كردنـد  موج نارضايتي عمومي عليه بني اميه سوار شده و قيام و انقالب عليه بر

) ع(امام حسنمواجه شد يكي از نوادگان  )بخصوص ايرانيان(در اين خيزش كه با اقبال عمومي 
و  محـض همـراه بـا دو فرزنـد خـود محمـد      . ..م عبداهللا بن حسن بن حسن معروف به عبداناه ب

در برنامـه ريـزي و   ) ع(بني هاشم و امام حسن فادابراهيم به همراه تعداد زيادي از نوادگان و اح
ايـن در   .بنـي عبـاس پرداختنـد    بـا  همكاري ب و شورش عليه حكومت بني اميه بههدايت انقال

هـا و بـي نتيجـه     كشته شـدن آن  خبار ازا ضمن پيش بيني آينده و) ع(دقم صاحالي بود كه اما
انه عليه حكومت بازداشـته  حآنها را از همكاري با بني عباس و قيام مسل مكرراً ،بودن اقداماتشان

بـا توجـه بـه    كردنـد   معروفند گمان مـي  يتاريخ به سادات حسندركه ) ع(اوالد امام حسن 1.بود
خواهـد رسـيد امـا    هـا   حكومت پس از بنـي اميـه بـه آن    ،نزد مردم) ع(يتموقعيت ممتاز اهل ب

عباسـي   ي فلذا وقتي سفاّح اولـين خليفـه   .عباس چنين قصدي نداشتند و چنين نيز نكردند بني
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خود در كوفـه   ي در اولين خطبه ،ومت را به دست گرفتكق ح.ـه 132ربيع الثاني سال  13در 
 و عباسي خواهد مانـد  و مخصوص خاندان عباس است و عباسي ،خالفت جديد «اعالن كرد كه 

بودنـد  ) ع(ي الحسـن بنـ  ،»هيچكس «پر واضح بود كه منظور او از » هيچكس در آن حقّي ندارد
  .ندكرده بود بر بني اميه ايفاي در پيروزي آنها سكه نقش مهم و اسا

انـد   ريـب خـورده  و ياران او دريافتنـد كـه ف   پسر بن حسن و دو ...عبدابود كه اين زمان  در
بخصوص مشاهده كردند كه حكومت عباسيان در ظلـم و سـتم و فسـاد هـيچ كـم و كسـري از       
. حكومت بني اميه ندارد فلذا اقدام به قيام عليه عباسيان نمودند كه خود داسـتان مفصـلي دارد  

بخاطر پاكي و انتسـاب بـه اهـل    (را  يني عباس كه ميزان نفوذ معنوي سادات حسنب حكام جور
و در ايـن كـار    هگرفتـ  هـا  آن و نابوديتصميم به سركوب  ،تندنسدا ميان مردم مي در ) )ع( بيت

  .ها در تاريخ ثبت شده است اي از اين شقاوت جنايت را از حد گذراندند كه گوشه

. به خالفت رسيد ق.ـه 136برادرش منصور معروف به دوانقي در سال  ،گ سفاحپس از مر
او در سـال  . خـت اپرد) ع(به سـركوب بنـي الحسـن    ،تر از برادر نهتر و وحشيا منصور بسيار سخت

بـن حسـن و تعـداد زيـادي از كسـان و يـاران او را       ... عبـدا  ،هنگام بازگشت از مكـه ق .ـه 144
داد تا محل اختفاي پسرانش محمد و ابراهيم را بگويد چون موفق  دستگير و تحت شكنجه قرار

 معهـذا  1.ندان و زير شكنجه وحشيانه به شهادت رساندبه اين كار نشد جز چند نفر همه را در ز
مسـعودي  . بن حسن به فعاليت خود بر عليه منصور و حكومت عباسيان افزودنـد  ...فرزندان عبدا

بن حسن بن حسن بن علـي بـن ابـي طالـب      ...محمد بن عبدا 145سال «نويسد ه ميدر اين بار
زهـد و   فـرط ها با او بيعت كرده بودند و از عنهم در مدينه ظهور كرده و در بيشتر شهر ...رضي ا
عرصه را بر حكام جنايـت پيشـه بنـي عبـاس      ...فرزندان عبدا» ... نفس زكيه داشت لقب عبادت

منصور ناچار شد عالوه  .چيده شودهم پيردتنگ كردند بطوريكه نزديك بود طومار حكومت آنان 
تـا   زديـا هـا دسـت    ترور شخصيتي آن به) ع(ي الحسننبنظامي و برخورد فيزيكي با  ي قابلهبر م

و  145بن حسن در سـال   ...پس از زنداني كردن عبدا لذا. ي آنها را از بين ببردبلكه پايگاه مردم
ر بود دست به يك ترفند تبليغاتي مشتمل ب ...در حاليكه سخت نگران قيام قدرتمند دو پسرعبدا

طبيعي بود كه به . دز) ع(حسنامام  و) ع(منانؤبخصوص اميرم) ع(دروغ و افترا بر خاندان پيامبر
ي تيـغ ايـن تبليغـات     لبـه  ،مبـارزه بـر عليـه او    ي در صحنه) ع(امام حسن نوادگانر لحاظ حضو

مسعودي در مروج الذهب و طبري در تاريخ خود سخنراني منصـور  . داشب) ع(متوجه امام حسن
ساختن روايـات دروغ و جعـل   بر اند كه گويا پروژه آوردهتفاوتي در اين مقطع تاريخي را با اندك 
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  :روايت چنين است .از همين جا كليد خورده است) ع(اخبار بر عليه امام

م و به خدايي كه جز او خدايي نيسـت  يما پسران خاندان ابوطالب را با خالفت واگذاشت ...«
گرفتار  و خالفت رسيد علي بن ابي طالب به. نه زياد معارضه نكرديم ه كم وها ن در اين كار با آن

تا اين  مردم از دور او پراكنده شدند و ميانشان اختالف افتاد. ي دادندشد و حكمين به زيانش رأ
وي شوريدند و او را  برترين كسان و افراد مورد اعتمادش  نزديك اصحاب و ياران و كه شيعيان و

ها بـه   مال. دا قسم او مرد اين كار نبودبه خ. پس از وي حسن بن علي به خالفت رسيد. شتندك
  .او عرضه شد كه پذيرفت

اش  فريب اما معاويه پنهاني برايش پيغام داد كه خالفت پس از خود، بدو واگذار خواهد كرد
بـه زنـان روي   حسـن هـم   . او به ناچار از خالفت كناره گرفت و آن را به معاويه واگذار كرد ،داد
ين بود تـا آن كـه در بسـتر جـان     داد و چن گرفت و روز ديگر طالقش مي يك روز زني مي. آورد
  »1.سپرد

پيشه عباسي در اين گفتار خود چندين دروغ و تهمت و افتـرا  بينيم منصور اين جنايت  مي
  : به هم بافته است

مشـغول   )ص(رحلـت پيـامبر   عبـاس كـه تـا چنـد سـال قبـل از      جـد او  اينكه گويـا   -اول
ايمـان آورد جـزو نامزدهـاي    ) ص(آخر عمر شريف پيامبرهاي  خواري در مكه بود و در سال نزول

   !رحمت كرده و از آن چشم پوشيده استماما  ،هبود) ص(حكومت پس از پيامبر

نه حكميت را قبول داشت و نه ) ع(اميرالمؤمنينداند كه  اينكه منصور دروغ پرداز مي -دوم
   .تحميل كردند او بربلكه هر دو را خوارج  ،حكمين را

آلـت   خـوارجِ بر او نشوريدند بلكه ايـن  ) ع(اميرالمؤمنيني عاينكه ياران و اصحاب واق -سوم
   .برابر امام ايستادند و قاتل ايشان نيز از اين گروه منحرف و شقي بود دست معاويه بودند كه در

) ع(به خالفـت امـام حسـن    ،جنگمتاركه پنهاني بلكه در قرار داد نه اينكه معاويه  -چهارم
   .مضاءكرده بودآنرا اذيل پس از خود تعهد كرده و 

نفرمـود   وفاتبه مرگ طبيعي ) ع(امام حسن كه ستدان ه منصور جنايتكار مياينك  -پنجم
   ،باالخره و .زهر ارسالي او مسموم و به شهادت رسيد بلكه با دسيسه معاويه و با
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توسـط   ... بـه زنـان و  ) ع(امام حسن روي آوري تهمتاينكه اين اولين بار است كه  -ششم
توسـط   ادعاي كـذب  سپس همين  و. هاي او را توجيه نمايد شود تا ساير دروغ يمنصور مطرح م

شـاخ بـرگ    ساخته و پرداخته شده و با آب و تاب وعباسي هاي مزدور دربار  ايادي و قلم بدست
قلـم بدسـتاني كـه صـاحب پسـت و مقـام در حكومـت         .يابد هاي روايي و تاريخ راه مي به كتاب

: هـا   آن ي كردند كه از جملـه  ارتزاق مي  ها اموال حاصل از ستم آن عباسي بوده و يا از فضوالت
يحيـي بـن    يـا  مداح و جيره خوار بني اميه و ،يا مدائني ،قاضي عباسيان ،محمد بن عمر واقدي

ده هستند كه بـا برخـوداري از فضـاي تبليغـي بوجـود آمـ      ... جاعل معروف حديث و  ،ابي العالء
) ع(هـا امـام حسـن    دست به جعل روايات بر عليه جد آن ،)ع(توسط منصور بر عليه بني الحسن

و قدرت و موقعيت خانـدان امـام   زدند تا در راستاي سياست تبليغي حكومت جبار از محبوبيت 
مسير مورد حمايـت حكومـت نيـز واقـع      اين كه در واضح است در جامعه بكاهند و پر) ع(حسن
  !ديدنو به نان و آبي هم رس ه شد

  : ي جمع بند ونتيجه 

ـ  گيري قدرت سازمان يافتـه  شايد از آغاز شكلجور، هاي ستمگر و حكمرانان  حكومت ه اي ب
هـايي كـه در برابـر ظلـم و اسـتبداد و       اشـخاص و شخصـيت   مقابله بـا در  ،نام دولت و حكومت

جاهت اجتماعي و پايگاه مردمي برخودار بـوده  از و ،بخصوص زماني كه مخالفين ،ها زورگويي آن
اري دهـا خـود   و علني آنحتي زماني كه از ترس جان و مال خود از حمايت آشكار  و توده مردم

 ،ها داشـتند  آندرگرو دل  ،تقدس و پاكي رهبران مخالف حكومتبه  اما به لحاظ اعتقاد ،ورزيده
نكـرده بلكـه بـا اسـتفاده از دسـتگاه       ناكتفا به برخورد فيزيكي و حتي شـكنجه و شـهادت آنـا   

دار بود اقـدام بـه تـرور شخصـيت و     رشتوانه سياسي و مالي حكومت برخوتبليغاتي قوي كه از پ
رهبران مخالف خود از طريق ايراد تهمت و افتراء و نسبت دادن كارهاي زشـتي   ي تخريب وجهه
نمودند و اين تبليغـات هـر زمـان متناسـب بـا       مي ،آن حساسيت معناداري داشتكه جامعه به 

ي  و هماهنگ با ميزان رشد فكـري و درجـه آگـاهي تـوده    ها و هنجارها و باورهاي جامعه  ارزش
 ،بينـيم معاويـه در راسـتاي رسـيدن بـه ايـن هـدف        وست كه ميرشد از همين  مردم عملي مي
كند حال آنكه تمام دالئل و شواهد تاريخي غير قابل  متهم به قتل عثمان مي را) ع(اميرالمؤمنين
او يعني طلحه  انانمپيطور غير مستقيم، و هم خود معاويه بحاكي از آن است كه  ،ترديد و انكار

از طريـق مـزدوران   كه همچنين است  ،شركت داشتند وو زبير مستقيماً در قتل عثمان دخالت 
كردنـد   بن جندب روايت جعـل مـي   هسرسپردگان دستگاه تبليغاتي خود مثل سمر قلم بدست و

) ع(اميرالمـؤمنين در خصـوص   ،نـازل شـده   بقره كه درباره مردي منافق ي سوره 204 ي كه آيه
اش در آن روز گـار آشـنايي چنـداني بـا اصـحاب       مردمـان كـه  فرود آمـده اسـت و يـا در شـام     
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منان اصالً نماز ؤمكردند كه امير رجه اول نداشتند تبليغ و شايع ميهاي د و شخصيت) ص(پيامبر
هـا و   گـي  فسـاد و هـرزه  خواسـتند ضـمن اسـتتار     و اينگونه به خيال خام خـود مـي  ! خواند نمي

 ،را كـه وجـود مقدسـش حتـي پـس از شـهادت      ) ع(منـان ؤهاي خود چهره نوراني اميرم جنايت
 بـود، طلبـان و آزادگـان   راهگشـاي حـق    ،امويهاي ظلماني حكومت  بدر كامل در شبهمچون 

رويه همچنـان ادامـه    و اين روال و. اي جز اين نداشتند و ملكوك جلوه دهند و البته چاره همشو
ابر و مسـاجد  نـ عنـوان عملـي مسـتحب در تمـام م    ه ب )ع(منانؤب اميرمداشت تا بدان جا كه س

تا اينكـه نوبـت    .شد بني اميه مرسوم و مندوب شمرده ميسرزمينهاي اسالمي تا پايان حكومت 
و فساد و تباهي و ظلـم و   پلشتيها همچون سفّاح و منصور در  به عباسيان رسيد كه خلفاي آن

هـا   س آنأدر ر و )ع(ها بني الحسن و كسري از بني اميه نياوردند ودر مقابل اين جنايت هيچ كم
در پـاكي و زهـد و   و ابراهيم  )معروف به نفس زكيه( ،بن الحسن مثني و پسرانش محمد ...عبدا

 ت و زهد و بي اعتنـايي سو همين پاكي و قدا بي رغبتي به زخارف دنيا زبانزد خاص و عام بودند
مـردم را بـه سـوي     ي هتـود  ،بر فساد و فسق و فجور شخصي مثل منصـور دوانقـي  در برا به دنيا

حكومـت نوپـاي عباسـيان     يمنجر به سـرنگون  بطوريكه نزديك بود ،داد سوق مي يسادات حسن
مـردم را از حكومـت و    نفـرت  توانست خشـم و  شكنجه و زندان نمي در اين شرايط قتل و .گردد

مجبور  ،دستگاه تبليغي بني العباسو فلذا منصور  .نشاند فروي الحسن نها را به ب تمايل قلبي آن
آلودگي بـه   ندتوانست د و چون نميشدن مي يتبليغي قوي بر عليه سادات حسن ي بههبه ايجاد ج

زيـرا مـردم زنـدگي آنهـا را مقابـل      ( دنـ دهنسـبت  ) ع(دنيا و زخارف آن را به خود بني الحسـن 
تيز تبليغات مسموم حكومـت را متوجـه جـد     ي لبهد نشو لذا مجبور مي) ندخود داشت چشمان 

خـود را   ،كه بني الحسن در جامعه با افتخار يعني همان شخصيت عظيمي .دنها نماي بزرگوار آن
منصـور   ،كردنـد  مـي جوانان بهشـت معرفـي    دو سيدعنوان سبط اكبر و يكي از ه وابسته به او ب

كننـد فرزنـدان كسـي     زهـد و تقـوي مـي   ها كه امروز ادعاي  اين بفهماندخواست به جامعه   مي
زندگي خود را در معاشرت با زنان سپري كـرده اسـت و بـا ايـن حـال       –... با نعوذ – هستند كه

هاي سراسر دروغ  روايت ،و چنين بود كه با آغاز اين دسيسه! بالند ي ميجدپدر و اينان به چنان 
سفانه در ها راه يافت و متأ مي وسيع به كتابو كذب توسط ايادي حكومت ساخته شد و در حج

تي و عدم تأمل و تحقيق مفتون ايـن فتنـه شـدند و بعضـاً ايـن      دق آگاه با بي دوستان نامواردي 
خنك به توجيه آن پرداختنـد   هاي خود آوردند و سپس با مطالب سبك و را در كتاب تمجعوال

  . اين ظلمي مضاعف بر آن امام مظلوم بود و

داراي مقام عصمت و از پنج تن آل عبـا اسـت كـه خداونـد در      )ع(و اما امام حسن مجتبي
امام بزرگوار بدون شـك در  . هر گونه رجس و پليدي به دور است قرآن كريم اعالم فرموده كه از
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امـام   .است پارساترين و زاهدترين و كاملترين انسان از لحاظ فضايل انساني بوده ،روزگار امامت
جايگاه رفيعي در نظام خلقـت اسـت كـه ده سـال امـام و       داراي چنان مقام معنوي و) ع(حسن

امام بزرگوار سراسـر  ! بوده است) ع(الحسين...ت ابا عبدامقتداي كسي چون ساالر شهيدان حضر
كـدام انسـاني اسـت كـه     ! جهاد و خدمت به خلق گذرانده است عمر شريف خود را در عبادت و

شته شده توسط منحرفين از اهل حتّي نو(يخ اي از عقل و انصاف داشته باشد و در تار اندك بهره
بـار بـه زيـارت     25سـال بـود    47بخواند كه اين امام همام در عمر شريف خود كه فقـط  ) بيت
هـا مـاه هـا طـول      و طبعـاً ايـن مسـافرت   (ي پياده بود ها با پاي خدا رفت كه اكثر اين سفر خانه
ام بزرگوار كي و چه زماني و كجا آن وقت چگونه از خود سؤال نخواهد كرد كه اين ام) كشيد مي

  !ها بپردازد؟ فرصت داشت كه به ازدواج با زنان و طالق آن

  !كه انسان عاقل و منصفي اين خزعبالت را باور كند! هيهات! هيهات

ي باطل بتوانند فضـائل و مكـارم انسـان     و جبهه) ع(كه دشمنان اهل بيت! اتهيه! هيهات
 پرتو افكـنِ  ،را كه وجود مقدسش همچون خورشيد) ع(بيكامل و امام برحقّي همچون امام مجت

  .        دنبپوشان ،ي رسواييها وشو ر ترّهاتجهان انسانيت است با چنين 

از اينكـه نـاچيزي چـون    در پايان، اين نوشته را به كالمي از آن امام همام متبرك كرده و  
 مام برگزيده قلم بـر كاغـذ نهـد   دهد در دفاع از مظلوميت آن ا ت ميأراقم اين سطور به خود جر

آسـتان   بـر  سـر  تقـديم نمـوده و   ،امامـت ستاره فـروزان   دومينعذر تقصير به پيشگاه  انهضعخا
  .سايد بلندش مي

  :فرمود ازديه دانبه ج) ع(امام

بدان كـه تـو   . ات را پيش از فرا رسيدن اجل، تهيه كن ت، آماده شو و توشهبراي سفر آخرت
اگر تو از اموال دنيـا، بـيش از آن چـه احتيـاج داري،     ... نبال توستدر طلب دنيايي و مرگ به د

  .تنها خزانه دار ديگران خواهي بود گردآوري و نگه داري،

  :فرمايد از در جايي ديگر به شخص مزبور ميب

هـاي   ، حسابرسي خواهد شد و در حرام آن، كيفر خواهد بـود و دارايـي  دنيابدان كه حالل 
ـ و از آن  ي مرداري به حساب آور بنابراين دنيا را به منزله. ارددشبهه ناكش سرزنش در پي  ه ، ب

حالل باشد، تو از بي رغبتي به اي،  ي نيازت برگير؛ در اين صورت، اگر آن چه مصرف كرده اندازه
اسـتفاده   اي و اگر حرام بود گناه سنگيني بر تو نيست زيرا به قدر نيـاز از مـردار   زياني نبرده ،آن
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                     .1...كرده اي

تواند بـر زبـان آورد كـه     كسي مي ،گهربار و سراسر حكمت و موعظه راآري چنين سخنان 
ه چ بي رغبتي به دنيا باشد و االّ معلوم است كه شنوندگان اين جمالت وخود در اوج زهد وتقوا 

  .نشان خواهند داد خود ي ازواكنش عكس العمل و

منين، السالم عليك يا بـن رسـول   مؤاميرال ينبيين و وصصلّ علي الحسن بن سيد ال اللهم
اَميِنُ اهللا و ابنُ امينه، عشت  اميرالمؤمنيننَ بانّك يا  اهللا، السالم عليك يابن سيد الوصيين، اشهد

ي الهادي، اللهم صل عليه، و بلّغ روحـه و جسـده   يت شهيدا و اَشهدانك االمام الزّكضمظلوماً و م
  .      2لساعة اَفضلَ التّحية و السالمعنّي في هذه ا

  

  والسالم

  

                                                            

  138ص /  44ج/ بحار االنوار - 1
 .564ص) / ع(صلوات بر امام حسن  /مفاتيح نوين - 2
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   بنام خدا

  

   :سؤال دوم
با اين حكم فشار قبايـل عـرب را در    ": سوره احزاب تفسيري خواندم كه 52 ي درخصوص آيه« 

با توجه به مطالبي كه درخصوص زندگي ايشـان گفتـه و نوشـته     "اختيار همسر از آنان از تو برداشتيم
به همـين امـر    فوق نيز تفسير .گردد هاي متعدد پيامبر روشن مي موضوع موجه بودن ازدواجشده است 
براي ) ص(پيامبرها براي تو مورد پسند افتد با توجه به نيت  چند زيبايي آن ليكن جمله هر .تأكيد دارد

  ».نمايد من ايجاد سؤال مي

  
  :پاسخ
      سوره احزاب آنجا كـه   52شريفه  ي اي از آيه باط با سؤال مطروحه در خصوص جملهدر ارت

  :رسد بشرح ذيل است ذهن اينجانب ميبه مطالبي كه » ولو اَعجبك حسنُهنّ «: فرمايد مي

هاي خود عبـارت   در تمام ازدواج) ص(ي اصلي و اولي پيامبر انگيزهكه ترديدي وجود ندارد 
 امل از جمله موضـوع زيبـايي  و ساير امور و عو ،»اظ و رعايت مصالح اسالم و مسلمينلح« از بود

ري سان ديگـ نمانند هر ا) ص(بر اكرمهاي مادي و فردي اگر هم مورد توجه پيام يا ساير جذابيت
بتوان گفت در ايـن رابطـه   شايد به دليل ذيل الذكر  بوده وخوردار نبوده است يقيناً از اولويت بر

است كه امور و قرارداشته  اي از اهميت و اولويت لحت اسالم و مسلمين در چنان درجهاصل مص
قـرار  ) ص(ي انگيزهـاي پيـامبر   اساساً در دايره ،جاهت چهرهوهايي چون زيبايي ظاهري و  جاذبه
تـاريخ زنـدگي آن بزرگـوار و نيـز      ي توانـد بـا مطالعـه    گرفته است اين ادعا به روشـني مـي   نمي

. دن آن حضـرت بـه اثبـات برسـ    شخصـي و خـانوادگي همسـرا   سـوابق   ،خصوصيات شخصـيتي 
خودشان كه طبيعتاً دوران فوران تمايالت انساني  در اوج جواني و در مقطعي از سن) ص(پيامبر

 سـال از سـنش   40را كـه   يبـانوي بزرگـوار  ) سـالگي  25يعني (در ارتباط با جنس مخالف بود 
 25و  گزيننـد  زدواج كرده بودند به همسري بر مـي دوبار ا -مشهور نقل بر بنا -گذشت و قبالً مي

سالگي كه دوران افول قواي ذكر شده است با اين همسر گرامي شـان زنـدگي    50يعني تا سال 
همسـران   ي ازدواج كرده و غيـر از عايشـه همـه     به سني پاد پس از آن نيز با زن بيوه و كنن مي
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  1.قرار داشته اند وضعيتايشان تقريباً در همين 

تـر از همـه مجـوز     جتماعي و مهمنات مادي و موقعيت او اين در شرايطي بود كه همه امكا
 همسري جوان و زيبـا  ،فراهم بود تا الاقل در مواردي) ص(عي مانند هر مسلماني براي پيامبرشر
سـلماني  نه هيچ م و) ص(براي پيامبرنه  خود انتخاب بكنند و چنين چيزي شرعاً هه براييوجو 

يك انسـان اسـت   ) ص(بردر قرآن تصريح شده است كه پيامدانيم  هم چنانكه مي. ممنوع نيست
 .ها و خصوصيات و تمايالت و گرايشات و عواطف و احساسات يك انسان معمـولي  با تمام ويژگي

و ايالت مو از جمله غرايز و ت. ها وجود ندارد انسان و از اين جهت هيچ تفاوتي بين پيامبر و ساير
طع نظر از ساير شرايط تمايل او به زيبايي است و اصوالً اگر كسي قهاي فطري انساني،  مشخصه

سـالمي   هاي مادي نداشته باشد او انسان جمله زيباياز و مالحظات، گرايش و تمايل به زيبايي 
فقط سخن در اين جاست كـه انسـان مـؤمن و    ! در كماالت انساني او وجود دارد نيست و نقصي

روحـاني و   ي بهكه هويت واقعي خود را نه در ماديات و تمايالت مادي بلكه در جانب جن متشرّع
تمام گرايشات و تمايالت و عالئق مادي و غير مادي  ،و بدان باور دارد ستهمعنوي وجود خود دان

فلذا ممكن اسـت در مـواردي    ،دهد مي را تحت كنترل عقل و در جهت تكامل معنوي خود قرار
ي ا از پـاره  ،هـاي معنـوي و كسـب كمـاالت روحـي دارد      يئتوجه و اهميتي كـه بـه زيبـا    بخاطر
د را در مسـير و جهـت   غير مادي چشم بپوشد و تمـايالت و گرايشـات خـو    مادي يا هاي زيبائي

عنوان اشرف مخلوقات و انسان ه ب) ص(بدون ترديد پيامبر اكرم .ه هدايت نمايداصلي حيات طيب
 فلذا يقيناً در شرايطي كه ارضاي تمايالت طبيعي ،اين كمال و فضيلت قرار دارد ي در قله ،كامل

از ، قرار گيرد الي اهللا مسير سيرابه مانعي در ه مثهاي مادي ب يياو از جمله توجه به زيبمادي او 
و  توجـه حضـرتش بيـرون خواهنـد رفـت      ي ها چشم پوشي فرموده و حتي اين امور از دايره آن
 –را  ايـن واقعيـت  ... طريـق الـي ا  طي ن بزرگوار در آ ي دگي سراسر عزت و عبادت و مجاهدهزن

ق در نگارنده اذعان دارد كه وجود عبارت فو با تمام اين اوصاف. كند ثابت مي -گفته شد چنانكه
را از ) ص(وقتي خداونـد پيـامبر  : كه بدين معنا. شريفه مذكور همچنان سؤال برانگيز است ي آيه

 كه ولو اينكـه زيبـايي  «شود  ا اين دستور مقيد به اين جمله ميفرمايد چر ازدواج مجدد نهي مي
 ،جمـال و زيبـايي ظـاهري   ) ص(مگر براي پيـامبر » جلب كرده باشد را ها توجه تو آن] نحس[= 

  :رسد به اين سؤال به ذهن نگارنده مي چند پاسخ اساساً مطرح بود؟

و  ها با تمام ويژگي ،يك انسان است) ص(همانطور كه گفته شد با توجه به اينكه پيامبر ) 1

                                                            

نقش / عالمه سيد مرتضي عسكري: رك) ص(بيشتر درباره همسران پيامبر عظيم الشأن ي براي مطالعه -1
    72-48ص  /ج اول/ عايشه در تاريخ اسالم 
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در اي اين تمايالت و غرائـز طبيعـي،   ح است كه ارضتمايالت و غرائز طبيعي انساني، فلذا پر واض
نداشته و اين آيـه شـخص   ) ص(براي پيامبر) همچون تمام مسلمين(چارچوب شرع هيچ منعي 

انسـاني در انتخـاب همسـر ـ      ي يعني ارضـاي تمـايالت زيبـا گرانـه     –را از اين حق ) ص(پيامبر
) ص(سـخن احتمـال دارد پيـامبر    بـه ديگـر   .فرمايد كرده و آن حضرت را از آن منع مي استثناء

ها و مالكهاي مربوط به مصـالح اسـالم و مسـلمين، و انجـام وظـايف      ضمن رعايت اولويت معيار
هـاي خودشـان    انسـاني در ازدواج  ي مربوط به رسالت و نبوت، بر اساس تمايل فطري زيبا گرانه

ا پـس از  ر رضمن اينكـه موضـوع مصـلحت مزبـو     ،عمل مي فرمود كه خداوند به موجب اين آيه
را بطـور كلـي   ) ص(رعايت مصالح ديگر، ازدواج پيـامبر بنابر لزوم  ،كند نزول آيه منتفي اعالم مي

  .سازد  ممنوع مي) ص(جهت ارضاي تمايالت انساني پيامبردر حتي

رسـد امـا بـا     ب پـيش گفتـه بـدون اشـكال بـه نظـر مـي       هر چند اين پاسخ با توجه مرات  
  :خيلي همخواني و سازگاري ندارد به اين دليل كه) ص(رهاي زندگي مبارك پيامب واقعيت

حتـي در دوران جـواني و يـا    ) ص(ه پيامبرو قرينه و شاهدي دال بر اينك هيچ اماره - الًاو 
 اند و يا ايـن امـر   ان توجه داشتهزيبائي در انتخاب همسر ي ميانسالي به اين موضوع يعني جاذبه

شان بوده ايملحوظ نظر  ،كر يا در رده بعدي از اولويتعنوان يك اصل در كنار مصالح فوق الذه ب
   .وجود ندارد ،است

ز فتح مكه ـ نازل شده كـه   پس ا –) ص(مر شريف پيامبرهاي آخر ع اين آيه در سال -ثانياً
  .اند ط سني متناسب با اين مسائل نبودهخيلي در شراي) ص(طبيعي نيز پيامبر از لحاظ

در  حكـم  ن نزول ايـن آيـه، فلسـفه تشـريع ايـن     أدانيم كه اهل تفسير بر اساس ش مي ) 2
ها و حتي  اشخاص و شخصيتو كنند كه بسياري از قبائل  چنين بيان ميرا  )ص(خصوص پيامبر

با  –) ص(خانوادگي با پيامبرو براي كسب افتخار نزديكي و وابستگي و ايجاد رابطه خوني  ،زنان
يـا خـانواده    هبا يكي از زنان قبيل) ص(پيامبرپيشنهاد ازدواج  - !اي اعم معنوي يا غيره هر انگيزه

 فلذا ،نه به مصلحت بودو ها نه مقدور  كه اجابت اين درخواست دنمودن ميمطرح را ) يا خودشان(
ها و  ي در اين زمينه مواجه بودند و براي حضرتش پاسخ رد به آنجد عمالً با مشكل) ص(پيامبر

كرد كه بـه مصـلحت ديـن و     معاذيري ايجاد مي! ادي يا داوطلبيا تبعيض در مورد افراد پيشنه
و معضـل رهـا   را از ايـن مشـكل   ) ص(ا خداوند با نزول اين آيـه پيـامبر  فلذ .حكومت ديني نبود

ث بيـان داشـت ايـن    توان در توجيه جمله مورد بح ما آنچه با توجه به اين مطالب ميو ا. ساخت
ها  آيد خود خانم نطور كه از تاريخ بر ميها و يا آ اي از سران قبايل يا شخصيت است كه شايد عده

كردنـد كـه    بستگان خود يا خودشان را مطرح ميپيشنهاد ازدواج با ) ص(با اين توجيه به پيامبر
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ها چون حفصه دختـر   هاي بيوه و چند شوهر كرده و برخي از آن خانم) ص(اكثر همسران پيامبر
بي بهره بودند فلذا شايد اصرار بعضـي  ) قطع نظر از سن باال(جاهت چهره نيز واز زيبايي و  ،عمر

 هـا از وجاهـت و زيبـايي برخـوردار اسـت و      اين بوده كه فرد مورد نظر آن )ص(بر ازدواج پيامبر
را از  )ص(و پيـامبر  ترين فرد است كه با خانم واجد زيبايي ازدواج كند شايسته) ص(پيامبر خدا 

راي اينكـه راه هرگونـه بهانـه و دسـتاويزي را     عليهذا خداوند ب .دادند اين جهت در تنگنا قرار مي
فرمايدكـه حتـي    خطاب مـي  )ص(به شخص پيامبر ،ببندد) ص(راي پيشنهاد با ازدواج با پيامبرب

ازدواج با او همچنان ممنوع است و  ،اگر شخص مورد نظر از وجاهت و زيبايي نيز بهره مند باشد
  .نمايد رفع مي) ص(پيامبرشار در اين جهت را نيز بر بدين سان امكان هرگونه ف

، در پاسـخ بـه سـؤال ايجـاد     ي اين مباحث و توجيهات اما سخن در اين است كه همه  ) 3
ي شـريفه را بـه معنـاي     در آيـه » حسن« ي كند كه واژه شده وقتي مطرح و موضوعيت پيدا مي

 –و فارسـي   –هـاي عربـي   حال آنكه بنابر آنچه درفرهنـگ  ،زيبايي چهره و خوشرو بودن بگيريم
خوب بودن، مناسب بودن، پسنديده بودن، شايسته بودن، مقرون به  ، عالوه بر معني مزبور،آمده

از جملـه معـاني كلمـه     2حسن سيرت و حسن خلـق : و همچنين  1و مصلحت بودن صالح بودن
  .ذكر شده است» حسن«

ـ   ،گر محترم ي حاوي سؤال پرسش هالذكر اساساً قضي عليهذا با لحاظ معاني اخير ه سـالبه ب
 زيرا با استظهار از مطالب و حقايقي كه در رابطه بـا زنـدگاني و خصوصـيات   ! انتفاء موضوع است

مـدلول عبـارت   تـوان گفـت    بيان شد با اطمينان مي) ص(اخالقي و روش زندگي حضرت پيامبر
  :يكي از معاني زير مي باشد شريفه مورد بحث ي مورد نظر در آيه

  »...دواج با شخص مورد نظر توجه تو را جلب كرده باشدولو اينكه به مصلحت بودن از... «- 
حتي اگر حسن سيرت يا حسن خلق و شخصيت ممتاز طرف و مناسب بـودن او بـراي   ... « -

  !ووو» ...مورد توجه تو قرار گرفته باشد - از اين جهت –ازدواج 

هـاي   زدواجاي از اپـاره  : بـود و آن اينكـه   اي در اينجـا خـالي از فايـده نخواهـد     ذكر نكته  
بـر اسـاس    ،، عالوه بر رعايت و لحاظ مصالح عموميهاي مسلم تاريخي بر اساس نقل) ص(پيامبر

هاي فردي و اخالقي و شخصيتي فرد مورد نظر صورت گرفته اسـت ماننـد ازدواج بـا     شايستگي
  .حي و ام سلمه و يا صفيه دختر) س(حضرت خديجه
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يي معنـوي يعنـي شـگفتي و توجـه خـاص      توانـد نـاظر بـه جهـات زيبـا      فلذا اين آيه مي  
 هاي اخالقي و ايماني و انساني افراد باشد نـه لزومـاً زيبـايي    يبه خصوصيات و ويژگ )ص(پيامبر
  !و وجاهت مادي ظاهري

كند مـن بعـد ازدواج ايشـان حتـي بـا       حكم مي )ص(تاً خداوند در اين آيه به پيامبرجينت  
و . رسد تر به حقيقت به نظر مي و اين پاسخ نزديكنيز ممنوع است؛  ها مصلحت ولحاظ اين امور 

  اهللا اعلم

  

  والسالم

  

  


