
12/13/2015 Fars News Agency : چرا امام حسن مجتبی(ع) با «جعده» ازدواج کرد

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940918000410 1/3

فرھنگی - آئین و اندیشه

شماره : 13940918000410

94/09/19 - 00:12

/پرسش و پاسخ دینی/

چرا امام حسن مجتبی(ع) با «جعده» ازدواج کرد

اشعث بن قیس مردی منافق و دنیاطلب بود. او ازدواج دخترش با امام حسن(ع) را بھ حضرت امیر(ع) پیشنھاد داد تا

امیرالمؤمنین در یک عمل انجام شده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، بیست و ھشتم ماه صفر سال 50 ھجری قمری سالروز شھادت امام

حسن مجتبی علیه السالم مصادف است.

یکی از سؤاالتی که درباره امام حسن مجتبی(ع) مطرح می شود این است که چرا حضرت با «جعده»دختر «اشعث بن

قیس» ازدواج کرد تا وی با زھر، ایشان را به شھادت برساند.

حجت االسالم اسداهللا محمدی نیا از پژوھشگران حوزه علمیه قم در کتاب «امام حسن مجتبی(ع)؛ امیر کرامت»این

پرسش را پاسخ داده است که در ادامه می خوانیم:

امام صادق (ع) فرمود:

اشعث بن قیس در خون امیرالمؤمنین (ع) شرکت کرد و دخترش جعده امام حسن (ع) را مسموم کرد و پسرش در خون

امام حسین (ع) شرکت نمود.

با توجه به این حدیث شریف، چرا امام حسن مجتبی (ع) با جعده ازدواج نمود؟

آرامش روح و تقویت ایمان

اوالً: اگر چه ما حضرات ائمه (ع) را مصون از خطا و اشتباه می دانیم، ولی گاھی بی اختیار سؤاالتی به ذھن می آید و یا

دیگران مطرح می  کنند. در ھر صورت پاسخ آن باید داده شود تا در اثر جواب قانع کننده، ذھن آرام گیرد و بر ایمان و اعتقاد

انسان افزوده شود.

ھمان گونه که یک ویروس سرماخوردگی بسیار جزئی اگر رسیدگی نشود، بدن را از پا در می آورد، سؤال ذھنی ھم به

منزله یک ویروس فکری است که اگر پاسخ استداللی و منطقی به آن داده نشود، به تدریج پایه ھای ایمان انسان را

ضعیف می کند و شاید در مدت طوالنی آن پایه ھا را فرو ریزد. بر ھمین اساس کسانی که اھل مطالعه دینی ھستند و

مسائل اعتقادی برایشان حل شده، از ایمان قوی تری برخوردارند. اینک به سؤال مطرح شده به صورت مختصر پاسخ داده

می شود.

فریب

احتمال دارد جعده از اول چنین نبوده و بعدًا توسط معاویه فریب خورده باشد. بر ھمین اساس از برخی شواھد تاریخ

استفاده می شود جعده اول با مسموم کردن امام حسن (ع) مخالفت کرد. بعد توسط اصرار دیگران راضی شد. چنانچه

در زندگی دیگران ھم از اول زن یا مرد خوب ھستند، اما زمینه انحراف به تدریج به وجود می آید. آنچه مھم است این است

که انسان ھر لحظه مراقب خویش و خانواده اش باشد.

ھدف نزدیکی به مرکز قدرت

ازدواج امام مجتبی (ع) با جعده در زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین (ع) اتفاق افتاد. اشعث بن قیس مردی منافق و

دنیاطلب بود و تالش می کرد خود را به مرکز حکومت آن حضرت نزدیک کند تا به خیال خود از این رابطه استفاده کند و به

مال و مقامی برسد. چنانچه امروز افرادی این چنین اند. پیشنھاد ازدواج دخترش را خود اشعث به حضرت امیر (ع) برای

امام حسن (ع) داد و آن حضرت را در یک عمل انجام شده قرار داد.

قضیه از این قرار بود که حضرت علی (ع) ام عمران، دختر سعید بن قیس ھمدانی خواستگاری کرد که خود قیس از

اصحاب و یاران خوب آن حضرت (ع) بود. سعید از حضرت علی (ع) در این مورد فرصت خواست تا با مادر دختر مشورت

کند. وقتی از نزد آن حضرت خارج شد، با اشعث بن قیس روبه رو شد و ماجرای خواستگاری را به اشعث گفت. اشعث

برای آنکه دخترش را به امام حسن (ع) بدھد، به سعید بن قیس گفت: چرا دخترت را به حسن بن علی می خواھی
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بدھی تا در آینده به شما فخر بفروشد و نسبت به دخترت بدی کند و دائم بگوید: من پسر پیامبرم! من پسر امیرالمؤمنین

(ع) ھستم؟!

بعد اشعث به سعید بن قیس گفت: می خواھی دخترت را به اقوامت بدھی؟

سعید سؤال کرد: آن فرد چه کسی است؟

اشعث گفت: پسر محمد!

در ھمان جا اشعث دختر سعید بن قیس را به عقد پسرش محمد در آورد و بدین صورت نگذاشت دختر سعید بن قیس با

امام حسن (ع) ازدواج کند. بعد از اینکه اشعث این کار را کرد، خدمت حضرت امیر (ع) مشرف شد و گفت: شما برای

حسن از دختر سعید خواستگاری کردی؟!

حضرت فرمود: بله.

اشعث گفت: می خواھی برای فرزندت کسی را معرفی کنی که از نظر خانوادگی بسیار شریف تر و از جھت حسب و

نسب بسیار بزرگوارتر و از نظر زیبایی بسیار باالتر است و از نظر مال ثروتمندتر است؟!

حضرت علی (ع) فرمود: در این مورد من با مردی صحبت کردم.

اشعث گفت: با آن کسی که صحبت کردی، دخترش ازدواج کرد.

حضرت علی (ع) فرمود: االن از نزد من خارج شد تا با زنش مشورت کند.

اشعث گفت: دخترش را من به عقد پسرم محمد در آوردم!

حضرت علی (ع) فرمود: چه زمانی؟!

اشعث گفت: ھمین االن دم درب!

حضرت علی (ع) دیدند با شگرد خاصی اشعث دختر سعید را به عقد پسرش در آورده است و از طرفی اشعث خودش

این پیشنھاد را داده، چیزی نفرمود. لذا در ھمان جا اشعث دخترش را به عقد امام حسن (ع) در آورد.

بعد اشعث سعید بن قیس را دید. سعید به او گفت: ای اعور (گمراه ، یک چشم) تو نیرنگ زدی!

اشعث به سعید گفت: اعور تو ھستی! (وقتی پسر پیامبر از دخترت خواستگاری می کند، نباید معطل می کردی و نباید با

زنت مشورت می کردی، بلکه باید به این امر افتخار می کردی و سریع قبول می کردی!)

بعد از اینکه گفت وگوی بین اشعث و سعید تمام شد، اشعث به امام حسن (ع) گفت: نمی خواھی ھمسرت را ببینی؟!

وقتی امام (ع) موافقت کرد، اشعث به امام (ع) فرمود:

«ال تمشی و اهللا اال علی اردیه قومی، فقامت له کنده سماطین، و جعلت له اردیتھا بسطا من بابه الی باب االشعث».

به خدا قسم حرکت نمی کنی مگر اینکه عبا و ردای قوم َکنده را زیر پایت فرش می کنیم و بعد قبیله کنده در دو طرف

(صف بستند) و از امام (ع) استقبال نمودند و در این مراسم استقبال به خاطر اظھار عالقه به امام حسن (ع) از درب

منزل آن حضرت (ع) تا خانه اشعث را عباھایشان فرش کردند.

خالف مردانگی

شاید کسی بگوید، حضرت علی (ع) قبول نمی کردند در جواب باید گفت: در میان عرب رسم بود وقتی کسی دخترش را

به فردی به عنوان ھمسر پیشنھاد می داد، دست رد به سینه طرف زدن و قبول نکردن را خالف مروت و مردانگی

می دانستند. حضرت امیر (ع) نمی خواستند خالف این رسم عمل کنند.

کار امام (ع) بر اساس حکمت و مصلحت

وانگھی وقتی ما حضرات ائمه اطھار (ع) را معصوم می دانیم و باور داریم آنان از ھر گونه خطا و اشتباه مصون اند، باید

بدانیم این ازدواج و امثال آن در اولیاء الھی، از روی اغراض و افکاری که در ذھن بسیاری است نبوده، بلکه آنان مصالح دین

و جامعه را در نظر می گرفتند و با توجه به جھات مختلف آن کار را انجام می دادند، با توجه به این احتماالت و جھات

دیگری که ذکر آن طول می کشد، ما نمی توانیم بدون کمی دقت بگوییم چرا چنین ازدواج ھایی صورت گرفته است.

مشابه آن در زندگی برخی از پیامبران (ص)

ثانیًا: این موضوع اختصاص به زندگی امام مجتبی (ع) ندارد بلکه بعضی از پیامبران در زندگی خود با ھمسران ناالیق
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ثانیًا: این موضوع اختصاص به زندگی امام مجتبی (ع) ندارد بلکه بعضی از پیامبران در زندگی خود با ھمسران ناالیق

روبه رو بودند، اما آنان با ھمان زنانی که اسرار زندگیشان را فاش کردند و دشمنانشان را خوشحال نمودند و باعث

مشکالت زیادی برای پیامبران شدند، ساختند تا مردم را با عمل به استحکام خانواده دعوت کنند و جلوی طالق و

فروپاشی نظام خانواده را بگیرند و الگوی صبر و استقامت برای امت خود باشند.

بر ھمین مبنا در قرآن کریم، در سوره تحریم، ماجرای شش زن را ذکر می نماید که یکی حضرت آسیه و دومی حضرت

مریم است، اما آن چھار زن دیگر از زنان پیامبران بودند که باعث آزار و اذیت شوھران بی نظیر خود در عالم شدند که دو تن

از آنان از ھمسران رسول گرامی اسالم (ص) بودند که اسرار آن حضرت را فاش کردند و سبب زجر و اذیت آن حضرت

شدند.

و آن دو تای دیگر یکی ھمسر حضرت نوح (ع) و دیگری ھمسر حضرت لوط (ع) بودند. ھمسر حضرت لوط (ع) زنی بود که

خداوند حکیم بارھا او را در قرآن کریم مورد سرزنش قرار داده است. زنی که منشأ ھجوم مردان آلوده و اراذل و اوباش به

منزل آن حضرت شدند. اما آن پیامبر الھی این زن خائن را تحمل کرد و خداوند در برابر ظلم و آزار و اذیتی که آن زن به

حضرت لوط (ع) نمود، عذاب و زلزله وحشتناک و ویران کننده ای فرستاد که او و قوم لوط را در ھم کوبید و به عمرشان

خاتمه داد و االن ھم در عالم قبر، گرفتار عذاب دردناک الھی ھستند.

زن حضرت ھود (ع)

در زمان حضرت ھود (ع) قوم آن حضرت در اثر گناه گرفتار خشکسالی شدند مردم به طرف منزل آن حضرت آمدند تا

ایشان با انفاس قدسی خود برای آنھا دعا کند ولی ایشان در منزل نبود. پیرزنی که از یک چشم نابینا بود، درب را باز

کرد و مردم موضوع را به او گفتند.

آن زن در جواب گفت: اگر دعای ھود مستجاب بود برای خودش دعا می کرد! مردم رفتند و حضرت ھود را که مشغول کار

بود پیدا کردند و ایشان دعا کرد و به مردم گفت روانه منازل خود شوید که خداوند باران فراوانی را بر شما نازل خواھد

فرمود.

سپس مردم سخنان آن پیرزن را به آن حضرت گفتند. آن حضرت در پاسخ فرمود آن زن ھمسر من است برایش دعا کرد و

فرمود: خداوند به وسیله ایشان که دشمن من است، مرا امتحان می نماید و این دشمنی که در اختیار من است و او را

مراقبت می کنم تا کمتر آسیب برساند، بھتر است از دشمنی که رھا باشد و بیشتر  آسیب می رساند.

بنابراین ما در سیره و سبک زندگی برخی از پیامبران (ص) و ائمه اطھار و بعضی از علمای ربانی می بینیم ھمسرانشان

ناالیق بودند و در عین حال با صبر و حلم و بردباری آنان را تحمل نمودند و گاھی از اوقات نگذاشتند احدی از اخالق بد و

آزاردھنده روحی و جسمی زنانشان متوجه شود که یکی از آن اولیاء الھی، حضرت امام حسن مجتبی (ع) بود که با

ھمسرش سوخت و ساخت تا مبادا کسانی که با اسالم کینه دارند، حضرت را مورد سرزنش قرار دھند.

انتھای پیام/ک

©2015 Fars News Agency. All Rights Reserved


