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مِضْمَاراً   شَهْرَ رَمَضَانَ  جَعَلَ  اللَّهَ  إِنَ» فرمود: امام حسن مجتبی

فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا وَ قَصَّرَ   لِخَلْقِهِ

آخَرُونَ فَخَابُوا فَالْعَجَبُ کُلُّ الْعَجَبِ مِنْ ضَاحِكٍ لَاعِبٍ فِی الْيَوْمِ الَّذِی يُثَابُ 

حْسِنُونَ وَ يَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ لَعَلِمُوا فِيهِ الْمُ

 1«.ءَ مَشْغُولٌ بِإِسَاءَتِهِ ثُمَّ مَضَى أَنَّ الْمُحْسِنَ مَشْغُولٌ بِإِحْسَانِهِ وَ الْمُسِی

خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه و بهره برداری برای مخلوق »  

قرار داده که با اطاعت و بندگی بر يکديگر پيشی و سبقت خويش 

گيرند و خشنودی خدای را بدست آورند. گروهی سبقت جستند و 

مسابقه را بردند و گروهی ديگر عقب ماندند و متضرر شدند. شگفت و 

تعجب از آنانی که در روز پاداش گرفتن نيکوکاران و زيان ديدن بی 

رداختند. به خدا قسم اگر حجاب ها بر هدفان  به خنده و لهو و لعب پ

کنار شود، خواهيد ديد نيك رفتار به نيکی خويش مشغول است و بد 

                                                           
 .410، ص تحف العقول، ابن شعبه حرانى . 0
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کردار  به رفتار بدش گرفتار است. پس آن ها را به حال خويش 

 «.گذاشت و رفت

 شمه ای از والدت کریم اهل بیت

روزها در حال سپری شدن است و ماه رمضان دهه اولش را به اتمام 

رساند. اکنون در آستانه ورود به نيمه ماه رمضان هستيم که مصادف با 

می باشد. به مقتضای ورود به تولد کريم اهل بيت، امام حسن مجتبی

در اين ويژه نامه به ماجرای تولد، ايام پر برکت تولد امام مجتبی

نامگذاری، کنيه و القاب، سبك زندگی امام و به به بيان ديگر به تعداد 

محدودی از فضايل اين امام معصوم اشاره می شود. تا نمای کلی از 

 زندگی ايشان را به خواننده ارائه دهد. 

در شهر مدينه سال سوم هجرت  در نيمه ماه رمضانامام حسن  

حضرت و مادر مکرمش، امام علی انشيپدر گرامی ا. د شدمتول

 1.می باشدفاطمه زهرا 

در منابع روايی و تاريخی به داستان نامگذاری امام حسن و امام 

به صورت مفصل اشاره شده است. به عنوان نمونه در کتاب حسين 

جبرئيل بر »حياه االمام الحسن بن علی نيز اين مقوله آمده است که: 

                                                           
 .44ص ،8، ج مازندرانىمناقب آل ابی طالب)ع(، ابن شهر آشوب  . 0
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نازل شد و گفت: خدايت درود می فرستد و می فرمايد: پيامبر

اين فرزندت را با  پس. موسى است نزد على نزد تو به منزله هارون

: گفت چيست؟ اوپرسيد: نام رسول خدافرزند هارون همنام کن. 

 « حسن» را او نام . جبرئيل گفت:فرمود: زبان من عربى است، «شبر»

 1«حسن ناميداو را و رسول خدا ريدگذا

در اين زمينه روايات ديگری نيز در منابع شيعه و اهل سنت موجود 

تغيير « حسن»سپس به و بوده « حرب»می باشد که نام ايشان ابتدا 

يافته است و ... که طبق نظر مولف کتاب حياة االمام الحسن بن علی، اين 

  2احاديث ضعيف می باشد.

ن موضوع اشاره داشتند که نيز به اي از اهل سنت فراوانی روايات

هاى  سابقه نداشته و از نام  در جاهليت « حسين» و « حسن» دو نام شريف

 3. بهشتى است

انجام شده که بنابراين نامگذاری امام بزرگوار توسط پيامبر

 تا آن زمان در ميان اعراب نامگذاری به اين نام ها سابقه ای نداشته است.

                                                           
ـ  450، ص81؛ بحاراالنوار، مجلسی،ج 01، ص0رک: حیاة االمام الحسن بن علی، شریف القرشی، ج . 0

455. 

 .01، ص0رک: حیاة االمام الحسن بن علی، شریف القرشی، ج . 4

 .5رک: زندگانی امام حسن مجتبی)ع(، رسولی محالتی، ص . 1
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به اين صورت مانند ساير ائمهنيز امام حسن کنيه و القاب

است و با القاب « ابو محمد»است که طبق روايات فراوان کنيه ايشان 

مشهورترين و ... می باشد که  سبط، زکى، مجتبى، سيد، تقى، طيب، ولى

رسول می باشد که « سيد»ترين آنها  و بهترين و شايسته«  تقى» اين القاب

  1ملقب فرمود. به آنرا يشان اخدا

نيز مورد اختالف است به گونه ای اد فرزندان امام مجتبیتعد

 و ...  در اين زمينه موجود است.3 ، يازده2که ارقام سيزده 

 

 

  یرهبردر کالم مام حسنا

حسن عليه السالم صلح نمی کرد، تمام ارکان خاندان اگر امام »

را از بين می بردند و کسی را باقی نمی گذاشتند که حافظ )ص( پيامبر

نظام ارزشیِ اصيلِ اسالم باشد. همه چيز به کلی از بين می رفت و ذکر 

اسالم برمی افتاد و نوبت به جريان عاشورا هم نمی رسيد... اميدواريم 

بصيرتی عنايت کند، تا بتوانيم اين بزرگوار را  خداوند به همه ما

                                                           
 .455، ص 81ج بحاراالنوار، مجلسی،  . 0

 42، ص8، ج ب)ع(، ابن شهر آشوب مازندرانىمناقب آل أبی طال . 4

 .44الحسن و الحسین)ع(، محمد رضا، ص . 1
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بشناسيم و نگذاريم پرده جهالت و غبار بد شناختی که تا مدتها بر چهره 

آن بزرگوار بوده، باقی بماند؛ يعنی حقيقت را همه بايد بفهمند و بدانند 

همان قدر ارزش داشت که شهادت برادر که صلح امام مجتبی

داشت و همان قدر که آن شهادت به ارزش بزرگوارش، امام حسين

اسالم خدمت کرد، آن صلح هم همان قدر يا بيشتر به اسالم خدمت 

 )حوزه نت(«. کرد

 سبک زندگی فردی امام مجتبی

در حديث ثقلين آمده است که قرآن و عترت از يکديگر جدايی 

در زندگی امامان ناپذير هستند. نمونه عينی و عملی  سخن پيامبر

به گونه ای که  قرآن در تمام شئون زندگی امام  قابل مشاهده است.

چون ايشان به بستر »جاری بوده است. از ام موسی روايت شده که 

  1«. خواب می رفت سوره کهف را می خواند و می خوابيد

به عنوان پيش گام در مکارم و فضايل اخالقی معرفی پيامبر

اين ويژگی ممتاز و است. بعد از وجود گرامی پيامبر اسالمشده 

                                                           
 .116زندگانی امام حسن مجتبی)ع(، رسولی محالتی، ص . 0
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شايسته به نسل نورانی ايشان منتقل شد. مطالعه اجمالی در زندگی اين 

دهد که مکارم اخالقی را در حد اعلی داشتند و آن  بزرگواران نشان می

 را در زندگی فردی و اجتماعی پياده می کردند. 

می توان به خداپرستی، اناز ويژگی های مشهور و اصلی امام

زهد، تقوا، ايثار، فروتنی، گذشت، شيوه عبادت، انس به قرآن، صبر و 

بردباری، بخشش و صله، کار و تالش، توجه فقرا و خدمتگزاران و 

 ... اشاره کرد. 

ائمه عالوه بر اين که متخلق به مکارم اخالقی بودند. نسبت به اين 

نقل امام حسن مجتبیامر تاکيد فراوان داشتند که جابربن عبداهلل از 

مَکارِمُ االْخْالقِ عَشَرَةٌ: صِدْقُ اللِّسانِ وَ صِدْقُ الْبَأْسِ وَ إِعْطاءُ » کرده که: 

اتُ بِالصَّنائِعِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ التَّذَمُّمُ عَلَی السّائِلِ وَ حُسْنُ الخُلْقِ وَ الْمُکاف

مکارم »، «الْجارِ، وَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ لِلصّاحِبِ وَ قِرْیُ الضَّيفِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَياءُ

 ،بخشش به سائل در خضوع، صداقت ،راستگويیاخالق ده چيز است: 

حق  ،حمايت از همسايه ،پيوند با خويشان ا،کارهبه پاداش ، خوش خُلقی

ها شرم و  در رأس همه اين و ميهمان نوازی  برای صاحب آن،شناسی 

 1« است. حيا

                                                           
 (.051ـ  050، ص4تاریخ یعقوبی، ابی یعقوب، ترجمه: محمد ابراهیم آیتی،ج . 0
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توصيه به فضائل و دوری از رذايل از اموری بوده که در برنامه 

تربيتی و انسان سازی امامان بوده است. به گونه ای که عدم التزام بهاين 

شود. از اين رو امام حسن توصيه ها سبب نابودی و شقاوت انسان می 

  فِی  النَّاسِ  هَلَاكُ» نابودی مردم را اين گونه بيان کرد که: مجتبی

الدِّينِ وَ بِهِ لُعِنَ إِبْلِيسُ وَ   الْکِبْرِ وَ الْحِرْصِ وَ الْحَسَدِ فَالْکِبْرُ هَلَاكُ  ثَلَاثٍ

نَّةِ وَ الْحَسَدُ رَائِدُ السَّوْءِ وَ مِنْهُ الْحِرْصُ عَدُوُّ النَّفْسِ وَ بِهِ أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَ

نابودی مردم در سه چيز است: تکبر، حرص، »، «قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ

حسد. تکبر که نابودی دين در آن است و به علت تکبر بود که ابليس 

ملعون و دور از رحمت حق گرديد. حرص که دشمن جانی انسان ها 

بهشت اخراج گرديد. حسد که جلودار و  است و به همان خاطر آدم از

  1«.راه ب، بدی است و به خاطر حسد بود که قابيل، هابيل را کشت

علم ائمه از علم الهی سرچشمه گرفته است از اين رو متصل به 

معدن نور و حکمت می باشد که هيچ گاه پايان نمی پذيرد و از جهتی هر 

فنون پيشرفت کند، نمی تواند به حد اعالی آن که در ائمه چه علم و 

 موجود است، برسد.

                                                           
 .510، ص0 كشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلى، ج . 0
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امامان در زمان حياتشان به جهت علمی سرآمد مردم عصر بودند. به 

گونه ای که مرجع پاسخگويی به سواالت آن ها و ...  بوده اند. امام 

نيز از اين ويژگی برخوردار بود و چهره ممتازی داشت که حسن

  1پيچيده علمی و قضائی را حل می نمود.مسائل 

در باب علم فراوان امام می توان به روايتی اشاره کرد که از امام 

سوال شد، « جواد»در حين طواف در مورد معنای حسن مجتبی

فَإِنَّ   فَإِنْ کُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ  وَجْهَيْنِ  إِنَّ لِکَلَامِكَ» حضرت فرمود: 

الَّذِی يُؤَدِّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ کُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْخَالِقِ فَهُوَ  الْجَوَادَ

الْجَوَادُ إِنْ أَعْطَى وَ هُوَ الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ لِأَنَّهُ إِنْ أَعْطَاكَ أَعْطَاكَ مَا لَيْسَ لَكَ 

وجه دارد، اگر درباره  سخن تو دو»، «وَ إِنْ مَنَعَكَ مَنَعَكَ مَا لَيْسَ لَكَ

کسی است که آن چه را خدا بر او « جواد»مخلوق می پرسی، بدان 

واجب شمرده، بپردازد و اگر درباره خالق می پرسی بدان که او چه 

ببخشد و نبخشد ، جواد است. زيرا اگر به بنده چيزی را ببخشد که از 

ی نبوده آن وی نبوده، بخشنده است و اگر نبخشد چيزی را که از آن و

  2«است، بخشنده است.

 

                                                           
 .00رک: زندگی امام حسن)ع(، پیشوائی، ص . 0

 .14، ص8 الكافی، كلینى، ج . 4
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در سن هفت سالگی در مجلس حضرت رسول حضرت مجتبی

شد، آيات وحی را که تازه نازل شده بود ياد  حاضر می )ص(خدا

خواند، هر وقت  میگرفت و خانه برای مادرش فاطمه می

آيات را ديد که فاطمه زهرا شد می داخل خانه می اميرالمؤمنين

فرمود: چه کسی اينها را به تو ياد داد حال آنکه امروز  خواند. می می

داد: فرزندت حسن،  جواب میحضرت فاطمه زهرا نازل شده است؟

در خانه مخفی شد که ببيند حضرت مجتبی روزی اميرالمؤمنين

داخل شد، آيات وحی را خواند، امام حسن چطور آيات وحی را می

لی تا خواست بخواند مضطرب شد و نتوانست، مادرش ياد گرفته بود، و

ای مادر بيانم  د:از اضطراب وی تعجب کرد، حضرت مجتبی جواب دا

کوتاه آمد، زبانم بند شد، ظاهراً يك مرد بزرگواری مرا زير نظر 

از پس پرده دهد. در اين هنگام اميرالمؤمنين دارد و به من گوش می

 1.و مورد تفقد قرار دادخارج شد و فرزند عزيزش را بوسيد 

 در بعد اجتماعیسبک زندگی کریم اهل بیت

                                                           
 .114، ص81ج مجلسی،  بحاراالنوار، . 0
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شامل عرصه های مختلف زندگی انسان می شود. به سخنان ائمه

عَجَبٌ لِمَنْ » اين گونه نقل شده: عنوان مثال از امام حسن مجتبی

 يَتَفَکَّرُ فِی مَأْکُولِهِ کَيْفَ لَا يَتَفَکَّرُ فِی مَعْقُولِهِ فَيُجَنِّبُ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ وَ

در شگفتم از کسی که به غذای جسم خود »، «يُودِعُ صَدْرَهُ مَا يُرْدِيهِ

می انديشد، چگونه به غذای روح خود نمی انديشد؟ شکم خود را از 

غذاهای زيانبار دور نگه می دارد و دل خود را به افکار هالکت بار 

 1«.می سپارد

انسان  در اين سخن گهربار امام مجتبی به بعد روحی و معنوی وجود

نيز توجه شده است. زيرا روح انسان زمانی به سعادت و علو می 

 رسد که در سالمت باشد و از جانب صاحبش مورد توجه باشد.

حلم و بردباری نيز از ديگر ويژگی های برجسته اخالقی، امام 

ود که در طول زندگی ايشان مشهور بوده است. حتی مجتبی ب

به اين موضوع اعتراف کردند. به دشمنان خاندان اهل بيت

                                                           
 .404، ص0 بحار األنوار، مجلسی، ج . 0
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شهيد زمانی که امام حسن »عنوان مثال در روايتی آمده است: 

شد. مروان با دشمنی و کينه ای که نسبت به اين خاندان داشت به 

به او فرمود: تنهايی جنازه امام را به دوش گرفت. امام حسين

تو با آن سوابق جنازه امام را حمل می کنی؟ مروان گفت: من اين ستم 

ها را به کسی کردم  که در حلم و بردباری و شکيبايی او با کوه ها 

  1برابر بود.

حلم و شکيبايی امام ريشه در شرح صدر و وسعت قلب ايشان داشت 

کانَ مِنْ أَوْسَعِ اِنَّ الْحَسَنَ» که در وصف ايشان آمده است که: 

سعه صدرش از امام مجتبى» ، «النّاسِ صَدْرا وَ أَسْجَـحِهِمْ خُلْـقاً

  2.«ترين مردم بود همه بيشتر و از نظر اخالق معتدل

دانستن از خصلت های تمام ائمه می با مردم بودن و خود را با مردم 

باشد. آن ها آمده بودند تا برای مردم باشند و مردم از وجود الهی آن 

ها بهره ببرند. نگاهی به زندگی اين بزرگواران اين نکته را روشن 

می نمايد که با مردم زيستن و برای آن ها بودن جزء جدايی ناپذير 
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ود مگر با ساده زيستی، وجودشان بوده است و اين امر محقق نمی ش

 قناعت، درد فقر را کشيدن، رعايت حق الناس و ... .

حضرت وجودش آرام بخش دل های دردمند، پناهگاه مستمندان و 

تهيدستان و نقطه اميد درماندگان بود. هيچ فقيری از در خانه آن 

 1گشت.حضرت دست خالی بر نمی

روزی کريم اهل » همان طور که در روايت آمده است:  

بر جمعی از فقرا می گذشت که تکه های نان را می خوردند بيت

ای پسر رسول »چون حضرت را ديدند تعارف کردند و گفتند: 

 » ...خدا)ص( بفرماييد: صبحانه، امام پياده شد و اين آيه را خواند

 دوست را گردنکشان او»(، 23، )نحل/«الْمُسْتَکْبِرينَ يُحِبُّ ال إِنَّهُ

پس شروع کرد به خوردن غذای آنان و چون سير شد «. دارد نمى

آن ها را به مهمانی خود دعوت کرد. و از آن ها اطعام و پذيرايی 

 2کرد.

در اين سخن، امام خود را يکی از آنان دانسته و با آن ها هم سفره 

با مردم است و اين پيام شده است. اين نوع رفتار نمونه عالی رفتار 
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را به دنبال دارد که تواضع و فروتنی سبب جلب محبت مردم است و 

 کبر و غرور باعث شکست و دور شدن افراد از شخص می شود.

بذل و بخشش مولفه در سيره عملی زندگی امام حسن از اين رو

شاخصی بوده است. به گونه ای که نمونه های فراوانی از آن در 

 ن گزارش شده است.زندگی ايشا

  قَاسَمَالْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ » در اين رابطه فرمود: امام صادق

، «حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً  مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ  رَبَّهُ

سه بار هر آن چه از کفش و جامه و دينار حسن بن علی»

   1«.کردداشت، با خدا نقسيم 

توسط امام برآوردن نيازهای ديگران توجه به بخشندگی و بنابراين 

در جامعه بوده است. در مناقب نيز فرهنگ تکدی گری جهت دفع 

روزی حضرت مشغول عبادت بود. ديد فردی در »آمده است که 

خدايا! ده هزار »کنار او نشسته است و به درگاه خدا می گويد: 

. حضرت به خانه آمد و برای او ده هزار «درهم به من ارزانی دار

  2.«درهم فرستاد
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به  با توجه به آن چه ذکر شد، می توان اين گونه بيان کرد که

ش ها، ايثار و از خودگذشتگی هايی که امام در بخشبذل و خاطر 

کريم اهل طول حيات پربرکتشان نسبت به مردم انجام دادند، به 

 ملقب شدند.بيت

بزرگواری و بزرگ منشی نيز از ابعاد غير قابل انکار وجود 

می باشد. که نمونه های عينی آن در زندگی و سيره اين ائمه

 بزرگواران ثبت شده است. 

نامه ای به دست امام مردی » نقل شده است که: درباره امام حسن

داد که در آن حاجت خود را نوشته بود. امام بدون آن که نامه را 

بخواند به او فرمود: حاجتت رواست. شخصی عرض کرد: ای 

فرزند رسول خدا، خوب بود نامه اش را می خواندی و می ديدی 

حاجتش چيست و آن گاه بر طبق حاجتش پاسخ می دادی؟ امام پاسخ 

آن دارم که خدای تعالی تا بدين مقدار که نامه اش را  عجيبی داد: بيم

  1«.می خوانم از خواری مقامش مرا مورد ماخذه قرار دهد
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 (کرامتی از کریم اهل بیت)

امامان در طول زندگی پر برکتشان کراماتی داشتند. امام حسن نيز 

خرما »دارای کراماتی بوده است که در اين مجال به ذکر مورد 

 اشاره می شود.« دادن نخل خشك

نقل می امام صادق حسين بن عبد الوهاب با سلسله سند خويش از

مردی از با در يکی از سفرها مجتبیامام حسن » کند که: 

همسفر شد. آنان نيز شتری را  کرايه کرده بودند. فرزندان زبير 

در ميان راه به آبگاهی رسيدند و جهت استراحت، توقف نمودند و 

در زير نخل خرمای خشك فرشی را برای نشستن امام مجتبی

بيری در زير نخل ديگر پارچه ای را انداخت گستردند و آن مرد ز

اگر  :و نشست. وقتی چشمش به درخت خرمای خشك افتاد، گفت

 میخرمايی داشت از آن می خورديم. امام خطاب به او فرمود: خرما 

حضرت دست به سوی آسمان بلند کرد  جواب داد: آری. خواهی ؟

در . اين جا بود که درخت خرما سبز شد و برگ و دعايی کرد

چون اين صحنه را ديد،  شتربانآورد و خرمای بسيار مطبوعی داد. 
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گفت: اين کار چيزی جز سحر نيست. امام فرمود: اين کار سحر 

  1«.نيست بلکه دعای فرزندان پيامبران مستجاب است

 

 نمایی زندگی سیاسی امام

ايشان دارای روح جنگی و احقاق حق بود که در ديگران کمتر 

نظير داشت و اين که مردم با صلح امام گمان کرده اند که حضرت 

  2گير و بيمناك از جنگ بود، شهرت غلطی است. مردی گوشه

قابل ذکر است که اکثر مردم زمان حضرت، پليدی معاويه را باور 

نداشتند و شخصيت هايی بودند که در زمان شدت سختی فرار را بر 

ماندن ترجيح می دادند. عده ای هم در کوفه بودند، می خواستند در 

  3طرف برنده باشند.

ماجراى صلح با ايشان، مهمترين و حساسترين بخش زندگانى اما 

زيرا امام  گيرى اجبارى از صحنه حکومت اسالمى است. معاويه و کناره

ماهيت حکومت معاويه و اهداف شوم آن ها را می دانست و از طرفی 

 .سستى و عدم همکارى ياران خود بشدت ناراحت و متاثر بود

                                                           
 .01ـ  04، ابن عبد الوهاب، ص عیون المعجزات . 0

 .465مجتبی)ع(، حسین اصفهانی، صزندگانی امام حسن  4

 .15ـ  18رک: بر امام حسن و امام حسین چه گذشت، موسوی كاشانی، ص . 1



57 
 

صيانت و نگهدارى قوانين اسالم در هدفهاى امام از صلح با معاويه 

. تا اين که همين صلح اجتماع و رهبرى جامعه بر اساس اين قوانين بود

زمينه ساز عاشورا شد. از جهت ديگر بنی اميه می دانست که امام در پی 

  انقالب است و اين ترس باعث شد که به شهادت ايشان منجر شود.

ين سلطنت و  امامت يعنی امام  در زندگی ده ساله آخر عمر خود، ب

خالفت ظاهری و واليت مطلقه الهی جمع کرد و بر قلوب مردم سلطنت 

و حکومت فرمود. سلطنت دينی و امامت و پيشوائی مذهبی او با قدرت و 

نفوذ حکومت دنيوی و سياسی جمع کرده و همه طبقات را علی قدر 

  1مراتبهم راضی و خشنود  می داشت.

در مدينه نشان می دهد ال زندگی امام حسندورنمايی از اين ده س

که محور اصلی توجه امام چه بوده است. که به اختصار به آن ها اشاره 

می شود: تربيت و آموزش نيروهای کارآمد، نشر فرهنگ اصيل 

اسالم، رسيدگی به نيازمندان، حمايت های سياسی و اقتصادی از 

معاويه و ممانعت از پيوند مواليان، اظهار انزجار و افشاگری بر ضد 

  2ازدواج با بنی اميه.
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