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به مناسبت شهادت امام رضا (ع)

بیا مرور کن ای اشک خاطراتش را

»»میثم مومنی نژاد

در سوگ اهل بيت(ع)

پیامبر(ص) است .بنابر گزارشهای تاریخی ،نام «حسن» را پیامبر(ص)

برای او برگزید و او را بس�یار دوست داشت .او هفت سال از عمر خود
را ب�ا پیامب�ر(ص) همراه ب�ود و در بیعت رضوان و ماج�رای مباهله با

مسیحیان نجران حضور داشت.

از زندگ�ی ایش�ان در دوران خلیف�ه اول و دوم خب�ر چندانی در

دس�ترس نیست .به دس�تور خلیفه دوم به عنوان ش�اهد ،در شورای

شش نفره تعیین خلیفه سوم حاضر بودند .گزارشهایی نیز از شرکت

ایشان در برخی جنگها در دوره خلیفه سوم وجود دارد.

حسن بن علی در  ۲۱رمضان سال  ۴۰هجری ،و پس از شهادت امام

علی(ع) ،به امامت رس�ید و در همان روز ،بیش از چهل هزار نفر با او

برای خالفت بیعت کردند .معاویه ،خالفت او را نپذیرفت و با لش�کری
از شام به سوی عراق حرکت کرد.

داغی اگر نبود که گریان نمیشدیم

امام مجتبی(ع) سپاهی به فرماندهی عبید اهلل بن عباس به سمت

معاویه فرستاد و خود به همراه یک گروه دیگر به ساباط رفت .معاویه

»»مسعود اصالنی

داغی اگر نبود که گریان نمیشدیم
لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم
"یا ایّها ال ّرسول" بدون دعای تو
از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم
یا اینکه گوشه چشم اباالفضل تو نبود
ما از تبار حضرت سلمان نمی شدیم
حب خاندان تو در خانه َک َرم
بی ّ
جایی نداشتیم و مهمان نمی شدیم
ما امت تو ایم و علی هم کنار توست
آئینه ات نبود نمایان نمی شدیم
ما پای غربت نوه هایت نشسته ایم
ورنه شبیه نم نم باران نمی شدیم
هم ناله های امشب موالی امتیم
ما سوگوار رحلت بابای امتیم
در جان مسلمین چو آذر گذاشتند
بر جان شیعیان دو برابر گذاشتند
آه از نهاد اهل والیت بلند شد
بر سینه تا که داغ پیمبر گذاشتند
آقای من! بزرگ قبیله ز داغ تو
بر روی خاک عرصه ی محشر گذاشتند
هستی گریست تا نوه هایت رسیده و
با گریه روی سینه ی تو سر گذاشتند
تو باغبان امتی و جای اجر تو
یک شاخه یاس را وسط در گذاشتند
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ايستگاه
حس�ن بن عل�ی نخس�تین فرزند امام عل�ی(ع) و نخس�تین نوه

گرفته بوی شهادت شب وفاتش را
بیا مرور کن ای اشک خاطراتش را
مورخان بنوشتند با سرشک یتیم
هجوم درد به سرتاسر حیاتش را
سه سال شعب ابی طالب و شکنجه و ظلم
چقدر مرگ خدیجه فسرد ذاتش را
چه سنگها که بر آینه وجودش خورد
چه طعنه ها که ابوجهل زد صفاتش را
برای غارت جانش قریش خنجر بست
ولی خدای علی خواسته نجاتش را
دلش چو ماه شکست و دو نیم شد اما
سبزی باران معجزاتش را
ندید
ِ
حرا شروع رسالت ،غدیرخم پایان
تمامی واجباتش را
ادا نمود
ِ
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تلاش کرد با طرح ش�ایعاتی میان س�پاهیان امام حس�ن(ع) ،زمینه
را ب�رای برقراری صلح فراهم کند .در این ش�رایط ،امام حس�ن مورد
سوءقصد یکی از خوارج قرار گرفت و زخمی شد و برای مداوا به مدائن

انتقال یافت .همزمان ،گروهی از س�ران کوفه به معاویه نامه نوشتند و

بنا به قول مش�هور در بین ش�یعه ،در روز 30
صفر س�ال  203هجری قمری واقع گردیده است.
آن حض�رت توس�ط مأم�ون ،خلیفه عباس�ی و با
خورانده شدن سم به شهادت رسیدند.
در مورد چگونگی ش�هادت ام�ام رضا (ع) ،دو
روایت آمده است:

آب انار مسموم

عبد هَّ
الل بن بش�یر نقل میکن�د :مأمون روزی
مرا خواس�ت و چیزى ش�بیه به تمر هندى به من
داد و گف�ت« :این را با دو دس�ت خود خوب بمال
و ورز بده» ،من نیز چنان كردم .سپس برخاست و
السالم)
مرا تنها گذاشت و نزد حضرت رضا (علیه ّ
رفت و گفت« :حال ش�ما چگونه اس�ت؟» ،فرمود:
«امی�دوارم امروز بهتر ش�وم» ،مأمون گفت« :من
هَّ
بحمدالل امروز خوبم» ،س�پس مامون پرسید:
نیز
«آیا امروز پرس�تاران و خدمتگزاران خدمت شما
رسیده اند؟» حضرت فرمود« :نه» ،مأمون قیافهای
خش�مناک به خ�ود گرفت و بر س�ر خادمان خود
فریاد زد.
مأمون س�پس گف�ت« :همی�ن اآلن آب انار را
بخوری�د كه ب�راى رفع ای�ن بیمارى چ�ارهای جز
هَّ
عبدالل بن بش�یر میگوید:
خوردن آن نیس�ت»،
مأمون ب�ه من گفت« :براى ما ان�ار بیاور» ،من هم
آوردم ،بعد مأمون رو کرد به من و گفت« :با دست
خود آن را فش�ار بده و آبش را بگیر» من هم این
کار را کردم ،و مأمون آن آب انار را با دست خود به
حضرت رضا (علیه السالم) خورانید و همان باعث
شهادت حضرتش شد .ایشان پس از نوشیدن آن
آب انار مس�مومی که مأمون به او نوشانید دو روز
بیشتر زنده نبودند.

انگور آغشته به َس ّم

م نقل ش�ده که ام�ام رضا
از محم�د ب�ن َج ْه 

حكايت

(علیه السلام) به انگور عالقهمن�د بود .زمانی که
مأم�ون قصد قت�ل او را کرد ،مق�دارى انگور براى
آن حض�رت تهیه كردند و چند روز با س�وزنهاى
زهر آلود كه به کاریترین زهرها آلوده شده بودند
سم کردند.
حبههای آن را آلوده به ّ
آنگاه آنها را حضور امام رضا (علیه السلام)
آوردند .حضرت رضا (علیه السلام) پس از تناول
انگ�ور زهر آل�ود رنجور ش�ده و بدین وس�یله به
شهادت رسید.
اباصلت هروی میگوید :وقتی مأمون از محضر
امام (علیه السلام) خارج ش�د من داخل ش�دم.
همی�ن که حضرت م�را دید به من فرم�ود« :یَا أَبَا
الص ْل ِ
ت َقدْ َف َع ُلوهَا» ،اباصلت! باالخره کارخودشان
َّ
را کردن�د .اباصلت در ادام�ه میگوید« :بعد از این
جمله شنیدم که حضرت شروع به حمد و ستایش
الهی کرد».
*

علت ش�هادت امام رضا (ع) توس�ط
مأمون

ش�هید مطه�ری درب�اره عل�ت ش�هادت
امام رضا (ع) به دس�ت مأمون مینویسد« :قرائن
نشان میدهد که امام رضا (ع) را مسموم کردند و
یک علت اساسی همان قیام بنی العباس در بغداد
(بر علیه مأمون) بود ،مأمون در حالی حضرت رضا
(ع) را مس�موم کرد که از خراسان به طرف بغداد
میرف�ت و مرت�ب اوضاع بغ�داد را ب�ه او گزارش
میدادن�د ،ب�ه او گ�زارش دادن�د که بغ�داد قیام
کرده.
او دی�د ک�ه حض�رت رض�ا(ع) را نمیتوان�د
عزل کن�د و اگر با این وضع آش�فته بخواهد وارد
بغداد ش�ود بس�یار مش�کل اس�ت ،ب�رای اینکه
زمین�ه رفتن آنج�ا را فراهم کن�د و به بنی عباس

بگوی�د کار تم�ام ش�د ،حض�رت را مس�موم کرد
و آن عل�ت اساس�ی ک�ه میگویند و قاب�ل قبول
هم هس�ت و ب�ا تاری�خ وف�ق دارد ،همین جهت
است"
*

پيش�گويى امام رضا علیه السلام و
اجدادشان از شهادت آن حضرت

رویداد شهادت امام رضا علیه السالم بوسيله
زهر در ش�هر طوس در روایات�ی از پیامبر یا ائمه
اطهار علیهم السالم س�ال ها پيش از آن حضرت
پیش بینی ش�ده بود .به عنوان نمونه شیخ صدوق
به س�ند خود از نعمان بن س�عد روای�ت کرده که
گفت :امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیهالسلام
فرمود:
به زودی م�ردی از فرزندان من در س�رزمین
خراسان از روی ستم و جور به زهر کشته میشود،
اس�م او اس�م من ،و اس�م پدرش اس�م موسی بن
عم�ران اس�ت بدانید ه�ر ک�س او را در غربتش
زیارت کند ،خداوند گناهان گذش�ته و آینده او را
میآمرزد و لو این که به تعداد س�تارگان و قطرات
باران و برگ درختان باشد.
و س�ید هاش�م بحران�ی در مدین�ه المعاج�ز
مینویسد:
از س�لیمان بن حفص مروزی روایت ش�ده که
گفت :از موس�ی بن جعفر علیه السالم شنیدم که
میفرمود:
پس�رم عل�ی را ب�ا س�م مظلومان�ه ب�ه قتل
میرس�انند و او در جن�ب قب�ر ه�ارون در طوس
مدف�ون میش�ود ،کس�ی ک�ه او را زی�ارت کند
مانند کسی است که رس�ول خدا را زیارت نموده
است.
»»باشگاه خبرنگاران جوان  +دانشنامه اسالمی

قول دادند حس�ن بن علی را به وی تس�لیم کنند یا به قتل برس�انند.
معاویه نیز نامههای کوفیان را برای حس�ن بن علی(ع) فرستاد و به او
پیشنهاد صلح داد.

این قول مس�تند به منابع تاریخی اس�ت که جمع آوری همه آنها

مس�تلزم نگارش یک کتاب می باش�د و ما در این جا تنها به برخی از
این نقل ها اشاره می کنیم:

الف .ش�یخ مفید چنین نوشته اس�ت :معاویه فردی را نزد جعده،

دختر اش�عث بن قیس فرس�تاد که من تو را به همس�ری پسرم یزید
درخواه�م آورد؛ به ش�رط آن که تو حس�ن را زهر ده�ی و صد هزار
درهم نیزبرای او فرس�تاد و آن زن این کار را انجام داد وبه امام حسن

علیه السلام زهر داد .معاویه ،پول را به او داد؛ ولی او را به همس�ری

یزید در نیاورد و او پس از رحلت امام علیه السالم با مردی از خاندان
طلحه ازدواج کرد و فرزندانی برای او آورد و هر گاه میان آن فرزندان

و سایر قبایل قریش سخنی و گفت وگویی پیش می آمد ،قریش آنان
را س�رزنش کرده ،می گفتند :ای پس�ران آن زنی که به شوهرش زهر

می خوراند!

ب .عالمه طبرسی چنین آورده اس�ت :معاویه به منظور قتل امام

حس�ن علیه السلام ،زهری برای جعده دختر اش�عث که همسر امام
علیه السلام بود ،فرستاد و به او مژده ازدواج با پسرش یزید را داد و

گفت :چون این زهر را به خورد حس�ن بن علی علیهما السلام دهی،

من تو را به عقد یزید ،پسر خود در آورده ،ملکه جهان گردانم و چون
آن ملعون امام حسن علیه السالم را زهر خورانید و امام علیه السالم

به شهادت رسید ،به شام رفت و گفت :من به عهدم وفا کردم و اینک

وقت احس�ان توس�ت .معاویه گف�ت :از پیش من دور ش�و؛ زنی که با
مثل حس�ن بن علی علیه السلام نسازد ،به یقین با پسرم هم سازش
نخواهد کرد؛ زیرا که ش�رافت و کرامت با حسن علیه السالم بود و تو
که با فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه وآله سازش نکردی ،با پسر من

سازش نخواهی کرد.

ج .بالذری نیز چنین نوشته است :گفته شده که معاویه توطئه ای

کرد و توسط جعده دختر قیس ،حسن بن علی (ع)را مسموم کرد.

بنابراین ،با توجه به ش�واهد و دالیل فراوان ،مسئله شهادت امام

حسن علیه السالم را بایستی از موضوعاتی دانست که از نظر تاریخی
کوچ�ک ترین تردی�دی در صحت آن وجود ندارد .علاوه بر این امام

هنر بیاموز!

حكيم فرزانه اى پسرانش را چنين نصيحت
م�ى ك�رد :عزيزان پ�در! هن�ر بياموزي�د ،زيرا
نمى ت�وان بر ملك و دولت اعتم�اد كرد ،درهم

حسن علیه السالم از نحوه رحلت خود خبر داده است.
و دين�ار در پرتگاه نابودى اس�ت ،ي�ا دزد همه
آن را بب�رد و ي�ا صاحب پول ،ان�دك اندك آن
را بخ�ورد ،ول�ى هنر چش�مه زاين�ده و دولت
پاين�ده اس�ت ،اگ�ر هنرمند تهيدس�ت گردد،
غم�ى نيس�ت زي�را هن�رش در ذات�ش باق�ى

شرح عكس
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اس�ت و خ�ود آن دول�ت و ماي�ه ث�روت
اس�ت ،او ه�ر ج�ا رود از او قدرشناس�ى
كنن�د ،و او را در ص�در مجل�س ج�ا دهن�د،
ولى آدم بى هنر ،با دريوزگى و سختى لقمه نانى
به دست آورد.

امام حسن علیه السالم به خاندان خود فرمود:

من به وس�یله زهر ،ش�هید می ش�وم همان طور ک�ه پیغمبر خدا

صلی اهلل علیه وآله ش�هید ش�د .گفتند :چه کس�ی تو را مسموم می

نماید؟ فرمود :جعده ،دختر اشعث بن قیس؛ زیرا معاویه وی را تحریک
می کند و این دستور را به او می دهد .گفتند :پس جعده را از خانه ات
خ�ارج و از خودت دور کن! فرمود :چگونه او را خارج کنم؛ در صورتی

که هنوز عملی انجام نداده است .اگر من وی را خارج کنم ،باز هم مرا

می کشد! و عالوه بر این نزد مردم عذری خواهد داشت.

باید توجه داش�ت که هر چند خداوند متعال برخی از اخبار غیب

را در اختی�ار معصومان علیهم السلام قرار داده ،ام�ا آنان در زندگی

ش�خصی و دیگر امور از علم غیب اس�تفاده نمی کنند و همانند سایر
م�ردم زندگی م�ی کنند و مورد آزمایش وس�ختی ه�ای دنیایی قرار

می گیرند.

زمان و مکان شهادت

درباره سال ،ماه وروز شهادت امام علیه السالم نقل های متعددی

در منابع تاریخی  -حدیثی ذکر ش�ده ،اما اغلب منابع به یکی از سال
های 50 ،41یا  51تصریح کرده اند .کلینی ،شیخ مفید و شیخ طوسی،

تاریخ شهادت را ماه صفرسال  49دانسته اند که این قول ،مورد اعتماد
علما قرار گرفته است .محل شهادت امام را نیزبدون اختالف ،مدینه و
قبرستان بقیع ذکر شده است.

لحظات پایانی عمر امام حسن علیه السالم

ش�یخ صدوق چنین نقل کرده است :موقعی که زمان شهادت امام

حسن علیه السالم نزدیک شد ،آن حضرت شروع به گریه کرد .به آن
بزرگوار گفته ش�د :آی�ا گریه می کنی؛ در صورتی ک�ه مقام و منزلتی
بزرگ نزد پیغمبر خدا صلی اهلل علیه وآله داری؟ ش�ما بیس�ت حج با

پ�ای پیاده به جای آورده اید و س�ه مرتبه مال خود (حتی نعلین خود
را) با خدا تقس�یم نموده ای .. .آن حضرت فرمود :من برای دو موضوع

گری�ه می کنم؛ یک�ی هول [وحش�ت] موقع حس�اب و دیگری فراق
دوستان.
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