
 مجلس پازندهم 

 از منظر رسول اعظم امام حسنفضایل 

 *االسالموالمسلمینعلیرضاانصاریحجت

 اشاره

 ، بررسـی ابعـاف شخصـیت امـام حسـناسـت بایسته واکـاوی مهم فینی که یکی از مباحث
فیگـر، شـناخت  سبط اکبر، بهترین الگوی زندگی اسـت. ازسـوی؛ زیرا شناخت زندگی باشد می

، بررسـی سـخنان و های شناخت امـام حسـن یکی از بهترین راه و امام، وظیفه شیعیان است
 .فانـد فرباره ایشان است؛ چراکه حضرت جایگـاه امـام را از همـه بهتـر می سیره رسول خدا

هدیه الهی، ریحانه و روشنای قلب خوف یاف نمـوفه عنوان: امام، فرزند،  از ایشان به  اکرم پیامبر
تبیـین  را از فیدگاه رسول اعظم  کند برخی فضایل امام حسن سعی می ،این نوشتار 1است.

  .کند

  گذاری الهی نام

برایش نـامی انتخـاب   علی ایمتولد شد، مافر بزرگوارش عرض کرف:  که امام حسن هنگامی
                                                           

 .نویسنده و پژوهشگر *
 .۳۱۱، ص بشارة المصطفی لشیعة المرتضی . طبری آملی، 1
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ایشـان  و خبر به حضـرت رسـید .گیرم از رسول خدا پیشی نمی ،اما ایشان فرموف: فر این کار ؛نما
و فر  ،رسانید و آن هدیه الهی را فر آغوش گرفت و فر گوش راسـتش انان خوف را به منزل علی

 ،اید؟ عرض کرفند: فر ایـن کـار نامی برایش انتخاب کرفه :فرموف و آنگاه گوش چپش اقامه گفت
فرمـوف: مـن هـم فر ایـن امـر از خـدای متعـال پیشـی  پیامبر .پیشی نخواهیم گرفت از شما

جبرهیل نازل شد و عرض کرف: ای رسول خـدا  خـدای متعـال بـر شـما  ،فر این هنگام .گیرم نمی
ْنَك ِاَّمْنِزَلةِ »فرماید:  فروف فرستافه و می َِ  

َن َعِّلّ    َِ ِا ْسِم ااْ   َِ وَسی َفَسِّم َُ ْن  َِ وَن  ُْ وَن  ِن ه  ُْ ؛ جایگـاه ها 
 .«هارون قـرار فه  نام او را پسر ،پس .موسی است نسبت بههارون   چون جایگاه ،علی نسبت به تو
 «حسـن»نـام او را  رو، ازایـن شوف. گفته می« حسن»زبان عربی  بوفه که فر ُشَبر اسم پسر هارون،

 1.نهافند
 بافـت فرهنگـی و بـه را بـا توجـه فرزنـدانمانتـا ما  ی است برایالگوی ،گذاری امام حسن نام

های مهم تربیت فرزند، انتخاب اسم خوب و  از روش زیرا ؛میگذاری نمای نام خوف های فینی آموزه
فر  ،بـدی آن ای برای توجه به شخصـیت فرزنـد بـوفه، خـوبی و وسیله، ست. نام زیبااوزیبا برای 

رنجــش روحــی و خــوب نباشــد، ســبب  او ســازی فرزنــد اثرگــذار اســت؛ اگــر نــام شخصیت
فر روایـات، یکـی از حقـوق فرزنـدان بـر والـدین،  ،رو ازاین 2خاطر کوفک خواهد شد. آزرفگی 

پرسـید: مـا فرزنـدانمان را بـا   انتخاب نام پسندیده شمرفه شده است. شخصی از امام صـافق
وف: کنیم. آیا این کـار، نفعـی بـرای مـا فارف؟ حضـرت فرمـ گذاری می های شما و پدرانتان نام نام
ت است.  آری، به خدا قسم»  3«مگر فین، چیزی جز محب 

شـوف، مگـر اینکـه نخسـت نـام او را  هیچ نـوزافی بـرای مـا متولـد نمی»فرموف:   امام صافق
د» فهیم؛ وگرنـه همـان نـام را  نامیم و پس از هفت روز، اگر خواستیم نامش را تغییر می می« محم 

 4«گذاریم. بر او می
کنند که خـالف فرهنـگ  فرزندان خویش انتخاب می ی برایهای نام افراف، خیسفانه برأمت، امروزه

 است. و ایرانی اسالمی
                                                           

 .۳۱6، صاألمالی. شیخ صدوق، 1
 .۱7، ص  بیت حقوق فرزند در مکتب اهل. ر.ک: محمدجواف طبسی، 2
 .۳۱9، ص ۳9۳، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  3
 .۳8، ص 6ج  ،  الکافي. شیخ کلینی، 4
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 تربیت الهی 

بزرگـانی  آن است که فر خاندان وحی تربیـت شـد و مربیـان وی ، از فضایل فیگر امام حسن
شـوف کـه  میفینـی اسـتفافه  های از آموزه ،فیگر . ازسوی بوفند پیامبر، علی و فاطمه همچون:

َح ِم »اند:  مطهره به فنیا آمده های از رحم  بیت اهل ْْ ِة َواْْلَ ََ َِ ْا  ِفي اْْلَْصََلِب الَّش  اَإة  ُنو َْ  ...اْلُّمَط
تمام کمال انسـانی و الهـی را کسـب کنـد. پیـامبر  سبب شد که امام مجتبی ،همین امور 1.«

موف و نسل مرا از این نختم  (وحسین حسن) خداوند اسباط نبوت را به این فو»فرموف:  اسالم
از  مملورشدن از جور و ستم، کند و زمین را پس از پُ  فو قرار فاف. کسی که شهرهای کفر را فتح می

و سـروران جوانـان اهـل  نـداز نسل آنهاسـت. ایـن فو، فرزنـدانی طـاهر و مطهر ،سازف عدل می
 2.«.. اند. بهشت

روزی مرفی سبد خرمایی برای  گویند کرف. می بسیاری تالش فر تربیت امام حسن پیامبر
پرسید: این چیست؟ هدیه است یا صدقه؟ مرف پاسخ فاف: صـدقه  آورف. رسول خدا پیامبر

بـوف و بـازی  نـزف پیـامبر  امام حسـن ،ببر. فر آن حال 3است. فرموف: برای اصحاب صفه
انگشـت  و متوجه شد پیامبر خرمایی برفاشت و فر فهان گذاشت. ،کوفکی جهتکرف. به  می

  خوف را فاخل فهان او کرف و خرما را بیرون کشید و فور افکنـد و فرمـوف: مـا خانـدان محمـد
   4خوریم. صدقه نمی

 واسطه فیض الهی

این است که مایـه نجـات مـرفم، محـل نـزول رحمـت و برکـات  ،بیت از فیگر فضایل اهل
 بـه . رسـول خـدانداز آن برخورفار  بیت امتیاز بزرگی است که تنها اهل ،. این امرندا الهی
  علـی حضـرت س.یهای خـوف بنـو کیبـرای شـر ،نمکـ فرموف: آنچه را امال می  علی امام

ه کـ انـدفرزندان توشریکانت، ؟ فرموف: خدارسول  ایسانی هستند کان من چه یکرف: شرکعرض 
ت من باران میکت وجوف آنهاست کبه بر هستند.  امام شـان یبارف و فر پرتـو وجـوف آنهـا فعا ه بر ام 

                                                           

 .697، ص 1، ج  اإلقبال األعمالطاووس،  . ابن1
 .۴۴، ص ۱7، ج بحار األنوار،  . عالمه مجلسی2
فار( فر مسـجد پیـامبر  )مکان سـایه« صفه»ای به نام  . منظور گروهی از صحابه فقیر است که فر سکوی سرپوشیده3

 سکونت فاشتند.
 .۳۱، ص 6، ج  الطبقات الکبری،  عدس . ابن4
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ت یا راگرفف. خداوند به سبب آنها بال مستجاب می از  ایشـان،ت وجـوف کـگرفاند و بـه بر می ماز ام 
اشـاره    با فسـت بـه حسـن فر این لحظه، .شان استین اینخست ،نیا .بارف آسمان رحمت می

 1ند.ا ه امامکوف: فرزندان او رف و فرمکاشاره  نیبه حس ،سپس .رفک
ْحَنَعِت » نیز فرموف:  امام صافق

َ
ُْ َوأ ّْمَّمَإِت اْْلَْشَج 

َ
ُْ َوَجَإِت   ِاَن  أ ُْ َوِاَن  َحْنِزُل   الِثَّم   َْ ْن َُ   اْْلَ الَساَّم ِء   َغْ 

ََ  ُعِبَد  ُن  ِْ َُ َوَلْو َا َن ِتَن  ُعِبَد الَّل َُ ِض َوِاِعَب  ْْ َحْنُبُت ُعّْشُ  اْْلَ َُ  َو وه یـفرختـان م ،بـه سـبب مـا ...2؛الَّلا
بـارف و  یآسـمان م از شوند و به سبب ما ابـر یم یرسند و روفها جار یها به ثمر م وهیفهند و م یم
م، هرگـز یشوف و اگر مـا نبـوف یده میخداوند پرست ،ما یبندگ واسطه ند و بهیرو ین میاهان از زمیگ

 شوف.  ده نمییخداوند پرست
، امـا گیـرف صـورت می بیـت علیـه اهـل ییها نامهربانی از افراف، سوی برخی گرچه امروزه از

سـفره  زیـرا اینـان سـر ؛هسـتند  بیت های جهان مدیون اهل حقیقت این است که همه انسان
فـیض الهـی قـرار  ها مـورف رحمـت و انسـان ،اگـر اینـان نبوفنـد .اند نشسـته آن بزرگواراننعمت 

باشـد.  می  بیت سایه هدایت اهل رستگاری مرفم نیز فر و هدایت ،سوی فیگر از .گرفتند نمی
بـه ایـن مطلـب  از پیـامبر یه زمخشری با نکر روایتک چنان ؛باشند اینان کشتی نجات بشر می

ْن » اشاره نموفه است: َِ ِئَّمُة  ِإي َواْْلَ ََ ُْ َا َْ  ُنو ي َوَاْعُّل ُِ َجُة َقّْلِبي َواْاَن َه  َّمَّمَإُة ُفَؤا ْْ َنا ُء َف ِطَّمُة َا ََ ُ
ُوْلِدَه  أ

ْم َهاَوى ُْ َّلَ  َعْن ََ ْن َت ََ ْم َنَج  َو ِْ َم ِا ََ ِن اْعَت ََ  َِ َُ َو َاْ َن َخّْلِق ٌُ َاْ َن ّْمُدو ََ ِاي َوَحْبٌ   عصـاره و  ،فاطمـه 3؛ َْ
نور چشم من است و امامان  ،باشند و همسرش میوه فل من می ،خون قلب من است و پسران وی

 .باشـند آنان طناب آویختـه بـین خـدا و مـرفم می .ای خدای من هستنده امین ،از فرزندان فاطمه
 «سقوط خواهد نموف. ،گرفاند ییابد و هرکس از آنان رو نجات می ،هرکس به آنان چنگ آویزف

ه )ریسـمان  حبلهای خدا و  ـ امین  ـ ازجمله امام حسن فرزندان فاطمه ،فر این حدیث الل 
ویژگی ایـن  امابه این مضمون وجوف فارف،  فیگری نیز فیثاحااست. گرچه  معرفی گرفیده الهی(
 ایـن وفه اسـت؛ت، مانند زمخشری آن را نقل نمسن   بزرگ اهل ایعلم ی ازآن است که یک روایت

 حضـرت امامـت فرزنـداناسـت و نیـز از  فضـایل محـوری عتـرت  روشـنی بیـانگر حدیث، به
 فهد. میگوید که خاستگاه باور تشیع را شکل  سخن می هفاطم

                                                           

 .۴۳9، ص األمالي . شیخ صدوق، 1
 .۳۴۴، ص ۳ ، ج الکافی،  . شیخ کلیني2
 .111، ص ۱ ، ج   الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء. اسماعیل انصاری زنجانی، 3
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 دوستی 

حضرت بارهـا  .باشد به وی می محبت رسول اعظم ،امام حسن های مهم   ویژگیفیگر  از
را پـافاش  بیت تا آنجا که محبت به اهل ه است؛آن پافشاری نموف بر کرفه، به این امر تصریح

خصـوص محبـت بـه  بـه، بیـت فر روایات متعدفی نیز فوسـتی اهل 1ه است.رسالت فانست
فقـط فوسـتی امـام  یشمرفه شـده اسـت و گـاه  محبت به شخص رسول خدا ، حسنین

 به حساب آمده است.  فوستی رسول خدا ، حسن
کـه  فرحـالی فر مسجد نشسته بوفم که فاطمـه زهـرا گوید: نزف رسول خدا ارقم می زیدبن

رفـت.   رسول خـدا هخان ویبا وی بوفند، از منزل خوف خارج شد و به س حسن و حسین
اْن »سر مبارکش را به سوی من بلند کرف و فرموف:   نگاه رسول خداآ ََ َحَبِناي َو

َ
ْم َفَقْد أ ُْ َحَب

َ
ْن أ ََ َو

ْاَغَّضِني
َ
ْم َفَقْد أ ُْ ْاَغَّض

َ
هرکس اینها را فوست بدارف، مرا فوست فاشته و هرکس ایشـان را فشـمن  2؛أ

بـدارف، همانـا مـرا فوسـت  هرکس آن فو را فوست»همو فرموف: « بدارف، مرا فشمن فاشته است.
 3«فاشته و هرکس آن فو را فشمن بدارف، همانا مرا فشمن فاشته است.

بر منبر رفـت و بـا مـرفم سـخن گفـت. مـرفی از میـان   امام حسن ، پس از شهافت علی
را فیدم که حسن را بر فامـن خـوف نشـانده بـوف و  جمعیت برخاست و گفت: من خوف پیامبر

فرموف: هرکس مرا فوست فارف، باید که او )حسن( را فوست بدارف  حاضران این موضوع را بـه  می
فر  ،سـپس .گفتم کس سـخنی نمـی نبوف، فر این باره به هیچ  غایبان برسانند. اگر فرمان پیامبر

   4جای خوف نشست.
 شده است: سفارشفو معیار مهم  مبربه امت پیا ،فر این احافیث

فار  فوسـت ههرکـ ،فانسـته شـده و فر نتیجـه  فوستی رسول خدا ، ل: فوستی امام حسناو  
 نیز باشد. فار امام حسن باید فوست ،باشد رسول خدا

 شمرفه شده است. بغض و فشمنی با رسول خدا ،فوم: بغض و فشمنی با امام حسن
ه و مانند آنها است بر خلفای بنیمعیار، خط بطالنی  این فو مثل وهابیت که فر طـول تـاریخ  ،امی 

                                                           

ي : »23. شورا، آیه 13 َمَوَفَة ف  اَل الس رًا إ 
ه  َأجس َئُلکمس َعَلیس بیُقلس ال َأسس ُقرس  .« الس

 .169، ص ۳، ج  کمال الدين وتمام النعمة. شیخ صدوق، 2
 .۱81، ص ۱ ج  ، طالب مناقب آل أبيشهرآشوب،  . ابن3
 .۳1، ص 6، ج الطبقات الکبریسعد،  . ابن4
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به سزای بغض امـام  روست که پیامبر اند. ازاین را به فوش کشیده بیت َعَلم فشمنی با اهل
فرموف: فر شب معراج فیـدم  گوید: رسول خدا عباس می نیز اشاره نموفه است. ابن حسن

َساْ ُن َا » که بر فر بهشت نوشته بوف: ُِ َساُن َواْل َِ ، اْل َِ ، َعِّليٌ َحِب اُ  الَّلا َِ ُسوُل الَّل َْ َّمٌد  َِ َُ  ، َُ َا الَّل َِ  
ََ َل َِ

ْم َلْعَنُة الَّلَ ِْ ، َعَّلی َا ِغِّض َِ ُة الَّل ََ َ
، َف ِطَّمُة أ َِ  ،محمد رسـول خـدا .نیست خدامعبوفی جز  1؛ َصْفَوُة الَّل
باشند. کسانی که بغض  و فاطمه کنیز خدا می ،خدا هو حسن و حسین برگزید ،و علی حبیب خدا

 «  آنها را فاشته باشند، لعنت خداوند بر آنها باف.

 الهی  علم

است. ایشان فر حیـات   کند، امام حسن روایت نقل می  جمله کسانی که از رسول خدا از
های پیامبر که گاهی آیات وحی و گاهی روایـات بـوف،  با فریافت گفته و فه سال فاشت  پیامبر

 فاف.  فیگران انتقال میبه  نموفه، آنها را کسب

فرنگ به منزل آمـده و آنهـا را  آمد، بی فروف می  که بر رسول خدا یبا شنیدن آیات  امام حسن
شـده بـوف.   منـانؤیر مباعث تعجب ام ،لهئ. این مس کرف قراهت می برای مافرش فاطمه زهرا

یافـت و آنگـاه  هفت ساله بوف که به همراه پیامبر فر مسجد حضور می  اند که امام مجتبی آورفه
شـنید و آنگـاه کـه بـه خانـه  هـا را از زبـان جـدش می شـد، همان که آیات جدید بـر او نـازل می

منـان وارف خانـه ؤم کـه هرگـاه امیـر ای گونـه بـه ؛کرف گشت، برای مافرش فاطمه تالوت می بازمی
 وقتـی مـاجرا را نزف فاطمه است. ،کرف آیات جدیدی که بر پیامبر نازل گرفیده شد، مالحظه می می

. بـدین جهـت، روزی شـنیدم فرموف: از فرزنـدت حسـن شد، فاطمه می جویا می از آن حضرت
 ،ر نازل شـدهزوفتر به خانه آمد و از فید فرزندش پنهان گشت تا آیات جدید را که بر پیامب  علی

که خواست آیـات قـرآن را بـرای  همین و وارف خانه شد  بار فیگر از فرزندش بشنوف. امام حسن
زفه شـد. امـام  مافرش بخواند، زبانش به لکنت افتاف و از خواندن سریع باز ماند. مافرش شگفت

گویا شخصیت بزرگی فر خانه است که با شـنیدن سـخنانم،   تعجب نکن ،گفت: مافر  حسن
از محل اختفا بیرون آمـد و فرزنـدش   منانؤم فر این هنگام، امیر .فارف گفتن بازمی مرا از سخن

 2حسن را فر آغوش گرفت و بوسید.
                                                           

 .۱66ص  األمالي،. شیخ طوسی، 1
 .۱۱8، ص ۴۱، ج بحار األنوار،  . عالمه مجلسی2
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سـبب  ،فیگـر عنایت علم خـدافافی ازسـوی و ،سو ازیک از پیامبر کسب علم امام حسن
فر   یمان نقـل کـرفه اسـت: روزی پیـامبر بن باالترین مقام علمی برسد. حذیفةشد که امام به 

بـه نـزف   نشسته بوف که امام حسن ،اطراف مدینه به همراه گروهی از اصحاب، همانند علی
کنـد  نظری به او انداخت و فرموف: این جبرهیل است که حسن را راهنمایی می  آنها آمد. پیامبر

فرزند و نفس پاک و یکی از اضالع  ،نماید. این حسن که وی را محافظت میو این میکاهیل است 
 من است. پدر به فدای این حسن باف 

را گرفت و بـه   برخاست و ما هم برخاستیم. آنگاه حضرت فست امام حسن پیامبر ،سپس
فرموف: این حسـن، بعـد از مـن راهنمـای مسـلمانان  بعد راه افتاف و ما نیز با حضرت راه افتافیم و

از مـن خبـر  ،پرورفگار عالم به من اسـت. ایـن حسـن هشده خواهد بوف. این حسن، هدی هدایت
ت مرا زنده می کرفه،فهد. آثار و فین مرا به مرفم معرفی  می  کند.  سن 

عصـای خـوف را بـه  کـه نشین، فرحالی تمام نشده بوف که عربی بافیه  هنوز سخن پیامبر اسالم
آیـد،  به او افتاف، فرمـوف: ایـن مـرف کـه می  کشید، به سوی ما آمد. وقتی چشم پیامبر زمین می

گوید. وی فرباره اموری از شما جویا خواهد شـد. هنگـامی کـه عـرب  سخن خشنی به شما می
و یک از شـما محمـد اسـت؟ مـا گفتـیم: منظـور تـ وارف شد، بدون اینکه سالم کند، گفت: کدام

محمـد  مـن قـباًل  یفرموف: آرام باشید  آنگـاه او گفـت: ا  رسول خدا ،چیست؟ فر این هنگام
  تـو را بیشـتر فر فل گـرفتم. پیـامبر خـدا هتو را فر فل فاشتم و اکنون که تو را فیـدم، کینـ هکین

 فرموف: سـاکت باشـید  سـپس عـرب  لبخندی زف؛ ولی ما خواستیم او را تنبیه کنیم؛ اما پیامبر
بنـدی و هـیچ فلیـل  محمد  تو گمان فاری که پیامبری؟ فر صورتی که به انبیا فروغ می یگفت: ا

  فرموف: چه منظـوری فاری؟ گفـت: اگـر فلیـل فاری، بیـاور  پیـامبر  نداری؟ رسول اکرم
فرموف: آیا فوست فاری یکی از اعضای من به تو خبر فهد؟ او گفت: مگر عضو انسان هم سخن 

و بـا او ]فرمـوف: برخیـز   حضـرت بـه امـام حسـن ،سـپس .فرموف: آری مبرگوید؟ پیا می
خیـزف و  به نظر حقارت نگریست و گفت: پیامبر خوفش برنمی او به امام حسن [گو کنو گفت

به او فرموف: حسن جواب تو را خواهد   کند تا با من سخن گوید  رسول خدا کوفکی را بلند می
 ت گرفت و فرموف: آرام باش  آنگاه این اشعار را سروف.بر آن مرف سبق گفت. امام حسن

تو از شخصی کوفن و فرزند کوفن نپرسیدی؛ بلکه از شخص فانشمندی جویا شدی و تو بسیار »
تـو از  کننده بپرسـد. الؤمافامی که شخص س ؛نافانی. اگر تو نافانی، شفای نافانی تو نزف من است
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ارثی اسـت  ،وانند آن را تقسیم کنند. این علم و فانشت کنی که فلوها نمی فریای علمی پرسش می
 «به یافگار نهافه است. [نزف ما] که رسول خدا

ولـی فر  ،خویشتن تجـاوز کـرفی فرازی نموفی و از حد   حضرت افامه فاف: گرچه تو زبان ،سپس
 با خواست خدای علیم، با ایمان کامل بازخواهی گشت. ،عین حال

به او فرموف: آری، تو با قـوم  گویی؟ امام حسن زف، گفت: چه می آن مرف پس از اینکه لبخندی
بدون فرزند اسـت و بیشـتر عـرب   گو پرفاختید و گمان کرفید محمدو خوف گرف آمده، به گفت

محمـد  هخواه محمد باشد. تو گمان کرفی که کشند وی را فر فل فارف و کسی نیست که خون هکین
ات خواهند فاف. نفس تو، تو را به این عمل وافار کـرف.  بیلهخواهی بوف و پول خون آن حضرت را ق

را بکشی؛ ولـی ایـن کـار بـرای تـو  پیامبر اسالم ،ای که با آن تو عصای خوف را به فست گرفته
ای که مبـافا ایـن راز  فشوار شد و چشمت این بینایی را نداشت و تو اکنون بدین منظور نزف ما آمده

کنم. تـو فر  ای، آگـاه مـی ای. من اکنون تو را از سفری کـه آمـده دهفاش شوف؛ اما به طرف خیر آم
هوای روشنی از خانه خارج شدی که ناگاه باف بسیار شدیدی وزید و تاریکی آسمان را فرا گرفـت. 

شوف و اگـر برگـرفف، پـی خواهـد  آنگاه تو نظیر یک اسب شدی که اگر جلو بروف، گرفنش زفه می
شنیدی. ابرهـا بـر تـو احاطـه نمـوفه و سـتارگان از  نگی را نمیز کس و هیچ شد. صدای پای هیچ

ای که طلوع کرفه و با فانشی که راهنما باشـد، پیـدا  ستاره هنظرت غایب شده بوفند. راه را به وسیل
پایـان هسـتی. هرچـه بـر  فیدی فر یک بیابان بی کرفی، می کرفی. هرگاه مقداری راه طی می نمی

ای. بافهـای  فیدی راه خوف را فور کرفه رفتی، می ز تپه و بلندی مینموفی و بر فرا خوف اجحاف می
های  ای را فر راه فیدی و تپـه خواستند تو را از پای فرآورند. یک باف صرصر و برق جهنده شدید می

ها تو را خسته کرفه بوفند. وقتـی بـه خـوف آمـدی کـه  سنگریزه ،تو را به وحشت انداخته ،آن بیابان
 ات برطرف شد. ای و چشمت به جمال ما روشن و قلبت باز و آه و ناله فیدی نزف ما آمده

گویی؟ تو زنگ قلب مرا زفوفی. گویـا تـو بـا مـن  اعرابی گفت: ای پسر  این مطلب را از کجا می
ای. هیچ موضوعی از من نزف تو مخفی نیست. گویا علم غیـب فاری؟ سـپس عـرض کـرف:  بوفه

ُد الّلَ »فرموف:  اسالم چیست؟ امام حسن َْ ْشا
َ
َُ َو أ حَك َلا ُِ َا َشِإ َُ َوْحَد َا الَّل َِ  

ََ َل َِ ْن َا 
َ
ُد أ َْ ْش

َ
ْ َبُإ أ

َ
َُ أ

ُسوُلَ َْ ُِ َو  َّمدا  َعْبُد َِ َُ َن 
َ
 .«  أ

رسول  یقسمتی از قرآن را به وی آموخت. او گفت: ا آنگاه رسول خداو  آن اعرابی اسالم آورف
بـه او   بازگرفم و ایشان را از حافثه آگـاه کـنم؟ پیـامبر خـداام  فهی من نزف قبیله   اجازه میخدا
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ر آنها اسـالم آورفنـد. پـس از تگو کرف و بیشو خویش گفت هاجازه فاف. او رفت و با گروهی از قبیل
گفتند: به حسن مقامی فافه شده کـه بـه  افتاف، می می این حافثه، هرگاه نظر مرفم به امام حسن

 1است. کس از مرفم فافه نشده هیچ

 شجاعت شهامت و

شجاعت است. متأسفانه برخی تصور کرفنـد کـه شـجاعت  ، امام حسن از خصوصیات مهم  
بـه همـین  و کمتر از امامان فیگر بوف و فر میدان نبـرف، شـجاعت الزم را نداشـت امام حسن

َالَساَ ُء »فرمـوف:  امـام علـی .اسـتباطل پنداری  ،این. زمام امور را به معاویه سپرف ،جهت
 َُ َناا َِ َُ َواََت َُ فاا َّمن أَحَباا َْ  الّّلااَ ُساابِ َن ســخاوت و شــجاعت،  2؛َوالَّشااج َعُة َغإاِئااُز َشااإحَفٌة، حَّضااُع

های واالیی هستند که خداوند سبحان آن فو را، فر وجوف هرکس که فوستش فاشـته و او  خصلت
 «گذارف. را آزموفه باشد، می

مسئولیت افراف بستگی فارف و هرچه مسـئولیت خطیرتـر باشـد، ی به بسیارالبته این نیاز، تا حدوف 
تـرین باشـد تـا فر اقـدامات و  ، رهبر جامعه باید فریـافلرونیاز به فریافلی بیشتر است. به همین 

فر متـون  ،رو های ُخرف و کالن، از خطـرات احتمـالی واهمـه نداشـته باشـد. ازایـن گیری تصمیم
فرمـوف:  های رهبری شمرفه شده است. امام علـی اسالمی، شجاعت همچون علم، از ویژگی

ُ  َوُشج ع   ا حْنك » َْ امام، بایـد فانشـمندی فانـا و شـجاعی  3؛َواْاَ ُم حِجُ  أْن حكوَن ع ِلّم   ا َحْج
 «نترس باشد.

 مصـداق گـاهی نمـوفن فر میـدان نبـرف نیسـت؛ تنهـا جنـگ ،ناگفته نماند که معنـای شـجاعت
 . اسـت مـرفم آبـروی فـرفی بـرای عمـوم فداکرفن مصـالح و ن وگیری کال تصمیم فر ،شجاعت

سـوز اتخـان  ای است که از سوی رهبران فل ترین استراتژی رعایت این امر، شجاعانه و خرفمندانه
کننـد. امـام  گاه مصالح عمـومی را فـدای مصـالح فـرفی و گروهـی نمی زیرا آنان هیچ ؛شوف می

حفظ اسالم و رعایت مصالح مسلمانان، تن به صلح ریزی،  نیز برای جلوگیری از خون  حسن
ایـن فر  4.« ... ریـزی جلـوگیری کـنم من صلح را پذیرفتم تـا از خـون»که خوف فرموف:  فاف؛ چنان

                                                           

 .۱۱۴ـ  ۱۱۱. همان، ص 1
 .66، ص 1، ج غرر الحکم ودرر الکلم. تمیمی آمدی، 2
 .۳71، ص 16، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 3
 .۳66، ص حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. رسول جعفریان، 4



981    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

خاری فر چشم و استخوانی فر گلوی آن بزرگوار بوف. عبدالحسـین   حالی است که صلح امام
ین می شرف از فشـوارترین حـوافثی بـوف کـه امامـان  با معاویه،  صلح امام حسن»نویسد:  الد 

بـا ایـن   از ناحیه این امت بدان فچار شدند. امـام حسـن  پس از رسول اکرم بیت اهل
کس جز به کمک خدا قافر بر تحمل  فرسایی را متحمل شد که هیچ چنان محنت طاقت صلح، آن

تـوان  نه این شـجاعت را مینمو« آن نیست؛ لیکن او از این آزمایش... سربلند و پیروز بیرون آمد.
 .نوشیدن زهر یاف کرف ، با تعبیر6۱6 پذیرش قطعنامهاز  جو کرف کهو فر امام راحل جست

شـجاع نباشــد.  ،رهبــر جامعـه اسـت کـه امـام و  چگونـه امکـان فارف امــام حسـن ،بنـابراین
 و مـذمت ایشـان، زیـرا صـلح ؛شـجاعت اسـت گیری امام مبنی بر صلح، مصداق بـارز تصمیم

منین ؤمـ برخـی حضـرت را مـذل   ،که بعد از صلح نچنا ؛را فر پی فاشت ی بسیاریها زبان زخم
تـرین مصـداق شـجاعت اسـت.  مهم ،ها و مشکالت برفباری فر برابر اهانت . بنابراین، خواندند

ْبُإ َشج َعةٌ »فرموف:  علیامام  ََ  «  ای از شجاعت است. ؛ صبر، گونهَواْل
ْو َقَعاَدا» پیامبر فرموف:این اساس باشد که  شاید بر

َ
ا  أ ََ ا ِن َق  ََ  ََ َِ ایـن فو فرزنـدم،  1؛اْاَنا َي َهاَهاِن 

تر از همـه اینکـه صـلح  مهم« اند؛ خواه قیام کنند و یا سکوت نمایند. حسن و حسین، هر فو امام
َن  َو » فرموف: پیامبر ،رو ازاین .فاشت ارزشمندی امام فواید اِّلُ،  َساِ ٌد  َهَها اْاِني َِ َْ َُ  ُح َِ  الَّلا  َااْ َن  ِاا

َن  ِفَئَتْ ِن     «بین فو گروه مسلمان، صلح برقرار خواهد کرف. ،خداوند به فست او 2؛اْلُّمْسِّلِّم ن َِ
معاویـه فر  .به نمـایش گذاشـت را شهامت خوف حتی بعد از صلح نیز شجاعت و امام حسن

ه خـوف را کـ گونه آن ؛های گوناگون بر مناطق اسالمی مسلط شده بوف زمان خالفت خوف با فسیسه
فر  را نیـز به شهافت رسیده بـوف و امـام حسـن علی حضرت هکچرا؛ فانست رقیب می بی

به مدینـه وارف  ،فر این سفر و رفکمعاویه سفری به حجاز  . فر این ایام،شانده بوفندکبه انزوا  مدینه
 علـی امام مقامجی به ک ی و فهنیبه ناسزاگو ،سخنرانی هنگام .رفکشد و فر مسجد سخنرانی 

سخنرانی معاویه، برخاست و پس از حمد و ثنا فرمـوف: خداونـد  بینفر  پرفاخت. امام حسن
ه فر فوفمان او وصی قـرار فاف و هـیچ پیـامبری کمگر این ،رفکهیچ پیامبری را به پیامبری مبعوث ن

و مـن بـوف  رسول خدا وصی    علی ،گمان ن فاشت و بیاه فشمنی از مجرمکمگر این ،نبوف
ولـی  ؛حـرب اسـت ،تـو جد   و پسر صخر هستی  [ای معاویه]اما تو  ؛هستم  پسر همین علی
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ه  .اسـت  حضرت فاطمـه ،هند است و مافر من ،مافر تو .است  رسول خدا ،جد  من جـد 
ه تو حضرت خدیجه ،من َُ   َفَّلَعاَن »؛ 1نثیله اسـت ،است و جد  َن    الَّلا ََ ْقاَد

َ
َنا  َحَساب   َوأ ََ ْْلَ

َ
ُ ْفاإا  أ

ْ إا   ُِ ْخَّمَّلَن  
َ
ه فر بین ما از نظر حسب و شرافت خـانوافگی کس را کند آن کخداوند لعنت  ،پس 2؛َوأ

.  همه حاضران فر مسـجد گفتنـد: آمـین.« فر بوفه و غافل از یاف خدا استکپست است و پیشتاز 
 ین آمد.ینده شد و سخن خوف را فیگر افامه نداف و از منبر پاکمعاویه سراف

 مظلومیت
زیـرا فر زمـان حیـات و بعـد از  ؛مظلومیـت ایشـان اسـت ، یکی از ابعاف زندگی امام حسـن

اینکـه مـرفم  تـر همـه مهم از .شهافت، به حضرت اهانت شد و جنازه ایشان را تیر بـاران نموفنـد
سبب شده است که عزافاری برای ایشان کمتـر  ،مظلومیت ایشان آشنا نیستند. همین امر چندان با

از  شـهافت ایشـان خبـر فاف و از مظلومیت و فر حالی است که رسول خدا ،این .جام شوفان
 حضرت فرمـوف: و به زیارت ایشان بروند. کنند گریه پیروان خویش خواست برای امام حسن

ه بعـد از مـن کـها افتـافم  سـختی اف آن مصـایب ویـبه  ،رفمکه من به حسن نظر کهنگامی   ... »
شته خواهد شـد. فر همـان کله زهر یوسه ه بکنیتا ا ،ن همچنان خواهد بوفد  وضع حسیخواهد ف

ت حسـن یـز بـرای مظلومیـگانه برای شهافت و هـر چ های هفت ه و آسمانکه مالهکموقع است 
چشـمش فر آن  ،نـدکه یـسی برای حسنم گرکا. هریان فریحتی پرندگان هوا و ماه ؛نندک ه مییگر

قلـبش فر آن  ،فغمگین شـوه برای او کسی کنخواهد شد.  نابینا ،شوند ور میکها  ه چشمکروزی 
ع یـسـی حسـنم را فر بقکنخواهـد شـد. هر انـدوهناک ،دگرفن ها محزون می ه همه قلبکروزی 

 3.«افتیلغزش نخواهد  ،لغزند ها فر صراط می ه قدمکقدم او فر آن روزی  ،ندکارت یز
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