
 امام حسن مجتبی)علیه السالم( ،تجلی احسان 

احسان یکی از بزرگ ترین مقامات انسانی است. هنگامی که خداوند از مقامات احسان کنندگان و نیکوکاران یاد 

مارد، وسعت وجودی، ادراک شهودی و مکارم و محاسن اخالقی آنان می کند و ویژگی های آنان را برمی ش

مشخص می شود. نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های وحیانی که پیشوایان دین در بیان این مقامات 

 .بزرگ انسانی بیان کرده اند، بر آن است تا نگرش امام حسن مجتبی)ع( را درباره این مقام ارائه دهد

 ان، محبوب خداوندنیکوکار

شاید واژه ای مقدس تر و زیباتر و جذاب تر از محبوب نباشد. کسی که شایسته این واژه می شود می بایست در 

چنان جایگاهی باشد که دوستدار، مهمترین رابطه و علقه عاطفی میان دو کس را در این عبارت بیان می کند. 

مقامات انسانی قرار گرفته است؛ چرا که خداوند او را محبوب  در این میان اگر کسی محبوب خداوند باشد در اوج

 .خود دانسته و هیچ مقامی برتر از این مقام نیست

خداوند بارها از مردم می خواهد تا با بهره گیری از دستورالعمل هایی خاص، خود را به خدا نزدیک ساخته و 

وند همواره خود دوستدار ایجاد این رابطه دوستی رابطه حبی را میان خود و خدا برقرار کنند. جالب اینکه خدا

سوره مائده نخست از دوست داشتن خود  ۴۵میان خود با مردم بوده و در این راه پیشگام است. از این رو در آیه 

نسبت به دیگران خبر می دهد و سپس از دوستی دیگران با خود، ما را آگاه می سازد. این بدان معناست که 

خداوند خود پیشگام در ایجاد رابطه دوستی میان خود و مردمان است و حتی راهکارهایی را برای ایجاد این 

سوره آل عمران می فرماید که اگر خواهان آن هستید که محبوب  ۳۱آیهدوستی بیان می کند. از جمله در 

خداوند شوید، از پیامبر)ص( اطاعت کنید؛ چرا که اطاعت از پیامبر خدا)ص( به معنای اطاعت از خداست. )آل 

 (۳۲عمران، آیه

نه همراه با از این آیات همچنین این معنا به دست می آید که رابطه دوستی میان دو کس، یک رابطه آگاها

اطاعت و پیروی است؛ به این معنا که موجودی خردمند، از روی علم و آگاهی می کوشد تا با دیگران یک رابطه 

عاطفی دوستی ایجاد کند و برای تحقق این رابطه از ابزار اطاعت استفاده می کند. به سخن دیگر، اطاعت، سببی 
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عت را به دنبال دارد. پس کسی که مدعی محبت است مهم در ایجاد محبت است یا اینکه اصوال محبت، اطا

همواره از محبوب خویش اطاعت می کند. از این رو رابطه والیی که میان مؤمنان و نیز میان رهبری و مؤمنان 

وجود دارد، یک رابطه مبتنی بر اطاعت است و کسی که مدعی محبت است ولی از محبوب خود اطاعت نمی 

دعاست و گامی به سوی محبت واقعی بر نداشته است. پس کسانی که خود را اهل کند، تنها در همان مقام ا

محبت نسبت به اهل بیت)ع( دانسته و به حکم آیات قرآنی و فرمان پیامبر)ص( والیت اهل بیت)ع( را پذیرفته و 

را نشانه محبت آن را به محبت معنا کرده اند، اگر از ایشان اطاعت نکنند در ادعای محبت خود صداقت ندارند؛ زی

 .واقعی، اطاعت از محبوب است

به هر حال، رابطه میان محب و محبوب، یک رابطه همراه با اطاعت است. اینگونه است که محبان الهی، مطیعان 

واقعی هستند و هرگز کوچک ترین خطا و تخلفی از فرمان های الهی از ایشان سر نمی زند و با تمام جان و توان 

تا رضایت و خشنودی محبوب خویش را به دست آورند. در این صورت است که میان محب خویش بر آن هستند 

 (۳۰تا  ۲۷؛ فجر، آیات ۱۰۰؛ توبه، آیه۱۱۹و محبوب، رضایت و خشنودی از یکدیگر موج می زند. )مائده، آیه

به نشانه های هر مؤمنی دوست دارد بداند که آیا محبوب خداوند است یا نه؟ برای دانستن این معنا می بایست 

آن مراجعه کند که از آن جمله احسان است؛ چرا که اهل احسان محبوب خداوند هستند و خداوند ایشان را 

دوست می دارد. خداوند بارها در آیات قرآنی از اهل احسان به عنوان محبوب خود یاد کرده است. )بقره، آیه 

 (۹۳و  ۱۳؛ مائده، آیات ۱۴۸و  ۱۳۴؛ آل عمران، آیات ۱۹۵

پس اهل احسان کسانی اند که محبوب خداوند هستند و خداوند ایشان را دوست می دارد و به این دوستی 

افتخار کرده و آن را بارها اعالن می کند. از ایشان خشنود بوده و برای ایشان همه چیز از جمله عاقبت نیک و 

( ۱۰؛ زمر، آیه ۳۰؛ نحل، آیه ۱۴۸، آیه، سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت)آل عمران(۲۲فرجام نیکو )لقمان، آیه 

 (۵و  ۳و رستگاری را فراهم می آورد. )لقمان، آیات 

برای جلب محبت و رحمت ( ۲۲و راه مطمئن )لقمان، آیه ( ۹۱راه احسان، راه رهایی از مشکالت )توبه، آیه 

د گرفت. )بقره، آیه و رضایت و خشنودی الهی است. لذا در آرامش کامل اخروی قرار خواهن( ۵۶)اعراف، آیه 



۱۱۲) 

 امام حسن)ع( و مقام احسان

اهل احسان، در فکر و عمل و اندیشه و کردار، از هرگونه پلیدی دور هستند. ایمان واقعی و حقیقی را می توان 

آنان اهل نماز هستند و نسبت ( ۱۲۲و  ۱۲۱و  ۱۱۱و  ۱۱۰و  ۸۱و  ۸۰در فکر و عمل ایشان یافت )صافات، آیات 

به محرومان و نیازمندان عنایت خاص دارند و برای آنها حقی از هر درآمد خویش کنار می گذارند و به محتاج و 

 (۱۹تا  ۱۶سائل و محروم می دهند. )ذاریات، آیات 

 تی چون تقوا ودر آیات قرآنی برای آنان صفات بسیار نیک و خوبی بیان شده که از آن جمله می توان به صفا

 .تهجد شبانه و انفاق و کمک به محرومان، تواضع و فروتنی، خیرخواهی و دعا، جهاد و صبر و صلح اشاره کرد

در آیات قرآنی اهل احسان به اهل معروف نیز معرفی شده اند. اینان همه کارهای نیک و پسندیده را انجام می 

یز با اشاره به اهل احسان، صفاتی را برای آنان بیان می دهند و در آن پیشگام هستند. امام حسن مجتبی)ع( ن

کند و می فرماید که اهل احسان هرگز در انجام کار خیر و نیک کوتاهی و تاخیری نمی اندازند: المعروف مالم 

یتقدمه مطل و لم یتبعه من؛ احسان آن است که تأخیری در پیش و منتی در پس نداشته باشد.)بحاراالنوار، ج 

 (۱۵۱، ص ۷۸

از نظر امام)ع( احسان، نشانه اسالم است و کسی که اهل احسان نیست مسلمان نیست. این احسان نسبت به 

برخی از افراد به شکل واجب است چنانکه احسان به والدین همانند بندگی خداوند از نشانه های اسالم شخص 

 (۶۳؛ نساء، آیه ۸۳ن است. )بقره، آیه است و کسی که به والدین خویش احسان نمی کند از دایره مسلمانی بیرو

از جمله کسانی که باید نسبت به آنان احسان روا داشت و احسان به آنان از شروط مسلمانی است، احسان به 

همسایگان است. امام)ع( می فرماید: أحسن جوار من جاورک تکن مسلما؛ با همسایه ات به نیکی همسایگی کن 

 (۱۱۲، ص ۷۸، ج تا مسلمان باشی. )بحار األنوار

آن حضرت در جایی دیگر می فرماید: یا ابن آدم! عف عن محارم اهلل تکن عابدا، و ارض بما قسم اهلل سبحانه لک 

تکن غنیا، و أحسن جوار من جاورک تکن مسلما، و صاحب الناس بمثل ما تحب ان یصاحبوک به تکن عدال؛ ای 



باش تا عابد و بنده خدا باشی. راضی باش بر آنچه که فرزند آدم! نسبت به محرمات الهی عفیف و پاکدامن 

خداوند سبحان برایت تقسیم و مقدر نموده تا همیشه غنی و بی نیاز باشی. نسبت به همسایگان، دوستان و 

همنشینان خود نیکی و احسان نما تا مسلمان محسوب شوی. با افراد )مختلف( آنچنان برخورد کن که انتظار 

 (۳۳، حدیث ۹۷نه با تو برخورد نمایند. )نزهه الناظر و تنبیه الخاطر: ص داری دیگران همانگو

از نظر امام حسن مجتبی)ع( بهترین نیکی و احسان به دیگری، داشتن حسن خلق و خوشخویی است. انسان اگر 

 د: انهیچ بهره ای از دیگری نمی تواند ببرد دست کم باید بهره ای از حسن خلق او ببرد: امام حسن)ع( فرمودن

 (۹۲أحسن الحسن الخلق الحسن؛ زیباترین زیبایی ها، داشتن اخالق زیبا و نیکوست. )الخصال، ص 

بسیاری از مردم در گرو خوشخویی خود هستند. انسان خوشخو و راستگو در دل همه جا دارد و حتی شریک 

یامبر)ص( که دارای خلق مال و جان مردم است؛ زیرا مردم از مال و جان خویش برای او مایه می گذارند. پ

انسان خوش خلقی بود و همواره تبسم و لبخند بر لبان ایشان بود و با خوشخویی ( ۴عظیم الهی بود )قلم، آیه 

خود قلب مردم را در تسخیر خود گرفته بود؛ زیرا جذب قلوب به گونه ای که مردم از جان و مال خویش برای او 

ست. این گونه است که مردمان پروانه وار در گرد وجود پیامبر)ص( می بزنند، تنها با خوش خویی امکان پذیر ا

 (۳۶گشتند و با ایشان انس و الفت دیگری داشتند. )انفال، آیه

 احسان، سخت تر از عدالت

انسان باید همواره خدا را در نظر داشته باشد و برای تقرب و محبوبیت در نزد خداوند از هیچ گونه احسانی 

مواره احسان را بر هر کاری مقدم دارد. احسان کردن، از عدالت ورزیدن سخت تر است؛ زیرا کوتاهی نکند و ه

عدالت آن است که انسان آنچه برعهده اوست بدهد و آنچه سهم اوست بگیرد ولی احسان این است که بیش از 

راغب اصفهانی، ذیل  آنچه وظیفه اوست انجام دهد و کمتر از آنچه حق اوست بگیرد. )مفردات الفاظ قرآن کریم،

 واژه حسن(

اما دنیا ما را گرفتار غفلت می کند و اجازه نمی دهد تا از این فرصت کوتاه عمر برای خودسازی و احسان بهره 

گیریم و اهل احسان شویم. زمانی که پرده ها کنار می رود تازه متوجه می شویم که چه فرصت تکرار نشدنی را 



و تمنا کنیم تا ما را برای کارهای نیک بازگردانند دیگر دیر شده است؛ از دست داده و حتی اگر خواهش 

چرا که خداوند هر روز صبح ما را به دنیا باز می گرداند تا خودمان را اصالح کنیم ولی دوباره ( ۱۰۰)مؤمنون، آیه 

ویش ما را از دچار غفلت می شویم؛ زیرا هر خوابی مرگی است که دچار آن می شویم و خداوند به فضل و کرم خ

مرگ به زندگی باز می گرداند تا حجت را بر ما تمام کند و مدام نگوییم که خداوندا ما را بازگردان تا کار نیک 

 (۲۴انجام دهیم. )زمر، آیه 

در روایت است که در روز عید فطری امام حسن مجتبی)ع( به جمعی که مشغول بازی و خنده بودند برخورد 

یستادند و فرمودند: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه و بهره برداری برای مخلوق کردند، باالی سر آنان ا

خویش قرارداده که با اطاعت و بندگی از یکدیگر سبقت گیرند و خشنودی خدای را به دست آورند، گروهی 

ز در رو سبقت جستند و مسابقه را بردند و گروهی دیگر عقب ماندند و متضرر شدند. تعجب از آنانی است که

پاداش گرفتن نیکوکاران و زیان دیدن بی هدفان، به خنده و لهو و لعب پرداخته اند. به خدا قسم اگر حجابها 

برکنار شود، خواهید دید نیک رفتار به نیکی خویش مشغول است و بدکردار به رفتار بدش گرفتار؛ یعنی قیامت 

ند. سپس آنها را به حال خویش واگذاشت و رفت. را به چشم خویش می بیند و نتایج رمضان را مشاهده می ک

 (۲۳۶)تحف العقول، ص 

 احسان امام حسن)ع( به مومنان

یکی از مهمترین جلوه های احسان، ایثارگری و عفو و گذشت است. اهل احسان برای رضا و خشنودی خدا، از 

افطاری خویش رابه اسیر  خود می گذرند و به دیگران حتی دشمنان حربی اش می بخشند، چنانکه اهل بیت)ع(

جنگی می دهند و با ایثار خود از سوی خداوند ستوده می شوند و خداوند برای عبرت دیگران و الگوبرداری از 

این انسان های کامل، سوره انسان را فرو می فرستد تا دیگران ایشان را بشناسند و رفتارشان را الگوی نیک 

 .رفتاری خود قرار دهند

گمان همان گونه که قرآن او را به عنوان پیشوای برتر اهل اسالم ستوده است و پیامبر)ص( او امام حسن)ع( بی 

را حسن و نیکو خصال دانسته و به این صفت احسان مدح نموده، در همه کارهایش اهل احسان بوده است. این 



علیه کفر و نفاق تا پای سرور جوانان اهل بهشت، قیام و قعودش از روی احسان به خلق بود، لذا وقتی به جنگ 

جان می رود به گونه ای که حتی از سوی دوستان و نزدیکان به جانش سوءقصد می شود و یارانی بی وفا او را 

تنها می گذارند، ولی او برای رضای الهی می جنگد و آن گاه که می بیند دوستان و محبان واقعی اش در معرض 

د و صلح می کند و از خود مایه می گذارد و احسان و ایثار می خطر هستند، خطرهای بزرگ را به جان می خر

 .کند

امام)ع( در تحلیلی از وضعیت خود و دوستان و دشمنان تشنه به خونش، سخنی دارد که بیانگر میزان محبوبیت 

او در نزد خداست؛ زیرا برخی از مال می گذرند، برخی از جان می گذرند و کشته و شهید می شوند و عمری را 

در خوشبختی در بهشت خدا سرمی کنند، اما امام از عرض و آبروی خود گذشت تا عزت را برای دوستان و 

محبان واقعی اش به ارمغان آورد. او پس از صلح، سالیان سال تعریض و تهمت و دشنام مردمان را تحمل کرد و 

می شود؛ داستان خود را با داستان صبر پیشه نمود. امام)ع( پس از این که متهم به خوارکننده مومنان معرفی 

خضر)ع( همانند می کند که حضرت موسی)ع( نیز با آن مقام بزرگ و اولوالعزم بودن در رسالت، حکمت رفتار 

خضر)ع( را درک نکرد و از عهده حکمت رفتار الهی او برنیامد. این گونه است که موسی)ع( بر خضر)ع( طعنه می 

مخالف فرمان الهی متهم می کند و آن فرستاده الهی را سرزنش می کند؛ در  زند و او را به کاری خالف شرع و

حالی که حکمتی که در رفتار خضر)ع( بود بر موسی)ع( پوشیده بود و نمی دانست که آن حضرت)ع( مامور 

 .خداوند است تا این گونه عمل کند

ش آنانم. وقتی دیدم شما در برابر امام حسن مجتبی )ع( می فرماید: من نه خوارکننده مؤمنان، بلکه عزت بخ

دشمن قدرتی ندارید، کار را به او واگذاشتم تا من و شما در میان آنان باشیم. همچنان که آن فرزانه)خضر( 

کشتی را سوراخ کرد تا برای صاحبانش باقی بماند و این چنین است حکایت من و شما تا در میان آنها باقی 

 (۵۱۱۰بمانیم. )میزان الحکمه، حدیث 

امام حسن مجتبی)ع( با احسان از خود، خواست تا مومنان واقعی را از نابودی نجات دهد و گروه کوچک مومنان 

را در میان کافران و منافقان حفظ کند. این عمل ایشان هرچند که برای بسیاری از اطرافیان و دوستان سخت 



سان ایشان این بود که از خود گذشت تا آمد و حتی آن حضرت را به القاب زشت سرزنش کردند، ولی حسن اح

ایمان و اهل ایمان باقی بماند. این بزرگ ترین ایثارگری و احسانی است که آن حضرت)ع( برای خشنودی 

 .محبوب خود خداوند و اطاعت از فرمانش انجام داد

ت که منصوب از آن حضرت )ع( خالفت و والیت بر مسلمان را به ادله بسیار، حق خویش می داند؛ هم از آن جه

سوی خداوند و رسول )ص( است و هم از آن جهت که مسلمانان او رابه خالفت برگزیده بودند؛ ولی معاویه این 

حق را با جنگ، از آن خود کرد و اگر بتوان با غصب و جنگ حقی را ستاند و صاحب حق شد دیگر سنگی روی 

ب می کند و به سبب همان قدرت شمشیر و نفوذ سنگی بند نمی شود و هرکسی خانه و زن و مال دیگری را غص

 .و مانند آن صاحب حق می شود

امام حسن)ع( از یک سو از حق مغصوب خویش می گوید که به معنای نفی حقانیت خالقت معاویه است و از 

ام مسوی دیگر علت صلح را حفظ خون یاران و مسلمانان می داند که خشم معاویه و نفاق او بر زمین می ریزاند. ا

حسن)ع( فرمودند: ان معاویه نازعنی حقا هو لی فترکته لصالح االمه و حقن دمائهم؛ معاویه در حقی که از آن 

من بود با من ستیز کرد و من برای صالح امت و جلوگیری از ریختن خونشان آن را واگذاردم. )بحاراالنوار، ج 

 (۰۳، ص ۴۴

و سیره امام حسن مجتبی)ع( است که در این جا بیان شد. از  اینها نمونه هایی از مقام احسان در کالم و سنت

همین جا می توان ارزش احسان را دریافت و کاری کرد که از فرصت کوتاه عمر برای محبوب شدن در نزد 

خداوند سود برد و رضایت و خشنودی خداوند را به دست آورد. باشد که این گونه باشیم و از پیشوایان الهی 

 .ی بگیریم و همانند آنها شویم هرچند که بس دشوار وحتی ناشدنی می نمایدخویش درس زندگ


