
 با قرآن  امام حسنانس 
*علی ادمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
ای زیبها از  اسهت. ایهن دو جلهوه ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و تولد امام حسن مجتبهی

ضهمن تأکیهد بهر  کند. در سخنی از امهام مجتبهی پیوند ناگسستنی قرآن و عترت را ترسیم می
اند. امهام  مفسران واقعی قرآن معرفی شهدهتنها  بیت لبها، اه نقد تکمیلی این دو میراث گران

ای بسیار مهم بهه مهردم  و بیعت مردم با ایشان، در خطبه بعد از شهادت امیرمؤمنان حسن
بیهت پهاکیزه و پهاک اویهیم و  ترین خاندان پیهامبریم. اهل ما حزآ پیروز خداییم. نزدیک»فرمود: 

در امت خهود بهه یادگهار نههاد و دومهی آن،  خدا سنگی هستیم که رسول یکی از دو چیز گران
د رو و نهه از پشهت یگونه باطلی، نه از په چیه هککتاآ خداست که در آن، بیان هر چیزی است 

بیت مورد اعتماد هستیم و مها نیهز از روی حهدس و  د. در تفسیر آن، ما اهلیآ سر، به سراغ آن نمی
رو قصد نوشتار پید 1«.کنیم حقایق آن را بیان می کنیم؛ بلکه از روی یقین، گمان آن را تفسیر نمی

 دارد انس قرآن ناطق با قرآن تامت را در ضمن شد محور، تبیین و بررسی نماید.

 الف. معرفی قرآن
با قرآن، تالش گسهترده ایشهان بهرای معرفهی قهرآن اسهت؛  های انس امام حسن یکی از نشانه

بخههد و شههفای  هههای روشههنایی آن، چراغن قههریههه در اکههبههه درسههتی »کههه فرمههوده اسههت:  چنان
جال بدهد و اوتاف قهرآن را بهه دلهد  د به نور آن، وجود خود رایدهنده باهاست. پس جال نهیس
ه آدمهی در ک رت است؛ همچنانیات دل شخ  بابصیه حیدن در قرآن، مایشیرا اندیوند بزند؛ زیپ

 2«.دیمایپ نور راه خود را می کمکها با  ییکتار
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تواند ماهیت و حقیقت ایهن کتهاآ الههی را  نور برای قرآن، بهترین تعبیری است که میتعبیر منبع 
شدگان زیادی را از دریای ظلمت و پوچی نجات  نمایان کند. همین نورانیت بود که توانست غرق

ابتدا تورت ظاهری اسالم  دهد. عثمان بن مظعون، یکی از این افراد بود. این تحابی پیامبر
 گوید:  ود، ولی ایمان قلبی و واقعی نیاورده بود. او میرا پذیرفته ب

 من در ابتدا اسالم را فقط به تورت ظاهری پذیرفته بهودم، نهه بها قلهب و جهان؛ زیهرا پیهامبر
پهذیرفتم. روزی در خهدمت کرد و من هم از روی شرم و حیها  همواره مرا به دین اسالم دعوت می

در فکر فرو رفته است و ناگهان چشهم خهود را بهه آن حضرت بودم که متوجه شدم ایشان سخت 
آسمان دوخت. وقتی به حالت عادی برگشت، ماجرا را پرسیدم. ایشان فرمود: هنگامی که با شهما 

ْحسذاِن َو إيتذاِء ِذ  اْلُقْربذی»گفتم، این آیه بر من نازل شد:  سخن می َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْْلِ َو   ِإنَّ اللَّ
ُروَن َعِن ا  َيْنهی كَّ َِ ُكذْم َتذ خداونهد بهه عهدل و احسهان و  1؛ْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلَبْغيِ َيِعُظُكْم َلَعلَّ

ند. خداوند به شهما انهدرز ک ر و ستم، نهی میکدهد و از فحشا و من ان فرمان مییکبخشد به نزد
د آمد و ایمان واقعی با شنیدن این آیه، انقالآ بزرگی در من به وجو«. دیر شوک  د متذیدهد، شا می

   2عالقمند شدم. به اسالم در دلم نشست و با عمق وجودم به پیامبر
ای کههه یکههی از یههاران تههمیمی  گونههه العههاده معنههوی او شههد؛ به ایههن انقههالآ سههبب رشههد فوق

شد و آن حضرت به سبب این رفاقت و دوستی نهام یکهی از فرزنهداند را عثمهان  امیرمؤمنان
  3شهادت رسید. نهاد که در کربال به

 ب. قرائت قرآن

کرد. در نقلهی آمهده  خواند و همواره دیگران را نیز به آن تشویق می ، بسیار قرآن میامام مجتبی
دربهاره ادآ در  امهام تهادق 4خوانهد. رفت، سوره کههف را می است وقتی به بستر خواآ می

ُأِ»وده اسهت: به معانی و مفاهیم قرآنی فرم قرائت قرآن و توجه ویژه امام حسن َْ ل َوِكَلا ََِلِيَق 
َِوَِج َِ َِعزو ِ ِكِتَاِبِاّلَله  ْ ِلَبوي  َِِِِم َِقاَلِلَبوي َ ِالَوُهمو ِنَمنُواِِإَلو َْ گونه بود که ههیچ  همیشه این 5؛ياَِأيَُّهاِالوِذي
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ک، گفت: لبیهکردند؛ مگر اینکه می دارد، تالوت نمی« اید ای کسانی که ایمان آورده»ای را که  آیه
   «.لبیک

های نمهاز  در یکهی از خطبهه خالفهت، روزی امهام همچنین نقل است در دوران شد ماههه
این شواهد تهاریخی گویهای آن  1جمعه سوره ابراهیم را به تورت کامل بر روی منبر قرائت نمود.

از سهویی بهرای تشهویق  های جدی آن حضرت بود. امام است که قرائت قرآن، یکی از برنامه
کرد و از سوی دیگر با بیان آ ار و برکات آن، زمینه گراید مردم بهه  به قرائت قرآن تالش می دیگران

لاِ»که فرموده است:  نمود؛ چنان انس با قرآن را فراهم می ِِإمو ُِمَجابَل   لَوة  ِلَُهَِيع  نَ ِكَانَت   ْ َأِال ُق َْ َِق  ْ َم
 ِ ََ اُِمَؤجو َِوِِإمو   ََ در سهخن «. دعای مسهتجاآ دارد؛ زود یها دیهر هر کس قرآن بخواند، یک 2؛ُمَعجو

بَ َِ»دیگری از حضرت آمده است:  ِِإَذاَِأص  ِْ ُِسوَرِةِال َحش  ِْ ِنِخ  ْ َأِثَََلَثِنيَاٍتِِم َْ َِق  ْ ِْ َِِفَملاَتَِِِم ِِِمل
ِمهِِ َتِِهُِطبِ ََِِِذلِ َِِِيَو  َسىَِفَماَتِِف ِلَيَ  َأِِإَذاَِأم  َْ َِق َهَداِءَِوِِإ   َهَداءُِِِطبَِ ِبَِطابَِ ِالشُّ کسی کهه  3؛بَِطابَِ ِالشُّ

هر شهدا خواهد خورد و چهون  هنگام تبح سه آیه آخر سوره حشر را بخواند و در آن روز بمیرد، مع
 «.شود شب شود و بخواند و بمیرد، نیز ممهور به مهر شهدا می

 ج. کتابت قرآن

نی خطی منسهوآ شود، قرآهای خطی که در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می یکی از قرآن 
وقف شهده اسهت، شهامل  است. این نسخه که با امضای شی  بهایی به امام حسن مجتبی

گهردد. ایهن نهوع  هجهری بهاز می 41سه جزء قرآن با خط کوفی است و تاری  کتابت آن به سهال 
ه با آن کتاآ آسمانی دارد. کتابت قرآن از سه زاوی ارتباط با قرآن نیز حاکی از انس و الفت امام

 دارای اهمیت است: 
ن رو بود ینشان از علم و داند دارد و بقای داند و انتقالد به آیندگان، در گرو آن است. از هم. 1

شهرط  خدا بودنهد، رسهول  ای از قرید به اسارت مسلمانان درآمهده که عده جنگ بدردر که 
 4بود. مسلمانان قرار دادهآزادی برخی از آنها را تعلیم خط و کتابت هر یک از آنان به ده نفر از 

ورزی با تاحب قرآن، یعنی خدای متعهال اسهت. چهه اینکهه عاشهق سهعی  راهی برای عشق. 2
 ای با معشوق خود ارتباط برقرار کند. کند به هر بهانه می

                                                           

 . 19، ص 8؛ ج البدایة و الیهایةکثیر؛  . اسماعیل بن عمر ابن1
 . 24؛ ص الدعوات الدین راوندی؛ لله قطب . سعید بن هبة2
 . 310، ص 89؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3
 . 16، ص 2؛ ج الطبقات الكبری . محمد بن سعد بغدادی؛ 4



150       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

شهود و جنبهه تربیتهی  کتابت قرآن به طور طبیعی سبب تأمل و اندیشهه در محتهوای آن نیهز می. 3
 .مهمی را در بر دارد

 د. استشهاد به قرآن 
اش از آیهات قرآنهی  به قرآن تا آنجا بود کهه همهواره در سهخنان مههم انس و عالقه امام حسن

بخشهی  که در یک سخنرانی کوتاه درباره اهمیت تقهوا و نقهد آن در نجات کرد؛ چنان استفاده می
 انسان به چهار آیه قرآن استناد کرده است: 

کرد و آن را نهایت خشنودی خود قرار داد که تقوا، درِآ ههر  خداوند شما را به تقوا سفارش
توبه و سرآمد هر حکمت و شرف هر کاری است. به سبب تقوا، پارسایان رسهتگار شهدند. 

همچنین فرمهود:  1«.به درستی که برای پرهیزکاران، رستگاری است»خداوند متعال فرمود: 
مایهه رسهتگاری آنهاسهت، نجهات  و خدا کسانی را که پارسهایی کننهد، بهه کارههایی کهه»

پس ای بندگان خدا! از خهدا پیهروی 2«.شوند رسد و غمگین نمی دهد؛ به آنان بدی نمی می
ها به رویهد رفتن از فتنهکنید و بدانید هر که از خدا پروا کند، خداوند نیز راهی برای بیرون 

ت او را پیروز کنهد بخشد و هدایتد را فراهم کرده و حج   و در کارش درستی می 3گشاید می
 .و روسفیدش خواهد ساخت

ای از قهرآن  ها نیهز بهه آیهه در همه زمان بیت در رابطه با الگوگیری مردم از اهل امام حسن
 دهد:  استشهاد نمود که پس از ذکر نام چند پیامبر بزرگ الهی، دستور پیروی از آنان می

َِوِاق تَِ ُ َِرِحَمكُُمِاّلَله ِلِنَِبيِّهُِِِِدواِبِِهمِ َفاق تَفُواِنثَاَرهُم  ََ ِتََعالَىَِوَص َ ِاّلَله اِهيَمَِِفِِّ و َْ ِصفََ ِنبَائِِهِِإب ل
يوتَُهَملاَِوَِقلالَِ َماِعيَ َِوُِذرِّ ُخوُذوَ ِِ«ِفَبُِهلداهُُمِاق تَلِد ِ »:َِِوِِإس  َِملأ  َِأنوكُلم  ِ ََُملواِِعبَلاَيِاّلَله َوِاع 
ِ َِوِاَِلتِّبَاِ ِلَُهم  تَِهُدواِباَلق ِتَداِءِبِِهم  واَِوِاج  د ه خداونهد ینکوه آنان عمل یپس شما به ش 4؛َفِجدُّ

اوتهاف پهدراند  امبرشیهد؛ زیرا خداوند برای پییشان اقتدا نمایامرزد ه و به ایشما را ب
شهان اقتهدا  تیبه راه هدا»رده و فرموده است: کف یل و فرزندانشان را توتیم و اسماعیابراه
 د. ییوشد نماکد، پس در این راه ینکه به راهشان اقتدا کشده  ه بر شما الزمکد یو بدان« کن

پس از آگاهی از حرکت لشکر معاویه بهرای  راه پیروزی در زندگی، تبر و بردباری است. امام
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ای از قرآن، مردم را به تبر و بردباری دعوت کرد  ای کوتاه ایراد نمود و با استناد به آیه جنگ، خطبه
داوند جهاد را بر بندگان خود واجب فرمود و آن را ناگوار نامیهد. سهپس بهه به راستی خ» و فرمود:

مؤمنان مجاهد فرمود: تبر پیشه کنید که خدا با تابران است. ای مردم! به آنچه دوسهت داریهد، 
 1«.رسید؛ مگر با تبر بر آنچه ناگوار است نمی

 هـ . تفسير قرآن

کرد  توسط مفسران دروغین را گوشزد میهمواره خطر تحریف معنوی قرآن  امام حسن مجتبی
داد. مهثاًل در سهخنانی مههم  سهوق مهی بیهت و مردم را به سوی مفسهران واقعهی، یعنهی اهل

 فرمودند: 
توانید به پیمان قرآن چنگ بزنیهد و تها  تا آنانی که قرآن را پشت سر انداختند، نشناسید؛ نمی

تالوت آن باشد، نخواهید خواند. پهس  که حق   کنندگان قرآن را نشناسید، آن را چنان تحریف
ها را نیز خواهید شناخت و افتراهایی را که بهر خهدا  ها و پیرایه وقتی اینها را شناختید، بدعت

فهمید آنکه سقوط کرد، چگونه سهقوط نمهود. مبهادا  بندند و تحریف را خواهد دید و می می
را یهد؛ زیه[ آن را از اهلد بخواه شند. پس ]فهمکافراد نادان شما را به وادی جهل و نادانی ب

 2روی شود.یه از آنان پکند و امامانی یه از پرتوشان روشنایی جوکتنها آنانند نوری 
بههرد، تنههها از عهههده  ای کههه قههرآن مجیههد از آن نههام می تفسههیر چیسههتی و کیسههتی شههجره ملعونههه

مصهداق آن دانسهته امیه از جمله مروانیان را  در روایتی بنی آید. امام حسن بر می بیت اهل
بهه  است. نقل است مروان بن حکم سخنان ناشایستی را در مجلس معاویه علیه امهام حسهن

 فرمود:  زبان آورد. امام
طور که خهدا  ای مروان! سپاس خدایی را که با این تهدید تو، جز بر طغیان تو نیفزاید؛ همان

َجَرَة اْلَمْلُعوَنَ  ِفي اْلُقذْرآِن َو » فرمود: ُفُهْم َفمذا َيزيذُدُهْم ِإالَّ ُطْغيانذا  َكبيذرا   َو الشَّ  3؛ُنَخذو 
م داده یم. ما آنهها را بهیا ردهکر که در قرآن ذک[ را  ن شدهین شجره ملعونه ]درخت نفریهمچن

ای مهروان! تهو و  «.دیهافزا زی بهر آنهها نمییهم، چیان عظهیهم، اما جهز طغینک هو انذار  می
از جبرئیهل، از  خدا رآن هسهتید. ایهن را رسهولشده در ق فرزندانت همان درخت لعنت
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   1خداوند متعال نقل کرده است.
 2امیه تفسیر نمهوده پس از بحثی دقیق درباره مراد از شجره ملعونه، آن را به بنی عالمه طباطبایی

و گفته است که الزم نیست این معنا را به بطن آیه نسبت بدهیم؛ بلکه تفسیر ظاهری و اتلی آیهه، 
   3یه است.ام بنی
اغ مالکی، یکی از علمای قرن نهم اهل ابن  کند:  تسنن نقل می تب 

است  شد و دید شخصی مشغول نقل حدیث از پیامبر خدا مردی وارد مسجد رسول
مراد از شاهد »دهند. نزد وی رفت و پرسید:  و مردم دورش را گرفته و به سخناند گوش می

او پاسه  «. شهده" چیسهت سوگند به بیننده و دیده  4؛َو شاِهد  َو َمْشُهود  و مشهود در آیه "
او از آنجها برخاسهت و بهه «. اما شاهد، روز جمعه است و مشهود نیز روز عرفه است»داد: 

شخ  دیگری رسید که همانند اولی، به نقل حدیث مشغول بود. سؤال خهود را از وی نیهز 
است و مشهود، روز عید قربهان  منظور از شاهد، روز جمعه»گونه پاس  شنید:  پرسید و این

ای دیگر از مسجد، کالس درس تشکیل داده  گاه متوجه نوجوانی شد که در گوشه آن«. است
درخشید، درباره شهاهد و مشههود پرسهید.  اش مانند طال می بود. جلو رفت و از او که چهره

یر گاه برای تفس آن«. و مشهود، روز قیامت است شاهد، حضرت محمد»نوجوان گفت: 
و قیامت تفسیر نموده  از قرآن را مطرح نمود که شاهد و مشهود را به پیامبر 5خود، دو آیه

عباس است. نام دومهی  از نام شخ  اول پرسیدم، گفتند: ابن»گوید:  است. آن شخ  می
عمهر اسهت. دربهاره شهخ  سهوم گفتنهد: حسهن بهن علهی بهن  را جویا شدم، گفتند: ابن

 6«.است ابیطالب

 قرآن و. عمل به
کننده قهرآن تهامت بهود و بهه  نه تنها با زبان، بلکه با عمل و رفتار خود نیز تروی  امام مجتبی

                                                           

 . 279، ص 1ج  ؛األحتجاج علی اهل اللجاج. احمد بن علی طبرسی؛ 1
 .140، ص 13 ؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی؛ 2
 . 149. همان، ص 3
 . 3. بروج: 4
رًا َو َنذیراً : » 45. أحزاآ: 5 ْرَسْلناَك شاِهدًا َو ُمَبشِّ

َ
ا أ ِبيُّ ِإنا َها النا یُّ

َ
دهنده و  ؛ ای پیامبر، ما تو را به عنوان شاهد و بشهارتیا أ

اُس َو ذِلَك َیْوٌم َمْشُهوٌد : » 103هود: «. دهنده فرستادیم بیم ؛ قیامت روزی است کهه همهه مهردم ذِلَك َیْوٌم َمْجُموٌع َلُه النا
 «.شوند و آن روز، روزی مشهود است برای آن جمع می

 .702، ص 2 ؛ ج الفصول المهمةتباغ مالکی؛ . علی بن محمد ابن6



   153  با قرآن انس امام حسن

 ها به قرآن، عامل به آن کتاآ الهی است: ترین انسان نمود که نزدیک دیگران نیز گوشزد می
نِ َِفاتوِخُذوُ ِِإمََِِِماِبَِقَ ِِف   ْ َِهَذاِال ُق ُْ َِغي  ن يَاِبَِقيو   ِالدُّ ِِ ِالنولا َِأَحقو َِوِِإ و َِعََىِهَُداكُم  اما ِيَُدلوكُم 

ُِ  ُ َْ ل ِكَلاَ ِيَق  ِبِِهَِوِِإ   ِيَع َم   ِلَم   ْ ِِمن ُهَِم ُهَِوَِأب َعَدهُم  فَظ  ِيَح  ِلَم  َِعِمَ ِبِِهَِوِِإ    ْ نِ َِم  ْ در  1؛ِبال ُق
تا شما را به هدایت  دنیا غیر از این قرآن، چیزی نمانده است. پس آن را امام خود قرار دهید

راهنمایی کند. سزاوارترین مردم به قرآن، کسی است که بهه آن عمهل کنهد؛ ههر چنهد آن را 
حفظ نکرده باشد و دورترین فرد از قرآن، کسی است که به آن عمهل نکنهد؛ ههر چنهد آن را 

 بخواند.

 کند: نقل می انس بن مالک درباره رفتار قرآنی امام حسن مجتبی
تهو در راه »: بهه او فرمهود هدیه آورد. امهام گلی برای امام حسنخه روزی کنیزی شا
«. برای یک شاخه گهل، او را آزاد نمهودی !»به آن حضرت عر  کردم: «. خدا آزاد هستی

يُتْم " فرمایهد: خداوند متعال ما را چنین تربیت نموده؛ آنجا که می»حضرت فرمود:  َو ِإذا ُحي 
وا ِبَأْح  د" یهند، پاس  آن را بهتر از آن بدهیت گوی  هرگاه به شما تح 2...؛َسَن ِمْنهاِبَتِحيَّ   َفَحيُّ

 3و نیکوتر از هدیه او، آزادی او در راه خدا بود.
مرتکب گناهی شد که سزاوار مجازات بود، ولهی  همچنین نقل است یکی از خدمتکاران امام

قرآن آگاه بهود؛ ایهن آیهه را  و انس حضرت با آن غالم زیرک و باهوش که از روحیه لطیف امام
اِس »برای حضرت خواند:  بالفاتله  امام«. گذرند و از خطای مردم در می 4؛َو اْلعافيَن َعِن النَّ

خواههد  آن غالم سپس ادامه آیه را خواند که خداوند از مؤمنان می«. از خطای تو گذشتم»فرمود: 
ُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسذ»به دیگران احسان کنند:  حضهرت «. اران را دوسهت داردکهویک؛ و خهدا ننيَن َو اللَّ

 5«.بخشم دادم، به تو می تو در راه خدا آزاد هستی و دو برابر دستمزدی که به تو می»فرمود: 
 فهرست منابع
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