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حکمت  949از مجموعه «الحکم المنسوبة إلی أمیرالمؤمنین 
درباره ی امام حسنارزیابی سندی ومتنی

مرضیه شکوهنده *  /حسن طارمی راد ** /منصور پهلوان
تاریخ دریافت69/5/33 :

***

تاریخ پذیرش62/8/13 :

چکیده

دیقام 942،از مجمواه قام ،های مدسااوب به امیرالمنمدین تعبیری دیبایه
ی اما قسان نلل شاده اساا ،که نیازمدد بریسای ودق ،اساا ،این قام ،اما
قسن یا به گونه ای معرعی کرده اس ،که دی هدگامه ی سخری و هیی آمدهای ناگوای
نمی تواند مددکای ویایی یساااا وبهه ی قق باشاااد کدین گفرایی با وایگاه امام،
دیشااایعاه همااهدگی ناداید دی این ملاالاه مسااارددا این قام ،دی مداب مخرلف
شاداساایی شده و ها از توتیب مفردا آ ،دیبایه ی دتل ،قام ،به تفویل بل
شاده اسا،،سرا ملروای آ یا با ومال قطعی ومعربر الی که دیبایه ی اما
قسان عرموده اند،سادجیده و سارا به املارد ایکاا دی ود ومل و لفین
اشااایه شااده اساا،،ونکااا داده ایم که این دو سااه ومله یبطی به نداید وبه ظن
قوی وعلی اس،
واژگان کلیدی

اما قسن الیه السال ،قام مدسوبه،شرح نهج البالغه،اما الی 
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طرح مسئله
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ابن ابی الحدید درپایان شاارا خودبر نهج البالغه،فصاالی رابه حدود6999حکمت منسااوب به امیرمنمنان
اختصااااص داده اسااات 1در میان این حکمت ها،حکمت  140قابل تامل اسااات ،ه از قول امیرمنمنان
امام حسن را اینهونه معرفیمینماید:
َ ل
ل َن
ََن ََ ن
 ال نخب لر ل نم بذار َن نفساای اما نال َح َس ا لن ففتی م َن الفتیانَ ،وخوان؛ ولو التقت حلقتا ِالبطان
نً
ف
ج
ااحب
ا
و
ِ
ِ ِ ِ
ٍ طٍ
ِ
ن
َ ع ل
ناء لن ن
َل نم لی نغن َن نن لکم فی نال َحرب َغ َ
انبدالله لبن جعفر َفصاااح لب لهو َ
باطلَ ،و ما نا والحسا نای لن
ظل
و
م
و
،
فور
ا
ص
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ ن ِ ل نل
نح لن ِمنکم َو نت نم ِمنا.
ف
 آیا مایل هسااتید ه شااما را از ساااق و بر خودم آااه نم ،دربارهی حساان باید بهویم او ریمی از تبارساخاوتمندان اسات ه سافره ی او همیشاه اساترده اسات .اما اار احوال وارونه شاود و اورای نابسامان
اردد حتی باه انادازهی ماددیاکانجشاااک هم در معر اهی جنای باری را از دو شاااما برنمی دارد(و
نمیتوانید به یاری او امیدوار باشاید)،اما در خصوص نبدالله بن جعفر پ او همنشین و مأنو با لهویار
ا
اساات ه ال از دائره و محدودهی اطمینان و انتبار دین خارج اساات .اما من و فرزندم حسااین پ ما از
شماییم و شما از مایید.
در این مقاله نخسااات به مواراااع نقل این حدیث در منابع دیهر پرداخته وازار تفاور نقل ها ذ ر شاااده
اسات،آن ااه مفردار نبارر وداللت های لی آن راتورایل داده،سپ به ارزیابی محتوایی پرداخته شده
اسات؛یکی از حیث مطابقت آن با مقام امام حسان ودیهری از راه مقایسه ی این نبارر باسایر بیانار
امیر منمنان.
- 1گزارش مستندات

این حکمات درمناابع متقدم بر ابن ابی الحدید،در تابهای؛ترجمة االمام الحسننن ( م طبقات اب
سننن ن ص ،692 ،19االمننامننة السننن نناسنننة،ج،6ص ،694انسننناال االفنننرا ،ج،3ص ،1الم جم
الکب ر،ج،3ص،691فنننرال االربا ،ج،3ص  301و تا یخ م ینة دمشننن ،ج،64ص699و ج 20ص601
آمده است.
هن ترین سندی ه این حکمت درآن ذ ر شده است:
َ
ل
َ
َ
َ
َ
ماد
-6-6ترجمً االمام الحسن(ی)(من طبقار ابن سعد)است .فحه 19شماره  :692خبرنا یحیی بن ح ٍ
َ ََ
َ َ َع َ ل ل َ
لیم َان  ،نن َحبیب بن بي َثابت  ،نن بي ّلدری َ  ،نن ل
وان ًَ  ،نن لس ا َ
الم َس ا ِّی ِب ِبن نجبً
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 1این مجموعه با عنوان"الحكم المنسوبة إلی أمیرالمؤمنین علیه السالم"در پایان جلدبیستم(تصحیح محمد ابوالضل ابراهیم0642،ق،چاپ دومس)از
صَفحه ی 922تا 622درج شَده است(.برای اطالع تفصیلی رجوع شود به:مرضیه شكوهنده"،پژوهشی در منابع حكمت های منسوب به امام علی
در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید"در مجله ی پژوهش های نهج البالغه،بهار،0623شماره .29
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-2تفاوت نقل ها واضطراب در متن

ل ل ل
 -6-1احدثکم ،اخبر م،محدثکم.
 -1-1لوالتقت حلقتا البطان َل نم لی نغن َن ن
نصفور(اب ابی الح ی ).
غناء
الحرب
فی
کم
ن
ِ
ٍ
ِ
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حکمت  249از مجموعه «الحکم المنسوبة إلی أمیرالمؤمنین علیه السالم»

َََ لَ َ َ ََ َ َ َ َ
َ
َ
َ ع َ َ ل ل َ َ َ
تاالبط ِان لم لیغ ِن ِفي
اح لب َج َفن ًٍ َوخ
و ماالحسااان بن ن ِل طي فصااا ِ
وان  ،فتی ِمن فتی ِان قر ٍیش لو قد التقت حلق ِ
ٍ
َ ل َ
َ ع َ َ ل َ ٌ ََ ل ل َ ل
َ
مم عنا.
الح
رب ننکم شیئا و ما نا وحسین فنحن ِمنکم و نت لِ
ِ
َ َ َ َ ٌّ َ ِّ ل َ َ َ ع َ
ع َ َ ل َ َ
اح لب
 -1-6اإلمامة والس ن اسننةج6
فس اي  ،ما الحس ان فص ا ِ
/ص...:694فقال ن ِلي  :حدث نن خا ا ًِن ِ
لَََ ل ل
ََ َ ََ َ َ َ َ َ ل َ ل
َ
صااافور َ .و عما ابنل
َخ َوان َ ،و َفتی م َن َالف َت َ
ن
ً
ال
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ح
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ف
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َ ل
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ل
َ
َ
َ
هو  .و ما الحسین ومحمد ابناي فأنا ِمنهما وهما ِمني.
احب ل
الله ِبن جعف ٍر فص ِ
ِخي نبد ِ
َََ َ َ ط عل َ َ َ ل لل
ٍَ َ َ
َ
َ
َ
ل
َ
َ
َ
ا
ِّ
خبر م نن
 -3-6انسناال اشفرا ج/3ص:1و ان الحسن سیدا س ِخیا ح ِلیما،فروی نن ن ِلی نه قال :نا ا ِ
االح َسا لن َف َفتی م َن َالف َتیان َ ااح لب َج َفنً َو َخ َوان َو عما َن لبدالله لبن َج َعفر َف َصاح لب َلهوَ ،و عم ل
هلی ،عم َ
االح َسینل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٌ َ
َ
َو لم َح عمد ف له َما ِم ِّنی ِو نا ِم لنه َما.
َ
-4-6الم جم الکب رج/3ص :691لبو لن َو َانا ًَ َنن َ
اِدر َیسااا َع ِن
اب ِبن ِبي ثا ِابا ٍت َنن ِبیا
امنم ِش َنن َح ِبیا
ِ
ِ
ل َ َ َ
ل
َ َ َ َ َ َ َ َ ٌّ َ َ ل َ ل ِ َ ل َ ِّ ل ل َ َ ع َ
ل َ ِّ
فسي َو هل َب ِیتي ق َلنا َبلی قال عما
ن
المسای ِب ِبن نجبً قال :قال ن ِلي ر ِراي الله ننه :ال َ حدثکم ننخا ًِ ِ
َ
َ
ََ
ََ َ ََ َ َ ل َ ل
َ
ََ
نکم ف َ
َ َ ٌ َ َ
رب ِح َبالً
اح لب َج َفن ًٍ َوخ َو ٍان َوفتی ِم َن الفت َی ِان َولو قد التقت حلقتا ِالبط ِان لم ی
غن ن ِ
حسااان فصااا ِ
یالح ِ
ِ
ل ل
ین َف َأنا َو لح َس ٌ
صفور َو عما َن لبد الله لبن َج َعفر َف َصاح لب َلهو َوظ طل َو َباطل ٍَو َال َی لغ َر عن لکم َابنا َن عبا َو عما َنا َو لح َس ٌ
ین
ن
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ٍ
َ َ ٍ ل َ ِّ َ َ ل
ع
فأنا ِمنکم والتجارة ِمنا.
َ َ َ ل ل َ
َ َ
َ
َ
َ
ل
ل
ّلدری  ،قاال  :نت ق ِاندا ِفي حلق ًِ
 -2-6فنننرال اشربنا ج/3ص:301ح ِبیاب بن ِبي ثا ِابا ٍ
ابن ِ
ت ل،نن َ ِ
ل
َ ل ل ل
ل
ل
ل
ل
َ
َ
ع
َ
المساجد ف َیها ل
َ
الله لبن
خب لر م نن
الم َس ِّی لب،ف َس ِمعت له َیقول َ :س ِمعت َن ِل ایا َ یقول :ال
ِ ِ ِ
هل ب ِیتي ،ما نبد ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ل
َ
َ
َجعفر ف َصااح لب لهو َو عما َ
ل
الح َسا لن لبن َنل طي ف َص ل َ َ َ َ َ
َ
غن َننکم
ِ
ِ
ِ
احب جفن ًٍ وخو ٍان  ،ولو قد التقت ِبح ِ
لج ِالب لط ِان علم ی ِ
َ َ َ لٍ ل َ ع ل َ ع َ َ َ َ ل َ ع َ َ ل َ ل َ َ ل ل
في ٍ َ
َ
رب ِحبالً نصف ٍور  .و ما ابن نبا ٍ فالیقر م  .و ما ناوالحسین فنحن ِمنکم و نتم ِمنا .
الح
ِ
ِ
َ َ ل لَ ََ
َ
 -1-6تنا یخ م ینة دمشننن ج/64ص699و ترجمة اإلمام الحسننن  ص :190نبأنا بو نوانً  ،ن ِن
َ َ ل َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ ل ِّ ل ل
امنمش َن َ
َ
جبً قال  :قال َن ِل ٌّي  :ال َحدثکم َنن
ّلدری َ  :نبأنا المسیب بن ن
یب ِبن ِبي ث ِاب ٍت َنن ِبي
نح ِب
ِ
ِ
ِ
ََ َ
َ
ل
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
ع َ َ ٌ َ
َ َ
َخا ع ااً َنفسااي َو َ
اح َب َج َفن ًٍ َوخ َو ٍان َوفتی ِم َن الفت َی ِان  ،ولو قد
هل ب ِیتي ؟ قلنا  :بلی قال  :ما حساان فصاا ِ
ِ ِ
ل َ َ َ َ ل َ
َ َ َ َ َ َ َ َِ ل َ ل
َََ ل ل َ ع َ ل
َ
َ
َ
اط ٍل
هو وب ِ
الله بن جعف ٍر فص ِ
رب ِحبالً نصاف ٍور  ،و ما نبد ِ
الت َقت ح للقتا ِالبطان لم یغن ننکم ِفي الح ِ
احب ل ٍ
ل ع
َِ ع َ َ ل َ ٌ َ َ ل َ ل
ع
َوال َیغ َرنکم َبن لاء َن عبا ٍ  ،و ما نا وحسین فأنا ِمنکم و نتم ِمنا.
َ َ
َ ََ
ِّ
 -9-6تا یخ م ینة دمشنن ج/20صَ 601
:نن ابن ّلدری َ َنن ل
جبً َنن َن ِل طی،قال :ال ّلنی
الم َساا ِّی ِب ِبن ن
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ل َ ِّ
ل ل ل َ
َ َل ع ل َ َ
ل َ ِّ ل ل َ
ابن َجعف ٍر َوّلنی را م ت ِطیفون
یء ،ال وال
بیتی ،ال َال یغ عرنکم ابن اا ن عب اا ٍ ِمن شااا ٍ
مح ادثکم نن ها ِال ِ
َع
ََ
ََ َ َ ع َ َََ ع َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
َ َ َ ل
َ
َ َ
رب ِح َباالً
ِبح لسااا ٍن،والاذی فلق َالحباً وب لر النساااماً لو قاد التقات حلقاً ِالبطا ِان ماا غنی ننکم ِفی الح ِ
َ ع ل َ ٌ ع
ل
ین فِن له ِمنکم َو نتم ِم لنه.
لنصف ٍور ،ال و ما حس
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َ ن
الحرب لحیااالااً نصااافور(االمننامننة والسننن نناسنننة)،حبااالااً
 لوالتقاات حلقتااا البطااان ل نم لیغ ِن َن ننکم فیِ
نصفور(الم جم الکب ر،فرال اشربا ،تا یخ م ینة دمش ) احب جفنً هم ذ ر نشده است.
َ ن
الحرب شینا(ترجمة االمام الحس )
 لوالتقت حلقتا البطان ل نم لیغ ِن َن ننکم فیِ
 در (انساال االفرا ) این قسمت ا ال ذ رنشده است.-3-1در باره ی فرزندان نبا اینهونه آمده است:
ع
یغرن ن
کم ابنا نبا (الم جم الکب ر
 ال اما ابن نبا فال یقر م (فرال االرباع
یغرن لکم ل
ابناء نبا ،ابنا نبا (تا یخ م ینة دمش )
 الدر متناب ابی الح ی و ترجمة االمام الحسن و االمامة و السن اسنةوانسناال االفرا ذ ری از فرزنداننبا نشده است.
 -4-1حکمت مذ ور در قسمت پایانی هم اختالی دارد:
 ما نا والحساااین َفن لحن منکم و نتم منا (ترجمة االمام الحسننن ،اب ابی الح ی ،فنننرال االربا ،تا یخ
م ینة دمش
َ
اما الحسین و محمدّلبنای فأنامنهما وهما منی(االمامة و الس اسة  ،أنساال االفراَ
 ما نا وحسین فأنا و حسین فِنا منکم التجارة منا(الم جم الکب ر)ٌ ع
حسین فِنه منکم و نتم منه(تا یخ م ینة دمش )
 عمابالذری در انساال االفرا این قسمت « و لوالتقت حلقتا » ....را ا ال ذ ر نکرده است.
قسااامات آخر حکمت در الم جم الکب ر قطعا غلط اسااات زیرا هیچ هماهنهی با بخشهای دیهر حدیث
ندارد احتماال « النجاة منا» یا « نتم منا» بوده است.
درروایاتی ه از پیامبرا رم  و امیرالمنمنین دربارهی امام حساان و امام حسااین ذ رشااده،
ازاین بزراواران به اااورر « سااابطان» یا « سااایدان»یاد شاااده اسااات،درحالی ه این حکمت در تمامی
نساخهها« نا و الحساین  ....یا «الحساین و محمد »...آمده اسات  .ونام امام حسن را نار نام امام حسین
ذ ر نکرده است.این مسئله هم میتواند یکی از قراین ندم حت این حدیث باشد.
 -3بررسی مفردات حکمت

َ
َ
َ
«-6-3الجفناً»(:ج ِجفن و ِجفاان و َجف َناار) باه معنای ظری بزراتر از قدا،نونی انهور،بی شااااخه ی
انهور،انساان بخشانده ،اساه و قابلمه،نرب انسانی را ه زیاد اطعام می ند جفنه می نامد،زیرا او دیی را
َ
َ َ
واب
با لاار می اااذارد و مردم را از آن اطعااام می نااد(ابن منظور/6492،ج/63ص..«)09و ِجف ا ٍان االج ِ
ل
َوالقدور(»...سبأ،آیه ()63ظروی بزرای مانند حوض ها ودیی های ثابت)..
ل
الخوان»:سفره ی غذا،میز غذاخوری؛ج :خونً(الطریحی/6311،ج/1ص)142
ِ «- 1 - 3
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-3راویان حدیث:

راوی ا الی این حکمت « مسیب بن نجبه»است،شی در رجالش او را از یاران امیرالمنمنین واز ا حاب
امام حساان  شاامرده اساات،او از بزراان و ر سااای تابعین وزهادی اساات ه زندایشااان را در جنی
ساااپری ردند(.خوئی6463،ق6001،م/ج/60ص)690مسااایب از ساااانی اسااات ه همراه اروهی در
جنی جمل به یاری نلی شتافت،نلی از آن ها استقبال رد وفرمود:مرحبا به شما اهل وفه؛مر ز اسالم
ودین(.ابن شاهرآشوب6021، 6391،م/ج/1ص)330در واقعهی لل امام حسن از معتررین به
امام بوده(،ابن ابی الحدید/6016،ج/61ص )12اواز سااانی بود ه همراه ساالیمان بن اارد و رفانً بن
شاداد به امام حساین نامه نوشاتند وافتند:اار به ما خبر برسد ه به سوی ما حر ت ردید نعمان بن
بشااایر(والی وفاه)رابیرون می نیم واو را باه شاااام می فرساااتیم؛ولی اماام رایااری ننمودناد.پ از فور
یزیددرسال  14هجری به خونخواهی حسین قیام ردتد ودر نین الورده در سال  12شته شدند(.آیً
الله خوئی/6463،ج/60ص)690
در جریاان حملاه ی نباداللاه بن مساااعده ی فزازی ازماموران معاویه به تیماء ومکه ومدینه ،چون خبر به
نلی رساید مسیب بن نجبه رابرای مقابله با او فرستاد؛مسیب او را محا ره رد ولی نه به قصد شتن
او...نبدالله موفق به فرار شاااد...بعضااای از یاران مسااایب به او پیشااانهاد دادند نبدالله را تعقیب ند ولیاو
نااپااذیاارفاات..،بااه او ااافااتاانااد بااه اماایاار ماانماانااان خاایاااناات ااردی و در ااار آن هااا ناافاااق
آوردی(...طبری/6310،ج/1ص...)1191هنهااام براشاااات ،نلیبااه او فرمود:ای مسااایااب تو از
خیرخواهااان مااا بودی ساااپ دساااات بااه چنین اااری زدی او را چنااد روزی حب رد وساااپ رهااا
ساخت(.یعقوبی/6394،ج/1ص)693
او از امام نلی وحذیفً بن یمان وحساان بن نلی روایت رده وابو اسااحاق ساابیعی وسااوار ابو ادری (ابن
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َ
ِ «-3-3البطان» :مربندی ه زیر شکم ستور می بندند(.الجوهری/6499،ج/2ص)1990
«-4-3التقت حلقتا البطان» از رااارب المیل های نربی اسااات برای زمانی ه ار ساااخت شاااود(.ابن
منظور/6492،ج/63ص 23والجوهری/6499،ج/2ص)1990
َ
«-2-3الغنااء»:توانهری و رفااه،دارائی و بی نیاازی(.ابن منظور/6492،جِ « )630/62الغناء» آواز خو
(همان/ص)630
 «-1-3لحیالً»:پسات ترین قسامت از هرچیزی،سابو پوست جو یابرنج یامانند آن،ته نشین روغن،مردم
فرومایه وپست(الطریحی/6311،ج/2ص 340وابن منظور/6492،ج/66ص)641
ِ «-9-3حبالً»:وسیله ی ید از هرچیزی ه باشد(.ابن منظور/6492،ج/66ص)631
ل
«-0-3ت ِطیفون» :طاای بهذا اممرّ:لذا حا به،احاطه پیدا رد،دور او را ارفت،به آن توجه رد ونزدیک
شد(.ابن منظور/6492،ج/0ص112والفراهیدی/6469،ج/9ص)420
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ادری )ونتبً بن ابی نتبه از او روایت رده اند(.ابن نسا ر/6462 ،ج/20ص)603
از راویان دیهر این حدیث « حبیب بن بی ثابت» اسات.او از ا احاب نلی بوده،نام اوابو یحیی اسدی
وفی ،تابعی واهل وفه بوده اساات.برقی اورا در باب ا ااحاب امام سااجادشاامرده و جزء یاران امام باقر
واماااام ااااااادق نااایاااز ذ ااار شااااااده اساااااات.وفاااار او سااااااال  660قاااماااری
اسااات(.خوئی/6463،ج/2ص)602بعضااای تب رجال رااامن تأ ید بر ثقه بودن او بر« ییر االرساااال
والتدلی » بودن او ّلذنان دارند(.البروجردی/6469،ج/1ص 61و الکلباسی/6411،ج/3ص)24
دیهری سالیمان االنمش است.ابو محمد سلیمان بن مهران اسدی ه به او اهلی،رازی ،وفی هم افته
شاده،معروی به انمش ازثقار محدثین امامیهو از خواص آن هاسات.او جلیل القدر،پارسا،حافظ،مستقیم
الرای و فاراال بوده اساات(.شاابسااتری/6460،ج/1ص)04و از ا ااحاب امام ااادق بوده ؛ ابن
شاااهارآشاااوب او را از خاواص ا اااحاااب امااام شااامارده وابن داود او را از موثقین محساااوب رده
است(.خوئی/6463،ج/0ص)104
-5مروری برمقا وجایگاه اما حسن ومقایسهی این حکمت با سایر بیانات امیر مؤمنان

امام حسانبن نلی نلیه الساالم ،امام دوم از ائمه اثنی نشار شیعه امامیه و یکی از چهارده معصوم است.
ایشااان فرزند بزر امام نلی بن ابی طالب و فاطمه زهرا اساات(.طوساای/6312،ج/1ص)30در
جوامع حدییی شایعه و اهل سنت روایار بسیاری آمده ه اویای محبت و توجه خاص رسول ا رم به
حسااانین اسااات.برخی از این روایار نبارتند از:آنان سااارور جوانان اهل بهشااات اند(ابن حنبل،بی
تااا/،ج/3ص3،11وج306/2؛ابان ماااجااه،بای تااا/ج/6ص،44ترمااذی/6493،ج/2ص316؛قااارااای
ناعامااان/6464،ج/6ص،643مفیااد/6464،ج/1ص)19ریحااانااه ی رساااول خااداینااد(ابن حنباال،بی
تااااا/ج/1ص02،03،664؛اباااان اباااای شااااااایاااابااااً/6490،ج/9ص264؛نساااااااائاااای،باااای
تا/ص612؛ لینی/6313،ج/1ص1؛ اادوق/6469،ص199؛مفید/6464،ج/1ص)10دوسااتی آن دو
دوساااتی پیااامبر وآزردنشااااان،آزار رساااول اللااه اساااات(ابن حنباال،بی تااا/ج/1ص100؛محماادبن
ساالیمان/6461،ج/1ص132؛قاراای نعمان،بی تا/ج/3ص690؛طوساای/6464،ص)126پیامبر
دشااامان سااای اساااات ااه بااا آنااان دشااامانای انااد(ابان حاناب ال،بی تااا/ج/1ص441؛قااارااای
نااعاامااان/6464،ج/1ص190؛طااوساااای/6464،ص)331ایاان دو اماااماانااد،چااه قاایااام ااناانااد و چااه
قعود( اادوق/6302،ج،6ص166؛مفید6464،ج/1ص39؛ابن شااهرآشااوب/6391،ج/3ص))646در
قیاامات هم رتباه ی پیاامبرانناد(ابن حنبل،بی تا/ج/6ص696؛ابن نساااا ر/6462،ج/63ص114؛ابن
ییر/6490،ج/0ص)111اسم ایشان از اسماء الله مشتق است( دوق/6390،ص22و.)29
بر اسااا انتقاد و دالیلی ه نزد شاایعه بر امامت منصااوص امام حساان وجود دارد،آن حضاارر واجد
همه لوازم آن بوده اسات (ازجمله نلم به ابواب مختلج معاری دینی از سارچشامه ا لی آن).اما بنابر یکی
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دو روایات نده ای از اهل «قریش»و«اهل وفه»در زمان حیار نلی درباره ی نلم امام حسااان
شااابهاتی را مطرا می ردند(مهدوی دامغانی/6303 ،ج/63ص ) 392از این رو حضااارر نلی به
وی امر رد برای مردم ساخنرانی ند تا بعدها امام حسان را منساوب به بی نلمی نکنند ،سپ امام
در هماان جلساااه بر وجوب فرمانبرداری از فرزند خود تأ ید نمود(.شااای ااادوق/6469 ،ص )412در
موردی دیهر امااام حسااان پ از پاااسااا افتن بااه یااک مسااائلااه فقهی  ،مورد تااأییااد پاادر قرار ارفاات.
( لینی/6313،ج /9ص)193-191
از مساااائال مهمی اه در زماان پیاامبر ا رم  در زنادای امام حسااان رخ داد جریان مباهله (آل
نامااران )16/اساااات ااه بااه روایاات الاماایاازان ایان قضااایااه در سااااال  1هاجااری یااا قااباال از آن
(طباطبایی/6391ج/3ص )110بوده است .مفسران همه بر این نقیدهاند در این آیه منظور از « ابناء نا »
« الحسااان و الحساااین نلهیمااا الساااالم» اساااات و داللاات دارد ااه ایشااااان پساااران رساااول خاادا
هساااتند(.طبرسااای/6491ج/1ص )913ابن ابی انالن از بزراان معتزله معتقد اسااات ه این آیه داللت
دارد بر اینکاه این دو بزراوار هنهاام نزول آیه مکلج بودند ،چرا ه مباهله جز بر بالغین جایز نیسااات و م
ل
ساان بودن و به حد بلوغ نرساایدن منافاتی با مال نقل ندارد و بلوغ حلم حد تعلق احکام شاارنی قرار داده
شده است(.ابن شهر آشوب/6391ج/3ص)640
از دیهر امتیازار امام حسان نزول آیه تطهیر در شاأن ایشاان اسات  .به روایار ابوسعید خدری  ،ان
ابن مالک ،وائلً بن اسااقع ،نایشااه و امام ساالمه این آیه در خصااوص رسااول ا رم  ،نلی ،فاطمه ،
حسن وحسین نلیهم لوار الله اجمعین نازل شده است(.طبرسی/6491ج/6ص)220
اسااتشااهادفاطمهزهرا نلیها السااالم به امامحسااانوامامحساایندر قضااایهی نزانشااان با ابوبکر برسااار
فد ،نشان از اهلیت ایشان برای ادای شهادر است(.العاملی/6464،ص)16
امیرمنمنان حرمت بساایار باالئی برای ساابطین رسااول خدا قائل بودتا جائی ه اجرای مفاد و اایت
نامهی خود را به ننوان الهوامتیازی ویژه برای اتصاالوتقرب بهرسولخدابه ایشان وااذارمینماید(.
نهج البالغه،نامه14؛ابن شبً نمیری/6469،ج/6ص)119
در دوران نیمان وقتی ابوذر به ربذه تبعید شااد ،امام حسااان در نار پدر خود و برای انتراض به خلیفه
سوم او را مشایعت ردند (.لینی/6311،ج/0ص 191تا )190
در برخی منابع به حضاور وی به اتفاق برادر خود در خانه نیمان به فرمان امام نلی و برای پیشهیری
از تعرض باه نیمان در ماجرای شاااور مردم مصااار و دیهران بر راااد خلیفه تأ ید اردیده اسااات(.ابن
قتیبه/6469،ج/6ص )11-20اما ا ین مطلب به دلیل شار ت نجسااتن هیچ یک از ا ااحاب پیامبر
در خانه نیمان برای دفای و حمایت از وی بعید شمرده شده است(.امینی/6309،ج/0ص)144-143
در دوران خالفت و امامت نلی امام حساان در نار پدر در نر ااه های اونااون حضااور داشاات.
در جنی جمل وی به همراه نمار یاساار و ابن نبا  ،به فرمان پدر برای بساایج مردم وفه نازم آن شااهر

33

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز  ،1397شماره 58

36

شاااد (ابن قتیباه /6469،ج/6ص )01و در آنجاا در نطقی مردم را باه جهااد و حمایت از نلی دنور
رد(.نصاربن مزاحم /6301،ص 61-62و ابن قتیبه/6469 ،ج/6ص )09-01در این جنی امام حسن
در میمناهی ساااپااه بود( .خلیفاه بن خیا /6464،ص )630او همچنین در جواب خطبه نبدالله بن
زبیر  ،در خطبهایی به دفای از امام نلی پرداخت(.مفید،بی تا/ص )692در جنی اافین امام حساان
فرماندهی قلب لشاکر را برنهده داشات(.ابن قتیبه/6469،ج/6ص)614امام حسن درجنی فین
چنان با شااجانت و شااهامت وارد شااد وچنان جان خود را به خطر انداخت ه امیرالمنمنین فرمود«:
َ ل
َ
سال لرسول الله ( علیا ل
ل َ ِّ
ل َ َ ِّ َ ل
ََ َ
لله نلیه وآله)(
ور ِلئال َی ننق ِط َع ِب ِهما ن
ِ ِ
ِملکوا ننی هذا الغالم فِنی نف ِب ِهما نلی الم ِ
نهجالبالغه ،خطبه ()199این جوان را نهه دارید و این پساار را از جنهمانع شااوید تا با مر خود پشاات مرا
نشاکند ،ه دریغم آید مر ،حسان و حساین را دریابد ،نکند با مر آنها نسال رسول خدا از
بین برود).
تاااری شاااهااادر میدهااد پاادر بااه وی ننااایاات فراوانی داشاااات و او را بسااای بزر و نزیز و ارامی
میداشتهاست(.ابن ییر،6490،ج،0ص)46
پ از ماجرای تحکیم وقتی نده ایی ازمردم شااروی به مالمت ردندامام حساان به فرمان پدر به تشااریل
َ
حکمیت و نقد َحکمین پرداخت( .ابن قتیبه/6469،ج/6ص)620
پ از شهادر امیرمومنان و خا سپاری آن حضرر ،امام حسن در اولین سخنرانی خود برای مردم ،ابتدا
به بیان مقام و فضاائل و سایره پدر خود امام نلی پرداخت و ساپ خود را به ننوان فرزند رسول ا رم
و نضااوی از خاندان او (اهل بیت) ه خداوند آنان را از هر رجساای مبرا ساااخته و در قرآن محبت و
مودر و والیات آنهاا را واجاب رده معرفی نمود ،پ از آن نباداللاه بن نبااا (یاا نبیاداللاه بن نبااا )
ساخنرانی رد و مردم را به بیعت با امام حسن بعنوان و ی امام نلی فراخواند و مردم پذیرفتند و
با آن حضرر بیعت ردند(.ابوالفرج ا فهانی/6302،ص)33
با توجه به مطالب ذ ر شاده و شأن ومقام سبط ا بر چهونه می توان این حکمت را از سخنان امیرمومنان
به حسااب آورد؟در بعضی از نقلهای حکمت موردبررسی ،محمدبن حنفیه و...با امام حسن قیا شده و
به خاطر جامع بودن افار و اولت حیدریه ازجانب امیرمنمنان ساتوده شادهاست و این به آن معناست
اه محمادبن حنفیاه اه جنای جمال قادم او را متزلزل سااااخت(ابن ابی الحدید،6016،ج،6ص143و
المسعودی،6494،ج،1ص )311ازحسن بن نلی ه درجنی فین سایهی شمشیر دشمن را متزلزل
سااخته بود ترجیل داده شاده اسات ،ه به معنای نسبت دادن قضاوتی نانادالنه به امیرالمنمنین است ه
خودمظهرندالت بود.
به نظر میآید این قسااامت از حکمت (لوقدالتقت حلقتا البطان لم یغن فیالحرب ننکم شااایئا) جدا از این
ه در بعضاای از مصااادر حدیث ،ا ااال ذ ر نهردیده و احتمال شاایطنت بعضاای از مغررااان و جانالن را
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قریب به یقین مینماید و اری نظر از این ه در بعضی متون حدیث به اونهای دیهر از این اتهام به سبط
رساول خدا تعبیر شاده(حیالً نصفور -غناء نصفور-حبالً نصفور) به تعبیر دیهر جدا از ارطراب حدیث
و انقطای مصادر آن به یک راوی ،احراز چنین افتی درشخر  ،بدون شک موجب طعن و قدا و مذمت
بسایار در شاخر مو اوی اسات و نه تنها با مقتضایار امامت و اساباب و ایت و خالفت رسول خدا در
تضاد امل است بلکه با مقتضیار الحیت یک فرد ظاهرالصالا نادی هم درتضاد امل است .
ما می دانیم امام حسااان(ی)منافق نبوده ،چرا ه با ننایت به آیار ریمهی  30تا  46ساااوره توبه ونیز آیه
 96سااوره نساااء و دیهر شااواهد قرآنی،افرادی ه از شاار ت در جهاد شااانه خالی نند تحت هر بهانهای
،محکوم به نذاب الهی و نفاق هساتند ،ونیز می دانیم ه ایشاان ساست ننصر نبوده است،زیرا باتوجه به
آیار  41تا  29سااوره توبه ،خداوند مسااتأذنان برای قعود را بیایمانان به خدا و روز رسااتاخیز بیان نموده ه
همیشه قلبهایشان نسبت به او در شک و تردید است.
برفرض محاذوی شااادن آن جملاه ه اشاااعار به ترساااو بودن امام حساااندارد ،باز هم حدیث امال
ع ل
سید شباب نهل ع
موردایراد اسات چرا ه شاخصایتی را ه رساول خدا فرموده اند «:له َو ِّ
حجً
الجن ًِ و
ِ
ِ
الالااه َنا َلای ع
امم اً َ ،نما لر له َ نماری َو َقا نو لل ا له قاولایَ ،ما نن َتابا َع ا له َف ا عِن ا له مانای َو َما نن َن َصاااا لاه َف ا عِن اه َلا نی َ
ِ
ِ
ِ
لمنی»(الدیلمی/6462/ج/1ص ،101الصااادوق ،691/،6469 ،مجل )14امیرمنمنان هراز مقام او را
َ
آن قدر تنزل نمیدهد ه در تو ااایج او آن هم با تعریا بر فرمایش رساااول خدابهوید « :فتی ِم نن
ََ ل
ریش» ،حسااان را با فتیان قریش چه سااانخیتی و چه اری ،ه با مال و میزان آنان مورد
یان ق ٍ
فت ِ
مدا قرار ایرد؟
امیرمنمنان در برخورد و معاشرر با حسنین نه به ننوان پدر،وحتی نه با ننوان والیت امری ،بلکه با توارع
در برابر آنها بهننوان احترام به فرزندان رسااولخدا معاشاارر نموده و هیچهاه از این حریم پا فراتر ننهاده
اسات .همان طور ه چنین رفتاری را در مقابل فاطمه ساالم الله نلیها داشتهو حرمت او را فراتراز حرمت
زوجیت ،به ننوان دختر رسول خدا لی الله نلیه وآله و ریحانً النبی مرانار مینمود.
بر فرض وجود چنین ااافتی در اماام حسااان ،سااایرهی نملی امیر منمناان باایادمدنظر قرار ایرد ه آیا
امیرمنمنان اشااخاص نادی را نیز این چنین تو اایج می نموده اساات ه درخصااوص ساابط و ریحانهی
رسول خدا بی فایتی او را فا نماید؟
همچنین این مورااوی قابل تامل اساات ه راوی این حکمت در منابع مختلج مساایب بن نجبه اساات،اار
این جمله از او درسات باشاد داللتش اینسات ه امام حسن اهل جنی نبوده است،در حالی ه زمان
شاااهادر امام نلی موقعیت امال جنهی بود،زیرا امیر مومنان ندای جهاد داد و ساااپاه مسااالمانان را
برای مقابله با معاویه آماده رد(نهج البالغه،خطبه )601و در سحر آن روز رربت خورد،و ار ناتمام ایشان
را اماام حسااان به دو شاااید و برای رویارویی با معاویه مجهز اردید؛بنابراین طبق مفاد این حکمت ه
اماام را اهال بزم و مهمانی و به دور از شاااجانت و دالوری معرفی می ند ،مسااایب بن نجبه نباید با امام
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حسااان بیعت می رد و دیهران را نیز از بیعت نهی می نمود؛در اااورتی ه درتاری چنین ازارشااای نیامده
است و همه بال استینا پذیرفتند(.ابوالفرج ا فهانی/6302،ص)33
نالوه براین اار نقل حکمت از مساایب ااحیل باشااد،او نباید بعد از االل برای انتراض به سااراغ امام
برود(ابن ابی الحدید/6016،ج/61ص)12چون این حدیث می اوید ایشان اهل لل بوده ودنبال جنی
نبوده است.
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-6نتیجه

 -1در مورد ماجرای سَقیفه می توان به کتابهای خاستگاا خخفت عبدالفتاح عبدالمقصَود ،ترجمه  :حسَن افتخار زاده،خالستیفه شَی محمدرضا
مظفر،عبدالل خبن سباسیدمرتضی عسگری و مقاله سقیفة بنی ساعده از محمدرضاناجی دردانشنامةخجهانخاسفمخ(ج)96مراجعه کرد.
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بعد ازپیامبر جریان راااد توحیدی ه در امت اساااالمی شاااکل ارفت با ترفند های اونااون ساااعی
داشت جامعه را به سوی اهدای خود سوق دهد.برای این ار مهمترین نامل ،نفوذ ردن در افکار مردم و
خراب ردن ذهنیت آن ها نسابت به سانی بود ه پیامبر نظیم الشأن اجرای آن مسئولیت خطیر را
بر نهده ائمه هدایت اذاشته بود و در موقعیت های متعدد به معرفی آن ها پرداخته بود.
پیاامبر بارها و بارها امت خویش را ازنابساااامانیهایی ه در پیش روی آنهاسااات انذارنمود و تنها راه
تاأمین دین در ظلماتها و طوفان فتن را تمساااک به ثقلین با تأ ید برندم فراق بین آنها تا زمان ورود به
حوض و تسلیم امانت به دستان مبار ش برشمرد.
تردید نیساات ه آن اقدام ساایاساای برخی افراد ه پ از رسااول خدا االی الله نلیه و آله درچند لحظه،
مسااایر راتغییرداد(همااانکااه یکی از بزراترین بااازیهرانش آن را« فلتااه»(غیرمنتظره) (الهاللی الکوفی،
/6411ص)146نااامایااد و ماعاااویااه باعاادهااا نااام «بار اناادن حاق و نااافارمااانی امر» (المساااعودی-،
/6494ج/3ص)63بر آن نهاد،با موفقیت ساااریعش نشاااانداد ه طرا آن به وسااایلهی اراردانانش از
1
مدرها پیش سامان یافته بود.
نتیجهی این جهت ایری آن شاد ه نترر پیامبر درمسئله خالفت ،شکست خوردند و پ از آن نیز
درهمهی تحوالر مهمی ه تاری آنروز به خود دید ،همه جا دست آنان از ارها به طور حساب شده وتاه
اشت.
یکی از این ترفند ها جعل احادییی بود ه توسااط آن بتوانندشااأن اهل بیت را در میان مردم خدشااه
دار رده ودشامنان ایشان را در جامعه وجیه و آبرومند جلوه دهد ،دستهاه جعل حدیث ه معاویه بنیانهذار
آن باود وپااادا هااای فاراوانای ااه از بایاات المااال مسااالمین برای این ااار می پرداخاات(ابن ابی
الحدید/6016،ج/4ص،) 13تصارفار وسیع و همه جانبه ای در حدیث وتاری به دنبال داشت ؛به طوری
اه محقق را برای دسااات یاابی باه حقیقات دچاار تردید ونهرانی می ند.حکمت مورد بحث هم از جمله
احادییی اساات ه با هدی خدشااه دار ردن شااخصاایتی ه در یکی از حسااا ترین دوره های تاریخی با
ااالل خود اساااالم را ازخطر نابودی نجار داد،سااااخته شاااده اسااات؛چرا ه هدی معاویه محو اساااالم
ونابود ردن دین توحیدی بود.او ازاین ه مردم روزی پنج نوبت نام «مردهاشااامی»(یعنی پیامبرا رم را
برطبق سانت اسالمی در اذان میبرند،ناراحت وبرآشفته بود تاآنجا ه به مغیرة بن شعبه میافت«:دیهربا
این و اج چه برنامه ای می توان داشات،جز دفن،جز دفن (المسعودی/6494،ج/1ص،143ابن ابی
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الحدید/6011،ج/2ص)639
چهونه می توان تصاور رد حدیث احیل باشاد،در حالی ه حسانین همان شاخصایت هایی هستند ه
نلی  ااولت و شااجانت وبی با یشااان به مر و سااخاوتمندیشااان به بذل جان را به بهترین وجه در
میدان نبرد فین آزموده بلکه ستوده است.
حدیث مورد بحث در زمرهی احادیث مالحم و فتن دسااته بندی میاردد ه بخش خیر آن را ساایدرراای
ذیل خطبه  12و  00نهج البالغه روایت نموده اسات.ویژای ا یر حادیث مالحم اراطراب نصوص مقابله
شده با یکدیهر از نظر واژاان است؛همین ارطراب ،مدلول حدیث را به شدر تحت تأثیر قرار میدهد.
با توجه به اراطراب متن ووجود راویان رعیج ،وباننایت به مخالفت این حکمت با فرمایشار پیامبر ا رم
و ساخنان امیر منمنان ،این حکمت فاقد انتبار است و با شأن ومقام امامت هیچ اونه سازااری
ندارد.می توان این حدیث را جزء احادیث مجعوله نامید ه به شاکلی زیر انه سعی در تضعیج امامت شیعه
دارد.
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االنلی للمطبونار،
 .30الطریحی،شی فخرالدین،مجمع البحرین، 6311،چاپ دوم،تهران،انتشارار رروی.
 .49الطوسی،االمالی6464،ق،تحقیق:موسسه بعیت،چاپ اول،قم،دارالیقافً.
 .46العاملی،السایدجعفرمرتضای،الحیاة السیاسة لالمام الحسن6464،ق6004،م،چاپاول،بیرور-،
لبنان،دارالسیرة.
 .41الفراهیادی،الخلیل،العین،تحقیق:د تر مهدی مخزومی-د تر ابراهیم ساااامرائی6469،ق،چاپ
دوم،موسسه دارالهجرة.
 .43قارااای نعمان مغربی ،شمممرحاأللبار6464،ق،تحقیق:سااایدمحمدحساااینی جاللی،چاپ دوم،
قم،انتشارارجامعه مدرسین حوزه نلمیه.
 .44الکلبااسااای،محمادبن ابراهیم،الرسمممائمل الرجالیة 6411،ق، 6309،تحقیق :محمد حساااین
درایتی،چاپ اول،قم،دارالحدیث.
 .42الاکالایانای،المکممافی، 6313،تحقیق:نلی ا بر غفاااری،چاااپ پنجم،تهران،ایران،دارالکتااب
االسالمیً.
 .41المبار فوری ،تحفة االحوذی6469،ق6009،م ،چاپ اول،بیرور،لبنان،دارالکتب العلمیً.
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 .49الاماجالسااای،بمحمماراالنوار6493،ق6003،م ،تحقیق:محماادباااقربهبودی،چاااپ دوم،بیرور-،
لبنان،منسسً الوفاء.
 .40محمااد بن سااالیمااان الکوفی،منمماقممب االمممام امیرالمعمنین(ع)،6461،تحقیق:شااای محمااد
باقرمحمودی،چاپ اول،قم،انتشارار احیاء فرهنی اسالمی.
 .40المساااعودی ،مروج المممذهممب ومعممادن الجوهر6494،ق6004، 6313 ،م،چاااپ دوم ،قم،
منشورار دارالهجرة.
 .29مهدوی دامغانی،محمود واساامانیل باغسااتانی ،6303،مقاله«حسممن بن علی» دانشاانامه جهان
اسالم،تهران،بنیاد دائرة المعاری اسالمی.
 .26النسائی،لصائص امیرالمعمنین،بی تا،تحقیق:محمد هادی امینی،تهران،انتشارار نینوی.
 .21نصاااربان مازاحم منقری،وقعممة صمممفین6301،ق،تحقیق:نباادالساااالم محماادهااارون،چاااپ
دوم،مصر،قاهره،الموسسً العربیً الحدییً.
 .23الهاللی الکوفی،،سااالیم بن قی  ،کتمماب سممملیم بن قیس 6411 ،هااااااا، 6309،تحقیق:
محمدباقرانصاری زنجانی،چاپ اول ،انتشارار دلیل ما.
 .24الیعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،بیتا،بیرور،لبنان،دار ادر.
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