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    و   قاالت  ما ش
7

     دومج د 



هـاي فرهنگـی هنـري     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیرخانـه عـالی کـانون   
جامعـۀ  مساجد، سازمان  فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ستاد نماز جمعه تهـران،  

، Aالحسـن  ، موسسه فرهنگی مـذهبی حضـرت قاسـم بـن    
ن سازمان صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، شـهرداري تهـران، سـازما   

تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، مرکز رسیدگی به امـور  
پژوهـان حـوزه    مساجد، موسسه اطالعات و تحقیقات اسـالمی، انجمـن تـاریخ   

 

  
  
  
  
  

  
  
  
 
  :مراکز همکار *
  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیرخانـه عـالی کـانون   
مساجد، سازمان  فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ستاد نماز جمعه تهـران،  

، موسسه فرهنگی مـذهبی حضـرت قاسـم بـن    المصطفی العالمیۀ
سازمان صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، شـهرداري تهـران، سـازما   

تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، مرکز رسیدگی به امـور  
مساجد، موسسه اطالعات و تحقیقات اسـالمی، انجمـن تـاریخ   

 علمیه قم 
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  فهرست مطالب
 ۲۷ ..................................... 7یمجتب حسن امام یزندگ سبک و رهیس :سوم فصل

 ۲۹ .................................................... 7یمجتب حسن امام منظر از یزندگ سبک

 انیمحقق زهرا

 انیصمدان محسن

 ۲۹ ........................................................................................... دهیچک

 ۳۰ ............................................................................................ مقدمه

 ۳۱ ................................................................................ ینظر چارچوب

 ۳۳ .............................................................................یزندگ سبک مفھوم

 ۳۶ ..............................................................................ینید یزندگ سبک

 ۳۸ ................................................. 7یمجتب حسن امام یزندگ از یدھایبرگز

 ۳۹ ...................................................... 7یمجتب امام دگاهید از یزندگ سبک

 ۳۹ ............................................................................ )نشیب( نگرش) الف

 ۳۹ ................................................. )دیتوح به اعتقاد(خدا به نسبت نگرش. ۱

 ۴۱ ................................................ معاد به اعتقاد پرتو در یزندگ به نگرش. ۲
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 ۴۷ ............................................................................... خشم کنترل. ۳
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 ۴۹ ................................................................................ ییخودآرا 5.

 ۵۰ ........................................................................ خوردن غذا آداب. ۶

 ۵۱ ................................................................. )یاجتماع یرفتارھا(کنش) ج

 ۵۲ ................................................................... مردم امور به یدگیرس. ۱
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 ۵۳ ....................................................................... صدقه و انفاق -۱-۱

 ۵۴ ....................................... )یدوست و صلح(گرانید با معاشرت حسن -۲-۱

 ۵۵ ..................................................................... گرانید بخشش -۳-۱

 ۵۷ .........................................................................عھد به یوفا -۴-۱

 ۵۷ .................................................................... ضیمر از ادتیع -۵-۱

 ۵۸ ......................................................................... یابی دوست نییآ. ۲

 ۵۹ ............................................................... یمذھب مجالس در شرکت. ۳

 ۶۰ ......................................................................... امور رد مشورت. ۴

 ۶۱ ................................................................... یزندگ در ییگو راست. ۵

 ۶۱ ............................................................................................ جهینت

 ۶۳ ............................................................................................. منابع

 ۶۷ ...................................................................... 7حسن امام یاخالق رهیس

 يموسو سادات هیسم

 ۶۷ ........................................................................................... دهیچک

 ۶۸ ............................................................................................ مقدمه

 ۷۱ .................................................................................یشناس مفھوم. ۱

 ۷۱ ................................................................................. رهیس - ۱ -۱

 ۷۲ ................................................................................ اخالق -۲-۱

 ۷۳ ................................................................................ یبندگ اخالق. ۲

 ۷۳ ............................................................................... خشوع -۱-۲

 ۷۵ ....................................................................... نماز به اھتمام -۲-۲

 ۷۶ ........................................................ حج مناسک به ژهیو تیعنا -۳-۲

 ۷۷ ......................................................................... قرآن با انس -۴-۲

 ۷۹ ................................................................................. یفرد اخالق. ۳

 ۷۹ .................................................................. یستیز ساده و زھد -۳-۱

 ۸۱ ............................................................................. شجاعت -۲-۳

 ۸۵ .................................................................................. صبر -۳-۳

 ۸۶ ................................................................................. عفت -۳-۴
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 ۸۷ ......................................................................... رفتار در عفت) الف

 ۸۸ ...........................................................................گفتار در عفت) ب

 ۹۱ ............................................................................. یاجتماع اخالق. ۴

 ۹۱ ..................................................................... سخاوت و کرم - ۴ -۱

 ۹۴ .................................................................. عطوفت و یمھربان -۲-۴

 ۹۶ ....................................................................... ذشتگ و عفو -۴-۳

 ۹۷ ................................................................................تواضع -۴-۴

 ۹۹ .......................................................... محبت و یکین از یقدردان -۴-۵

 ۱۰۲ .................................................................... یبردبار و حلم -۴-۶

 ۱۰۴ ..........................................................................................  جهینت

 ۱۰۶ ........................................................................................... منابع

 ۱۱۰ .................................................. 7یمجتب حسن امام یفرھنگ یزندگ سبک

 يموسو زهرا دهیس

 ۱۱۰ ......................................................................................... دهیچک

 ۱۱۱ .......................................................................................... مقدمه

 ۱۱۴ ................................................................................ میمفاھ یبررس

 ۱۱۴ .................................................................................... رهیس. ۱

 ۱۱۴ ................................................................................. فرھنگ. ۲

 ۱۱۵ .................................................................. یفرھنگ -یعلم رهیس) الف

 ۱۱۵ ....................................................................... سؤاالت به پاسخ. ۱

 ۱۱۸ .................................................................................. مواعظ. ۲

 ۱۲۱ .......................................................................... خطبه خواندن. ۳

 ۱۲۲ ...................................................................... رهمناظ و احتجاج. ۴

 ۱۲۵ ................................................................... یفرھنگ -یعمل رهیس) ب

 ۱۲۶ ......................................................................... یشخص یزندگ. ۱

 ۱۲۶ ............................................................... یتسیسادھز و زھد -۱-۱

 ۱۲۸ ................................................................. یبردبار و گذشت-۲-۱

 ۱۳۱ ................................................................... یبندگ و عبادت -۳-۱
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 ۱۳۳ ........................................................................ یماعاجت روابط. ۲

 ۱۳۳ ........................................................................ گرانید اکرام. ۱-۲

 ۱۳۵ .............................................................. مردم برابر در تواضع -۲-۲

 ۱۳۶ ........................................................................ ایح و فتع -۳-۲

 ۱۳۸ .......................................................... اجتماع در فعال حضور -  ۴-۲

 ۱۳۹ .......................................................................................... جهینت

 ۱۴۰ ........................................................................................... منابع

 ۱۴۳ ..................................................... 7 حسن امام رهیس در تیترب یھا روش

 یاحسان محمد

 ۱۴۳ ......................................................................................... دهیچک

 ۱۴۴ .......................................................................................... مقدمه

 ۱۴۴ ................................................................................. یشناس مفھوم

 ۱۴۵ .......................................................................................... روش

 ۱۴۶ .......................................................................................... تیترب

 ۱۴۸ ........................................................................................... رهیس

 ۱۵۰ ................................................. 7یمجتب امام رهیس در تیترب یھا روش

 ۱۵۰ ...................................................................... دھی رتیبص روش) الف

 ۱۵۳ .................................................................. رتیبص به یابیدست یھا راه

 ۱۵۳ ............................................................................. یخودشناس. ۱

 ۱۵۶ .............................................................................. یخودساز. ۲

 ۱۵۹ ........................................................... ینید یباورھا پرورش روش) ب

 ۱۶۲ ......................................................... یبندگ و عبادت هیروح پرورش

 ۱۶۴ .............................................................. یمترب به محبت و مھر روش)ج

 ۱۶۷ ............................................................. ازمندانین از یریدستگ روش) د

 ۱۷۰ .......................................................................... خطاکاران از گذشت

 ۱۷۳ ...........................................................................یرو انهیم و اعتدال

 ۱۷۶ ........................................................ 7یمجتب امام یتیترب جامع یالگو

 ۱۷۷ .......................................................................................... جهینت
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 ۱۷۹ ........................................................................................... منابع

 ۱۸۳ ................................................................. اخالق نهییآ در 7حسن امام

 يطاهر اهللا بیدحبیس

 ۱۸۳ ......................................................................................... دهیچک

 ۱۸۳ .......................................................................................... مقدمه

 ۱۸۴ .................................................... 7یمجتب حسن امام یمایس و یزندگ

 ۱۸۴ ..................................................................................... والدت. ۱

 ۱۸۵ .................................................................................. یگذار نام. ۲

 ۱۸۶ ........................................................................................ مایس. ۳

 ۱۸۶ ..................................................................................... عبادت. ۴

 ۱۸۷ ...................................................................................... امامت. ۴

 ۱۸۸ .............................................................. 7حسن امام یاخالق لیفضا

 ۱۸۸ ............................................................................ بخشش و جود. ۱

 ۱۹۲ ........................................................................ مردم ازین برآوردن. ۲

 ۱۹۴ .................................................................................. یمھرورز. ۳

 ۱۹۵ ............................................................................ مقاومت و صبر. 4

 ۱۹۷ .............................................................................. گذشت و عفو. ۵

 ۱۹۸ ...................................................................................... تواضع. ۶

 ۱۹۹ ........................................................................................ حلم. ۷

 ۲۰۰ ......................................................................... بالغت و فصاحت. ۸

 ۲۰۲ ....................................................................................شجاعت. ۹

 ۲۰۵ ............................................................................. عھد به یوفا. ۱۰

 ۲۰۸ .................................................. 7یمجتب امام یالقاخ یھا سفارش. ۱۱

 ۲۰۹ .......................................................................................... جهینت

 ۲۱۰ ........................................................................................... منابع

 ۲۱۲ ............... یرفتارشناس و یعباد رهیس به کردیرو با 7حسن امام یاخالق رهیس نییتب

 یاسدالله ژهیمن

 ۲۱۲ ......................................................................................... دهیچک
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 ۲۱۳ .......................................................................................... مقدمه

 ۲۱۴ ................................................................................... یعباد رهیس

 ۲۱۴ ........................................................................... عبادت و زھد) الف

 ۲۱۵ ................................................................................. نماز اقامه) ب

 ۲۱۶ ............................................................................ روزه به اھتمام) ج

 ۲۱۶ ................................................................................قرآن با انس) د

 ۲۱۷ ......................................................................................... دعا) ھ

 ۲۱۸ ..................................................................................... ارتیز) و

 ۲۱۸ .................................................................................. یاخالق رهیس

 ۲۱۹ ...................................................................... یفرد رفتار و اخالق. ۱

 ۲۱۹ ................................................... عمل در یداریپا و تیصشخ ثبات. ۱

 ۲۲۰ ........................................................................ ییپارسا و زھد. ۲

 ۲۲۱ ..................................................................................... ادب. ۳

 ۲۲۱ ................................................................................ سخاوت. ۴

 ۲۲۳ ......................................................................... مقاومت و صبر. ۵

 ۲۲۳ ....................................................................... یفروتن و تواضع. ۶

 ۲۲۴ ................................................................. یاجتماع رفتار و اخالق) ب

 ۲۲۵ ....................................................... خانواده با 7حسن امام رفتار. ۱

 ۲۲۵ ....................................................................... نیوالد به احترام. ۲

 ۲۲۶ .............................................................. ھمسر یبرا خود آراستن. ۳

 ۲۲۶ ............................................................ خانواده یاعضا با مشورت. ۴

 ۲۲۷ .......................................................... مردم با 7حسن امام رفتار. ۵

 ۲۲۸ ......................................................................... ازمندانین یاری. ۶

 ۲۲۹ ........................................................................... مردم با تبسم. ۷

 ۲۳۰ ......................................................................... مارانیب ادتیع. ۸

 ۲۳۱ ..........................................................................................  جهینت

 ۲۳۲ ........................................................................................... منابع

 ۲۳۵ ......................................................... 7حسن امام یاقتصاد یزندگ سبک
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 یفروشان يصفر اهللا نعمت دکتر

 یاخالق معصومه

 ۲۳۵ .......................................................................................... مقدمه

 ۲۳۶ ........................................................................ 7حسن امام یزندگ

 ۲۴۳ ................................................................................. یدرآمد منابع

 ۲۴۳ ................................................................................... موقوفات. ۱

 ۲۴۳ .................................................................. 9امبریپ اموال -۱-۱

 ۲۴۳ .................................................................... گانه ھفت یھا باغ) الف

 ۲۴۴ ......................................................................... ر؛ینضیبن اموال) ب

 ۲۴۴ .......................................................................... بر؛یخ یاراض) ج

 ۲۴۴ ...................................................................... فدک؛ نیزم نصف) د

 ۲۴۵ .................................................... ؛یالقر یواد یھا نیزم از سوم کی) ھ

بودند داده قرار صدقات جزو را آن 9امبریپ که مھزور نام به نهیمد بازار در یموضع) و
 ............................................................................................. ۲۴۵ 

 ۲۴۶ ............................................................ 7یعل امام صدقات -۲-۱

 ۲۴۷ ..................................................................................... ارث. ۲

 ۲۴۸ .............................................................................. یکشاورز. ۳

 ۲۴۹ ............................................................ حکومت از یمقرر و ایھدا. ۴

 ۲۵۲ ........................................................................................ ھا نهیھز

 ۲۵۳ ................................................................................. خانواده. ۱

 ۲۵۵ ................................................................................. صدقات. ۲

 ۲۵۶ .......................................................................................... جهینت

 ۲۵۸ ........................................................................................... منابع

 ۲۶۵ .......................................... 7یمجتب حسن امام رهیس در یروز و انفاق رابطه

 ياصغر یعل فرزانه

 ۲۶۵ ......................................................................................... دهیچک

 ۲۶۶ .......................................................................................... مقدمه

 ۲۶۷ ..................................................................................... مسأله انیب
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 ۲۶۸ ............................................................................... پژوھش نهیشیپ

 ۲۶۹ ............................................................................. پژوھش سؤاالت

 ۲۶۹ ................................................................................ پژوھش روش

 ۲۷۰ ............................................................................... یشناس اصطالح

 ۲۷۰ ........................................................................... انفاق و رزق مفھوم

 ۲۷۰ ................................................... یاسالم فرھنگ در انفاق یھا روش) الف

 ۲۷۰ ........................................................................... الحسنه قرض. ۱

 ۲۷۱ ................................................................................... صدقه. ۲

 ۲۷۱ .................................................................................... وقف. ۳

 ۲۷۲ .................................................................. محرومان به یدگیرس. ۴

 ۲۷۳ ........................................................................... ینواز ھمانیم. ۵

 ۲۷۳ ....................................................................... مؤمن کردن یاری. ۶

 ۲۷۳ ................................................................................... زکات. ۷

 ۲۷۴ .............................. 7یمجتب امام منظر از حالل یروز و انفاق نیب رابطه) ب

 ۲۷۴ ................................................................. یروز شیافزا و انفاق. ۱

 ۲۷۴ ................................... حالل یروز آوردن دست به انفاق، رشیپذ شرط. ۲

 ۲۷۴ ................................................ یرسان یروز در یگر واسطه ضرورت. ۳

 ۲۷۵ .......................................... یاسالم فرھنگ در حالل یروز و انفاق آثار) ج

 ۲۷۵ ....................................................................... ینید - یاخالق آثار. ۱

 ۲۷۵ ........................................................................... مانیا حفظ1-1-

 ۲۷۵ ......................................................................... نفس یپاک -۲-۱

 ۲۷۶ .....................................................................یروح آرامش -۳-۱

 ۲۷۶ ................................................................رتیبص و یآسودگ -۴-۱

 ۲۷۶ ........................................................... ھا خاطره در یجاودانگ -۵-۱

 ۲۷۷ ........................................................................... عذاب از ییرھا

 ۲۷۷ .............................................................................. یاجتماع آثار. ۲

 ۲۷۷ ........................................................ آن رفع و فقر از یریشگیپ -۱-۲

 ۲۷۸ ....................................................................... یعموم رفاه -۲-۲
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 ۲۷۸ ..................................................... گرانید کمک از یبرخوردار -۳-۲

 ۲۷۸ .......................................................... گرانید محبت و یدوست -۴-۲

 ۲۷۹ .............................................................................. یاقتصاد آثار. ۳

 ۲۷۹ ........................................................................ اموال حفظ -۱-۳

 ۲۷۹ ................................................................... فقر برنده نیب از -۲-۳

 ۲۷۹ ..................................................................... ثروت شیافزا -۳-۳

 ۲۸۰ ................................................................... یاقتصاد لیتعد -۴-۳

 ۲۸۰ ............................................................................... یفرھنگ آثار. ۴

 ۲۸۰ .................................................................... ندشمنا اصالح -۱-۴

 ۲۸۰ ............................................................................. یبزرگ -۲-۴

 ۲۸۱ ................................................................... ھا یبد پوشاندن -۳-۴

 ۲۸۱ ........... در حالل یروز و انفاق یفرھنگ و یاقتصاد ،یاجتماع ،ینید یاخالق آثار

 ۲۸۱ ........................................ 7یمجتب امام منظر از ژهیو به یاسالم فرھنگ

 ۲۸۱ ............................................................انفاق آثار از یمند بھره طیشرا) د

 ۲۸۱ ......................................................................... خداوند یرضا. ۱

 ۲۸۲ ...................................................................... انفاق در یزگیپاک. ۲

 ۲۸۲ ........................................................................ منت بدون انفاق. ۳

 ۲۸۳ .......................................... یاسالم فرھنگ در حالل یروز کسب یھا راه )ھ

 ۲۸۳ ........................................................................... ینید یھا روش. ۱

 ۲۸۳ ....................................................................... یخدامحور -۱-۱

 ۲۸۳ ................................................................ تقوا و مانیا داشتن -۲-۱

 ۲۸۴ ................................................................................ نماز -۳-۱

 ۲۸۴ ...................................................................... نید در یاری -۴-۱

 ۲۸۴ ....................................................................... یاقتصاد یھا روش. ۲

 ۲۸۴ ........................................................................ یزیر برنامه -۱-۲

 ۲۸۴ ........................................................................... سخاوت -۲-۲

 ۲۸۵ ......................................................................... یمال کمک -۳-۲

 ۲۸۵ ................................................................... اسراف از زیپرھ -۴-۲



 17    فهرست مطالب

 

 ۲۸۵ ....................................................................... یاجتماع یھا روش. ۳

 ۲۸۵ .......................................................................... یثارگریا -۱-۳

 ۲۸۶ .................................................................ازمندانین ازین رفع -۲-۳

 ۲۸۶ ............................................................. یانگار سھل از زیپرھ -۳-۳

 ۲۸۷ ...................................................................... بخل از زیپرھ -۴-۳

 ۲۸۷ ............................................................................. احسان -۵-۳

 ۲۸۷ ................................................................. یزگیپاک و نظافت -۶-۳

 ۲۸۷ ........................................................................ یزیسحرخ -۷-۳

 ۲۸۸ ......................................................................... یاخالق یھا روش. ۴

 ۲۸۸ ........................................................... محرومان از یادرسیفر -۱-۴

 ۲۸۸ ........................................................................... رحم صله -۲-۴

 ۲۸۹ .............................................................................استغفار -۴-۴

 ۲۸۹ ........................................................................ یدار امانت -۵-۴

 ۲۹۰ ................................................................... فقرا با ینینش ھم -۶-۴

 ۲۹۰ ......................................... یاسالم فرھنگ در حالل یروز کسب یھا روش

 ۲۹۰ ..........................................................................................  جهینت

 ۲۹۱ ..................................................................................... ھا شنھادیپ

 ۲۹۲ ........................................................................................... منابع

 ۲۹۶ .................................. 7یمجتب امام یتیریمد و یاجتماع ،یاسیس رهیس :چھارم فصل

 ۲۹۷ ......... زمان یاجتماع -یاسیس یھا یناھنجار با مواجھه در 7حسن امام یراھبردھا

 یواسع رضا یدعلیس دکتر

 ۲۹۷ ......................................................................................... دهیچک

 ۲۹۸ .......................................................................................... مقدمه

 ۲۹۹ ........................................................................ 7حسن امام دوران

 ۳۰۱ ....................................................................... خالفت گاهیجا در امام

 ۳۰۳ ............................................... مشکالت مقابل در 7حسن امام یکنشگر

 ۳۰۷ ......................................................................... آن یامدھایپ و صلح
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 ۳۱۱ ................................................. ھا یناھنجار با مواجھه در امام یراھبردھا

 ۳۱۱ ..................................... 9محمد حضرت امت و یانسان جامعه اصالح) الف

 ۳۱۳ ........................................ :تیب اھل وجود پرتو در ینبو سنت یایاح) ب

 ۳۱۵ ................................................................. مسلمانان جماعت حفظ) ج

 ۳۱۶ ......................................................... انیعیش و مردم مال و جان حفظ) د

 ۳۱۷ ........................................................ اخالق و یارزش اصول خط نییتب) ھ

 ۳۱۹ .......................................................................................... جهینت

 ۳۲۰ ........................................................................................... منابع

 ۳۲۴ ..................................... 7حسن امام یھا آموزه در یاجتماع اخالق بر یگذار

 محصص هیمرض

 ۳۲۴ ......................................................................................... دهیچک

 ۳۲۵ ..................................................................................... مسأله انیب

 ۳۲۸ ............................ یاجتماع یھاگروه و فضاھا به 7حسن امام توجه قیمصاد

 ۳۲۸ .......................................................................... مسجد به توجه) الف

 ۳۲۹ ................................................................. ساالن ھم گروه به توجه) ب

 ۳۳۰ ................................... 7حسن امام یھا آموزه در یاجتماع اخالق قیمصاد

 ۳۳۰ ............................................................................... یبخشندگ) الف

 ۳۳۱ .................................................................................. ییبایشک) ب

 ۳۳۲ ....................................................... یاجتماع یھا تیمسئول به اھتمام) ج

 ۳۳۳ ......................................................................... مشورت و یزنیرا) د

 ۳۳۴ ................................................................................ مدارا و رفق) ھ

 ۳۳۵ .......................................................................................... جهینت

 ۳۳۷ ........................................................................................... منابع

 ۳۳۹ .................. 7یمجتب حسن امام رهیس در یاخالق تیترب یھا روش و اصول اھداف،

 یخارستان لیاسماع

 ۳۳۹ ......................................................................................... دهیچک

 ۳۴۰ .......................................................................................... مقدمه

 ۳۴۲ ..................................................................................... مسأله انیب
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 ۳۴۳ ............................................................................... پژوھش نهیشیپ

 ۳۴۴ ................................................................................ پژوھش روش

 ۳۴۴ ............................................................... پژوھش ابزار و نمونه و جامعه

 ۳۴۵ ............................................................................. پژوھش سؤاالت

 ۳۴۵ ............................................................................. پژوھش یافتھھای

 ۳۴۵ ...... ھاروش و اصول اھداف، ،یاخالق تیترب اخالق، ت،یترب ره،یس میمفاھ و یمعان. ۱

 ۳۴۵ ............................................................................... رهیس -۱-۱

 ۳۴۶ .............................................................................. تیترب -۱-۲

 ۳۴۷ .............................................................................. اخالق -۱-۳

 ۳۴۸ ..................................................................... یاخالق تیترب -۱-۴

 ۳۴۸ ..............................................................................اھداف -۱-۵

 ۳۴۸ .............................................................................. اصول -۱-۶

 ۳۴۹ .............................................................................. روش -۱-۷

 ۳۴۹ .. 7یمجتب امام یھا شهیاند و رهیس در یاخالق تیترب یھا روش و اصول اھداف،. ۲

 ۳۴۹ ....................................................................... یمحور خدا -۲-۱

 ۳۵۰ ............................................................. یخواھ کمال اصل - ۲-۱-۱

 ۳۵۱ ......................................... خوب یالگوھا شناساندن وشر - ۱- ۲-۱-۱

 ۳۵۲ ..................................................... یبردبار و حلم روش - ۲- ۲-۱-۱

 ۳۵۴ .............................................................. یفروتن روش - ۳- ۲-۱-۱

 ۳۵۴ ...........................................کین دوستان با معاشرت روش - ۴- ۲-۱-۱

 ۳۵۵ ................................................ یابیدوست در دقت روش - ۵- ۲-۱-۱

 ۳۵۶ ....................................... ییجوکمال حس از استفاده روش - ۶- ۲-۱-۱

 ۳۵۶ ........................................ تیترب یھااسوه از استفاده روش - ۷- ۲-۱-۱

 ۳۵۷ ........................................... یخدامحور ھدف یھا روش و اصول. ۱ جدول

 ۳۵۸ ....................................................................... یالھ تیرضا -۲-۲

 ۳۵۸ ................................................................... احسان اصل - ۲-۲-۱

 ۳۵۹ ............................................................. خاوتس روش - ۱- ۲-۲-۱

 ۳۵۹ ......................................................... یزیربرنامه روش - ۲- ۲-۲-۱
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 ۳۶۰ ............................................................. ثاریا روش - ۲- ۱- ۸-۲-۲

 ۳۶۱ ......................................... گرانید ازھاىین برآوردن روش -  ۳- ۲-۲-۱

 ۳۶۲ ..................................................................... عزت اصل - ۲-۲-۲

 ۳۶۲ .................................................... کودک به راماحت روش - ۱- ۲-۲-۲

 ۳۶۳ ........................................... کودکان با شدن یبازھم روش - ۲- ۲-۲-۲

 ۳۶۴ .................................................................... شجاعت - ۳- ۲-۲-۲

 ۳۶۵ ....................................... کودک یبرا بایز نام انتخاب روش - ۴- ۲-۲-۲

 ۳۶۶ ................................................. فرزندان با مشورت روش - ۵- ۲-۲-۲

 ۳۶۶ .............................................. کودکان به کردن سالم روش - ۶- ۲-۲-۲

 ۳۶۷ ............................................. گفتار با رفتار مطابقت روش - ۷- ۲-۲-۲

 ۳۶۷ ....................................................................کرامت اصل - ۲-۲-۳

 ۳۶۸ ............................................... محرومان یادرسیفر روش - ۱- ۲-۲-۳

 ۳۶۸ .............................................................. گذشت روش - ۲- ۲-۲-۳

 ۳۶۹ ................................................مھرورزى و ھربانیم روش - ۳- ۲-۲-۳

 ۳۷۰ ....................................................... نوازىھمانیم روش - ۴- ۲-۲-۳

 ۳۷۱ ......................................... یالھ تیرضا ھدف یھا روش و اصول -۲ جدول

 ۳۷۱ .......................................................................................... جهینت

 ۳۷۴ ..................................................................................... شنھادھایپ

 ۳۷۴ .................................................................. یکاربرد یپیشنھادھا. ۱

 ۳۷۵ ................................................. آتي یھاپژوھش براي ییپیشنھادھا. ۲

 ۳۷۶ ........................................................................................... منابع

 ۳۸۰ ......................................... اتیروا در 7یمجتب امام یاسیس رهیس بر یدرآمد

 یصرام اهللا فیس

 ۳۸۰ ......................................................................................... دهیچک

 ۳۸۰ .......................................................................................... مقدمه

 ۳۸۲ .......................................................................... یاسیس رهیس از مراد

 ۳۸۲ ............................................................................ اتیارو یبند دسته

 ۳۸۳ .................................................................................. :اول دسته
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 ۳۸۳ .................................................................................. :دوم دسته

 ۳۸۳ ................................................................................. :سوم دسته

 ۳۸۳ ............................................................................... :چھارم دسته

 ۳۸۳ ................................................................................ :پنجم دسته

 ۳۸۳ ................................................................ یدار زمام دوره اتیروا) الف

 ۳۸۶ .................................................................. هیمعاو با صلح اتیروا) ب

 ۳۹۱ ................................................... صلح از پس هیمعاو با روابط اتیروا) ج

 ۳۹۳ ......................................... هیمعاو طرفداران و کارگزاران با روابط اتیروا) د

 ۳۹۵ ..................................................... دارانطرف و ارانی با روابط اتیروا) ھ

 ۴۰۰ ........................................................................................... منابع

 ۴۰۱ ............................................. 7حسن امام روزیپ یاستراتژ قھرمانانه؛ نرمش

 يمحمد سلطان فاطمه

 ۴۰۱ ......................................................................................... دهیچک

 ۴۰۱ ............................................................... نید تیحاکم در ھا یامو نفوذ

 ۴۰۹ .......................................................................... صلح از بعد تیوضع

 ۴۱۳ .............................................................. 7یمجتب امام با تکامل) الف

 ۴۱۳ ............................................................................. یشکن مانیپ. ۱

 ۴۱۳ ................................................................. ماما جذب یبرا تالش. ۲

 ۴۱۴ ........................................................................... امام به نیتوھ. ۳

 ۴۱۵ .............................................................. 7یمجتب امام به  تھمت. ۴

 ۴۱۵ ...................................................... 7یعل امام به تھمت و نیتوھ. ۵

 ۴۱۷ .......................................................... 7یعل امام ارانی یبرکنار. ۶

 ۴۱۷ ............................................................ یعیش یھا تیشخص کشتن. ۷

 ۴۱۸ ......................................................................... ھا ارزش با تقابل) ب

 ۴۱۸ ....................................................................... ھا بدعت به کردیرو. ۱

 ۴۱۹ ....................................................................... منکرات کردن یعلن. ۲

 ۴۲۰ ..................................................... یعلو حکومت تیمشروع با مبارزه. ۳

 ۴۲۰ .................................... گانه سه یخلفا خالفت به یبخشتیمشروع -۳-۱
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 ۴۲۳ ................................................... یموروث حکومت لیتشک یبرا تالش. ۴

 ۴۲۵ .......................................... 7حسن امام جبھه یسو از تعارض یھا نشانه

 ۴۲۵ ................................................ اسالم فرھنگ نشر و ینید یھا تیفعال) الف

 ۴۲۷ ......................................................... 7یمجتب امام متقابل اقدامات) ب

 ۴۲۸ ......................................................................... انیعیش از تیحما. ۱

 ۴۲۹ .......................................................................... ھا ارزش از دفاع. ۲

 ۴۳۰ ......................................7رمؤمنانیام مقدس و پاک چھره نییتب - ۱ -۲

 ۴۳۰ ..................................................... ستگانیناشا حکومت حیتقب - ۲ -۲

 ۴۳۱ ................................................ ناپاکان حکومت از یزاریب اعالم - ۳ -۲

 ۴۳۲ .................................. 7رمؤمنانیام حکومت بودن مشروع نییتب - ۴ -۲

 ۴۳۲ ........................................... حکومت یبرا خود بودن حق بر انیب - ۵ -۲

 ۴۳۳ ......................................................... مجدد نبرد یبرا یآمادگ - ۶ -۲

 ۴۳۵ ........................................... ساباط مسکن نامهصلح و هیبیحد نامهصلح یبررس

 نسب يمراد نیحس

 ۴۳۵ ......................................................................................... دهیچک

 ۴۳۶ .......................................................................................... مقدمه

 ۴۳۸ ..................................................................... اصطالح و لغت در صلح

 ۴۳۹ ............................................................................... پژوھش نهیشیپ

 ۴۳۹ .................................................. حجاز نیسرزم در صلح نامه مانیپ هیشنیپ

 ۴۴۲ .................................................................................. هیبیحد صلح

 ۴۴۴ .............................................................................. نامه صلح نوشتن

 ۴۴۶ ......................................................................... صلح یآوردھادست

 ۴۴۷ ...................................................................... ساباط مسکن نامه مانیپ

 ۴۴۸ ...................................................................... ساباط مسکن نامه مانیپ

 ۴۴۹ ................................................................. نامه مانیپ یریگ شکل عوامل

 ۴۴۹ ........................................................................... مردم ییواگرا. ۱

 ۴۵۰ ................................................ خوارج و فرماندھان از یبرخ انتیخ. ۲

 ۴۵۲ .......................................................................... فهیوظ به عمل. ۳
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 ۴۵۳ ............................................................................... نید یبقا. ۴

 ۴۵۳ ....................................................... انیعیش و امت مصلحت تیرعا. ۵

 ۴۵۶ ................................................................................. نامه صلح مواد

 ۴۵۷ .............................................................................. نامه صلح از پس

 ۴۵۷ ....................................................................نامه صلح دو مشترک وجه

 ۴۵۹ ..................................................................... نامهصلح از قبل حوادث

 ۴۶۲ .......................................................................... مانیپ از بعد حوادث

 ۴۶۲ .......................................................................................... جهینت

 ۴۶۴ ........................................................................................... منابع

 ۴۶۹ ................................................................ تیبدو و تیمدن 7حسن امام

 یکاناعاتل حسن

 ۴۶۹ ............................................. یاسالم تمدن یاساس یھا ارزش با یبدو نگاه

 ۴۷۳ .............................. هیمعاو با 7حسن امام صلح یاسیس - یخیتار یھا نهیزم

 ۴۷۷ ......................................... تیمدن بر تیبدو کردن حاکم یبرا هیمعاو کیتاکت

 ۴۸۱ ..........................................................................................  جهینت

 ۴۸۳ ........................................................................ انیرانیا و 7حسن امام

 یسامان دمحمودیس
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  سخن مجمع
  

. است به دنیاي اسـالم  :بیت معرفی مکتب اهل]...  :بیت مجمع جهانی اهل[کار اساسی شما «
چون امروز همه دنیا تشنه معنویت اند و این معنویـت در اسـالم هسـت و    . بلکه به سراسر عالم

  .»معرفی می کند به  نحو جامع و کاملی وجود دارد :بیت در اسالمی که در مکتب اهل
  )1386/ 5/ 28،  »مد ظله العالی«از بیانات مقام معظم رهبري،( 

و متّکی بر منبع وحیانی اسـت، معـارف    9تبلور اسالم ناب محمديکه  :بیت مکتب اهل
ژرف و عمیقی دارد که از اتقان، استدالل و منطق قوي برخوردار می باشد و مطابق بـا فطـرت   

فـإّن النـاس لـو علمـوا «: فرمودنـد  7حضرت امام رضاهاست؛ بر همین اساس است که سلیم انسان
ایـن مکتـب غنـی و نـورانی در پرتـو      . ]275:2، ج عیون اخبار الرضـا  ،)ره(صدوقشیخ [ »محاسن کالمنا التّبعونا

و نیز مجاهدت هزاران عالم و فقیه، در طی قرون گذشـته،   :اطهار عنایات الهی و هدایت ائمه
  . بسط و گسترش یافته است

و تأسـیس نظـام    )قدس سـرّه (حضرت امام خمینیپیروزي انقالب شکوهمند اسالمی به رهبري 
می با تکیه بر قوانین اسالمی و با محوریت والیت فقیـه، افـق هـاي سیاسـی، اجتمـاعی و      اسال

ان اهـل    فرهنگی جدیدي را براي انسان بیـت  هاي آزاده به ویژه مسـلمانان و پیـروان و محبـ: 
  . گشود و توجه بسیاري از نخبگان و مستضعفان جهان را به  خود معطوف کرد

مقام معظـم رهبـري    این دگرگونی مبارك است که به ابتکارمولود ، :بیت مجمع جهانی اهل
مـیالدي تأسـیس شـد و     1990/ شمسی 1369در سال  )العالی مدظلّه(اي العظمی خامنه اهللا حضرت آیت

ــرآن و اهــل  ــغ معــارف ق ــاکنون خــدمات شــایانی را در تبلی ــروان  :بیــت ت و حمایــت از پی
  . در سراسر جهان انجام داده است:بیت اهل

در راستاي رسالت خود جهت ارتقـاي شـناخت   :بیت امور فرهنگی مجمع جهانی اهلمعاونت 
هـاي   در موضوعات، سطوح، مخاطبان و عرصه هاي مختلف، در حوزه :بیت و آگاهی پیروان اهل

  .هاي متعدد و سائر محصوالت فرهنگی به فعالیت پرداخته است  تولید کتاب و مجالت به زبان
که بـا همـت    7برگزاري همایش بین المللی سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیاین اثر به مناسبت 

و همکاري و مشارکت برخی از مؤسسات فرهنگی داخلی برگزار می شـود،   :بیت مجمع جهانی اهل
حاصل تالش علمی و پژوهشی نویسندگان ارجمندي می باشد که پیـرو فـرا خـوان مقالـه از داخـل و      

 .همایش ارسال شده و داراي ارزش علمی قابل قبول بوده اندخارج کشور به دبیرخانه علمی 
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االسالم والمسلمین  حجت: بیت دانم، از دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل بر خود الزم می
االسالم والمسـلمین جنـاب آقـاي     ، معاون محترم امور بین الملل، حجت)دام عزّه(حاج آقاي اختري

دوسـت، سـتاد برگـزاري     ناب آقاي محمدرضا نظـام محمد ساالر، معاون محترم امور اجرایی ج
ي علمـی همـایش، حضـرات آیـات و حجـج االسـالم       همایش به ویژه، اعضاي محترم کمیتـه 

سـیدمنذر حکـیم، حمیدرضـا مطهـري، رمضـان       محمدهادي یوسفی غروي،: والمسلمین آقایان
ا محمدرضـ  محمدي، محمدرضا جباري، محسـن الـویري، نعمـت اهللا صـفري فروشـانی، سـید      

همچنـین از نویسـندگان و   . ایوب، عباس جعفري و دبیر گروه مطالعات بنیادي تشکر نمـایم  آل
گیري امور همایش، نگارش، ویرایش، تایپ، مقابله، تصـحیح، آمـاده    همکاران عزیزي که در پی

کنم و توفیـق همگـان را از    اند، تشکر میسازي، نشر و چاپ مجموعه آثار همایش تالش کرده
  .کنم ال مسئلت میخداوند متع

هـاي فرهنگـی هنـري     دبیرخانه عـالی کـانون   -همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 9جامعـة المصـطفیمساجد، سازمان  فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ستاد نمـاز جمعـه تهـران،    

، سـازمان صـدا و سـیما، سـازمان     7الحسن ، موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بنالعالمیة
خیریه، شهرداري تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغـات اسـالمی حـوزه     اوقاف و امور

علمیه قم، مرکز رسیدگی به امـور مسـاجد، موسسـه اطالعـات و تحقیقـات اسـالمی، انجمـن        
اند و نیـز حجـج    پژوهان حوزه علمیه قم که مجمع را در این حرکت عظیم همراهی کرده تاریخ

رضـا   علـی  یـداهللا شـیرمردي، سـید    الهـدي، سـید   محمـدباقر علـم   سید: االسالم والمسلمین آقایان
مـنش،   رند، حسـین مهـدوي   عبدالرضا راشد، حسن خاك: عارف و برادران گرامی آقایان حسینی

آمدي، محمد عابدینی، حسین صـالحی،   عبدالکریم کرمانی، محمدجواد خرسندي، هادي خوش
حسین صمدي و سایر همکارانی کـه   الدینی مطلق، مرتضی قدیري، قاسم بغدادي، مختار شمس
  .نمایم تر این همایش نقش داشته اند، تشکر و قدردانی می در برپایی هر چه با شکوه

: بیت ي معارف اهلمعاونت امور فرهنگی مجمع در راستاي تعمیق و پویایی آثار منتشره در حوزه

گـران ارجمنـد   نظران و پژوهش صاحبها و پیشنهادهاي اساتید، فرهیختگان، در سراسر جهان، از دیدگاه
  . فراهم گردد: بیت هاي بسط و گسترش هرچه بیشتر معارف اهلکند تا زمینه استقبال می

 .»عجل اهللا تعالی فرجه الشریف«به امید تعجیل در ظهور و فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدي 
  

  نجف لک زایی
  معاون امور فرهنگی  و دبیرکمیته علمی همایش 



 

  
  
  
  

  فصل سوم
 7سیره و سبک زندگی امام حسن مجتبی

  



 

 
   



 

  
  
  
  

  7زندگی از منظر امام حسن مجتبی سبک
  

  1زهرا محققیان
  2محسن صمدانیان

  
   چکیده 

در حـوزه رفتـار اسـت کـه  مند نظاماز الگوھای  ای مجموعه ،سبک زندگی
 ،در یــک فرھنــگ یــا خــرده فرھنــگ گرفته شــکل ھــای ارزشباورھــا و 

ادعا  توان میکه فرھنگ نیز متأثر از دین بوده،  جا آناز . خاستگاه آن است
در  ،سبک و سـیره زنـدگی اولیـای الھـی مخصوصاً دینی  ھای آموزهنمود که 

درصدد است ، پژوھش حاضر. باشند اثرگذاریک سبک زندگی  گیری شکل
ضـمن  ،شناسـی جامعهتحلیلی براساس الگـوی وبـر در  -تا به روش توصیفی

اعتقادی و رفتاری دومین امام شیعیان، به استخراج الگـوی  ھای آموزهبررسی 
شناسـی واژگـان و به ھمین دلیل پس از مفھـوم. سبک زندگی ایشان بپردازد

معرفی اجمالی این آموزگار الھی، در سه سطح نگرش، گرایش و کـنش، بـه 
پـردازد و نتیجـه میسیره و رفتار فردی و اجتماعی ایشان بررسی و توصیف 

سـیره و نحـوه زیسـت ایـن الگوھـای جـاودان،  تبلیغ و تـرویج گیرد کهمی
نقـش بسـیار مـؤثری در  ،میزان ارزیابی باورھا و رفتارھـای آدمـی عنوان به

برای داشتن یک  ،بنابراین. دینی در درون آدمی دارد ھای ارزشنھادینه کردن 

                                                           
  . دانشگاه اصفھاندانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث  .١
 .گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفھاناستادیار  .٢
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 ای مجموعـهدگی دینی، ابتدا باید به ترسیم ھویت خویش براسـاس سبک زن
از باورھای دینی پرداخت و پس از اصالح نگرش، رفتارھای فردی  مند نظام

خداونـد  و اجتماعی را به سمتی سوق داد که موجبات نزدیکی آدمی را بـه
-ایـنتنھـا در . اخروی او را تضـمین نمایـد و در نتیجه سعادت سازد فراھم
  .خورد میحیات طیبه دنیوی و اخروی برای آدمی رقم  صورت

، سبک زنـدگی، بیـنش، 7مجتبی، امام :بیت اھلاسالم،  :واژگان کلیدی
  .کنش، گرایش

 
  مقدمه

هاي تمایزبخش در جامعه امروز است که توجه  سبک زندگی، از جمله مکانیسم
انسـانی و اجتمـاعی   وران علوم مختلف از جمله دانشمندان علوم بسیاري از اندیشه

اهمیت معناي سـبک زنـدگی و نـوع آن میـان افـراد،      . را به خود جلب کرده است
موجب توجه دوچندان به انتخاب سبک زندگی براسـاس ذوق و سـلیقه شخصـی    

هاي مختلـف موجـود در    گردد؛ مخصوصاً در دنیاي مدرن امروزي و سبک افراد می
ی، فرهنگـی و اقتصـادي، بـراي    که هریک، سهم آدمـی را در مناسـبات اجتمـاع    آن

رو، تمـامی افـراد جامعـه     ازاین. نمایند رسیدن به اهداف موردنظر وي، مشخص می
باید تالش کنند تا سبکی از زندگی را براي خویش برگزینند که ضمن برخورداري 

  .از منافع فردي و اجتماعی، در مبادالت و تعامالت اجتماعی نیز عقب نمانند
که امر  اي بنده بیامرزد خدا«: آمده است 7ثی از امام رضادر حدی ،از دیگر سو

و  آمـوزد  مـی علوم مـا را  «: فرمودند »چگونه؟«: وقتی پرسیدند »!کند میما را احیا 
سـخن مـا را بداننـد     هـاي  زیبـایی زیرا اگر مـردم،   دهد؛ میرا به مردم تعلیم  ها آن
ارج  منظـور  بـه و  جهـت پژوهش حاضر در همین  1».کنند میاز ما پیروي  شک بی

                                                           
  .ق۱۴۰۳داراالحیاء، : ، بیروت۳۰، ص۲، جبحاراالنوارمحمد باقر مجلسی، .  1
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بـه فراخـور بضـاعت و گنجـایش      تـا  درصدد است ،7نهادن به سخن امام رضا
به  7امام مجتبیشیعه یعنی  امامانخویش، با تفحص در زندگی و سیره یکی از 

سنت و شیوه زندگی این امام همام  اساس براستخراج الگویی براي سبک زندگی 
بـا  حضـرت  طرق برخـورد   و ایشانتاریخ، یعنی سیره و سرگذشت  زیرا ؛بپردازد

و بهترین مآخذ براي بهبود سـبک   ترین مهمیکی از  ،حوادث و نامالیمات زندگی
پس از ارائـه چـارچوب نظـري     ،به همین دلیل. زندگی و ارتقاي کیفیت آن است

 7ی از منظـر امـام حسـن   و سـیره زنـدگ   بحث و مفهوم شناسی واژگان، سـبک 
امید اسـت پـژوهش حاضـر راه را بـراي     . اند شدهآن معرفی  هاي بایستهبررسی و 

 .سایر تحقیقات در این حوزه بگشاید
 

  چارچوب نظري
به مسائل مختلف از  شناسی جامعه دانشمندانگرایانه برخالف نگرش توصیف

و اصـول   هـا  آمـوزه با تکیه بـر   توان میجمله سبک زندگی، نگارنده معتقد است 
ر از توصیف برداشت و با نگاهی ارزشی ثابت موجود در تعالیم اسالم، گامی فرات

بـر   هـا  آناز باورهـا و حـاکم نمـودن     اي مجموعـه ضمن پرداختن به  ،و تجویزي
سبک خاصی از زندگی یعنی سبک زندگی دینی و اسـالمی   دهی شکلزندگی، به 
بـر سـه    1کنـد آن را تأیید میاما این رویکرد که متن هدایت الهی نیز . کمک نمود

آن، نـوعی سیسـتم    هـاي  آموزهکه اسالم و اول آن: اساسی مبتنی است فرض پیش
 هاي آموزهپس از باور به حقانیت اسالم، میزان تعهد به ، دوم. مفهومی کامل است

جامعیـت دیـن   ، سـوم . مراتبی داشـته باشـد  حالت تشکیکی و سلسله تواند میآن 

                                                           
  .۱۲سوره ممتحنه، آیه.  ١



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    32

همـواره در گـزینش    و او راگیـرد  می زندگی آدمی را دربر هاي جنبهاسالم، همه 
  .نماید میمسیر درست زندگی یاري 

در یـک نظـام    ،سبک زندگی دینـی  لزوماًبه این نکته نیز باید توجه داشت که 
بلکه در محدوده چـارچوبی برگرفتـه از اصـول     ؛الگویی و رفتاري منحصر نیست

سیره عملی پیامبر گرامی اسالم و . پذیرفت توان میمتعددي را  هاي سبکاسالمی، 
و  ها ارزش ،بنابراین 1.کند میمختلف، این مهم را تأیید  هاي صحنه در :بیت اهل

 چنـین  هـم . انجامـد  نمـی بـه سـبک زنـدگی یکسـان      لزومـاً همسـان،   هاي نگرش
از باورهـا و   منـدي  بهـره به معنـاي   لزوماًبرخورداري از سبک زندگی یکسان نیز 

گري موجود در انتخاب یاما با توجه به ویژگ ؛همسان و همانند نیست هاي ارزش
هـر مجموعـه منسـجمی از الگوهـاي رفتـاري برآمـده از        توان میسبک زندگی، 

دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دیـن قـرار داشـته باشـد،      هاي آموزه
بـراي تـأمین هـدف در     ،بـدین ترتیـب  . نوعی سبک زندگی دینی به شـمار آورد 

استنتاج چارچوب کـالن و اسـتنباط    عنوان به ویژه بهرسیدن به سبک زندگی دینی 
ـ از امور کلی بـه امـور جز   از نظر روشی باید ،الگوهاي کلی ی و از امـور ثابـت   ی

خطـوط کلـی و    ،بـر ایـن اسـاس   . منـد حرکـت نمـود   امور متغیر و زمان سوي به
باورهاي اصلی زندگی آدمی مثل نگرش به خداوند، هستی، زندگی، خویشـتن و  

را شـکل  ) توحید، نبوت و معاد(همان اصول اساسی دین اسالمبه نوع انسانی که 
 بـر اگر این امـور   گیرند میاول و اولین مراحل بررسی جاي  هاي رده، در دهند می

 دربـاره  گیـري  تصـمیم ، آن گاه در مراتب بعدي یردنگرش اسالمی شکل گ اساس
  .ی آسان خواهد بودیبسیاري از موارد عینی و رفتارهاي جز

                                                           
 .ق۱۴۰۳جامعه مدرسین، : ، قم۱۵، ص۱، جاالخبارمعانیشیخ صدوق، .  ١
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قـه و  یدینـی، بایـد ذا   هـاي  آمـوزه مؤمنانـه از  استخراج الگوهاي زیستپس از 
ایـن   .الگوهاي هنجاري و تجویزي هدایت نمود سوي بهسالیق اجتماعی افراد را 

مطلوبیـت ایـن الگوهـا را     ،اجتمـاعی  هـاي  گروهنیز زمانی میسر است که افراد و 
نـد امکانـات و   ایـن مهـم نیازم  . فهـم کننـد   خـوبی  بـه را  هـا  آنادراك و جامعیت 

همانند رسانه  ،تجهیزات تبلیغی مناسب و سازگار با اقتضائات عصري و اجتماعی
 اي مرحلـه مخاطـب، او را بـه    شـناختی  زیباییاست که با تصرف نمودن در حس 

که وي در درون خویش، مقبولیت این الگوها را با فطرت و نیازهاي خود  برساند
  .کند درك 

 »وبر«از الگوي  توان می ،فرایند ایجاد سبک زندگیجایگاه دین در  تبیینبراي 
براسـاس ایـن الگـو، تعامـل     . به معناي عـام آن بهـره بـرد    ،الگوي کنش عنوان به

فردي و گروهی یا همـان کـنش را فـراهم     هاي انتخاب تواند میتمایالت و منابع 
. که سبک زندگی نـام دارد  کند می، الگوهایی را ترسیم ها کنشمجموع این . آورد

و منـابع در   کنـد  مـی ترجیحات و تمایالت فردي و جمعی، جهت کنش را تعیین 
، آورنـد  مـی رس که در پیوند با عوامل ساختاري ، فرصت زنـدگی را پدیـد   دست

  1.سازند میبستر بروز کنش را فراهم 
 

  مفهوم سبک زندگی 
از  اي مجموعـه و مسـتقیم بـا    نزدیـک ارتبـاطی   ،سبک زندگی از نظر مفهومی

، اخالق، ایـدئولوژي،  )هنجار و نگرش، ارزش(مفاهیم مانند فرهنگ، رفتار و معنا
 درسـت شخصیت، هویت، خالقیت، طبقه اجتماعی، سلیقه و نیـاز دارد کـه درك   

  . مربوط به آن، نیازمند شناخت این روابط است هاي نظریهمفهوم سبک زندگی و 
                                                           

تحقیقات نامه پژوھشی ، فصل»سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعیمفھوم «محمدسعید مھدوی کنی، .  ١
 . ۲۱۹، ص ۱۳۸۶، ۱، شفرھنگی
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ـ      دگی و فعالیـت  سبک زندگی در کتب لغـت بـه معنـاي روش خاصـی از زن
ان سـبک زنـدگی را تجلـی رفتـاري     شناسـ  روان 1.شخص یا گروهی آمده اسـت 

از نظر آدلـر نیـز    2.کنند میسازوکار روحی، عادات فکري و معرفتی انسان قلمداد 
 کنـد،  مـی است که فرد اهداف خود را از طریـق آن دنبـال    اي شیوه ،سبک زندگی

  3.یعنی راهی است براي رسیدن به اهداف
اولـین بـار در سـال    را  4زنـدگی  اجتماعی مفهوم سبک شناس روانآدلر،  آلفرد

ـ  اند و پـس از یـک دوره افـول، بـار دیگـر د     کرمیالدي مطرح  1929 ه شـمندان ب
  .به آن توجه کردندمیالدي  1961شناسان از سال خصوص جامعه

مـا را بـه مـواردي از     ،گیـري تـاریخی مفهـوم سـبک زنـدگی     طورکلی پـی هب
آغـازین قـرن بیسـتم رهنمـون      هـاي  سـال  شناختی جامعهآن در متون  کارگیري به
دریافت که مفهوم سبک زندگی نزد او ذیـل مقولـه    توان می ،از آثار وبر. سازد می

اما سـبک  . معنایی مترادف با فرهنگ داشته است تقریباًتعریف گردیده و  »منزلت«
امـري   اساساًگی، فرهنگ و مطالعات فرهن شناسی جامعهزندگی در ادبیات جدید 

 و هـا  مـدل  مجموعه رفتارهـا، «: شود میمتفاوت از فرهنگ و مرتبط با آن تعریف 
 زندگی معنایی و رفتاري هنجاري، ابعاد به معطوف که فرد هر هاي کنش الگوهاي
  5» .اوست اجتماعی

                                                           
ھای آن شناختی سبک زندگی و مؤلفهبررسی جامعه: سبک زندگی جوانان«قربانعلی ابراھیمی و عباس بھنویی، .  ١

، ۸۱، سال ششم، شفرھنگی و ارتباطاتانجمن ایرانی مطالعات نامه ، فصل»در بین دختران و پسران شھر بابلسر
 .۱۳۸۹. ۴۲ص

طرح نظریه سبک زندگی بر اساس دیدگاه اسالم و ساخت آزمون سبک زندگی اسالمی و محمد کاویانی، .  ٢
. دانشگاه اصفھان: شناسی عمومی، اصفھاننامه دکتری روان، پایان۳۴، صسنجی آنھای روانبررسی ویژگی

۱۳۹۱، 
 .۶۷ھمان، ص.  ٣

4 Life Style  
، مطالعات جوان و رسانهنامه فصل» سبک زندگی دینی و نقش آن در کار و فعالیت جوانان« حمید فاضل قانع، .  ٥
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به سبب نسـبتی اسـت کـه میـان مفهـوم سـبک        ،این تفکیک بیش از هر چیز 
. شـود  مـی زندگی با گسترش فردیت و اخالق فردگرایانه در جامعه جدید برقرار 

امري اجتماعی نیز هسـت کـه    ،، سبک زندگیحال درعینالبته نباید انکار کرد که 
اما نـوع تلفیـق و    آید میکار رفته در آن از متن زندگی اجتماعی فراهم ه اجزاي ب
فـرد و هنجارهـاي    هـاي  ارزشآن، چیزي اسـت کـه براسـاس باورهـا و     ترکیب 

   .گیرد میفرهنگی جامعه شکل 
مانند الگوي مصرف، شـیوه گـذران اوقـات فراغـت، الگوهـاي       هایی شاخص

، آداب معاشـرت، الگوهـاي زنـدگی    هـا  منـدي  عالقـه مربوط به شیوه تمرکـز بـر   
در مطالعـات خـود    ندانکه دانشم دهند مینشان  ،خانوادگی و بهداشت و سالمت

از آن با عنـوان   توان میکه  اند کردهبه محوري عمومی توجه  ،درباره سبک زندگی
 ورانهسپس به مرور زمان و در فرایند تاریخی، توجه اندیش 1.یاد کرد »سلیقه«کلی

 هاي جنبه سوي به ،از تمرکز محض بر رفتارهاي مصرفی و تکیه بر رفتارهاي عینی
  2.سوق یافته است ها نگرشو  ها گرایشابط انسانی، مانند رو تر ذهنی
شود و در پرتـو سـه نظـام در     بنابراین سبک زندگی، هم از فرهنگ زاده می 

کنـد و هـم در    هم تنیده بینش، گرایش و کنش برخاسـته از فرهنـگ رشـد مـی    
هاي گوناگون جامعه اثرگـذار خواهـد بـود امـا      توسعه و نفوذ فرهنگ در بخش

پـذیرد کـه دیـن و    رهنـگ نیـز از عوامـل متعـددي تـأثیر مـی      بدیهی است که ف
  .هاست ترین آن هاي وحیانی، مهم آموزه

  
 

                                                                                                                                        
 .۴۰،۱۳۹۰ص

 .۲۱۶مھدوی کنی، ھمان، ص.  ١
 ،۱۳۸۲نشرنی، : ، چاپ دوم، تھران۱۲۰، ترجمه ناصر موفقیان، صتجدد و تشخصآنتونی گیدنز، .  ٢
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  سبک زندگی دینی
اگر دین عامل سعادت بشر در همه شئون فردي، اجتمـاعی و تـاریخی باشـد،    

 دهـی  جهتتمامی باورها، براي  گیري شکلدینی بر  هاي آموزهالزمه آن، حاکمیت 
منـد نکـردن   درحقیقـت زمـان  . انسانی است هاي کنشو الگوبخشی به رفتارها و 

در آن،  هـا  انسـان دین، باور به تکامل پدیده فرهنگ بشـري و سـهیم بـودن اراده    
تبیین درست میان فرهنگ متغیر و دین ثابت، آدمـی را بـه ایـن دیـدگاه      چنین هم

 گیـري  شـکل منشـأ   وانـد ت مـی وحیـانی آن   هاي آموزهکه دین و  سازد میرهنمون 
  . فرهنگ باشد

 هـا  انساننوعی از هدایت الهی، آثار عمیقی را در اندیشه و روح  عنوان بهدین 
،  هـا  هـا، گـرایش   ارزشو باورهـا،   هـا  شناختکه در پرتو آن، نظام  آورد میپدید 

استعدادهاي درونی و فطري او شـکوفا   کند ومی رفتارها و کردارهاي انسان تغییر
اگر دینـی   جهت،در این . رسند میدر مسیري ویژه به تکامل  درنهایتو  شوندمی

 تري بیشداشته باشد و بتواند معیارهایش را بر شمار  تري بیشجهانی  هاي گرایش
البته همـواره  . خواهد بود سازتر فرهنگمختلف تطبیق دهد،  هاي بافرهنگاز افراد 

متفاوت  کامالًتأسیس فرهنگی  یا اثرگذاري دین به معناي تغییر در فرهنگ گذشته
 -مناسب فرهنگ گذشته هاي شاخصبا خدمت گرفتن  تواند میبلکه دین  ؛نیست

پـس  . آن را تأیید و تکمیـل کنـد   -دینی هاي آموزهبا  مغایر نبودنالبته در صورت 
فرهنگ نیز نظـام معنـایی   . دهد میطولی، فرهنگ جامعه را شکل  اي رابطهدین در 

و ایـن نظـام معنـایی،     کنـد  مـی خاصی را براي زندگی فردي و اجتماعی تعریف 
از الگوهاي خـاص بـراي زنـدگی     اي تنیدهسرچشمه و خاستگاه مجموعه در هم 

  .آورد میاست که کل منسجم و متمایزي را در قالب سبک زندگی پدید 
ک زنـدگی را در چـارچوب   اگر بخواهیم وجوه گونـاگون سـب   ،اساس این بر
دین اسـالم، مطالعـه و وضـعیت هنجـاري و شایسـتگی آن را از ایـن        هاي آموزه
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متعدد و متنوع سـبک زنـدگی در    هاي جنبهاستنتاج کنیم، باید به بررسی  ها آموزه
  . سه دسته کلی نگرش، گرایش و کنش بپردازیم

نیز  1مرجع هاي گروه، معرفی شناسی جامعهاز طرف دیگر، طبق نظر دانشمندان 
ـ سه دسـته فـوق دار   دهی شکلنقش بسیار مؤثري بر  ، دو هـا  گـروه ایـن   زیـرا  ؛دن
و باورهـایی را بـه    هـا  ارزش، هـا  رویـه که هنجارهـا،  اول آن: کارکرد اصلی دارند

تا کنش  دهند میگران قرار معیارهایی را در اختیار کنش ،دوم. کنند میدیگران القا 
 هـاي  آمـوزه با توجه بـه   جهتدر این  2.حک زنندو نگرش خود را براساس آن م

و پیـروي از   3اسوه حسـنه  عنوان بهمتن هدایت الهی، توجه به پیامبر گرامی اسالم 
که به فضیلت اذهاب رجـس و   7مجتبیاز جمله امام  :بیت اهلسیره و سنت 

مرجـع در   هاي گروهاز برترین و واالترین  4.اند شدهمعرفی  قرآنکرامت تطهیر در 
که در پرتو واکاوي ابعاد مختلف زندگی ایشان و  روند میجامعه اسالمی به شمار 

 توان می ،واشکافی رفتارها و کردارهاي ایشان در قالب روایات و حکایات فراوان
و  ها شیوهاز  تري ملموسسه دسته فوق پرداخت و مصادیق عینی و  دهی شکلبه 

 ،بـدین ترتیـب  . دینی را تبیین و معرفی نمود هاي آموزهالگوهاي زندگی مبتنی بر 
و  هـا  آمـوزه را که درباره معرفی سبک زندگی مبتنی بر  قدري گرانمیراث  توان می

در اختیار است، در قالب سه گـروه اصـلی    7رفتارهاي عملی زندگی امام حسن

                                                           
ی انسانی برخوردار از ویژگی خاص از حیث پایگاه، ھنجار و نقش ھا مجموعهی، به شناس جامعه اصطالحدر  .١

 بر اساسکنند و می توجهمعیار و میزان  عنوان به ھا آنشود که افراد برای داوری یا ارزیابی خود، به  یماطالق 
باس توسلی و رضا عشناختی، ترجمه غالمکوئن، مبانی جامعه.(دھند یمآن، بینش، نگرش و کنش خود را شکل 

 )۱۳۸۰سمت، : ، تھران۱۳۸فاضل، ص
شناسی اجتماعی با شناسی و روانھای مرجع در جامعهگروه«صدیق سروستانی و سیدضیاء ھاشمی، اّهللاٰ رحمت. ٢

 .۱۳۸۱، نامه علوم اجتماعی، ۱۵۰، ص»ھای مرتن و فسینگرتأکید بر نظریه
  .۲۱سوره احزاب، آیه.  ٣
 .۳۳سوره احزاب، آیه .  ٤
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 کـه  هـا  پـژوهش  گونـه  این در کار طبیعت. نمود بندي دستهبینش، گرایش و کنش 
 و علمـی  شده پذیرفته هاي چارچوب در و دینی هاي آموزه در واکاوي با کوشد می

 و خارج را آن بپردازد، الگوها و ها شاخص مفاهیم، استنتاج و استخراج به ،منطقی
 ماهیـت  ،بنـابراین . دهـد  مـی  قرار متعارف و متداول نظري هاي چارچوب از فراتر

 شـود؛  استفاده توصیفی روش از تحقیق براي کندمی اقتضا ،پژوهش این استقرایی
امید است همین ورود نـاقص  . پردازدمی نیز تبیین و تحلیل به مواردي در هرچند

منـد بـه ایـن     عالقـه  ورانهو اندیش نظران صاحببه مبحث اساسی سبک زندگی، 
  .به تالش روزافزون و اقدامات عملی تشویق کند تري بیشعرصه را با پشتکار 

و سیره ایشـان   ها آموزه، به بیان 7مجتبیامام  مختصردر ادامه پس از معرفی 
  .شودمیپرداخته 

 
  7اي از زندگی امام حسن مجتبیبرگزیده
 به چشم نهیمد در يهجر سوم سال رمضان ماه مهین در امامت مولود نینخست
 دیسـ  و سـبط  ،یمجتبـ  القابش نیمشهورتر و »دمحمابو« ایشان هینک .گشود جهان
 بـا  ایشـان  یزنـدگ  از سـال  هفـت  حـدود . اشاره دارد وي بخشندگی به که است

 خـود  فیشر عمر از سال یس حدود ایشان، رحلت از بعد و شد يسپر 9امبریپ
 عـت یب بـا  يهجر چهلم سال رمضان 21 در. گذراند بزرگوارش پدر محضر در را

 یرسـ ک بـر  ،انصـار  و مهـاجر  زبـدگان  و بزرگان ویژه به ،مردم ياریاخت و یعموم
ـ معاو صـلح  انیجر 1.دیگرد مسلمانان امامت دار عهده و زد هکیت یاله خالفت ، هی

 پژوهش این هدف از خارج آن، تحلیل که است ایشان یزندگ در حادثه ترین مهم
 شـد  باعث ،صلح اهداف نشاندن یکرس به يبرا 7حسن امام موفق تالش. است

                                                           
، تھران، دفتر نشر و فرھنگ اسالمی، ۱۲۷-۱۲۰، ص7زندگانی امام حسن مجتبیسیدھاشم رسولی محالتی، .  ١

۱۳۶۹.  
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ـ د خواسته به بتواند تا دینما يریگیپ را حضرت قتل طرح هیمعاو که  خـود  نیری
ـ ا بـه . بپوشـاند  عمـل  جامـه  ،یموروث سلطنت به یاسالم خالفت لیتبد یعنی  نی

. خورانـد  او بـه  حضـرت  آن همسـر  توسط را آن و کرد هیته مهلک یسم بیترت
 اهللالقـاء  بـه  يهجـر  50 سـال  صفر 28 روز در رنج، و درد یمدت از پس حضرت
 دفـن  يبـرا  نمـاز  و لیتغسـ  از پس را او جنازه ،7نیحس امام برادرش. پیوست

، هیـ ام یبنـ  جلـوگیري  اثـر  بـر  مانجاسر یول برد 9امبریپ روضه و مسجد سوي به
  .سپرد خاك به عیبق در ایشان را

 
 7مجتبیسبک زندگی از دیدگاه امام 

  :است گیريپی  قابلاز طرق زیر  7مجتبیو سیره زندگی امام  سبک
 

  )بینش(نگرش ) الف
از باورهاي دینی با اصول اعتقادي است  مند نظام اي مجموعهمنظور از نگرش، 

سـالم و   انسان طورکلی به. شود میآن تعریف و ترسیم  اساس برکه هویت انسان 
 طـور  بـه  یاجتمـاع  و يفـرد  یزنـدگ  در را خود هک است شخصیتی يدارا کامل،

اعتقـادات خـویش سـالم و الهـی      نظر از اگر ،به همین دلیل. دهد می نشان یعیطب
 دهـد  می بروز خود از یانسان عتیطب عرف از رونیب يرفتار ،یعیبط طور به نباشد،

نخواهـد   تـأثیر  بیکه در کیفیت زندگی فردي و نیز سالمت زندگی اجتماعی وي 
  :از  اند عبارتاین موارد  ترین مهم. بود

 )اعتقاد به توحید(نگرش نسبت به خدا. 1

 در او نقـش  و )اعتقاد بـه توحیـد  (خداوند به نسبت انسان نوع نگرش شک بی
 اصـالح  و آدمـی  زندگی سبک بهبود براي عوامل ترین مهم از یکی آدمی، زندگی
 زندگی، هاي کامی تلخبا  برخورد در را مؤمنان حال تواننمی هیچ .است آن کیفیت
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 نـدارد،  اي بهـره  ایمان سرمایه از که کسی. کرد مقایسه دین بی و يماد افراد باحال
 و طبیعت اسیر را خود، بوده پذیر آسیب سختی به طبیعت نامساعد عوامل برابر در

 و مصـائب  بـا  نبـرد  صـحنه  نخسـتین  در اگـر  و .دانـد  مـی  آن قهار قواي محکوم
 خروشـان  امـواج  حملـه  مخـوف  نقطه در سرانجام نکند، نشینی عقب ها، دشواري
 دیـن  منطـق  بـه  کـه  آن امـا . رفت خواهد فرو عمیقی گرداب در روزگار، حوادث

 او. شناسـد  نمـی  مؤثر اراده خداوند را جز چیز هیچ آفرینش، نظام در متکی است،
 براي و مهربان پروردگار جانب از انسان، اختیار از خارج هاي رنج که است معتقد
 دهـد  نمی اجازه هرگز دلیل همین به گردیده، مقدر روحش و تهذیب قلب تطهیر

 را خـود  متانـت  وضعیتی هر در بلکه کنند، فلج را او روحی قدرت مشکالت، که
 افـزایش  اشروحـی  هاي لذت ،ها رنج بار سنگینی با حتی و کندمی حفظ چنانهم
  : اند فرمودهخداوند را چنین توصیف  »اهللا« ندر تفسیر واژه 7امام حسن 1.یابدمی

او کسی است که در وقت نیازمندي و سختی، موقعی کـه انسـان امیـدش از    
و از تمام اسباب از آنچه غیرخداست،  شود میغیرخدا ناامید  هاي قدرتهمه 

 رسان یارياز او هرگاه یاري بخواهم ... برد میبه او پناه  شود میدستش بریده 
مهربـانی   بخشـد؛  مـی است کـه   اي بخشنده. گوستدر وقت دعا پاسخ. است

  2.کند میاست که در دین و دنیا و آخرت ما بر ما رحم 
  : در روایت دیگري نقل شده

ـ « :ردک عرض حضرت به آن رسید و 7ردي حضور امام حسنروزي م  ابنی
ـ گو کهطوري نک وصف میبرا را پروردگار ،اللَّهرسول  پـس  .بیـنم  مـی را  او ای

 سـر  آن از بعـد  بـود  خـاموش  و ندکاف شیپ در چشم یطوالن یزمان حضرت
ه نه آغازش معلـوم  ک سزاست را ییخدا شیستا و سپاس«: فرمود و برداشت

است و نه پایانی دارد، نه از قبل قابـل درك اسـت و نـه از بعـد محـدودیتی      

                                                           
  .۱۳۸۶ بوستان کتاب،: ، قم۱۷۵، صرسالت اخالق در تکامل انسانالری،  مجتبی موسوی.  ١
  .۱۳۸۶عطارد، : ن، خراسا۶۴۷-۶۴۸، ص۲، ترجمه محمدرضا عطایی، ج۷مسند امام حسنعزیزاّهللاٰ عطاردی، .  ٢
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نـه   ؛در نیایـد  هـا  انسـان نگنجد، در فکر و خطـور   ها وهمو  ها عقلدر ....دارد
بوده؟ و  زمان چه در و کی: صفت او را درك کنند تا بگویند ها ذهنمغزها و 

یداست و نه در چیزي ناپیداست و نـه  نه بر چیزي پ ،نه از چیزي پدیده است
آنچه را کـه   .بود نندهکآغاز پس دیآفر را خلق .از عالم هستی رها و جداست

خـداي   ن اسـت یا .داد انجامرد، بدون سابقه بود و هرچه اراده فرمود، ک آغاز
  1.است عالمیان پروردگار و من پروردگار هک شما

، هـا  شـناخت و تعـادل بـین    ترین تأثیر چنین نگرشی، انسجامبدیهی است کم
  .زندگی است هاي بخشعواطف و اعمال در بسیاري از 

 در پرتو اعتقاد به معاد نگرش به زندگی. 2

 واسـطه  به و دهدمی قرار خویش آرمان و مطلوب را دنیوي زندگی ،انسان گاه
 از کـه  شـود  مـی  تخیالت از عالمی در غرق چنان ،دراز و دور امیدهاي و آرزوها
 در اخـتالل  موجبات ترتیببدین، شده بیگانه بکلی خویش یینها هدف و زندگی
 را خویش آرزوهاي مرگ، یاد با اگر که درحالی نماید، می فراهم را خویش زندگی
 گیـرد،  نظر در خویش جاودان حیات براي معبري را دنیوي زندگی و دکن تعدیل
 و درست مندي بهره و روزافزون کوشش با و یابدمی دیگري رنگ او براي زندگی
 7حسن امام. بخشد می بهبود را خود زندگی کیفیت خویش، هاي داشته از کامل
  : فرماینداین زمینه می در نیز

 ثروتمنـد  باشـی،  خشـنود  داده قرار تو بهره خدا چهآن به اگر....  آدم پسراي 
 هـاي  سـاختمان  و اندوختنـد  اریبس هک بودند یگروه شما مقابل در...  یهست
ـ فر ارشـان ک و شدند كهال همه. داشتند دراز يآرزوها و ساختند مکمح  بی
 متولـد  مـادر  از هکـ  يروزاز  ،آدم پسر يا. شد قبرستان ها آن هاي خانه و بود

ــد ــتهیپ ي،شـ ــابود راه در وسـ ــر ينـ ــو عمـ ــت شیخـ ــه از. یهسـ  در آنچـ

                                                           
  .۱۳۸۶، ۶۴۵، ص ۲، ھمان، ج۲؛ عطاردی،ج۱۳۸۹جامعه مدرسین، : ، قم۴۵، صتوحیدشیخ صدوق، .  ١
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 توشـه  مـؤمن  .نک برداري بهره ات آیندهبراي ) زندگی هاي سرمایه(اختیارداري
وا و( ؛است برخوردار ایدن در افرک و دارد برمی د و نَّ تَزَ    1)التَّقْوي الزَّاد رَیخَ فَإِ

  : فرمایندمیدر حدیث دیگري نیز 
آخرتـت   ي، و بـرا کنی می یه گویا همیشه زندگکن کار کدنیایت چنان  يبرا
 2ردی مه گویا فردا خواهکن کارک اي گونه به

و  دیـن  بـه  نسـبت  ورزيحـرص  بـر  را فتـوت  و ایشـان، مردانگـی   چنین هم
 در غـرق  و دنیـوي  هـاي یدارای هشیفت نه اند کرده براي آخرت معرفی گیري توشه
ةِ  َعِن  ُسِئلَ  وَ «: شدن آن لذات ُجلِ  ُشحُّ  ع َفَقالَ  اْلُمُروَّ  ِقیاُمـهُ  وَ  َمالَـهُ  ِإْصـَالُحهُ  وَ  ِدیِنهِ  َعلَی الرَّ
  3.»ِباْلُحُقوق

 نگرش به خود. 3

هاي منفی است که گاه در زندگی آدمـی   ارزشی یکی از هیجان بی احساس
تواند  نرسیدن به اهداف یا کمبود انگیزه براي ادامه زندگی، می. شود ایجاد می

رسد که حتی براي  وقتی فرد به این باور می. در این احساس نقش داشته باشد
نگیـزد، دچـار   توانـد خـود را برا   اش، نمی ترین تکالیف زندگی دادن مهمانجام

ارزشی شده، زندگی را پـوچ ، هـدف را گـم، و آینـده را تهـی از       احساس بی
افکار خودکشی و اقـدام  . پندارد کننده می نشاط و طراوت بلکه سرتاسر خسته

دهند  امام به چنین افرادي هشدار می. بدان، اساساً از این احساس ناشی است
د و همواره هـدف خلقـت   گاه اصلیت و خود خویش را فراموش نکنن که هیچ

  : خویش را در نظر داشته باشند
ـ افرین هـود یب را شما خداوند هک دیبدان نیقی به  تـان یرها خـود  حـال  بـه  و دهی

 پخش انتانیم در را شما يروز و قوت رده،ک ثبت را عمرتان سرآمد نساخته،

                                                           
  .۱۱۲، ص۷۵ج ،۷۵ج ،بحاراالنوار.  ١
  .ق۱۴۰۵داراالضواء، : جا، بی۶۳، صالناضرهحدائقیوسف بحرانی، .  ٢
  .ق۱۳۹۴االعلمی،مؤسسه : ، بیروت۲۳۵، صالعقولتحفابن شعبه حرانی، .  ٣
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 در آنچه هک بداند و بشناسد را خود گاهیجا خردمندي هر هکآن يبرا ؛ده،نمو
 او بـه  هرگـز  ،شده داشته غیدر او از آنچه و دیرس خواهد او به ،اوست ریتقد
ـ فاک ایدن يروز از را شما ،رسدنمی  پرسـتش  و عبـادت  يبـرا  و فرمـوده  تی
ـ  نموده و قیتشو يگزارسپاس بر و ساخته آسوده را خاطرتان خود،  يادآوری
ـ نها هک -يزگاریپره به و داشته رمقر شما بر را خود  -اوسـت  يخشـنود  تی

   1.رده استک سفارش
وجـودي و اسـتعدادهاي درونـی     هـاي  سرمایهاز  توان می صورت اینتنها در 

  .را برد و سبک و کیفیت زندگی خویش را ارتقا داد ها بهرهخویش، بهترین 
 
 )توجه به رفتارهاي فردي و خودسازي(گرایش) ب

 در افـراد  توانـایی  و سلیقه به که است و اخالقیاتی ها ارزشگرایش،  منظور از
بـه اخالقیـات و رفتارهـاي     دهـی  شکلو ضمن  دهدمیجهت  شانفردي زندگی
 مطلـوب  سطح، این در حقیقت در. گذاردمینیز تأثیر  هاآنسبک زندگی بر ، آنان
 در کـه  شـود  مـی  تعریـف  نقشـی  اسـاس  بـر  اسالمی، فرهنگ در چیزي هر بودن

 فـردي  رفتارهاي ،اساس این بر. دارد خداوند تأثیر به او نزدیکی و انسان سعادت
 تـوان  مـی  - عبـادات  غیـر  حـوزه  در چه و عبادات حوزه در چه - را شخص هر
  :شوداشاره میبرخی از این امور به در ادامه  .نمود معرفی او هاي گرایش عنوان به

 عبادت. 1

به یاد خداوند بودن و او را عبادت کردن، راه و رسـم خوشـایندي در جهـت    
زیرا عبادت، پیوند استواري است  ،بهبود سبک زندگی آدمی است نفس وسالمت 

خیـر و فضـیلت در دنیـا و     سوي بهو او را  سازد میکه آدمی را با خالقش مربوط 
که تمامی هستی، به اذن  رساند میجایی ه و در نهایت او را ب دهد میآخرت سوق 

د نْم«: فرمایندمی 7امام حسن. خداوند، مطیع او خواهند شد ب ع اللّه د ب ع اللّه  ـه  لَ
                                                           

  .۲۳۲ھمان، ص.  ١
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 ،اسـت  عبادت طالب هک سک هر«: 7بنابراین طبق سخن امام مجتبی 1.»ءیشَ لَّک
 انیز واجبات به مستحبات حتی اگر سازد، زهکیپا] گناهی هر از[ آن يبرا را خود
  2.»کندمی كتر را ها مستحب ،رساند می

. شـود  مـی اشـاره   ها آنعبادت مصادیق متعددي دارد که در ادامه، به برخی از 
 انجـام پـاك   انگیـزه البته گرچه تمامی امور انسان اگر با نیت الهـی و اخـالص و   

 شـده  شـناخته مصادیق  عنوان بهظهور موارد زیر کنند،  میشوند، حکم عبادت پیدا 
  . تر نمایان استبیشعبادت، 

  تفکر) الف
در شمار برترین  3شعار دعوت پیامبر بزرگوار اسالم عنوان بهاندیشیدن تفکر و 

، متوقـف بـر تفکـر    تمامی عبادات و اعمال پسندیده آدمی زیرا :عبادات قرار دارد
   :اند فرموده بارهایندر  7امام حسن. است

زیرا تفکر مایـه حیـات دل شـخص بینـادل و کلیـد       !باد به اندیشیدن شما بر
   4».درهاي حکمت است

  : اند نمودهدر حدیث دیگري نیز اصحاب خویش را به این امر مهم تشویق 
پـدر و مـادر    ،زیرا اندیشیدن کنم؛ میشما را به تقوا و اندیشه مداوم سفارش 

   5هر خیري است
داراي مراتـب و مراحلـی    ،)کنند میآنچه بدان فکر (تفکر نیز به اعتبار متعلقش

کریم، تفکر براي شـناخت حضـرت    قرآن هاي زهآمو پایه براست که باالترین آن، 

                                                           
  .۱۰۸، ص۲ورام، ج.  ١
  .۲۳۶، صالعقولتحف.  ٢
 .۱۰۸سوره یوسف، آیه.  ٣
  .ق۱۳۳۸: ، تھران۲۴۱، صالوریاعالمبن محمد طبرسی، فضل.  ٤
  .۱۳۸۶استان قدس : ، مشھد۱۵۲، ص ۱، جآداب و اخالق در اسالم مجموعه ورام،محمدرضا عطایی،  . ٥
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چنین تفکـري اسـت کـه     بهسفارش ویژه ائمه  1.حق و اندیشه در معارف اوست
امـا   رسـاند؛ میمراتب قرب خداوند  بهزنده نمودن روح و دل، انسان را  واسطه به

 7امام حسـن . اندیشدمینیازهاي مادي بشر  دربارهتنها  ها، انسانمتأسفانه برخی 
  : فرمایند میافراد  گونه اینبه خطاب 

، چگونـه در امـور عقلـی و    اندیشد میشگفتا برکسی که درباره خوراك خود 
  2؟کند نمیمعنوي خویش اندیشه 

 قرآنانس با ) ب

و بهترین راه براي بهبود و اصالح سبک زندگی آدمی، مراجعه به  ترین مطمئن
طبق فرمایش . ر آن استزندگی ارائه شده د هاي سبککریم و الگوگیري از  قرآن

  : 7امام حسن
 سپـس بایـد هـرک   . هاسـت  دلهـدایت و صـفاي    هـاي  چـراغ  قـرآن در این 

و این صـفت را   روشنایی آن جال دهد وسیله به ،دلش را جال دهد خواهد می
   3دارد نگهدر خود 

کـه   سـازد  مـی ، ما را به این هدف رهنمون قرآن هاي قصهدر حقیقت تفکر در 
از سبک و سیره زندگی انبیـا و   اي گوشه، توجه آدمی به هاآن یکی از اهداف بیان
خداوند سبحان از ایـن طریـق، بـه اصـالح و ارتقـاي کیفیـت        .اولیاي الهی است

در مقابـل خطـاي    7حضـرت یعقـوب  برخورد کریمانه . پردازدمیزندگی آدمی 
7برادران یوسف

 5براي برآوردن نیازهـاي خـانواده   7موسیحضرت یا تالش  4
کارهایی براي بهبود و اصـالح سـبک زنـدگی    راه... و  6دیگرم به حقوق یکاحترا

                                                           
  .۴۶آیهسوره سبأ، .  ١
  .ق۱۳۹۴، )عج(جا، مدرسه امام مھدی، بی۳۴۴، صالحزینسلوهابن راوندی، .  ٢
  .۱۱۴، ص۷۸، جبحاراالنوار.  ٣
  .۹۷-۹۸سوره یوسف، آیه.  ٤
  .۲۹سوره قصص، آیه.  ٥
  .۲۳۳سوره بقره، آیه.  ٦
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و عمل بر طبق تعالیم آن، تأثیر بسـیار زیـادي    قرآنانس با  ،به همین دلیل. هستند
  : اند فرموده باره دراین 7امام حسن. حوه زندگی آدمی دارددر ن

 .را پیش روي خود قرار دهید تا شما را بـه راه هـدایت راهنمـایی کنـد     قرآن
 نمایـد، ، کسی اسـت کـه بـدان عمـل     قرآنبه  کس همهسزاوارتر از   راستی به

 طور بههرچند آن را  ندکسی است که بدان عمل نک قرآن،دورترین فرد نیز از 
   1بخواندپیوسته 

  .ار زیادي در کیفیت زندگی آدمی داردبنابراین الگوگیري از تعالیم قرآن، تأثیر بسی
 دعا کردن) ج

 رود، مـی او بـاال   سوي بهدعا ارتباطی میان بنده و پروردگار و کالمی است که 
در کـالم امـام   . ود آمـده اسـت  نیز کالمی است که از سوي همو فر قرآن کهچنان
ـ   دربارهعبارات و تأکیدات فراوانی  7حسن  بـراي . دعـا وجـود دارد   هترغیـب ب
  : فرمایندمیایشان  ،نهنمو

خداي عزوجل در درخواست را به روي کسی نگشوده است کـه در اجابـت   
او بسته باشد و براي کسی در عمل را باز نگشـوده اسـت کـه در     به رويرا 

  2.قبول را از او باز داشته باشد
با بررسی متون تاریخی برگرفته از زندگی این امام بزرگوار، ادعیه  طورکلی، به

متفـاوت از ایشـان صـادر     حـاالت فراوانی موجود است که در حاالت مختلف و 
شک توجه و اهتمام به هریک از این ادعیه، تـأثیر بسـزایی در رفـع    یب. است  شده

گیري از اطالـه  جلـو  دلیـل  به .بهبود سبک زندگی آدمی دارد جا آنمشکالت و از 
دعاي رفع اندوه، دعا در شـب  : گردد میکالم، تنها به ذکر عناوین این ادعیه اکتفا 

                                                           
  .۷۳۵، ص۲عطاردی، ھمان، ج.  ١
  .۱۱۳، ص۷۸، جبحاراالنوار.  ٢



 47    7زندگی از منظر امام حسن مجتبی سبک

قدر، دعا در وقت افطـار، دعـا در قنـوت نمـاز وتـر، دعـا بـراي مـؤمن، دعـاي          
  1.دعاي طلب باران و درخواست فرزند

 مدیریت زمان . 2

اصلی زندگی  هاي کی از شاخصهی، ها فرصتغنیمت شمردن مدیریت زمان و 
کـه اسـتفاده بهینـه از     دهـد نشان میتفحص در زندگی افراد موفق، . ستاآل ایده

ن است که موجبات افـزایش  بهتر زندگی کرد اولیهیکی از راهکارهاي ، ها فرصت
 7امـام حسـن  . کند میمیزان رضایت از زندگی و ارتقاي کیفیت آن را نیز فراهم 

  : اند فرمودهن مهم توجه داشته و به ای ،در طول دوران عمر مبارك خویش
   2.گردد می، و دیر باز گذرد میفرصت زود 

  : اند فرمودهدر حدیث دیگري نیز 
آمـدن در حـال از دسـت دادن عمـر      دنیا بهتو همواره از آغاز ! اي فرزند آدم

زیـرا مـؤمن    ؛برگیر ات آیندهبنابراین از آنچه در دست داري براي . خویشتنی
  3.برد میو کافر لذت موقت  گیرد میتوشه 

اهمیـت در سـیره   با، از مـوارد  ها فرصتاز  مندي بهرهبنابراین مدیریت زمان و 
 .است 7حسنزندگی امام 

 کنترل خشم. 3

 براي داشـتن . به آموزش نیاز داردکه کنترل خشم، مهارت بسیار سختی است 
تمـرین و   باید قدرت کظم غیظ را در جامعه و محیط تربیتی دینی،سبک زندگی 

ه بـه  کـ بل ؛سـت یبـروز نـدادن آن ن   يامدیریت بر خشم به معنالبته  .نمودتقویت 
ابراز هدفمند خشم، متناسب با اهمیت موضوع و بدون آسیب به خود و یا  يامعن

                                                           
  .۸-۹ص، ۱عطاردی، ھمان، ج.  ١
  .۱۱۳، ص۷۸، جبحاراالنوار.  ٢
  .ق۱۴۱۴البیت، جا، مؤسسه آل، بی۲۹۷، صالدیناعالمحسن دیلمی، .  ٣
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توانایی انسان در کنتـرل   7، از نظر امام مجتبیشاید به همین دلیل .دیگري است
  : فرمایند میایشان . اوستتدبیر و قدرت عقل  هاي نشانهخشم، از 

  1.مگر در وقت خشمگینی شود نمیاندیشه و تدبیر شناخته 
  : فرمودند ،را از ایشان پرسیده بودند »حلم«در جواب کسی که معناي  چنین هم

مک قَالَ غَ ظْ    2النَّفْس؛ کملْ و ظیالْ
  .فروبردن خشم و کنترل خویشتن، همان حلم است

 صبر .4

 در .رود می باال بردباري سار سایه در ،استعدادش و عالقه بروز براي فرد تالش
 از، 7دینـی، از جملـه امـام حسـن     پیشوایان هاي روایت و کریم قرآن هاي آموزه
نمونه، ابـن ابـی    براي ؛است آمده میان به سخن بسیار آن هاي ثمره و صبر فضایل

  : گویدمی الحدید از قول امام
وجود چیزي را سودمندتر از صـبر و   ،آزمودندران نیز گما آزمودیم و آزمایش

صـبر مـداوا    بـا  چیـز  همـه زیرا  ؛پایداري ندیدیم از تر زیانفقدان چیزي را پر
   3.مدارا کرد توان نمیولی آن را به چیزي  شود می

بـر هـر بـال و مصـیبت را از مـوارد خیـري        کردن صبردر حدیث دیگري نیز 
خَیرُ«: که خالی از هر شري است اند دانسته ي الْ ذ ا الَّ یه شَرَّ لَ رُ فب ـی  الص لَ ـۀِ  ع ازِلَ  4»النَّ

  :فرمایندمی انیب گونه نیا را مصائب در صبر ارزش چنین هم
 یعلـ  آجرنـا  و تهیمعص یال لصرنا بۀیالمص یعل الجزع کلف لو يالذ الحمدهللا
   هیال الرجوع من البد يالذ الصبر

                                                           
  .۱۱۴، ص۷۸، جبحاراالنوار.  ١
  .۱۰۲ھمان، ص.  ٢
  .ق۱۴۰۹العربی، داراحیاء التراث: ، بیروت۳۱۹، ص۱، جالبالغه شرح نھجالحدید، ابن ابی.  ٣
  .۲۳۴، صالعقولتحف.  ٤
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 سـوي  بـه  ،کـرد  مـی  فیـ تکل را بتیمصـ  بـر  تابی بی اگر که را ییخدا سپاس
 اي چـاره  داده کـه  پاداش يصبر بر را ما بلکه ،شدیم می رهسپار يو تیمعص
  . ستین آن به بازگشت جز

بنابراین براي افزایش آرامش و ارتقاي کیفیت زندگی خویش باید صبور بود و 
  .سرلوحه خویش قرار داد زندگیتمرین صبر را در 

 خودآرایی 5.

دریافت  توان می ،در برخورد با دیگران 7مجتبیامام با نگاهی به سیره عملی 
، همـواره بـه   گرایـی  تجمـل در عین ساده زیستن و پرهیـز از اسـراف و   ایشان که 

را بـه   دیگرانو با رفتار خویش، همواره  ادنددمیزیبایی و آراستگی ظاهر اهمیت 
  : از عربات نقل کرده وایتیابن ابی شیبه در ر. کردند می راهنماییاین مهم 

 ،بر تن حسن بن علی پیراهن نازك و عمامـه نـازکی را دیـدم کـه از نـازکی     
   1.شد میدیده ) یا زیر پوشش(کمربند

  : کندمینقل  نیز بود 7عمیر بن مأمون که دخترش همسر امام حسن
رغـم روزه بـودن،   پسر زبیر امام را به مهمانی دعوت کرد و آن حضرت علـی 

حرکــت، بــه محاســنش روغــن مالیــد و  منتهــا قبــل از. پــذیرفتدعــوت را 
   2.را معطر نمود هایش لباس

  : کندمیعبداهللا به بریده نیز از پدرش نقل 
، حسـن و حسـین آمدنـد در    خوانـد  میبراي ما خطبه  9روزي رسول خدا

   3.که پیراهن سرخی بر تن داشتندحالی
  امام در حدیث دیگري نیز فرمودند 

  4.را معطر نماید اش جامهه زن شانه کند و است ک شایسته

                                                           
  .ق۱۴۰۰، ھند،۱۷۶، ص۸، جالمصنفابی شیبه،  ابن.  ١
  .۹۱۲، ص۲عطاردی، ھمان، ج.  ٢
  .۹۱۵ھمان، ص . ٣
  .ق۱۳۷۰انتشارات شریف رضی، : ، چاپ چھارم، قم۴۵، صاالخالقمکارمطبرسی، شیخ .  ٤
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در خضاب و رنـگ کـردن مـو     سیره امام دربارهاحادیث بسیاري نیز  چنین هم
   1.گردد میاکتفا  ها آندلیل اختصار کالم، تنها به ذکر آدرس ه وجود دارد که ب

 ،مالی که قرار دارد وضعیتدر هر  ،مؤمن و متعهد انسانبنابراین شایسته است 
تـا بـین    بکوشـد زیستی، به ظاهر و سر و وضع خود برسـد و  حفظ ساده در عین

سیرت و صورت زیبا جمـع کنـد و آراسـتگی معنـوي و بـاطنی را بـا آراسـتگی        
ظاهري و پاکیزگی درهم آمیزد و در اجتماع با ظاهر آراسته حاضر شود تا ذهنیتی 

الگـویی بـراي    ،د و خودگردخوشایند در بین افراد جامعه نسبت به مؤمنان ایجاد 
  .دیگر افراد در این زمینه باشد

 آداب غذا خوردن. 6

تـأثیر بسـیار زیـادي     او بر زندگی انسان و سالمت ،رعایت آداب غذا خوردن
شمندان علم تغذیـه و بهداشـت نیـز بسـیاري از     دان هاي یافتهعلوم جدید و  .دارد

 7در حدیث مرفوعی از حسـن بـن علـی    برقی .اند نمودهفواید این ادب را بیان 
  : کندمینقل 

براي صرف غذا بیـاموزد،   ها آناست که شایسته است هرکس  ویژگیدوازده 
آن چهـار  : واجب، چهار مورد سنت و چهار مورد ادب اسـت  ها آنچهارتاي 

شـکر خـدا و راضـی    ، معرفت، نام خدا را بردن: مورد واجب عبارت است از
نشسـتن روي پـاي   : چهار مورد سنت عبارت است از آن . بودن به رضاي او

خـوردن آنچـه دم دسـت اسـت و مکیـدن       2چپ و با سه انگشـت خـوردن،  

                                                           
 .۹۱۵، ص ۲عطاردی، ھمان، ج ؛۲۴۸، ص ۸، جالمصنف.  ١
- ھنوز آفتابه لگن. سه انگشت، ھمراه با شستن دست استگفتنی است که استحباب خوردن با دست، آن ھم با .  ٢

را کامل  ھا دسترسی به آب روان نبود، دست جا ھمهھای قدیمی در برخی منازل وجود دارد؛ چون در 
خوردند که  یمخوردند و چنان پاکیزه  یمشستند، سپس غذا را با سه انگشت، نه ھمانند کودکان با مشت،  یم

بدیھی است امروزه که قاشق و چنگال در اختیار است، توصیه به . گرفت یمغبت انجام مکیدن انگشتان نیز با ر
 .شود ینمغذا خوردن با دست 
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، کوچـک  هـا  دسـت شسـتن  : اسـت عبـارت  اما آن چهار مورد ادب . انگشتان
  1.تر نگاه کردن به دیگرانطورکامل جویدن، کمه برداشتن لقمه، ب
د یا ضـررهاي برخـی غـذاها اشـاره     به فوای ،ویژه طور بهدر برخی روایات نیز 

  : از جمله. اند نموده
چـون داراي  ) در دهانتـان بچرخانیـد  (، مضمضـه کنیـد  خورید میهرگاه شیر 
 2.چربی است

 ،کند ینمن یاسالم در مورد تغذیه، تنها سالمت جسم را تضم يرهنمودهاالبته 
بـر  علـم ، ه عقل و ک جا آناز  چنین هم .جان نیز هست سالمت کننده ینتضمه کبل

اسـالم   ياز رهنمودهـا  یمت برخکح بسا چهنش احاطه ندارند، یآفر يرازها همه
ـ  ين بـه معنـا  یا تردید یب یول ؛دانش امروز مجهول باشد يبرا بـودن آن   دلیـل  یب

ام اسالم ، در گذشته مجهول بود کاز اح يفلسفه شمار که چنان ؛ستیرهنمودها ن
 .برده است یپ ها آنو امروزه علم به راز 

 
 )رفتارهاي اجتماعی(کنش) ج

 سـطح  در اسالمی يها آموزه از برگرفته عینی رفتارهاي شیوه بر مشتمل کنش
 بشر زندگی تاریخی، مطالعات بر اساس. هاست انسان سایر با ارتباط در و اجتماع

 بـه  یابی دست امکان اجتماعی، زندگی و بدون بوده اجتماعی صورت به دیرباز از
بهبـود سـبک زنـدگی و ارتقـاي کیفیـت آن       سپسو  انسانی متنوع يها يازمندین

 نیتـر  موفـق که در طـول تـاریخ،    دهد یمنشان  ،متعدد يها یبررس .نیست ممکن
 بـه  بنـدي پـاي  و نـوع هـم  به خدمت و همکاري که حس اند بوده ییها آنجوامع 
جامعه را یک  ،به همین دلیل اسالم .است بوده تر شیب ها آن در وظایف دادنانجام

                                                           
  .۹۱۷، ص۲، عطاردی، ھمان، ج۴۵۹، صالمحاسنبرقی، .  ١
  .۲۲شیخ طبرسی، ھمان، ص.  ٢
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دیگـر داراي وظـایفی   که در آن تمامی افراد در برابـر یـک   داند یمخانواده بزرگ 
تکـالیف خـویش را    نیتـر  مهـم نیـز یکـی از    7جهت امام حسندر این . هستند

قـرار داده و در قالـب رفتـار و گفتـار      انانضرورت توجه و اهتمام به امور مسلم
گنجایش پژوهش، تنها  لیدلبه در ادامه . اند پرداختهبارها به این موضوع  ،خویش

کـه تـأثیر بسـیار زیـادي نیـز در سـبک        شود یماشاره  از این رفتارها يا گوشهبه 
   :زندگی آدمی و بهبود کیفیت آن دارند

 رسیدگی به امور مردم. 1

موردتوجه همواره  ،و سفارش به تأمین نیازهاي ایشان مسلماناناهتمام به امور 
روزي فـردي از امـام   . بوده اسـت  7امام حسنمخصوصاً  :اسالم و سیره ائمه

کسـی  «: فرمـود  »است؟ تر گذران خوشچه کسی از همه مردم «: پرسید 7مجتبی
در حـدیث دیگـري از ایشـان     1».که دیگـران را در زنـدگی خـود شـریک سـازد     

در  کـس  هـیچ کسـی کـه   «: فرمود »زندگی چه کس از همه بدتر است؟«: پرسیدند
  2.»زندگی او زندگی نکند

   :فرمودند 9ایشان از قول رسول خدا چنین هم
 بـرآوردن  يبـرا  کـه  یکسـ «: فرمـود  کـه  9خـدا  رسول از و از پدرم دمیشن

 را خـدا  سـال  هـزار نـه  کـه  است آن کند مانند تالش ،یمسلمان برادر حاجت
   3».بوده است عبادت و امیق حال در ها شب و دار روزه روزها که کرده عبادت

روشـن   را مـردم  جیحـوا  قضـاي  ثواب و لتیفض ،امام شیفرما و ثیحد نیا
ایشان یکی از اهـداف   چنین هم .است ارزش نیباالتر و ثواب نیبرتر کهسازد می

                                                           
  .تا جا، بی، بی۲۱۵، ص۲، جتاریخ یعقوبییعقوبی، .  ١
 .۹۵۵، ص۲عطاردی، ھمان، ج.  ٢
  .ق۱۴۱۶دارالحدیث، : ، تھران۴۴۳، ص۶، جالحمکهمیزانشھری،  محمد محمدی ری.  ٣
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رسیدگی به امـور مـردم، حفـظ خـون      را صلح خویش با دستگاه خالفت معاویه
 2.اند کردهو نیز خیرخواهی و بقاي عمر جامعه معرفی  1ایشان

داشـتن   نظـر  دررفاه و حس لـذت از زنـدگی،    یکی از رموز افزایش ،بنابراین
البتـه ایـن امـر    . مشکالت زندگی دیگران و تالش براي رفع نیازهاي ایشان است

 :شود میاشاره  ها آنمصادیق مختلفی دارد که در ادامه به برخی از 
 انفاق و صدقه -1-1

تـرین   تشویق و ترغیب افراد به انفاق و بخشش مال بـه دیگـران، یکـی از مهـم    
عنـوان تجـارت پایـدار در قـرآن      مصادیق اهتمام به امـور مسـلمانان اسـت کـه بـه     

و تأثیر بسیار زیادي در بهبود سبک زندگی اقتصادي جامعـه و ارتقـاي    3شده معرفی
نیز، به این مهم پرداخته و دادن مال در حالت سختی  7امام حسن. کیفیت آن دارد

در حقیقت وجـود روح   4اند کردههاي بخشندگی معرفی  و گشایش را یکی از نشانه
تک افراد جامعه و بذل مال در حالت آسانی و تنگـی، عـالوه بـر     انفاق در میان تک

موجـب از بـین رفـتن     5.آورد که موجبات تطهیـر و تزکیـه نفـس را فـراهم مـی     این
گردد زیـرا   هاي ناشی از فقر و فاصله طبقاتی نیز می هاي اجتماعی و افسردگی تنش

هـاي صـنعتی و مـادي،     بزرگ اجتماعی که به مـوازات پیشـرفت   یکی از مشکالت
سازد، مشکل فاصله طبقـاتی  ها را فراهم می موجبات اخالل در سبک زندگی انسان

از طریـق   :به همین دلیل تعالیم اسالم و ائمه. میان قشرهاي مختلف جامعه است
دار نمـودن و  ، سعی در بیـ ...چون انفاق، صدقه، زکات و تشویق افراد به اموري هم

                                                           
 .۱۵-۲۵، ص۴۴، جبحاراالنوار.  ١
 .۲۴۰رسولی محالتی، ھمان، ص.  ٢
  .۲۹سوره فاطر، آیه.  ٣
  .۲۵۷، صاالخبارمعانی. ٤
 .۱۰۳سوره توبه، آیه.  ٥
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زنده کردن روح ایمان و برادري میان مسلمانان دارد که از این طریق، سبک زندگی 
چنین از دیگر سو، مطابق فرمایش امام، بذل مال در  هم. افراد نیز بهبود خواهد یافت

دهـد  مندي از نعم اخروي افزایش می راه خدا، شوق آدمی را براي لقاي الهی و بهره
رو، ایشان براي رهـایی   ازاین. کند یوي و اخروي را فراهم میو موجبات سعادت دن

مـردي بـه امـام    . اند انسان از ترس پس از مرگ، انفاق در راه خدا را سفارش نموده
  :ایشان فرمودند» !ترسم من از مرگ می«: عرض کرد
 کـه  درحـالی  اي گذاشتهاین بدان جهت است که تو مال خود را پس از خود  

  1.رسی میکه با مردن بدان  شدي میحال ه بودي، خوشاگر جلوتر فرستاد
  )صلح و دوستی(حسن معاشرت با دیگران -2-1

، از هـا  انسـان ارتباط پسندیده همراه با مهر و محبـت بـا    7از نظر امام حسن
از نظر ایشان، مصاحبت . کرد به آن توجهاموري است که باید در روابط اجتماعی 

 نشان دهندهایمان فرد و  هاي نشانهداري، از همسایهخوب با مردم و رعایت آداب 
ایشان در ضمن کالمی خطاب بـه یکـی از اصـحاب    . میزان عدالت شخص است

  :فرمودند
 نْ و س ح نْ جِوار أَ م ر اوماً نْکتَ كج لس م- بِ واحص لِ النَّاس مثْ ب  ما بِ نْ تُحـ  أَ
بوی احكص لًا  نْکتَ بِه دع  
 مـردم  بـا . بـود  یخـواه  مسـلمان  صـورت  اینکه در  نک داري ایههمس ویکن

 عـادل  صـورت  ایندر  ،نندک مصاحبت تو با یلیما هک ینوع به نک مصاحبت
   2.بود یخواه

عقـل معرفـی    هاي نشانهدر حدیث دیگري نیز حسن معاشرت با دیگران را از 
   3.اند فرموده

                                                           
  .۲۱۵، ص۲، جتاریخ یعقوبی.  ١
  .۲۴۱، صالوریاعالم.  ٢
 .۱۰۲، ص۷۵، جبحاراالنوار.  ٣
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سیره امام در برخـورد بـا دسـتگاه خالفـت و در رأس آن معاویـه،       طورکلی به
ایشان بارها طی . حتی دشمنان است همهنمونه بارزي از نحوه معاشرت ایشان با 

، حسن معاشرت مسلمانانحفظ مصلحت  منظور بهمتعدد،  هاي رانیسخنو  ها نامه
  : و دوستی خویش را ثابت نمودند

 یخـواه  یبزرگـ  بینص و بهره ي،بردار من با مخالفت از دست اگر که بدان
 کنم می شنهادیپ تو به رو ازاین و شده مراعات زین مسلمانان مصلحت و داشت

ـ  اصرار شیخو باطل در ماندن در نیا از شیب که  و يداربـاز  دسـت  و يورزن
 راه پـس ...  یکنـ  عـت یب زیـ ن تـو  انـد  کـرده  عـت یب من با که مردم ریسا مانند

 کـه  یکسـ  بـا  خالفـت  دربـاره  و آر فـرود  میتسـل  سـر  و ریگ شیپ مسالمت
 وسـیله  بـدین  تـا  يمجـو  زهیست ،است سزاوارتر تو از و دارد را آن یستگیشا

 کلمـه  وحدت و برداشته یرگیت و فرونشاند را اختالف و جنگ آتش خداوند
   1.دیآ دیپد سازش و اصالح مردمان میانه و شود دایپ
شود، امـام در برخـورد بـا دشـمن خـویش و دشـمن        گونه که مشاهده می همان

صـمیمانه و   گـوي گفت طریق از 2)یْخشی َأْو  یتََذکرُ  لََعلَّهُ  لَیناً  َقْوًال  لَهُ  َفقُوال(اسالم، مطابق 
  .اند بدان امید که وي از مخالفت و لجاجت خویش دست برداردگفته سخن لطیف
 بخشش دیگران -3-1

 یآدمـ  یاجتمـاع  و يفـرد  یزنـدگ در  تعادلجاد یا ،گذشت یدهفا ینتر بزرگ 
 يهـا  روش کاسـتن  و یگـران دبهبود روابط با  موجب یاجتماع تعادل زیرا ؛است

 و حسـد و افتـرا   یگـران داز  ییبـدگو ، ییجو انتقاممانند  یجانیه یهتخل نامطلوب
 تعـادل  .اسـت  یگـران دارتباط افراد بـا   خوردن هم به موجب یهمگ هک .گردد یم

محفـوظ   و یگراند به ینیبدب، یافسردگ، اضطراباز  یريجلوگ موجب نیز يفرد

                                                           
  .ق۱۳۸۵نجف، : ، عراق۴۷، صالطالبیینمقاتلابوالفرج اصفھانی، .  ١
  .۴۴سوره طه، آیه.  ٢
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بنـابراین توجـه بـه ایـن      1.شـود  یم روانبرهم خوردن سالمت  عوارضاز  ماندن
در  7امام حسـن . رفتار، تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت و سبک زندگی آدمی دارد

  : فرمودند زمینهاین 
در مجازات گنـاه کسـی شـتاب نکـن بلکـه در آن بـین، فرصـتی نیـز بـراي          

   2.بگذار خواهی معذرت
  : اند فرمودهیا در حدیث دیگري 

 ارکـ گناه براي هک است هنگامی ،ندک پوشی چشم دیبا میرک هک یموقع نیبهتر
  3.است دشوار خواستن پوزش

 هکـ  گردیـد  یخالفـ  بکـ مرت حضـرت،  ارانکخدمت از یکیروزي  چنین هم
: گفـت  ارکـ خـدمت . ننـد ک هیـ تنب را او نـد داد دستور امام. شدمی هیتنب بایست می

 دنبالـه  ارکخـدمت  ».دمیبخش را تو«: فرمودند امام. 4)النَّاِس  َعِن  َواْلعاِفینَ (! من يموال«
ُ «: خواند را هیآ  برابـر  دو و يآزاد خـدا  راه در تو« :فرمود امام. »الُمْحِسنینَ  یِحبُّ  َواّهللاٰ

   5».پرداخت خواهم تو به را حقوقت
قلب  سرانجام گردد، میاین نوع دوستی میان افراد که از طریف بخشش منتشر 

چراغی تابان و نوري عاري از تاریکی و آرامشی رهیده از پریشـانی   صورت بهرا 
خودمحـوري   يجا بهو  کندمیبدي، نیکی  يجا بهکه  رساند یم بدان جا، درآورده

 سـازد،  یمـ و آنان را مشمول عطایاي خـود   رسد یم، به دیگران و به خود رسیدن
  .بودند یافته راه يا مرحله، این الگوي صدیق الهی، به چنین 7که امام حسنچنان
  

                                                           
 .۱۳۵۸، )عج(عصرمؤسسه حضرت ولی: ، قم۱۳۰، ص ۱، جبھشت اخالقنیلی پور، مھدی .  ١
  .۱۱۳، ص۷۸، جبحاراالنوار.  ٢
  .۱۱۶، ص۷۵ھمان، ج.  ٣
  .۱۳۴سوره آل عمران، آیه .  ٤
  .۳۵۲، ص۴۳، جبحاراالنوار.  ٥
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 وفاي به عهد -4-1

بهبـود سـبک زنـدگی آدمـی و      بـراي یکی از امور بسیار مهـم   ،وفاي به عهد
 ،شـخص مسـئول  « 7حسـن از نظر امام . افزایش کیفیت زندگی اجتماعی اوست

بـه کسـی وعـده دهـد و چـون وعـده داد، بـرده اسـت تـا           که وقتیآزاد است تا 
-بنابراین وعده گذاشتن و پیمان بستن با دیگران، مسـئولیت  1».وفا کند که هنگامی

مردم  ،ومرج هرجدر اثر  ،همتالشی شد مردم زندگی آور است و بدون توجه بدان،
در نتیجه زیربناي روابط اجتمـاعی سسـت    ،ردکدیگر سلب اعتماد خواهند کاز ی
 شده سفارش به همین دلیل بارها. سالمت زندگی افراد از بین خواهد رفت ،شده
 صـف  از نند،کعهـد خـود را بشـ    و اگر 2نندک وفا خود يها مانیپبه  مسلمانان که
فاي به پیمـان را  و ،ایشان در جاي دیگر 3.شوند می خارج رستگار مؤمنان و انکنی

آن را دواي  عمـل بـه  یـا در حـدیث دیگـري     4.اند دانستهدوام بزرگواري شخص 
  5.اند نمودهبخشندگی معرفی 

 اجتمـاعی،  روابـط  که است اي شیرازه همچون پیمان، و وعده به طورکلی وفاي به
هـاي   یتینارضادارد و از ایجاد شکاف در جامعه و بروز  می نگه محکم را...  و سیاسی

تواننـد بـا    ها مـی  بنابراین، انسان. کند یممختلف و اختالل در سبک زندگی جلوگیري 
  .هاي خویش، سبک زندگی خویش را بازسازي کنند عمل به وعده

 عیادت از مریض -5-1

ـ ض و دیمـر از ادت یساز اسالم، ع ـتب انسانکدر مـ ت و ارزش یـ اهم، دار اوی
ـ رضـا ورد، مـ کـینــن رفـتـار ی؛ زیرا ادارد يا ژهیو نقـش   ،بـوده ـت خــداوند  ی

                                                           
  .۱۱۴، ص۷۸ھمان، ج.  ١
  .۹۱سوره نحل، آیه.  ٢
 .۸سوره مؤمنون، آیه .  ٣
 .۴۱۷، ص۷۴، جبحاراالنوار.  ٤
 .۹۵۱، ص۲عطاردی، ھمان، ج.  ٥
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بهبـود و اصـالح    سـپس و  ت و اخـوت یمیصم، یم روابط انسانکیدر تح ییبسزا
 7ز عبداهللا بن نافع از امـام حسـن  شیخ طوسی ا .ندک یفا میاسبک زندگی آدمی 

  : نقل کرده
با او هفتاد  رساند میروز را به شب  مگر رود نمیبه عیادت مریضی  کس هیچ

و بـرایش میـوه    کنند میتا صبح براي او طلب مغفرت که رشته هستند هزار ف
   1.شود میدر بهشت مهیا  اي تازه

  : در حدیث دیگري فرمودند
در  شـود،  مـی مریض بیـرون  از به قصد عیادت  اش خانهکننده وقتی از عیادت

در دریـاي   ،و چون به نزد مریض آمد و نشسـت ! ور استرحمت خدا غوطه
، هفتـاد  گـردد  برمـی از نـزد مـریض    که وقتیتا  شود می ور غوطهرحمت الهی 

 نماینـد مـی و تمام روز براي او طلب آمرزش  کنند میهزار فرشته او را بدرقه 
در آن جایگاه خواهـد بـود تـا صـبح و بـراي او میـوه        ،و اگر هم شب باشد

   2.است در بهشت اي تازه
 یابی آیین دوست. 2

 بـه  ،خـویش  حیـات  تـداوم  بـراي  کـه و این انانس اجتماعی بودن به توجه با
. اسـت  دیگـران  بـا  دوستی نیازمند نیاز دارد، بنابراین جامعه با برقراري ارتباطات

-یـک  شادي و شادمانی وسایل نشینی، هم با و گیرند می انس هم با تنها نه ها انسان

 و روح در ،نشینیهم و ارتباط میزان به دوستی، هر بلکه ،سازند می فراهم را دیگر
 اثـر  او کـردار  و گفتـار  اخـالق،  عقایـد،  بـر  و کنـد مـی  نفـوذ  خویش رفیق روان
 بزرگـان  سخنان طبق بر که است اي اندازه به ی،زندگ در دوست تیاهم .گذارد می
 شـناخته  اش صـمیمی  دوسـتان  و نشـینان  هـم  صـفات  با آدمی فرزانگان، و دانش

                                                           
  .۹۲۷، ص۲؛ عطاردی، ھمان، ج۱۷، ص۲شیخ طوسی، ھمان، ج.  ١
 .ق۱۳۴۸لعربی، داراحیاء التراث ا: ، بیروت۴۷، ص۴، جسنن نسائی.  ٢
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فرزندانشـان،   از یکـی  بـه اهمیت این امر را  7زمینه امام حسندر این  1.شود می
  : اند فرمودهرا چنین  یابی دوستزد نموده و آیین گوش

نَ ای داً ُتؤَاخِ لَا یبح تَّ أَ یح رِفع ه  تَ د وارِ مـ و  ه ر اد صـ فَـإِذَا  م  طْتب نْ ـتَ رَةَ  اس بـ الْخ و 
ضیرشْرَةَ ت ع عثْرَةِ إِقَالَۀِ یعلَ فَآخه الْ مواساةِ و الْ سرَة یف الْ ع   ؛الْ

 منشـأ  و روش و راه و آمدوشد تا مکن برادري و دوستی کس هیچ با! من پسر 
 بـا  پسـندیدي،  را معاشرت آن و یافتی تجربه به چون پس دریابی، را او اصل و
  2.کن دوستی مشکالت، در برادري و لغزش از گذشت اساس بر او

یک دوسـت واقعـی، بـه تفکیـک      هاي ویژگیایشان در حدیثی دیگر، با بیان  
  :فرمایند ، میدوست از خویشاوند پرداخته

نزدیـک باشـد هرچنـد از نظـر      محبـتش خویشاوند کسی است که دوستی و 
 ،و بیگانه آن است که دوستی و محبـتش دور باشـد   ،نسبت از شما دور باشد

ـ    چیزي هیچ. هرچند از نظر فامیل به شخص نزدیک باشد ه از دسـت انسـان ب
و  برنـد  مـی همین دست اگر معیـوب شـود،    که درحالینیست  تر نزدیکتنش 
  3.کنند میجدا 

با فرومایگان را بدنامی و معاشـرت بـا تبهکـاران را     نشینی همایشان،  چنین هم
 را خـوب  دوسـت  ،از نظـر ایشـان   4.اند کردهباعث ایجاد شک و بدگمانی معرفی 

  5.است مسلمانان اجتماع یافت که جاهایی و مساجد در توان می
 مجالس مذهبی رشرکت د. 3

با مسـلمانان،   نشینی همشرکت در مجالس مذهبی، حضور در جلسات دینی و 
امـام  . ن تـأثیر بسـزایی دارد  در اصالح سبک زندگی و ارتقـاي کیفیـت معنـوي آ   

                                                           
  .۱۹۴، ص۷۴، جبحاراالنوار.  ١
  .۲۳۳ ، صالعقولتحف.  ٢
  .۱۶۹ھمان ، ص.  ٣
 .۹۶۱، ص۲عطاردی، ھمان، ج.  ٤
 .۲۳۵، صالعقولتحف.  ٥
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  : فرمایندمی 7حسن
نْ م امد تلَاف أَ لَ الاخْ سجِد یإِ م حد أَصاب الْ مانٍ يإِ خاً و مۀًکمح ۀًیآ ثَ ـتَفَاداً  أَ س م 
ماً و تَطْرَفاً علْ س م ۀً وم ح تَظَرَةً ر نْ م ۀًک وم ل لُّه لَ تَدیع ديالْه و ه أَ د نْ  تَرُ عـ د ير و 
و اءیح الذُّنُوبِ كتَرْ شْ أَ   ؛ۀیخَ
 بهـره  را زیچ هشت نیا از یکی ،رود مسجد به نماز وقت در وستهیپ سک هر

 هکـ  يبرادر ای ،]سازد استوار حق راه در را او هک[ یمکمح نشانه: برد خواهد
 از[ یرحمتـ  ای ،]باشد علم هاي زبده از هک[ اي تازه دانش ای ،کند استفاده از او
 و ریـ خ راه بـه  را او هکـ  یسـخن  و لمهک ای بوده، آن انتظار در هک] حق طرف
ـ  بازدارد، يبد از را او ای ند،ک راهنمایی نجات  كتـر  ایـ ح يرو از را گنـاه  ای
   1وانهد ترس سر از ای و دیگو

  .نشینی با مؤمنین نباید غافل بود بنابراین براي ارتقاي کیفیت زیست خویش، از هم
 مشورت در امور. 4

 تیاهم از ،حق انیشوایپ یعمل منطق در و اسالم در مشاوره و مشورت مسأله
 بـا  هکـ  انـد  نوشـته  :و ائمـه  9رمکـ ا امبریـ پ رهیس در. است برخوردار ياریبس

 معصـوم  هکآن وجود در حقیقت ایشان با. کردند می مشورت اریبس خود اصحاب
 ،یاللهـ فـۀ یخل مقام و یوح از نظر قطع یحت و نداشتند يازین مشورت به و بودند
 ،نمـود  مـی  نیازشان بی مشورت از هک بودند يرومندین و املک شهیاند چنان يدارا
 نمودنـد  میو اصحاب خود را نیز به این مهم تشویق  کردند می مشورت حال بااین

  :دانند می مشورت معلول را ییا ملت و فرد هر امور شرفتیپ و تا جایی که رشد
ر ما شَاو لَّا قَوم تَ وا إِ دلَ ه ؛ یإِ م هشْدر  
ـ ا جـز  ردندکن ینظرخواه و مشورت یتیجمع چیه  شـعور  و خـرد  بـه  هکـ نی

  2.دندیرس و ندافتی راه شیخو

                                                           
  .ھمان.  ١
  .۲۳۳ھمان، ص.  ٢
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افـزایش   جـا  آنو از است بنابراین مشورت کردن، موجبات تکامل عقل آدمی 
  .کند میکیفیت زندگی او را تضمین 

 گویی در زندگی راست. 5

 اي ویـژه  جایگـاه  از خـرد  و دیـن  نـزد  و انسانی ويکنی اعمال از گویی راست
 و دل متعـادل،  و سـالم  آدم هکـ  کند می ایجاب انسان كپا فطرت. است برخوردار
 جـاري  زبان بر دارد باور را آنچه و باشد یکی باطنش و ظاهر هماهنگ، و زبانش

 ایـن  پس است، فطرت خواست نیز راستی و فطري دینی اسالم ،از دیگر سو .ندک
 گـویی  راسـت  بـر  گونـاگونی  تعابیر با 7امام حسن .دارند ناگسستنی پیوندي دو

 اطمینـان نسـبت بـه دیگـران و آرامـش دل     موجب  را آن و دهکر یدکتأ مسلمانان
  : فرمایندایشان می .اند شمرده

در برابر آنچه تو  شود میآنچه را که باعث شک تو «: از رسول خدا شنیدم که
موجب اطمینـان و آرامـش    گویی راستزیرا  »!، واگذاردارد وانمیرا به تردید 
  1.آورد می، تردید و دودلی گویی دروغاست ولی 

را کنـار   گـویی  دروغاي ارتقاي کیفیت و سبک زندگی خویش، باید بنابراین بر
  .معاشرت نمود دیگرانرنگی با صداقت و یک اساس برگذاشت و 

 
  نتیجه

نـاطق و مصـادیق    قـرآن  عنوان بهدینی،  پیشوایانترویج و تبلیغ سبک زندگی 
 توانـد  مـی و پاالیش نگرش و باورهاي آدمی،  درستعالوه بر ت ،عینی و ملموس

 جـایی گزینش سبک زندگی اسالمی کشـاند و تـا    سوي بهتارها و سالیق او را رف
مناسـب بـراي تـالش و     اي زمینهسوق دهد که حتی استراحت و تفریح را نیز به 

  .خداوند تبدیل کند سوي بهتقرب 

                                                           
  .۹۲۲، ص۲عطاردی، ھمان، ج.  ١
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دینـی در فراینـد ایجـاد سـبک      هـاي  اسـوه جایگاه  ببینبراي  ،پژوهش حاضر
به  7ه و ضمن واکاوي زندگی امام حسنزندگی اسالمی، از الگوي وبر بهره برد

سبک زندگی ایشـان در قالـب سـه دسـته کلـیِ نگـرش، گـرایش و کـنش          تبیین
نـوع   7از آن است کـه از نظـر امـام حسـن     حاکی ،پژوهش هاي یافته. پرداخت

ت او به خداونـد، خویشـتن و زنـدگی،    اعتقادا طورکلی بهنگرش و بینش آدمی و 
 هـاي  کـنش فـردي و   هـاي  گـرایش  جا آنهویت و از  گیري شکلنقش مؤثري در 
، مسلمانانمندي، اهتمام به امور ، مدیریت جسم، زمانداري دین. اجتماعی او دارد

اسـت   هایی کنشو  ها گرایشاز  دیگران،صداقت و حسن معاشرت در برخورد با 
سزایی داشته و در پرتو اعتقاد به یکتایی معبود، ه تأثیر ب انانسکه در سبک زندگی 

  .کنند میضمن تقرب انسان به بارگاه الهی، سعادت دنیوي و اخروي او را تضمین 
بنابراین براي داشتن سبک زندگی دینی، باید با توجه به الگوهاي معرفی شده  

اسـاس   ایـن  بـر خویش پرداخت و  هاي کنشدر دین، به اصالح بینش، نگرش و 
اسـت کـه    صـورت  ایـن تنها در . کیفیت زندگی خویش را بازسازي و غنی نمود

  .خورد میسعادت دنیوي و اخروي تضمین و حیات طیبه رقم 
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  7حسنسیره اخالقی امام 
  

  سادات موسويسمیه
  

  چکیده

یابی به کمال حقیقی  اخالق نقش مھمی در ارتقاء سطح زندگی انسان و دست
که سبک زنـدگی اخالقـی،  گمانندولی اغلب افراد، بر این . کند بشر ایفا می

کارھـا بـرای یکی از مؤثرترین راه. نشینی دارد نیاز به دوری از دنیا و گوشه
از بین بردن این ذھنیت نادرست، بیان سبک زندگی توأم با اخـالق کسـانی 
است که رفتار و منش خود را در تمام سطوح زندگی بر پایه کسب فضـایل 

ھای عینـی  جـا کـه نمونـه از آن :مانمعصو. اند و دوری از رذایل بنا نھاده
از میـان ایشـان، . کمال انسانی ھستند، بھترین الگو در این زمینه خواھند بود

و سرور  9پیامبربه عنوان سبط اکبر  7حسنامام  رهیسبررسی زندگی و 
به شناخت و پیروی از ایشـان توصـیه  9خدا جوانان اھل بھشت که رسول

در این زمینه، پژوھش حاضر . رخوردار استای ب اند، از اھمیت ویژه فرموده
آنچه بـه دسـت . بھره جست ھا دادهاز روش توصیفی ـ تحلیلی برای بررسی 

ایشان در سطوح مختلـف اخـالق یعنـی اخـالق  رهیسدھد که  آمد، نشان می
ھای عینـی و ملموسـی  بندگی، اخالق فردی و اخالق اجتماعی، دارای نمونـه

یابی به سبک زندگی اخالقـی و  ی برای دستتواند الگوی مناسب است که می
  .اسالمی گردد
اخالقی، اخالق بندگی، اخـالق فـردی،  رهیس، 7حسنامام  :واژگان کلیدی

  .اخالق اجتماعی، سبک زندگی
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  مقدمه
بایـد   اخالق از ضروریات زندگی بشر است و انسان براي رسیدن به کمال، می

تمـام ابعـاد زنـدگی، داراي    . نمایـد ابتدا به فضایل آراسته گردد و از رذایل دوري 
بـه سـعادت دنیـا و     هـا  آنشئونات اخالقی خاصی است که تنها در سایه رعایت 

   :فرماید می 7 امیرمؤمنان. توان دست یافت آخرت می
ش نَّۀً وال نَخْ و جج کانَ  یلَو کنَّا ال نَرْ ، لَ غیناراً وال ثَواباً وال عقاباً ب نا انْ نَطْلُب  ینْ لَ

ما تَدلُّ عل فَانَّها م ، القِ کارِم الْاخْ بیلِ النَّجاحِ یم 1؛س   
اگر امیدي به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب نداشته باشیم، باز شایسـته  

  .ها راهنماي راه نجاتند است که در پی کسب مکارم اخالق باشیم؛ چون آن
انب خداوند، دستورهاي اخالقی الزم براي از ج 7پیامبران الهی و معصومان

رغم اهمیتی که اخالق  اما در حقیقت، به. اند تمام سطوح زندگی را به بشر رسانده
رسد یکی از دالیل  به نظر می. شود تر به آن توجه می براي سعادت انسان دارد، کم

اصلی، آن باشد که مردم اجراي دستورهاي اخالقی را در زنـدگی روزمـره خـود،    
کنند کسی کـه بخواهـد بـه فضـایل      پندارند و گمان می سخت و انطباق ناپذیر می
عزلت گزیند و با دوري از مردم، دائـم در حـال    گوشهاخالقی آراسته گردد، باید 

شود  این تصور غلط، سبب می. تزکیه نفس براي رسیدن به کماالت اخالقی باشد
تري نشـان دهنـد و در    کم که افراد، براي شناخت دستورهاي اخالقی دین، رغبت

بنابراین، ضروري است پیش از هـر چیـز، ایـن ذهنیـت     . بر نیایند ها آنپی کسب 
ها براي رسیدن به این هدف، بیان سیره  یکی از بهترین راه. نادرست اصالح گردد

و رفتار بزرگان دین است تا مردم از طریق آشنایی با زندگی تـوأم بـا اخـالق آن    
کارگیري رفتار شایسـته را در ابعـاد مختلـف زنـدگی بـه       ه، چگونگی ببزرگواران

                                                           
 .١٩٣، ص ١١، ج مستدرک الوسائل، نوری .1
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اي اخالقی را نـاممکن و دور از  صورت عینی و جزیی بیاموزند و اجراي دستوره
  .رس نداننددست

الگوي مناسبی براي رسیدن به این هـدف   7اخالقی امام حسن رهیسمعرفی 
  : اند در مورد ایشان فرموده 9پیامبر زیراخواهد بود؛ 

 ؛نمایـد  مـردم معرفـی مـی   ه آثار و دین مرا ب ؛دهد می ز من خبراین حسن ا
خدا بـه   ؛در رفتار خود متصدي امور من خواهد شد ؛کند سنت مرا زنده می

خدا رحمت کند کسی را کـه ایـن مقـام را    پس  ؛افکند وي نظر رحمت می
   1!براي او بشناسد
 9پیـامبر اي دیگر از اخـالق و رفتـار    در واقع جلوه 7پس، زندگی امام حسن

کننده  بر شناخت جایگاه ایشان به عنوان الگو و تبیین 9خدا رسول که يطور بهاست؛ 
، راهی بـراي  7مجتبیامام  رهیس مطالعه، رو نیازا. دین و رفتار خویش تأکید داشتند

  .هاي ناب اسالمی است نبوي و ارزش رهیستر با  آشنایی بیش
تواند یک الگوي عملی اخالق در  حضرت می رهیسباید توجه داشت، بررسی 

سطوح مختلف زندگی را به مردم معرفی نماید و این حقیقت را آشکار سازد کـه  
مانعی براي الگوگیري از ایشـان و دلیلـی    :ائمهمقام شامخ و جایگاه عصمت 

  .نداشتن سبک زندگی آن بزرگواران نیست رسدست براي در 
هاي علمی همچـون فقـه، فلسـفه،     متأسفانه به اخالق در مقایسه با سایر حوزه

تر توجه گردیده و میزان آثار نگاشته شده  گران کمکالم و تفسیر، در میان پژوهش
از طرفـی،  . تـري قـرار دارد   پـایین  رتبـه هـا در   در این رشته، نسبت به سایر رشته

نیز موضوعی اسـت کـه   7مجتبی اخالقی بزرگان دین به ویژه امام رهیسبررسی 
نامه  هایی درباره زندگی کتاب هرچند. آن نگاشته نشده است نهیزمآثار چندانی در 

                                                           
ُ ِإلَیِه فَی« .1 َّی أُُموِری ِفی فَْعلِِه ینُْظُر اّهللاٰ ُف النَّاَس آثَاِری َو یْحیی ُسنَّتِی َو یتََول ُ َمْن َعَرَف ینَبُِّئ َعنِّی َو یَعرِّ ْرَحُمُه َرِحَم اّهللاٰ

 ).٣٣٤ص ، ٤٣ج ، بحاراألنوارمجلسی، .(»لَُه َذلِک
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تحریر درآمده؛ نگارشـی یافـت نشـد کـه زنـدگی ایشـان را        رشتهآن بزرگوار به 
البتـه در برخـی   . اخالقی حضرت بررسی کـرده باشـد   رهیسیابی به  دست باهدف
مسـند  نوشته بـاقر شـریف قرشـی و     7ام حسن بن علیحیاة االمها مانند  کتاب

نامه و روایـات   اثر عزیزاهللا عطاردي، در ضمن بررسی زندگی ،7 االمام المجتبی
اخالقی حضرت اشاره شده است؛ ولی آنچه  رهیساي از  ، به گوشه7امام مجتبی

عـد      رهیسـ این مقاله بر آن نظر دارد، تفکیک و نمایاندن  اخالقـی ایشـان در سـه ب
او بـا   رابطـه انسان با خود و  رابطه، باخداانسان  رابطهاصلی زندگی یعنی در نوع 

باشد تا به صورت جزیی و عینی، الگوي اخالقـی کـاملی بـراي تمـام      دیگران می
  .ها معرفی نماید شئون زندگی انسان

 برطـرف  برآمد تا گامی هرچند کوچـک، در  درصدد، پژوهش حاضر رو نیازا
اخالقـی امـام    رهیسـ «ساختن خأل موجود بردارد و در پاسخ بـه ایـن سـؤال کـه     

عـد اخـالق      رفتار سبکبه بررسی » چیست؟ 7حسن و منش حضـرت در سـه ب
  .بندگی، اخالق فردي و اخالق اجتماعی بپردازد

شود،  حضرت معرفی می رهیسباید در نظر داشت، آنچه در این مقاله به عنوان 
از دریاي فضایل آن جنـاب اسـت و بـا توجـه بـه ظرفیـت محـدود         اي تنها قطره

عد اخالقی، تنها چند اصل براي نمونه بیـان مـی   شـود؛ بنـابراین    پژوهش، در هر ب
یشان را به موارد ذکر شده منحصر دانست یا گمـان بـرد در   انباید فضایل اخالقی 

  .قل نشده استحضرت باشد، ن رهیسگر زمینه سایر فضایل ایشان، روایتی که بیان
حضـرت و قـراردادن    رهیسـ ، تفکیک 7درباره امام حسن که آندیگر  نکته

ایشـان بـه تمـام فضـایل      زیـرا با عنوانی خاص، کار بسیار مشکلی است؛  ها آن
زمـان  طور هـم  ابعاد به همهاخالقی متخلق بودند و رعایت شئون اخالقی را در 

اي بـراي بیـان تواضـع ایشـان انتخـاب       ، وقتـی سـیره  مثال راي ب. داشتند نظردر
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اي از مهربانی و سخاوت که از اخالق  شود که در آن جلوه گردد، مالحظه می می
شـود و  روند و زهد کـه از اخـالق فـردي محسـوب مـی      می به شماراجتماعی 

خورد و این  خشوع در برابر پروردگار که جزو اخالق بندگی است به چشم می
بـا ایـن   . تحت هر یک از عناوین یاد شـده قـرار گیـرد   تواند  سیره به تنهایی می

هر سیره با عنوانی خاص، موجب غفلـت   مشاهدهتوضیح، باید به خاطر داشت 
  .از سایر نکات اخالقی آن نگردد

 رهیسـ شود و بعـد،   در ادامه، ابتدا به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش پرداخته می
  .گردد بیان می 7اخالقی امام حسن

  
 یشناس مفهوم. 1

» اخالق«و » سیره« واژه، ابتدا باید دو »اخالقی رهیس«منظور آشنایی با مفهوم  به
  .دست یافت موردنظربه طور جداگانه بررسی گردد تا از خالل آن، به معناي 

  سیره -1 -1
ه«بر وزن  »سیره« لَ ع یر«از ماده  »فگرفته شده و سیر به معناي حرکـت و راه   »س

نهـاد و   ،دارانسـایر جـان  شود که انسان و  حالتی گفته میو سیره به  1.رفتن است
کـه گفتـه   چنـان ؛ و خواه اکتسـابی باشد خواه غریزي  -داردوجودشان بر آن قرار 

به معنـاي روش،  سیره چنین  هم 2.قبیح دارد یافالنی سیره و روشی نیکو : شود می
  3.سنت، هیأت و حالت هم آمده است
شـود و   د، انسان از طریق اعمالش شناخته میبا توجه به تعریفی که از سیره ش

اگر با زبان، چیزي درباره خـود بیـان نکنـد، اعمـالش ترجمـان ذات و صـفاتش       

                                                           
 .٣٨٩ص  ،٤ج  ،العرب لسان، منظور ابن 1
 .٤٣٣ص  ،١ج  ،مفرداتالھانی، اصفراغب  .2
  .٥٥٩ص ، ٦ج ، العروس تاج، زبیدی .3
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هـاي ویـژه    بنابراین، سیره هم شـامل رفتارهـاي خـاص در موقعیـت    . خواهد بود
و چه مکرر؛ چـون   بار کچه ی -زند شود و هم هر عملی که از شخص سر می می

کـه فـرد بـه آن     اسـت  يا یمش خطف از اندیشه درونی و هاي مختل همگی جلوه
دهـد، نمـایی از سـبک     به عبارت دیگر، آنچه فرد در عمل نشان مـی . اعتقاد دارد

  .زندگی است که براي خود برگزیده
جـا کـه هـدف ایـن      امـا از آن  1تري از سیره نیز وجود دارد؛ البته معانی خاص

در زندگی روزمره  7قی امام حسنهایی از رفتار اخال دادن نمونه پژوهش، نشان
  .نماید الگویی عینی و عملی است، همین معنا مقصود را حاصل می ارائهبه منظور 

  اخالق -2-1
لُق«اخالق، جمع  لْق«یا  »خُ به معناي صورت باطنی و ناپیداي انسان اسـت   »خُ

ـق «کـه   چنان  شود؛ که سرشت و سیرت نیز نامیده می لْ بـر صـورت ظـاهري و     »خَ
  2.دیدنی انسان داللت دارد

لْق«  ، فعلبا وجود آناست که پایداري نفسانی  و حالت ملکه ،در اصطالح »خُ
  3.شود به سهولت و بدون نیاز به فکر کردن از انسان صادر می و عمل اخالقی

اخالق، بـه خـودي خـود بـار ارزشـی       واژهگردد که  با این تعریف، روشن می
زند، به خـوب   ندارد؛ بلکه بر اساس نوع رفتاري که از انسان سرمی مثبت یا منفی

پس اگر کسی داراي صفات و ملکات خوب باشد، متناسب . شود یا بد تقسیم می
دهد؛ لذا داراي اخالق پسندیده اسـت و اگـر داراي    اعمال نیکو انجام می ها آنبا 

                                                           
، اثر سیدعلی تربیت فرزند ،١١تا  ٩، ص ١، ج:تیب و اھل 9امبریپسیره تربیتی «: تر نکمطالعه بیشبرای  .1

 .زاده، انتشارات پژوھشگاه حوزه و دانشگاه حسینی
، ص المفردات راغب اصفھانی، ؛٢٩، ص ٢، ج قرآن قاموس قرشی، ؛ ٧، ص ١٠، ج العرب لسان منظور،ابن  .2

٢٩٧. 
 .١١٥، ص االخالق تھذیب ،مسکویه ابن .3
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اخـالق ناپسـند    اي دارد، پـس داراي  ملکات زشت و پلید باشد، رفتـار نکوهیـده  
لق یا اخالق بـه صـورت مطلـق و بـدون     ی، طورکل هرچند به. خواهد بود وقتی خُ

لق پسندیده است میصفت یا قیدي به کار    .رود، به معناي خُ
 رهیس«گفته شد، منظور از » اخالق«و » سیره« واژهبا توجه به تعاریفی که از دو 

کـه در   اسـت  يا دهیپسـند در این پژوهش، حـاالت و ملکـات نفسـانی    » اخالقی
گـر  زنـد و بیـان   هاي مختلف زندگی و در شئون متفاوت از انسان سـرمی موقعیت

  .فرد در برابر خدا، خود و دیگران است ستهیشارفتارهاي ممدوح و 
هاي اخالق بندگی،  علم اخالق اسالمی، بر حوزه گسترهبندي،  طبق یک تقسیم

 رهیسـ یابی به منظور دست ز بهما نی. اخالق فردي و اخالق اجتماعی مشتمل است
  .کنیم جداگانه بررسی می طور به، این سه سطح را 7اخالقی امام حسن

  
  اخالق بندگی. 2

 مربوط خدا بامراد از اخالق بندگی، فضایل و رذایلی است که به رابطه انسان 
به عبارت دیگر، رفتاري که شخص در برابر خداوند و اوامـر او از خـود    .شودمی

گر میزان ادب او به عنوان یک بنده در برابر پروردگار خـویش  دهد، بیان نشان می
باید توجه داشت، تنها اجراي دستورهاي الهی، نشان دهنده اخالق بنـدگی  . است

 هـا  آنن و چگـونگی اجـراي   رفتار فرد در برخورد با این فرامی نحوهنیست؛ بلکه 
  .دهد را نشان می ها آناخالقی بودن یا نبودن 

  خشوع -1-2
َ ِمْن ِعباِدِه اْلُعلَما(طبق آیۀ شریفۀ  اظهـار کـوچکی و تواضـع در     1)ءِإنَّما یْخَشی اّهللاٰ

 هرانـدازه  کـه  يطـور  به ،ارتباط مستقیم دارد افرادبا بینش توحیدي  وند،برابر خدا

                                                           
 .»ترسند یاز میان بندگان خدا، تنھا دانشمندان از او م«، ٢٨فاطر، آیهسوره  .1
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 جـا کـه   از آن .گردد تر می ود، تواضع در برابر پروردگار افزونتر ش این بینش بیش
خداشناسی نایل گشته و عظمت الهی را با عمـق   درجهبه نهایت ، :معصومان

سـاري آن بزرگـواران بـر آسـتان     اند، نوع ابراز بنـدگی و خـاك   وجود درك کرده
اوج ادب و خضوع را که با عشقی  که چنانحضرت حق، از جنس دیگري است، 

ایـن   7معصـومان . توان مشاهده کرد در عبادات ایشان می سرشار عجین است،
امـام  . کردنـد  دانستند و به آن افتخار مـی  سربلندي خود می هیماخشوع و تذلل را 

ه« :دنفرمای می 7حسن وا لَ لُ ذَلَّ نْ یتَ ه أَ الُ اللَّ لَ ا ج ونَ م ینَ یعرِفُ ذ عزت آنان " 1؛»عزَّ الَّ
  ".اوستدر برابر به افتادگی  ،که جالل خدا را درك کنند

ایشان به عنوان انسانی کامل، در نهایت یقین و معرفت به عظمت الهی، چنـان  
اي محو در  وار در برابر پروردگار داشتند که همچون قطره سلوکی خاشعانه و بنده

ار کـوچکی و خضـوع   دریاي وجود الهی بوده، همواره بـه درگـاه خداونـد اظهـ    
  .کردند می

لرزید و رنگ  می اناعضایش، وضو در بیان حاالت ایشان آمده که هنگام گرفتن
در جـواب  شـدند   از آن حضرت جویا می علت راوقتی . گشت میزرد  انمبارکش

ه و تَ« :ددنفرمو می نُ فَرَّ لَو نْ یص عرْشِ أَ ي رب الْ ینَ ید ب َقفنْ ولَی کلِّ م قٌّ عح  ـد ع رْتَ
ه لُ اص فَ رنگـش   ،گیـرد  که در مقابل پروردگار عرش قرار می یجا دارد هرکس« 2؛»م

ـ شـدند و   هنگامی که از وضو فارغ مـی  ».هایش دچار رعشه شود زرد و مفصل ه ب
   :گفتند کردند و می می سرشان را بلند ند؛رسید مسجد می بدر

نُ قَد أَتَاك  س حابِک یا مب ی ضَیفُک بِ لَهِ سإِ م نْـدي      ء یالْ ـا ع ـیحِ م بِ نْ قَ عـ ز اوتَج فَ
یم؛ نْدك یا کرِ ا عیلِ م م 3بِج  

                                                           
 .٢٢٧ص ، العقول تحف ،حرانی. 1
 .١٤ص ، ٤ج ، المناقبشھرآشوب، ابن  .2
 .  ٣٣٩ص ، ٤٣ج ، بحاراألنوار، مجلسی  .3
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! اي خـداي نیکوکـار   ؛ات قـرار گرفتـه اسـت    مهمان تو بر در خانه! بار خدایا
آن  لیـ از گناهـان مـن بـه دل   ! اي پروردگار کریم ؛کار نزد تو آمدهشخص گنه

  !ی که داري درگذریها یینیکو
  به نمازاهتمام  -2-2

بهترین نمـازگزاران قـرار    زمرهدر  :همچون سایر معصومان 7امام حسن
ترین نماز را بـه   با آگاهی کامل از احکام، آداب و اسرار نماز، کامل ایشان. داشتند

بـا تمـام    .یافتند ، خود را در محضر حق مینماز اقامه آوردند و در هنگام جاي می
جز خدا توجه چیزي کردند و هرگز به  وجودشان در برابر او خضوع و خشوع می

  : کنند از پدران بزرگوار خویش چنین نقل می 7صادقامام  .نداشتند
 بـه لرزیـد؛   مـی  بـدنش ي بنـدها ایستاد،  نماز می بههنگامی که  7امام حسن

  1.دید خود را در مقابل پروردگار خویش می که آنجهت 
 شـب  مـه ینمی کـه  ، ایشان هر شب هنگا7به نقل یکی از شیعیان امام حسن

خواندند و بـه درگـاه    رفتند و نماز گزارده، دعا میرسید، به مسجد می فرا می
  2.نمودند الهی تضرع می

روزي معاویه از فـردي کـه اهـل مدینـه بـود، خواسـت تـا از کارهـاي امـام          
  : آن شخص پاسخ داد. به او اطالعاتی دهد 7حسن

نشـیند تـا خورشـید     مـی  ایشان بعد از خواندن نماز صبح در جایگاه نمـازش 
مـرد   9خـدا  دهـد و در مسـجد رسـول    سپس به پشت تکیه مـی . طلوع کند

آید و ایشان تا باال آمـدن   که به نزد حضرت میماند مگر این شریفی باقی نمی
آید و ایشـان  بعد، امام دو به نزد حضرت می. گویند روز با یکدیگر سخن می
. خوانـد  بعد دو رکعت نماز مـی . گوینددیگر سخن میتا باال آمدن روز با یک

بـه نـزد حضـرت     9پیـامبر خیزد و بعد، همسران  سپس از جاي خود بر می
حضـرت را بسـیار گرامـی     هـا  آندهـد و   حضرت به آنها سـالم مـی  . آیند می

                                                           
 ).١٧٩ص ، األمالیشیخ صدوق، . (»بَیَن یَدی َربِِّه َعزَّ َو َجلَّ  فََرائُِصهُ َو کاَن ِإَذا قَاَم ِفی َصَالتِِه تَْرتَِعُد «. 1
 .٤٩٦ص ، الدرالنظیم، شامی .2
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کند و باز همین  گردد، استراحت می پس از آن، به منزل خود باز می. دارند می
  .دهد کارها را انجام می

  1».از این کارها مانند او نیستیم کی چیهما در «: با شنیدن این سخنان گفت معاویه
با مقید بودن به حضور در مسـجد   شود، آن حضرت که مالحظه می طور همان

و محل نماز خود هنگام رسیدگی به امور مردم و شنیدن سخنان ایشان، محوریت 
ن خود نوعی ارج نهادن کردند و ای اسالمی نهادینه می جامعهنماز و مسجد را در 

  .دانستن مکان آن است روبرکتیخبه نماز و پر 
  عنایت ویژه به مناسک حج -3-2

آثار و برکات فراوانی بـه دنبـال دارد کـه ابعـاد مختلـف      مراسم باشکوه حج، 
عبادي، موجـب   جنبهتقویت عالوه بر طوري که  گیرد، به زندگی افراد را در بر می

طبـق  . به عمق معنویت، خودسازي، تحرك و امید رهنمـون گـردد  شود انسان  می
حاجی با ورود به مکه مکرمه، مالقـات خـدا را قصـد    ، 7سجادتعبیري از امام 

  2.گیرد یدر پناه خدا قرار م ،کند و با طواف گرد خانه او و تقدیس ارکان کعبه می
ـ   ضهیفربا درك عظمت این  7امام مجتبی ه جـا  الهی، چنان عاشـقانه آن را ب

 آن کـه نقـل شـده   . نظیر اسـت  آوردند که از نظر کمیت و کیفیت در تاریخ کم می
بـراي انجـام    مکـه  بـه  نهیمداز  ادهیپ بار 25بیست بار و بنا به نقل دیگر  حضرت

 بـرده ایشـان   همراه بهي سوار شتران که یدرحالدادن مناسک حج رهسپار شدند؛ 
سـوار   هـا  آناي را که مرکبی نداشتند، بر  شد و به فرمان آن حضرت افراد پیاده می
ایـن راه را   برهنـه  يپـا چنین در تاریخ آمده که گاهی حضـرت بـا    هم 3.کردند می
حیی منْ ربی «: فرمودند یشان در بیان علت این کار خود میا 4.پیمودند می تَ س أَ نِّی لَ إِ

                                                           
 . ٢٤١ص ، ١٣ج ، تاریخ دمشق عساکر،ابن  .1
 .١٦٧ص ، ١٠ج ، مستدرک الوسائلنوری، : نک .2
 .٣٧ص  ،٨ج  ،هالنھای وه البدایکثیر، ابن  .3
 .٥٦٣ص ، ١ج  الشیعه، أعیان، امین .4
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 و اه قَ نْ أَلْ مشِ لَمأَ هإِلَ أَ یت کـه  یدرحـال خداوند را مالقات کـنم  من شرم دارم « 1؛»ی ب 
ایـن بیـان حضـرت، برخاسـته از ادب و اخـالق       ».پیاده به خانـه او نرفتـه باشـم   

  .گیرد ایشان در برابر پروردگار است که از خداشناسی عمیقی نشأت می العاده فوق
فرسـایی   باید توجه داشت که رفتن به سفر حج با پاي پیاده، کار بسیار طاقـت 

کـه   شدند؛ چنان هاي زیادي متحمل مینیز در این راه، رنج 7است و امام حسن
کار  2.کرد شد و نیاز به درمان پیدا می گاهی در این سفرها، پاهاي ایشان متورم می

. ماندنـد  به قدري مشکل بود که بسیاري از افراد، از همراهـی بـا ایشـان بـاز مـی     
  : کند ابراهیم رافعی از پدربزرگش چنین نقل می

س کـ هـر  . رفتنـد  را دیدم که براي حج پیاده می 7حسین امامو  حسن امام
اي  اما عـده . پیمود راه می ادهیپآمد و  دید، از مرکب خود پایین می را می شانیا

رفـتن   ادهیـ پ«: گفتند وقاصی اب بنسعد  بهي سخت بود، لذا رو ادهیپبرایشان 
 نیاباشیم و سواره  کهی شویم راضتوانیم  ، از طرفی نمیاستبراي ما دشوار 

 7حسـن  امـام  بـه مطلـب را   نیاسعد  پس» .حرکت کنند ادهیپدو بزرگوار 
در  حضرت آن. راه را سوار مرکب شوند ادامه کهنمود  التماسکرد و  عرض

ـ  شویم؛ و سوار نمی میبرو ادهیپ که میا کردهما نذر «: پاسخ فرمودند ی از راه ول
  3».رویم تا بر مردم دشوار نباشد دور می

 براي چندین بار، نشان از عشق سرشار آن حضـرت  هم آنگزاردنی  حجچنین 
  .به پروردگار خود و نهایت تالش براي ابراز فروتنی در برابر عظمت الهی دارد

  انس با قرآن -4-2
سخن  بنا بر .تنها سند ارتباط خدا با بشر در چارچوب وحی است ،قرآن مجید

ها وجود دارد که بایـد در   فاي دلهاي نورانی و ش چراغدر قرآن،  7مجتبیامام 

                                                           
 .٥٥٦ص ، ١ج ، الغمه کشف ،حرانی. 1
 .٢٣٩ص ، ١ج ، الخرائج و الجرائحراوندی، : نک .2
  .١٢٨ص ، ٢ج  ارشاد،، مفید. 3
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عاشـقان حقیقـی خداونـد     :معصـومان جا که  از آن 1.پرتو نور آن حرکت کرد
دانستند، بـه خوانـدن قـرآن بسـیار عالقـه       بودند و قرآن را کالم معشوق خود می

قـرآن را مظهـر تجلّـی یـار     ایشـان  . داشتند و به تـالوت آن انـس گرفتـه بودنـد    
ه فـ « :اد بودند کهدانستند و بر این اعتق می حانَ ب س مه لَّی لَ ج تَ نْ     یفَ یـرِ أَ ـنْ غَ م ـه کتابِ

هأَووا ر که او را ببینند، براي آن ، بی]قرآن[ شیخداي سبحان در کتاب خو« 2؛»یکونُ
فرمودند که قـرآن را بـا توجـه     ، به مردم سفارش میرو نیازا ».نمودبندگان تجلی 

 7امام حسن. تنها به تالوت آن اکتفا ننمایند بخوانند و در آیات آن تدبر کنند و
  : فرمایند اي می در توصیه

کتَـابِ      واةَ الْ نَّ ر وایـۀٍ فَـإِ ـلَ رِ عقلُوه عقْ لَ رِعایۀٍ و لَا تَ موه عقْ تُ ع م إِذَا س لُوهقاع و
یلٌ قَل اتَهعر یرٌ و 3؛کث   

نقل و روایت کـه راویـان   نه براي  ،این سخنان را براي فهم و درایت بشنوید
  !اندك شکنان کتاب بسیارند و فهم

در حـاالت  . بـه خـوبی مشـهود اسـت     7امام حسن رهیسآنچه بیان شد، در 
 هرگاهنمودند و  ایشان آمده که حضرت، قرآن را با دقت و تأمل فراوان تالوت می

یـک  «: فرمودنـد  رسیدند که در آن مؤمنان مخاطب بودند، می اي می به آیه ب ـم  لَ لّه الَ
یک ب   5.نمودند کهف را پیش از خواب تالوت می سورهچنین هر شب  هم 4.»لَ

مالحظه شد، چیزي که  7که در بررسی حاالت عبادي امام مجتبی طور همان
ایشان در برابر پروردگار است کـه   العاده فوقکند، ادب  گري می بیش از همه جلوه

                                                           
ُدوِر فَلْیْجلُ «. 1 ، الخاطر الناظر و تنبیه نزھهمحمد،  ابن.(»َجاٍل بَِضْوئِهِ  َأنَّ َھَذا الْقُْرآَن ِفیِه َمَصابِیُح النُّوِرَو ِشفَاُء الصُّ

 ).٧٣ص
 .٤٤٦، ص ١٤٧، خطبه البالغه نھج .2
 .٣٩١ص ، ٨ج ، کافی ،کلینی. 3
 .١٧٩ص  ،مالیا، صدوقشیخ  .4
  .٢٤٤ص ، ١٣ج ، تاریخ دمشق، عساکر ابن .5
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عاشـق و   رابطـه خالق و مخلوق را بـه   رابطهاز عشقی سرشار سرچشمه گرفته و 
ترین اعمال عبادي، سعی داشتند  آن حضرت، در جزیی. معشوق تبدیل کرده است

نهایت اخالق بندگی را رعایت کنند و خشوع و تذلل خود را به زیبـاترین وجـه   
  .به پروردگار خویش اظهار نمایند

  
 اخالق فردي. 3

منظور از اخالق فردي، فضایل و رذایل مربوط به حیات فردي انسان اسـت و  
انسان به صرف انسان بـودنش،   .گیرد در نظر می دیگرانبا  اش را فارغ از رابطه او

دوري کنـد و  ... زدگـی و  باید از برخی رذایل همچـون پرخـوري، تنبلـی، شـتاب    
شـماري   ز جمله فضایل بیا. شایسته است به همین حکم، به فضایلی آراسته باشد

عد اخالق فردي بدان انیعیشکه امام دوم  توان به مـوارد   ها متصف بودند، می در ب
  :ذیل اشاره کرد

  زیستی زهد و ساده -3-1
اند و زهد از مفاهیمی است که در فرهنگ و اخالق اسالمی بسیار آن را ستوده

، موجـب درك  پیامبران، کلید هـر خیـر   همهآن را روش و اخالق  :معصومان
  1.اند شیرینی ایمان و راه به دست آوردن حکمت معرفی کرده

عملی انسـان   نمونهترین معلم اخالق و عرفان و  ، به عنوان بزرگ7امام حسن
الرَّغْبۀُ فی التَّقْوي «: فرمایند می» زهد چیست؟«: یافته، در پاسخ به این سؤال که کمال

  ».است میلی به دنیا دل بستن به پرهیزگاري و بیزهد، « 2؛»و الزَّهادةُ فی الدنْیا
زیستند و از پرداختن  آالیش می همواره ساده و بیعملی،  رهیسآن حضرت در 

و بـدون هـیچ    آوري ثروت به شدت پرهیز داشتند گرایی و تجمل و جمع به مادي
                                                           

 .١٩٣ص ، ٣ج ، کافیکلینی، : نک .1
 .٢٢٥ص  ،العقول تحف، حرانی .2
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م ایشان ایشان دو بار تما. پوشیدند ی به مال دنیا، به راحتی از آن چشم میبستگ دل
هاي خود را در راه خدا انفاق کردند و سه بار هر آنچه در تملـک   اموال و دارایی

  1.مساوي با فقرا قسمت نمودند طور بهخویش داشتند، 
نظیر ایشان که در بحث اخالق اجتماعی بدان پرداختـه   با توجه به سخاوت بی

شـتند و  آید کـه حضـرت، امـوال بسـیاري در اختیـار دا      می به دستخواهد شد، 
رغبتی شدید ایشان بـه دنیـا،    دست باشند؛ ولی زهد باال و بی نبود که تهی طور نیا

آالیشی در حد فقیرترین افراد جامعه برگزیننـد   سبب شده بود تا زندگی بسیار بی
، حضرت را به عنوان زاهدترین فـرد روزگـار خـویش    7صادقکه امام  تا جایی

مدرك بن «یشان، روایتی است که ااي از زهد و پارسایی  نمونه 2.اند معرفی فرموده
  :گوید کند و می نقل می 3»زیاد

و پسـران   7و امـام حسـین   7بودیم که امـام حسـن   عباسابن باغروزي در 
. عباس وارد شدند و قدري در باغ گردش کردند و بعد در کنـار نهـري نشسـتند   

عـد مقـداري نـان و    و ب» !بلـی «: گفـتم » !غذایی داري؟! مدرك«: فرمود 7حسن
: امام آن غذاي ساده را میل کردنـد و فرمودنـد  . قدري نمک و کمی سبزي آوردم

در ایـن وقـت غـذاهاي خـوب و     » .اي بود چه غذاي خوب و پاکیزه! اي مدرك«
غالمان را صدا بزن تـا بیاینـد   ! مدرك«: حضرت فرمود. مفصلی براي امام آوردند

وردنـد؛ ولـی امـام چیـزي تنـاول      غالمـان همگـی آمدنـد و غـذا خ    » .و بخورند
اك ذَ نَّإ«: امـام فرمودنـد  » چرا شـما صـرف نکردیـد؟   ! آقاي من«: گفتم. نفرمودند

                                                           
 ،یالکبر طبقات؛ ھاشمی، ١٦٥ص  ،٥ج  ،المنتظمجوزی،  ؛ سبط ابن٣٧ص  ،٨ج  ،هوالنھای هالبدای، کثیر ابن .1

 .٣٠٠ص  ،١خامسة 
، الساعی الداعی و نجاح عدهحلی، .(»َو َأْفَضلَُھمْ  َأْزَھَدُھمْ َو  َزَمانِهِ کاَن َأْعبََد النَّاِس ِفی  7َأنَّ الَْحَسَن بَْن َعلِی « .2

 ).١٥١ص
است که در دھکده روایه از نواحی دمشق وفات کرد و اولین مسلمانی  9بن زیاد یکی از یاران پیغمبرمدرک  .3

 ).٤٨ص  ،٦ج ، اإلصابهعسقالنی، ( .جا دفن شداست که در آن
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مـن همـان غـذاي سـاده را     «؛ »ینومحرُالم و راءقَالفُ عامه طَأنَّلي عند بام أحعالطَ
  1«.دوست داشتم، زیرا غذاي صالحان و مستمندان است

  شجاعت -2-3
، عـالم بـزرگ اخـالق    .ترین ملکات نفسانی اسـت  از شریف شک شجاعت بی

  :نویسد می آندرباره  ،مرحوم نراقی
 قو غضب انسـان از عقـل اوسـت در اقـدام بـر کارهـاي        ةشجاعت، اطاعت

خطرناك و عدم نگرانی آن قوه، در ارتکـاب آنچـه مقتضـاي خواسـت عقـل      
ن صـفت کمـال   تری قدر و عالی هاي گران بدون تردید شجاعت از ملکه. است

  2.است و کسی که فاقد شجاعت است، در واقع از مردانگی بویی نبرده است
هـر انسـانی اسـت و     بنـده یزبنابر آنچه بیان شد، وجود این فضیلت اخالقـی،  

ي که ا گونه بهیابد،  ضرورت برخورداري از آن، به میزان مسئولیت افراد تفاوت می
 .شود تر احساس می به دریادلی بیش تر و خطیرتر باشد، نیاز ولیت بیشئهرچه مس

در متون  که چنان؛ باشد نیرتریو دل نیتر باید شجاع به همین مناسبت، رهبر جامعه
هاي امامـت و رهبـري شـمرده     اسالمی نیز شجاعت همانند دانش یکی از ویژگی

ـلُ و   «: فرمایند می 7نارمؤمنیام .شده است ه مـاً ال یجانْ یکـونَ عال یجِب امام الْ و 
جاعاً ال ینْکلُ امام باید عالمی باشد که جهل بر او راه نیابـد و شـجاعی کـه    « 3؛»شُ

  ».دترسی او را فرا نگیر
به در حد کمال، از این ویژگی برخـوردار بودنـد؛ امـا برخـی      7امام مجتبی

اند که ایشـان از  براي مخدوش کردن شخصیت ایشان، گفته :تیب اهلمخالفان 
هاي ناروا به طرق نامعتبر و نادرست  رچند این تهمته 4.جنگیدن کراهت داشتند

                                                           
 .٢٣٨ص ، ١٣ج ، تاریخ دمشق، عساکر ابن .1
 .١٦٩ص ، ٢ج ، معراج السعاده ،نراقی. 2
 .١٧٢ ص، ٢٥ج ، بحاراالنوار، مجلسی. 3
  .٢٠٧ص ، ٢ج ، جواھرالمطالبباعونی، : نک. 4
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 زیـرا دشـمنان ایشـان دارد؛    نـه یکنقل شده است، همین اندك هم نشان از عمـق  
حضـرت در میـادین مختلـف جنـگ،      شـجاعانه رغم شهادت تاریخ بر حضور  به

توزان تالش داشتند این حقیقت آشکار را مخفی نمایند و صلح ایشـان   کینه بازهم
هـاي نادرسـتی از ایـن     در برابـر تهمـت  . اساسی استناد دهنـد  ین دلیل بیرا به چن
از توان این نوشـتار خـارج    ها آنقدري دالیل محکم وجود دارد که بیان  دست، به

  :گردد است، لذا در ادامه تنها به بیان دو دلیل اکتفا می
که آن امام بزرگوار، از خاندان عصمت و طهـارت هسـتند و ایـن    دلیل اول آن

آمـده   7رضادر حدیثی از امام . کماالت قرار دارند قلهخاندان همگی در رأس 
مر     «: است ـؤْ ـا نُ رِ مـد ـی قَ لَ ایـا ع طَ ع اء و فی الْ وۀِ س اع ج لْمِ و الشَّ ع حنُ فی الْ مـا  « 1؛»نَ
ـ ) مـردم ه علم و مال ب( دنیدر علم و شجاعت برابریم و در بخش :تیب اهل ه ب

بـا ایـن وصـف، در خانـدان عصـمت و       ».بخشـیم  داریم، میهر اندازه که دستور 
که بـا معاویـه صـلح کردنـد و شـجاعت امـام        7طهارت، شجاعت امام حسن

نیز با استناد به این حـدیث،  . که با یزید جنگیدند، به یک اندازه است 7نیحس
و «: در وصف شجاعت خود که فرمودنـد  7یعلتوان گفت کالم امیرمؤمنان  می

 لَو ه االلَّ ه نْ ع یت ا ولَّ ی لَمال تَ لَی ق ع رَبع اهرَت الْ ظَ  عـرب اگر همـه  به خدا قسم « 2؛»تَ
هـیچ  ، بـه  )و به من یورش آورنـد (دیگر دهند پشت یک به پشتبراي جنگ با من 

  .صادق است ائمهبراي تمام  ».گردانم روي بر نمی ها آنوجه از 
هـاي نبـرد اسـت کـه      حضرت در صـحنه  رهیسهاي تاریخی از  دلیل دوم، نقل

در  7مجتبـی امـام  . دهدشجاعت و پیشتازي ایشان در میدان جنگ را نشان می
هـاي جمـل، صـفین و نهـروان حضـور       زمان خالفت پدر بزرگوارشان، در جنگ

                                                           
 .٢٧٥ص  ،١ج  ،کافی، کلینی .1
 .٩٧١ص، ٤٥نامه  ،البالغه نھج. 2
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در جنـگ   بـراي مثـال،  . کردنـد  ها ایفا می هاي مؤثري در این جنگ داشتند و نقش
. نمودند یمو ایشان را تشجیع  ختندیانگ یمبر  نیسطقا سپاهرا بر ضد  مردم، نیصف
  : فرمودند سخنانشانی از کدر ی حضرت آن

وا  دش تَ فَاحتَالِی ف ق کمو دنَّ     ع لُوا فَـإِ ضَرَ و لَـا تَخَـاذَ ح قَد فَإِنَّه ه نُود ج اوِیۀَ وع م
 امنَّ الْإِقْد یاطَ الْقُلُوبِ و إِ ن لَانَ یقْطَع ؛الْخذْ مۀٌ ص ع ةٌ ودنَّۀِ نَج ی الْأَس    1علَ

پس براي نبرد با دشمن خود، معاویه و سپاهش، بسیج شوید، زیـرا او اینـک   
دیگـر را تنهـا   و یـک (پیکارجویی را رهـا نکنیـد   ) روحیه(آماده شده است و 

بـا  (ها را بگسـلد و پـایمردي    پیوند دل رشته) روحیه(آن ، که ترك )مگذارید
  .است) از شکست(سنان، ضامن همیاري و جلوگیري تیغ و ) جوالن

 2را در جنگ صفین 7نارمؤمنیامچنین ایشان مسئولیت جناح راست سپاه  هم

 7علیبراي ملحق شدن به امام » قار ذي« منطقهو هدایت سپاهیان را از کوفه تا 
  .بر عهده داشتند 3در جنگ جمل

، 9پیـامبر کردنـد بـراي محفافظـت از نسـل      سعی می 7نارمؤمنیامهرچند 
هاي پرخطر جنگ دور نگه  را از صحنه 7نیحسایشان و برادر ارجمندشان امام 

و گاه بـا اصـرار    4قدم بودند دارند، آن حضرات همیشه براي رفتن به کارزار پیش
  .کشیدند اطرافیان دست از نبرد می

                                                           
 .١١٤ص، وقعة صفین، منقری .1
  .٢٤ص ، ٣ج ، الفتوحأعثم، ابن  .2
  .٢٣٧ص ، ٢ج ، أنساب األشراف، بالذری .3
پس از بازگشت از صفین و در بیان جریانی که بین ایشان و معاویه رخ داد، برای عبداّهللاٰ بن ودیعه  7علیامام . 4

و  ام بخشندهخود  درباره منھر چند ...«: فرماید انصاری به این مطلب اشاره کرده، در بخشی از سخنان خود می
و  ستمینگر) نیحسو  حسن(دو  نیا به، کنم اقدام گونه نیھم که گرفتم ھم میتصمو  گواراست مرگ مندر نظر 

 امت نیادر  9محمدحضرت  نسبشوند،  کشتهدو  نیااگر  که دانستمدارند و  جنگ آھنگ مناز  شیپ دمید
 ).٥٥٢ص ، ٣٢ج ، بحاراألنوارمجلسی، . (»...نداشتم خوشرا  نیاو  رود یم انیماز 
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 شام مردماز بزرگان  که» حکم بن زبرقان« نام بهي مردگویند در جنگ صفین، 
. ندشـتافت نبـرد او   بـه  7یعلـ  بن حسن. خواست هم آوردآمد و  دانیم بهبود، 
 زبرقـان » ام یعلـ  بن حسن من«: فرمودحضرت » ی؟ستیکتو «: از او پرسید زبرقان
سـوار بـر    که ستمینگر 9پیامبر بهي روز کهخدا سوگند  به! برگرد پسرم«: گفت
 مـن . يبـود  حضرت آنروز جلوي  آنو تو در  گشت یبرمقبا  هیناحخود از  ناقه
 زبرقـان و » باشـد  گردنمتو بر  خونو  کنمرا دیدار  9خدا رسول که ستمینی کس

به رویـارویی   7که امام حسن -رسید 7امیرمؤمنانوقتی این خبر به . برگشت
دارید که مبادا این جوان را براي من نگه«: به یاران خود فرمود -زبرقان رفته است

شتابان خود را به امام  7یعلگروهی از سواران امام » !فقدان او مرا درهم شکند
  1.رساندند و ایشان را برگرداندند 7حسن
هـایی پرشـور از شـجاعت     ، صـحنه 7یعلهاي حضرت امام  رغم مراقبت به 
انـد   روایـت کـرده  . در میادین جنگ به ثبت رسیده اسـت  7نظیر امام مجتبی کم

در روز جنگ جمل، محمد بن حنفیه را طلبیدند و نیزه خود را  7علی حضرت
او چون نزدیک شـتر  » !برو این نیزه را بر شتر عایشه بزن«: به او دادند و فرمودند

چون به نزد حضرت برگشـت، امـام   . خیبه راه را بر او سد کردند بنی لهیقبرسید، 
تاخـت و نیـزه را بـر     نیزه را از دست او گرفت و به جانب شتر عایشه 7حسن

-بنمحمـد  چهـره پس . آلود به سوي حضرت برگشت خون زهینشتر فرو برد و با 

ا «: فرمود 7حضرت علی. حنفیه از خجالت سرخ شد َنفلَ أْ ـه  تَ نَّ ـنُ  فَإِ ـ  اب بِ ی و النَّ
نْت ل ابنُ أَ ؛ زیرا )که تو نتوانستی و حسن توانستاز این(خجالت زده نشو « 2؛»یع

  ».است و تو فرزند علی هستی 9 غمبریپاو فرزند 

                                                           
 .١٥٠ص ، المعیار و الموازنه، اسکافی .1
 .٢١ص ، ٤ج ، المناقبشھرآشوب، ابن  .2
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دشـمنان،   مذبوحانـه هـاي   آري، آن حضرت چنان شجاعتی داشتند که تـالش 
چنـان  دار کردن شخصیت ایشان، راه به جایی نبرد و نام حضرت هـم  براي خدشه

  .درخشد در صف اول شجاعان تاریخ می
  صبر -3-3

هنگـام   تـابی  بـی نفـس از  داري و بازداشـتن   به معناي خویشـتن صبر در لغت 
به این معنا که انسان هنگـام مصـیبت، مـانع     1است؛ مصائب و پیشامدهاي ناگوار

از حرکـات   یش راو اعضابازدارد از شکایت  ش راو زباناضطراب درونش گردد 
  .معمول نگاه داردغیر

رضا و تسلیم در برابـر امـر پروردگـار     جهینتصبر بر مشکالت و مصائب، در 
اي بـه مقـام رضـا رسـید، بـر آنچـه از جانـب         وقتـی بنـده  شود؛ یعنی  حاصل می

  .این همان صبر جمیل است. پذیرد کند و آن را می پروردگار مقدر شده، صبر می
کوهی از شکیبایی بودند و تحمل در برابر نامالیمـات را خیـر    7امام حسن

خَیرُ «: فرمودند یمو  دانستند یممطلق  ذالْ ا شَرَّ الَّ ـبرُ   الشُّکرُ  هیفي لَ الص ـۀِ و مع ع النِّ م
؛ ۀِ ازِلَ لَی النَّ آمیخته نباشد، شکر در برابر نعمت، و صبر در برابر  شرخیري که با « 2ع

  ».هاست يناگوار
ناپـذیر ایشـان در برابـر     هاي متعددي از صبر و استقامت وصـف  تاریخ صحنه

  :گردد اشاره می ها آناي از  مشکالت به ثبت رسانده که در ادامه به نمونه
وفـات   7حسـن که دختري از حضرت امام  اند کردهروایت  7 صادقامام 

پس . ي براي تسلیت به ایشان فرستادندا نامهگروهی از اصحاب آن حضرت، . کرد
  :نوشتند ها آنحضرت در جواب 

                                                           
 .٣٥، ص ٣، ج البحرین مجمع، طریحی .1
 .٨٩ص ، ٢ج ، کشف الغمه، اربلی .2
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س تَ ح نْد اللَّه أَ ع ، فَ ی بِفُلَانَۀَ ونِّ عزُّ کم تُ ی کتَاب ن غَ ، فَقَد بلَ دع ا بأَم و ، هضَائ یماً لقَ لس بها تَ
 ، هلَائی ب براً علَ ص... ، ملُوکۀً ۀً مأُم کانَت و لَکت ا      سـ یهـ لَ ـار إِ ص ، لُوکۀً سـ ـبِیلًا م س

؛ لَامالس و ، ونَ یها الْآخرُ لَ یرُ إِ یص س و ، لُونَ و    1الْأَ
. سلی داده بودیـد شما به من رسید که مرا در مرگ فالن دخترم ت نامهاما بعد، 

و صـابرم بـر    ام گشتهو تسلیم قضاي الهی  طلبم یماجر مصیبت او را از خدا 
این دختر من کنیزي بود مملوك پروردگـار و بـه راهـی پیمـوده     ! ... بالي او

 -اند و آیندگان به آن راه خواهند رفـت  شده رفت که پیشینیان به آن راه رفته
  !والسالم

، کالم حضرت سرشار از رضایت و تسـلیم در برابـر   شود یممشاهده  که چنان
ي شکایت و ناشـکري  ا ذرهامر پروردگار است و گرچه مصیبت ایشان بزرگ بود، 

این درسی است براي همه تـا چگونـه در برابـر    . خورد ینمدر کالم امام به چشم 
  .مصائب رفتار نمایند

  عفت -3-4
آن بـه حفـظ    :معصـومان واالي معنوي اسـت و   يها عفت یکی از ارزش

از محرمـات، دوري از   يدار شـتن یخو ،عفـت مـراد از  . انـد کـرده بسیار سـفارش  
ــ    ــوگیري م ــه شــهوت جل ــه از غلب ــالتی اســت ک ــاي زشــت و ح ــد یکاره  2.کن

یـک  « :ندیفرما یمعفت را برترین فضیلت اخالقی معرفی کرده،  7 رمؤمنانیام لَ ع
ه افضلش انَّ ، فَ فاف ع الْ راف میبِ اشْ کـه برتـرین ویژگـی     رعایـت عفـت  باد بر تو  3؛»الْ

  !شریف است يها اخالقی انسان

                                                           
  .٢٠٢ص ، أمالی، طوسی. 1
 .١٠٣ص  ،٥ج  ،مجمع البحرین؛ طریحی،  ٥٧٣ص  ،١ج ، مفرداتاصفھانی، راغب . 2
 .٤٤٥ص ، غررالحکمآمدی، تمیمی  .3
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عفت و خودداري از گناه، ابعاد مختلفی دارد که در ادامه بـه ذکـر سـیره امـام     
عد بارز آن یعنـی عفـت در رفتـار و عفـت در گفتـار پرداختـه       7مجتبی در دو ب

  :شود یم
  عفت در رفتار) الف

هـاي غیرعاقالنـه،    خواسـته  دادن خـودداري از انجـام   رفتـار، عفت در  مراد از
ـ  می 7یامام عل. نادرست و نامشروع جنسی است ـهوةِ    «: دفرمای ـنِ الشَّ رُ عـب الص

ۀٌ فَّ عفت، پایداري در برابر شهوت است« 1؛»ع.«  
اي بسیار  در تاریخ ثبت شده، ایشان چهره 7طبق توصیفاتی که از امام حسن

لـذا گـاه    2.کردنـد  اي را مجـذوب خـود مـی    و هر بیننـده داشتند  نینش دلزیبا و 
در معــرض برخـی پیشــنهادهاي نادرســت قــرار   7همچـون حضــرت یوســف 

-اي تمایل نشان نمـی  ، به این مسائل ذرهدامن پاكگرفتند؛ ولی مانند آن پیامبر  می

ي روز. جستند ها دوري می دادند و با برخوردي شایسته و مناسب، از آن موقعیت
 ناگاه. خواندند خود نماز می مهیخو مدینه در  مکه انیمدر » ءابوا« منزلایشان در 

شـد و   شانیا جمال عاشقرا دید و  حضرت آن رویی خوشبسیار  نینش هیباد زن
چـون فـارغ   . نماز را مختصـر کردنـد   امامپس . آمد حضرت آن مهیخ به تابانه یب

زیـرا   ؛حاصل کـن  برخیز و مراد مرا«: گفت» چه حاجت داري؟«: شدند پرسیدند
کنم  تو اخطار میه ب«: فرمود 7امام حسن. »من بر تو وارد شدم و شوهري ندارم

چنـان آن حضـرت را   ولی آن زن هم »!!ییکه مرا با خودت دچار آتش جهنم منما
 !واي بر تـو «: فرمود کرد می گریه می که یدرحال 7نمود و امام حسن تحریک می

                                                           
 .١٠٦ص ، ھمان .1
سوار  یرفتار پس دید مردی زیبا بر شتر خوش ؛مدینه آمده که مردی از اھل شام بکند  میعایشه روایت ابن  .2

 یپرسیدم که این چه کس .جانب وی مایل شده دل من ب«: گفت .سن و جمال ندیده بودحُ ه که مثل او باست 
 ).٥٢٥ص ، ١ج ، کشف الغمهإربلی، (»...7طالبابیبنعلیبنحسن«: گفتند »؟است
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آن زن هـم از   »!!ییخودت دچار آتـش جهـنم منمـا   کنم که مرا با  تو اخطار میه ب
 7نیامـام حسـ   لحظـاتی بعـد،  . گریه کرده شروع ب 7امام حسن هیشدت گر
یـاران آن  . سـتند آن بزرگـوار نیـز گری   .کـه ایشـان گریاننـد    ندو دید ندداخل شد
کـه  گریه کردنـد تـا ایـن   ه شروع بایشان  هیگراز تدریج وارد شدند و ه حضرت ب
سـپس مـردم برخاسـتند و    . جا را تـرك کـرد   آنو آن زن شد د گریه بلنه صداها ب

احترام  ه دلیلدر مدت عمر خود ب 7نیجریان امام حس نیازا پس .پراکنده شدند
 7ها که امام حسن در یکی از شبند از آن حضرت سؤالی نکرد 7امام حسن
بـه   7نیامـام حسـ  . نـد گریـه نمود ه شروع بو  ندبیدار شد ناگهان ندخواب بود

بـراي خـوابی کـه    «: حضرت پاسخ دادند »؟!يبراي چه گریان شد«: فرمود ایشان
تـا   گـویم کـه   میشرط ه آن ب«: پاسخ دادند »چه خوابی؟«: ندفرمود ».امشب دیدم

حضرت ادامه » !گویم نمی«: فرمود 7نیامام حس» !بازگو نکنیام براي کسی  زنده
وقتی من هم نظیر دیگران به  .را در عالم خواب دیدم 7وسفیحضرت «: دادند
گفـت من نظر کـرد و  ه آن حضرت ب .گریان شدم ،سن و جمال وي نگاه کردمح :
 همسـر یـاد یوسـف و   ه ب«: گفتم »کنی؟ می هیبراي چه گر! پدر و مادرم فداي تو«

ها مبتال شدي و آن زندانی که تو رفتی  که تو به آن بالهاییو آن  افتادمعزیز مصر 
. »لذا گریان و دچار تعجـب شـدم   ؛خاطرم آمده دید ب 7 قوبعیو آن فراقی که 

کـه در ابـواء    نشـین  بادیـه پس چـرا از آن زن  «: گفتندمن ه ب 7وسفیحضرت 
  1»؟کنی مزاحم تو شد تعجب نمی

  عفت در گفتار) ب
، است و مراد از آن، نگاه یکی از مباحث مهم در اخالق عملیعفت در گفتار، 

قـدري مهـم اسـت کـه      مسـأله بـه   .ناشایست است داشتن زبان از ناسزا و سخنان

                                                           
 .١٤ص ، ٤ج ، مناقبشھرآشوب، ابن  .1
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ـونَ    : (فرموده اسـت در قرآن بدان تذکر داده و خداوند  شُ ـذینَ یم الرَّحمنِ الَّ بـاد ع و
ناً و اذا وضِ هار لَی الْ ونَ قـالُو  ع لُ جاه هم الْ ب ـالماً  اخاطَ بنـدگان خـدا کسـانی    « 1؛)س

و هرگاه مـردم جاهـل آنـان را     دارند هستند که در روي زمین با فروتنی گام برمی
  .»دهند پاسخ می) زبان خوش و( زیآم با سخن مسالمت ،صدا کنند) به زشتی(

شاید اهمیت عفت زبان که حتی رعایت آن در مقابـل جـاهالن هـم سـفارش     
داري  شده، بدان دلیل باشد که کنترل زبان بسیار دشوار اسـت و اراده و خویشـتن  

کننـد، اولـین و    تعارضاتی که با دیگـران پیـدا مـی    اغلب افراد در. طلبد باالیی می
، هر انـدازه  رو نیازا. دهند ناسزاگویی است العملی که نشان می ترین عکس راحت

انسانی بتواند زبان خود را از سخن ناشایست باز دارد، میزان اراده و خداترسی او 
  .دهدرا نشان می

فضیلت اخالقی بودنـد   ترین فرد به این عملی، متخلق رهیسدر  7امام مجتبی
به پـدر گرامیشـان آزاد و مرسـوم بـود،      دشنام دادنرغم زندگی در زمانی که  و به
شود که حضرت در مقابل هتاکی افـراد نـادان، حتـی     هاي متعددي یافت می نمونه
  .اي به دور از ادب و نزاکت بر زبان جاري نساختند کلمه

را هر جمعه بر سر  7لیعنقل شده که مروان در مدینه حاکم بود و حضرت 
سـپس مـردي را   . گفتند شنیدند و هیچ نمی می 7داد و امام حسن منبر دشنام می

به  7امام حسن. و به او دشنامی بسیار زشت داد 7علیفرستاد تا به حضرت 
  : او فرمودند

ـبک، ولکـن    : برو به مروان بگو بـأن أَس ّا قُلتنک شیئاً مم و عاللَّه ال أَمحإنّی و
باً اللَّه موعدكي و عدمو کاذ ن کنت صدقک، و إِ ، فَإن کنت صادقاً جزَاك اللَّه بِ

؛    2فَاللَّه أَشَد نَقمۀً

                                                           
 .63فرقان، آیه سوره  .1
  . ٣٧٠ص ، ١٠ج ، الغدیر ،امینی. 2
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سـازم،   کیفر نمی هاي تو را محو و بی من با دشنام دادن به تو، چیزي از حرف
راست گذارم خدا حقم را از تو بگیرد و میان ما داوري فرماید تا اگر  بلکه می

گفته بـودي، پـاداش خیـرت دهـد و اگـر دروغ گفتـه بـودي، خـدا کیفـري          
  !دهد تر از ما می سهمگین

شود، ایشان در موقعیتی قـرار گرفتنـد کـه خـون هـر       طور که مالحظه می همان
العملی که اغلب افـراد در ایـن مواقـع     آورد و حداقل عکس انسانی را به جوش می

یشان به جاي زبـان گشـودن در   ادهند، معامله به مثل در گفتار است؛ ولی  نشان می
داري، شأن و جایگاهشان را حفظ نمودند و  برابر چنان سخنان ناروایی، با خویشتن

دشمن را در رسیدن به مقصودي که داشت، یعنی عصبانی کـردن حضـرت و وادار   
  .، ناکام ساختندالعملی که بهانه به دست حکومت دهد ساختن ایشان به عکس

  : گوید عمیر بن اسحاق درباره با این ویژگی حضرت می
گفت؛ طوري که  نیکوتر سخن نمی 7یعلاز حسن بن  کس چیهدر نظر من 

کـه میـان    بار کهرگز از او دشنامی نشنیدم جز ی. دوست داشتم سکوت نکند
زمینـی رخ   دربـاره و عمرو بن عثمان بن عفان خصومتی  7یعلحسین بن 

امـام  . پیشنهادي فرمود کـه عمـرو بـن عثمـان نپـذیرفت      7نیحسامام . داد
رغَـم أَنْفَـه   «: فرمود 7حسن ا أَ لَّا مـ نْدنَا إِ ع لَه یس بـر خـالف انتظـار او    "؛ »لَ

هرگز دشـنامی تنـدتر از    "!پیشنهاد دیگري نداریم، بینی او به خاك مالیده باد
  1».ام نشنیده 7یعلاین از حسن بن 

 -چـه در رفتـار و چـه در گفتـار     -داري در عفت و خویشـتن  7امام مجتبی
چنـین اراده و عزمـی، در بازدارنـدگی     سرچشمهسرآمد روزگار خویش بودند و 

نفس از شهوت و گناه چیزي جز خداترسی و اعتقاد حقیقی به حضور پروردگـار  
ابتـدا ایمـان و    لذا هر کس بخواهد به فضیلت پاکی آراسته گردد،. تواند باشد نمی

  .تقواي خود را باید تقویت نماید

                                                           
  .٢٨٠ص ، ١٠ج ، طبقات الکبری ،ھاشمی. 1
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 اخالق اجتماعی. 4

مـراد از اخــالق اجتمــاعی، فضــایل و رذایــل نــاظر بــه رابطــه فــرد بــا ســایر  
بـه عبـارت دیگـر، رفتـاري کـه فـرد در برخوردهـاي اجتمـاعی و         . هاست انسان

  .اوستگر نوع اخالق اجتماعی دهد، بیان معاشرت با دیگران از خود نشان می
جم  «: معتقد بودند 7امام مجتبی الْ اسِ بِ ـرَةُ النـَّ اشَ ع قْلِ م ع اصـل  « 1»؛لیـ رأْس الْ

این اعتقاد، سبب گشـته بـود تـا رفتـار      ».معاشرت نیکو با مردم است خردمندي،
نظیـري از برخـورد    هـاي بـی   اجتماعی ایشان، در اوج حسن خلق باشـد و نمونـه  

  .در تاریخ به ثبت رسد شایسته با مردم حتی با دشمنانشان
  کرم و سخاوت -4 -1

شـود و   ها در جامعه نمایان می محرومیت مالی و فقر، بیش از سایر محرومیت
منظـور   اسـالم بـه  . سـازد  فشار سنگینی را بـر اشـخاص گرفتـار و فقیـر وارد مـی     

 کفاره کارهایی همچون وجوب پرداخت خمس و زکات وفقرزدایی از جوامع، راه
کارها، از میان این راه. ه و انفاق به مستمندان را مقدر کرده استو استحباب صدق

صدقه و انفاق، بدان سبب که واجب نبوده و انجـام دادن آن کـامالً بـه اختیـار و     
  .رضایت شخص است، ارزش و جایگاه باالیی نزد خداوند دارد

ــی ــام مجتب ــریم    7ام ــه ک ــه ب ــد ک ــان در اوج بودن ــاب ســخاوت، چن در ب
انفـاق و   نـه یزمایشان در  رهیسهاي نقل شده از  نمونه. یافتند شهرت :تیب اهل

گنجد و بسیار مشکل است که  قدري زیاد است که در این مختصر نمی احسان، به
کرم حضرت بتوان برخی را انتخاب کرد؛ امـا بـراي    العاده خارقهاي  از بین نمونه
  :شود اکتفا مییشان به ذکر دو نمونه ا مانهیکراي از اخالق  تبیین گوشه

  : ندفرمودبه او امام  .حاجتی خواست 7امام مجتبیمردي از  -

                                                           
 .٥٧١ص ، ١ج ، کشف الغمه، اربلی .1
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آنچه از براي تـو  ه حق سؤال تو نزد من عظیم است و معرفت من ب !اي فالن
تو سزاوار آنی  آنچه ه برآوردنو دست من ب است گپیش من بزر ،الزم است
ن آن مقـدار  ست و در ملک مـ ا اندك یتعال يدر راه بار ،و بسیار عاجز است

مقـدار   پس اگر قبول کنی آن .موجود نیست ،کند کفایتتو از براي تشکر که 
بـه  و اهتمـام   آوري جمـع  سـختی است و رفع کنی از مـن   در توان من را که

  !جاي آورمه آن را بآنچه از حق تو بر من واجب است، 
انـدك را قبـول دارم و شـکر آن عطیـه را      9اي پسر پیامبر خـدا «: گفت مرد

 نـد آن حضرت وکیل خود را طلب فرمود ».پذیرم میرا بر منع آن  عذرگویم و  می
سیصـد هـزار    !فاضـل «: نـد و فرمود ندمحاسبه نمودبه طور کامل خود را  اموالو 

آن پانصد « :امام فرمود .هزار درهم را حاضر ساخت او پنجاه »!درهم را حاضر کن
آن را نیـز حاضـر   «: فرمـود  ».آن نزد من است«: گفت »چه کردي؟را دینار اشرفی 

 کسـی « :فرمودنـد و  ندآن مرد داده را ب درهم و دینارهاآن حضرت تمام آن » !ساز
ها را بر پشـت ایشـان    سکهآن  ،او دو حمال را آورده ».را بردارد ها نیر تا اورا بیا
بـه آن مـرد   حمـاالن   هیکراه عنوان آن حضرت رداي مبارك خود را ب سپس. نهاد
ه نزد ما یک درهم نمانده«: عرض کردمالزمانش یکی از  .ندداد آن حضرت  »!واللَّ

ی« :فرمود ظ رٌ عأَج ه د اللَّ نْ ی عنْ یکونَ ل لیکن از حق تعـالی امیـد   « 1؛»ملَکنِّی أَرجو أَ
  ».اجر عظیم دارم

 کـه آناز  شیحضرت پ. آمد حضرت آن خدمت بهنشینی  چنین عرب بادیههم
 سـت یب پـس » !او دهید به است موجود خزانهدر  هرآنچه«: ی کند فرموددرخواست

شـما   مـدح ی نگذاشـت چـرا   !ي منموالي ا«: گفتی اعراب. او دادند به درهمهزار 
حضرت چند بیت انشا فرمودند که مضـمون  » خود را اظهار کنم؟ حاجتو  میگو

آنکـه کسـی از مـا امیـد و      کنیم بی ، عطا میتیب اهلما «: این است ها آنبعضی از 

                                                           
 .٢٧٠ص ، ٧ج ، مستدرک الوسائل، نوری .1
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اگر . که آبروي سائل ریخته شودپیش از آن میینما یمآرزو داشته باشد؛ و بخشش 
  1»!دریا کثرت عطاهاي ما را بداند، هرآینه در عرق خجالت خود غرق شود

. حضرت تفسیر عینی کالم ایشـان در بیـان معنـاي جـود و کـرم اسـت       رهیس
اء  « :نـد فرمود »جـود و کـرم چیسـت؟   «: حضرت در پاسخ به این سؤال که ـد ت اب ال

حل ی الْمامِ ف ع ام الطَّ ع ۀِ و إِطْ أَلَ س لَ الْمب یۀِ قَ ط ع الْ بخشیدن قبـل از درخواسـت و   « 2؛»بِ
  ».دستی و سختیاطعام در هنگام تنگ

حضرت به سبک معاویه و سایر حکـام امـوي و عباسـی     مانهیکرهاي  بخشش
بردن از  ودبرتربینی و لذتنبود که یا براي شنیدن ثنا باشد یا براي ارضاي حس خ

. قدرت و ثروتی که در اختیار داشتند و یا براي رسیدن به موقعیتی در نظـر مـردم  
گیري از نیازمندان براي جلـب  ایشان، کمک به مستمندان و دست زهیانگبلکه تنها 

لـذا هنگـام بخشـش بـا شـخص محتـاج چنـان برخـورد         . رضایت پروردگار بود
ین خود به او هستند و از او به دلیل قبـول  کردند که گویی در حال پ می رداخت د

ــد احســان، تشــکر مــی ــروي   ایشــان در انفــاق. نمودن ــظ آب ــه حف هــاي خــود، ب
کردند و دوست نداشتند کـه افـراد هنگـام ابـراز نیـاز،      کننده توجه می درخواست

نمودند که گویی در حـال انجـام دادن    احساس حقارت کنند؛ لذا طوري رفتار می
. شـمردند  نمودند، را نـاچیز مـی   هستند و مبالغ هنگفتی را که انفاق می شان وظیفه

اي، نشأت گرفته از روح بزرگ و شخصـیت واالي آن امـام    چنین اخالق کریمانه
بزرگوار و دلیل دیگري بر زهد آن حضرت است که دنیا را محل عبور و متاع آن 

ا در راه خـدا انفـاق   دانستند و به راحتی اموال خود ر را موجب فریب و غرور می
  .و یا در فکر گردآوري آن باشند بسته دلاي به آن  که ذرهنمودند؛ بدون آن می

                                                           
 .٥٧٨ص ، ١ج ، أعیان الشیعه ،امین. 1
 .٢٤٢ص ، ٢٦ج ، الوافی کاشانی،فیض . 2
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  مهربانی و عطوفت -2-4 
. قوام و برپایی جامعـه انسـانی اسـت    هیما ،از دیدگاه اسالم، مهربانی و محبت

دیگـر  را به مهربانی و مهـرورزي بـه یـک    همواره پیروان خود ،دین مقدس اسالم
-یعنـی سـعادت  مهرورزان جزو اصحاب میمنـه  در قرآن کریم،  1.کند سفارش می

امام  2.که وجودشان سرشار از یمن و برکت است. اند مندان و کسانی معرفی شده
وا« :دنکن می توصیه 7صادق فُ عاطَ وا و تَ مراح وا و تَ بار وا و تَ لُ واص به یکـدیگر  « 3؛»تَ

نید و به هم نیکی نمایید و نسبت بـه هـم   متصل شوید و پیوند محبت را محکم ک
  »!مهربان باشید

طـوري کـه در    بـود؛ بـه   7هاي شاخص امام مجتبـی  مهربانی یکی از ویژگی
دریـاي  . توان نشانی از محبت و لطافت را مشاهده کرد هاي مختلف امام، می سیره

گرفـت و   قدري گسترده و جوشان بود که غریبه و آشنا را دربرمی محبت ایشان به
با ایشـان برخـورد داشـتند، از لطـف و محبـت حضـرت        بار کحتی کسانی که ی

. ، نقل شده است که ایشان در مکـانی نشسـته بودنـد   مثال براي . شدند مند می بهره
امـام در کمـال   . جـا برخیزنـد، مـرد فقیـري سررسـید      هنگامی که خواستند از آن

ـک «: ده، فرمودنـد آمد گفتند و به او لطف کـر  بزرگواري به آن تازه وارد خوش نَّ  إِ
 تس لَ لَج ی عا أَ  نِیح نَّ یامٍ م نُق أْذَ تَ راف؟ فَ نص اال شـما هنگـامی در مجلـس    " 4؛»لی بِ

آن  "دهید مجلس را ترك کـنم؟  خواستیم برخیزیم؛ آیا اجازه می نشستید که ما می
  .داد اجازهمرد هم 

                                                           
 .١٦٥ص  ،آداب معاشرتنیا، مقدس  .1
َمیَمنَةِ «: ١٨و  ١٧بلد، آیه سوره  .2 بِْر َو تَواَصْوا بِالَْمْرَحَمِة أُولئِک َأْصحاُب الْ َّذیَن أَمنُوا َو تَواَصْوا بِالصَّ  ؛ثُمَّ کاَن ِمَن ال

. کنند توصیه می دیگر را به صبر و استقامت و مھربانی و عطوفتسپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک«
 ».اینان اصحاب یمین ھستند

 .٢١٦، ص ١٢، ج وسائل الشیعه، حرعاملی .3
 .٢٨١ص ، ١خامسة  ،یالکبر الطبقات ،ھاشمی. 4
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اسـت کـه از آداب   نشین آوردند، مراعات حق هم جا بهدر این سیره امام آنچه 
رود و یکی از آثار مهم و قطعی آن، ایجـاد محبـت و الفـت     اجتماعی به شمار می

  .کندمیان افراد است که اسالم به آن تشویق می
   :فرمایند می 7رضا امامچنین هم

به آن بزرگوار . ایشان گریستند ،نزدیک شد 7موقعی که شهادت امام حسن
ورتی که چنین مقام و منزلتـی نـزد پیغمبـر    در ص یدکن آیا گریه می«: گفته شد

 .فرموده آنچـه را کـه بایـد بفرمایـد     شماو آن بزرگوار درباره  یددار 9خدا 
حتـی   ،و سه مرتبـه مـال خـود    یدا جاي آوردهه بیست حج با پاي پیاده ب شما
ا  «: فرمود حضرت »؟!یدا را با خدا تقسیم نموده تاننعلین مـ کـ إِنَّ ب تَ ی أَ لَ صـ  نِیلخَ

بۀِ ح مطَّلَعِ و فرَاقِ الْأَ یکـی   :کـنم  من بـراي دو موضـوع گریـه مـی    " 1؛»لهولِ الْ
  ".حساب و دیگري فراق دوستان هنگام وحشت

قدري در دل حضرت جاي داشت که در هنگام مـرگ،   محبت دوستان به! آري
  .مبارك حضرت جاري ساخت چهرهغم فراق ایشان اشک بر 

ــوف  ــام رئ ــف سرشــار آن ام ــات را  لط ــی حیوان ــاران، همــه حت ، همچــون ب
. نمودنـد  مـی  تنـاول ی طعـام بودند و  نشسته 7حسن امامي روز. گرفت دربرمی

فرمودنـد   مـی  تنـاول  کـه ي ا لقمـه بود و حضرت هر  ستادهیاایشان  شیپی در سگ
خواهید این  آیا می 9اي پسر پیامبر«: گفتي مرد. افکندند می سگ شیپي ا لقمه
ه«: فرمود حضرت» ؟کنمرا از شما دور  سگ ع نِّ د حی إِ تَ س أَ ه منَیی لَ ـلَّ    اللَّ ج ـزَّ و ع

؛ ه مع ا أُطْ ا آکلُ ثُم لَ نَ هِی و أَ جی وظُرُ ف نْ یکونَ ذُو روحٍ ینْ از  رایز! آن را رها کن« 2»أَ
را  آن مـن کنـد و   نگـاه ي بـه مـن   دارجاندارم در حالی غذا بخورم که  شرمخدا 
  ».برانم ندهم و طعام
 

                                                           
 .٣١٦ص ، مکارم األخالق ،یطبرس .1
 .١٩٢ص ، ٧ج ، مستدرک الوسائل، نوری .2
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  عفو و گذشت -4-3
خداوند رحمان در آیات بسیاري از قـرآن کـریم، مؤمنـان را بـه عفـو کـردن       

خواهـد در روابـط اجتمـاعی خـود، بخشـش را       و از ایشـان مـی   1کند تشویق می
ها، سـبب سـردي روابـط و ایجـاد کینـه و       کارشان قرار دهند تا کدورت سرلوحه

در مقابل، خداوند پاداش کسی را کـه از انتقـام بگـذرد،    . خشونت و تفرقه نگردد
ھا َفَمْن َعفا َو اْصلََح َفـاْجُرُه َعلَـی  َو َجزاُء َسیئٍَة َسیئٌَة مثل«: فرماید خود بر عهده گرفته، می

ِ انَُّه ال یِح  اِلمینَ اّهللاٰ کیفر بدي، مجازاتی است همانند آن؛ و هر کـس عفـو و   « 2؛»بُّ الظَّ
  ».داصالح کند، پاداش او باخداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندار

فْو «: فرمایند می 9پیامبر ع ا الْ نَ یت مرُوءتُ لُ با أَه نَّ ـنْ إِ مـا  ع نَ لَم مـا   مـروت « 3؛»ظَ
گذشت در خانـدان   ».کرد ظلمبر ما  کهاست ی کس، در عفو و گذشت از تیباهل

رود  هاي بارز و ملکات اخالقی شاخص به شمار می یکی از ویژگی 9خدا رسول
  .نظیر است که به شهادت تاریخ، مصادیق آن در این خاندان، بی

. توان یافت می 7امام مجتبی رهیسدر  انگیز را هاي حیرت برخی از این نمونه
فالنی درباره شما چنین و چنان گفت «: و گفتآمد ایشان حضور روزي مردي به 

قَ«: ندامام به وي فرمود .»)بدگویی نمود شمایعنی از ( نیأَلْ عبٍی فی تَ ید  تَ نْ الْآنَأُرِ  أَ
ه ه لی و لَ فرَ اللَّ غْ تَ س االن تصمیم گرفتم که براي خودم  ؛زحمت مرا زیاد کردي« 4؛»أَ
  ».و او استغفار نمایم

                                                           
 ، آیهنساء؛ سوره ١٤، آیهتغابن؛ سوره ١٧٨ آیه ،بقره؛ سوره ٣٥و  ٣٤، آیهفصلت؛ سوره ٩٦، آیهمؤمنونسوره  .1

 .١٠؛ آیهمزمل؛ سوره ١٤٩
 .٤٠شوری، آیهسوره  .2
 .١٠ص، ١ج ، خصالصدوق، شیخ  .3
 .٧٦، صنزھه الناظر و تنبیه الخاطر ،حلوانی. 4
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گذشت نیز باالتر رفته، بدي را بـا   مرحلهشود، حضرت از  که مشاهده می چنان
طبق فرمایش  دادند؛ کاري که تحمل آن براي هر کس ممکن نیست و نیکی پاسخ 
انـد و   رسند جز کسانی که داراي صـبر و اسـتقامت   به این مرحله نمیقرآن کریم، 

  1.کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند
تـوان مشـاهده    برخورد با قاتلشان مـی  نحوهدر  را 7امام حسناوج گذشت 

بـه منـزل    7نیحسـ همراه امام  یشانااسحاق که پس از مسمومیت عمربن. کرد
چـه کسـی   «: از حضرت پرسیدند 7نیحسکند که امام  ایشان رفته بود، نقل می

  : ایشان پاسخ دادند »تو را زهر داده؟
تْ نْه أَتُرِید قَ م ید نْ لَـم یکـنْ    و ما تُرِ نْـک و إِ ۀً مم نَق أَشَد فَاللَّه وه ونْ یکنْ ه لَه إِ

ی  خَذَ بِ نْ یؤْ حب أَ ما أُ   2؛ يبرِهو فَ
باشـد کـه    یکس خواهی او را بکشی؟ اگر آن آیا می خواهی؟ کس چه می از آن

مـن   ،خشم و عذاب خداوند بر او بیش از توست و اگر او نباشد ،دانم من می
  .خاطر من گرفتار شوده گناهی ب دوست ندارم بی

برخورد حضرت در برابر ظلم عظیمی کـه در حقشـان روا داشـته شـد،      نحوه
ایشان دارد که حتی راضی به مؤاخذه و انتقام از  بخشندهنشان از روح بزرگوار و 

  .قاتل خویش نبودند و از حق خود براي مجازات او گذشتند
  تواضع -4-4

قرآن کریم، فروتنی در برابر مؤمنان را مدح کرده و آن را از صفات خداوند در 
مراد از تواضع، آن است که  3.هایی بر شمرده که محبوب درگاه الهی هستند انسان

                                                           
َّذیَن َصبَرُوا َو مایلَقَّاھا اّال ذُوَحظٍّ َعظیمٍ «: ٣٥فصلت، آیه سوره  .1  .»َو مایلَقَّاھا االَّ ال
  .١٦ص  ،٢ج ، ارشاد، مفید .2
ٍة َعلَی الْکاِفریَن یجاِھُدو: (٥٤، آیهمائدةسوره  .3 ٍَّة َعلَی الُْمْؤِمنیَن َأِعزَّ ُ بِقَْوٍم یِحبُُّھْم َو یِحبُّونَُه َأِذل  یَن ففََسْوَف یْأتِی اّهللاٰ

ِ َو ال یخافُوَن لَْوَمَة الئِم او را دوست ) نیز(ھا را دوست دارد و آنان  آنآورد که  خداوند جمعیتی را می«؛ )َسبیِل اّهللاٰ
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و بـه سـبب شـأن و     1شخص در روابط اجتماعی، خود را از دیگران بهتـر ندانـد  
  . م فاصله نگیردحریم قائل شدن براي خود، هرچند واقعیت داشته باشد، از مرد

رغم داشتن جایگاه عظیم دینی و علمی و اجتماعی، در میـان   به7امام مجتبی
نمودنـد   کردند و با فروتنی، چنان رفتار می تکلف زندگی می مردم و همراه آنان بی

ایشـان خـود را از مـردم جـدا     . ندارنـد  هـا  آنکه گویی هـیچ برتـري نسـبت بـه     
م و خـدمت نداشـتند و دیگـران را کوچـک     توقـع احتـرا   هـا  آندانستند و از  نمی
  .عملی ایشان به خوبی گویاي این فضیلت اخالقی عظیم است رهیس. پنداشتند نمی

بـر جمعـی از گـدایان     7حسـن ابن شهرآشوب روایت کرده که روزي امام 
 ها آنوقتی نگاه . خوردند گذشتند که چند تکه نان خشک روي زمین گذاشته، می

حضرت از اسب . غذایشان شود یشان تعارف کردند تا همبر آن حضرت افتاد، به ا
َ َال یِحـبُّ اْلُمْسـتَکِبِرینَ : (پیاده شـدند و فرمودنـد   خـدا متکبـران را دوسـت    «؛ )ِإنَّ اّهللاٰ

نشستند و از طعامشان تناول فرمودند تا همه سیر شـدند و بـه    ها آنبا » .دارد نمی
آن گـدایان را بـه   امـام  سـپس  . برکت وجود آن حضرت، چیزي از طعام کم نشد

هاي نیکو براي ایشان حاضر نمودند و آنـان   مهمانی خویش دعوت کردند و طعام
  2.هاي فاخر مزین گردانیدند خلعت بهرا 

سفره شدند  شود، حضرت بدون هیچ تکبري با گدایان هم که مالحظه می چنان
اي اظهـار   ذرهکـه  یی تناول نمودند، بدون آنرو خوشایشان با  رانهیحقو از غذاي 

روا ندانستند به دلیل رعایت شأن و مقام خـود، دل   وجه چیه بهناخرسندي کنند و 
ي کـه  بزرگـوار دادن تواضـعی در ایـن حـد از آن     نشان. دستان را بشکنند آن تهی

                                                                                                                                        
کنند، و از  ھا در راه خدا جھاد می دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ آن

 ».سرزنش ھیچ مالمتگری ھراسی ندارند
 .٣٠١ص  ،٢ج  ،السعاده معراجنراقی، مالاحمد  .1
  .٣٥٢ص ، ٤٣ج ، بحاراألنوار، مجلسی .2
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صاحب جایگاه امامت و عزت ملکوتی اسـت، نشـأت گرفتـه از ایمـان بلنـد بـه       
نَّ  «: فرمودند اعتقاد داشتند و می ازیرخداوند تعالی و درك عظمت الهی است؛  ـإِ فَ
وا ع اضَ نْ یتَو ه أَ ۀَ اللَّ ظَم ونَ ع لَم ینَ یع ذ ۀَ الَّ ع که بزرگی خدا را  کسانی سربلندي« 1؛»رِفْ

  ».بشناسند در فروتنی است
  قدردانی از نیکی و محبت -4-5

ی گزاري از کسـان  یابد که سپاس آدمی با راهنمایی فطرت و دین و خرد، درمی
نیـاورد،   جـا  بهرا  ها آنتا شکر  که يطور به؛ اند، ضروري است که به او نیکی کرده
   :فرماید می 7امام سجاد 2.نیاورده است جا بهشکر خالق خود را 

 پاسـخ  »آیا سپاس فالنـی را گفتـی؟  « :پرسد می اي بندهروز قیامت، خداوند از 
چون شکر او « :فرماید خداوند می ».آوردم يجا خدایا من سپاس تو را به«: دهد می
   »!اي جا نیاوردي، سپاس مرا نیز نگفته را به

کرُکم للنَّاسِ«: داینفرم میسپس  کرُکم للَّه اشْ نسـبت  شکرگزارترین شما « 3؛»اشْ
  ».گزار باشدتر سپاس خدا کسی است که نسبت به مردم بیش به

بدان عنایت ندارند؛ بلکه  افراد همهشود  رغم اهمیت این مسأله، مشاهده می به
به میـزان کـرم و    ها آنگزاري از میزان توجه به محبت و احسان دیگران و سپاس

یم « :فرمایند می 7علیامام . شودمنشی کسی است که به او محبت می بزرگ الْکرِ
جزِ ییم یکفِّرُ الْ یلَ و اللَّ ل قَ  ترین محبـت  انسان گرامی و کریم، کوچک« 4؛»لییشْکرُ الْ

امام » .کند هاي عظیم ناسپاسی می گوید و انسان پست، در برابر محبت را شکر می

                                                           
 .٣٩٠ص ، ٨ج ، کافی ،کلینی. 1
َ َعزَّ َو َجلَّ « :فرمودند 7رضاامام . 2 َمْخلُوِقیَن لَْم یْشکِر اّهللاٰ ُمنِْعَم ِمَن الْ  گزار سپاسھر کس که « ؛»َمْن لَْم یْشکِر الْ

، ٢ج، عیون أخبارالرضاشیخ صدوق، (».، خداوند عزوجل را شکر نکرده استنباشدنعمت خویش از مخلوق 
 ).٢٤ص 

 .٣١٠ص ، ١٦ج ، وسائل الشیعه، حرعاملی .3
 .٦٥ص ، غررالحکم آمدی،تمیمی . 4
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م«: فرمایند نیز به این سخن اعتقاد داشته، می 7حسن نْ اللُّؤْ ـۀَ   أَ مع ـکرَ النِّ شْ ا تَ  1؛»لَ
  ».جاي نیاوري پستی، آن است که در برابر نعمت سپاس به«

» تیـ ب اهـل کـریم  «شود کـه لقـب    ، مشاهده می7حسنامام  رهیسبا بررسی 
پاسـخ   اي ابراز محبـت را بـی   ذره زیراایشان است؛  ستهیشانیز به حق  جهت نیازا

  .نمودند نگذاشته، آن را به بهترین وجه جبران می
. رفتنـد  یمـ و عبداللّه بن جعفر به حج  7حسیننقل است امام حسن و امام 

گرسنه ماندند؛ پـس نظرشـان   تشنه و . ایشان گم شد آذوقهدر یکی از منازل، شتر 
از او وقتی به نزدیک آن خیمـه رفتنـد، پیرزنـی در خیمـه بـود؛      . اي افتاد به خیمه
و در پیش  وارد خیمه شدند »!هبل«: گفت »؟آیا آبی براي نوشیدن داري« :پرسیدند

چنـین  . »از ایـن بدوشـید و از شـیر او بیاشـامید    «: گفـت  .او گوسفندي بود مهیخ
غیر از ایـن گوسـفند چیـزي دیگـر     «: گفت »طعامی داري؟ آیا«: باز گفتند .کردند
یکی » .خواهید این گوسفند را بکشید تا براي شما طعامی مهیا سازم اگر می .ندارم

طعـامی پخـت و ایشـان     پیرزن بـا آن از ایشان گوسفند را کشت و پوست کند و 
تند حرکت کنند، بـه  هنگامی که خواس. ندکردند تا خنک شد استراحتیو  خوردند

حج داریم؛ چون به مدینه بازگشـتیم بـه    ارادهقریشیم و  لهیقبما از «: آن زن گفتند
وقتی شوهر آن زن به خیمه برگشـت و از  » .نزد ما بیا تا احسان تو را جبران کنیم

گوسفند مرا براي کسانی ذبح کردي کـه  ! واي بر تو«: جریان آگاه شد، به او گفت
بعد از مـدتی ایشـان   » اي از قریش بودند؟ گویی عده سی، بعد میشنا را نمی ها آن

. در مدینه آن زن را دیدند و شـناختند  7حسنامام . مدینه آمدند براي کاري به
مـرا   خـدا  بنـده اي «: نـد فرمودبـه او  و  نـد و او را طلـب کرد  ندغالمی را فرستاد

پدر « :زن گفت .»من مهمان تو بودم در فالن روز« :فرمود »!نه«: گفت »شناسی؟ می

                                                           
 .٢٣٣ص ، تحف العقول ،حرانی. 1
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 طـال و هزار دینار  ندآن حضرت هزار گوسفند براي او خرید »!و مادرم به فدایتان
 7نیحســو شخصــی را بــا او همــراه کردنــد و او را نــزد امــام  نــدوي داده بــ

آن جناب نیز هزار گوسفند و هزار دینار طال به او بخشیدند و او را نزد . فرستادند
  1.عبداللّه بن جعفر فرستادند، او نیز این مقدار به او عطا فرمود

سـالم   و حضور آن بزرگـوار آمـد  ه کنیز آن حضرت بدر نقل دیگري آمده که 
مـن تـو را در   « :به وي فرمود 7امام حسن. تقدیم نمود گلو یک شاخه گفت 

را براي یـک شـاخه    يکنیز« :اعتراض شد کهبه آن حضرت  ».راه خدا آزاد کردم
الَی «: ندفرمود ایشان» نمودید؟آزاد  گل ع ه تَ ا اللَّ نَ بد الَأَ قَ یـوا    تُمییحإِذا ( فَ ح یـۀٍ فَ ح تَ بِ

ها نْ نَ مس أَح ا 2)بِ ه اقُ تَ ع ا إِ ه نْ نَ مس کانَ أَح ؛ پرورش داده است طور نیخدا ما را ا« 3؛»و
جزاي . دیینما جبراننیکوتر از آن  ،شما درودي گفته شده هرگاه ب: فرماید زیرا می

  ».بود که او را در راه خدا آزاد نمایم آننیکوي این زن 
دادند کـه حتـی بـا     ایشان چنان به مسأله قدردانی از محبت دیگران اهمیت می

. گذاشـتند  پاسـخ نمـی   نهادند و بی محبتی در حق حیوانات، آن را ارج می مشاهده
خـورد   غالم سیاهی را دیدند که از نان نازکی یک لقمه خودش می 7حسنامام 

چه چیز باعـث شـد   «: حضرت پرسیدند. داد جا بود می و یک لقمه به سگی که آن
ودم غذا بخورم من شرم دارم از این سگ که خ«: غالم جواب داد» که چنین کنی؟

سـپس نـزد   » .جایی نرو تا برگردم«: حضرت به او فرمودند» .و به او چیزي ندهم
بعد غـالم را آزاد  . صاحب او رفتند و غالم و باغی را که غالم در آن بود خریدند

  4.کردند و باغ را به او بخشیدند

                                                           
 .٦٩٦ص ، ٢ج ، الغارات ،ثقفی. 1
 . ٨٦نساء، آیهسوره  .2
 .٤٧٦ص ، ١ج ، تفسیر صافیکاشانی، فیض  .3
 .٣٨ص ، ٨ج ، البدایه و النھایهکثیر، ابن  .4
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اسـت، اهتمـام   امـام  نمـودي از اوج کرامـت    که آنچنین رفتارهایی، عالوه بر 
ایشان از طریق چنین  زیرادهد؛ حضرت براي تربیت عاطفی مردم را نیز نشان می

کردنــد و بــا برخوردهــاي  رفتارهــایی، ارزش و اهمیــت محبــت را گوشــزد مــی
دادند، دیگران را به ابراز محبت  ها از خود نشان می اي که در برابر مهربانی کریمانه

  .نمودند حتی در حق حیوانات تشویق می
  و بردباري حلم -4-6
قوه غضب بـه   که يطور نفس، به آرامش: عبارت است از ، وضد غضب »حلم«

به عبارت دیگر، کسی که آراسـته بـه ایـن فضـیلت      1.دکنک نیحرترا  آنآسانی 
. کنـد  گـري نمـی  شود و پرخاش دار بوده، به آسانی خشمگین نمی باشد، خویشتن

لْم[«: فرمایند در تعریف حلم می 7حسنامام  ح س  ]الْ فْ لْک الـنَّ م و یظ غَ  2؛»کظْم الْ
  ".است فرو خوردن خشم و تسلط بر نفسحلم، "

 تر شیپکه  چنان. باید توجه داشت، فضیلت حلم با فضیلت صبر متفاوت است
نیز اشاره شد صبر، تحمل مصائب و مشکالت و خودداري از شکایت بـه سـبب   

، جلـوگیري از خشـم   شود؛ اما حلم ، لذا جزو اخالق فردي محسوب میهاست آن
ـ ازادر برابر نادانی و رفتار نادرست دیگران است؛  از اخـالق اجتمـاعی بـه     رو نی

  .رود شمار می
ایشـان در  . نظیر بودنـد  در حلم و بردباري نیز الگویی بی 7انیعیشامام دوم 

شـدند؛ بلکـه بـا     خشـمگین نمـی   تنهـا  نـه برابر نادانی و رفتار ناشایست دیگران، 
سوار بر اسـب   یشاناي روز. ساختند شخص را شرمنده خود میمالیمت و نرمی، 

. گفت شانیا بهبسیار  دشنامآمد و  حضرت آن راهبر سر  شام اهلي از مرد. بودند

                                                           
 .٢٤٣ص  ،٢ج  ،السعاده معراج، نراقی .1
 .٢٤١ص ، ٢٦ج ، وافیکاشانی، فیض  2
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خود را  مباركي رو پس. شد فارغخود  سخنند تا از نداداو را  جواب جناب آن
ي ا«: فرمودنـد ي او خندیدنـد و  رو بـه کردند و  سالمي او گردانیدند؛ بر او سو به

باشـد؛ اگـر از مـا     شـده  مشـتبه ی و گویـا امـر بـر تـو     بیغرتو  کنم یم گمانمرد، 
؛ میکنـ  یمـ ی، تو را ارشاد کن تیهدا طلب؛ اگر از ما میکن یمی، عطا کن درخواست
؛ اگـر  میکنـ  یمـ ي، تـو را سـیر   ا گرسـنه ؛ اگـر  میکن یمی، یاري طلبي اراگر از ما ی

ي، ا شـده ؛ اگر رانـده  میگردان یم ازتین یبی، محتاج؛ اگر میپوشان یم ی، تو راانیعر
ي اوریب؛ اگر بار خود را میآور یبرمي تو براي، داری حاجت؛ اگر میده یم پناهتو را 

ي تـو بهتـر خواهـد    برای، باشما  همانیمرفتن  وقتي و تا آورما فرود  خانه بهو 
وقتی آن مرد » .تاسی نزد ما میسر خواه آنچهو  میداري بزرگ ا خانهبود؛ زیرا ما 

خدا در  فهیخلیی تودهم که  گواهی می«: سخن حضرت را شنید، گریست و گفت
، تو نیازا شیپ. داند که خالفت و رسالت را در کجا قرار دهد زمین و خدا بهتر می

تـرین خلـق نـزد مـن      داشتم، اکنون محبوب تر می و پدرت را از همه کس دشمن
آن حضرت فرود آورد و تا زمانی کـه در مدینـه    خانهپس بار خود را به » .هستی

  1».گردید تیب اهلو معتقدان  محبانحضور داشت، میهمان آن حضرت بود و از 
حضـرت در برابـر نـادانی و     مانهیکرمالحظه شد که چگونه بردباري و رفتار 

خود پشیمان شـود،   کردهاز  تنها نهسخنان ناشایست آن مرد، سبب گردید که وي 
این رفتار حضـرت، تفسـیر عینـی    . یشان گردداداران حقیقی ز دوستبلکه یکی ا

ـه    ( :فرماید کالم خداوند است که می ینَ ب ـک و ینَ ي ب ـذ ا الَّ سنُ فَإِذَ ی أَحی هت الَّ ع بِ ادفَ
یممی حلو ه نَّ داوةٌ کأَ همیشه بدي خلق را به بهترین عمل، پاداش ده تا همان « 2؛)ع
  ».منی دارد، گویا دوست صمیمی تو گرددکس که با تو سر دش

                                                           
 ٥٣٠ص ، ١ج ، منتھی االمال ،قمی. 1
 .٣٤فصلت، آیهسوره  .2
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تـوزترین دشـمنان بـه آن     حلم و شکیبایی حضرت به قدري بود که حتی کینه
به شـهادت رسـیدند و ایشـان را تشـیع      7حسنزمانی که امام . اعتراف داشتند

نمودند، مروان بن حکم در تشـییع جنـازه آن حضـرت حضـور یافـت و زیـر        می
ـلُ «: به او فرمود 7نیحس امام. تابوت آن جناب را گرفت مح میـ الْ تَ و  ـه ازتَ نَ ج  و

 ه ع جرِّ سِ تُ م أَ الْ غَکنْت بِ تـا   کـه  یدرحـال کنـی   اش را حمـل مـی   امروز جنازه«؛ »ظَیالْ
این کـار  «: مروان پاسخ داد» !نوشاندي دیروز، کینه و نفرت و خشمت را به او می

  1»!ها برابر بود کردم که تحمل و بردباریش، با کوه را با کسی می
گـر اوج  آیـد، بیـان   می به دست 7حسنآنچه از بررسی اخالق اجتماعی امام 

کردنـد   حضرت در میان مردمی زنـدگی مـی  . دوستی ایشان است داري و انسان مردم
. داشـتند  شـناختند و آن را گرامـی نمـی    که اغلـب عظمـت جایگـاه ایشـان را نمـی     

همواره با حسن معاشرت و رفتار نیکویی که زبانزد روزگار خویش بـود،   حال نیباا
  .همتاي ایشان دارد کردند و این نشان از اخالق برجسته و بی برخورد می ها آنبا 
  
   جهینت

ـ اراطبق تعالیم اسالم، اخالق نقش مهمی در سـعادت انسـان دارد و    الگـویی   هی
 رهیسـ . هاي اخالقی دین ترغیـب نمایـد  تواند افراد را براي عمل به دستور عینی، می

هاي جزیی و ملموس از چگونگی رعایـت   سرشار از نمونه 7اخالقی امام مجتبی
توان الگوي مناسبی براي  اخالق در شئون مختلف زندگی است که با معرفی آن، می

ایشان در بعد اخالق بندگی، با رعایت . سبک زندگی اخالقی و اسالمی عرضه کرد
اصولی همچون خشوع، اهتمام به نماز و انس با قـرآن، ادب بنـدگی را بـه زیبـایی     

چنین در سطح اخالق فردي، با نشـان دادن رفتارهـایی همچـون     هم. دهند نشان می
اي از منش درست انسانی را در زندگی فردي به  ت نمونهزهد، صبر، شجاعت و عف

                                                           
  . ٨٣ص ، مقاتل الطالبیین، اصفھانی .1
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در روابط اجتماعی نیز با تأکید و عمل به اصولی ماننـد سـخاوت،   . کشند تصویر می
 نحـوه مهربانی با دیگران، گذشت، تواضع، قدردانی از محبت دیگـران و بردبـاري،   

اخالقـی ایشـان    رهیسبدین ترتیب . آموزند رفتار شایسته در جامعه را به دیگران می
  .الگوي مناسبی براي تمام شئون زندگی انسان خواهد بود

چنین حرف و عمل آن بزرگوار یکی بـود و آنچـه را بـه دیگـران توصـیه      هم
این تطابق گفتار و رفتار، گواه دیگري . نمودند کردند، ابتدا خود به آن عمل می می

مهـم بـراي انتخـاب    بر کماالت اخالقی آن امام همام است و یکی از معیارهـاي  
  .آیداسوه به شمار می

فضایل اخالقی در ابعاد مختلـف، چنـان در زنـدگی و رفتـار      که آندیگر  نکته
گـر چنـدین فضـیلت    زمـان بیـان   توانـد هـم   حضرت ظهور دارد که یک سیره، می

نظیـر در مکـارم    این دلیل دیگري است کـه ایشـان را الگـویی بـی    . اخالقی باشد
  .ردآواخالقی به شمار می

اي از ســیره و مــنش اخالقــی امــام  حاضــر در چــارچوب فعلــی، گوشــه مقالــه
مختلف به تصویر کشند؛ ولی بـه جهـت ادامـه و توسـعه      حوزهرا در سه  7مجتبی

بـراي مثـال، از   . ي تحقیقاتی دیگري در این زمینه مطـرح نمـود  ها افقتوان  بحث، می
هـاي اخـالق بنـدگی، فـردي و      در هر یک از حـوزه  7حسنجا که فضایل امام  آن

تـوان بـا اضـافه کـردن      تر از موارد یاد شده در ایـن مقالـه اسـت، مـی     اجتماعی، بیش
تري نمایان کـرد و یـا    حضرت، این موضوع را به شکل غنی رهیسهاي دیگر از  نمونه
  .پرداختهاي اخالقی حضرت در ابعاد ذکر شده  توان به بررسی تأثیر تربیتی سیره می
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 7مجتبی سبک زندگی فرهنگی امام حسن
 

 زهرا موسوي سیده
 

  چکیده

و  کردنـد گـذاری پایهالھـی، پشتوانه با  را توسط فرھنگ اسالمی 9پیامبر
و ظرفیت فکـری مـردم زمـان  مخاطبانبه تناسب  :معصومانھریک از 
به دلیـل نزدیکـی بـه  7امام حسن. پرداختندو گسترش آن  تبیینخود، به 

ایشـان تحـت تربیـت مسـتقیم سـه . داشـتند ای ویژهجایگاه  9عصر پیامبر
ایـن . رفتندبه شمار میفرھنگ اسالم  گذاران از بنیانکه خود  بودندمعصوم 

ــر عصــمت، ایشــان را  ــر  منشــأویژگــی عــالوه ب ــرار دادهاث ــدامات  و ق اق
در ایـن پـژوھش کـه بـه صـورت . را متمـایز کـرده اسـت سازشان فرھنگ
بـه  ،با اسـتفاده از کتـب روایـی و تـاریخی گردیده،توصیفی انجام  -تحلیلی

ایـن نوشـتار . پرداخته شده است 7مجتبیفرھنگی امام  ھای فعالیتبررسی 
که  کندشاره میا سازی فرھنگفرھنگ و  مسألهتوجه ھمیشگی امام به به 

 7امام حسن. برنداشتندسیاسی و اجتماعی از آن دست موقعیت تحت ھیچ 
در عمـل بـرای مـردم ھـم بودند و  ساز فرھنگدر رفتارھای علمی خود ھم 

این سبک زنـدگی و رفتـار در امـور . آمدندبه شمار می ساز فرھنگالگو و 
راه روشـنی را  ،فرھنگی برای مسلمانان اعم از عالمان دینـی و عمـوم مـردم

  .به تبلیغ فرھنگ اسالم پرداخت توان می موقعیتیھر  درکه  کند می تبیین
  .، فرھنگ، سبک زندگی7مجتبیامام  :واژگان کلیدی
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  قدمهم
تکیـه و افتخـار   . رود مـی اصلی آن به شـمار   هاي شناسهفرهنگ هر اجتماع از 

داشـتن همـین   . اسـت  شان پرمایهبه فرهنگ غنی و  ها، ملتبسیاري از کشورها و 
 -شـده در برخوردهـاي سیاسـی    هـا  آنقوي باعث اعتمـاد بـه نفـس در     پشتوانه

ایمـن   هـا  شکسـت و  هـا  آسیبرا در برابر  ها ملتفرهنگی،  هاي تقابلاجتماعی و 
فرهنگـی،   خـأل احسـاس   سـبب که بـه   شوند میالبته کشورهایی هم پیدا . کند می

از  خواهنـد  مـی و  کنند میم خود ثبت و کشورها را به نا ها ملتسایر  هاي فرهنگ
بلِ این تقلب فرهنگی براي خود،  به دست آورندو منزلتی  شأنق.  

انسانی ظهور  جامعهدر  ،اسالم به عنوان یک دین فرهنگی و یک فرهنگ دینی
چنـان  هـم  هـا  نسلسالیان متمادي و عبور از  باگذشت تاکنونو از آن زمان  یافت

 هـا  آیـین و  هـا  فرهنـگ  ،در میـان سـایر مـذاهب    باارزشفرهنگی غنی و  عنوان به
بـا تـالش سـعی     دانند، میرا  قدر گرانکه قدر این گوهر  ها آن. کند میخودنمایی 
 ،از آن بـه دل دارنـد   اي کینـه که  ها آنرا از روي آن بشویند و  ها نادانیدارند غبار 

تـه افـرادي نیـز بـا     الب .هسـتند کردن این تابلوي اثرگذار و مانـدگار   دار لکهدنبال 
فرهنگ اسالمی به بشریت عرضـه   عنوان بهزیرکی، آنچه را که آیین پاك احمدي 

از  سوءاستفادهو با  کنند میبه نام ملت و کشور و مذهب خود اعالم  ،داشته است
  .پردازند میمنزلت براي خود  کسب شأنبه  ،غفلت مسلمانان

، چگونـه شـکل   کننـد  میر یاد از آن به افتخا ها ملتحال باید دید فرهنگی که 
بـه غنـا و    تـوان  میو چگونه  شود میآن از کجا آغاز  هاي سرچشمهیافته است و 

، اگـر بـه   گرفتـه  نشأتپاك خدایی  هاي سرچشمهاز  که فرهنگی ؟ارزش آن افزود
بـا   یکی پـس از دیگـري،  را  ها نسل تواند میبه آن پرداخته شود،  درستصورت 

  .استواري به رشد برساند
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در میان محیطی رخ نشان داد که از فرهنـگ و تمـدن،    ،اسالم از ابتداي ظهور
جا که اسالم دین جاویـدان اسـت، فرهنـگ و تمـدن     از آن. نشان چندانی نداشت

بـراي رشـد   . بنا نهاد و از ریشه به ساختن فرهنگ اسالمی پرداخت نوخود را از 
بر اقتضـاي محـیط و   بنـا  :انو معصوم 9این فرهنگ تازه مولود، پیامبر اسالم

در این زمینه پرداختند تا بتوانند آنچه را که اسالم به  هایی تالشبه  ،موقعیت خود
و عملی به تصـویر   نظريبه صورت  ،عنوان یک دین کامل براي بشر هدیه آورده

  .بکشند و آن را به صورت فرهنگ اسالم در میان مسلمانان گسترش دهند
گیرا و فراگیر است که در هرکجـا بـه    قدرت و عظمت فرهنگ اسالمی چنان 

و جـاي خـود را در میـان     شـود  میاستقبال  از آنشود،  رونمایی درستصورت 
 هـاي  قـدرت  ،بـه همـین دلیـل   . گذارداثر می ها بر آنو  کند میباز  ها فرهنگسایر 
کـه بـا منـافع دنیـایی و      شـوند  که مانع نفوذ فرهنـگ اسـالمی  براي این گر سلطه

اسـالم و فرهنـگ غنـی آن     چهـره ، بـه تخریـب   اسـت تضـاد   در شـان استعماري
مسلمانان این اسـت کـه فرهنـگ اسـالم را      وظیفه ترین مهم رو، ازاین. اند پرداخته

بـراي رسـیدن بـه    . به گسترش آن بپردازند درستخوب درك کنند و به صورت 
بهتـرین راه اسـت؛ زیـرا     :معصومان سیرهبررسی  ،مطلوب در این زمینه نتیجه

بلکـه خـود بـه     ،تمام رفتار و کردارشان مطابق فرهنـگ اسـالم بـود    تنها نهایشان 
فرهنگ اسالم  ،مناسب هاي روشیعنی با  پرداختند؛ میدر این زمینه  سازي فرهنگ

شناسـایی سـبک و   . دادنـد  مـی آمـوزش   دیگرانو به  کردند می اجرارا در جامعه 
عالوه  ها آنهریک از  که دهد میاین امکان را به مسلمانان  :روش فرهنگی ائمه

خود نیرویی براي دفاع از فرهنگ اسـالم و سـربازان    ،بر مقابله با تهاجم فرهنگی
  .دلیر جنگ نرم در رویارویی با دشمنان فرهنگی باشند
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بـه نقـش    ،تالش شده است تـا بـا کمـک از تـاریخ و روایـات      ،در این مقاله 
فرهنگ غنـی اسـالم   در ساختن  7امام حسن ساز فرهنگ هاي فعالیتفرهنگی و 

جـا کـه   از آن. فرهنگی ایشان بیـان شـود   هاي فعالیتاز  هایی گوشهو  گردداشاره 
نیز اثرگـذارتر و   حضرتامامت قرار دارند، نقش  سلسلهمراتب  آغازین در ایشان
 امـام  .خواهد بـود  تر زاللو سیره و سبک زندگی فرهنگی ایشان ناب و  تر پررنگ

 :و تحت تربیت و تعلیم سه معصوم قرار داشتند زیستند میدر دوران صدر اسالم 
فرهنگ اسـالم   گذاران بنیاناز  که 7و امام علی 3حضرت زهرا9پیامبر اسالم

این امکان را به ایشان داده بود که به ، این جایگاه و منزلت فرهنگیداشتن . بودند
 ،ودنـد کـه بـا وحـی مـرتبط ب     9فرهنگ ناب اسالم را از پیامبر ،صورت مستقیم

بـه ایـن   . تربیتی اسالم پرورش یابند درست هاي روشچنین با دریافت کنند و هم
و هـم  کردند تربیت و هم فرهنگ ناب اسالم را مشاهده  درستترتیب هم روش 

با توجـه بـه   . بودندهمه به فکر گسترش فرهنگ اسالم ند که در محیطی رشد یافت
  .استمفید  7یمجتببررسی سبک زندگی فرهنگی امام  ،این موارد

هر چند  اند، پرداخته 7مجتبیکه به زندگی امام  تاریخی و سیره هايدر کتاب
ین موضوعی کـه  تر بیشولی  است،از جهت تعداد و محتوا مظلومیت امام مشهود 

و بـه امـور    استسیاسی زمان امام  مسائل، توجه به شود میدر این کتب مشاهده 
. به صورت اختصاصی توجه نشـده اسـت   فرهنگی و اقدامات ایشان در این زمینه
   :پاسخ داد هاسؤالباید به این  ایشانبراي رسیدن به سبک زندگی فرهنگی 

  امام چه بوده است؟  ساز فرهنگروش . 1
  ؟ دادند میچه اقداماتی انجام  سازي فرهنگایشان براي . 2

اقـدامات  : براي پاسخ به این سؤاالت، مطالب در دو قسمت آمـده اسـت  
 . علمی و فرهنگی
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  بررسی مفاهیم 
  سیره . 1

: درگیر آن عبارتند از  معانی .ي رفتن استابه معن ودر لغت از سیر آمده سیره 
 اي نکتـه  3.ردارک و روش ،مذهب 2،هیأتسنت و روش و  1ی،عیطب وضع و حالت

بـر   ،باید به آن اشاره کرد این است که وزن فعله در زبان عربکه در مورد سیره 
  . کندمینوع داللت دارد به این معنا که سیره بر نوع رفتار اشاره 

در  4.و عادت نیز آمده اسـت  وخو خلقسیرت در فارسی نیز به معناي سیره و 
 اریـ مع و متد و کسب و رفتار نوع واژه، نیا :اند کردهاصطالح، سیره را چنین معنا 

ه کـ  یو اسلوب و متـد خاصـ   کسب :عبارت است از یرهس 5.کند می انیب را »ریس«
 یعنیر یس 6.برند یمار کر خودشان به یو منطق در س کافراد صاحب اسلوب و سب

  7.رفتار سبکنوع و  یعنی یرهس یرفتن، رفتار، ول
روش و  یعنیسیره  :گفت توان یم ،از آنچه در معناي لغوي و اصطالحی آمده

بـه اعتقـاد   البتـه  . نوع رفتار که به صورت اصول کلی بر زندگی افراد حاکم است
  .شهید مطهري بسیاري از مردم هیچ سبکی در زندگی خود ندارند

  فرهنگ. 2
فرهنگ به معناي علم  مفهوم دیگري که در اینجا الزم است در مورد آن بحث شود،

  1.همچنین به معناي آداب و رسوم است 8تربیت و تربیت و عقل، تدبیر و چاره و

                                                           
  .ذیل واژه سیر ،قاموس قران، قرشی .1
  .ذیل واژه سیر ،العرب لسانمنظور، ابن . 2
  .ذیل واژه سیر ،فارسی -عربی أبجدی فرھنگو مھیار، بستانی . 3
  .دیل واژه سیرت ،فرھنگ فارسی معین، معین .4
  .١١ص ،)ره( خمینی امام تربیتی اخالقی سیره نیا، الھامی. 5
  .٥٩ص ،١٦ج ، آثار مجموعه ،مطھری. 6
   .٥٠ص ،ھمان .7
  .، ذیل واژه فرھنگنامه دھخدا، لغتو نیز دھخدا فارسی معینفرھنگ . 8
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جو شد معناي اصطالحی خاصی نیامده، گویا وجا که جستبراي فرهنگ تا آن
، 7مجتبـی فرهنگی امام  سیرهمنظور از . معناي لغوي و اصطالحی آن یکی است

و بـه   نـد  دادتربیت اسالمی انجـام   يرفتارهایی است که ایشان براي رشد و ارتقا
  .شود میثبت شده که در ادامه به آن پرداخته  ایشان سیرهعنوان 
  
  فرهنگی -علمی رهیس )الف

بـا  . که در تعریف فرهنگ آمده، منظور علم و تعلیم و تربیت اسـت  طور همان
این تفسیر هر کاري که براي رشد علمی و گسـترش تعلـیم و تربیـت در جامعـه     

  .صورت بگیرد، به ارتقا و رشد فرهنگی آن جامعه کمک کرده است
 ،مختلـف  يها روشکه به  شود یمموارد بسیار دیده  7مجتبیدر زندگی امام 

علمی ایشـان   يها روش. پرداختند یمبه گسترش علم و تعلیم و تربیت در جامعه 
  :عبارت بودند از

  سؤاالتپاسخ به . 1
است کـه   ییها پرسشتعلیم و تربیت، پاسخ دادن به  يها روشیکی از بهترین 

 ها پرسشبه شبهات و  درست ییها پاسخکه به این صورت . در جامعه وجود دارد
 سـؤاالت اگـر بـه   . رود و سطح علم و فرهنگ در میان عموم مردم بـاال   شود داده 

ـ  يها پرسشداده نشود، افکار عمومی با شبهات و  درستپاسخ  درگیـر   پاسـخ  یب
فرقـی  . مانـد  یمکمـال بـاز   خود و حرکت به سـمت  درستو از فعالیت  شود یم
مهـم   .غیرهاعتقادي، فرهنگی، اجتماعی و  :باشد يا هنیزمدر چه  سؤالکه  کند ینم

در غیر این صورت دیـن را   ؛این است که پاسخی براي پرسش خود داشته باشند
  .دانند ینمگوي نیازهاي خود پاسخ

                                                                                                                                        
  .، دیل واژه فرھنگمعاریف معارف و، دشتی .1
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مختلـف مـردم پاسـخ     سـؤاالت بـه   7امام حسـن  ،بسیاري از روایات برپایه
کـه از پیـامبر   دیـد  و افـرادي را   شـد شخصی وارد مسجد  براي نمونه،. ندداد یم

ن« :پرسیدو  رفتجلو  .کنند یمروایت نقل  9اسالم بِرْ هود؟ عنْ یأَخْ شْ م و د شاه« 
د فَ اه ا الشَّ م عم أَ الَ نَ قَ هود فَیفَ شْ ا الْم م ۀِ و أَ ع مج م الْ رَیوع م إِلَو ه جزْتُ ۀَ فَ دثُ یآخَرَ  یفَ ح

ن بِرْ ه أَخْ لْت لَ قُ هود عنْ یفَ شْ م و د فَ   .شاه د ـاه ـا الشَّ م عم أَ الَ نَ قَ ـا   یـ فَ م ـۀِ و أَ ع مج م الْ و
هود فَ شْ ا إِلَیالْم مه جزْتُ حرِ فَ م النَّ امٍ  یو لَ ه الدکغُ ه جنَّ و ار و هو یأَ دثُینَ ولِ  ح س نْ رع

ن بِرْ لْت أَخْ قُ ه ص فَ د عنْ یاللَّ مح فَم د اه ا الشَّ م عم أَ الَ نَ قَ هود فَ شْ م و د ـا   9شاه م و أَ
هود فَ شْ یالْمق م الْ یو ه تَ ع ما س م ۀِ أَ ولُیام الَ  1)یا َأیَھا النَِّبی ِإنَّا َأْرَسْلناک شاِھداً ( قُ ـالَ و قَ ع  یتَ

ـاسٍ و   2»یْوٌم َمْجُموٌع لَُه النَّاُس َو ذِلک یْوٌم َمْشُھودٌ ذِلک « ب نُ عوا اب الُ قَ لِ فَ أَو أَلْت عنِ الْ س
ان أَلْت عنِ الثَّ نُ یسوا اب الُ قَ وا فَ الُ قَ الث فَ أَلْت عنِ الثَّ س رَ ومنُعس ح ل الْ نُ عـ  یب  یبنِ أَبِ

البٍ لُ کو  7طَ انَ قَوس ح سن؛ نِالْ 3أَح  
شـاهد پـس روز جمعـه     امـا بلی «: گفت» ی؟ده یممرا از شاهد و مشهود خبر «

جا گذشتم و آمدم پیش دیگري که او نیـز حـدیث   از آن» .است و مشهود روز عرفه
شـاهد   امـا بلـی  «: گفت» ی؟کن یمخبر  با مرا از شاهد و مشهود« :گفتم. کرد یمنقل 

جا نیز عبور کردم و آمدم نزد جوانی که ، از آن»روز جمعه است و مشهود روز نحر
پـیش رفـتم و   . فرمـود  یمـ روایـت   9اهللا رسولي سرخ بود و از طالروي او  ایگو

 9شاهد پـس محمـد   امابلی «: گفت» ی؟ده یممرا از شاهد و مشهود خبر «: گفتم
ا (ی فرمـوده  تعـال  حـق ي که ا دهینشنآیا . است و مشهود روز قیامت یـا َأیَھـا النَِّبـی ِإنـَّ

انذارکننـده؛ و   ودهنـده   بشـارت  و فرستادیم گواه را تو ما! پیامبر اي) َأْرَسلْناک شاِھداً 
 مردم که است روزي همان) ذِلک یْوٌم َمْجُموٌع لَُه النَّاُس َو ذِلک یْوٌم َمْشُھودٌ (دیگر فرمود 

                                                           
  .١٠٣ھود، آیهسوره  .1
  .۴۵احزاب، آیهسوره  .٢
  .٥٤٣ص، ١ج، )چ قدیم( الغمة فی معرفة األئمة کشف ،اربلی. 3
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بعـد دربـاره اولـی    » .کننـد  یم مشاهده را آن همه که روزي و ،شوند یم جمع آن در
، و »عمر است ابن«: ، و از دومی پرسیدم گفتند»ابن عباس است«: سؤال کردم گفتند

ـ حسن بن علی بن «: درباره سومی سؤال کردم گفتند اسـت و گفتـار    7طالـب  یاب
یی درسـت بـه   گو پاسخدر  7در این ماجرا نقش امام حسن» .بود احسن 7حسن

، نینشـ  دلبیانی که با دلیل همراه است و استواري کالمـش  . شود یمخوبی مشاهده 
نشان از آن دارد که علم امام به علم الهی متصل است و ایشان به اسرار دین و دنیـا  

ـ ازاعلم لدنی است،  سرچشمه، از کنند یمکه بیان  هرآن چهآگاه هستند و  بـر   رو نی
  .کند یمه فراهم رشد فکري را در جامع نهیزمو  گذارد یماثر  ها دل

  :شد فرمودند سؤالدر جاي دیگر از امام در مورد سکوت 
 م ع تْرُ الْ س ویه ز یوف لُهفَاع رْضِ وع ؛یراحۀٍ و جل ینُ الْ نٌ آم ه1س   

شـخص خـاموش   . آبـرو  ياست بـرا  یشیو آرا یو نادان يورکبر  ستیا پرده
  .او از او در امان نینش همآسوده است و 

باعث حفظ آبـرو و   که. کنند یمرا بیان  سکوتجا فواید اجتماعی امام در این
  .آسایش مردم است

 :دهندو ایشان جواب می کند یم سؤالدیگر، مردي از اهل شام از امام  نمونهدر 
 م لِو  الْحقِ نَیب کَ اطب ـ کو  الْ ب یم   ضِ ور ماء و الْـأَ ـ کـ نَ السـ ب قِ  یم شْـرِ م و نَ الْ

 غْرِبِ و م نُ عل... الْ نُ ب س 7یفَقَالَ الْح ا     یب مـ ابِع فَ أَصـ ع بـ ر ـلِ أَ اطب نَ الْحقِّ و الْ
عیرأَ مع بِأُذُنَ کنیتَه بِ س ـام  یثکباطلًا  یکفَهو الْحقُّ و قَد تَ ـالَ الشَّ دقْت   یراً فَقَ صـ

ب یقَالَ وعضِ در ماء و الْأَ نْ قَالَ لَنَ الس م صرِ فَ ب مظْلُومِ و مد الْ ذَا  یـ غَ کوةُ الْ رَ هـ
به قَالَ صدقْت کفَ نَ رسولِ اللَّه قَالَ و بیذِّ ـ یاب س غْرِبِ م م قِ و الْ شْرِ م ـ رَةُ ینَ الْ ومٍ ی

لَ نْظُرُ إِ مسِ تَ نْ یها حیللشَّ م لَ  هـا  مشرقنَ تَطْلُع نْظُـرُ إِ ـ  یو تَ تَّ ا ح یهـ غ ـ یـ تَ ف یب 
؛ کأَشْهد أَنَّ یفَقَالَ الشَّام... صدقْت و یقَالَ الشَّام ها مغرب ولِ اللَّهسنُ ر 2اب   

                                                           
  .۵۶۸ص  ،ھمان .١
  .٣١٩ص، فی المناقب الثاقب طوسی، حمزهابن . 2
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ن یان آسـمان و زمـ  یـ و باطل چقدر است و فاصله م یان حقم«: پرسید یشام
امـام   »...ان مشـرق و مغـرب فاصـله دارد؟ و    یـ و چقـدر م  اسـت زان یـ چه م
پـس   است؛و باطل به اندازه چهار انگشت  ن حقیفاصله ب«: فرمود 7حسن

است و آنچه با دو گوش خـود   ي همان حقردکمشاهده  ات دهیدآنچه با دو 
و فاصله «: فرمود. »یراست گفت«: گفت یشام ».ارش باطل استیبس يشنو یم
 ي مظلـوم مضـطر  و دعـا ) طـول نگـاه  (بصر  مدن به اندازه یآسمان و زم نیب

راسـت  «: گفـت  ».نکبش یذکن به تو داد تیجز ا یپاسخ کسپس هر . است
ـ  «: فرمـود  ».زاده رسول خدا يا یگفت ر ین مشـرق و مغـرب مسـ   یو فاصـله ب
راسـت  «: گفـت  یمـرد شـام   ».د از طلوع تـا غـروب اسـت   یخورش روزه کی

  ».ییزاده رسول خدا که تو به حق دهم یمشهادت ... فرمودي
علم الهـی   گسترهاز ، ایشان و گیراي درست يها پاسخو  از امام ها سؤالتنوع 

به نحو اکمل در نـزد ایشـان    ها عرصهعلمی که در تمام . کندحضرت حکایت می
عالوه بر باال بردن سـطح دانـش و آگـاهی مـردم،      ،البته علم و دانایی. حاضر بود

بر صالحیت و شایستگی امام براي امامت و رهبري اسـت کـه دوسـت و     يدییتأ
 .دارد یم وادشمن را به اقرار 

 مواعظ. 2
اگر از ایـن  . گسترش فرهنگ اسالمی است يها راهموعظه کردن یکی دیگر از 

ـ آ یمـ در فرهنگ جامعه پدید  گیريچشمفرصت به خوبی استفاده شود، رشد  . دی
 ".هاسـت  دل یزنـدگ  موجب اندرزها،" 1»القلوب؛هویح المواعظ« :در روایت آمده

 يا جـه ینتو مناسب صورت بگیرد، اگر در جامعه موعظه کردن به صورت مستمر 
. ، زنده ماندن روح و جان و حیـات واقعـی در آن جامعـه اسـت    ماند یم جا بهکه 

جامعـه در حرکـت اسـت و در مسـیر      ياهنصیحت مانند آب روان، در میان قشر
و موجـب پـاکی    کند یمتطهیر  ،باشد شتهکه قابلیت پندپذیري دا کسآن هرخود 

                                                           
  .٢٢٤ص غرر الحکم و درر الکلم،  فیتصن آمدی،تیمیمی . 1
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 جـالء  و النّفـوس  صـقال  المـواعظ « :فرماینـد مـی  7امام علـی . شود یمدرون او 
با توجه بـه   ".ستها دل جالدهنده و ها جان از کیچر ندهیزدا اندرزها" 1»القلوب؛

از آن بـه عنـوان عـاملی بـراي      توان یمزدایی و بیدارگري موعظه خاصیت غفلت
 2؛»الغفلۀ یتنجل بالمواعظ«: ندیفرما یم 7امام علی. بالندگی فرهنگی استفاده کرد

 ،وقتی با موعظه ".شود زدوده ها دل از يخبر یب و غفلت زنگار اندرزها لهیوس به"
که همان رشـد   ردیگ یمجاي آن را  یآگاهد گرداز جامعه دور  يخبر یبغفلت و 

  .فرهنگی جامعه است
و بـه فراخـور حـال و     کردنـد  یمـ نیز از این فرصـت اسـتفاده    7مجتبیامام 

 کردند یمگاهی موعظه را با سرزنش همراه . رداختندپ یمموقعیت افراد، به موعظه 
امـور   بـاره و گاهی با مالیمت به نکات اخالقـی اشـاره داشـتند و گـاهی نیـز در     

؛ اما در تمامی موارد خیرخواهی امام نسبت بـه  دادند یماجتماعی مواردي را تذکر 
کـه امـام    معاویـه در یکی از این موارد امـام خطـاب بـه    . است مشترك مخاطبان

  :دیفرما یم، چنین کرد یمرا در مسجد سب  7علی
نْ رأَ ! ؟7ایعل نیرالمؤمنیأمتسب  يأنت الّذ یها معاوی کلیو لَـئ تَـه  یأما و اللَّه ِ
نُّیوم الْقی نْ أَظُ تَرَ کامۀِ و ما إِ نْ ساقٍ کنَّه یتَرَاه لَ فاً عیاش قـاف نَ م جوه الْ و نَ یضْرِب

؛یضَرْب غَرِ لِ بِ   3بۀِ الْإِ
؟ یکنـ  یمرا سب  7طالب یاببن  یعل نیرالمؤمنیامتو  !هیمعاو يبر تو ا يوا

گمان نـدارم   هرچند -دید یاو را خواه ،امت بشودیبه خدا سوگند اگر روز ق
مـر زده و بـر   که دامـن بـر   ک -بر او افتد اتدهیه دکاقت آن باشد یه تو را لک
  .نندکب را از آب دور یاشتران غره ک سان آن زند یمن امنافق يرو

                                                           
  .ھمان .١
  .۱۸۷ص ، عیون الحکم و المواعظ، لیثی .٢
  .۲۸۵ص، ۱ج، )چاپ جدید( الغارات ،ھیثمی .٣
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پرداختنـد   موعظه، با شدت به معاویهبه تناسب رفتار ناشایست  7امام حسن
و از این طریق عالوه بر نهی از این کار، افکار عمومی را هم نسـبت بـه جایگـاه    

  .کردندآگاه  7امام علی
  :فرمایند یمدر جاي دیگر 

  م نَّ اللَّه لَ موا أَ بثاً و لَم کخْلُقْیاعلَ تَارِیع ـالَ  ک يم سدککس بِ آج کتَـب  م سـ م و قَ
اکنَیبع م کشَیمل یم رِفکعيلُّ ذ    رِف ـا صـ م و هابأَص لَه ر ا قُدنَّ م تَه و أَ لَ نْزِ م لُب

نْ  نْه فَلَ یعیص قَد هنْکفَاکبئُونَۀَ الدم فَرَغَیم کا و و هتادب ع ل ثَّملَکحع ـ  یم رِ و کالشُّ
تَرَض علَ وصاکم الذِّیکافْ لَ التَّقْو يم بِالتَّقْوکرَ و أَ ع ج يو تَه نْ یم 1رِضَاه   

ـ افریهوده نیه خدا شما را بکد یبدان و ( هـا  اجـل ده، و خودسـر رهـا ننمـوده،    ی
ده، تـا هــر  مـو رفانتـان قسـمت   یرا م هــا يروزرده، کـ تـان را مقـدر   ) عمرهـا 
بـه او خواهـد    ،مقدر شـده  یبیبشناسد و بداند هر آسرا مقام خود  يخردمند

 بـه عهـده  خداوند معاش شما را  .دینخواهد رس ،ر نشدهید و هر چه تقدیرس
ب یـ ترغ یشناسـ  حـق ر و کبـه شـ   ؛دیباشـ  خاطر آسودهعبادت  يگرفته تا برا

ه کـ سـفارش نمـوده    يزگـار یرده، شما را به پرهکاد خود را واجب یفرموده، 
  .اوست يت خشنودیتقوا نها

مفاهیم بلنـد اعتقـادي و    دربردارندهکه  کنند یمجا امام به نکاتی اشاره در این 
روح دینی و اخالقی را در جامعه  ،مطالب گونه ینا و گسترشبیان . اخالقی است

 رود یمـ کـه امیـد    شود یممردم  هاي یآگاه يو باعث ارتقا آورد یدرمبه حرکت 
  .بند نیز باشندافراد جامعه به آن پاي عالوه بر آگاهی،

  :ندیفرما یمدر کالم دیگر چنین  7مجتبیامام 
 لَا ح و ۀَ لَهم نْ لَا ه م ةَ لو لَ لَه و لَا مرُ نْ لَا عقْ م ل بد نْ لَـا د یلَا أَ م ل ـ اء نَ لَـه و  ی

م اشَرَةُ النَّاسِ بِالْجع لِ م عقْ رلِ و یرأْس الْ لِ تُد عقْ م كبِالْ انِ جاریالد  رُم نْ حـ م عاً و
م ا جم هرُملِ ح عقْ نَ الْ 2.عاًیم   

                                                           
  .٢٣٢، ص العقولتحف شعبه حرانی،ابن  .1
  .٥٧١ص، ١ج، الغمةکشف  .2
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 ه همـت نداشـته باشـد   کـ  یسـ که عقل نداشـته باشـد ادب نـدارد، و    ک یسک
اصل عقل معاشرت . ن نداردیه دک یسک يست برایا نیو ح. ندارد يجوانمرد

و هـر   رسـد  یمـ به تمام هر دو جهان  ،عقل لهیوس به و با مردم است انسانیکن
  . از تمام هر دو جهان محروم است ،عقل نداشته باشد کس

و کلیـدهاي   آمـوزد  یمـ راه و روش زندگی در کنار دیگران را  ،این موارد بیان
ـ   دهد یمرسیدن به آرامش، در عین زندگی با دیگران را نشان  کـار بسـتن   هتا بـا ب

  .و نشاط برخوردار باشداجتماع مسلمانان از آرامش  ،ها آن
  خطبهخواندن  .3

از آن براي باال بردن سطح فرهنگ  توان یمایراد خطبه روش دیگري است که 
عمـومی   جنبهخطبه . نزدیکی با هم دارند رابطهوعظ و خطبه . جامعه استفاده کرد

ولی وعظ عام است و به صورت فردي و  ،شود یمدارد و براي تعداد زیادي ایراد 
وجـود دارد در   7مجتبـی امـام   يهـا  خطبـه  .جمعی ممکن اسـت شـکل بگیـرد   

اجتمـاعی و فرهنگـی   ، مطالـب سیاسـی   ها آنموضوعات مختلف ایراد شده و در 
، صورت گرفـت که به درخواست معاویه  ها خطبهامام در یکی از این  .وجود دارد

  : ندیفرما یمچنین 
نها النَّیأَ نْ عرَفَ م یاس ن م  یفَقَد عرَفَ نْ لَ م یون ـ    یعرِفْ لنُ ع نُ بـ سـ نِ   یفَأَنَا الْح بـ
بِ نُ س یأَ اب بٍ ونُ  یطَال أَنَا ابـ ولِ اللَّهسنُ ر أَنَا اب ولِ اللَّهسر نْت مۀَ بِ فَاط اءس دةِ النِّ
بِ ن ینَ م نُ السرَاجِ الْ أَنَا اب یاللَّهش ب نُ الْ یرِ أَنَا اب ذ نْ    یرِ النـَّ نُ مـ ثَ رِ أَنَـا ابـ عـ ۀً   ب مـ ح ر

م عالَ لَ نَیللْ عثَ إِ نْ ب نُ م نُ خَ یأَنَا اب الْإِنْسِ أَنَا اب نِّ و ولِ  یالْجِ سـر دع ب رِ خَلْقِ اللَّه
عجِزَ م نُ صاحبِ الْ لِ أَنَا اب ضَائ نُ صاحبِ الْفَ أَنَا اب اللَّه نُ أَم لِ أَنَا ابـ لَائ الد و رِ یـ ات

ن ؤْمم نْ یالْ ع فُوعدم خ یحقِّنَ أَنَا الْ نُ الرُّیس یأَنَا و أَ نَّۀِ أَنَا اب لِ الْج ابِ أَهب نِ کدا شَ
نُ م قَامِ أَنَا ابم نًکو الْ م ؛ یۀَ و رَفَاتع رِ وع شْ م نُ الْ 1أَنَا اب  

                                                           
  .٢٣٧، ص ١ج، الخرائج و الجرائحراوندی،  نیالد قطب .1
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پس بداند  شناسد ینمس مرا که شناخته و هر کس مرا شناخته کهر ! مردم يا
زنان عالم فاطمه دختـر رسـول خـدا،     ي، فرزند بانویه من حسن فرزند علک

ن، یر، فرزند رحمۀ للعالمیر نذیر، فرزند بشیفرزند رسول خدا، فرزند سراج من
ن مردمـان بعـد از   یخته شده، فرزند بهتریو انس برانگ که بر جن یسکفرزند 

ـ ل، فرزند صاحب معجزات و دالیرسول خدا، فرزند صاحب فضا ل، فرزنـد  ی
مـن و  . ام شـده م بـاز داشـته   کـه از حقـ  هستم  یسکو من  ؛رمؤمنان هستمیام

و مـن   ،ن و مقـامم کو من زاده ر ،میجوانان اهل بهشت هست يبرادرم، دو آقا
  .، مشعر و عرفاتمیه و منکزاده م

کـه کسـی   البته نه از باب این پردازد، یمبه معرفی خود  ،حضرت در این خطبه
تا  کنند یممطالب فضایل خاندان نبوت را مرور  بیان ؛ بلکه باشناسد ینمایشان را 

زیـرا معاویـه    ،معاویه به فراموشی سپرده نشـود  گري یلهحاین فضایل در تاریکی 
تکیه زده بود که گویا این منصـب از جانـب    9به جایگاه پیامبر گستاخانهچنان 
از طرفی بـا جسـارت   . که میراث پدري او بوده استا براي او مهیا شده یا اینخد
 7نادستور داده بود به صورت رسمی، بر سر منـابر بـه سـاحت امیرمومنـ     ،تمام

الزم بود که امام به توصیف خاندان پـاك خـویش    ،در چنین فضایی. اهانت کنند
ارج شـوند و بـا زنـده    بپردازند تا با یادآوري آن، مردم از غفلـت و گمراهـی خـ   

 چهـره مـانع ایـن شـوند کـه      ،پدر و جد بزرگوار خویش خاطرهیاد و  داشتن نگه
بـه  ، اسالمی که معاویه به مردم معرفی کردهنگذارند اصلی اسالم از یادها برود و 

  .بعدي باقی بماند يها نسلاسم اسالم اصیل براي 
از این فرصت نیز بـراي   گفت امام توان یم ،با توجه به منابع تاریخی و روایی 

فرهنگی  یرتأث ،با گفتار خود کوشیدندو  کردندمردم استفاده  عامهبخشی به آگاهی
  .الزم را بر جامعه داشته باشند

  احتجاج و مناظره. 4
براي کشف حقـایق و بـاال بـردن آگـاهی از آن      است که ییها روشمناظره از 
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از ایـن روش بـه صـورت فـراوان      اسـتفاده معصـومان   یرهسـ در . شود یماستفاده 
امـام   یرهسـ در . عنوان احتجاجات یاد شـده اسـت   اب ها آنکه از  گرددیممشاهده 
نیز این روش وجود داشته و در مواردي که ایشان موقعیت را مناسـب   7مجتبی

  .کردند یم، از آن استفاده دیدند یمو این روش را تاثیرگذار 
رخ داد، معاویـه بـر منبـر     7و امام حسـن  که بین معاویه ها بحثدر یکی از این 

  :امام در جواب او چنین پاسخ دادند. ناسزا گفت 7رفت و بر امام علی و امام حسن
بِیرُ علکها الذَّایأَ نُ و أَ س یاً أَنَا الْح لیع  واوِ أَنْتع ـ م وك ۀُ و ی بـ ـ   أَ أُم خْرٌ و یصـ 

أُم ۀُ وم کفَاط دج و نْد و يهسر د جـ و كلُ اللَّه   تد جـ و رْب یحـ یخَد  ۀُ و جـ
ب کجدتُ نَۀُ اللَّه علَیقُ ع نَا ذ یلَۀُ فَلَ لم خْ نَا   کأَ مأَقْـد مـاً وشَرِّنَا قَو باً و س نَا ح لْأَم راً و أَ
  1فْراً و نفَاقا؛ک
ـ معاو ییاسـت و تـو   یمنم حسن و پدرم عل ی،ننده علکادی يا و پـدر تـو    هی

ه اسـت  صخر مادر من فاطمه بود و مادر تو هند جد من رسـول  جـد تـو   ، اللـَّ
بـر هـر    یتعـال  يله لعنت خدایجه است و جده تو قبیحرب، و جده من خد

 اش لـه یقبو قـوم و   تـر  تپسـ و حسب و نسبش  تر گمنامکدام از ما که نامش 
  .بدتر و مقدم در کفر و نفاق است

بـا بیـان    ،اند کرده که آداب مناظره را رعایتوه بر اینعال ،امام در این مناظره 
به اذهان عمـومی یـادآور    ،و قضاوتی يداور شیپجایگاه هر دو طرف بدون هیچ 

کسی است که بد باشد و بـدیش ریشـه در خانـدان و     ستهیشاکه ناسزا  دنشو یم
  .شته باشداصل و نسبش دا

 کننـد  یمرفتار  يا گونه بهبرخی، امام  يها ییگو گزافهدیگر، در برابر  مناظرهدر 
  :بودماجرا چنین . به ضرر مدعیان است شود یمحاصل  که در نهایت، آنچه

رة بن شعبۀ فحمـد اهللا  یه، ثم صعد المغیا و وقع فیر علکصعد عمرو المنبر فذ
ال أصعد و ال : فقال. اصعد: یللحسن بن عل لیثم ق. یعل یه وقع فیعل یو أثن

                                                           
  .١٥ص، ٢ج، ارشاد، مفید .1
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. یذّبونکـ و إن قلت باطال أن ت یإن قلت حقّا أن تصدقون یطونتع یلّم حتّکأت
ـ باهللا : ه، فقالیعل یفصعد المنبر، فحمد اهللا و أثن. فأعطوه ـ ا عمـرو و أنـت   ی ا ی

 ب؟ أحد همـا فـالن؟  کلعن السائق و الرّا: قال 9رة، تعلمان أنّ رسول اهللایمغ
رة، أ تعلمان أنّ رسـول  یمغا یۀ و یا معاویاهللا  كأنشد: قال. یاللّهم نعم، بل: قاال
ـ اهللا  كأنشـد : قـال . یاللّهـم بلـ  : ۀ قال لعنۀ؟ قاالیل قافکب عمراًلعن  9اهللا ا ی

لعـن قـوم    9ان، أ تعلمـان أنّ رسـول اهللا  یسف یۀ بن أبیا معاویعمرو و أنت 
  1؛.من تبرّأ من هذایوقعتم ف يأحمد اهللا الذ یفإن: قال الحسن. یبل :هذا؟ قاال

سـپس مغیـره منبـر     ؛بدگویی کرد 7علی امام رفت و از عمرو عاص بر منبر
خدا به جا آورد و از علی بدگویی کرد سپس به حسـن   رفت و حمد و ثناي

و سـخن   روم ینممن منبر «: آن حضرت فرمود. بن علی گفته شد که منبر برو
تا به من قول دهید که اگر حق گفتم، تصـدیقم کنیـد و اگـر باطـل      میگو ینم

پس بر منبر رفت و ثناي خداوند به جا آورد  .قول دادند ».گفتم، تکذیبم کنید
که رسـول   دیدان یمآیا ! تو را به خدا سوگند، اي عمرو و اي مغیره«: و فرمود

بـود  سـوار  و آن را کـه بـر شـتر    ) معاویـه ( آن را که از پی شتر بود، 9خدا
 »آري بـه خـدا  « :تنـد فگ »لعن فرمود که یک نفرشان فالنی است؟) ابوسفیان(

کـه   دیـ دان یم، آیا دهم یمشما را به خدا سوگند ! اي معاویه اي مغیره«: فرمود
 بـه  آري«: گفتنـد  »رسول عمروعاص را در بیتی که سرود یک لعنت فرستاد؟

شما را بـه خـدا    !بوسفیانفرمود اي عمروعاص و تو اي معاویه فرزند ا ».خدا
 ».لعنـت کـرد   را) مغیـره (که رسول خدا قوم این  دیدان یم، آیا دهم یمسوگند 
خدا را که شما از کسی بد گفتیـد   میگو یمپس سپاس « :فرمود ».يآر« :گفتند
  .مبرَاست ها نیا همهکه از 

بـر راسـتی گفتـار خـود اقـرار       ،در این مناظره امام از خصم و طـرف مقابـل   
کـه حـاکی از منفـور و نـاحق      کنند یمو از این طریق حقایقی را بازگو  دنریگ یم

  .ستنددان یمایشان است که خود را محق و داراي جایگاه و منزلت  بودن دشمنان

                                                           
  .١١٨، ص٧یعلأخبار الحسن بن ، طبرانی. 1
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رفتارهاي علمی امام براي باال بردن سطح فرهنگـی   ،جا مطرح شدآنچه تا این
. فرهنگی امام یاد کرد -از آن به عنوان سبک زندگی علمی توان یمکه  بود جامعه

از طریـق علمـی بـر افکـار      ،موعظه و مناظره، خطبه گویی مناسب،ایشان با پاسخ
-هـم و بنابر ظرفیت افراد و موقعیت مکانی و زمـانی و   گذاشتند یم ریتأثعمومی 

از روش  ،ها آنطرف مقابل و جایگاه اجتماعی و فرهنگی  يها یآگاهمیزان  نیچن
 انالگـویی اسـت تـا متخصصـ     ،این سبک زندگی. کردند یممناسب با او استفاده 

گونـاگون و مناسـب، بـا     يهـا  روشبا آگاهی و تخصـص بـا اسـتفاده از     ،جامعه
و از هـر   نماینـد گـو  وهرکسی به زبان خودش و متناسب با فهم و درکش گفـت 

در قبـال   تیمسئولراهی براي باال بردن آگاهی افراد استفاده کنند و خود را بدون 
  .وضعیت فرهنگی جامعه ندانند

 
 فرهنگی -عملی سیره )ب

 تأثیرگـذارتر  شـود،  مـی و به رفتار تبـدیل   پوشد میعمل جامه  زمانی که گفتار
  .کندآن را تأیید میاست و 
از گفتـار   تـر  بااهمیـت و رفتار بسـیار   تر بیشدر امور فرهنگی  تأثیرگذارياین 
هر فرهنگی که بزرگانش خود عامل به آن باشند، فراگیرتر  ،بر همین اساس. است

هیچ گفتـاري وجـود نداشـته     در برخی موارد شاید. نشیند میو ماندگارتر به ثمر 
به عنوان سندي براي برقراري یک فرهنگ کافی بـوده   ،باشد و فقط رفتار رهبران

ته دانست که رفتارهاي فرهنگی را به نوعی فرهنگ نانوش توان می رو، ازاین. است
در فرهنگ اسـالمی نیـز   . داردنیز  يتر بیشو ثبات  شود میثبت  ها انساندر روان 

بر اسـاس دیـن و    تماماًاطهار که  ائمهرفتارهاي فرهنگی . این مطلب صادق است
کـه   آیندبه شمار می، سند معتبري براي فرهنگ اسالمی است بر اوامر الهی مبتنی

و گـذر   درخشـند  میچون شاخص بر تارك تاریخ متمادي هم هايبا گذشت قرن
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نیز از ایـن   7عملی امام حسن سیره. وارد کند اي خدشه هاآن بر تواند نمیزمان 
  .شود می مطرحمبحث در دو قسمت  این .بودویژگی برخوردار 

  شخصی زندگی .1
در زنـدگی شخصـی ایشـان     7منظور از زندگی شخصی، رفتارهاي امام حسن

  :ساز در تاربخ ثبت شده است؛ از جمله فتار تأثیرگذار و فرهنگاست که به عنوان ر
  زیستیزهد و ساده -1-1
زیـرا محبـت و   . اسـت اصلی فرهنـگ اسـالم    يها شاخصهبه دنبا از  یرغبت یب
 :نـد یفرما یمـ  7امـام صـادق  . و گناهان است ها يبدتمام  سرمنشأ ،به دنیا عالقه

نْ« ــد ــب ال ا یحأْســلِ ر ط ک ــۀٍیخَ ــا  1».ئَ ــت دنی ــام خطاهاســت سرمنشــأمحب  ».تم
ایشـان هـم    رهیسـ و در  کردنـد مـی مردم را به زهد ورزیدن ترغیب  7معصومان
نیـز طبـق    7امـام حسـن  . خود بـه آن عامـل بودنـد   نخست که  شود یممشاهده 

بسـتگی  و بـه دنیـا دل   کردنـد  یمـ فرهنگ اسالمی در زندگی خود زاهدانه رفتـار  
در روایـات چنـین    .رفتارشان به خوبی مشهود بـود این اعتقاد ایشان در . نداشتند

  :آمده است
ج نْ خَرَ م هالرَّتَ مثَلَاثَ  نِیم اللَّه م قَاس رَّاتو2؛م   

رد و سه بار کصرف  یتعال يدو نوبت مال خود را در راه خدا 7امام حسن
  .مال خود را با خدا قسمت نموده بود

  :است که فرمودند 7مصداق کالم امام علی ،امام رهیساین  
غی  ب نْ ینْ م ل رَفنْ عنْ یالد نْهایو  ها یفزْهد یا أَ ع زِف3؛ع  

 آن از و ورزد زهـد  آن در هکـ  اسـت  سـته یشا ،شناخته را ایدن هک یسک يبرا
  .ندیگز يدور

                                                           
  .٢٥ص؛ ١ج، خصالصدوق، شیخ . 1
  .٢٩صالقویة لدفع المخاوف الیومیة،  العدد ،حلی. 2
  .٥٥٥صالحکم و المواعظ،  ونیع .3
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بـه ایـن    سنیسـت و هـرک   یبستگ دل ستهیشااست که  يا گونه بهماهیت دنیا  
  .شود یم رغبت یبویژگی دنیا آگاه باشد، به آن 

ایشـان وجـود    رهیسـ در  يشماریب يها انفاقصدقات و  ،عالوه بر این موارد 
اگر  ،به دنیا متمایل باشد اًبه دنیا دارد؛ زیرا کسی که قلب رغبتیبیدارد که نشان از 

بخشنده باشد و بـه آسـانی از مـال     تواند ینمدر رفتار  ،با زبان از آن دوري گزیند
  .دنیا چشم بپوشد

مردي نزد  از جمله ؛امام در بین همگان شهره بود و سخاوتمنددست بخشنده 
  :فرمودند وامام آمد و امام به ا

 لـه  فقـال  له، فأضعفها هیإل فرفعها: قال. نایإل ارفعها و رقعۀ یف کحاجت تبکا 
ـ  هیـ عل الرقعـۀ  ۀکـ بر أعظـم  انک ما«: جلسائه بعض : فقـال . »!اللّـه رسـول  ابنی

 مـا  المعـروف  علمتـان  مـا  أ. اهال للمعروف جعلنا نیح أعظم، نایعل ها برکت«
 کل بذل بما تهیاعط فانما مسألۀ، بعد تهیأعط من فاما مسألۀ، ریغ من ابتداء انک

ـ  لیـ می أرقـا،  مـتملمال  لتـه یل بات ونیک ان یعس و. وجهه من  و أسیـ ال نیب
 و یـک أتیف النجح، بسرور أم الرد، آبۀکب أ حاجته من رجعی بما علمی ال الرجاء،
 وجهـه،  من بذل مایف حاجته له تیقض فان خفق،ی خائف قلبه و ترعد فرائصه

  1؛کمعروف من نال مما أعظم کذل فان
 بـه  و سیبنـو  را حاجتت«: فرمود حضرت. ردک حاجت اظهار امام نزد يمرد

 بـدو  اش خواسـته  برابـر  دو و نـد خواند را اش نامه امام. ردک چنان او ».ما بده
 يبـرا  چقدر نامه نیا! خدا رسول پسر يا« :گفت حاضران از یکی .نددیبخش
ـ ز بـود؛  تـر  بـیش  ما يبرا آن تکبر«: فرمود »بود؟ پربرکت او  اهـل  را مـا  رای

 بـه  درخواسـت،  بـدون  هکـ  است آن یکین هک یدان ینم مگر. ساخت معروف
 يآبـرو  برابـر  در ی،دهـ  یمـ  درخواسـت  از پس آنچه اام ؛یبده يزیچ یسک

 انیـ م و اضـطراب  بـا  را شب ،يو بسا چه. است يزیناچ يبها ننده،کخواهش
 بـر  رد دسـت  ازشیـ ن عرض برابر در هک دانسته ینم و برده سره ب دیو ام میب

                                                           
  .٢٨، ص ٧الحسنصلح  یاسین، آل .1
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 تن با نونکا و یکن یم برآورده را خواهشش یشادمان با ای زد یخواه او نهیس
ــرزان ــزد شــانیپر و ترســان دل و ل ــو ن ــده ت ــر. اســت آم ــو اگ ــه ت  فقــط ب

 کیانـد  يبها ،ختهیر تو نزد هک ییبرابر آبرو در ،یببخش اوبه  اش قدرخواسته
  » .يا داده او به

که براي کسب رضـاي خداونـد بایـد     دهند یمبه مردم نشان  ،این رفتار با امام
ایـن رفتـار امـام    . صادقانه به سوي او رو آورد و از دل بستن به دنیا چشم پوشید

و شـاید اگـر    کردند یمبود که براي مردم بازگو  ییها آموزهو  بر گفتارهاتصدیقی 
  .ماند یمدر حد آموزه باقی  ،رفتار ایشان نبود

  گذشت و بردباري-2-1
ایـن خصـلت    .بـود  7صـفات بـارز امـام حسـن    دیگر ز گذشت و بردباري ا

؛ به ایـن معنـا کـه هـم بـا دوسـتان و       شددیده میپسندیده در تمام زندگی ایشان 
و هم در برخورد با دشمنان و  کردند یمنزدیکان خود با گذشت و بردباري رفتار 

شـواهد بسـیاري در   . دنـد نمو یمـ و گذشت اسالمی اسـتفاده   رأفتبدخواهان از 
تصـدیق   7صفت را براي امام حسناین تاریخ براي هر دو مورد وجود دارد که 

داستان مرد شامی از بارزترین این موارد است کـه امـام بـا دشـمن خـود      . کند یم
 . نمودندتبدیل  تیب اهلن اکه او را به یکی از محب کردندچنان رفتار 
نَ آهاً یشَام أَ ا رلَکر ع نُ لَا ی باً فَج س الْح و نُه ع نُ علَ  یلْ سـ ـلَ الْح ب ما فََرغَ أَقْ د فَلَ ه یـ رَ

م علَ سلَّ ـ یو قَالَ أَ که و ضَحیفَ ـ یها الشَّ نُّ ـ  یغَرِ کخُ أَظُ علَّ ـبهت فَلَـوِ    کبـاً و لَ شُ
نَا   تَ ب تَ ع ـتَ ــاكاس نَ ب تَ طَ  أَعنَا أَع تَ لْ أَ سـ ــو ــایو لَ ـ  كنَ تَرْشَ اس ــو ــدنَاو لَ رشَ نَا أَ ــو  كدتَ و لَ

نَا ملْ نَا ح تَ ملْ تَح نْ  كاس نَاکو إِ ع ب عاً أَشْ ائج نْ  كنْت نْ  كسونَاکاناً ینْت عرْکو إِ و إِ
نَک تَاجاً أَغْ حم نْ  كنَاینْت نْ  كنَایداً آوینْت طَرِکو إِ ـ  کانَ لَکو إِ ضَ نَاها یحاجۀٌ قَ
حلَت کفَلَو حرَّ کلَ لَ کر ـ ینْت ضَکنَا و یإِ لَ نَا إِ ـ   یفَ الحتار قْـتکـ  کو  د و انَ أَعـ
باً و جاهاً عرِ یکعلَ ح عاً ر ضونَا م نَّ لَ لُ یبِکضاً و مالًا یلأَ ج مع الرَّ ا سم ه  کراً فَلَ لَامـ
أَنَّ کیب دقَالَ أَشْه م رضه اللَّه یفَۀُ اللَّه فیخَل کثُ م ح أَ ـاالته یثُ یأَعلَ لُ رِس ع ج  و
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بوک لَ كنْت أَنْت و أَ غَض خَلْقِ اللَّه إِ ب ـ     یأَ لَ ه إِ ب خَلْـقِ اللـَّ حـ و  یو الْآنَ أَنْت أَ
لَ حلَه إِ لَ رویح و لَیانَ ضَکه تَقداً  یفَه إِ ع م ارص لَ و تَحنِ ار مأَ تهِ ب حم 1.ل   

آن شـخص   .ه سوار بـود مصـادف شـد   ک 7از اهل شام با امام حسن يمرد
 یهنگـام . نـد داد ینمـ  يبزرگوار جواب به و آن یول ،شروع به لعن امام نمود

ـ رد و خندکـ سـالم   يبـه و  7امام حسن ،ت شدکه آن مرد ساک د و بـه او  ی
د امر بر تو مشتبه شده باشـد؟ اگـر از   یشا ی؛ب باشیغر کنم یمگمان «: فرمود
عطـا   بـه تـو   ی،بخـواه  يزیـ اگـر چ  ؛میدهـ  یمـ ت یرضا ی،ت بخواهیما رضا
اگـر   ؛میینمـا  یمـ ت یتـو را هـدا   ی،بخـواه  ییم نمود، اگر از ما راهنمایخواه
، اگـر  میدهـ  یمتو را غذا  ی،اگر گرسنه باش ؛میکن یمروا  ی،داشته باش یحاجت

م یخـواه  ازیـ ن یبتو را  ی،اگر محتاج باش ؛میپوشان یم به تولباس  ی،برهنه باش
 ی،داشته باش یاجیچه احتچنان ؛میده یمتو را پناه  ی،اگر رانده شده باش ؛ردک
تـا   یو مهمـان مـا باشـ    ياریـ اگر اثاث مسافرت خود را ب ؛میرس یمداد تو ه ب

ـ ز ؛تو بهتر اسـت  ي، برايبرو یه بخواهک یموقع جایگـاه   ،مهمانخانـه را مـا  ی
 ،دیشـن  ایشـان ن سـخنان را از  یه اک یمرد شام ».میدار یثروت فراوان وع یوس
، ییفـه خـدا  ین خلیزمـ  يه تـو در رو ک دهم یمشهادت «: ان شد و گفتیگر
تـو و پـدرت نـزد مـن      !"جا قرار دهدکه مقام رسالت را ک داند یمخدا بهتر "

خلـق   نیتـر  محبـوب نـون تـو نـزد مـن     کا ید، ولیخلق خدا بود نیتر دشمن
بـرد و مهمـان آن    7ام حسنگاه اثاث خود را برداشت و نزد امآن ».ییخدا

ـ ا یرد و رفـت و دوسـت  کت که حرک یبزرگوار بود تا موقع ن خانـدان را از  ی
  .شتن قرار دادیاعتقادات خو

درگیـري بـه   فقـط   نـد، داد یماگر امام با تندي به سخنان ناحق این مرد پاسخ 
 هـا  خـاطره در  تر بیششخصی آن  جنبهو  ماند یمکه در اذهان باقی  آمد یمدست 

و  دیگـران از طرفی بـراي   .ن فرد شدآباعث هدایت  ،ولی این رفتار امام. ماند یم
کـه  اول ایـن . که از نظرها پنهان نماند داشتکسانی که شاهد ماجرا بودند، نکاتی 
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-نشان مـی امام تندي سخن شامی را با محبت و مهربانی پاسخ دادند و این رفتار 

کـه بـا آرامـش و    ایـن  دیگـر . داد جواب بدي را با بدي حتماًکه الزم نیست دهد 
دیگـري   نکتـه  ،بودن بـه همـه   نیب خوش. را از بین برد ها کدورت توان یممحبت 

که گمانم  ندیفرما یمکه امام در ابتدا  طور همان .است که در این ماجرا وجود دارد
دیگر  قطعاً ،امر بر تو مشتبه شده باشد؛ البته اگر دشمنی فرد مسجل و حتمی باشد

  .بودن نیست که این مورد از بحث ما خارج است نیب خوشجاي 
بـه یـک نمونـه در     .بود تر نرمرفتار امام با نزدیکان و اطرافیان خود از این هم 

  .شود یماین زمینه اشاره 
 وِو نَ ير ع ج نَّ غُلَاماً لَه نَا یأَ نْ یجِ عقَاب فَأَمرَ بِه أَ ـالَ   یۀً تُوجِب الْ ـرَب فَقَ ـ ضْ ا ی
لَ ويام عاف نِ یو الْ ـ  النَّاسِنَ ع نْ ع تفَوـالَ   کقَالَ ع ـ قَ لَـا ا ی ويم )  ه ب  یو اللـَّ حـ

ن س حم جه اللَّه و لَ )نَیالْ ورٌّ لح ا  کقَالَ أَنْتم فع کضطأُع 1؛یکنْت   
ه مسـتوجب  کـ انجـام داد   یعملـ  7از غالمان امام حسـن  یکیت شده یروا

 يا«: آن غـالم گفـت  . دسـتور داد تـا او را بزننـد    7امام حسـن  .عقاب شد
من از «: فرمود 7امام حسن ».مردم درگذرد يد از خطایمؤمن با! من يموال

اران را دوسـت  کـ ویکخـدا ن ! مـن  يمـوال  يا«: غـالم گفـت   ».تو درگذشـتم 
تو را دو برابـر   يتو را در راه خدا آزاد نمودم و مستمر«: امام فرمود ».دارد یم

   ».کردم
در مواردي بوده که طرف مقابل رفتارهاي بسیار ناپسـندي   ها العمل عکساین 

ولی امام با قلب ملکوتی خود هـیچ   را در پی داشته ها عقابانجام داده و بدترین 
اسـاس رفتـار امـام بـراي     . نبودنـد  ییجو انتقامو دنبال  گرفتند ینمکدورتی به دل 
و  زدنـد  یمـ یـه و تـوبیخ   دست بـه تنب  ضرورت داشت،جا که هرراهنمایی بود و 

وقتـی روش دیگـري را    ،بـه همـین دلیـل    .قصدشان آرام کردن دل خودشان نبود
در برخورد با غـالم اگـر بـه تنبیـه     . کردند یم نظر صرفاز تنبیه  ،دندید یم مؤثرتر
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آسیبی که به او رسیده بود، اثرگـذاري الزم را نداشـت و    سبب، به دادند یمادامه 
، اما با رفتار امام، آزادي خود را مدیون گرفت یمامام را نیز به دل  نهیک غالم حتی
  .و پربارتر است تر باارزشبسیار  قطعاًو این نتیجه  دیدن و امام آقر

  :دادند ال، به امام خبر مث؛ براي کردند یمنیز به راحتی عبور  تر سادهامام از موارد 
نَّ فُلَاناً   لْقَ یکقَع فیإِ رِ یف ینتَیفَقَالَ أَ عبٍ أُ غْفرَ اللَّه لیتَ تَ نْ أَس ؛ ید الْآنَ أَ لَه 1و   

 يامـام بـه و  ) .نمـود  ییاز شما بدگو(ن و چنان گفت یشما چن درباره یفالن
خـودم و او   يه بـرا کـ م گـرفتم  یتصـم  اآلن، يردکـ اد یزحمت مرا ز«: فرمود

   ».میاستغفار نما
، امـام  گشت یبرمبه اصل والیت  از امام ییبدگوالبته در مواردي که توهین و 

، زیرا اصول، خط قرمز هسـتند و قابـل   گذشتند ینمو از آن  گفتند یمپاسخ  حتماً
شخصـی   دشـمنی یا  نادانی؛ ولی در مواردي که این رفتار نشان از یستندناغماض 

  . کردند یم یپوش چشمامام  ،بود
آن را از امـام مشـاهده   هـا  باربود که مـردم   ییها نمونه ،مواردي که اشاره شد 

متفاوت و با افراد گوناگون این گذشت  يها تیموقعو  ها حالتامام در . کردند یم
 ،تا به عنوان یک اصل اساسی از دیـن اسـالم   دادند یمو بردباري را از خود نشان 

  .بند شوندو همه به این روش پايآید در میان مردم به صورت یک فرهنگ در
 عبادت و بندگی -3-1

وجود  7مجتبیکه در زندگی امام  بود از موارد دیگربندگی در برابر خداوند 
در روایـات آمـده کـه     .خورد یمداشت و به عنوان فرهنگ عملی ایشان به چشم 

  :افتی یمایشان هنگام وضو گرفتن و آماده شدن براي عبادت، حالشان تغییر 
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 یل لـه فـ  یـ ونـه، فق ارتعدت مفاصله، و اصـفرّ ل  اًان إذا توضّک 7انّ الحسن 
صـفرّ لونـه، و   یرب العـرش أن   يدین یلّ من وقف بک یحقّ عل: فقال. کذل

  1.ترتعد مفاصله
ـ لرز یمـ ش یاعضـا  ،شـد  یمـ  وضـو مشغول  7امام حسن هرگاه و رنـگ   دی
ـ بـه ا راجـع   یوقتـ . شـد  یمش زرد کمبار ـ موضـوع از آن حضـرت جو   نی ا ی
ه در مقابـل پروردگـار عـرش قـرار     کـ  یهرکسدارد  جا« :فرمود یم ،شدند یم
  » .دچار رعشه شود شیها مفصلرنگش زرد و  ،ردیگ یم

  :گفتند یمهنگام حاضر شدن در مقابل در مسجد چنین 
لَهِ  بابِ کفُیضَ یإِ نُ قَد أَتَای کبِ س حكا م س م ز  ء یالْ اوتَج نْفَ ـ  ع بِ نْـد   حِیقَ ـا ع يم 

م یبِجنْد ا عقـرار گرفتـه    ات خانـه مهمـان تـو بـر در    ! ایبارخدا2؛میکرِا ی كلِ م
از ! میرکپروردگار  ينزد تو آمده، ا کار گنهشخص ! ارکویکن يخدا يا ؛است

  .درگذر يه دارک ییها ییکوینآن  به خاطرگناهان من 
ایشان محسـوب   رهیسحضرت وجود داشته و  این رفتارها که در زندگی روزمره 

را بـا روح و حقیقـت    هـا  آن، براي مردم به صـورت آمـوزش عملـی بـوده و     شد یم
که اگر عبادتی  دکردن یمیادآوري  ها آنحضرت با زبان رفتار، به . کرد یمعبادات آشنا 

در روایـت دیگـر، بـه    . بخواهد به حقیقت و اصل خود نزدیک باشد، باید چنین باشد
  : دیگو یمکه راوي . تالگو بودن حضرت در رفتار عبادي اشاره شده اس

شَیۀَ ماشکقِ میطَرِ یتُه فیلَقَد رأَ م لَّا نَزَلَ و آه إِ ر دح نْ خَلْقِ اللَّه أَ ا مم تَّ یاً فَ یح 
بِیرأَ نَ أَ ب دع س قَّاص  یتیوش 3؛یم  

را  ایشـان ه کـ از مردم نبود  کسی ؛دمیه دکاده در راه میرا پ 7من امام حسن
 ی، حتـ افتـاد  یمـ  بـه راه و با آن حضرت  شد یماده یه پکنیمگر ا دید یماده یپ

  .وقاص یسعد بن اب
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 بـه سـبب   بـود، براي مردم الگـو   7که رفتارهاي عبادي امام حسنعلت این 
؛ یعنی به دلیل داشتن بودبودن ایشان در دین  موثقتدین و  نیزنزدیکی به پیامبر و 

ـ  رفتارهاي ،جایگاه دینی معتبر در نزد مردم  هایشان از جمله رفتارهاي عبادیشان ب
هستند باید  معتبراین نکته براي افرادي که در جامعه . شدزیر نظر گرفته میدقت 
 تیمسـئول خـود را از   تواننـد  ینمـ بـه راحتـی    هـا  آنزیـرا   ؛قرار گیرد نیالع نصب

دین و  دار پرچمرا به عنوان  ها آنمردم . که در جامعه دارند، معاف کنند يا نانوشته
  .شمارندیمرا مواضع دین  ها آنو رفتارهاي  دانند یممذهب 

  اجتماعی روابط .2
 حـوزه با مردم است کـه در   7تعامالت امام حسن ،منظور از روابط اجتماعی

، بـر  شـد  یمـ جا که باعث رشد و تربیت مـردم  و از آن گرفت یماجتماع صورت 
  .اثر داشتنیز  ها آنفرهنگ 

 دیگران اکرام .1-2

بزرگوار بودند و در برخورد با دیگران نیـز بـا اکـرام و احتـرام      7مجتبیام ام
اسـت کـه بـه     توجـه  قابلامام با مردم از این جهت  مانهیکررفتار . کردند یمرفتار 

خود باید توجه داشته باشـد؛   نفس عزتفقط به که انسان نه دنشو یممردم یادآور 
از  نظـر  صـرف بلکه دیگران را هم باید به دلیل انسان بودن داراي کرامت بداند و 

تـرویج روح  . تکریم کندهر مرتبه و جایگاه اجتماعی و فرهنگی احترام و داشتن 
و راهی براي رشد  شود یممانع بسیاري از گناهان  ،کرامت و بزرگواري در جامعه

و روایـات نیـز    داردکرامت نفس در اسالم جایگاه باالیی . ستها انسانو سعادت 
و سفارش، به دلیل آثاري است که این روحیه بـه   دیتأکعلت . کند یم دیتأکبر آن 

ــال دارد ــراي کرامــت   .دنب ــاري اســت کــه ب  نفــسدوري از گناهــان یکــی از آث
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مت منْ« اند برشمرده لَ کرُ یع لَم ه س فْ الْمیه نَ ا بِ ه نْ  او نـزد  جـانش  هکـ  یکس 1»؛ۀِیعصهِ
سـازگاري بـا مـردم نیـز از      ».ندکنمی پست را آن تیمعص و گناه با ،باشد یگرام

مت منْ« :استدیگر فواید کرامت نفس  ه کرُ افُ لَ خ و ه اقُ قَ قَلَّ ش ه س فْ    2؛»نَ
 مکـ  مردم با شیناسازگار و ییجدا باشد، بزرگوار و یگرام او نفس هک یسک"
اگـر کرامـت    3.استدوري از شهوات و دنیا نیز از سایر آثار کرامت نفس  ."باشد

نفس فقط همین چند فایده را به دنبـال داشـته باشـد، بـراي سـعادت و هـدایت       
بـراي گسـترش ایـن فضـیلت اخالقـی بایـد        ،به همین دلیل. کافی است ها انسان
. بهره را برد به وجود آمده بهترین يها فرصتالزم صورت بگیرد و از  يها تالش

این احترام  7امام حسن .ستها راهعزت و احترام به خود و دیگران یکی از این 
و به دیگران هم  کردند یمعادي زندگی رعایت  حالتو اکرام را خیلی ساده و در 

با مردم رفتار سالم داشت و با این کـار هـم بـه     توان یمکه به راحتی  آموختند یم
روزي امـام در  . دیگران محبت کرد و هم ادب و احتـرام دیگـران را جلـب کـرد    

نا یإل جلست إنک«: امام فرمودند .مردي وارد شد و نشست ؛مجلسی نشسته بودند
تو زمانی نشستی که ما قصد رفتن داشتیم آیا اجازه " 4»ام منا أ فتأذن؟ین قیح یعل
در این رفتار امام، شخصیت طرف مقابل و جایگاه اجتماعی و "ما برویم؟ یده یم

 توجـه آن حضرت به عنوان فردي مسلمان به او  بلکهنبوده  مهمیا مال و ثروتش 
میـزان کرامـت    ،رواج چنین تفکـر و رفتارهـایی در جامعـه   . است کردهو احترام 

کـه   شـود  یمحاکم  در جامعه فرهنگ سالمی و به تبع، دهد یمرا افزایش  ها انسان

                                                           
  .٤٣٩صالحکم و المواعظ، عیون . 1
  .٤٦٤ص، ھمان. 2
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خود  این .انسان بودن داراي احترام و جایگاه اجتماعی هستند واسطه به همه آندر 
  .شود یمباعث احساس امنیت اجتماعی 

  در برابر مردم تواضع -2-2
بـه تواضـع ایشـان در     تـوان  یمـ  7از دیگر رفتارهاي اجتمـاعی امـام حسـن   

گسـترش فرهنـگ تواضـع نیـز در جامعـه و در      . برخوردهاي اجتماع اشاره کـرد 
 یبسـتگ  دلو محبت و  شود یمبه هم  ها دلباعث نزدیکی  ،برخوردهاي اجتماعی

 تواضع، وهیم" 1؛»المحبۀ التّواضع ثمرة« :ندیفرما یم 7امام علی. دهد یمرا افزایش 
را بـه   هـا  قلـب در برخورد بـا مـردم،    7مجتبیم تواضع اما ".است مردم یدوست

. نشـاند  یها مـ  آنرا در جان  :تیب اهلو بذر محبت  کرد یمسوي ایشان متمایل 
  :امام چنین آمده است رهیسدر 

األرض و هـم قعـود    یرات علیسکفقراء و قد وضعوا  یمر عل 7ان الحسن
الغداء فنزل و قال  یإل اهللا رسولا ابن بنت یلونها فقالوا له هلم کأیلتقطونها و ی

ـ    کـ أین و جعـل  یبرکحب المتیفان اهللا ال  افته و یضـ  یل معهـم ثـم دعـاهم إل
   2ساهم؛کأطعمهم و 

از نان را بر زمین  ییها تکهکه  ندگذشتاز فقرا  یجمعبر  7حسن امام يروز
امبر یپسر دختر پ يا :گفتندحضرت آنان به . مشغول خوردن بودند وگذاشته 

ن ابرکخدا مت«: ه فرمودکنیپس از ا 7امام حسن »!نک ییناشتاا با ما یب ،خدا
 یوقتـ . نددیشان مشغول غذا خوردن گردیو با ا نداده شدیپ »را دوست ندارد

بـه  چنـان  هـم  7امام حسن به برکتآن غذا  ،ر شدندیهمه غذا خوردند و س
و غذا داد و لبـاس   ندآنان را دعوت نمود 7سپس امام حسن. خود بود حال
  .نددیپوشان

                                                           
  .٣٢٧ص ، الحکم و درر الکلم غرر ،آمدیتیمیمی  .1
  .٥٦٥ص ،١ج، اعیان الشیعه، نیام .2
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کـه از  که فردي مانند امام بـا ایـن   آموزد یمبه مردم  ،رفتار در اجتماع گونه نیا
بـا   ینینشـ  همو  شماردینمجایگاه باالیی برخوردار است، خود را برتر از دیگران 

باعـث   ،فراگیر شدن ایـن رفتارهـا در جامعـه   . داند ینمخود  دونشانزیردستان را 
 نماینددوري میو در تعامالت از اختالف  شود یمگسترش برادري در میان مردم 

  .کنند یمرنگی در کنار هم زندگی و با یک
  و حیا عفت -3-2

کـه در جامعـه باعـث     اسـت  اموري نیتر مهموجود عفت و حیا در جامعه از 
 ،دگـرد اگر عفاف و حیا از جانـب زنـان رعایـت    . شود یمایجاد امنیت اجتماعی 

، زنـان دچـار   گـردد و اگر از جانب مردان رعایـت   شوند ینممردان دچار لغزش 
آثار عفـت، ایجـاد امنیـت     نیتر مهمیکی از  ،رو نیازا. شوند ینمناامنی و وحشت 

در  یدامنـ  پـاك براي رسیدن به این مرحله باید فرهنـگ  . اخالقی در جامعه است
بـه تـرویج ایـن     عمـالً  ،نیز با رعایت عفـاف  7امام حسن. جامعه گسترش یابد

در این زمینـه از  . دادند یمبندي خود را به اصول نشان و پاي پرداختند یمفرهنگ 
   :چنین آمده است 7امام حسن رهیس

ف ویه زَ فج و م قَالَ لَها أَ لَ یصلَاته فَأَ ا      کصلَاته ثُ مـ قَـالَ و م عـ حاجۀٌ قَالَـت نَ
نِّ یه م بفَأَص م لَ ل یفَإِنِّ یقَالَت قُ ع لَا ب و تفَدلَ یو نِّ یکقَالَ إِ یع رِقـ یلَا تُح ین 

س سه و هو  کبِالنَّارِ و نَفْ نْ نَفْ ع ه د علَت تُرَاوِ یفَجکـی ب  یو ـ یقُـولُ و لَ کح  یـک إِ
نِّ یع ب تَد لکو اشْ ما رأَت ذَ ه فَلَ کائهت کب کاؤُ ب 1؛ل   

. نزد آن حضرت آمد ییباین زن زی، در آن بدنمشغول نماز بود 7امام حسن
 ».يآر«: گفـت  »؟يدار یحـاجت «: فرمـود  يامام نماز را مختصر نمود و بـه و 

را مـن بـر تـو    ین، زکز و مراد مرا حاصل یبرخ«: گفت »؟یچه حاجت«: فرمود
ه کـ  کـنم  یمتو اخطار ه ب«: فرمود 7مجتبیامام  ».ندارم يوارد شدم و شوهر

چنان آن حضـرت را  آن زن هم یول »!ییآتش جهنم منمامرا با خودت دچار 

                                                           
  .۱۸ص؛ ۲ج، المجالستسلیة  .١
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بـر   يوا«: فرمـود   ،کـرد  یمه یگر که یدرحال 7و امام حسن نمود یم یکتحر
آن زن  »!ییه مرا با خودت دچار آتش جهـنم منمـائ  ک کنم یماخطار  به تو !تو

  .ردک هیبه گره امام شروع یهم از شدت گر
کـه ورود   دنـ ده یمآن زن به او هشدار  یعفت یبدر برابر  ،امام با رعایت عفت

ایـن   از خطـر امام با آگاهی . در آتش جهنم عاقبت قدم برداشتن در این راه است
و نـد  ، به گریه افتادیعفت یباز وحشت ابتال به  ،با معصومیتی که داشتند ،لغزشگاه

حـال  . که از رفتار ناشایست خود دست بردارنـد  کردند مقابل هم گوشزد  طرف به
افرادي که به راحتی خود را در معـرض گناهـانی از ایـن قبیـل قـرار      به ارد جا د

از شـدت تـرس بـه گریـه      ،معصـوم بـودن  با وجود ، یادآور شد که امام دهند یم
کالم و یا رفتـار در تیـررس شـیطان    ، با چه اطمینانی خود را با نگاه ها آن، ندافتاد
کـه در ابتـدا    طور همان. زنند یمو به ناامنی اخالقی در اجتماع دامن  دهند یمقرار 

رعایت عفت به زن یا مرد اختصـاص نـدارد و جامعـه بایـد داراي ایـن       ،هم آمد
  .فرهنگ باشد تا آرامش اخالقی بر جامعه حاکم شود

در تمـام شـئون زنـدگی بایـد      یعفت یبباید دانست که باحیا بودن و دوري از 
فـت در کـالم، عفـت در    ع. جا اختصاص نداردرعایت شود و به یک جنبه و یک

و  جـا  همهدر ... نگاه، عفت در رفتار، در خانه، در اجتماع، در خلوت، در بازي، و
 7امام علـی  ،به دلیل فراگیري و اهمیت این امر. در همه حالت باید رعایت شود

 دو هر ایح و مانیا "1؛»فترقانی ال و قرن یف مقرونان اءیالح و مانیاال«: ندیفرما یم
گویـا کسـی کـه     ".نشوند جدا هم از و هستند گریدیک با و بسته سمانیر یک به

                                                           
  .۲۵۶ص ، و درر الکلمغرر الحکم تصنیف  .١



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    138

بـا رفتـار خـود بـه      7امام حسـن  ،با توجه به اهمیت حیا. حیا ندارد ایمان ندارد
  1.پرداختند یمترویج این فرهنگ در جامعه 

  حضور فعال در اجتماع - 4-2
عملی  يها روشحضور فعاالنه در اجتماع و پرهیز از انزواطلبی، یکی دیگر از 

ین زمان حیـات  تر بیش. بند بودندبه آن پاي 7مجتبیسازي است که امام فرهنگ
ایشان زمان . در دورانی سپري شد که جریان اجتماع با ایشان همسو نبود حضرت

سـال را در سـکوت    25خردسـال بودنـد و در دوران پـدر نیـز      9حیات پیامبر
نیـز بـا مـاجراي صـلح کنـار       خـود  گذراندند و بعد از دوران کوتاه خالفت پدر،

چـه بـه صـورت     -از فعالیت فرهنگـی  ،ها دورانگذاشته شدند، ولی در تمام این 
ایشـان بـا اسـتفاده از موقعیـت     . دست برنداشـتند  -علمی و چه به صورت عملی

و  پرداختنـد  یمدر اجتماع به فعالیت  ،اشاره شد ها آنکه به  ییها روشبا  ،مناسب
بـه ایـن   . دانسـتند  ینممردم را دلیلی براي عدم فعالیت فرهنگی خود  گردانیروي

باعث نشد که ایشـان خـود را کنـار     ،معنا که استیالي دشمن و یا جریان مخالف
به هـدایت   ،فرهنگی را خالی کنند؛ بلکه با استفاده از ابزار فرهنگ صحنه، کشیده

 شـود  یممتذکر  ان،مداردین بهاین رفتار امام نیز . پرداختند یممردم گري و روشن
بلکه با  ،که در هر فضاي سیاسی و فرهنگی نباید منفعالنه عمل کرد و ساکت ماند

هر ابزاري و در هر فرصتی باید به گسترش فرهنگ اسالمی پرداخـت و در هـیچ   
ترین فعالیت فرهنگی و کم شود ینمفرهنگی از مسلمان سلب  تیمسئول وضعیتی
  .اسالمی است يها وزهآمعامل بودن به  ،مسلمان

                                                           
قُلُْت لَُه لَْو نََزْعَت « :روایت دیگری چنین آمده استدر  .1 ُن َعلِی الْفَُراَت ِفی بُْرَدٍة کانَْت َعلَیِه قَالَ فَ َدَخَل الَْحَسُن بْ

ْحَمِن ِإنَّ لِلَْماِء ُسکانا؛ مناقب آل أبی طالب قَالَ لِی یا َأبَا َعبِْدالرَّ با لباس وارد  ٧حسن امام .١٥، ص ٤ج، ٧ثَْوبَک فَ
 .ایشان پاسخ دادند که آب ھم ساکنانی دارد» چرا لباستان را در نیاوردید؟«: فرات شدند و فردی از ایشان پرسید

  .)اند کردهیعنی امام به خاطر رعایت عفت و حیا از موجودات درون آب این کار را (
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  نتیجه

سرمشـق افـرادي قـرار گیـرد کـه بـه        توانـد  یم 7مجتبیسبک فرهنگی امام 
فرهنـگ اسـالم    اشـاعه دارند و خـود را بـه گسـترش و     یبستگ دلفرهنگ دینی 

کـه   بود يا گونهبه  7جامعیت سبک زندگی فرهنگی امام حسن. دانند یم موظف
به این معنا که امام بـا  . مردم الگو باشد عامهبراي خواص و هم براي  تواند یمهم 

 يهـا  روشو از  پرداختنـد  یمـ روش علمی و عملی به گسترش فرهنگ اسـالمی  
این قسم از  .بودمتناسب  مخاطبانکه با سالیق مختلف . کردند یممختلفی استفاده 

تا با استفاده از تخصص خـود   را جلب کندتوجه خواص  تواند یمتبلیغ فرهنگی 
 یعنی هرجا مخاطب پـذیرش دارد  ؛این وظیفه را انجام دهند ،از امام يریالگوگو 
تا فرهنگ اسالم  نماینداستفاده  سؤاالترانی و یا پاسخ به از موعظه یا سخن باید

بـا   ،جـایی کـه روش علمـی اثرگـذار نیسـت     کننـد و آن  تبیینناب را براي مردم 
سـمت فرهنـگ اصـیل     مـردم را بـه   ،دارندفرهنگی  پشتوانهرفتارهاي اسالمی که 
که از تخصـص برخـوردار نیسـتند نیـز      انمدار نیدو  انمتدین. اسالم هدایت کنند

. باشـند  مـؤثر با پیروي از حضرت در رفتارهاي فرهنگی در ایـن زمینـه    توانند یم
 تـر  تیبااهمدر مورد خواص  ،است که ترویج فرهنگ اسالم از طریق رفتار گفتنی

بـراي غنـاي    توانند یماسالمی  جامعهبا این رویکرد تمام افراد . و اثرگذارتر است
مسلمانان به عنوان سربازان فرهنگی، به دفـاع   همهفرهنگ اسالمی قدم بردارند و 

فرهنگـی دشـمن ایمـن     حملهخود را از  تنها نهاز کیان فرهنگی اسالم بپردازند و 
  .ت این فرهنگ غنی دعوت کنندبه سم ،؛ بلکه دیگران را با عملسازند
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  7هاي تربیت در سیره امام حسن  روش
  

  محمد احسانی
  

  چکیده
که با  9اکبر پیامبر پژوھش حاضر، در موضوع روش تربیت در سیره سبط

خانـه و اسـتفاده از  شیوه مطالعات متـون روایـی و تـاریخی در فضـای کتاب
در این نوشتار، سعی شـده . افزارھای مربوط با موضوع نگاشته شده است نرم

بـا اسـتفاده از سـخنان و سـیره عملـی آن  7ھای تربیتی امـام مجتبـی روش
ن عرضـه فھم به نسـل جـوا بزرگوار استخراج شود و به صورت ساده و قابل

ترین روش تربیـت و  عنوان اساسـی بصیرت عمیق دینی و اجتماعی، بـه. گردد
گیری  پس از شکل. پرورش باورھای دینی متربیان در سیره امام مشھود است

ھای متربی، در رفتار او تأثیر دارد که  نظام فکری، ھدایت عواطف و گرایش
سـعی شـده . است خوبی قابل دریافت و بازشناسی به 7از سیره امام مجتبی

چنین اصالح رفتـار ھم. عنوان یک روش تربیتی معرفی گردد این شیوه ھم به
و عملکرد در عرصه اجتماع به لحاظ تربیتی اھمیت دارد که این جنبه نیـز 

روی و  در این مقاله با عنـوان اعتـدال و میانـه. گر است در سیره ایشان جلوه
در . شده است مخالفان نگاشته خدمت به محرومان و گذشت از متخلفان و 

مندان  به عالقه 7نھایت یک الگوی جامع تربیتی مبتنی بر سیره امام حسن
شـک  شده که تمسـک بـه آن و اسـتفاده از ایـن الگـوی حسـنی، بی معرفی

  .موجب سعادت دنیا و آخرت پیروان آن بزرگوار خواھد بود
ازی، الگـوی تربیت، سیره، روش، اعتـدال، بصـیرت، خودسـ: واژگان کلیدی

  .7امام مجتبی تربیتی، 
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  مقدمه
و صفات و رفتار آن بزرگواران، هرکدام  :وجود مقدس هریک از معصومان

منبع بسیار مهم و تأثیرگـذاري در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی مسـلمانان اسـت؛       
هـا   پایـان حیـات پربـار آن    توان در تمام زوایاي زندگی، از ابعاد بی که می نحوي به

آمیـز بـا دیگـران را همـراه      زیسـتی مسـالمت  نحوه زیستن و همدرس آموخت و 
بـا مـردم،    9اکبر پیـامبر  سیره و روش رفتاري سبط. باعزت و معنویت فراگرفت

خانواده، بستگان، دوستان و حتی مخالفان و دشمنان، شیوه برخورد با دیگـران را  
یره تربیتـی و  آموزد که این رفتارها و روابط انسانی، در مجموع س به مسلمانان می

  .دهند اجتماعی آن حضرت را شکل می
هایی مختلفی دارد که هر بخش آن به حوزه خاصی  بخش 7سیره امام مجتبی

اگـر بخـواهیم سـیره ایشـان را     . از گفتارها و رفتارهاي آن حضرت مربوط اسـت 
شناسی کنیم، باید ابعاد زندگی فردي و اجتماعی انسان را در نظر بگیـریم و  حوزه

. را بازشناسی و معرفـی نمـاییم   7هاي گوناگون سیره حسنی س آن، حوزهاسا بر
هـاي تربیتـی    با هدف استخراج روش 7در این مقاله به بررسی سیره امام مجتبی

هـاي   ، که از متن گفتار و رفتار امام در عرصه هااین روش. پردازیم آن حضرت می
مجمـوع شـاید بتـوان    در . آید و قابل استنباط است گوناگون زندگی به دست می

پـذیر   الگوي جامع تربیتی از سیره ایشان به دست آورد و به نسـل جـوان تربیـت   
  .عرضه کرد

  
  مفهوم شناسی

پیش از پرداختن به موضوع اصلی و تبیین آن، تعریف واژگان کلیدي مناسـب  
هـا، دیـد    رسد؛ زیرا شناخت مفاهیم و کلمات اصلی و درك معـانی آن  به نظر می

تـر بـه پـژوهش     تر و عمیـق  دهد تا او بتواند با نگاه دقیق گر میهشروشنی به پژو
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ها ضمن آشنایی با  کند تا آن چنین تبیین مفاهیم، به مخاطبان کمک میهم. بپردازد
به هر صورت، . موضوع و مفاهیم کلیدي، برداشت درستی از مباحث داشته باشند

اینـد، تـدوین و عرضـه    شناسی، از کارهاي مهم و تأثیرگـذار در اجـراي فر  مفهوم
  .مطالب در ارتباط با موضوع پژوهش است که باید بررسی شوند

  
 روش

و فارسی، کاربرد پرشمار دارد  2عربی، 1هاي مختلف التین، در زبان» روش«واژه 
تـوان گفـت همـه     شود؛ بلکه مـی  ها دیده نمی و در مجموع، تفاوت اساسی میان آن

در زبـان   3»روش«. گردند مفهوم یکسانی برمی ها با تجزیه و تحلیل، در نهایت به آن
شناسی به معناي راه، طـرز، طریقـه،    فارسی، اسم مصدر از فعل رفتن، در منابع واژه

اي،  هـدف از انتخـاب روش در هـر نوشـته    . آمـده اسـت   4سبک، شیوه، و امثال آن
گر را در مسیر راه یاري دهد و براساس آن یابی به ضوابطی است که پژوهش دست
کاري، ش خاص، نظم و برنامه منطقی در کار خود ایجاد کند و از هرگونه دوبارهرو

از این نظر روش، به مجموعه قوانینی . خطا و اسراف در وقت و هزینه مصون بماند
شود که به صورت دستورالعمل درآمـده و بـراي آسـان کـردن پـژوهش و       گفته می

  5.رود میتر به نتیجه رسیدن آن به کار  زودتر و درست
                                                           

١ .Method. 
  .، المنھج و االسلوبالطریقه. ٢
اسلوب و منھاج  ،نسبت به اصطالحات دیگر مانند شیوه در زبان فارسی ،روش این که روش بارهدر توجهنکته . ٣

در زبان التین که کاربرد وسیع دارند، جنبه راھبردی دارد و از  Techniqueو نیز  Proceedدر زبان عربی و 
بھروز . (روند تر و در موارد خاصی به کار می ھر کدام از این واژگان از روش جزیی. عمومیت برخوردار است

  )۲۶۷امام غزالی، ص  ،سوم لد، جآراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آنرفیعی، 
  .»روش«، واژه نامه دھخدالغتخدا، دھاکبر علی. ٤
القرآن، امور تربیتی آموزش و مکتب :قم، ۱۴، صھای مطالعه و تحقیق با تاکید بر کتابخانه روش، کریمی .٥

  .۱۳۷۵پرورش،
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وجه مشترك و نکته محوري در همه تعاریفی که تاکنون از روش آورده شده، 
جنبه راهبردي و راهنمایی آن است که فعاالن عرصه دانش و هر حـوزه کـاري را   

مند سـاخته، از هـدر    ها را نظام کند، فعالیت آن به سوي هدف موردنظر هدایت می
ر از روش در ایـن نوشـتار، شـیوه    منظـو . نمایـد  رفتن نیرو و انرژي جلوگیري می

تحلیلی است که با مطالعه متـون دینـی، روایـی و     -تدوین مقاله به نحو توصیفی
  .رسد خانه به سامان می تاریخی در فضاي کتاب

  
 تربیت

ـب «از ریشـه   »تفعیـل «مصدر بـاب   شناسی، لغتاز نظر  1»تربیت« واژه بیـا  » ر
»روربو«و اصالح چیزي داري و  پرستی، نگهتدبیر، سرمعناي  ، به»ربب«. است» ب «

تربیت  ،منظورابن که تی و فزونی به کار رفته است؛ چنانرشد، نمو، زیادبه مفهوم 
راغب اصفهانی، تربیت از ریشه و  2نمو و به معناي زیادتی، رشد را» ربو«ریشه از 
به نحـوي کـه آن    -را به معناي ایجاد تغییر در چیزي به صورت تدریجی» ربب«

به تربیت کیفـی و  » ربب«این اساس، ریشه  بر 3.اند دانسته -چیز به حد تمام برسد
  .به پرورش کمی نظر دارد» ربو«

تربیت در اصطالح، تعریف یکسانی ندارد، بلکه دانشمندان هرکدام بر اساس 
شناسی و بـه طـور کـل     شناسی، معرفت شناسی، انسان دیدگاه خود درباره هستی

شـهید مطهـري، تربیـت را    . انـد  تعریفی از تربیـت آورده فلسفه تربیتی خویش، 

                                                           
١.»Education«  این واژاه از ریشه»Educar « به معنای تغذیه، رشد و نمو یا»Educacere « به معنای بیرون

 ۳، جآراء دانشمندان مسلمان در تعلیم وتربیت ومبانی آن. (رھنمون کردن و پرورش دادن استکشیدن، به چیزی 
  .۲۶۷، بھروز رفیعی، ص )امام غزالی(
  ).مادة ربو(ق  ۱۴۱۶دارصادر، :، بیروتالعرب لسانمنظور، ابن(.»الزیادة و النشاء و التغذیة و المحافظة و النماء«. ٢
دی، وعدنان داو قی، تحقالمفردات فی غرایب القرآنمحمد، الراغب، (» الی حدالتمامانشاء الشیء حاالً فحاالً «. ٣

 ).ماده رب( )ق ۱۴۱۶دمشق، دارالقلم، 
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برخی  1.پرورش استعدادهاي درونیِ بالقوه و به فعلیت رسانیدن آن دانسته است
دیگر، تربیت را پرورش استعدادهاي مـادي و معنـوي و هـدایت آن بـه سـوي      

تعریفـی   2.اند که خداوند در وجود آدمی قـرار داده اسـت   کماالتی تعریف کرده
  : گونه آمده است این فقه تربیتیجامع و کامل از تربیت، در کتاب  نسبتاً

رسانی به متربی براي ایجاد تغییر تدریجی، در گستره زمان  فرایند کمک و یاري
هاي بدنی، ذهنی، روحی و رفتـاري اوسـت کـه بـه واسـطه       در یکی از ساحت

شکوفاسـازي  یابی وي بـه کمـال انسـانی و    عامل انسانی دیگر، به منظور دست
  3.استعدادهاي او یا بازدارندگی و اصالح صفات و رفتارهاي اوست

هـاي   تـر و بـه جنبـه    تعریف اخیر از تربیت، نسبت به دو تعریف پیشین جامع
گوناگون تربیت توجه کرده است، ولی چون بـه اراده و تصـمیم متربـی تصـریح     

هـاي آن منـوط    احتچنین فرایند تربیت را در مقام اجرا به یکی از سـ  نشده و هم
بـا نظـر بـه آیـات و     . تـر اسـت   روي تعریف زیر براي تربیت مناسب کرده، ازاین

: توان گفت که تربیت عبارت است از هاي اندیشمندان مسلمان می روایات و یافته
جانبه  فرایند منظم و هدفمند که به منظور فراهم ساختن زمینه رشد فطري و همه«

گیرد؛ به نحـوي کـه خـود وي بـا اراده و      جام میهاي مختلف ان متربی در ساحت
نهـایی کـه    اختیار خویش در مسیر تکامل مادي و معنوي گام بردارد و به هـدف 

  4».همان تقرب به خداست نایل گردد
  
  

                                                           
  .۱۳۷۱صدرا، :تھران، ۶، ص و تربیت در اسالم میتعل، مطھری، یمرتض. ١
  .۱۳۷۸ انتشارات سناباد، :تھران، ۱۱، ص تربیت اسالمی در تعلیم و یپژوھش، صانعی، یمھد. ٢
پژوھشگاه حوزه و دانشگاه، تحقیق سیدنقی موسوی و ھمکاران،  :قم، ۲۸، ص ۱، جفقه تربیتیاعرافی، رضا یعل. ٣

۱۳۸۷.   
المللی جامعة المصطفی العالمیه، انتشارات بین :قم، ۲۳، ص :نیسیره اخالقی و تربیتی معصوماحسانی، محمد . ٤

۱۳۹۰.   
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  سیره
روش، طریقـه،  : انـد، ماننـد   آورده» سیره«شناسان معانی متعددي براي کلمه واژه
کـت در روز، حرکـت در شـب و مطلـق     سبک و نحوه انجام دادن کار، حر 1سنت،

اند که بـر نـوع    گرفته» فعلَه«نیز سیره را مثل فطره بر وزن . حرکت کردن و راه رفتن
سیره به معناي حالتی اسـت  «: گوید راغب اصفهانی می 2.کند رفتار داللت می و سبک

کند؛ چه آن حالت غریـزي باشـد و چـه     که انسان یا غیر او بر آن حالت زندگی می
ھا  سـنعیدھا سـیرت: (که سیره در قرآن به همین معنا به کار رفته است چنان 3».کتسابیا

به نظر اهل لغـت،  » .گردانیم بر می) عصا(را به حالت اولش ) اژدها(ما آن « 4؛)االولی
هاي دیگر در مفهوم سیره نهفته  یک نوع سیر و حرکت در قالب راه رفتن یا فعالیت

به نوعی متضـمن  » سار، سیرَ، یسیرُ و سیرُوا«آن مانند گونه که مشتقات  همان. است
چنین کاربرد مشـتقات سـیره در قـرآن کـریم بـه       هم. معناي رفتار و حرکت هستند

أولم یسـیروا فـی : (و فعل مضارع» در زمین سیر کنید« 5؛)سیروا فی االرض: (شکل امر
  .، ناظر به همین معناست»آیا در زمین گردش نکردید« 6؛)االرض

سیره در اصطالح به معناهایی متفاوت به کار رفتـه و تعریـف یکسـانی کـه     
برخـی از  . انـد مورد وفاق همـه دانشـمندان باشـد، تـاکنون دربـاره آن نیـاورده      

انـد کـه برگرفتـه از مفهـوم     شناسان آن را به معناي طریقه و حالت دانسـته  سیره

                                                           
  ).۶۱، ص ۳، ج معجم مقاییس اللغه( .»الطریقه فی الشیء و السنتهالسیره «. ۳۶۱، ص ۱، ج المنیرالمصباح . ١
التحقیق ؛ ۶۹۰ص ،۲و ۱، جفرھنگ بزرگ جامع نوین؛ ۱۲۲۴۲ – ۱۲۲۴۱ص » سیره«، واژه نامه دھخدالغت . ٢

، ۳، جغهلالمعجم مقاییس؛ ۳۴۰، ص ۳، ج البحرینمجمعماده سیر؛  ۳۳۶- ۳۳۵، ص فی کلمات القرآن الکریم
  .۴۵۴، ص ۶، ج العربلسان، ۶۱ص

  .۴۳۳، واژه سار، صالفاظ القرآنمفردات . ٣
  .۲۱، آیهطهسوره . ٤
  .۱۱، آیهانعامسوره . ٥
  .۴۲، آیهرومسوره . ٦
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بعضی دیگر سیره را برابر با تاریخ و ثبت وقایع تـاریخی قـرار    1.لغوي آن است
کـه عـرف    چنـان  2.کنـد  مـی اند که دامنـه وسـیعی هماننـد تـاریخ پیـدا مـی      داده

ها از سیره، ذکـر   کند و برداشت عمومی آن نویسان، همین معنا را تأیید می تاریخ
آنان، بر این یافته به وسیله هاي تدوین حوادث و سرگذشت افراد است که سیره

اند  چگونگی رفتار انسان نیز اطالق کرده چنین سیره را بر هم 3.باشدامر گواه می
  4.شود هاي فرد را شامل می که همه فعالیت

ایشـان  . شناسی سیره سخن گفته استشهید مطهري بیش از دیگران در مفهوم
ه«وزن بودن سیره با شکل  هم علَ ن هیـأت معنـاي   را دلیل بر این قرار داده که ای» ف

بـه  . بخشد و آن معنا عبارت از نوع و سبک خاص رفتـار اسـت   خاصی به آن می
توان اصطالحاً سیره نامید، بلکه رفتـاري کـه داراي    نظر ایشان، هر رفتاري را نمی

زیرا هیأت مذکور در لغـت   5روش و سبک ویژه باشد، مصداق سیره خواهد بود؛
ست : که اگر گفته شود نانعرب، بر نوع و روش خاص داللت دارد؛ چ لَ ه«ج لس » جِ

ـه «رساند؛ بر عکس اگر بگـوییم جلسـت    نوع مخصوص نشستن را می س لْ بـه  » ج
سبک و «نویسان بر همین اساس، برخی دیگر از سیره 6.مطلق نشستن داللت دارد

 اند که بنابراین قواعد حاکم بر رفتار فرد را بایدرا معناي سیره دانسته» قاعده رفتار
  7.وجو کرد جست

                                                           
  .۱۹۹، ص ۱۴، ج المیزانتفسیر. ١
  .۲۱، ص:سیاسی معصومانسیره . ٢
عساکر و از ابن سیره نبوی، حلبیسیره ، سیره ابن ھشامنگاران مانند نوشته شده به وسیله تاریخ یھا رهیس: نک. ٣

  .امثال آن
  .۱۰، ص۱، ج :بیت سیره پیامبر و اھل.  ٤
  .۴۵، ص نبویسیره . ٥
  .۴۶، ص ھمان. ٦
  .۱۰، ص ۱، ج:بیت پیامبر و اھلسیره  .٧
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یکـی معنـاي   : آیـد  گفته، به دست می هاي پیش در مجموع دو معنا از تعریف
عام سیره که عبارت است از ثبت وقایع تاریخی و سرگذشت افراد؛ دوم، معنایی 

تفـاوت ایـن دو معنـا عـالوه بـر میـزان       . خاص که سبک و قاعده رفتار اسـت 
به معناي اول یکی از مصادر  شود که سیره فراگیري، در این جهت نیز ظاهر می

سیره به معناي دوم است؛ یعنی از بررسی عملکرد فرد در طول زنـدگی او، بـه   
منظور از سیره در این نوشـتار   1.توان دست یافت سبک و روش رفتاري وي می

محوري است که نزدیک به معناي دوم، رفتارهاي نسبتاً ثابت، روشمند و ضابطه
هاي مختلف زندگی ایشان به ظهور  در عرصه 7بیاز مجموع عملکرد امام مجت

ها اسـتخراج   ها و در نهایت الگوي جامع تربیت را از آن توان روش رسیده و می
  .و عرضه نمود

  
  7هاي تربیت در سیره امام مجتبی روش

قابـل   7هاي تربیـت در ابعـاد مختلـف از سـیره امـام مجتبـی       هر چند روش
استخراج و عرضه به مخاطبان است، در این مقاله، براي پرهیز از اطاله نوشتار، به 

. تر دارنـد  شود که به نظر در تربیت نسل جوان تأثیر بیش ها اشاره می ترین آن مهم
اي  دیگر هستند؛ به گونـه شوند که به نحوي، مترتب بر یک هایی بررسی می روش

ایت به یک مدل و الگوي جامع تربیتی در سـیره آن  ها، در نه که با تبیین آن روش
  .حضرت دست خواهیم یافت

 دهیروش بصیرت) الف

ي دانـایی، بینـایی،   ابه معنشناسی  در منابع واژه» بصر«از ریشه  »بصیرت«واژه 
  :گوید عالمه مصطفوي می 2.استآمده بینایی دل، هوشیاري، زیرکی و یقین 

                                                           
  .ھمان. ١
  .۵۴۶، ص ۱، جفرھنگ فارسیمحمد معین، دکتر . .٢
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تـر از   ، بار معنـایی بـیش  »بصیرت«است و به معناي بینایی » بصر«اصل کلمه  
شود که با دید عمیق  دیدن ظاهري دارد و بر بینایی باطنی و درونی اطالق می

   1.گردد و تأمل و تدبر حاصل می
سازد، آن است که بصر  این اساس، آنچه مفهوم بصیرت را از بصر جدا می بر

قواي قلبی کـه در   نیروي نهانی وشود و بصیرت به  به بینایی ظاهري اطالق می
و صاحب بصـیرت،   کند می نفوذشناخت حقایق تا عمق وجود و باطن ذات آن 

ـر     بنابراین، .یابد درمیاز پرتو آن، حقایق و بواطن اشیا را  ص بصیرت بـه مثابـه ب
این معنا را قبل از هـر چیـز در    7امام مجتبی 2.انسان است براي نفس) چشم(

دادند تا از ظاهربینی برون آمـده، بـه    رش میکردند و آن را پرو مردم تقویت می
زیرا بینش باطنی، پایه کارهاي درست است؛ اگر بصیرت نباشد، . حقیقت برسند

کـه   احتمال اشتباه و در نتیجه میزان انحـراف بسـیار زیـاد خواهـد بـود، چنـان      
جهت آسیب  خصوصاً ازاین 7و امام مجتبی 7عموماً و امام علی :معصومان

ــد و متضــرر  ــرا طــرفدیدن ــزرگشــدند؛ زی ــر تبلیغــات داران آن ب واران در اث
فریب خوردند و در مقابل معاویه مقاومت نکردند؛ به همین علـت، امـام    دشمن
به صلح بـا   7در صفین ناگزیر به پذیرش حکمیت شدند و امام حسن 7علی

  3.معاویه تن دادند
به معناي هاي مختلف در قرآن کریم به کار رفته و اغلب ریشه بصر با شکل

رسد، این اسـت کـه    اي که به نظر مهم میافزون بر این نکته. بینش باطنی است
هاي رسیدن به  بین، راه قرآن عالوه بر استعمال بصیرت به درك عمیق و حقیقت

                                                           
  .۲۷، ص۱، ج فی کلمات القرآن الکریمالتحقیق . ١
  .۲۷۱، ص۳، جدائرة المعارف تشیعاز محققان، جمعی  .٢
   .ق۱۴۱۳کنگرة شیخ مفید،  :قم، ۶۹، ص الجملمفید،  خیش. ٣
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 خـود  وجود در« 1؛)تُبِْصُرونَ  َفال أَ  َأنْفُِسکمْ  ِفی وَ : (فرماید آن را هم نشان داده و می
 و آیـات  همـه  ایـن  و کنیـد  نمی باز چشم است آیا فراوان داخ هاي نشانه نیز شما
آنچـه در انسـان از انـدام ظـاهري، ترکیبـات       ».بینید نمی را حق بارز هاي نشانه

مند و مانند آن از ابتدا تا انتها وجود  شیمیایی، نفس، قواي نفسانی، ساختار نظام
خـداي تعـالی   هاي بصـیرت و شـناخت درونـی بـه      دارند، در واقع هرکدام راه

در حقیقت اگر نگاه کنیم، هر یک از این قوا و اعضاي بدن انسـان مثـل    2.است
ها، راه بصیرت به آفریدگار قوه بینایی، داراي نظام مستقل هستند که تأمل در آن

  3.دهد را نشان می
بخشـی بـه مـردم    دهـی و آگـاهی  در سیره قولی و عملی، به بصیرت 7امام مجتبی

  : فرماید ایشان در موضوع بصیرت می. امکان، در این زمینه کوشیدندپرداختند و تا حد 
ذْکیرَ    ـی التـَّ عماعِ ما و مع اال سـْ أَس و ، هب ذْهیرِ م ی الخَ صارِ ما نَفَذَ ف بـْ صرَ األَ ب نَّ أَ إِ

هاتب نَ الشُّ رَ موبِ ما طَه م الْقُلُ ، أَسلَ بِه تَفَع   4؛و انْ
آن  هـا  گوشاست که در طریق خیر نفوذ کند و شنواترین  ها آن بیناترین دیده

آن است  ها دل ترین سالماست که اندرز را در خود فراگیرد و از آن سود برد، 
  .ها پاك باشد که از شبهه

بین اشاره کرده در این روایت، هم به بصیرت و بینایی حقیقت 7امام مجتبی
: فرمایـد  آن حضـرت مـی  . انـد یـابی بـه آن را بیـان فرمـوده    هاي دست و هم راه

بیناترین دیدگان و چشم بصـیر آن اسـت کـه خیـر و شـر را درك کنـد و بـه        «
چشم در واقع ابزار مهم بصیرت است و اگر از ظاهر اشیا به » .حقیقت آن برسد

چنین قـوه شـنوایی   هم. شود ها راه یابد، بینش و درك باطنی حاصل می باطن آن

                                                           
  .۲۰ ، آیهاتیذارسوره . ١
   .ق ۱۴۱۶مؤسسة النور للمطبوعات،  :بیروت، ۵۳۴، ص۱، جتفسیر الجاللینالدین، ، جاللیوطیس. ٢
   .ق١٤١٧انتشارات اسالمی،  :قم، ٣٧٤، ص ١٨، ج القرآنالمیزان فی تفسیر طباطبایی، دمحمدحسین یس. 3
   .ق۱۳۹۴مؤسسة االعلمی للمطبوعات،  :بیروت، ۱۷۰، صتحف العقول عن آل الرسولشعبة حرانی، ابن  .٤
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دآموز و اندرزپذیر باشد؛ یعنی عوامل پند و که پن وسیله بصیرت است درصورتی
در جمله اخیر . ها درس آموزد و به نفع خود به کار برد اندرز را بشناسد و از آن

ترین دل که مرکز بصیرت است، آن است که شـبهات در آن نفـوذ    سالم«: فرمود
د، اند، بـه کـار رو  اگر این سه ابزار و وسیله با آنچه ایشان فرموده» .نکرده باشد

طبق این حدیث، . شود تردید بصیرت واقعی و درونی براي انسان حاصل میبی
هاي نیل بـه   اي داشته و راه به بصیرت و آگاهی مردم اهتمام ویژه 7امام حسن

اي هسـتند کـه    بینایی و شـنوایی، دو وسـیله  . اندآن را براي مردم معرفی فرموده
هـا   سازند و اگر ایـن داده  د میاطالعات را به مرکز تعقل و تفکر، یعنی قلب وار

شده و خالص بود و قلب نیز راهی به شبهات نداشت، با ورود اطالعات  تصفیه
  .گیرد ناب، دل جال و صفا گرفته، مرکز بینایی باطنی قرار می

  
  یابی به بصیرتهاي دست راه

خوبی بیان فرموده که با استفاده از  راه تحصیل بصیرت را هم به 7امام مجتبی
هـاي زیـادي بـدین منظـور در      راه. یافـت  توان دست ها، به بینایی باطنی می اهآن ر

سخنان آن حضرت وجود دارند و از سیره و رفتـار آن بزرگـوار قابـل اسـتخراج     
  :شود در ادامه به علت رعایت اختصار، فقط به دو مورد اشاره می. است
  خودشناسی. 1

از خویشـتن اسـت و   نخستین وظیفه انسان در برابر خـود، شـناخت درسـت    
گونه که هست بشناسد و درك کند که چه موجودي اسـت و از   که خود را آن این

از کجـا آمـده و بـه کجـا رهسـپار      : برخوردار است هایی چه استعدادها و توانایی
هـاي   است؛ زیرا شناخت درست فرد از خـود و آگـاهی از اسـتعدادها و ظرفیـت    

دهد که اوالً ارزش واقعی خـود را درك   نهفته در وجودش، این امکان را به او می
کند و بدانـد چـه موجـود ارزشـمندي اسـت؛ ثانیـاً شـناخت اسـتعدادها، زمینـه          
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گیـري   تصـمیم  سـازد تـا بـراي آینـده،     ریزي درست را براي وي فراهم می برنامه
هـاي خـود را بـه     تواند توانایی ریزي درست، می مناسب داشته باشد؛ ثالثاً با برنامه

هـاي   هاي مختلف زنـدگی مـادي و معنـوي، بـه پیشـرفت      و در عرصه کار اندازد
سرانجام بصیرت باطنی و درك عمیـق از خـود و خـدا و    . گیري دست یابد چشم

: هـر دو فرمودنـد   7و امام علی 9رسول خدا. کند دنیاي بیرون از خود پیدا می
عرف » .خود را شناخت خدا را شناسد سهرک« 1؛»من عرف نفسه فقد عرف ربه«
ه معناي بصیرت واقعی و درك بـاطنی از خـود اسـت کـه شـناخت و بصـیرت       ب

  .خداوند تعالی را به دنبال دارد
 7خودشناسی و در نتیجه بصیرت عمیق، از جمله صفات یاران امـام حسـین  

  :ها فرمود بود که آن حضرت در توصیف آن
  اما بعد فإنّی ال اعلم اصحاباً اولی و الخیراً من اصحابی؛  

   2.ابی بهتر و باوفاتر از اصحاب خود سراغ ندارممن اصح
توصیف عام از اصحاب اسـت کـه صـفت بصـیرت      7این سخن امام حسین

دهد که آن یاران باوفا، از چنان درجه  شود و نشان می ها را نیز شامل می درونی آن
ضـعفی در فکـر و اندیشـه آنـان     باالي بینایی عمیق برخوردار بودند که هیچ نقطه

  : فرمود 7العباسدرباره اباالفضل 7گونه که امام صادق همان. نداشتوجود 
؛ ه صلب اإلیمانِ صیرَ ذَ البی ناف لبنُ ع اسب نَا الع م کانَ ع   

   3.عموي ما، عباس، داراي بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود
و یاران عاشورا، برخاسته از آن شـناخت ژرف و   7این بینش حضرت عباس

  .خودشناسی آنان بود که در صحنه کربال خود را نشان داد

                                                           
  .۳۲، ص۲، جبحار االنوارتا؛  دفتر تبلیغات اسالمی، بی :قم، ۲۳۱، صغرر الحکمعبدالواحد تمیمی آمدی، .  ١
  . ۴۴۷، ص۷سخنان امام حسینفرھنگ جامع  . ٢
  .۱۰۶، ح ۱۹۰ ، ص۱، جنامه امیرالمؤمنیندانش.  ٣
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بخشی به مخاطبان به عنوان یـک روش تربیتـی   از بصیرت 7امام حسن
ایشان در توصیه . دادند کردند و همواره آن را در جامعه ترویج میاستفاده می

  : فرماید به فرزندش می
ی نَ یا ب !   ه، و رَ بـ الْخ طْتب نْ ـتَ فَإذَا اس ، ه ر صاد م و ه د وارِ م رِفع تّی تَ داً حال تُواخِ أح

ه سرَ ع مواساه فی الْ ه، و الْ عثْرَ ه، فَآخه علی إقالَه الْ شْرَ ع    1؛رضیت الْ
او را از هـر   کـه  آنمگـر   ،نکن برقراربا کسی دوستی و برادري ! اي پسرم

در  ،چنین فـردي را یـافتی   که هنگامیپس  !باشد مطمئنجهت بشناسی و 
  .همه امور با او باش

رود و این دستورالعمل، یک روش تربیتی است که در تربیت اوالد به کار مـی  
قبـل از برقـراري پیونـد    «: گزینی است که فرمودنـد یابی و رفیق یک شیوه دوست

-جهات او را شـناختی، آن دوستی، باید بصیرت به فرد داشته باشی و اگر از همه 

دهی شخصیت  ؛ زیرا نقش دوست در تربیت و شکل»گاه باید وي را همراهی کنی
  .و هویت انسان تأثیر بسزا دارد

شـناختند و   به همین دلیل امام خود را به کسـانی معرفـی نمـوده کـه او را نمـی     
  : فرماید می

   2»...طفی بالرساله واهللا، أنابن البشیر النذیر، أنابن المصأنا الحسن ابن رسول
، فرزند بشیر و نذیر و فرزند کسی هستم که به 9اهللا من حسن فرزند رسول

  . رسالت برگزیده شد
امام در این جمالت، در حقیقت خود را براي مخاطبان معرفی فرموده تـا اگـر   

نمـوده، بـر اسـاس معرفـت      کسی شناختی از ایشان ندارد آگاهی به حضرت پیدا
  : فرماید گونه آغاز می رو، سخن را این ینازا. تصمیم بگیرد

   1؛...من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی 

                                                           
  .۳، ح ۱۰۵، ص ۷۵ج  ،بحاراألنوار؛ ۱۶۸، صالعقولتحف . ١
  .۱۶۷، صتحف العقول . ٢
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نیـاز بـه معرفـی نـدارد و هرکسـی       شناسـد و  شناسد کـه مـی   هر کس مرا می
  . کنم شناسد خود را به او معرفی می نمی

دهی به مخاطبان است تا او را بشناسند و هر رفتـار  هدف حضرت بصیرت
دهند، با بینایی و شـناخت   ه نسبت به ایشان از خود نشان میگیري ک یا موضع

  .باشد، نه نادانی
  خودسازي. 2

است که فهـم آن  » سازي«و » خود«، ترکیبی از دو کلمه »خودسازي«اصطالح 
تصور درسـتی از خـود   ابتدا باید . مستلزم درك معناي کلمه اول، یعنی خود است

انسـان در یـک تصـویر کلـی،     . دازیمتـا بتـوانیم بـه سـاختن آن بپـر      داشته باشیم
که در طول زندگی بایـد بـه    استاستعدادهاي فراوان  ها و از توانایی اي مجموعه

یعنـی فـراهم آوردن زمینـه بـراي پـرورش       خودسازي ،نابراینب. شکوفایی برسند
 یتعال ونداي که خدا فعلیت رساندن امکانات بالقوه درونی خود و به استعدادهاي

طـور کـه بـر خودشناسـی مبتنـی       این کار همان 2.در فطرت انسان قرار داده است
اي براي بصیرت دینی است؛ یعنی هرانـدازه انسـان از نظـر    است، خود نیز مقدمه

  .شود تقوا و تهذیب نفس رشد کند، به همان اندازه بر بینش او افزوده می
تقـوا را عامـل    آیات و روایات به این موضوع توجه کرده و تهـذیب نفـس و  

َ  تَتَُّقوا ِإنْ  آَمنُوا الَِّذینَ  َأیَھا یا: (فرماید قرآن کریم می. اندبصیرت معرفی نموده  یْجَعـلْ  اّهللاٰ
 بپرهیزید، خدا) فرمان مخالفت( از اگر! اید آورده ایمان که کسانی اي« 3؛)ُفْرقاناً  لَکمْ 
 بینـی  روشـن ( دهـد  مـی  قـرار  باطـل  از حق ساختن جدا براي اي وسیله شما براي

 صـیغه  »فرقـان «کلمـه  » .)شناخت خواهید باطل از را حق آن، پرتو در که خاصی

                                                                                                                                        
  .ھمان . ١
   .١٣٨٤مؤسسه آموزشی و پژوھشی امام خمینی،  :قم، ٢١، صبه سوی خودسازیمحمدتقی مصباح یزدی،  . 2
  .۲۹، آیهانفالسوره  .٣
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قَ« ماده از مبالغه  از را حـق  خـوبی  بـه  کـه  است چیزي معناي به جا این در و »فَرَ
آن چیز همان نیروي درونی و بصیرت حقیقی است که در اثر  1.کند می جدا باطل

  .شود تقوا و خودسازي براي انسان حاصل می
  : فرماید در یک راهنمایی تربیتی، در توصیه به همه متربیان می 7امام حسن

هُ  ِ َو ِإداَمه التََّفکِر َفِإنَّ التََّفکَر َأبُو کلِّ َخیر َو ُأمُّ   ؛ ُأوصیکْم ِبتَْقَوی اّهللاٰ
کنم، زیـرا تفکـر، ریشـه     شما را به تقواي الهی و استمرار اندیشه سفارش می

   2.ها و مرجع اصلی آن است همه نیکی
شـود کـه اندیشـه درسـت و      از این ترتیب بیان شده در کالم امام، استفاده می

یابی به بصیرت، نتیجه تقوا و تزکیه نفس است؛ زیرا سفارش نخست به تقوا دست
بنـابراین،  . ورزي درسـت تعلـق گرفتـه اسـت    و ذکر اثر اندیشـه و سپس به تفکر 
یابی به بصیرت دینی و اجتمـاعی  هاي دست سازي درون، از راه خودسازي و پاك

تفکر و خردورزي، عامل پیدایش بصیرت است که خود ارتباط مستقیم بـا  . است
  : آمده است 7در مواعظ امام مجتبی. تقوا و تهذیب نفس دارد
وي و جعل التقوي منتهی رضاه و التقوي باب کـل توبـه و رأس   اوصاکم بالتق

   3کل حکمه و بالتقوي فاز من فاز من المتقین؛
را نهایـت رضـایت خـود     خداوند شما را به پرهیزگاري توصیه کرده و تقـوا 

ــرار داده اســت ــی اســت  . ق ــر حکمت ــه و رأس ه ــر توب ــاري راه ه . پرهیزگ
  .یدندپرهیزگاران به وسیله تقوا به رستگاري رس

ماننـد خودشناسـی، از    7براین اساس، خودسازي و تقوا از منظر امام مجتبی
هـر کـس خـود را    . هاي مهم نیل به بصـیرت درونـی و بیـنش حقیقـی اسـت      راه

و » فرقـان «شناخت و خویشتن را ساخت، به بصیرت دینی و به تعبیـر قـرآن بـه    

                                                           
  .۱۴۰، ص۷، جتفسیر نمونه.  ١
  .۵۳، باب الظن، ص۱، جمجموعة ورام . ٢
  .۱۶۷، صتحف العقول . ٣
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بر این نکتـه   هاي زندگی در همه عرصه 7امام حسن. یابد بینش باطنی دست می
ایشان در تبیین آثار صلح با معاویه و نفع آن بـراي شـیعیان، بـراي    . تأکید داشتند

  : بخشی به مخالفان صلح فرمودندبصیرت
نَّ و عاوِیه إِ ی م ن عقّاً نَازح وی ه ل تَرَکتُه صلَاحِ فَ ه لالْأُم نِ و    1دمائها؛ حقْ

معاویه درباره حقی که متعلق به من بود، بـا مـن نـزاع داشـت و آن را بـراي      
  . ها به او واگذار کردم مصلحت امت و حفظ خون آن

  : در روایت دیگر فرمود 7امام مجتبی
ــا م ــت إِنَّ نــاً هادنْ ــفَاقاً و هــا صــیانت و للــدماء حقْ ــی إِشْ ــی علَ س ــی و نَفْ لأَه و 

ینَ ص مخْلَ نْ الْ ی؛ م    2أَصحابِ
این کار را فقط براي حفـظ خـون و خـوف بـر نفـس، خـانواده و اصـحاب        

  .مخلص انجام دادم
داشـتند،   کردنـد و بـه آن حضـرت اسـائه ادب روا مـی      کسانی که تندروي می

به همین علت، حضرت ایـن  . درواقع نادان بودند و از فلسفه صلح اطالع نداشتند
اوضـاعی در زمـان امـام    . آنـان بیـان فرمودنـد   بخشی بـه  جمالت را براي آگاهی

حاکم بود که جان شیعیان درخطر نابودي قرار داشـت و اگـر صـلح آن     7حسن
. گرفـت  شدند و مذهب جعفري شکل نمی عام می حضرت نبود، شاید شیعیان قتل

جا صلح ناعادالنه با معاویه را پذیرفتند تا پیروان تشیع سـرخ علـوي بـاقی     از این
. گرایی شکل گیردب جعفري براي نجات اسالم از تحریف و خرافهبمانند و مذه

دهـی آن حضـرت،   گـري و بصـیرت  با روشن 7بسیاري از اصحاب امام مجتبی
  .حقیقت را درك کردند و در صراط مستقیم پایدار باقی ماندند

  

  

                                                           
  .٢٣، ص  ٤٤، ج بحاراألنوار . 1
  .۵۵، ص ھمان .٢
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 روش پرورش باورهاي دینی )ب

ورهـاي  وسیله خودشناسی و خودسـازي، پـرورش با   پس از کسب بصیرت به
دینی در متربیان اهمیت خاصی دارد؛ زیرا باور درست، بعد از بینایی، انسان را در 

عقیـده بـه اصـول دیـن و     . سازد ناپذیر می برابر شبهات و افکار انحرافی، شکست
. آیـد  بـه دسـت مـی    7باورهاي اسالمی، از سـیره قـولی و عملـی امـام مجتبـی     

ه به مبدأ و معـاد اسـت کـه قـرآن و     ترین باور از منظر اسالم و قرآن، عقید اصلی
ایمان به مبدأ، یعنی باور به وجـود خداونـد   . اندروایات اسالمی به آن تأکید کرده

نظام هستی . متعالی و یگانگی او که آفریدگاري غیر از خدا در جهان وجود ندارد
بازگشت به خداونـد متعـال   . گردد شود و به سوي توحید بازمیبا توحید آغاز می

هـا از اولـین و    شود که همه انسـان  پسین زندگی و حشر اکبر، معاد گفته میدر وا
ا(آیه معروف به استرجاع . گردند جا محشور میآخرین، در روز قیامت یک نَّ ـه  إِ لَّ ل 

ا و نَّ یه إِ ونَ إِلَ ع ایمـان بـه ایـن دو اصـل مهـم      . به مبـدأ و معـاد داللـت دارد    1)راجِ
 بر. سازد بخشد و آغاز و انجام حیات او را روشن می اسالمی، به انسان هویت می

این اساس، انسان موجودي است هدفمند و با آینده روشن که باید براي ورود به 
ندازه مستدل باورهاي دینی، هر ا. عرصه زندگی و نیل به هدف نهایی آماده گردد

. تر است ها تحصیل کند، اثرش در زندگی بیش و منطقی باشد و انسان یقین به آن
گرفته در اثر باورهاي درست و برآمـده از متـون دینـی،     هویت و شخصیت شکل
  .عامل عزتمندي فرد است

                                                           
  .۱۵۶، آیه بقرهسوره  . ١
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ِذیَن آَمنُـ( :فرماید قرآن کریم در زمینه اثربخشی باورهاي دینی می ُ الـَّ ـُت اّهللاٰ وْا یُثَبِّ
ْنیَا وَ  انـد، در   خدا کسانی را کـه ایمـان آورده  « 1؛)ِفی اآلِخَره ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفی اْلَحیَاه الدُّ

 را کسـانی  خداوندبه یعنی  ».کند زندگی دنیا و در آخرت با قول استوار پابرجا می
 دارد مـی  قـدم ثابـت  ،پایدارشان و ثابت اعتقاد و گفتار سبب به اند، آورده ایمان که
 قوي و مسـتحکم، بـه منزلـه    ایمان آخرت؛ زیرا جهان در هم و جهان این در هم

هـاي   همـراه بـا میـوه    هـایش  شـاخه  و ثابـت  اش ریشـه  که ماند اي می طیبه شجره
 تکیـه  با قدم، و ثابت راستین مؤمنان این. اند برافراشته آسمان درگوناگون است که 

 در که لغزشگاهی .ندرااستو کوه چون اي حادثه هرگونه برابر در ،خداوند لطف بر
بـا   هـا  آن امـا  شود، می نمایان ها آن راه سر بر ،است ناپذیر هرکس اجتناب زندگی
 قدمی که در واقع عنایت ثبات و حفظ این .نمایند می حفظ راخود خداوند تأیید 
 هـم  و جهـان  ایـن  زنـدگی  هم گیرد برمیدر را مؤمنان زندگی سراسر است، الهی

 از دامانشـان  و مانند می قدم ثابت ،پاکی و باایمان ادنی در ها آن. را جهان آن زندگی
 جـاودان  ،خـدا  پایـان  بـی  هـاي  نعمت در خرت نیزآ در و ستمبرا ها آلودگی ننگ

 2.خواهند بود

با صبر و حلم و پایداري در برابر مشکالت سیاسی و اجتماعی  7امام مجتبی
. هاي دینی را به مـردم درس دادنـد   زمان خود، شیوه باورمندي به عقاید و ارزش

وفا، به خیمه حضرت هجوم بردند و اسباب و اثاثیـه را بـه یغمـا     یاران نادان و بی
وارد سـاختند و  حتی زخمی بـه بـدن مبـارك ایشـان     . برده، به امام اهانت کردند

حـال،   بـااین . حضرت با جسم مجروح، مدتی در مداین تحت درمان قرار گرفتنـد 
صبر پیشه کردند و از تقویت باورهاي دینی مردم دست برنداشتند  7امام مجتبی

                                                           
  .۲۷، آیه ابراھیمسوره  . ١
  .۳۳۷، ص۱۰، جتفسیر نمونه.  ٢
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ایشان در زمینه باور به خـدا و   1.و از ایجاد بینش توحیدي به همراهان بازنماندند
  : فرماید قیامت، خطاب به مردم می

و ، بثاً ع کم م یخْلُقْ کم     إنَّ اللّه لَ یـنَ ب م سـ ، وقَ کم تارِککم سدي، کتَب آجـالَ یس بِ لَ
، وأنَّ ما تَه لَ نْزِ م کلُّ ذي لُب رِفیع ل ، کم شَ عائ م      نْـه ع رِف مـا صـو ، هأصـاب لَه ر قَد

هنْ یصیب    2؛فَلَ
را بیهوده و بدون غرض نیافریـده و شـما را آزاد، رهـا     ها انسانخداوند شما 
 هـا  نیازمنـدي ، است شده لحظات آخر عمر هر یک معین و ثبت. نکرده است

تا موقعیت و منزلت شعور و درك  شده تقسیمو  بندي سهمیهو روزي هرکس 
  .اشخاص شناخته گردد

ن در این فرمایش، هدفمندي نظام هستی، تقـدیر اجـل، معـی    7امام مجتبی
ایشان هـدف  . اندبودن روزي و تعیین سرنوشت انسان را به روشنی تبیین کرده

برداري درست از سرمایه  از این موضوع را آگاهی انسان به نحوه زندگی و بهره
بخشـی آدمـی و   افزون بـر آن، بصـیرت  . اندعمر و امکانات موجود بیان فرموده

ست تا بفهمد که چگونه بینایی او در زمینه ارزشمندي، عزت و شخصیت خود ا
ریزي کرده و نباید خود را بدون هدف به زحمت  خداوند براي حیات او برنامه

بیندازد و بین حالل و حرام فرقـی نگـذارد؛ زیـرا بسـیاري از آدمیـان، ارزش و      
اگـر  . دهنـد  کنند و به همین علت، به خواري تـن مـی   منزلت خود را درك نمی

زندگی مادي و معنوي خود را تنظـیم کـرده،   کسی به این مسائل باورمند باشد، 
بنابراین، تقویت باورهاي . دچار مشکل و انحراف فکري و رفتاري نخواهد شد

در  7هاي مؤثر در تربیت و اصالح رفتار است که امـام مجتبـی   دینی، از روش
  .فرمایندسیره قولی و عملی به آن تأکید می

  

                                                           
  .۶۱، ص۴۴، ج بحاراألنوار . ١
  .۱۱۰، ص ۷۵، ج بحار األنوار؛ ۲۳۲، ص العقولتحف . ٢
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 پرورش روحیه عبادت و بندگی

د«یشه کلمه عبادت از ر ب به معناي پرستش، تعظیم، اظهار بندگی، احترام » ع
عبودیت به معنـاي  «: گوید راغب اصفهانی می 1.گزاردن و پرستیدن آمده است

اظهار تذلل در برابر معبود و عبادت غایت تذلل و خضوع در مقابل اوست که 
این واژه در زبان علما و فقهاي مسلمان، بـه   2.»فقط خداوند شایسته آن است

رود که از اوصاف مؤمنان و متـدینان   معناي پرستش خداوند متعالی به کار می
عبادت از منظر اسالم و قرآن، در متن زندگی قرار دارد و با . شمرده شده است

اي از امـور الزم ماننـد نظـم،     تـوان پـاره   انجام دادن به موقع و درست آن، می
ریزي، احترام به حقوق دیگران و نظایر آن را آموخت؛ زیرا عبادات نظیر  مهبرنا

ریزي دقیق، زمان مشخص و اجـزا و   حج و روزه و نماز، هرکدام داراي برنامه
شرایط معین هستند که در وقت خاص خود باید انجام گیرند، وگرنه درست و 

دانسـته،   قـرآن کـریم آفـرینش بشـر را بـراي عبـادت       3.مجزي نخواهند بـود 
ما جـن و بشـر را نیافریـدیم،    « 4؛)ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون: (فرماید می

  .»مگر براي عبادت
عبادات را در همه ابعاد آن به کمال و تمام انجام دادند و بـراي   7امام مجتبی

 25در سیره عبادي آن حضرت نقل شـده کـه   . مستحبات اهتمام ویژه قائل بودند
در مـورد نمـاز هـم     5.اده به حج رفتند و طواف خانه خـدا کردنـد  مرتبه با پاي پی

بنـدهاي   ،گرفتنـد  مـی  چـون وضـو  رسـید،   روایت شده هرگاه وقت نمـاز فرامـی  

                                                           
  .۴۱۷ص، فرھنگ معاصرآذرتاش آذرنوش، . ١
  .۵۴۲، ص»عبد«، واژه مفردات قرآن . ٢
  .۴۵، صطھارت روح.  ٣
  .۵۶، آیه ذاریاتسوره  . ٤
  .۳۳۱، ص۴۳، ج بحاراالنوار . ٥
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و چـون سـببش را پرسـیدند     گشت میو رنگش زرد  خورد میاستخوانش به هم 
باشـد کـه    گونه اینباید  ایستد، میهر کس که در پیشگاه پروردگار بزرگ «: فرمود

هــر وقــت بــه درب مســجد  1.»بنــدهایش بــه هــم بخــورد و رنگــش زرد شــود
  : کردندرسیدند، سر را به آسمان بلند نموده، عرض می می

فتجاوز عـن قبـیح مـا عنـدي      ء المسیالهی ضیفک ببابک یا محسن قد اتاك 
  2بجمیل ما عندك یا کریم؛

آمده،  ات خانهبدکار به درب ! اي نیکوکار ،در خانه توست برخدایا میهمانت 
که نزد توست درگذر، اي  هایی خوبیبه  است،که نزد من  هایی زشتیپس از 
  !بزرگوار

آن حضرت براي تشویق مسلمانان به مسجدر رفتن و خواندن نمـاز جماعـت   
  : فرماید می

مـان     دي ثَ حـ جِد أَصـاب إِ سـ م ی الْ لَ الف إِ ت خْ دام االِْ نْ أَ خًـا    آیـه : م ه و أَ کمـ حم
تَ س نْ م ع ه د و تَرُ ی الهدي أَ لُّه علَ ه تَدم کل ه و تَظرَ نْ ه مم ح ر تَطْرَفًا و س ا مم فادا و علْ

شْیه و خَ یاء أَ وبِ ح دي و تَرْك الذُّنُ 3؛ر   
 .1 :رسـد  یپیوسته به مسجد رود بـه یکـی از ایـن هشـت فایـده مـ       سهر ک
 .4؛ دانشـی تـازه   .3استفاده؛  قابلدوستی  .2؛ )فهم آیات الهی(اي استوار  نشانه

سخنی کـه او را از  . 6؛ سخنی که به راه راستش کشد. 5؛ رحمتی مورد انتظار
یـا تـرك گناهـان بـه      .8؛ شرم از خـدا  سببترك گناهان به  .7؛ پستی برهاند

  .خوف از خدا سبب
ق ایشان از روش تشوی. ذکر این آثار، براي حضور در مسجد جنبه تربیتی دارد

آثاري . مند سازند استفاده کردند تا مردم را به نمازخواندن و رفتن به مسجد عالقه

                                                           
حق علی کل من وقف : ان الحسن بن علی کان اذا توضا ارتعدت مفاصله و اصفر لونه، فقیل له فی ذلک فقال« . ١

  ).۴۱، ص7سبط اکبرحضرت امام حسن مجتبی( »بین یدی رب العرش ان یصفر لونه و ترتعد مفاصله
  .۷، ص ۴، ج مناقب آل ابیطالب . ٢
  .۱۶۹، صالعقولتحف  . ٣



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    164

فهـم  . شود ها در دنیا نصیب فرد می که همه به نفع نمازگزار است و بسیاري از آن
آیات الهی و دانش تازه، در واقع همان بصیرت دینی اسـت کـه بـه وسـیله نمـاز      

به عاطفی انسان است که با خوانـدن  دوستی و رحمت، جن. شود نصیب انسان می
یابـد و   گردد؛ هم رحمت و محبت خـدا بـه انسـان افـزایش مـی      نماز تقویت می

تـر و هدفمنـدتر    کند و محبـت انسـان بـه دیگـران بـیش     خداوند به او عنایت می
ایـن نتـایج کـه در    . دهـد  نمازگزار گناه و نافرمانی خدا را هم انجام نمی. گردد می

تواند هم  آمده، در عمل و زندگی هم عملی است و انسان می 7کالم امام مجتبی
امـام، در سـخن دیگـر    . در دیگران مطالعـه کنـد و هـم در خـود امتحـان نمایـد      

ُ لَُه کلَّ َشیء«: فرماید می َ َعبََّد اّهللاٰ کسی که خدا را اطاعت و عبادت کند، « 1؛»َمْن َعبََد اّهللاٰ
عابد و نمازگزار واقعی، قـدرتی الهـی   یعنی . »را مطیع او گرداند چیز همهخداوند 

در کالم دیگر، عبادت را عامل تزکیـه نفـس   . گذارد چیز تأثیر می یابد و در همهمی
هـا  «: فرماید دانسته، می باده تَزَکـی لَ ع لَب الْ نَّ منْ طَ  بـراي عبـادت را   سهـر کـ   2؛»إِ

  .است خود را تزکیه نموده ،عبادت طلب کند
خود عاشق عبادت بودند و با عالقه خاصـی بـه    گونه که همان 7امام مجتبی

آوردند و در حقیقت طاعت خـدا را عامـل رشـد و     جا می رفتند و نماز به حج می
فرمودنـد و  دانستند، دیگران را نیز بـه ایـن موضـوع دعـوت مـی      تکامل انسان می

دهنده  سیره و گفتار آن حضرت، نشان. دادند روحیه بندگی را در آنان پرورش می
وش است و بیان آثار نماز، در واقع به همین منظور بوده تا روحیـه بنـدگی   این ر

  .کردن را در انسان تقویت کنند
  

 روش مهر و محبت به متربی)ج

منـد اسـت کـه مـورد مهـرورزي و       انسان ذاتاً به محبت گرایش دارد و عالقـه 
                                                           

  .٣٧٧٨، ح ٣٥٩، ص٣، ج مستدرک الوسایل.  1
  .۱۷۰، صتحف العقول . ٢
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آدمـی  دیگران قرار گیرد؛ زیرا محبت به عنوان یک نیـاز اساسـی در نهـاد      احترام
این نیاز فطري، در رفتار انسان و برخورد او . نهفته شده و تا پایان عمر ادامه دارد

آمیز و گـاه در   یابد؛ گاه به شکل ارتباط کالمی و گفتار محبتبا دیگران ظهور می
وآمد با همساالن و همسایگان متجلـی   قالب رفتار و عمل و ایجاد دوستی و رفت

از نوجـوان، در قالـب ابـراز محبـت بـه حضـرت       قرآن کریم به ایـن نیـ  . شودمی
پاسخ گفته و به وي به عنوان متربی و فرد قابل تربیت لطف و محبـت   7موسی

کرده تا الگویی باشد براي همه اولیا و مربیان که به این نیاز فطـري نسـل جـوان    
ع ع: (خداوند به او فرمود 1.توجه کنند تُصنَ نِّی و ل ه م ب ح یک م لَ ع یت ـی ألقَ ین 2؛)لی ع 

اظهار محبت » .محبتی از خودم بر تو افکندم تا در برابر دیدگان من ساخته شوي«
وظیفه نبوت آمـاده   در واقع وي را براي انجام دادن  7خداوند به حضرت موسی

ایسـتادگی و مبـارزه وي در برابـر    . کرد و روحیه پایداري را در او تقویـت نمـود  
تـوان   از این داسـتان قرآنـی مـی   . ین امر است، گواه بر ا)فرعون(طاغوت زمانش 

ویـژه   خواهی نسـل جـوان و بـه   استفاده کرد که پرورش عواطف و روحیه محبت
  .فرزند، در رسیدن به اهداف عالی زندگی و اسالمی تأثیر بسزا دارد

سؤال کردند که از میان زنان و مردان، چه کسانی نـزد شـما    9از رسول خدا
و همســرش  3فاطمــه زهــرا« 3؛»هــا و زوج 3مــهفاط«: ترنــد؟ فرمــود محبــوب

: سـؤال کـرد   9از پیـامبر  7چنین از عایشه نقل شده که امام علـی  هم. »7علی
» تر هستیم، من یا فاطمه؟ کدام یک نزد شما محبوب» «أینا أحب الیک أنا او هی؟«

تـر اسـت و تـو     فاطمه نزد من محبـوب « 4؛»َ و أنت أعزُّ إلی هی أحب الی«: فرمود

                                                           
 .۳۳۳، صحکمت نامه جوان.  ١
  .۳۹ ، آیهطهسوره .  ٢
  .۳۸، ص۴۳ج ،بحاراالنوار . ٣
  . ھمان . ٤



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    166

محبـت   3بـه دختـرش فاطمـه    9گونـه کـه پیـامبر    همان» .زیزتر هستیبرایم ع
نیز همان رفتار را  8خواندند، نسبت به حسنین ورزیدند و او را پاره تنش می می

العاده به آن دو بزرگوار داشتند،  که خود محبت فوق افزون بر آن 9پیامبر. داشتند
  : ندفرمود خواندند و می دیگران را نیز به دوستی آنان فرامی

   1؛»من أحب الحسن و الحسین فقد أحبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی
را دوست بدارد، مرا دوست داشـته و هـر کـس     7هر کس حسن و حسین

  .ها را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است آن
هاي مؤثر در تربیت اوالد است کـه در سـیره    مهر و محبت به متربی، از روش

بزرگواران از این شیوه در جـذب و تربیـت    وجود داشته و آن :همه معصومان
و از  9که این روش تربیتی را از پیامبر 7امام مجتبی. کردندها استفاده می انسان

آموخته بودند، در تربیت دیگران به خوبی از آن  3و حضرت فاطمه 7امام علی
  : گوید میانس بن مالک  .بردند و به کار بستند  بهره

حضـرت هدیـه    شاخه گلـی را بـه حضـور آن    7یکی از کنیزان امام حسن
تو «: ندو به او فرمود ندآن شاخه گل را با کمال میل پذیرفت آن حضرت .نمود

در مقابل اهـداء یـک   «: من به عنوان اعتراض گفتم ».را در راه خدا آزاد کردم
خداوند در قرآن به مـا چنـین یـاد    «: امام فرمود »گل او را آزاد کردي؟ شاخه

هرگاه کسـی بـه    2؛)ِمْنھا ِبَأْحَسنَ  َفَحیوا ِبتَِحیه ُحییتُمْ  ِإذا وَ (: است داده و فرموده
پاسـخ بهتـر   «: سـپس فرمـود  . آن را بهتر از آن بدهید پاسخ ،شما تحیت گوید

  3».همان آزاد کردن اوست
 ،ی در پـیش دارد یکـه ظـرف غـذا    نـد روزي غـالم جـوانی را دید   7امام مجتبی

امام . که نزدیک او نشسته بود دهد میو لقمه دیگر را به سگی  خورد می آن از اي لقمه

                                                           
  . ۴۵، ص7پرتوی از عظمت حسین؛  ۳۰۴، ص۴۳، جبحاراالنوار . ١
  .۸۵، آیه نساسوره  . ٢
  .۲۷، ص نور قرآنی از یھا جلوه . ٣
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 که خـودم غـذا   کشم میخجالت «: پاسخ داد »؟کنی میچرا چنین «: ندپرسیداز جوان 

به ایـن غـالم مهربـان     ندخواست 7مجتبیحضرت  ».بخورم و این سگ گرسنه بماند
نیـک، از مـوالیش   به این جهت او را به خـاطر ایـن عمـل     عطا فرمایند،نیکو  پاداشی
 1.ندخریده به او بخشید کرد، میو باغی را که در آن کار  ندکرد و آزاد ندخرید

و روش تربیتـی آن حضـرت    7هایی از محبت امـام مجتبـی   این موارد نمونه
آن حضرت بـه  . دهداست که ترویج شیوه مهرورزي در تربیت متربی را نشان می

تـر توجـه    فرایند پرورش نسل جـوان بـیش  این روش، به دلیل تأثیرگذاري آن در 
   :فرمایند داشتند به عنوان یک دستورالعمل کلی می

 نْ قَرُب ه و إِ د والم تْهدنْ باع م عید ب ، و الْ هب س عد نَ نْ ب ه و إِ د وم تْه الْ ب نْ قَرَّ م لْقَریب أَ
هب س نــزدیک کـرده    او را ،خـویشاونـد کسـی است کـه دوستـی و محبت 2؛نَ
و بیـگانـه کسـی است کـه از دوستـی و  اگـر چـه نـژادش دور بـاشد، باشد

  .گرچه نژادش نزدیک باشد، به دور است محبت
انــد کــه در ایـن روایــت، مهـر و محبــت را معیـار قرابــت و دوري قـرار داده    

م هاي دور را به لحاظ نسبی نزدیک و فقدان محبت، افراد را از ه مهرورزي انسان
از ایـن رفتارهـاي    .سازد، گرچه نسبت فامیلی نزدیکی با هم داشته باشـند  دور می

شود که آن حضرت از مهـر و   هاي گفتاري، به روشنی استفاده می عملی و توصیه
محبت به عنوان یک روش مفید در تربیت روحی و اخالقی مخاطبـان و متربیـان   

  .اندبهره گرفته و به مسلمانان نیز سفارش فرموده
 
 روش دستگیري از نیازمندان) د

هـاي مفیـد و اثـربخش در ترییـت      رسانی به نیازمنـدان جامعـه، از روش   یاري

                                                           
  .۳۸، ص ۸، ج البدایة و النھایه . ١
  .۱۶۸، صالعقولتحف.  ٢
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تاکنون رواج داشته و اینـک نیـز کـاربرد     9اسالمی است که از آغاز بعثت پیامبر
اهمیـت داشـته و    7این شیوه در سیره معصومان. وسیع در جوامع مسلمان دارد

سالمی توجه ویژه بـه ایـن موضـوع دارنـد و حتـی در      اینک هم رهبران دینی و ا
زیرا اسالم و قرآن به ایـن امـر   . نمایند خارج از مرزهاي جغرافیایی آن را اجرا می

دستور اکید داده و همه مسلمانان را درواقع یک خانواده معرفی فرموده که باید به 
َمْعلُـوٌم  َحقٌّ  َأْمواِلِھمْ  ِفی ینَ الَّذِ  وَ : (فرماید خداوند می. دیگر اقدام کنندرفع نیازهاي هم

اِئلِ   و تقاضاکننده است، براي معلومی حق اموالشان در که ها آن و 1؛ِ)اْلَمْحُروم وَ  ِللسَّ
گیـري از نیازمنـدان،   این آیه در توصیف نمازگزاران ذکر شده که دسـت » .محروم

است کـه  حقی معلوم، چیزي غیر از زکات واجب . بهترین عمل بعد از نماز است
  2.در اموال ثروتمندان قرار داده شده تا به محرومان کمک کنند

بر اساس دستورهاي خداوند متعالی چند بار دارایی خـود را در   7امام حسن
  : اند نوشته نگاران تاریخ .راه خدا انفاق و میان نیازمندان مدینه تقسیم کردند

، و سـه بـار   نـد خدا خرج کرد درراهتمام ثروت خود را  دوبار، 7امام حسن
و نصـف   ندگذاشـت و فرزنـدان  را نصف کرده، نیمی را براي خود  شاندارایی

   3.نددنمودیگر را در راه خدا انفاق 
نظـم درر  محمد بـن یوسـف زرنـدي، از دانشـمندان اهـل سـنت، در کتـاب        

 حاجـت داد کـه در آن   7به امام حسـن  اي نامهمردي  که روایت کرده السمطین
 ؛»حاجتک مقضیه«: بدون آن که نامه را بخواند به او فرمودامام  .نوشته بودخود را 

 اش نامـه خوب بود  ،اي فرزند رسول خدا«: عرض کرد یشخص !تسحاجتت روا

                                                           
  .۲۵-۲۴سوره معارج، آیه .  ١
  .٣١، ص٢٥، جتفسیر نمونه . 2
  .۱۳ص ۲، جاسدالغابه؛ ۲۱۵، ص ۲، جتاریخ یعقوبی . ٣
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حـاجتش چیسـت و آنگـاه بـر طبـق حـاجتش پاسـخ         دیدي میو  خواندي میرا 
   :ندو فرمود ندپاسخی عجیب و خواندنی دادامام » ؟دادي می

  1؛رقعتهاخشی ان یسئلنی اهللا عن ذل مقامه حتی اقرء 
از  خـوانم  مـی را  اش نامـه بیم آن دارم که خداي تعالی تا بدین مقدار که مـن  

  .فرمایدخذه اخواري مقامش مرا مو
ها  رسانی به آنعالوه بر اصل حمایت از نیازمندان، نحوه کمک 7امام مجتبی

اي باشـد کـه    مداد به فقرا، باید بـه گونـه  به این طریق که ا. را نیز معرفی فرمودند
به سائل دستور  7براین اساس، امام مجتبی. دار نشودعزت و شخصیت فقیر لکه

وقتی نامـه نوشـته   . اش را در کاغذي نوشته، به آن حضرت بدهد دادند تا خواسته
علت این امر را چنـین  » .حاجتت برآورده است«: شد، ایشان بدون خواندن فرمود

تند که مبادا در زمان خواندن نامه، آثار شرمندگی در چهره سائل نمـودار  بیان داش
درس  7این روش امام حسن. گردد و خدا حضرت را به علت آن مواخذه نماید

داران و کمک کنندکان به نیازمنـدان اسـت کـه نبایـد بـا       و الگو براي همه سرمایه
زیرا خداونـد از ایـن   . ندها را شرمنده ساز هایشان بر فقرا منت گذارند یا آن کمک

 وَ  ِبـاْلَمنِّ  َصـَدقاِتکمْ  تُْبِطلُـوا آَمنُـوا ال الَِّذینَ  َأیَھا یا: (فرماید کار به شدت نهی کرده، می
 باطـل  آزار، و منت با را خود هاي بخشش! اید آورده ایمان که کسانی اي« 2؛)اْألَذی

  ».نسازید
بـوده و آن   7امـام مجتبـی  هـاي تربیتـی    بنابراین، کمک به نیازمندان از روش

آن . کردند دستی را ناامید نمیگاه تهیایشان هیچ. ها بودندحضرت همیشه یاور آن
  : حضرت فرمودند

                                                           
  .۳۵۰، ص ۴۳، ج بحاراالنوار . ١
  .۶۰سوره الرحمان، آیه.  ٢
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مــن ســائل درگــاه خــدا و راغــب در پیشــگاه اویــم و شــرم دارم کــه خــود 
خداوند مرا به عادتی معتادم کرده . درخواست کننده باشم و سائلی را رد کنم

کـه   ام شدهرا بر من فرو ریزد، و من نیز در برابر او معتاد  خود هاي نعمتکه 
اصل آن نعمـت   ،اگر عادتم را ترك کنم ترسممینعمتش را به مردم بدهم، و 

  1.را از من دریغ دارد
رسد، شیوه بخشـش   مهم به نظر می 7آنچه در روش امدادرسانی امام مجتبی

آبـروي انسـان نیازمنـد    ایشان است که به هیچ وجه راضی نبودنـد، عزتمنـدي و   
به همین دلیل، گاه با دریافت نامه و گـاه از پشـت در بـه نیازمنـد     . تضعیف گردد

  .رو نشوند کردند تا با او مستقیماً روبه کمک می
 

 گذشت از خطاکاران

هـاي دینـی و    اي است که شخصـیت  عفو و گذشت، صفت برجسته و شایسته
رسـت دیگـران از خـود نشـان     صاحبان روحیه بزرگ، هنگام مشـاهده رفتـار ناد  

یکـی از  . گامان عرصـه عفـو قـرار داشـتند    در زمره پیش 7امام مجتبی. دهند می
شد و امام دسـتور دادنـد   خادمان آن حضرت کاري انجام داد که باید مجازات می

 ایشانکرد و خطاب به  دستی خطاکار در آن لحظه پیش خادم. تا او را تنبیه نمایند
اِس  َعـِن  اْلعـاِفینَ  وَ (: داین آیه را قرائت نمو  مـردم  خطـاي  از کـه  هـا  همـان « 2؛)النـَّ

: سپس خادم ادامـه داد » .بخشیدمتو را « : ندفرمودبه غالم حضرت  ».گذرند درمی
ُ  وَ (  3؛»أنت ُحرٌّ لوجه اّهللاٰ ولک ضعف ما کنت ُاعطیـک«: ندامام فرمود ؛)اْلُمْحِسِنینَ  یِحبُّ  اّهللاٰ

  4».و براي توست دو برابر آنچه دادمتو را در راه خدا آزاد کردم «

                                                           
  .۱۱۱، صنوراالبصار شبلنجی ؛۲۳۴، ص )چاپ بوالق(، سیوطی، کنزالمدفون الدینجالل . ١
  .١٣٤عمران، آیه  سوره آل.  2
  .۳۵۲، ص۴۳، جبحاراالنوار . ٣
  .٣٤٢، ص ھمان . 4
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گوسـفند زیبـایی در خانـه     7چنین روایت شـده اسـت کـه امـام مجتبـی      هم
بـه غالمـش   . روزي دیدند که پاي گوسـفند، شکسـته اسـت   . کردند داري می نگه

» .مـن شکسـتم  «: غالم گفـت » چه کسی پاي گوسفند را شکسته است؟«: فرمودند
امـام  » .خواستم شـما را ناراحـت کـنم    می«: گفت» چرا این کار را کردي؟«: فرمود

، أنت حرٌّ لوجه اهللا«: لبخندي زدند و فرمودند من هم در عوض تو را  1؛»ألفرحنَّک
  »!کنم، تو در راه خدا آزاد هستی حال میخوش

  :گوید می 7سفیان ثوري یکی از شاگردان امام صادق
سـبب  . تاش دگرگون اسـ  روزي بر آن حضرت وارد شدم، دیدم رنگ چهره

من اهل خانه را از این که بـاالي بـام برونـد، منـع کـرده      «: را پرسیدم، فرمود
از قضا امروز که وارد منزل شـدم، دیـدم یکـی از کنیـزان کـه مسـئول       . بودم

او تا مرا دید، یکه . تربیت فرزندم است، با آن کودك از نردبان باال رفته است
اما مـن بـه   . اد و از دنیا رفتخورد و کودك از دست او رها شده بر زمین افت

جهت مرگ کودك برافروخته نیستم، بلکه از این ناراحتم که چرا این کنیز از 
: آن گاه حضرت رو به کنیز کردند و دو بار فرمودنـد ! من وحشت کرده است

  2».!بر تو عیبی نیست، تو را آزاد کردم«
. کردنـد  میر سوار بر مرکب، در یکی از معابر مدینه عبو 7مجتبیروزي امام 

به لعن و نفرین امام پرداخـت   درنگ بی ،تا حضرت را شناخت مردي از اهل شام
-خـون  حضرت در همان حـال بـا کمـال   آن . سخنان ناشایستی را نثار امام کرد و

 هاي نارواي او را با سکوت و صبر سخنان زشت و دشنام ،سردي و بردباري تمام
این که مرد شامی عقـده دل را خـالی    تا. بردند و خشم خود را فرو  ندتحمل کرد

با سالم بـر آن مـرد و بـا لبخنـدي کـه       حضرتدر آن لحظه . خاموش شد ،کرده
که در این شـهر غریـب    کنم میگمان ! اي مرد«: ندفرمود ،حاکی از صفاي دل بود

                                                           
  .۱۲۷، ص۱، جمقتل خوارزمی . ١
  ).۹۹، ص۴۶ج ،االنواربحاربه نقل از (۱۸۵، ص:سیره معصومین.  ٢
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؟ حاال اگـر از مـا رضـایت بطلبـی از تـو      اي گرفتهبه اشتباه  باشی و شاید هم مرا
 اي، کـرده اگر راه گم  بخشیم؛ میاز ما بخواهی، به تو  گر چیزيو ا شویم میراضی 

تـو را   ،، اگر لباس ندارينماییم میتو را سیر  اي، گرسنه ، اگرکنیم میت اراهنمایی
ی رانده شده یا فـراري  ی، اگر از جاسازیم میتو را غنی ، ، اگر نیازمنديپوشانیم می

، اگر توشه سـفرت را  آوریم میي بردار اي خواستهاگر دهیم،  میتو را پناه  ،هستی
از تـو   ،براي تـو بهتـر اسـت و تـا هنگـام رفـتن       پیش ما آوري و مهمان ما باشی

 ».فراهم است مان نوازيو امکانات مهمان  چون که خانه ما وسیع. کنیم میی یپذیرا

آن مرد وقتی با این برخورد کریمانه حضرت مواجـه شـد و سـخنان شـیوا و     
ا شنید، آرام آرام احساس کرد که ناراحتی خاصـی در درون  بزرگوار ر دلنشین آن

آثار حیا بر صورتش ظاهر شد و پیش از آن کـه سـخنی   . آزارد می وجدانش او را
لغزید و با لحنی خاضـعانه و مؤدبانـه عرضـه     هایش گونهندامت بر  بگوید، اشک

خداوند داناتر  !که تو خلیفه خداوند بر روي زمین هستیدهم  میشهادت «: داشت
 تـا ایـن لحظـه شـما و پـدرتان      1.خانواده قرار دهد است که رسالتش را در کدام

 ترین فرد روي زمـین  منفورترین خلق خدا نزد من بودید و اکنون شما را محبوب
راهی خانه آن حضرت شد و تا روزي که  7آن گاه به همراه امام حسن ».دانم می
بعد از آن واقعه در ردیـف  . شد میی یپذیراسراي حضرت  مدینه بود در مهمان در

  2.قرار گرفت :بیت ارادتمندان خاص اهل دوستان و
-منشـانه، از گنـاه خطاکـاران مـی    با این گونه رفتارهاي بـزرگ  7امام مجتبی

کردند، بلکـه در عـوض    ها را با وجود استحقاق مجارات، کیفر نمی گذشتند و آن
ایـن برخوردهـاي   . نمودنـد  ودند، آزاد میها داشته، اگر برده بعنایت خاص به آن

                                                           
١ .»  ُ  ).۲۳۴سوره انعام، آیه (» ِرسالَتَهُ  یْجَعلُ  َحیُث  َأْعلَمُ  اّهللاٰ
  .١٩، ص ٣، جطالب ابی آل مناقب . 2
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حضرت با زیردستان و حتی مخالفان، جنبـه تربیتـی داشـت و در حقیقـت روش     
هـا را   کار برخورد کنند و آنخالف داد که چگونه با افراد تربیت را به مردم یاد می

امیه کینه و دشمنی خانـدان  مرد شامی که در اثر تبلیغات بنی. جذب اسالم نمایند
هـدایت   7را در دل داشت، با مهر و محبت و گذشت امام مجتبـی  7علی امام

-نشـان  7این روش امام مجتبـی . قرار گرفت :بیت شد و در زمره محبان اهل

است که رفتار کریمانـه و خلـق عظـیم آن حضـرت،      9دهنده سیره رسول خدا
  .عامل جذب نومسلمانان شد و موجب پیروزي اسالم گردید

 
 اعتدال و میانه روي

به راه میانـه و معتـدل اطـالق    » عدالت«است و » عدل«از ریشه » اعتدال«واژه 
هـاي مختلـف فکـري و رفتـاري را شـامل       گردد که مفهوم عامی دارد و حوزه می
دوري از افراط و تفریط و انتخاب حد وسط در  ،به عبارت دیگر اعتدال. شود می

مشـی  خط. اندیشه و عمل است که به منزله راه رفتن از وسط مسیر و جاده است
زیـرا بـه   . یابدگرایانه آثار مثبت فراوانی دارد که در فرد و اجتماع ظهور میاعتدال

اعتـدال و حـد وسـط داراي فضـیلت و      ،)مالمهـدي و مالاحمـد  (فرموده نراقیان 
شـماري وجـود    در برابر یک فضیلت، رذایـل بـی  . همه رذیلت هستنداطراف آن، 

به عقیده آنان، یافتن حد وسط بسیار مشکل و باقی ماندن بر آن به مراتـب  . دارند
اگر کسی موفق به این کار شود، و حدوسط را پیدا کند و بقاي بر . تر است مشکل

عبور از صراط استوار و در جهان  گمان هنگام فردي بی آن را نیز ادامه دهد، چنین
  1.آخرت رستگار خواهد بود

                                                           
  .۳۵-۳۴، ص تامعراج السعادمالاحمد نراقی،  ؛۵۶- ۵۵، ص ۱، ججامع السعاداتمالمھدی نراقی، .  ١



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    174

بحث میانه روي دارد؛ زیرا افـراط  ارتباط نزدیکی با  ،عدالت اجتماعیموضوع 
. عـدالتی و تجـاوز بـه حقـوق دیگـران اسـت       و تفریط معموالً همراه با ظلم و بی

بـه گفتـه   . ندمداران تأکید فراوان دار بر عدالت سیاست ،دو فاضل نراقی ،رو ازاین
کسی که قوا و صفات خود را تعدیل کند و از افراط و تفریط بپرهیزد و بر «: آنان

د، او خلیفه خداوند بـر زمـین اسـت و    قدم باشجاده وسط و صراط مستقیم ثابت
اگر بین مردم حاکم شود و زمام مصالح آنان را در دست گیرد، شهرها براي اهـل  

امور بندگان به صالح خواهد آمد و حـرث   آنان نورانی و درخشان خواهد شد و
  1».و نسل افزون و برکات آسمان و زمین دوام خواهد یافت

روي در تاریخ اسالم بودند و زنـدگی پربـار   دقیقاً مصداق کامل میانه 7امام مجتبی
ایشـان بـا توجـه بـه روحیـه فـردي و اجتمـاعی و        . آن حضرت، گواه بر این ادعاست

- خاصی سیاسی عصر خود، اعتدال را سـیره و محـور خـط    چنین اوضاع بردباري و هم

ایشان در آن برهه خاص، موفق شدند میان مسلمانان متخاصـم  . مشی خویش قرار داند
خـود آن حضـرت    .خصوص شیعیان پایان دهنـد  آشتی برقرار کنند و به کشتار آنان و به

   :فرماید در تبیین فلسفه و آثار صلح می
   2ل؛تشیعتنا علی وجه االرض احداً االّ قُلوال ما اتیت لما ترك من 

کـه  مگر ایـن  ،ماند کردم، روي زمین از شیعیان ما کسی نمی اگر صلح نمی
   .شد کشته می

خواست با حوثره اسـدي ـ کـه علیـه معاویـه       ایشانچنین وقتی معاویه از هم
  : شورش کرده بود ـ بجنگد، فرمود

قاتـل  و ما احب ذلک یسعنی أن اُواللّه لقد کففت عنک لحقن دماء المسلمین 
   3؛انت واللّه اولی بقتالی منهم ،عنک قوماً

                                                           
  .۸۵، طبع نجف، ص السعادات جامع . ١
  .۱۶۳، صو السیاسةاالمامة ؛ ۲۹۰، ص۳، ج نورالثقلین؛ ۱، ص۴۴، ج بحاراالنوار . ٢
  .۱۰۶، ص۴۴، ج بحاراالنوار؛ ۵۷۳، ص۱، ج کشف الغّمه . ٣
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گمـان  . از تو دست کشیدم تا خون مسـلمانان مصـون بمانـد   ! وگند به خداس
کردم اینک چنین شود که از جانب تو به جنگ افرادي بروم که جنگ بـا   نمی

  .تو یقیناً بهتر از جنگ با آنان است
بـه  و  سـازد  مـی هم ایـن حکمـت را آشـکار     انیشآن حضرت حتی در دعاها

  : کنندخداوند عرض می
اللّهم فقد تعلم انّی ما ذخرت جهدي و ال منعت وجـدي و تسـکین الطاغیـه    

   1ي؛عن دماء اهل المشایعه و حرست ما حرسه اولیائی من امرآخرتی و دنیا
دم تا حـرمتم  دانی که تالشم را نیندوختم و از توانم دریغ نورزی تو می! خدایا

پس راه پیشینیان خود را پیمودم که بازداشتن از شر . شکسته شد و تنها ماندم
گران از ریخـتن خـون شـیعیان باشـد، و امـر       تجاوزگران و آرام کردن طغیان

  .آخرت و دنیاي خود را چون اولیایم نگهبانی کردم
بـه   ویژه کسانی که از طرف معاویـه تطمیـع شـده بودنـد،     هرچند مخالفان، به

هاي ناروا به آن حضرت دادنـد، واقعیـت ایـن     مخالفت با امام برخاستند و نسبت
همـواره   7رو، امام مجتبـی  ازاین. خبر بودند است که آن افراد از فلسفه صلح بی

روي، جلـو  امام در واقع با میانه. کوشیدند تا فلسفه صلح را براي مردم تبیین کنند
ن و خاندانش بود، گرفتند و اسـالم نـاب را   بسیاري از خطرها را که متوجه پیروا

کـرد، مشـکالت    و بندهاي آن عمل مـی  نامهاگر معاویه به مفاد پیمان. بیمه کردند
بـه هرصـورت،   . شـد  جهان اسالم حل و حق فردي و اجتماعی مردم رعایت مـی 

بـود و پیـروان آن    7هاي شناخته شده در سـیره امـام مجتبـی    روي از روشمیانه
باید از ایشان الگو گیرند و از افراط و تفـریط در رفتارهـاي فـردي و     حضرت می

امروزه هر چه اسالم و مسـلمانان ضـربه خـورده و آسـیب     . اجتماعی دوري کنند
  .دیدند، به جهت افراط و تفریط در جوامع اسالمی است

 

                                                           
  .۲۱۲، ص ۸۵، ج بحاراالنوار؛ ۴۷، ص مھج الدعوات . ١
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  7الگوي جامع تربیتی امام مجتبی
کنـد   ارساز در فرایند تربیت است که متربی سعی میهاي ک الگوسازي از روش

. دانـد، منطبـق سـازد    خود را در گفتار و رفتار با کسی که از جهتی او را برتر مـی 
گیـرد و یـک گـرایش     طلبی انسان صورت میالگوپذیري در واقع بر اساس کمال

تـري   فطري در نهاد بشر است که هر قـدر الگـوي مـورد نظـر از کمـاالت بـیش      
چـون  . کند خود را بـا او هماهنـگ سـازد    تر سعی می ار باشد، متربی بیشبرخورد

اي آفریده شـده کـه همـواره تحـت تـأثیر عوامـل        ساختار وجودي انسان به گونه
این تأثیرپذیري انسان، امري . شود ها متأثرمی گیرد و به نوعی از آن بیرونی قرار می

شـاید  . گـردد  برمـی  ذاتی و فطري است که به اصل سرشت وشالوده وجـودي او 
نتوان آدمی را پیدا کرد که صددرصد نفوذ ناپذیر باشد و هرگز چیـزي بـر او اثـر    
نکند؛ زیرا انسان در هـر وضـعیتی، بـا یـک سـري عـواملی بیـرون از وجـودش         

الگوپـذیري انسـان   . گذارند روست که خواه ناخواه بر جسم و روح او اثر می روبه
یابد و فرد در  ادامه می س در مدرسه و اجتماعگردد، سپ از محیط خانواده آغاز می

چنـان  . گیـرد  اجتماعی قرار می -سیاسی اجتماع بیش از همه تحت تأثیر الگوهاي
 دوره کـودکی آغـاز   آنـان از  سـازي بـا   همانند روي آوردن انسان به الگوها وکه 
الگـو   .رسـد  جوانی به باالترین سطح خود مـی  هاي نوجوانی و دوره شود و در یم

اصـالح موهـاي    لبـاس و  نوع ، ازیابدنمود میانسان تمام ابعاد زندگی  ري درپذی
  .اعتقادي فکري و مسایلسرگرفته تا 

گفته شد، در جهت الگودهی بـه   7آنچه از سیره عملی و گفتاري امام مجتبی
هاي تربیتی موجود در  با توجه به جامعیت روش. ویژه نسل جوان بود جامعه و به

توان ادعا کرد که با دقت و تفکر در ابعـاد رفتـاري ایشـان،     سیره آن حضرت، می
جاي ارائه یک الگوي جامع تربیتی براي پرورش نسل جوان از عملکرد فـردي و  

  .پذیر استامکان 7اجتماعی امام حسن
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کننـده یـک الگـوي جـامع     هاي یاد شده در این نوشتار، در واقع ترسـیم  روش
ها، سه جنبـه   سل جوان است؛ زیرا این روشویژه ن تربیتی براي امت مسلمان و به

شـود کـه در تربیـت    را شـامل مـی  ) جنبه شناختی، عاطفی و رفتاري(مهم انسان، 
هاي اصلی وجود انسان بـه همـین سـه بخـش     آدمی نقش بسزا دارند؛ زیرا بخش

شود و فرایند تربیت یا مربوط به شناخت اوست یا گرایش و عواطـف   تقسیم می
دو . دهنـد  هاي یاد شده، همه این سـه بخـش را پوشـش مـی     شرو. و یا رفتار او

روش نخست، جنبه شـناختی دارنـد کـه بصـیرت و باورهـاي دینـی را تقویـت        
چنین مهر و محبت به متربی، جنبه عـاطفی و  تقویت روحیه بندگی و هم. کنند می

سه روش دیگر در مورد تنظـیم  . دهی رفتار فرد مؤثرندگرایشی دارند که در شکل
جویان است؛ چه اینکـه بعـد از پـرورش جنبـه شـناختی و      اصالح رفتار تربیتو 

-روي، دستمیانه. عاطفی، نیاز است که رفتار و عملکرد متربیان نیز اصالح گردد

هـایی هسـتند کـه دقیقـاً در جهـت       گیري از نیازمندان و گذشت، از جملـه روش 
  .اندپرورش و اصالح رفتار فرد عرضه شده

 
  نتیجه

یک الگوي جامع تربیتی را به امـت   7دست آمده از سیره امام مجتبیمدل به 
. دهد که به کارگیري آن، عامل سعادت دنیا و آخرت انسان است اسالمی نشان می

  :آیدنتایج زیر به دست می 7گفته در سیره امام مجتبیبا توجه به مطالب پیش
لحاظ عمـق و   هم به لحاظ گستردگی و دامنه و هم به 7سیره امام مجتبی. 1

 .شود هاي رفتاري را شامل می نهایت است و همه حوزه ژرفا، بی

جانبه نیاز دارد؛ به نحوي که تمام سیره ان حضرت به بررسی و تحلیل همه. 2
ابعاد باید تجزیه و پردازش شوند تـا نکـات دقیـق کـاربردي آن اسـتخراج و بـه       

 .مندان عرضه گرددعالقه
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نیاز جامعه اسالمی است تا بـا   ،در عصر حاضر 7سیره تربیتی امام مجتبی. 3
 .از افراط و تفریط رهایی یافت ،تأسی به آن حضرت

بصیرت دهی و اعطاي بینش درست به متربیان و پـرورش باورهـاي دینـی    . 4
در درجه اول از اهمیت قرار دارد که باید  7آنان از نظر سیره و گفتار امام مجتبی

 .به آن توجه شود

جویـان از منظـر عمـل و سـخن امـام      ایشی و عـاطفی تربیـت  رشد بعد گر. 5
هـاي   ها دارد و باید با اسـتفاده از شـیوه   العاده در تربیت آناهمیت فوق ،7حسن

 .به پرورش آن اقدام کرد ،مفید و کارساز

گیري از نیازمنـدان جامعـه و رفـع نیازهـاي آنـان و نیـز گذشـت از        دست. 6
 .و به رشد داراي اهمیت استگیري جامعه دینی ردر شکل ،متخلفان

سوزد، نیـاز   پذیري میگرایی و تفریطروي در جامعه امروز که از آتش افراطمیانه. 7
 .درجه یک امت اسالمی است تا با روش معتدل به زندگی فردي و اجتماعی بپردازند

قابل استخراج  7در نهایت الگوي جامع تربیتی برآمده از سیره امام مجتبی. 8
 .و عرضه به نسل جوان است
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  اخالق نهییآ در 7امام حسن
  

 طاهري اهللا بیحبسید
  

  چکیده

اخالق یکی از مسائلی است که در میان ھمه جوامع، ارزش واال و ھست و 
ھدف بعثت  نیتر مھممسائل اخالقی،  .در نزد دانشمندان جایگاه فاخری دارد

  .انبیای الھی است
سـبط  جھان اسـالم، مقام یعالفضایل اخالقی، یکی از پیشوایان  در این مقاله،
در کـانون وحـی  ایشـان. شودبررسی می 7امام مجتبی 9خدا اکبر رسول

الھی متولد و تربیت شـدند، کـانونی کـه در آن مھـر و محبـت، شـجاعت، 
 7یمجتبـاخالق امام . زد یمصفات واالی انسانی موج ی و دیگر منش بزرگ
  .بود 3و حضرت زھرا 7، امیرمؤمنان9اخالق رسول خدا ازی ا نمونه

بارزی از تکامل انسـانی  نمونهدارای کماالت انسانی فراوان و  7امام حسن
بخشش، فروتنی، گذشـت، شـجاعت،  مانندی شمار یبو دارای فضایل اخالقی 
اشـاره  ھـا آناز  نوشتار، به انـدکی  نیابودند که در ... پایداری و استقامت و

 .شودمی
  .7اخالق، فضایل اخالقی، امام حسن :گان کلیدیواژ

 
  مقدمه
 هـا  انسـان قوام زندگی  آید کهبندي به اخالق، از عوامل مهمی به شمار میپاي
 بعثتشهدف  درباره 9به همین جهت، رسول اکرم. استي شده گذار انیبنبر آن 
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من براي تکمیل اخالق نیک برگزیـده  «؛ »إنّی بعثت التمم مکارم االخالق«: فرمود
ـ فرما یمـ  9و قرآن کریم هم در تجلیل از پیامبر» .ام شده إنّـک لعلـی خلـق    : (دی
  ».را اخالق واالست تو راستی« ؛1)عظیم

 جانبـه  همـه پیشـرفت سـریع و    عمـده ل ، یکی از عوام9اخالق حسنه پیامبر
ممتاز امیرمؤمنان بـه   و نیز اخالق 9پیامبر رینظ یباین اخالق عالی و . اسالم بود
ي از شخصـیت آن دو، در مکتـب   منـد  بهـره ایشان ضـمن   و رسید 7امام حسن

  .رشد و تکامل یافتند 3تربیتی حضرت زهرا
 

  7مجتبیزندگی و سیماي امام حسن 
  والدت. 1

و  7یخ تولـد نخسـتین فرزنـد حضـرت علـی     نویسـان، تـار   تاریخبسیاري از 
ی برخـ  2.انـد  دانستهماه مبارك رمضان سال سوم هجري  مهینرا  3حضرت زهرا

اختالفی  گونه چیه. دیآ ینمدانند که به نظر درست تولد او را سال دوم هجري می
   3.در ماه و روز تولد آن حضرت گزارش نشده است

من به رسول خـدا  «: ن عبدالمطلب نقل شده که گفتفضل، همسر عباس باز ام
» .مـن اسـت   خانـه عرض کردم که در خواب دیـدم عضـوي از اعضـاي شـما در     

و تو او را شیر  آورد یمبه زودي فاطمه فرزندي به دنیا ! خیر است«: حضرت فرمود
   4.الفضل او را شیر دادمتولد شدند و ام 7زمانی نگذشت که امام حسن. »یده یم

                                                           
  .۴سوره قلم، آیه .  ١
دفتر نشر فرھنگ : ، چاپ اول، تھران۲۷ای، ص، ترجمه سیدعلی خامنه۷صلح امام حسنراضی آل یاسین، .  ٢

تا؛ مکتبه بصیرتی، بی: ، قم۱۸۷، صارشاد؛ شیخ مفید، ۲۸، ص۴ج طالب،ابیمناقب آل ؛ ۱۳۷۹اسالمی، 
  .۱۰، ص۴، جاسدالغابه

  .۱۳۸۷انتشارات انصاریان، : ، چاپ یازدھم، قم۱۱۹، صحیات فکری و سیاسی امامان شیعهرسول جعفریان، .  ٣
  .۲۳۸، ص۴۳، جبحاراالنوارمحمدباقر مجلسی، .  ٤
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پس از والدتش او را گرفتند و در گـوش راسـتش اذان و در گـوش     9پیامبر
  1.سپس براي او گوسفندي قربانی کردند. چپش اقامه گفتند

 
  يگذار نام. 2

او «: گفتنـد  7به حضرت علی 3، حضرت فاطمه7پس از تولد امام حسن
پس او را در » !رمیگ ینمپیشی  9ي او، از پیامبرگذار نامدر : فرمود. »!نام بگذار را

مگر شما «: آن حضرت فرمود. آوردند 9زردي پیچیدند و به خدمت پیامبر جامه
زرد را انداختند و ایشان را  جامهآن » زرد نپیچید؟ جامهرا نهی نکردم که او را در 

ــهدر  ــد جام ــفیدي پیچیدن ــی. س ــیدند 7از حضــرت عل ــه «: پرس ــام او را چ ن
» .ي سـبقت نخـواهم گرفـت   گـذار  نامدر  یارسول اهللا از شما«: گفت» ي؟ا گذاشته

خداوند بـه  » .من نیز بر پروردگارم سبقت نخواهم گرفت«: فرمود 9رسول اکرم
پسري متولد شده؛ برو و سالم مـرا بـه    9براي حضرت محمد«: جبرئیل امر کرد

 منزلـه نسبت به تو به  7عرض کن و بگو که علی باد مباركاو برسان و تهنیت و 
وقتـی  » .بگـذار  پس نام او را به اسـم پسـر هـارون   . است هارون نسبت به موسی

نام پسر هارون چـه بـوده   «: تعالی را رساند، پیامبر فرمودجبرئیل آمد و فرمان حق
  2.»حسن شود یمشبر که در عربی «: گفت» است؟

و سـپس حـدود سـی     اش یگرامآن حضرت حدود هفت سال در محضر جد 
  .بودند امیرمؤمنانسال همراه 

                                                           
  ..۲۷، صصلح امام حسن.  ١
  .۱۳۸۴مؤسسه انتشارات ھجرت، : ، چاپ شانزدھم، قم۳۵۰، ص۱، جمنتھی اآلمالیخ عباس قمی، ش.  ٢
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و در تمجیـد از آن   داشـتند  7عالقه فراوانـی بـه حضـرت مجتبـی     9پیامبر
 1؛»لوکان العقـل رجـالَ لکـان حسـن    «اند؛ از جمله جناب، سخنان فراوانی فرموده

  ".، آن فرد حسن بودشد یماگر عقل در فردي مجسم "
 
  سیما. 3

از جهت منظـر، اخـالق، پیکـر، روش و     کس چیه: اند گفتهآن حضرت  درباره
کننـدگانش او را  وصـف  .از ایشـان نبـود   تـر  هیشب 9مجد و بزرگواري، به پیامبر

ی، چشـمانی سـیاه،   سـرخ اي سفید آمیخته بـه  رخسارهداراي : اند ستوده نیچن نیا
اي هموار، محاسنی انبوه، گیسوانی مجعد و پـر، گردنـی سـیمگون، انـدامی     گونه

، )بلنـد و نـه کوتـاه     نـه (عریض، استخوانی درشت، قدي میانـه   يا شانهمتناسب، 
  2.بود ها چهرهي در شمار زیباترین ا چهرهسیمایی نمکین و 

 
  عبادت. 4

تـر بـود و بـر     مردمان بیش همهدر زمان خود، از  7عبادت و زهد امام حسن
و گاهی با پـاي برهنـه    رفت یمپیاده . کرد یمهرگاه سفر حج . مردم برتري داشت

ـ ا، به جهـت  دیلرز یم، بندهاي بدنش ستادیا یمچون به نماز . مودیپ یمراه   کـه  نی
یاایهاالذین «و به  کرد یم هرگاه قرآن تالوت. دید یم پروردگارشخود را در برابر 

و در هیچ حالی کسی او را مالقـات  . »لبیک اللهم لبیک«: گفت یم دیرس یم» آمنوا
و  گوتر راستمردم  همهمشغول ذکر خداست و زبانش از  دید یم هک آننکرد مگر 

   3.بود تر حیفص کس از همهبیانش 

                                                           
  .۶۸، ص۲، جفراید السمطین.  ١
  .۲۹، صصلح امام حسن.  ٢
  .۳۵۲، ص۱، جمنتھی اآلمال؛ ۱۸۰، ص۳، جطالب یابمناقب آل .  ٣
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  : فرمودمی 7امام حسن
پیـاده   که یدرحالمن از پروردگارم شرمنده خواهم شد، اگر او را مالقات کنم 

رو، بیست مرتبه با پاي پیاده از مدینـه  ازاین. نرفته باشم اش خانهبراي زیارت 
  1.مکه رفتبه 

و چـون بـه یـاد بهشـت و دوزخ      ستیگر یم کرد یمهرگاه از مرگ و قبر یاد 
و به او  کرد یم؛ از خدا طلب بهشت دیچیپ یمچون مارگزیده به خود ، همافتاد یم

. انسانیت وجـود داشـت   نشانهدر سرشت و طینت او برترین . برد یماز آتش پناه 
  2.آمد یمبزرگ  اش دهید، به دید یمهرکس او را 

. شـد  یمزرد  مبارکشو رنگ  دیلرز یم، بندهاي بدنش گرفت یمهرگاه وضو  
  : فرمودپرسیدند، میمی وقتی علتش را

  حقّ علی کل من وقف بین یدي رب العرش أن یصفر لونه و ترتعد مفاصله؛
یابد، لرزه بر اندامش افتد  یمسزاوار است هرکس که در پیشگاه الهی حضور  

   3.گرددو رنگش زرد 
 
  امامت. 4

آن حضرت در سال پنجاهم هجـري بـه   . مدت امامت آن بزرگوار ده سال بود
  .وسیله زهر به شهادت رسیدند

نخســتین فــردي اســت کــه نــور نبــوت و امامــت در وجــود  7امــام حســن
اسـالم   پرافتخـار تابناك از آن حضرت در تـاریخ   چهرهجمع شده و  اش هیما گران

، اسالم را از بحرانی نجات بخشید کـه توسـط   اش انهقهرمانبا صلح . ساخته است

                                                           
بنیاد : چاپ چھارم، مشھد، ۲۵۸، ص۴، ترجمه محمدرضا عطایی، جراه روشنمال محسن فیض کاشانی، .  ١

  .۱۳۸۹ھای اسالمی، پژوھش
  .۳۰ھمان، ص.  ٢
  .۱۴، ص۴، جمناقب ابن شھرآشوب.  ٣
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 جاودانـه و قیـام   7شک اگر صلح امام مجتبـی ناپاکان دامن آن را گرفته بود؛ بی
و  9ي رسـول خـدا  ها مجاهدت همه آننبود، از  7برادر ارجمندش امام حسین

و دسـتگاه   ماند ینمی باقامیرمؤمنان براي تحقق و پیشرفت آیین توحیدي، چیزي 
  .ساخت یمجبار حکومت معاویه و یزید، جاهلیت جدید را برقرار 

صلح با معاویه، ماهیت پلید حکومت شام را هویدا ساخت و به مردم فهمانـد  
در  قـت یحقآنـان در  . طلبنـد  ینمـ دیگـري را   زیچشام، جز نیرنگ  نانینش کاخکه 

ی، آن را آشکارا بیان و براي فریب افکار عموم بردند یمهواي زمان جاهلی به سر 
و سـخنان یزیـد    7ر کوفه بعد از صلح با امام حسنسخنان معاویه د. کردندنمی

  .گویاي این مطلب است 7در شام بعد از شهادت امام حسین
سرور جوانان بهشت و یکی از چهار نفري است که رسول  7حضرت مجتبی

و یکـی از اعضـاي   آنان را براي مباهله با مسیحیان نجران با خود بردنـد   9خدا
آنـان مـزد    و مـودت  هستند که خداوند آنان را از هر پلیدي منزه دانسته تیب اهل

  .به حساب آمده است 9رسالت نبی اکرم
 

  7فضایل اخالقی امام حسن
 جود و بخشش. 1

ي بـارز و ممتـاز   هـا  یژگیوانسانی و یکی از  دهیپسندبخشش یکی از صفات 
. پیشوایان معصوم است و این مهم باید الگـو بـراي پیـروان آن بزرگـواران باشـد     

 هـا  انسـان اهمیت بخشش و برآوردن نیاز دیگران، در ایـن اسـت کـه در زنـدگی     
ـ آ یمـ ؛ گاهی براي فردي وضعیتی پیش دهد یمفراوانی رخ  يفرازوفرودها کـه   دی

دیگران است که  فهیوظ، جا نیادر . سازدنیازش را برآورده  نیتر کوچکتواند نمی
  .دردي کرده، به رفع حاجت وي بکوشندبا او هم
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، در این ویژگی مهم الهی و انسـانی  شمار یبي ها لتیفضدر کنار  :تیب اهل 
: واران فرمـوده اسـت  آن بـزرگ  دربـاره اي کـه خداونـد   ؛ به گونهاند بودهپیشگام 

ا و اسیرا انمانطعمکم لوجه اهللا النریـده  ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیم(
، بینـوا و یتـیم و اسـیر را    ]خـدا [دوسـتی  ] پـاس [و به « 1؛)منکم جزاء و الشکورا

و  میدهـ  یمـ ما براي خشنودي خداست که اطعام :] گفتند یو م. [دادند یمخوراك 
  ».میخواه ینمپاداش از شما 

ي کـه  ا گونـه  به. بود 7ي برجسته امام حسنها یژگیوجود و بخشش یکی از 
ي هـا  مناسـبت بـه   آن حضـرت . معروف شدند» :تیب اهلکریم «آن بزرگوار به 

نـد و تـا حـد ممکـن     کرد یمـ مختلف، دیگران را از خوان کرم خویش برخوردار 
فقیـري را مـأیوس    گـاه  چیهـ چـرا  «: به ایشان گفتند. ندساخت ینمدیگران را ناامید 

  : در پاسخ فرمودند» ید؟گردان یبرنم
دست نیاز بر درگاه خدا دارم و به الطـافش امیـدوارم؛ بـه همـین دلیـل،       من خود

خـداي بـزرگ   . خود فقیر باشم و فقیري را مأیوس برگـردانم  که نیاشرم دارم از 
ي فـراوانش را بـر مـن ارزانـی دارد و مـن نیـز او را       هـا  نعمتداده که  مرا عادت

اگـر از عـادتم دسـت     ترسـم  یم .را به مردم ببخشم شیها نعمتکه  ام دادهعادت 
   2.محرومم گرداند شیها نعمتبردارم، خداوند نیز عادتش را از من بازدارد و از 

ي نبود که دیگران از گـرفتن مـال احسـاس حقـارت     ا گونه بهي امام ها بخشش
و کرامـت انسـانی وي محفـوظ    ل ائسـ ند تا احتـرام  دیکوش یمکنند؛ بلکه همواره 

  .دارد مقام یعالگ و همت بلند آن پیشواي این خود حکایت از روح بزر. بماند

                                                           
  .۱۰ - ۹سوره انسان، آیه .  ١
؛ به نقل از ٧١٣٨٨مؤسسه امام صادق: ، چاپ بیست و یکم، قم٤٧، ص٤، جپیشوایان ھدایتمھدی پیشوایی، .  2

  .٢٣، ص١، جالکبریطبقات؛ ٣١٩، ص١، جاالشرافانساب؛ ٣١٦، ص١، جحیات االمام حسن
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وي از  که نیامام براي ا .کرد انیرا ب اش يازمندینشخصی نزد آن حضرت آمد و 
در  یخـواه  یآنچـه مـ  «: فرمـود شرمندگی نکنـد، بـه او    کمک آن حضرت احساس

آن مرد رفـت و نیازهـاي   . »بنویس و براي ما بفرست تا نیازت برآورده شود يا نامه
بـرایش   ،چـه را خواسـته بـود    حضـرت نیـز آن  . نوشـت به امـام   يا خود را در نامه

چه نامه  یراست به«: شخصی که در آنجا حضور داشت، به امام عرض کرد. ندفرستاد
برکـت ایـن کـار بـراي مـن      «: ندامام در پاسخ او فرمود» !پربرکتی براي آن مرد بود

این کار نیک را بیابم؛ زیرا بخشـش   دادن شایستگی انجام ،تر بود که سبب شد بیش
چه را  ولی اگر آن ؛راستین آن است که بدون درخواست شخص، نیازش را برآوري

   1.»يا خواسته است، به او بدهی، در واقع قیمتی است که براي آبرویش پرداخته
ـ بالغ چشمگاهی م 7امام مجتبی ند؛ دیبخشـ  یمـ بـه مسـتمندان    جـا  کگیري را ی

آن حضرت با این کـار، بـراي همیشـه فقیـر را     . شد یممایه شگفت واقع  که يطور به
  2.برطرف نماید خود رابا این مبلغ، تمام نیازهاي  توانست یمند و او ساخت یم ازین یب

 شـمار  یببخشندگی و فضایل  درباره سیوطی از دانشمندان مشهور اهل سنت،
  :سدینو یم 7اخالقی امام مجتبی

علـی داراي امتیـازات اخالقـی و فضـایل انسـانی فـراوان بـود؛ او        بـن حسن 
   3.، بخشنده و ستوده مردم بودنیمتشخصیتی بزرگوار، بردبار، باوقار، 

 خورد یم لقمه کنانی را در پیش نهاده، ی گردهروزي غالم سیاهی را دیدند که 
چه چیز تـو را بـه   «: از او پرسیدند. که در آن جاست دهد یمبه سگی  لقمه کی و

امـام  . »بخـورم و بـه او نـدهم   که خـودم   کنم یمشرم «: گفت» ؟دارد یم وااین کار 
و نـزد صـاحب آن   » .حرکت نکن تا من برگردم جانیا از«: به او فرمود 7حسن

                                                           
  .۵۵، ص المحاسن و المساوی.  ١
  .۸۹، صانیشوایپسیره .  ٢
  .۱۸۹ص ، تاریخ خلفا.  ٣



 191    اخالق نهییآ در 7امام حسن

یدنـد و  ، خرکـرد  یمـ غالم رفتند و او را خریدند و باغی را هم که در آن زندگی 
  1.غالم را آزاد کردند و باغ را به او بخشیدند

با این کار خـود، درس تربیتـی و اخالقـی بزرگـی دادنـد و آن       7امام حسن
ی گـردد،  قـدردان ي، از کار نیـک افـراد   ا جامعهوقتی در . تشویق به کار نیک است

ی و اعمـال نیـک در آن   خواه کیندیگران هم به نیکوکاري تشویق خواهند شد و 
  .گردد یمکم  ها يبدو  ابدی یمجامعه گسترش 

 :در شعري که از آن حضرت نقل شده در مورد بخشش چنین آمده است

 ضهیفرإنّ السخاء علی العباد 

 وعد العباد األسخیاء جنانه

 من کان التندي یداه بنائل
  

ــاب محکــم    ــی کت ــرأ ف  هللا یق

ــنم   ــار جه ــبخالء ن ــد لل  وأع

 یس ذاك بمسـلم للراغبین فلـ 
  

خدا . بخشندگی بر بندگان، دستور الهی است که در قرآن از آن یاد شده است«
آتـش جهـنم داده    وعـده  لشیبخبهشت و به بندگان  وعده اش بخشندهبه بندگان 

نکنـد، او را   دراز منـدان  ي نیـاز سـو  بـه که دست بخشـندگی خـود    کس آن. است
  ».مسلمان واقعی نباید دانست

امـام بـه او   . آمـد و نیـازش را بیـان داشـت     7امـام مجتبـی  مردي به محضر 
بـه   تـوانم  ینمـ در برابر تو آگاهی یـافتم و هرگـز    ام فهیوظمن به انجام «: فرمودند

زیادي در برابـر ذات پروردگـار انـدك     زیهر چ. به تو ببخشم ات یستگیشامیزان 
اندك را از اگر این . گزاري توستاگر هرچه دارم به تو بدهم وفا به سپاس. است

چـه دارم بـه تـو    من بپذیري و بـار سـنگین مسـئولیت را از دوشـم بـرداري، آن     
  ».بخشم یم

                                                           
  .۳۴صلح امام حسن، ص.  ١



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    192

گـزارت  و سـپاس  رمیپـذ  یمـ عطایـت را  ! 9اي پسر رسول خـدا «: مرد گفت
» .داري بیـاور  مانـده  یبـاق چـه  آن«: را خواسـت و فرمـود   اش ندهینماامام » .هستم

آن «: ا به مرد محتاج داد و بعـد فرمـود  امام همه ر. درهم بود هزار پنجاهموجودي 
و » .آن را هم بیاور«: فرمود» .حاضر است«: جواب داد» پانصد دینار را چه کردي؟

   1.آن را نیز به آن مرد نیازمند داد و عذر خواست
ـ اتر از آن است کـه در  بسیار بیش 7کرم امام حسن بیـان گـردد و در    جـا  نی

ـ . وارو جـود آن بـزرگ  اي است از دریاهاي کـرم  ، قطرهقتیحق آن  کـالم  کدر ی
زمـان خـود و الگـوي نیکـی      سرآمدحضرت در این ویژگی خداپسند و انسانی، 

  .براي دیگران بودند
 
 برآوردن نیاز مردم. 2

  : فرمود 7امام باقر. برآوردن نیاز برادر مؤمن جزء وظایف هر مسلمان و مؤمن است
بـراي او هرچـه را بـراي    برادر مسلمان خود را دوست بدار؛ و دوست بـدار  

خود دوست داري و مکروه بـدار بـراي او هرچـه را بـراي خـودت مکـروه       
عطـا  هرگاه نیازمند شدي، از او بخواه و اگر از تو خواسـت، بـه او   . يدار یم

براي او پشتیبان بـاش؛ زیـرا او هـم تـو را     . و هیچ خیري را از او بازمدار کن
   2.پشتیبان است
بـرادر  از مسجد خارج شـود؛ امـا حـل مشـکالت      تواند ینمشخص معتکف، 

. اي مهم است که به او اجازه داده شده تا از اعتکاف خـارج شـود  اندازهبه  مؤمن
  .رساند یماین در حقیقت اهمیت این موضوع را 

  :دیگو یممهران بنمیمون 

                                                           
  .۱۳۱، ص۷زندگانی امام حسنباقر شریف قرشی، .  ١
  .۲۲۲، ص۷۴، جبحاراالنوار.  ٢
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جا معتکف و مشغول  حضرت در آن. در مسجدالحرام بودم 7با امام مجتبی 
اي فرزند رسـول خـدا،   «: یازمندي نزد ایشان آمد و عرض کردن. طواف بودند

اگـر ممکـن   . میآ یبه فالن شخص مقداري بدهکارم و از عهده قرض او برنم
و اشاره بـه کعبـه   [ !به صاحب این خانه«: امام فرمود .»]مرا کمک کنید[است 
شـخص نیازمنـد   . »متأسفانه در حال حاضـر، پـولی در اختیـار نـدارم    ] ندکرد
پس از او بخواهید که به من مهلت بدهد؛ چون ! اي فرزند رسول خدا«: گفت

. »مرا تهدید کرده است که اگر بدهی خود را نپردازم، مـرا بـه زنـدان بینـدازد    
تـا نـزد    نـد و همـراه آن مـرد بـه راه افتاد    ندحضرت طواف خود را قطع کرد

  .کارش بروند و از او مهلت بگیرندطلب
ـ ا گویا فراموش کـرده ! خدا  رسول اي فرزند«: عرض کردم کـه در مسـجد    دی

ام؛ ولـی از پـدرم    نه فراموش نکـرده «: حضرت فرمود. »دیا قصد اعتکاف کرده
هر کس حاجت برادر مؤمن خود را برآورد، : فرمود 9شنیدم که پیامبر اکرم

ها را بـه   نزد خدا مانند کسی است که نُه هزار سال روزها روزه گرفته و شب
   1.»تعبادت گذرانیده اس

درس مهمی براي مسلمانان است که با توجه به چنین  عمل امام، نیا تردیدبی
تشـخیص کـار نیـک و    . ي اهـم اسـت  کار چهي مهم و کار چه، بدانند که ها آموزه

مقدور است، مهم این است که انسان در تشخیص خـوب و   ها یلیخزشت، براي 
. تشـخیص دهـد و بـدان عمـل کنـد      تر خوباشتباه نکند و خوب را از  تر خوب

. نیست گونه نیاي دارند، دار نیدسوگمندانه روش اغلب کسانی که امروزه ادعاي 
ممکن است کـاري  . گردد ینمخود فهم و عمل  مراتببه ترتیب  ها ارزشاهمیت 

آیـد و بـرعکس    حسـاب  بـه آخر را داشته باشد، اول  اناًیاحارزش درجه چندم و 
انتخابی بین  7صلح امام مجتبی. خر دانسته شودم و آعمل درجه اول، دسته چند

                                                           
  .۴ح، ۵۵۰ص، ۱۰ج، وسائل الشیعهشخ حر عاملی، .  ١
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 تـر  خـوب و ) اعتکـاف (بـین خـوب    انتخاببد و بدتر بود و عملی که گفته شد، 
 ).برآوردن حاجت مؤمن(
 
 مهرورزي. 3

ي هـا  شاخصـه مهـرورزي از  . ي نیک انسانی استها یژگیوي یکی از مهرورز
کـریم در ترسـیم سـیماي     قـرآن . رود یمبارز سیره و اخالق رسول خدا به شمار 

من اّهللاٰ لنت لھم ولو کنت فّظا غلیظ القلب النفضوا  رحمهفبما : (دیفرما یم 9رسول خدا
حولک فاعف عنھم واستغفر لھم و شاورھم فی االمر فإذا عزمت فتوکـل علـی اّهللاٰ إّن اّهللاٰ  من

و پرمهر شدي، و اگر  خو نرمپس به برکت رحمت الهی، با آنان «؛ )یحب المتـوکلین
 درگـذر پس، از آنان . شدند یماز پیرامون تو دور  قطعاًبودي،  دل سختو  تندخو

با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی ] ها[و برایشان آمرزش بخواه، و در کار
  ».دارد یمرا دوست  کنندگان توکلبر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند 

و ایـن   کنـد  یمـ و مهربـانی معرفـی    را مظهر رحمت 9این آیه مبارکه، پیامبر
ویژگی را علت گرایش مردم به آن حضرت و نفوذ و محبوبیـت آن حضـرت در   

  .شمارد یبرممیان مردم 
الهی را بـه مـردم برسـاند؛ ایـن      فیتکال 9هدف از بعثت آن است که پیامبر

این مهـم  . متمایل شوند 9ي پیامبرسو به ها دل که آنجز  شود ینمهدف برآورده 
که ایشان مهربان باشد و از خطاها و اعمال ناشایسـت   شود یمدر صورتی محقق 

  .مردم بگذرد و با آنان با انواع نیکی و مهربانی برخورد کند
لقد جاءکم رسـول مـن انفسـکم عزیـز علیـه : (دیفرما یمدر جاي دیگر قرآن کریم 

، بــراي شــما پیــامبري از قطعــاً«؛ )مــاعنتّم حــریص علــیکم بــالمؤمنین رئــوف الــرحیم
شـما  ] هـدایت [دشوار است شما در رنج بیفتید، بـه   بر اون آمد که خودتا]جنس[

  ».حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است
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بـود؛   7ي بارز امام حسـن ها ي و مهربانی به دیگران، یکی از ویژگیمهرورز
ند و در شـد  بـزرگ  9زیرا آن حضرت در مکتب تربیتی و اخالقی رسـول خـدا  

ي شخصیت انسان است، در محضـر  ریگ شکلن ي نخست زندگی که دوراها سال
  : دیگو یمیکی یاران حضرت .اندایشان زندگی کرده ضیپرف

 ،روزي در محضر امام بودم که یکی از کنیزان ایشان با شاخه گلـی در دسـت  
و بـا   نـد حضـرت گـل را از او گرفت  . وارد شد و آن گل را به امام تقدیم کرد

مـن کـه از ایـن رفتـار حضـرت      » !ديبـرو، تـو آزا  «: نـد مهربانی به او فرمود
این کنیز تنها یک شـاخه گـل   ! اي فرزند رسول خدا«: زده بودم، گفتم شگفت

: امـام در پاسـخم فرمـود   » !؟دیـ کن یگاه شما او را آزاد مآن. به شما هدیه کرد
هـرکس بـه شـما مهربـانی کـرد، دو      " :خداوند بزرگ و مهربان به ما فرموده«

  2.»بود اش يپاداش در برابر مهربانی او نیز آزاد 1"برابر او را پاسخ گویید
 
  صبر و مقاومت. 4

یکـی از   معناي پایداري و اسـتقامت در برابـر حـوادث و مشـکالت،     صبر به
صبر یکی از مسـائلی اسـت کـه در قـرآن و     . آیدبه شمار می فضایل مهم اخالقی

الهـی   صـبر در زنـدگانی رسـوالن   . آن صحبت شده است دربارهروایات، فراوان 
حوادث دردنـاك و   وخم چیپاي آشکار داشت و توانست آن بزرگواران را از چهره
امکانـات مـادي،    همـه گـاه کـه   صبر حضـرت ایـوب آن  . عبور دهد نیآفر مشکل

در فـراق   7فرزندان و سـالمت خـود را از دسـت داد؛ صـبر حضـرت یعقـوب      
و  هــا یکارشــکنتمــام  در برابــر 9و صــبر رســول خــاتم 7حضــرت یوســف

ي نامشروع ها خواستي مخالفانش و تسلیم نشدن در برابر هیچ یک از ها یندشم
 .ي واال و بارز صبر استها نمونهآنان، از 

                                                           
   .۸۶ ، آیهنساءسوره  . ١
  .۱۸، ص ۴، جالمناقب.  ٢
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ی نینشـ  خانـه : در زندگی پربار خود، نامالیمات فراوانی دیدنـد  7امام حسن 
 7پس از شهادت امیرمؤمنان ژهیو بهو  اش یگرامپدر بزرگوارش و شهادت مادر 

ي برخی از یارانش را شـاهد بودنـد؛ ولـی    ها انتیخو  ها ییوفا یبکه آن حضرت 
ناشکیبایی نکردند و همواره شکر  گاه چیهآن حضرت . ها را تحمل کردندآن همه

نـد و زبـان بـه ناسپاسـی     آورد یمـ در قبـال آن همـه نامالیمـات بـه جـا       خدا را
  .ندگشود ینم

کرد،  توان ینمابري با آن بر ها کوهرا با صبري که  ماتینامال همهآن حضرت «
کرده بود، با حکمت  اش احاطهمتحمل شد و شرایط نامساعدي را که از همه سو 

در برابر حوادث خود را نباخـت  ... سرشار و پختگی و کارآزمودگی تمام طی کرد
و از شداید در اضطراب نیفتاد و هیچ عاملی جز یاري دیـن و برافراشـتن پـرچم    

  1».الم، نتوانست او را بر انگیزدکردن دعوت اس بلندآوازهقرآن و 
ي خـود، زنـدگی   هـا  هـدف  داشتن نگهآن حضرت راضی شدند که براي زنده 

ایشـان  . بود تر سبک و تر کوچکتحمل کنند که مرگ از آالم آن بسی  دردناکی را
ـ ابزاري براي خیر و صـالح دیگـران باشـد،     ،پذیرفتند که با تمام وجود  کـه آن یب

اي نصیبشان شود؛ فقط همین میـزان، بـاالترین مقـام و مرتبتـی     بهره نیتر کوچک
   2.آیند نائلبه آن  اند توانستهو طراز اول تاریخ  رینظ کماست که مصلحان 

توانستند زمینه را براي قیـام   ، شانهیدوراندبا صبر و پایداري  :تیب اهلکریم 
حکومت شام معلوم گشت و  مزورانهماهیت  ،برادرش مهیا سازند، با صلح ایشان

، مشترکاً باعث پیـروزي  حرکت دواین . یدان حسینی رخ دادجاودر پرتو آن، قیام 
بـه مـردم و تـاریخ فهمانـد کـه       و حق و زوال حکومت دودمان ابوسفیان گردیـد 

                                                           
  .۲۳۱، صصلح امام حسن.  ١
  ..۱۲۴۰ص ھمان،.  ٢
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در طـول   9ي ابوسفیان علیـه رسـول خـدا   ها يسر رهیخحکومت شام در امتداد 
ي بــدر، احــد و احــزاب و هــا جنــگي اقامــت آن حضــرت در مکــه و هــا ســال

  .ي هند قرار دارد که در احد اتفاق افتادجگرخوار
 
 عفو و گذشت. 5

خداوند . واالیی قائل شده است ارزشبراي عفو و گذشت  ،دین مقدس اسالم
پس هرکس عفـو  « 1)فمن عفی و اصلح فاجره علی اهللا: (دیفرما یمدر قرآن کریم 

-مـی  9پیـامبر » .خداسـت  عهـده پادش او بـر   ،کند و درگذرد و نیکوکاري کند

  : فرمایند
تا عزت فرد افزایش  شود یمزیرا گذشت باعث ! بر شما باد به عفو و گذشت

دیگر را عفو نماییـد تـا خداونـد شـما را     دیگر بگذرید و یکیابد، پس از هم
  2.عزیز گرداند

ایـن   دربـاره  .بـود  7ي اخالقی امـام حسـن  ها یژگیوعفو و گذشت یکی از 
  : ویژگی حضرت آمده است

کاري انجام داد که باید به مجازات  7خادمی از خادمان حضرت امام حسن
مـوالي  «: خادم عرض کـرد . امام دستور دادند تا او را مجازات کنند. دیرس یم

: وي گفـت » .از تو گذشـتم «: حضرت فرمود» .که مردم را عفو کنند ها آن! من
أنت حـر  «: حضرت فرمودند» .ت داردخداوند نیکوکاران را دوس! موالي من«

؛ تو را در راه خدا آزاد کردم و بـراي  »لوجه اهللا و لک ضعف ما کنت اُعطیک
  3.دادم چه آنتوست دو برابر 

                                                           
   .۴۰سوره شوری، آیه  . ١
  .۵ح  ، باب عفو،۲، جکافیشیخ کلینی، .  ٢
  .۳۵۲، ص۴۳، جبحاراالنوار.  ٣
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روزي دیدند که پـاي گوسـفند   . در خانه گوسفند زیبایی داشتند 7امام حسن
» چه کسی پاي گوسـفند را شکسـته اسـت؟   «: فرمودندخادمش به . شکسته است

شـما را   خواسـتم  یمـ «: گفت» چرا این کار را کردي؟«: امام فرمودند» .من«: گفت
مـن در  «؛ »الفرحنک أنـت حرلوجـه اهللا  «: امام لبخندي زد و فرمود» .ناراحت کنم

  1».يآزاد؛ در راه خدا کنم یمعوض تو را خوشحال 
 
 تواضع. 6

واضـع  ت«. فروتنی از کماالت مهم انسانی و دلیل بـر بزرگـی روح فـرد اسـت    
ی که نگذارد آدمی خود را بـاالتر از دیگـري ببینـد و    نفس شکستهاز  عبارت است

دیگران و اکـرام ایشـان    میتعظکردار و گفتار چندي است که داللت بر  ،آن الزمه
  2».کند یم

  : تواضع پرسیدند، آن حضرت در جواب فرمود درباره 7از امام رضا
یکی از مراحل آن این است که انسان قـدر و  : تواضع درجات و مراحلی دارد

موقعیت نفس خویش را بداند و در همان جایگاه بـا قلـب سـلیم و پـذیرش     
انجـام دهـد مگـر     کسـی  دربارهدوست نداشته باشد کاري . درونی جاي دهد

   3.دهند یماو انجام  دربارههمانند کارهایی که 
ی بـه  ارزشـمند اخالقـ  سخن فراوان در متون دینی درباره اهمیت این فضیلت 

  : دیفرما یم 7امام صادق. میان آمده است
کنـد،   تواضـع هرکس براي خدا . است باارزشي نیک و هر کار شهیرتواضع 

هـیچ عبـادتی بـراي    . بخشـد  یمخداوند او را بر بسیاري از بندگانش شرافت 
ـ ابـود مگـر    خدا مورد رضا و قبول نخواهد بـاب آن تواضـع اسـت و     کـه  نی

                                                           
  .۱۲۷، ص۱، جمقتل خوارزمی.  ١
  .۳۰۰، صمعراج السعادهنراقی، .  ٢
  .۱۲۴، ص۲ج، کافی.  ٣
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جـز مقربـانی کـه مسـتقل در وحـدانیت       کننـد  ینمـ حقیقت تواضع را درك 
   1.خداوندند

بسـیار   ،با داشتن جایگاه بسیار واال و فاخر در میـان مـردم   7امام مجتبی
ي نـان  ها پارهو آنان  گذشت یم ي از مستمندانا بر عدهروزي «. متواضع بودند

چـون حسـن   . خوردند یمرا بر زمین نهاده و خود روي زمین نشسته بودند و 
» .غـذا شـو  بیا با ما هـم  9اي فرزند رسول خدا«: را دیدند گفتند 7بن علی

و با آنان » .دارد ینمرا دوست  متکبرانخدا «: فوراً از مرکب فرود آمد و گفت
به  غذا همنی دعوت کرد و را به میهما ها آن گاه آن. به غذا خوردن مشغول شد

  2».آنان داد و هم پوشاك
ند از مجلسی برخیزند که فقیري وارد شد و امام به احترام او خواست یمروزي 

 خواستم یم«: که فقیر در برابرش نشست، فرمود ازآن پس. مجلس را ترك نکردند
آري اي «: فقیـر گفـت  » ی بـروم؟ دهـ  یمـ بروم و به احترام تو نشستم؛ حال اجازه 

   3».فرزند رسول خدا
 
 حلم. 7

ي فراوانی به ایشان کردند و محنت زیادي از ها يمهر یب 7دوستان امام حسن
 ،آن را تحمل کنند اما آن حضـرت بـا بردبـاري    توانند ینمآنان دیدند که دیگران 

آن حضـرت را   طلبانـه سربلند از پس آن برآمدند دوستان حضـرت مشـی صـلح   
دشمنانش نیز انواع . پنداشتند یمپدرش  رهیساسالم و و آن را مخالف  تافتند یبرنم

                                                           
  .١٢١، ص٧٢، جبحاراالنوار.  1
  .۳۱، ص صلح امام حسن.  ٢
  .۱۲۷، صزندگانی امام حسن.  ٣
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بـا   هـا  آنعلیه ایشان انجام دادنـد؛ ولـی حضـرت در برابـر      ها ینامردمو  ها توطئه
 .ي مقاومت کردندرینظ یببردباري 

  : سخن زیاد گفته شده از جمله 7حلم امام حسن درباره
تـا  روزي آن حضرت سوار بر اسب بود که مرد شامی وي را مالقات کـرد و  

آن حضرت را لعن و ناسزا گفت و جناب ایشان هیچ نفرمود تا مـرد   توانست
: و فرمـود  کـرد  یشامآن حضرت رو به مرد  گاهآن. شامی از فحش فارغ شد

 ی و گویا امري چنـد بـر تـو مشـتبه    باش یمکه غریب  کنم یمگمان  ،اي شیخ«
و اگـر   میشـو  یماز تو راضی و خشنود  ،رضایت بطلبی از مااگر . شده است

تـو   ،اگر از ما طلب ارشاد و هدایت کنـی . میکن یمبه تو عطا  ،چیزي بخواهی
 ،و اگـر برهنـه باشـی    میکن یمسیر  تو را ،و اگر گرسنه باشی میکن یمرا ارشاد 

 ،يا شـده و اگر رانـده   میکن یم ازتین یب ،و اگر محتاج باشی میپوشان یمتو را 
ـ آور یمـ حاجتت را بر  ،و اگر حاجتی داري میده یمتو را پناه  و اگـر بـار    می

تا وقت رفتن بـراي تـو    ،ي و میهمان ما باشیآور یمما فرود  خانهخود را به 
مـرد  » .گشاده داریم؛ جاه و مـال فـراوان اسـت    خانهبهتر خواهد بود؛ زیرا ما 

 دهـم  یمشهادت «: شنید گریست و گفتشامی این سخنان را که از حضرت 
که رسـالت و خالفـت را در    داند یماهللا در زمین و خدا بهتر  فهیخلکه تویی 

 نیتـر  دشـمن تـو و پـدرت،    ،مالقات کنم تو را که آنپیش از . کجا قرار دهد
  1».خلق خدا نزد من هستید نیتر محبوبخلق نزد من بودید؛ اکنون 

 
 فصاحت و بالغت. 8

این ویژگـی  . است :تیب اهلي ها یژگیویکی از  رینظ یبفصاحت و بالغت 
فـرد عـرب بودنـد و     نیتـر  حیفصـ انسانی از رسول خدا که  بزرگممتاز و کمال 

آمدند، بـه آنـان بـه ارث رسـیده     وران به شمار میکه سردار سخن 7امیرمؤمنان

                                                           
  .۳۴۵-۳۵۳، ص۱، جآمالمنتھی.  ١
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انی از کسی اي که بشر چنین سخنبه گونه 7فاخر امیرمؤمنان علیسخنان . است
هـا   خطبه. »فوق کالم مخلوق و دون کالم خالق«: آن گفته دربارهنشنیده و به حق 

  .و سخنان فرزندان بزرگوار آن حضرت نیز چنین است
ي درس آموختـه بودنـد، از ایـن    و علـو محمدي  که در مکتب 7امام مجتبی

  : آن حضرت گفته شده استدرباره . شایانی داشتند بهرهفضیلت انسانی 
بلیغان در سخن و رعایت مناسب در بیان بود و گفتارش  نیتر دهیورزامام از 

وري و خاندان سخن پروردهایجاز و اعجاز داشت و باید چنین باشد؛ زیرا او 
   1.و اعجاز کالم بود فصاحت

بـه   7خالفت رسیدن حضرت علـی  از بهي که اصحاب جمل پس ا لهیغادر 
. مـأمور بسـیج کوفیـان شـدند     7م علیاز سوي اما 7امام حسن ،وجود آوردند

و رضـایت   کـرد  یممردم را از شرکت منع ) ابوموسی اشعري(حاکم کوفه  نکهیباا
 تیـ جمعی مردم سخنان آن حضـرت را شـنیدند،   وقت ،به جنگ با ناکثین نداشت

  .انبوهی براي نبرد آماده شدند
  : در جمع کوفیان فرمود 7امام مجتبی
خ مثبـت دهیـد و بـه یـاري بـرادران خـود       دعوت پیشواي خود را پاس! مردم

به . البته در این راستا کسانی هستند که به یاري وي کمر همت بندند! بشتابید
بـراي   ،خدا سوگند، اگر زمام امور را خردمندان و فرزانگـان برعهـده گیرنـد   

بنـابراین دعـوت مـا را    . حال و آینده بهتر و سـرانجام نیـک خواهـد داشـت    
   2.یاري دهید ما را آمده شیپي ما و شما براي که ها يگرفتاربپذیرید در 

ي در رینظ یبدر جمع مردم آمدند و سخنان  7امام پس از شهادت امیرمؤمنان
  : بیان داشتند 7وصف حضرت علی

                                                           
  .۱۴۲، صزندگانی امام حسن.  ١
  .۱۱۶-۱۱۵، ص۴، جپیشوایان ھدایت.  ٢
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سـبقت   بـر او کسی وفـات یافـت کـه گذشـتگان      چنان آنهمانا در این شب 
در کنـار رسـول    همـان کسـی کـه   . و آیندگان به او نخواهند رسید اند نگرفته
 9رسول خدا. ساخت یمو جان خود را سپر بالي او  کرد یمجهاد  9خدا

جبرئیل از سوي راست  گاه آن. فرستاد یمو او را به میدان  سپرد یمپرچم بدو 
مگـر   گشـت  یبـازنم و از میـدان   گرفتند یمو میکائیل از چپ، او را در میان 

 دردر شبی وفات یافت که موسی . نصیب او کرده بود خدا پیروزي را که نیا
و قـرآن   بربسـت رخـت   ها آسمانشب جان سپرد و عیسی در آن شب به  نآ

  1.در آن شب نازل گشت
چنان در وصف موالي  ،ی آن حضرت در این سخنان وزین و ارزشمندراست به

ک شـ بـی . توان سخن گفتن در آن باره نیسـت  راپارسایان سخن گفته که دیگران 
ـ و بهی از آن حضرت در طول حیاتش، سخنانچنین  ،آن از بعد مردم در مـدت   ژهی

  .اند دهیشن کوتاهی حکومتش فراوان
 
 شجاعت. 9

در  هــا انســانشــجاعت از صــفات برجســته انســانی اســت و کلیــد پیــروزي 
اي کـه آن را یکـی از ارکـان    گونه؛ به دیآ یمي دشوار زندگی به حساب ها صحنه

  .اند آوردهاخالقی به شمار  چهارگانه
تاریخی و ماندگارش به مالک اشتر چنـین   نامهدر بخشی از  7حضرت علی

  : نگارد یم
 سـابقه  خوشي صالح و ها خاندانو اصیل و  تیباشخصخود را با افراد  رابطه

-و بزرگـوار هـم   مند سخاوتو  باشهامتسپس با افراد شجاع و ! برقرار ساز
   2.آنان بزرگوار و مرکز نیکی هستندکاري داشته باش؛ زیرا 

                                                           
  .۶۷، صصلح امام حسن.  ١
  .۵۳ نامه، البالغه نھج.  ٢
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ي هـا  حماسهو شده  بزرگکه در کانون شجاعت و مردانگی  7امام مجتبی
شـاهد بودنـد، مظـاهر و نمادهـاي      7و امیرمؤمنـان  9رسـول خـدا   رینظ یب

شجاعت در زندگی آن بزرگوار به خوبی نمایان بود و تـرس در آن حضـرت   
کوشـش و   گونـه  چیهـ وجود نداشت و در راه پیشـرفت و تـرویج اسـالم، از    

 .کردند ی دریغ نمیفشان جان

 منـدي و جـوانی خـود را   روزهـاي تـوان   ،در هنگام خالفت عثمـان  7امام حسن
  : اند نوشتهنویسان  برخی از تاریخ. قت مبارزه و تالش براي دین خدا بودکه و گذراند یم

دید مجاهدان اسالمی پرچم پیـروزي برافراشـته و بـراي فـتح      7امام حسن
؛ به صف مجاهـدان پیوسـت و   اند شدهي جدید شمال افریقا آماده ها نیسرزم

افتـاده  عازم شمال افریقا شد و این در سـال بیسـت و هشـتم هجـري اتفـاق      
شخصیت ممتاز فرزنـد   تر از پیش به رزمندگان اسالم در این سفر بیش. است

پی بردند و عظمت روح و قدرت ایمان حضـرتش را میـزان    9رسول خدا
به  7حسنتوان عقلی خویش دریافتند و خداوند به خجستگی حضور امام 

  .اسالمی درآمد مجاهدانمسلمانان نصرت بخشید و شمال افریقا به تصرف 
هجري مجاهدان مسلمان متوجه طبرسـتان گردیدنـد و پـرچم     ام یسدر سال 

 ۀتوسـع  منظـور  بـه  7ي گشودند و باز هم حضرت حسـن سو آنپیروزي به 
خداونـد   ،وجود او برکتنفوذ و قلمرو اسالمی به صف مجاهدان پیوست و 

  .به سپاهیان اسالمی پیروزي بخشید
ترش آیین حق و هـدایت  مصالح عمومی اسالم و گس منظور به 7امام حسن

ي نبـرد شـمال ایـران حضـور     هـا  معرکهي ایمان، با رشادت در سو بهمردمان 
   1.یافت در راه حق جهاد کرد

  : اند نوشتهچنین هم 

                                                           
  .۱۰۸-۱۰۷ص، زندگانی امام حسن.  ١
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ــام مجتبــی ــدر خــود   7ام در جنــگ جمــل حضــور داشــت، در رکــاب پ
ز یاران دالور و شـجاع امـام   و ا دیجنگ یمدر خط مقدم جبهه  7امیرمؤمنان

   1.کرد یمو بر قلب سپاه دشمن حمالت سختی  گرفت یمسبقت  7علی
  : فرمود یممردم را علیه قاسطین تحریک کرده،  ،در نبرد صفین 7امام حسن

و جنوده فإنّه قـد حضـر و التخـاذلوا فـإنّ      هیمعاوفاحتشدوا فی قتال عدوکم 
   2الخذالن یقطع نیاط القلوب؛

وید و سسـتی نکنیـد؛ زیـرا    در جنگ با دشمنتان معاویه و سپاهش متحـد شـ  
  .کند یمسستی عصب قلب را قطع 

سخت که در آن سپاهیان باطل براي جنـگ فـراهم    مبارزهآن حضرت در این 
اي را بیافریند و در تالش برجستهنقش  نظیر،آمده بودند، توانست ب شجاعتی بی

ی ایشـان بـراي   آمـادگ . ي فراوانی را به بـار آورد ها یمردانگ براي شکست دشمن
در جنگ صفین از یاران خود  7به قدري بود که امیرمؤمنان ،جانبازي در راه حق

جنگ بـا دشـمن بازدارنـد تـا      ادامهرا از  7ستند تا او و برادرش امام حسینخوا
   3.با کشته شدن این دو شخصیت از بین نرود 9نسل پیامبر

ي هـا  درخواسـت یی مـردم بـه   اعتنا یبدر اوضاع دشوار عراق و  7امام حسن
ي حضـرت، ضـمن   ریـ گ کنـاره ایشان براي جنگ، در هنگام اصرار معاویـه بـراي   

  : دینفرما یم ،سخنانی به بیان موضع خود پرداخته
واهللا الیثینا عن اهل الشام شک و الندم و إنّمـا نقاتـل اهـل الشـام بالصـبر و      

؛ بلکـه مـا بـا    دارد ینمشک و پشیمانی ما را از جنگ با شامیان بـاز  4؛السالمه
  .میجنگ یمري و آرامش با آنان بردبا

                                                           
  .۹۳، صپیشوایان رهیس.  ١
  .۱۱۴، صصفین وقعه.  ٢
  .۲۵، ص۱۱، جابن ابی الحدید البالغه نھجشرح .  ٣
  .۱۹۹، صالخواص تذکره.  ٤



 205    اخالق نهییآ در 7امام حسن

زبیر به صلح امام را با معاویه اعتراض کرد و امام به ترس متهم بنوقتی عبداهللا
  : نمود، امام فرمود
چـه   بـر تـو  صلح کـردم؟ واي   ی به دلیل ترس و زبونی با معاویهکن یمگمان 

من از که ترسیدم؟ من پسر دلیر مردان عربم و فاطمه پیشواي زنـان  ! ییگو یم
هرگز ترس به مـن راه نـدارد؛ ولـی    ! واي بر تو. جهان مرا به دنیا آورده است

و در  دیکن یمي دوستی مرا ادعاعلت صلح من داشتن یارانی چون تو بود که 
تو اطمینـان   به اشخاصی مثل توانم یم؛ پس چگونه دیخواه یمدل نابودي مرا 

  1.داشته باشم
سـربازي کـه در   . تجسم خواسـتن و نتوانسـتن بـود    نیتر بزرگ 7امام حسن

و خلفی که در مکتب رشادت تا شـهادت   دیآفر یم ها رتیحتازیش کهی ،ها جنگ
جا که رسالت را در میدان امامـت، تنهـا   پدر، از ارث و آموزش بهره برده بود، آن

آن  2.چه بزرگورانه و پرشکیب آن را پذیرفت و تحمل کرد ،در صلح، ممکن دید
حضرت صلح را انتخاب کردند نه براي حفظ جان که براي نجات اسالم و امـت  

  .را خریدار گشتندها  شماتتو  ها نیتوه ،و در این انتخاب سخت 9رسول اکرم
 

  وفاي به عهد. 10
ت؛ زیرا وفـاي  ي اخالقی مورد سفارش دین اسها ارزشوفاي به عهد یکی از 

در . کنـد  یمـ ي مهم بشـري اسـت، کمـک    ها هیسرمااز  بستگی اجتماعی کهبه هم
ی جامعـه  بسـتگ هـم ي هـا  انپیم ،ی در جامعه رشد یابدشکن مانیپمقابل هر اندازه 

  .آن جامعه خواهد شد ریگ دامنسامانی و فروپاشی نابه ،سست شده

                                                           
  .۵۰۶و  ۵۰۵، صزندگانی امام حسن.  ١
  .۱۳۸، صپیشوایان رهیس.  ٢



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    206

 همهي فراوانی در متون دین به این مهم شده است و ها سفارش ،به این جهت
ی کـه دارنـد، وفـاي بـه تعهـدها را محتـرم       مـذهب مردم با تعدد اندیشه و دین و 

اشتر به مالک نامهدر  7امیرمؤمنان .کنند یمی را نکوهش شکن مانیپو  شمارند یم
  : دیفرما یم

ائهم و تشـتت  فانه لیس من فرائض اهللا شئ الناس علیه اجماعا مع تفرق اهـو 
آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود و قد لزم ذلـک المشـرکون فیمـا بیـنهم دون     

ان تعـدهم فتتبـع موعـدك     المسلمین لما استوبلوا مـن عواقـب الغـدر ایـاك    
کبـر مقتـا   : (قـال اهللا تعـالی  . بخلفک والخلف یوجب المقت عنداهللا و النـاس 

   1)عنداهللا ان تقول ماال تفعلون
هیچ موضوعی همانند وفاي بـه عهـد در میـان مـردم      ،الهیدر میان واجبات 

 ،مـورد اتفـاق نیسـت؛ بـه همـین جهـت       -با تمام اختالفی که دارند –جهان 
؛ شـمردند  یمـ را در میان خـود محتـرم    ها مانیپزمان جاهلیت نیز  پرستان بت

بـه مـردم وعـده     کـه  نیااز . بودند افتهیدری را شکن مانیپ دردناكزیرا عواقب 
موجب خشـم عظـیم در    ،)یشکن مانیپ(بدهی و تخلف کنی بپرهیز؛ زیرا این 

نزد خدا سخت ناپسـند اسـت   «: دیفرما یمقرآن . نزد خدا و مردم خواهد شد
  »!که چیزي را بگویید و انجام ندهید

 -چــه دوسـتان و چـه دشــمنان   -از دیگـران  کـه  نیــاضـمن   7امـام مجتبـی  
ي فـراوان بودنـد و   ها ینامردمو  ها ينامردیدند و شاهد ي زیادي دها یشکن مانیپ

خود با آن جنـاب وفـادار نماندنـد و     در عهدیاران آن حضرت  نیتر کینزدحتی 
. باعـث شـد تـا آن حضـرت بـه صـلح بـا معاویـه تـن دهنـد           ها یشکن مانیپاین 
خود آن حضرت سخت بـه پیمـانش وفـادار ماندنـد و انـدکی از آن       حال نیدرع

  .تخطی نورزیدند

                                                           
  .۵۳، نامه البالغه نھج.  ١
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در پیمان صلحی که بین امام و معاویه به امضا رسید، معاویه به شروطی که در 
از کار و فاسدش یزید را به سـلطنت بعـد   او فرزند نابه. بند نماندبود پاي قرارداد
حضرت  روانیاز پت ستاند و امنیت را برگزید و از مردم بالد براي او بیع خودش

. را به شهادت رساند 7رت علیگرفت و برخی از دوستان مخلص حض 7علی
  : در جمع مردم گفت ،وقتی او به کوفه آمد

و وضـع الحـرب، أال و إنهـا تحـت      األلفـه أال إنّی شرطت شروطا أردت بهـا  
   1قدمی؛

من این شروط را به خاطر خاموش کردن آتـش فتنـه و مـداراي بـا مـردم و      
  !گذارم یمرا زیر پایم  ها آن همهایجاد الفت پذیرفتم؛ اما اکنون 

  : به مردم عراق چنین اظهار داشت خطابمعاویه 
به خدا سوگند که به خاطر نماز، روزه، زکات و حج بـا شـما   ! اي اهل عراق

فقط براي حکومت بود و خـدا مـرا بـه مقصـودم     نجنگیدم؛ جنگ من با شما 
-بن؛ اینک بدانید، تمام امتیازاتی که به حسندیخواست ینمشما  باآنکهرسانید، 

   2.زیر پاي من است اکنون هماز  ،ام دادهعلی 
نیست، افراد بسیاري  بنديپا شیتعهدهاکه مردم فهمیدند معاویه به  نیا از بعد

. معاویه قیام کند و آنان از وي پشتیبانی خواهند کرد در مقابلاز امام خواستند که 
  :. امام در پاسخ فرمودند

اگـر  . خود را از دست ندهـد  پناهگاهتا معاویه زنده است هیچ مردي از شما 
که ما را راهنمایی  میکن یممعاویه مرد و ما و شما زنده بودیم، از خدا مسئلت 

به یقین خـدا بـا   . ن و انگذاردما را کمک دهد و به خویشما در کارمانکند و 
  3.مردمی است که تقوا پیشه کنند و نیکوکار باشند

                                                           
  .۴۶، ص۱۶، جابن ابی الحدید البالغه نھجشرح .  ١
  .۱۱، صصلح امام حسن.  ٢
  .۳۵۴، صصلح امام حسن؛ به نقل از ۱۵۲، ص۱، جو السیاسه االمامه.  ٣
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تـر از   بسیار بیش 7مجتبی و فضایل اخالقی امام دهیپسندو صفات  ها یژگیو
و حتی چندین جلد کتاب  است که بتوان آن را در چند سطر و یا چند صفحه آن

ی اندك از دریاي بخش و کوتاه مطرح گردیده، فشرده صورت بهآنچه . بیان داشت
  .فضایل اخالقی آن حضرت بود کرانهناپیدا 

 
 7ي اخالقی امام مجتبیها سفارش. 11

 هـا  آنانـد کـه بـه برخـی از     ي اخالقی بسیاري داشتهها سفارش 7امام حسن
  :گردد یماشاره 

 تفروبردن خشم و مالکی«: فرمود» بردباري چیست؟«: از آن حضرت پرسیدند
حفظ کردن دین و «: فرمود» مروت چیست؟«: پرسیدند» .يدار شتنیخوو  بر نفس
حقوق و اظهـار محبـت بـه     ادا کردنو نرم رفتاري و تداوم نیکویی و  نفس عزت
بـه   آغاز کـردن «: فرمود» پس جوانمردي و بخشندگی چیست؟«: پرسیدند» .مردم

» .یسـال  خشـک بخشش قبـل از درخواسـت و طعـام دادن در هنگـام بخشـش و      
: پرسـیدند » .بخشیدن در راحتی و سختی: فرمود» ی چیست؟منش بزرگ«: پرسیدند

: پرسـیدند » .وفاي به عهد در سـختی و راحتـی  «: فرمود» کرم و بزرگی چیست؟«
   1».همسایگان داشتن نگههمراهی با برادران و «: فرمود» شرافت چیست؟«

  : فرمایندحضرت می آن
اخالص ورزد و فرمایش او را رهنماي خـود  هرکس براي خداوند ! اي مردم
راه هـدایت   و خـدا او را بـه  . به سوي استوارترین راه هدایت شده ،قرار دهد

بـا پرهیزگـاري از   ... شدنش اسـتوار گردانـد   ریخ به عاقبتتوفیق دهد و براي 
  2!ي به خدا نزدیک شویدبردار فرمانخدا پروا داشته باشید و با بندگی و 

                                                           
  .۳۸۰-۳۷۹، صتحف العقول.  ١
  .۳۸۲ھمان، ص.  ٢
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  : فرمودند هیحنفصیتی به برادرش محمد در و 7حضرت مجتبی
ي هـا  مشـعل ي ظلمـانی  ها شبو براي  دیقرار دهعلم را در نهان جان خویش 

از برخـی   تـر  درخشـنده باشید؛ زیرا روشنایی پرتو برخی از روزها،  بخش یروشن
را پیشـواي مـردم    7ی که خداي بزرگ فرزنـدان ابـراهیم  دان ینمآیا . دیگر است

ی خـوب  بهنازل کرد؟ تو  7ر برخی برتري بخشید و بر داوودقرارداد و برخی را ب
را از میـان فرزنـدان ابـراهیم مخصـوص      9آگاهی که خداوند حضـرت محمـد  

بیم دارم که به حسد مبتال شـوي، ولـی   ! علیاي محمدبن. رسالت خوش ساخت
 قـت یحقکـه   ازآن پـس کـافران  «: خداوند تعالی فرمـود . حسد صفت کافران است

   1.خداوند شیطان را بر تو مسلط نسازد »ورزیدند حسد برایشان روشن شد،
  : چنین فرمودندهم

را ببیند و شنواترین  ها یخوببیناترین دیده آن است که در خوبی نفوذ کند و 
آن است  ها دل نیتر سالمپند را بشنود و از آن سود ببرد و  کهگوش آن است 

   2.که از شک و شبهه پاك باشد
  : دیگو یمر جاب

یی، گـو  راسـت : مکارم اخـالق ده تاسـت  «: شنیدم که فرمود 7از امام حسن
یی، پـاداش خیـر، پیونـد بـا خویشـاوندان، حمایـت از       خو کینکاري، درست

   3.حیاست ها آن همهي و سرآمد نواز همانیمی، شناس حقهمسایگان، 
 

  نتیجه
سـپس  . آورده شـد  اهمیت اخالق دربارهکوتاهی  مقدمهنخست  ،در این مقاله

مختصر بیان گردید و در آن مطالبی مانند تاریخ تولد،  7امام مجتبی نامهشناخت

                                                           
  .۲۵۶، ص۴، جپیشوایان ھدایت؛ ۴۸۷، ص۲، جحیات االمام حسن.  ١
  .۱۰۸۹، ص۷۸، جبحاراالنوار.  ٢
  .۱۴۵-۱۴۴، صزندگانی امام حسن.  ٣
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 9رسول اکـرم  را خدا برگزید و به» حسن« ، نام مباركکه نیاي و گذار نام نحوه
مـردم بـه    نیتر هیشبذکري از سیماي آن حضرت به میان آمده که وي . بیان فرمود

شـد کـه ایشـان عابـدترین و      7ي امـام مجتبـی  ها عبادتیاد از . رسول خداست
  .زاهدترین فرد زمان خود بودند

: سخن به میـان آمـد؛ از جملـه    7ین از فضایل اخالقی حضرت مجتبیچنهم
مـورد اخیـر   . جود و بخشش، مهرورزي، بردباري، صبر، شجاعت و وفاي به عهد

نکردنـد و   در صلح امام با معاویه مشهود بود و ایشان از عهدي که بستند، تخطی
  .به پیمان با معاویه تا آخر وفادار ماندند
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 .البالغه نهج

ي، ا خامنـه ، ترجمه سیدعلی حسـینی  7صلح امام حسنیاسین، راضی، آل. 1
  .1379فرهنگ اسالمی،  دفتر نشر: چاپ اول، تهران

، تحقیق و نگارش، عباس قاسـمیان،  :معصومان رهیساستعالمی، محمود، . 2
  .1378، )ره(مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: چاپ اول، قم

، بهار 7مؤسسه امام صادق: ، قم21، چاپپیشوایان رهیسپیشوایی، مهدي، . 3
1388.  
: ، قـم 11، چحیـات فکـري و سیاسـی امامـان شـیعه     جعفریان، رسـول،  . 4

  .1387انتشارات انصاریان، 
اسراء، پـاییز   مرکز نشر: قم، 4، چاپحکمت عباداتجوادي آملی، عبداهللا، . 5

1384. 



 211    اخالق نهییآ در 7امام حسن

مروتـی،  .، ترجمـه ح الرسـول العقول عن آلتحفحرانی، الحسن بن علی، . 6
  .1389سبز،  عهیطلچاپ اول، قم، 

حضـرت امـام   ( 4، جلد هدایت انیشوایپ حکیم، سیدمنذر و بغدادي، سام،. 7
ــی ــی، چــاپ اول، تهــران )حســن مجتبِ ــانی : ، ترجمــه عبــاس جالل مجمــع جه

  .1385، :تیب اهل
، ترجمه و نگارش، فخرالـدین  7زندگانی امام حسنشریف قرشی، باقر، . 8

  .1376مؤسسه انتشارات بعثت، : حجازي، چاپ اول، تهران
  .تا یب، اج یبمکتبه بصیرتی، : ، قمارشادشیخ مفید، . 9

، ترجمـه، محمدرضـا عطـایی، چـاپ     راه روشـن فیض کاشانی، محسن، . 10
  .1389ي اسالمی، ها پژوهشچهارم، مشهد، بنیاد 

مؤسسـه انتشـارات   : ، چاپ شانزدهم، قـم اآلمالمنتهیقمی، شیخ عباس، . 11
  .1384هجرت، 

ـ ب اهـل ي از دریاي فضـایل  ا قطرهمستنبط، سـیداحمد،  . 12 ، متـرجم،  :تی
 .1381نشر الماس، : محمد ظریف، چاپ اول، قم

 مدرسه: ، چاپ اول، قماخالق در قرآنمکارم شیرازي، ناصر و همکاران، . 13
  .1378، طالب یاباالمام علی بن 

انتشـارات هجـرت، چـاپ هشـتم بـا      : ، قـم السعادهمعراج نراقی، احمد، . 14
  .1381و اصالحات، تابستان  دنظریتجد

   



 

 
 
 
 

  7اخالقی امام حسنسیره تبیین 
  با رویکرد به سیره عبادي و رفتارشناسی

 
 منیژه اسداللهی

  
  چکیده

و  نیسـتبدون داشـتن الگـو و راھنمـا ممکـن  ،پیمودن راه کمال و سعادت
از ھمان آغاز خلقت، انسان  تعالیلذا خداوند . انسان به ھدف نخواھد رسید

و بـا تعیـین پیشـوایانی  هبدون راھنمـا رھـا نکـرد ،را در وادی جھان ھستی
او را از عــالم  ،الھــی را بــه بنــدگان ھدیــه کننــد ھایشایســته کــه دســتور
شک دانستن و به کار بستن اصول اخالقـی و یب. ه استسرگردانی نجات داد

آن را  روش درسـترساند کـه اگـر  انسان را به سعادت و کمال می ،عبادی
اصـول  دربـارهتاری اسـت جسـ ،این مقالـه. رسیم زودتر به مقصد می ،بدانیم

بـا رویکـردی بـه سـیره عبـادی و رفتارشناسـی آن  7حسـناخالقی امـام 
-مـیابتدا به بیان سیره عبادی و دینـی آن حضـرت  نوشتار حاضر، .حضرت
عبادت و زھد، اقامه نماز، اھتمام به روزه، انس بـا : اند از که عبارت پردازد

کـه  کنـدمـی اشـارهی رفتـار-به سـیره اخالقـی سپس ؛زیارت و قرآن، دعا
شـامل اثبـات شخصـیت و پایـداری در ، اخالق و رفتار فـردی: اند از عبارت

عمل، زھد و پارسایی، ادب، سخاوت، صبر و مقاومـت، فروتنـی، اخـالق و 
 و مـردم، بـا خـانواده 7حسنشامل رفتار امام  مورد اخیر .رفتار اجتماعی

ورت بـا اعضـای مشـ و احترام به پدر و مادر، آراسـتن خـود بـرای ھمسـر
  .استخانواده، 

  .سیره، اخالق، عبادت، رفتارشناسی ،7حسنامام  :واژگان کلیدی
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  مقدمه
او را فراهم نمـود   انسان را آفرید و مقدمات به سعادت رسیدن تعالیخداوند 

انبیـاي عظـام و    زمینه،در این  .نیاز اولیه او به الگو را پاسخ گفت زمینه،و در این 
خصوصاً از نگاه شیعه بهترین الگو بـه   که تعیین و معرفی نمود،را  امامان معصوم

 .کردار آن بزرگواران دلیل و برهان شـرعی اسـت   و گفتار ،رو ازاین. آیند شمار می
اخـالق،   ،در این وادي. گرددمیپیروي از آنان منحصر  جهت نجات تنها در بدین

. یفیت درون استیکی از عناصر مهم شخصیت انسان و دلیل رسیدن به کمال و ک
دوستی عام و  ،به اخالقی عالی و ممتاز، آراسته بودند و بدین سبب 7حسنامام 

انسـانیت آن حضـرت، یگانـه بـود و در      چنین همخاص را به خود جلب کردند؛ 
یکـی از   ،تجلی روح نبوت و مصداق رسالتی بود کـه خـود آن حضـرت    حقیقت
  .ندرفت شمار میداران و وارثان اسرار آن به  امانت ،نگهبانان

منَا بَنـی ( مصداق که مظهر فضایل و کماالت و9سبط اکبر رسول خدا  لََقْد کَرَّ
لنَاُھْم َعلَی کَثیًر ِممَّن َخلَقنَا تَفضـیَال  ....آَدمَ  ، برتري آشـکار بـر همـه مـردم     ندبود 1)َوَفضَّ

را همانند جد  ایشانوراثتی  هايو ویژگیعصمت اعجاز، علم . ندعصر خود داشت
هاي دیگرش،  فضایل و برتري .فرد نموده بود؛ ش منحصربهابزرگوار و پدر گرامی

 یشـان ا...زهد، تقوا، بندگی، وقار، فروتنی، شیرینی کالم، صبر و تحمل و  چون هم
و بدان جهت خـدایش وي را   یافته از محسنیت پروردگار نمود اشتقاقیرا حسن 

  .حسن نامید
خانـه   سـفر، پیـاده بـه زیـارت     25د که از مدینه منوره فنایش در حق سبب ش
همـه   چـرا ایـن  « :کردنـد  گاه که اعتراض مـی آن. جا آوردهمعشوق بشتابد و حج ب

ـاه و  «: فرمود می »کنی؟ زحمت، و رنج را تحمل می ن أَلقَ حیی من ربی أَ نّی أل یستَ إِ

                                                           
 .۷۰اسراء، آیه سوره. ١
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ه یت لَی بمشِ ا ه او را زیارت کنم و با پـاي  کشم ک از پروردگارم خجالت می« 1؛»لَم أَ
  .شد به هنگام نماز چهره ملکوتیش زرد می ».اش نرفته باشم سوي خانه پیاده به

 
  سیره عبادي

  : نویسد می :اطهار ائمهآقاي مدرسی در مورد سیره عبادي 
انسـان کامـل هـر انـدازه بـه خـدا       . عبادت، فروتنی در مقابل خداوند اسـت 

 تـر  بـیش اش در مقابـل خـدا    به همان اندازه خشوع و بندگی ،تر باشد نزدیک
هاي خداوند و  فقط سپاس نعمت ،چنین کسانی هدفشان در عبادت. گردد می

ترین امتیاز مردان الهـی در   این بزرگ .باشد نظرشان قرب به پیشگاه ابدیت می
خـداي تعـالی و عشـق بـه      ،هـا  محور اصـلی زنـدگی آن  . ارتباط با خداست

اي از حـق   هـا لحظـه   موجب شده بود کـه آن  ،ت توجه به خداشد .خداست
ها  که اگر گاهی حالت غفلت در خواب یا بیداري به آن طوري به ؛غافل نشوند
   2.آوردند آن را براي خود گناه به حساب می ،داد دست می

  .کنیمبه این موارد اشاره مختصراً توانیم  می ،7حسناز مظاهر عبادي امام 
 

  ادتزهد و عب) الف
این نکته جالب است که ایشـان بـه عبـادت و     7مجتبیدر سیره عبادي امام 

شـب را بـه مناجـات پروردگـار      و نیمـه  ندشـوق داشـت   بسـیار اطاعت پروردگار 
  .دادند گاه این فرصت ارزنده را از دست نمی دادند و هیچ اختصاص می

7امام صادقآقاي کراجکی از 
  : روایت کرده که فرمود 

در زمـان خـود    7ود خبر داد که عبادت و زهد امام مجتبیپدرم از پدر خ
برهنه  رفت و گاهی با پاي پیاده به سفر حج می. تر بود از همه مردمان، بیش

- کـرد، مـی   هرگاه از مرگ و نشور و گذشتن بر صراط یاد می. پیمود راه می

                                                           
 .۱۴، ص۴ ، جطالبابیآلمناقبشھرآشوب، ابن  .١
 .۷۶، ص۴ ، جگران راه نورھدایتمدرسی، : نک .٢
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و  داد کرد، ناله سر مـی  تعالی یاد می گریست و چون عرض اعمال را بر حق
لرزیـد بـه    ایستاد، بنـدهاي بـدنش مـی    گشت؛ چون به نماز می هوش می بی

دید؛ چون بهشت و دوزخ  که خود را در مقابل پروردگار خود میجهت این
نمود؛ ماننـد اضـطراب کسـی کـه او را مـار یـا        کرد، اضطراب می را یاد می
کرد و از آتش جهـنم بـه    گزیده باشد و از خدا بهشت را مسئلت می عقرب
نُـوا «برد؛ هنگام تالوت قرآن به آیه  پناه می خدا ذینَ آم  رسـید،  مـی » یا ایها الَّ

بیک« م لَ ه للُّ بیک اَ گفت و در هیچ حالی کسی او را مالقات نکرد مگـر  می »لَ
گوتر  زبانش از تمام مردم راست. دید مشغول به ذکر خداوند است که میآن

  1.تر بود و بیانش از همه فصیح
 
  ازاقامه نم) ب

به آن تـوجهی   ،به سبب اهمیت نماز، پیشوایان ما در طول حیات معنوي خود
، از امام 7باقراز امام  7امام صادقشیخ طوسی به سند خود از . اند خاص داشته

7حسن
  : نقل کرده است 

  2؛الشمس کان له ستراً من النار من صلی فجلس فی مصاله الی طلوع
طلـوع صـبح بنشـیند، بـراي او      هرکس نماز بخواند و در مصـالي خـود تـا    

  .از آتش خواهد بود یحجاب
در اهتمـام بـه نمـاز اول وقـت      7حسنامام  که شیخ حر عاملی روایت کرده
الصـاله کیـف    امتحنوا شـیعتنا عنـد مواقیـت   « :اندهسفارش فراوانی نموده و فرمود

 نماز شیعیان ما را در اوقات نماز، آزمایش کنید که چگونه" 3؛»...محافظتهم علیها 
  ".کنند را در اول وقت حفظ می

 

                                                           
 .۲۰، صالنواظرنزھه: نک .١
 .۱۳۱۰ ، ح۳۲۱ ، ص۲ ، جاالحکامتھذیبطوسی، شیخ  .٢
 .۱۱۲ ، ص۴ ، جالشیعهوسائل: نک .٣
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  اهتمام به روزه) ج
روزه بـراي مـن   " 1؛»الصوم لی و أنا اجـزي بـه  « :در حدیث قدسی آمده است

این حدیث بیانگر ارزش و اهمیت روزه  ".)دهم است و من خود پاداش آن را می
  .ریابردار نیست، نسبت به عبادات دیگر است؛ زیرا روزه امري پنهانی بوده

. نـد تنها روزه را واجب بلکه براي آن اهمیت زیادي قائـل بود  نه 7حسنام ام
  : شیخ صدوق از محمدبن حسن کرخی نقل کرده است

یقول لرجل فی داره یا ابا هـارون مـن صـام عشـره      7علی بن حسنسمعت 
  2؛ات دخل الجنه اشهر رمضان متوالی

اي «: فرمـود  شـنیدم کـه در خانـه خـود، بـه مـردي مـی        7علـی  بن حسناز 
  ».شود درپی روزه بگیرد؛ داخل بهشت می هرکس ده ماه رمضان پی! اباهارون

 
  انس با قرآن) د

 ایـن کتـاب آسـمانی   تنها خود بـا   و نه دادنداهمیت میبسیار به قرآن امامان ما 
ایـن عبـادت واال   بلکه مـردم را نیـز بـه     ،خواندند مأنوس بودند و مرتب قرآن می

شده که آن حضرت مانند  روایت 7در کتاب تعالیم امام مجتبی. کردند دعوت می
عظمـت قـرآن را بـه پیـروان آن      ،، با گفتار و روش عملی خود:بیت سایر اهل
  : فرمودندمیگوشزد 

   3؛من قراء القرآن فکانما استدرجت النبوه بین جنبیه غیر أنه ال یوحی الیه
  .، یک نبوت جلوروي اوست، فقط به او وحی نشده استهرکس قرآن بخواند

بـود،   کـه در آن وصـف بهشـت    ندرسـید  چون در تالوت قرآن به آیاتی مـی  
چنـان کـه گـویی     مد،آ به وجود می حضرتم با امید و حسرتی براي وأشادمانی ت

                                                           
 .۲۲۵ ، ص۳ ، جالمتقینروضهمجلسی، : نک .١
 .۴۴۵ ، ص۲ ، جخصال: نک .٢
 .۳۰۰، صبه زبان دعا و حدیث 7تعالیم امام مجتبی، کافی .٣
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 ندرسید و هنگامی که به آیات عذاب می ؛روحش شوق پرواز به آن سراي را دارد
شد که  چنان متغیر می انو حالش ندباخت رنگ می ،آمد و سخن از دوزخ به میان می

کشـند و   نـد کـه در آن زجـر مـی    نبی گویی عذاب جهنم را با همه افراد معذب می
هرگاه . ندبرد و از گرفتاري عذاب به خدا پناه می ندگریست میلذا  ؛بینند ناراحتی می

  1.ندشد دچار چنین احوالی می خواند،میقرآن 
 
  دعا) ه

 است یکی از عواملیدعا  ،جا که میل به ترقی در نهاد انسان وجود دارداز آن 
بـه   .کنـد  که در تکامل انسان نقش بسزایی دارد و آدمی را به مبدأ کمال متصل می

   :فرماید درباره ارزش و اهمیت دعا می 7مجتبیامام  ،همین منظور
فخزن عندالباب االجابه و ال فتح علی اهللا عزوجل علی احد باب مسأله  ما فتح

القبول، و ال فتح لعبد باب شـکر فخـزن عنـه     رجل باب عمل فخزن عند باب
  2؛باب المزید

خداي عزوجل باب سؤال و درخواسـت را بـه روي کسـی نگشـوده کـه در      
اجابت را به رویش ببندد و در عمل را به روي مردي نگشـوده کـه در قبـول    

اي نگشوده کـه در فزونـی آن را    و در شکر را بر بنده او ببندد، روي آن را به
  .بر او ببندد

   :نویسد می ستارگان درخشانآقاي نجفی در  
آن حضرت که نیک به نقش دعا در سازندگی انسان آگاه بـود، همـواره ذکـر    

کـه  مگـر آن  ،کس در هیچ حالی او را مالقات نکرد هیچ .خدا را بر لب داشت
   3.به ذکر خدا مشغول است 7حسندیدند امام  می

                                                           
 .۳۷۳ص 7بیت امام حسن مجتبی، در مکتب کریم اھلقائمی .١
 .۲۲۲ ، صالجعفریاتاشعث، ابن  .٢
 .۳۸ ص .٣
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 آقـاي کـافی در  . نـد کرد بسیاري از مشکالت خویش را با دعا حل مـی  ایشان
   :نویسدمی 7تعالیم امام مجتبی کتاب

بـراي استسـقا و طلـب     7به همراه برادرش امام حسین ،سالی هنگام خشک
 دست به دعا برداشتند که با تمام شدن دعاي آن دو بزرگوار، باران آمد ،باران

سـالی نجـات    جا را شاداب کرد و مـردم از شـدت و سـختی خشـک     که همه
ویـژه امـام    آري تأثیر دعـا کـه از زبـان و دل بنـده خـالص خـدا، بـه       . یافتند

گونـه   قابـل هـیچ   ،هـا برخیـزد   براي دفع بال و گشایش و سـختی  :معصوم
  1.تردیدي نیست

 
  زیارت) و

در این  بوداي برخوردار  از جایگاه ویژه 7مجتبیزیارت در سیره عبادي امام 
دانند که مکرر به زیـارت جـد    می يرا پرهیزکار آن حضرتمورد منابع تاریخی، 

-ابـن  .رفتنـد  مناسک حـج و عمـره مـی    دادن انجام برايخانه خدا  بزرگوارش و

عمر روایـت  بنبه سند خود از عبداهللا 7طالب ابیمناقب آلشهرآشوب در کتاب 
   :ویدگ کرده که می

حجـه ماشـیاً و إن النجائـب لتقـاد      لقد حج الحسن بن علی خمس و عشرین
هاي راهـوار را بـدون    سفر پیاده به حج رفت و مرکب 25بن علی  حسن 2معه

  .کشیدند سوار همراهش می
 

  سیره اخالقی
را بـه   اوحقیقـت و درون   وگیري شخصیت انسان مؤثر است  در شکل اخالق
جـا  شود، از آن اگرچه حاالت شخصی فرد محسوب میاخالق  .گذارد نمایش می

                                                           
 .۹۲ ص .١
 .۱۴، ص۴ج .٢
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و راه ظهور آن برخورد بـا مـردم    ردجایگاهی جز اجتماع و مردم ندا ،که در عمل
  .توان اخالق را از مظاهر شخصیتی در اجتماع معرفی کرد است، می

دو بعـد فـردي و اجتمـاعی     از 7حسنسیره اخالقی امام در این نوشتار، به  
جنبـه شخصـی    تـر  بـیش که  ایشانآنچه از رفتار  ،بندي این دستهطبق  .پردازیم می
و آنچه به نوع ارتباط و نحوه برخـورد   آوریممی اخالق و رفتار فردي ءجز ،دارد

  .کنیم جزء اخالق و رفتار اجتماعی ذکر می ،ایشان با دیگران مربوط است
ایشــان هرگونــه . بودنــدنمــاي اخالقیــات حســنه آیینــه تمــام 7حســنامـام  

وخوي ناپسـند را از   اي را در خود جمع کرده و هر نوع خلق وخوي پسندیده قخل
-تجلی ،جد بزرگوار و پدر و مادرش چون همطوري که  کرده بودند؛ بهخود دور 

اخـالق در   یعنی ترویج مکـارم  ،ترین هدف و بعثت نبوي ها و مهم دهنده روح آن
  .آمدندبه شمار میمیان جامعه 

 
  دياخالق و رفتار فر. 1

گـاه صـفات    نما و جلوه آیینه تمام معصومانمانند سایر  7حسنحضرت امام 
توان تمام کماالت عالی آن حضـرت   شک نمییب. ندجمال و کمال خداوندي بود

چند مورد از سجایاي اخالقی و رفتار فردي ایشان اشـاره   به، ولی قلم آوردرا به 
  :کنیممی

  ثبات شخصیت و پایداري در عمل. 1
که آن حضرت را از دیگران  است هایی از جمله ویژگی در شخصیتوحدت  

هاي ناهمسان یکسان بود و  هاي حضرت در موقعیت سازد؛ یعنی واکنش ممتاز می
بـه دلیـل    :معصـومان . از سازگاري رفتار برخـوردار بودنـد   ،در مواقع متفاوت

ت و ها چه پیش از امامـ  آن. داشتندبرخورداري از تربیت الهی، وحدت شخصیت 
چه در زمان امامت، چه در حال آسـودگی و شـادي و چـه در زمـان مصـیبت و      
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. داشتند برنمیگفتند و جز بر طبق موازین دینی قدم  جز به حق، سخن نمی ،تلخی
با اصول انسانی رفتـار   ،در برخورد با دیگران .دار عدالت بودندها همیشه طرف آن
  .دادند کردند و فقط به معروف فرمان می می

آن حضـرت چـه    ،رو ازاین .بیت تجلی خاص داشت ات شخصیت کریم اهلثب
و از اصـول اسـالم    نـد گفت به حق سخن می ،چه در زمان امامتو مت اپیش از ام
در رفتار با دوستان و مخالفان، از اصول و ضـوابط انسـانی    یشانا. ندکرد دفاع می

  .ندبود )لمخالق عا(ورزید و همیشه به یاد محبوب و معشوق خود  غفلت نمی
  زهد و پارسایی. 2
دربـاره ایـن صـفت     ،علی بیدارترین سرداربنحسنآقاي استاد ولی در کتاب  

  : نویسد می یشانا
آن . متبلـور اسـت   7رغبتی در دنیا، در سیره اخالقی امام حسن زهد و بی

چیـز دنیـا    او به خاطر خدا، بر همـه . داران این صفت بود حضرت از طالیه
پا زد و براي اجراي فرمان حق و حفـظ خـون مسـلمانان در رعایـت      پشت

آزادي اجتماعی و سیاسی آنان، ریاست و حکومت چندروزه دنیا را پشـت  
. ها را به جان خرید ها و اتهام زبان گوش افکند و هزاران تیر جانکاه از زخم

بسته مال و ثروت نبود و امـوال خـود را بارهـا میـان      آن حضرت هرگز دل
پاکیزه و : با این وصف سرووضعی مرتب و مناسب داشت. فقرا تقسیم کرد

تجمل افراطـی نداشـت، ولـی    . پوشید آراسته بود؛ لباس خوب و جذاب می
رت مـردي  آن حضـ . آراسـت  همان را که دوست داشت، به وضعی زیبا می

 9اي از آزمایشـی کـه بـراي یوسـف پیـامبر      نمونه. دامن بود عفیف و پاك
براي او رخ داد و او پیروزمند و سرافراز از ایـن آزمـایش الهـی     آمده، پیش

  1.بیرون آمد
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  ادب. 3
محسـوب   همـه مـردم  الگوي کامل بـر   ،مانند جد بزرگوارش 7مجتبیامام  
اي  گونه رعایت ادب ایشان بود، به ،رتهاي الگویی آن حض یکی از جنبه. شود می

کـافی در   .کـرد  کس در مقابل ایشان احساس ناراحتی، رنج و حقارت نمی که هیچ
  : نویسدمی ،تعالیم امام حسن مجتبی به زبان دعا و حدیثکتاب 

بو به آن بزرگوار تحفـه  گلی خوش روزي کنیزي از کنیزان آن حضرت، دسته
 »گل چرا او را آزاد کردي؟ در برابر یک دسته« :گفتند .امام او را آزاد کرد .داد

و إِذا ( :و ایـن آیـه را خوانـد   1 »کـرده  تربیـت خدا ما را چنین ادب و « :فرمود
نها نَ م حس تَحیه فَحیوا بِاَ م بِ ییتُ چون به شما هدیه دادند به نیکـویی پاسـخ   « )ح

  2».دهید
در  ین اسـت کـه امـام   ا 7مجتبیکامل ادب در روش امام  هاينمونهیکی از  

امام بـه  . فقیري وارد شد ،دند و برونبلند شو ندچون خواست ند؛مکانی نشسته بود
إنک جلست علـی  « :آمد گفت و به او مالطفت کرد و سپس فرمود آن فقیر خوش

تو وقتی آمدي و نشستی کـه مـا بـراي رفـتن     " ؛»حین قیامنا افتاذن لی باالنصراف
آري اي پسـر  " :مرد فقیر عـرض کـرد   "؟دهی آیا به رفتن ما اجازه می ،برخاستیم

  3"9خدا رسول
  سخاوت. 4
  : نویسد سخاوت می درباره ،اخالق در قرآنکتاب در  شیرازي آقاي مکارم 

جـود   ،فراوان دیده شده است معصوماناز اصول اخالقی که در زندگی همه 
عنی انسـان از امکانـات   ی ؛سخاوت در مقابل بخل قرار دارد. و سخاوت است

بلکـه بـا    ؛فقط خودش اسـتفاده نکنـد   ،مادي و معنوي که در اختیارش است
هـا را حـل کنـد و دیگـران را از      قسمتی از مشـکالت آن  ،بخشش به دیگران

                                                           
 .۳۲ ص .١
 .۸۶نساء، آیهسوره  .٢
 .۸۸ ، ح۸۵ ص، 7مسند امام مجتبی، عطاردی .٣
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هایی که خداوند به او داده، چه نعمت مادي و چه معنـوي ماننـد علـم     نعمت
  1.برخوردار کند

  : بیان کرده العربلسانمنظور در ابن 
، یعنـی  »یسـخوها «از » سـخا «گرفته شده است و » سخا«از : سخاوت در لغت

سـوزد و روشـنایی    بهتـر مـی   ،آتش را از آتش پـاك کنـیم   که اگر خاکسراین
   2.شود می تر بیش

موجب روشـنایی و گـرم    ،سخاوت که از همین ریشه است ،این تعریف بنابر
سـؤال   7حسـن درباره سخاوت از امـام   3.شود هاي فقیر می کردن کانون خانواده

دربـاره سـیره امـام     4 .»توانـد  بذل و بخشش آنچه را کـه انسـان مـی   «: فرمود ،شد
  .خورد ویژگی بذل و بخشش بسیار به چشم می 7مجتبی

  : حدیثی به این مضمون آورده 7زندگانی امام حسنآقاي رسولی محالتی در کتاب  
» نـه «گـاه سـائلی را رد نکـرد و در برابـر درخواسـت او       هـیچ  7حسنامام 

گـاه سـائلی را    چگونه است که هیچ«: چون به آن حضرت عرض شد .نگفت
إنی هللا سائل و فیه راغب و أنـا أسـتحیی أن أکـون    « :پاسخ داد »کنید؟ رد نمی

سائال و آرد سائال و إن اهللا تعالی عودنی عاده، عودنی أن یفـیض نعمـه علـی    
من سائل درگاه خـدا و  « 5؛»س؛ فاخشی أن قطعت العاده أن یمنعنی المادهالنا

کننده باشم و سائلی من شرم دارم که خود درخواست ؛راغب در پیشگاه اویم
هاي خـود   معتادم کرده که نعمت ؛را رد کنم؛ خداوند مرا به عادتی معتاد کرده

نعمـتش را بـه مـردم    ام کـه   را بر من فروریزد؛ من نیز در برابر او معتاد شـده 
اصـل آن نعمـت را از مـن     ،ترس آن دارم که اگر عادتم را تـرك کـنم   .بدهم

  ».دریغ دارد

                                                           
 .۲۹۸ ، ص۲ج .١
 .۳۷۴ ، ص۱۴ ج .٢
 .۳۰۴ ، ص۱۶، جفرھنگ قرآنرفسنجانی، ھاشمی  .٣
 )بذل الموجود ۷مالجود؟ قال ۷قیل له. (۱۰۳ ، ص۷۴، جبحاراالنوار، مجلسی .٤
 .۳۳۵ ، ص۲ ج .٥



 223    با رویکرد به سیره عبادي و رفتارشناسی 7سیره اخالقی امام حسنتبیین 

  صبر و مقاومت. 5
:اطهار ائمهیکی از اصول مشترك در زندگی  

هـا   همـواره در زنـدگی آن   که 
الگـوي بـزرگ صـبر و     ،ایـن بزرگـواران  . مشاهده گردیده، صبر و مقاومت است

بینـیم ایشـان نیـز     می :بیت در بررسی زندگی کریم اهل. قهرمان مقاومت بودند
  .نمونه کامل این صفت اخالقی بودند :بیت اهلسایر  چون هم

  : گوید می ،طبرسی به سند خود از ابوسعید عقیقی روایت کرده 
  نی که معاویهرو شدند، زماههاي دشواري که ایشان با آن روب شاید از موقعیت

تحمیل کرد و حوادث نـاگواري یکـی پـس از دیگـري بـه       یشانصلح را بر ا
وجود آمد؛ بسـیاري از یـاران دور و نزدیـک و دیگـر افـراد، آن حضـرت را       

و « :فرمـود  آن بزرگوار در جواب آنان با صـبر و تحمـل مـی   . سرزنش کردند
الشـمس   طلعت اهللا للذّي عملت شیعتی غیر مما یحکم ما تدرون ما عملت، و

ــامکم   ــی أم ــون إن ــت، أو تعلم ــد    أو غرب ــیکم و أح ــه عل ــرض الطاع و مفت
واي بـر  " 1؛»بلـی «: فقـالو  »علـی؟  اهللا رسولالجنه بنص من  الشباب اهل سیدي
دانید من چه کردم؟ قسم به خدا آنچه من براي مصالح مسـلمانان   آیا می! شما

آنچـه کـه خورشـید از    بهتر اسـت از   ،ام و حفظ شیعیان و پیروانم انجام داده
آیا توجه دارید که من امام شمایم و . تابد حین طلوع تا زمان غروب بر آن می

اطاعت من بر شما واجب است و من یکی از دو سرور و آقاي بهشتم، طبـق  
  "بلی: در جواب گفتند درباره من تصریح کرده است؟ 9خدا رسولآنچه 

  تواضع و فروتنی. 6
موقعیت سیاسی  عنوان پیشواي مسلمانان در مدینه،که به با این 7حسنامام  

بـراي مسـلمانان    یدر حدي بود که الگوي بزرگـ  شانفروتنی داشتند،اجتماعی  -
  : نویسدمی االبرار ریاضآقاي جزایري در کتاب . ندزمان خود و آیندگان گردید

 ،کـه روي زمـین نشسـته    ندبر جمعی از فقرا عبور کرد 7حسنروزي امام 
 ،چون آن حضرت را دیدنـد  .خورند انی در پیش خود گذارده و میهاي ن تکه
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اي پسـر رسـول   «؛ »!اهللا الـی الغـذا   هلم یابن بنت رسول«: گفتند ،تعارف کرده
ــاده شــد »!خــدا بفرمــا صــبحانه ــه را خواند ندامــام پی ــا ( :نــدو ایــن آی اهللاُ لَ

بکبِرین یح ستَ سـپس  « .دارد نمـی ن را دوسـت  اکه خدا مستکبر راستی به »؛)الم
هـا را بـه    آن امـام  ،به خوردن غذاي آنـان و چـون سـیر شـدند     ندشروع کرد

جامـه نیـز بـر     نموده،ها پذیرایی و اطعام  و از آن ندمیهمانی خود دعوت کرد
افضـل لهـم ألنهـم لـم     « :نـد فرمود نـد ، و چون فراغت یافتندتن آنان پوشانید

فضـیلت و   ،هـا  با همـه ایـن  " ؛»یجدوا غیر ما اطعمونی، و نحن نجد اکثر منه
ها به غیر از آنچـه مـا را بـدان پـذیرایی و اطعـام       هاست؛ زیرا آن برتري از آن

  1".چیز دیگري نداشتند، ولی ما بیش از آنچه داریم باز هم داریم ،کردند
 
  اخالق و رفتار اجتماعی) ب

سـیره اجتمـاعی یـا اخـالق      7شناسـی امـام حسـن    یکی دیگر از زوایاي سیره
در توجه به کرامت و حقوق انسان سـیره اجتمـاعی آن   . اجتماعی آن حضرت است

حضرت مهم است، لذا وقتی مواردي از جمله احترام به خانواده، احترام به والدین، 
الشـعاع   بینـیم تمـام ایـن مسـائل تحـت      کنیم، می را بررسی می...کمک به دیگران و 

لـذا بـه طـور    . گـردد  است و از نمادهاي آن محسوب مـی  کرامت و حقوق انسانی
  .شوداشاره می 7مختصر، به کرامت و حقوق انسان از دیدگاه امام مجتبی

به انسـان موجـودي الهـی و عنصـري خـدایی       ،:بیت اهلکریم  دیدگاهدر  
ها و فضایل اخالقی و دربردارنده روحی الهـی   که کانون برتري گرددمحسوب می

هر انسانی بـراي انسـان   . گردد و جاودانی است که در نهایت به سوي خدا باز می
  .دیگر به منزله پلی براي رسیدن به خداوند است

  
  

                                                           
 .۱۱۶، ص۱ج .١



 225    با رویکرد به سیره عبادي و رفتارشناسی 7سیره اخالقی امام حسنتبیین 

  با خانواده 7رفتار امام حسن. 1
 -اسـی  هـاي سی  بـا حـوادث و فـراز و نشـیب     7علـی سراسر زندگی امـام   

نشینی گذشت و تمام مدتی کـه   نیمی از عمر ایشان در خانه .خته بودیاجتماعی آم
 تمشـیت امـور مـردم   از اي  لحظه ندداري خویش برکنار ماندحضرت از حق زمام

 نـد پرداخت ورزید و به هدایت و نصیحت و گاهی انتقاد شدید خلفا می نمی غفلت
  .ناراحت بودند ،اسالمی رخنه کرده بود داريهایی که به دایره زمام و از نابسامانی

ــام   ــنام ــزوا را    7حس ــکوت و ان ــدرش دوران س ــه پ ــدتی ک ــامی م در تم
سال خالفـت را بـه    25و هنگامی که پدرش بعد از  نددر کنارش بود ،گذرانید می

و از بیدادگران انتقاد و از ستمدیدگان  ندهمراه و هماهنگ پدر بود ،دست گرفتند
  1.ندکرد حمایت می

  احترام به والدین. 2
 بودنـد؛ اي برخـوردار   از جایگاه ویـژه  :بیت اهلپدر و مادر در سیره کریم  
و سپاس پدر و مادر  بسیار تأکید نموده زمینهگونه که قرآن مجید نیز در این  همان

یک إِلَی الْمصیرُ: (را در کنار سپاس خداوند آورده است د وال ل ی ونِ اشْکُرْ ل   2)أَ
در دوران زندگی پدر فقـط از   ،بعد از شهادت مادر بزرگوارش 7حسنامام  

امـام   .نداشتنداي باهم اختالف  ترین مسأله یعنی در کوچک ند،نمود او اطاعت می
دانسـتند و   پدر بزرگوارش را امام و پیشواي خود از جانب خداوند می 7مجتبی

ر مـورد عـاق   د زمـانی کـه   3.نمودند از آن حضرت اطاعت می ،لذا در تمام کارها
  :حضرت فرمود، والدین سؤال کردند
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بهـره کنـی و از    بی] از احسان خود[عاق والدین این است که پدر و مادر را  
  1.ایشان دوري گزینی

  آراستن خود براي همسر. 3
امـام  حـدیثی از   ،7فرهنگ جامع سخنان امام مجتبیآقاي مؤیدي در کتاب  

  : به این مضمون آورده 7صادق
  ؛ کان یخضب بالسود 7علیبن  إن الحسن

 2.نمود با رنگ سیاه موهایش را خضاب می 7علی بن حسن
  مشورت با اعضاي خانواده .4
7حسـن از دیگر رفتارهـاي اخالقـی امـام     

مشـورت بـا اعضـاي     ،در منـزل  
مؤیدي روایـت کـرده   . کاران بوده استخانواده، حتی بعضی از غالمان و خدمت

  : گویدیمحدیج بن معاویهکه 
فرستاد  -که خدا از آن خشنود باد -بن علی سفیان مرا نزد حسن بن ابی معاویه

تا از دختر یا خواهر آن حضرت، براي یزید خواستگاري کنم؛ من خدمت او 
کـه زنانمـان    ما کسـانی هسـتیم  «: فرمود .رسیدم و خواستگاري یزید را گفتم

اینـک نـزد او    .اضی باشـند کنند تا با آنان مشورت کنیم و خود ر ازدواج نمی
مـن نـزد او رفـتم و از خواسـتگاري یزیـد گفـتم، او       . »گوید برو ببین چه می

 چون همکه معاویه در میان ما این نخواهد شد مگر آن! سوگند به خدا«: گفت
اسرائیل رفتار کند که پسرانشان را سر برید و زنانشـان را بـاقی    فرعون در بنی

مـرا نـزد یکـی از    «: من نزد آن حضرت برگشـتم و عـرض کـردم   » .گذاشت
حضـرت  . نامـد  را فرعـون مـی  ] معاویه[ نیتیزهوشان فرستادي که امیرالمؤمن

ــود ــه«: فرم ــن[ اي معاوی ــه ،]حــدیج اب ــرا   از کین ــاش؛ زی ــا برحــذر ب هــاي م
ورزد مگر  کند و بر ما حسد نمی کسی با ما دشمنی نمی: فرمود 9خدا رسول

  3.هاي آتشینش افزوده شود بر تازیانهآنکه در قیامت 
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  با مردم 7رفتار امام حسن. 5
امامان با مردم نشست و برخاست داشتند و در تعامالت، اجتماعی به نیکوترین  

این سیره چنان نیکو بود که بـا الگـو قـرار دادن    . نمودند صورت با آنان برخورد می
بـا  . گونـاگون را بیـاموزیم  توانیم روش درست برخورد اسـالمی بـا افـراد     آنان، می

هـاي مختلـف بایـد هماهنـگ و      یابیم که برخورد با انسان بررسی آیات الهی، درمی
ـًد َرُسـوُل ( :فرمایدخداوند تعالی در قرآن کریم می. متناسب با روحیه آنان باشد ُمَحمَّ

اُء َعلَی اْلکُفَّاِر ُرَحَماُء بَینَُھمْ  ِ َوالَّذیَن َمَعُه َأِشدَّ محمد فرستاده خداست و کسانی که بـا  «1؛)اّهللاٰ
این آیـه نشـان   . »اند او هستند، در برابر کفار سخت و شدید و در میان خود مهربان

در بعضـی  . کنـد  هاي مختلـف فـرق مـی    دهد که برخورد قرآن و اسالم، با انسان می
گوید بـا مـردم سـخن نیـک      دهد و می جاها دستور به برخورد نیک و پرمحبت می

  .دهد ر جایی دیگر دستور به برخورد میانه میبگویید و د
ایشان بهتـرین  . ندکانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود 7حسنامام  

ایشـان  . رانشان داشـتند کااهل خانه و خدمت، محبت و مهربانی را نسبت به مردم
تـرین ایثارهـا و    ها، عالی ترین گذشت بزرگ ،که مربوط به خودشان بود یدر جای
نشانه انسـانی   امام،رفتارهاي عملی . ین محبت را نسبت به دیگران داشتندتر بیش

  .اي به دنیا و ظواهر آن ندارد کامل و نمونه است که هیچ عالقه
هـا   اگـر آن  .کردنـد  وجـه خاصـی مـی   تآن حضرت به مستمندان و گرفتـاران   

 ادافـر . دنـ کردنـد مشـکل آنـان را حـل نمای     سعی می ،گرفتاري و ناراحتی داشتند
   .به خیر دست یافتند امامرسانی  ي که در سایه یاريزیاد

در برخـورد بـا دیگـران     آن حضـرت شیوه اخالقی  از ییها نمونهادامه، به در 
  :شوداشاره می
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   :کند حدیثی نقل میدر شیخ عباس قمی  
-مـی بودند و در برابر آزار دشمنان تحمـل   حلیمآن حضرت بسیار بردبار و 

اهـالی شـام در راه بـه آن حضـرت برخـورد و چـون        روزي یکی از. کردند
و پـدر بزرگـوارش کینـه و     7مجتبـی نسبت به امام  ،شده معاویه بودتربیت

کرد؛ ولی امام چیزي در جوابش  شروع به بدگویی حضرتلذا بغض داشت، 
: حضـرت بـه او فرمـود    ،هـایش را زد  هنگامی که آن شخص حـرف  .نگفتند،

بـه   ؛شما تقصیر نداریـد «: فرمودند ».شام«: گفت »اید؟ برادر شما از کجا آمده«
برویم منزل من میهمان باش؛ هر چند روزي که در ایـن   .شما اشتباه فهماندند

دهم تا قرضت را ادا کنی؛ اگـر لبـاس    پول می ،اگر قرضی داري .شهر هستید
آن را در اختیـارت   ،خـواهی  اگـر مرکـب مـی    ؛دهـم  لبـاس مـی   ،خـواهی  می
و اخــالق را در مقابــل  ی وقتــی چنــین بزرگــواريمــرد شــام ».گــذارم مــی
: بسـیار شـرمنده شـد و عـرض کـرد      ،هـاي خـود مشـاهده کـرد     گویی زشت

تر از شـما و پـدرت نـزد مـن      تاکنون روي زمین کسی دشمن! اهللا رسول یابن«
حاضر بودم . تر از شما و پدرت نزد من نیست ولی اکنون کسی محبوب ،نبود

  1».مرا در خود فرو برد از خجالت زمین دهن باز کند و
  یاري نیازمندان. 6
. محرومـان اسـت   کمک بههاي اخالقی اجتماعی پیشوایان ما،  یکی از ویژگی 

گیـري بیچارگـان و   از نظـر دسـت   و. نـد کردمیآن حضرت همانند پدرش عمل 
روش آن حضـرت در   .نددرماندگان و تأمین احتیاجات محرومان بسیار کوشا بود

هـاي   بخـش دل  زبانزد خـاص و عـام بـود و وجـود آن بزرگـوار آرام      ،این جهت
خـالی بـاز    هـیچ فقیـري از در خانـه او دسـت    . دردمندان و پناهگاه بینوایـان بـود  

 ،کـرد  دلی شرح پریشانی خود را نزد آن حضرت بازگو نمی هیچ آزرده ؛گشت نمی
  .نهاد آزرده او می که مرهمی بر دلجز آن
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گـاهی کـه   . کـرد  راي رفع نیاز حاجتمندان استفاده مـی از تمام امکانات خود ب 
کرد و گره از مشکالت  تالش می مستقیم مقدور نبود، غیرمستقیم در رفع نیاز آنان

  : نویسدمیآقاي کافی . گشود گرفتاران می
آن روز امـام چیـزي در    .روزي مرد فقیري درخواسـتی از آن بزرگـوار کـرد   

اش ناامیـد   د بینـوایی از در خانـه  خواست فر طرف نمی دست نداشت و ازیک
آیا حاضري تو را به کاري راهنمایی کنم که به مقصودت «: برگردد؛ لذا فرمود

برسی و آن این است که امروز دختـر خلیفـه از دنیـا رفتـه و خلیفـه عـزادار       
نزد خلیفه برو و با سـخنانی  . است؛ ولی هنوز کسی به او تسلیت نگفته است

 ».رسـی  از ایـن راه بـه هـدفت مـی     ؛ه وي تسلیت بگودهم، ب که به تو یاد می
الحمـداهللا  " :وقتی نزد خلیفه رفتی بگو«: فرمود ».چگونه تسلیت گویم« :گفت

شکر خدا  "؛الَّذي سترها بجلوسک علی قبرها و الهتکها بجلوسها علی قبرك
را که دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیرخاك پنهان شـد و زیـر سـایه    

دخترت پس از مرگ تـو   ،رفت لی اگر خلیفه پیش از او از دنیا میپدر بود، و
آن فقیر چنین تسلیتی را بـه   .ممکن بود مورد هتک قرار گیرد ،شد در می دربه

عاطفه در روحیه خلیفه اثر گذارد و از حـزن   هاي پر خلیفه گفت و این جمله
ایـن  « :رسـید گاه خلیفه پآن .و اندوه او کاست و دستور داد به او جایزه دهند

خلیفـه   ».آن را به من آموخت 7علیبن  نه، حسن« :گفت »سخن از تو بود؟
 بـا ایـن تـدبیر    ».او کانون سخنان فصیح و شیرین اسـت  !راست گفتی :گفت

  1.گره از کار آن مرد فقیر گشود و مشکل او را حل کرد امام،خردمندانه 
  تبسم با مردم. 7
بـود تـا    شـده  به عنوان ولی خدا نهادینـه  7مجتبیمهر و محبت در دل امام  

را بـا لبخنـد،    علت آنانبه همین . باشد مردمدر کنار کوشید  جایی که همواره می
هـا لبخنـد بـا مـردم برخـورد       پذیرفت و همیشه در مالقـات  مهربانی و محبت می

. کـرد  ها را به خـودش نزدیـک مـی    داد و آن گونه به مردم روحیه میکرد؛ بدین می
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ش را با یهاي خو شد تا مردم احساس نزدیکی کنند و خواسته سبب می ،رهمین ام
  .امام در میان بگذارند

  : نقل کرده 7بیت حضرت امام حسن سیره عملی اهلآقاي ارفع در کتاب  
روزي عربی بدشکل و بسیار زشت میهمـان حضـرت شـد و بـر سـر سـفره       

 ازآنجاکه .از روي حرص و اشتهاي فراوانی مشغول غذا خوردن شد. نشست
آن جنـاب از غـذا خـوردن او     ،خوي امام و این خانواده، کرم و لطف اسـت 

اي عـرب زن  « :در بـین صـرف غـذا پرسـید     .حال شد و تبسـم نمـود  خوش
 »چنـد فرزنـد داري؟  « :فرمـود  ».زن دارم« :عرض کـرد  »اي یا مجردي؟ گرفته
مـن   هـا از  زیبـاترم، امـا آن   هـا  هشت دختر دارم کـه مـن از همـه آن   « :گفت

: حضرت تبسمی کرد و به او ده هـزار درهـم بخشـید و گفـت     ».پرخورترند
  1».این سهم تو و زوجه و هشت دخترت«

  عیادت بیماران .8
یکـی دیگـر از    .دیدار از مریضان در فقه اسالمی بسـیار توصـیه شـده اسـت     

رعایت همین دسـتور اکیـد اسـالم     7حسناجتماعی امام  -رهنمودهاي اخالقی
آقـاي قـائمی در    .ذکر شـده اسـت   زمینهاي فراوانی در تاریخ در این ه نمونه. بود

  : آورده است 7بیت امام مجتبی در مکتب کریم اهلکتاب 
آن حضرت فردي بلندنظر بود، کینه احدي را در دل نداشت؛ از بـدکاران حتـی   

گذشت و این درست در  ها که بر ساحت مقدس او جسارت کرده بودند می آن
. آشـوبد  جا که الزم باشد بر میاي بزرگ است و آنکه انقالبیمورد امامی است 

امـام بـه   . عقبه، آن ناپاکی که آن همه به امام ستم کرده بـود، بیمـار شـد   ولیدبن
: حال از بزرگواري امام شـرمنده شـد و بـه او گفـت     او درعین. عیادت او رفت

ام  پدرت انجـام داده کنم و اما آنچه درباره  آنچه درباره مردم انجام دادم توبه می«
  2.و امام حرفی نزد» کنم ام پشیمان نیستم و توبه نمی و گفته

                                                           
 .۱۳ص .١
 .۲۹۳ ، صھمان .٢
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  نتیجه

هایش،  گیري است که اندیشه، رفتار و موضع :بیتاز زمره اهل 7امام مجتبی
ــراي دیگــران اســت  ــر   اندیشــه. اســوه ب ــد دیگ ــار وي همانن ــاك و رفت ــاي تابن ه

گیـري مهـم    موضع 7ام مجتبیتوجه در روش ام ، الگوست نکته قابل:معصومان
  .اجتماعی ایشان است که در برابر طاغوت زمان خویش پدیدار شد

  :کهحاصل نوشتار این
تـوان بـه    می بارهدارد که در ایننتایج ارزشمندي در پی ،شناسی امامان سیره. 1

بـا   ییآشـنا  و و کرامـت انسـانی   توجه پیدا کردن به اصول: این موارد اشاره نمود
ی از طریق گفتار و رفتار عملی آن حضـرت؛ زیـرا سـیره عملـی آنـان      معارف اله

 .بهترین الگو براي مردمان هر زمان است

تنها خود بهترین قاري و عامل  هاي قرآنی و اسالمی آن حضرت که نه آموزه. 2
تـا بـا مفـاهیم ایـن کتـاب       ندکرد بلکه شیعیان را ترغیب می ند،بودقرآن کریم به 

 .عامل به آن باشند ،ارزشمند آشنا شده

کـه در عـین    بـود ترین مظاهر عبـادي آن حضـرت زهـد و عبـادت      از مهم. 3
از زندگی عادي خود غافل نبودند و همیشه عمر خود را صرف  ،رغبتی به دنیا بی

کـه   ندنظیر داشـت  و سخاوتی بی ندکرد محرومان و بینوایان می ،خدمت به خانواده
 .گشت بر نمیخالی  اش دست هیچ سائلی از در خانه

بحث و بررسـی   سیره عبادي آن حضرت در دو بعد فردي و اجتماعی قابل. 4
ثبـات  : کنـد، ایـن مـوارد اسـت     گر مـی  در سیره فردي امام آنچه مهم جلوه .است

شخصــیت و پایــداري در عمــل، زهــد و پارســایی، ادب، ســخاوت، بردبــاري و 
  .فروتنی
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ایشان با خانواده و دوسـتان و  در بعد اجتماعی در برخورد  اماماصول اخالقی 
 احترام به پدر و مادر، آراستن براي همسر :اوش است؛ از جملهمردم دیگر قابل ک

   .مشورت با اعضاي خانواده و
 یشانو ا ندهمیشه همراه و هماهنگ پدر بود ،آن حضرت بعد از شهادت مادر

 .نددانست امر خود و اطاعت او را واجب میرا به عنوان امام و ولی
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  7حسنسبک زندگی اقتصادي امام 
 

  1صفري فروشانی اهللا نعمتدکتر 
 2معصومه اخالقی

  
  مقدمه

مختلف از جمله حیات اقتصادي ایشان مهـم   يها جنبهاز  ،زندگی امامان شیعه
ت شناخت حیات امامان شیعه، به عنوان الگوي یبا وجود اهم. و قابل مطالعه است

در زمینه ابعاد مختلف زندگانی ایشان انجام نگرفتـه   ايشایستهشیعی، کار  جامعه
مطالعـات   تـرین  کـم اسـت کـه    ییهـا  عرصـه از  ،و مطالعه و تحقیق در این زمینه

  .انجام گرفته و اقتضاي کارهاي پژوهشی بسیار وسیعی را دارد ها آند در روشمن
امامانی کـه خالفـت را در دسـت داشـتند و      -اگر بتوان امامان را به دو دسته 

در هـر دو دسـته جـاي     7حسـن تقسـیم کـرد، امـام     -امامانی که خلیفه نبودند
ر ابعـاد مختلـف   نقطـه عطفـی د   تـوان  یمـ کنار رفتن امام از خالفت را . دنریگ یم

در دوران  7حسنامام . حیات امامان از جمله در زندگی اقتصادي ایشان دانست
و زندگی اقتصادي ایشان نیز تحت  ندبه عنوان خلیفه مسلمانان عمل کرد ،خالفت
در پی مطالعه سبک  ،این مقاله. طلبد یمآن بود که بررسی آن روشی متفاوت  ریتأث

  .پس از صلح با معاویه است ایشانزندگی 

                                                           
 .علمی الجامعه المصطفی العالمیه یأتھعضو . ١
 .ارشد تاریخکارشناسی . ٢
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از سـویی چـون سـایر     ،پس از پذیرش صلح و اقامت در مدینه 7حسنامام 
و از  ندمردم در زندگی شخصی خود، مصارف، مخـارج و منـابع درآمـدي داشـت    

درآمـدهاي   رود یمـ گمان . شیعی در دست ایشان بود جامعهرهبري  ،سوي دیگر
 نیتـأم شخصی امام  يها تیفعالو  امام از منابعی چون وجوهات شیعیان، صدقات

نیازهـاي شخصـی موظـف     نیتـأم نیز عالوه بر  ها نهیهزو امام در بخش  شده یم
برخـی از   رود یمـ چنین گمـان  هم .دنکن نیتأمنیازهاي مالی نهاد امامت را  ندبود

  .شد یمتبلیغی و دعوت  يها نهیهزاموال نیز صرف 
 توانـد  یم، است که 7حسن تبیین حیات اقتصادي امام پژوهش،هدف از این 

باعث ارتقاي سطح معرفتی جامعه شیعی نسبت به ابعاد مختلف زندگانی ایشان و 
  .تعالیم ایشان گردد جیو ترو امامانالگوگیري از سیره اقتصادي 

 
  7حسنزندگی امام 

مـادر   1.نـد در پانزده رمضان سوم هجري در مدینه بـه دنیـا آمد   7حسنامام 
کـه از   ییهـا  گزارش .ندبود 7علیو پدرش امام  3زهرافاطمه حضرت ایشان 

پیـامبر گرامـی    زیـاد  عالقـه به  عموماً ،موجود است 7حسندوران کودکی امام 
در مـورد   9امبریـ پ. کننـد اشـاره مـی  و مهرورزي ایشان نسبت به امام  9اسالم

 »تامـر قولهـا ثـالث   یحبـه  یاحبه فاحبه و احـب مـن    یان اهللا«:فرمودند یم یشانا
س را کپس تو هم او را دوست بدار و هر  ،من حسن را دوست دارم !پروردگارا«
  :گویدمیعباس ابن 2».دوست بدار ه او را دوست داردک

                                                           
  .۲۸۸، ص ۲، ج الذھبمروج . ١
  .۲۵۵، ص ۵ج، الکبریطبقات. ٢
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 يمـرد . نـد رده بودکـ را بر گردن خـود سـوار    7حسنامام  9امبریپ يروز 
: در پاسخ او فرمود 9امبریپ »!يا شدهب نیکویی را سوار کپسر چه مر يا«: گفت

   1».واري استو او چه نیکو س«
  2.ندجوانان بهشت خواند رورشان را سیا 9پیامبر

 ،و گروهـی از مسـیحیان نجـران    9در سال ششم هجـري در مباهلـه میـان پیـامبر    
  3فاطمـه  حضـرت  دخترش  ،7علی امام اش یعنی افراد خانواده نیتر کینزد 9پیامبر

بـه گفتـه برخـی روایـات،      3.را بـه همـراه بردنـد    8و نیز دو فرزنـد ایشـان حسـنین   
  4.ندبیعت کرد شانیبا ا 9در بیعت رضوان شرکت داشتند و پیامبر 8حسنین

در جنگ جمل، براي بسیج مردم کوفه علیـه دشـمنان، تـالش     7مجتبیامام 
نه هزار نفر را براي یاري  ند، توانستندهایی که ایراد کرد و با خطبه ندفراوانی نمود
ز بـه  یـ ن نیوفه در جنـگ صـف  کض مردم یو تحر یکفه تحریوظ 5.دنپدر بسیج کن

 ي، مـردم را بـرا   خطبه رادیبا ا 7مجتبیز امام ین بار نیا. بود 7حسنعهده امام 
در جنـگ صـفین در کنـار پـدر و      چنـین هم 6ندردکق یوستن به جبهه امام تشویپ

 7علـی که امام  نداز خود نشان داد یفشان جاناي  و به اندازه ندبرادرانش جنگید
 من« :فرمود یم 7علی امام 7.تا او را از ادامه نبرد بازدارند نداز یاران خود خواست

نسـل   هـا  آنبا مـرگ   ترسم یم زیرا ؛ورزم یمبخل ) 8حسنین(ن دو یدر مرگ ا

                                                           
  .۲۵۳، ص ھمان. ١
 .۳۹۱، ص ۱، ج االستیعاب. ٢
 .۸۲، ص ۲، ج یعقوبیتاریخ . ٣
 .۲۳ص  ۷یالسیاسیه المام المجتبالحیاه . ٤
 .٤٨٥، ص ٤، ج طبریتاریخ . 5
 .١١٤-١١٣، ص الصفینوقعه . 6
 .۲۵، ص ۱۱و ج  ۲۴۴، ص ۱، ج نھج البالغهشرح . ٧
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 ، بـراي انجـام  7علیحضرت امام در دوران خالفت  1».قطع گرد 9رسول خدا
ي، هرگـاه عـذري بـراي    بـه گفتـه مسـعود   . نـد یافت برخی امور مأموریت می دادن

براي اقامه نمازجمعه در مسـجد کوفـه    ندتوانست آمد و نمی پیش می 7امیرمؤمنان
در  7علـی امام  2.ندگمارد د، طی حکمی فرزند خود را بر این کار مینحضور یاب

از  .نـد کرد یمـ را به فرزند خود محول  ها تیشکابه  یدگیفه رسیموارد، وظ یبرخ
  3.وجود دارد ییها گزارش پدر همدر زمان  7حسنامام  يها قضاوت

امـام  . ایشـان بـود   هـاي  مسـئولیت از دیگـر   7علـی سرپرستی موقوفات امام 
امـام  موقوفـات و صـدقات را بـه     ین، سرپرسـت یپس از بازگشت از صف 7علی
موقوفـات و  بـه امـور    یدگیو رسـ  يدارضـمن نگـه   یشـان تا ا ندسپرد 7حسن

  4.ندکم یمستمندان تقسن یرا ب ها آندات ی، عاصدقات
، 7حسـن مـردم بـراي بیعـت بـه سـوي امـام        7علـی پس از شهادت امام 

. چهل هزار نفر از مردم کوفه بـا امـام بیعـت کردنـد    . فرزند او، آمدند نیتر بزرگ
امـام از   5.مردم مدینه و مکه نیز بدون مخالفتی از بیعت با امـام اسـتقبال نمودنـد   

همـه   ندو سعی کرد ندجنگ با معاویه آگاه بود همان ابتدا از تردید مردم کوفه در
د با این شرط که بـا هـر کـس او در جنـگ     نبا مردم بیعت کن جوانب را سنجیده،

  .، صلح کنندداند یمبجنگند و با هر کس او صالح  ،است
ده بود، بـراي مقابلـه بـا    کراحساس خطر  7حسنمعاویه که از بیعت با امام 

سانی به کوفـه و بصـره فرسـتاد و خـود نیـز بـا       ، جاسويرو نیازا. امام آماده شد

                                                           
  .۶۱، ص ۵، ج طبریتاریخ . ١
 .۴۳۱، ص ۲، ج الذھبمروج  .٢
 .۲۸۹، ص ۷، ج الکافی. ٣
  .۲۲۵ص   ،۱، ج مدینه المنورهتاریخ . ٤
  .۱۱۷، ص درمسیر تاریختشیع . ٥
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از حضـور جاسوسـان،    شـدن امام پس از آگاه . سپاهی به سوي کوفه رهسپار شد
امام بـه دنبـال   . دفرمورا صادر  ها آندستور داد ایشان را بیابند؛ سپس دستور قتل 

براي جنگیـدن   فرموداین واقعه، نامه تهدیدآمیزي به معاویه نوشت و به او اخطار 
  1.با او آماده شده است

براي نبرد اوضاع بهبود  برايافزایش عطاي سپاهیان، اقدام دیگري بود که امام 
خود به معاویه، ضمن توبیخ او در فرستادن  يها نامهامام در . ندبا معاویه انجام داد

بودن دیگرانی کـه   غاصب ،9پیامبردر جانشینی  :تیب اهلجاسوسان، حقانیت 
بیـان   را شایستگی معاویه بـراي احـراز ایـن مقـام    نا و قرار گرفتنددر این جایگاه 

از راه باطل بازگشته، با او بیعت کند، در غیر ایـن   ندامام از معاویه خواست. ندکرد
  2.د جنگیدنصورت با او خواه

امام پس از اطالع از حرکت معاویه به سوي کوفه، بر بـاالي منبـر رفتـه، طـی     
را در نبرد با معاویه یاري دهند و آنـان را بـه    ایشانا ت نداي از مردم خواست خطبه

و پیـروزي را فقـط در سـایه اسـتقامت و      دعوت کردندصبر و پایداري در جهاد 
تـا دعـوت    ندخواسـت  هـا  آن؛ سپس از ندها براي ایشان ممکن دانست تحمل مشقت

ی را بپذیرند و به سوي اردوگاه نخیله حرکت کنند؛ ولی کوفیان هیچ پاسخ ایشان
شدن اشراف و بزرگـانی چـون    قدم شیپمگر بر اثر فشار روانی ناشی از  3ندادند،
صعصعه تمیمـی کـه ضـمن     بن ادیزو  سیق بنسعد، معقل  بن حاتم، قیس بن عدي

امـام خشـنودي   . آمیز سکوت کوفیان را شکستند پیوستن به امام، با سخنانی توبیخ

                                                           
 .۶۳ـ  ۶۲، ص الطالبیینمقاتل . ١
 .۶۵ـ  ۶۴ص  ،الطالبیینمقاتل . ٢
 .۷۰ـ  ۶۹، ص مقاتل الطالبیین؛ ۳۲، ص ۳، ج مروج الذھب؛ ۳۸۰، ص ۲، ج االشرافانساب . ٣



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    240

میلی کوفیان از  بودن این اتحاد و بی شکنندهولی بر  1؛ندخود را از ایشان ابراز کرد
  .ندگردید آگاه شیازپ شیبشرکت در این جنگ 

: عبـارت بودنـد از  مختلف حاضر در سـپاه امـام    يها گروهبه گفته شیخ مفید، 
شیعیان امام و پدرش، خوارج، مردمی که بـه طمـع غنـایم جنگـی آمـده بودنـد،       

کسانی که از روي غیـرت و   امام نداشتند و بهکه عقیده و ایمان محکمی  شکاکان
سپاه امـام در ابتـداي نبـرد    2.عصبیت قومی و پیروي از سران قوم خود آمده بودند

و  3.پیوستند دچار تزلزل شد و برخی فرماندهان سپاه و سرشناسان کوفه به معاویه
و امید خود را از ادامه  ندجز صلح با معاویه در پیش روي خود ندید يا چارهامام 

، از انجامیـد مـی خـود و یـارانش    شـدن  ریاسکه فقط به کشته یا  اههمر یبجنگی 
  4 .ندو با معاویه صلح کرد نددست داد

در منابع بـا اختالفـاتی بیـان     ند،شرایطی که امام براي صلح با معاویه اعالم داشت
و در آن متعهـد   فرسـتاد  مبه سوي اما يا طبق گفته بالذري، معاویه نامه. شده است

و  نکنـد باشد؛ یاران امام را تعقیـب   7از وي از آن امام حسن شد که خالفت پس
و نیز خـراج فسـا و دارابگـرد را بـه امـام       المال تیدرهم از ب ونیلیم کیدر هر سال 

را شـرط بیعـت خـود    » امـان «و تنها  ندوقتی نامه به امام رسید، آن را رد کرد. بدهد
او نامه سفیدي براي امام فرسـتاد   ،که پاسخ امام به معاویه برسد پیش از آن. نددانست

و خواسـتار امنیـت    ندامام نیز در آن شرایطی را ذکر کرد ؛تا شرایط خود را بنویسد
 9به کتاب و سنت پیامبر معاویه تا ندو خواست ندبراي اصحاب و شیعیان خود شد

                                                           
 .۷۰، ص الطالبیینمقاتل . ١
 .۱۰، ص ۲، ج االرشاد ٢
  .۵۴۰، ص ۱، ج کشف الغمه؛ ۳۳، ص ۴، ج مناقب آل ابی طالب؛ ۱۲، ص ۲، ج االرشاد. ٣
 .۳۹و  ۳۷، ص ۳، ج الذھبمروج . ٤
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شرایطی که شیخ مفید براي  1.و انتخاب خلیفه بعدي به شورا واگذار شود ندعمل ک
 2.، امنیت شیعیان و احقاق حق ایشـان اسـت  7کر کرده، ترك لعن امام علیصلح ذ

پرداخـت سـالیانه مبـالغی بـه     و  3برخی منابع شرایط مالی از جمله خراج دارابگـرد 
 4.اند را به عنوان شرایط صلح امام ذکر کرده 8شکل سالیانه به حسنین

بـه مدینـه    :تیـ ب اهـل پس از انعقاد صلح با معاویـه، همـراه    7حسنامام 
چنـدانی از زنـدگی    يهـا  گزارش. ندبه سر برد جا آنو تا پایان عمر در  ندبازگشت

در مدینـه، بـه پـرورش     آن حضـرت . امام در مدینه پس از صلح موجـود نیسـت  
امام با پرورش شـاگردانی  . پرداختندجامعه شیعی و حفظ حیات و انسجام ایشان 

عبداهللا بـن عبـاس و   و  ق بن یسارلوط، اسحابنچون ابواالسود دوئلی، ابومخنف
جابر بن عبداهللا انصاري کـه از   و نیز افرادي چون احنف بن قیس، اصبغ بن نباته

-به گفتـه ابـن  . ندپرداخت :تیب اهلنیز بودند، به ترویج تعالیم  7علیاصحاب 

برایشان معارف و احکام  حضرتو  زدند یمصباغ، روزها مردم گرداگردش حلقه 
جـاي احتجـاج و    کـه  يطور بهحجت قاطع بود،  انبیانش. ندنمود یمالهی را بازگو 
  5.گذاشت ینممجادله باقی 

از  يا عمـده بخـش  . امـام در مدینـه بـود    يهـا  تیـ فعالبه فقرا از دیگر  کمک
و امـوال   3فاطمـه حضـرت  و  7نارمؤمنـ یامو  9پیـامبر موقوفات و صدقات 

  .افتی یمشخصی وي به این امر اختصاص 

                                                           
  .۳۸۶ -۳۸۵، ص ۲، ج االشرافانساب . ١
  .۴۶، ص ۱۶، ج شرح نھج البالغه؛ ۳۵، ص ۴، ج مناقب آل ابی طالب؛ ۱۴، ص ۲، ج االرشاد. ٢
  .۳۲۲، ص ۵، ج الکبریطبقات . ٣
 .۲۱۸، ص الطوالاخبار . ٤
 .۷۰۲، ص ۲، ج المھمهالفصول . ٥
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احتجاجات امام با معاویه و سایر امویان و رسـوا سـاختن ایشـان در دفـاع از     
در شناساندن معاویه و اطرافیـانش بـه دیگـران نقـش مهمـی       :تیب اهلحقوق 
ـ چـون معاو در منابع از مناظرات امام بـا امویـان هـم    ییها گزارش 1.داشت ه بـن  ی
ایی کـه  امـام تـا جـ   . وجـود دارد  4عـاص  و عمـرو  3حبیـب بـن مسـلمه    2ج؛یخد
  5.ندکرد یماز حقوق شیعیان دفاع  ندتوانست یم

. بـه شـهادت رسـیدند   بر اثر سم  يهجر 51صفر سال  28در  7امام حسن
را به دست همسرش جعده و بـه دسـتور معاویـه     یشانبرخی منابع مسمومیت ا

کـه بارهـا مسـموم     فرمودنـد امام در روزهاي پایان عمر خـود   6.اند عنوان کرده
در صـورتی کـه منعـی     نـد وصیت کرد 7به برادرش امام حسین یشانا .اند شد

 7.دفن کننـد  9را در کنار قبر پیامبر شانریزي نگردد پیکرنباشد و موجب خون
عاقبت امـام در بقیـع    8.اما امویان با همراهی عایشه از این کار خودداري کردند

  9.نددفن شد
  
 

                                                           
 .۲۹۲-۲۷۰، ص ۱، ج االحتجاج. ١
  .۱۸، ص ۱۶، ج نھج البالغهشرح ؛ ۲۸۵، ص ۱، ج الغارات. ٢
  .۳۲۱، ص ۱، ج االستیعاب؛ ۱۲، ص ۳، ج االشرافانساب . ٣
  .۲۷، ص ۱۶، ج نھج البالغهشرح . ٤
 به او اینامه ،امام در اعتراض به آزار و اذیت زیاد نسبت به یکی از شیعیان به نام سعید بن سرح ،گزارشیطبق  .٥

 ،ای به معاویهامام نیز طی نامه. برای امام فرستادنامه گستاخانه  ،زیاد در پاسخ. نوشت و خواستار توقف آن شد
برتری امام و خاندانش را به او یاد آور شد و دستور داد  ،معاویه ضمن سرزنش زیاد. ندجریان را بازگو کرد

  .)۱۹۵، ص ۱۶، ج شرح نھج البالغه(. خواسته امام را عملی کند، اموال و خانواده سعید را به او بازگردانده
 .۵، ص ۶، ج البدء و التاریخ؛ ۶۰، ص الطالبیینمقاتل . ٦
 ۲۲۵، ص ۲، ج یعقوبیتاریخ . ٧
 .١٩ص  ٢، ج االرشاد، ٢٢٥، ص ٢، ج تاریخ یعقوبی؛ ٣٥٦، ص ٥جلد ، الکبریطبقات . ٨
 .٨٢الطالبیین، ص مقاتل . ٩
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  منابع درآمدي
موقوفـات، ارث، هـدایا و    تـوان  یمـ  7حسـن درآمد امام  کننده نیتأماز منابع 

  .کشاورزي را نام برد
 
 موقوفات. 1

بخشی از امـوال   3زهراو حضرت  7علیحضرت  ،9پیامبرائمه از جمله 
، وقـف  هاشـم  یبنـ  يفقـرا  خصوصـاً خود را براي رسیدگی بـه امـور نیازمنـدان    

و تولیـت آن را پـس از خـود بـه دسـت افـرادي از خانـدان خـویش          کردنـد  یم
تولیت این صدقات پس از . تا سود آن را به مصرف مستمندان برسانند سپردند یم

و سـپس در دسـت امـام     7حسـن ، در دسـت امـام   7علـی شهادت حضـرت  
  :این موقوفات عبارت بودند از .بوده استو فرزندانشان  7حسین

  9اموال پیامبر -1-1
اموال و امالکـی بـود کـه منـابع مختلـف بـه        ،به جاي ماند 9آنچه از پیامبر

  :این اموال عبارت بودند از یطورکل به 1.اند کرده يبند متفاوت دسته يها شکل
   گانه هفت يها باغ) الف
د و عمـده صـدقات   کـر هدیـه   9پیـامبر بـه   2مخیریق یهودي را ها بستاناین 

الل، میثب، شامل عواف، صافیه، د ها باغاین  3.از این اموال بود 9رسولحضرت 
عمـده   .نضـیر قـرار داشـت   در محلـه بنـی   1بود، 4ابراهیم ام مشربهبرعه، حسنی و 

                                                           
  .٢١٧السلطانیه، ص االحکام  .١
که اسالم آورد و در جنگ احد در کنار مسلمانان جنگید . نضیر بودیا بنیقینقاع، و از علمای یھود بنیمخیریق  .٢

فتوح ؛ ٣٩٦، ص ١٤ج  ،إمتاع األسماع. (بخشید ٩اموال خود را به پیامبر ،او قبل از مرگ. تا به شھادت رسید
 .)٤٧، ص ٦، ج اإلصابه؛ ٢٧، ص البلدان

 .٥١٨، ص ١، ج السیره النبویه؛ ٣٥٧، ص ١، ج المغازی .٣
از این پس این مکان به این نام . جا به دنیا آورد، ابراھیم را در آن٩از ھمسران پیامبر یکیکه ماریه، بستانی  .٤

 .)١٧٣، ص ١، ج تاریخ مدینه المنوره. (خوانده شد
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را پـر درخـت بـا نهرهـا و      هـا  بـاغ ایـن   2.از ایـن امـوال بـود    9پیامبرصدقات 
این  9ابوبکر پس از رحلت پیامبر 3.اند گفتهفراوان و محصول بسیار  يها چشمه

امـا بـه گفتـه برخـی     . اختصاص داد المال تیبرا همراه با فدك و خیبر به  ها نیزم
طبـق وصـیت    4.بازگردانـد  3فاطمـه حضـرت  منابع، تولیت این صدقات را بـه  

و پـس از او امـام    7علـی امـام  در اختیـار   9صدقات پیـامبر  3زهراحضرت 
 یشـان ا. 5دیرس یمفرد از اوالدش  نیتر بزرگو سپس به  7حسین، امام 7حسن

 9پیـامبر عبـدالمطلب و نفقـه همسـران    ، بنـی اشمه یبنبراي فقراي  زیرا ناموالی 
  6.ندوصیت کرد

  7؛نضیراموال بنی )ب
 8؛اراضی خیبر) ج

 1؛نصف زمین فدك) د

                                                                                                                                        
 .٩٨٨، ص ٣، ج وفاء الوفا؛ ٣٧٦، ص ١، ج المغازی. ١
 .٢٦٣، ص ١، ج المغازی، ٥١٨، ص ١، ج النبویهالسیره  .٢

 .۳۱، ص و العوالی و الحوائط السبعفدک  .٣
 .۱۴۵، ص ۹، ج التھذیب.  ٤
 .۲۴۵، ص ۴، ج ال یحضره الفقیهمن  .٥
 .۵۴، ص ۱۴، ج الوسائلمستدرک  .٦
درآمد  آن حضرت. اختصاص یافت 9نضیر به پیامبردر سال چھارم ھجری پس از کوچ یھود بنی ھا نیزماین . ٧

در . ندداد یصدقه ھم م ،از ھمین اموال و ندکردبود، بین خویشان خود تقسیم  شاننضیر را که ویژه خودغنایم بنی
مصرف سالیانه جو و خرمای  9که معموالً پیامبر شد یزیادی زراعت م به میزاننضیر بنی یھا میان نخلستان

و اسب برای و اضافه آن ھم صرف خرید اسلحه  ندفرمود یجا تأمین مھمسران خود و فرزندان عبدالمطلب را از آن
تھیه شده بود، در عھد خالفت ابوبکر و  9ھا که در روزگار پیامبر که از آن اسلحه و اسب، چنانشد یجنگ م

، ص ۱، ج المغازی. (ندنضیر گماشته بودابورافع وابسته خود را بر اموال بنی 9پیامبر. شد یعمر ھم استفاده م
۳۵۷( 

ھا به نام  پنج قلعه به جنگ فتح شد که یکی از آن. اختصاص یافت 9سه قلعه به پیامبر ،فتح ھفت قلعه خیبردر  .٨
 یشانوطیح و ساللم به صلح فتح شد و به ا یھا تعلق گرفت و دو دژ دیگر به نام حضرتکتیبه به عنوان خمس به 

 )۱۲۱۰، ص ۴، ج وفاء الوفا( .یافتاختصاص 
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 2ي؛القر يواد يها نیزماز  سوم کی )ه

آن را جـزو صـدقات قـرار     9امبریپکه  3موضعی در بازار مدینه به نام مهزور) و
 .ندداده بود

در مدینه، فدك  دراز ابوبکر اموال پ 9پیامبرپس از رحلت  3زهراحضرت 
ن انابـه مسـلم   از آن ییهـا  بخـش پس از اختصـاص   هرچه و خمس خیبر بقیهو 

حـدیث  این استناد به اما خلیفه با  4،ندبود، مطالبه کرد مانده یباق، 9توسط پیامبر
 يبه جا یپیامبر از خود ارث(» هنا فهو صدقکال نورث، ما تر«که  9پیامبر از جعلی

                                                                                                                                        
و نصف اراضی و  ندقرارداد صلح منعقد کرد 9امبرن با پیانایھودیان فدک از ترس حمله مسلم ،از فتح خیبرپس  .١

جزو  ،ن درآمداناجا که این منطقه بدون جنگ به تصرف مسلماز آن .واگذار کردند ایشانفدک را به  یھا باغستان
پیمایی از ای بود که به اندازه دو سه روز راهفدک قریه) ۱۹، ص ۳، ج تاریخ طبری. (شد 9امالک خاصه پیامبر

خرما درآمده بود  یھا خیز و بقیه به صورت باغستانقسمتی از اراضی آن کشاورزی و حاصل. داشت مدینه فاصله
را تا ھفتاد  ۲۴مجموع عایدات آن از  .)۲۳۹، ص ۴، ج معجم البلدان(که چشمه فورانی در وسط آن وجود داشت 

عادل درختان خرمای کوفه ھجری م ششگفته شده درختان خرمای آن در قرن . ھزار دینار در سال نقل شده است
، فدک(از آن به اھمیت و وسعت این اراضی پی برد  توان یم .رسد یآمیز به نظر مگرچه این گفته اغراق. بوده است

 9امبری، پکردندفتح  رااین منطقه مسلمانان شکنی یھود، که با پیماندر سال ھفتم ھجری، پس از آن). ۱۵ص 
که  گذاشتنداین منطقه را به اسالم دعوت کند، آنان نپذیرفتند، ولی قرارداد تا یھود  ندشخصی را به فدک فرستاد

حضرت  ،به عقیده شیعه .)۱۹، ص ۳، ج تاریخ طبری(واگذارند  9ھای فدک را به پیامبرنصف اراضی و باغستان
با . در دست وی بود ،، و خالفت ابوبکر9امبریو تا رحلت پ ندھبه کرد 3فدک را به حضرت زھرا 9رسول

معاویه پس از  ).۲۰۸، ص ۸، ج شرح نھج البالغه(به خالفت رسیدن ابوبکر فدک به بیت المال اختصاص یافت 
و ) ۲۴۰، ص ۴، ج معجم البلدان؛ ۱۰۰۰، ص وفاء الوفا( دی، فدک را به مروان بن حکم بخش7شھادت امام حسن

به قولی معاویه فدک ). ۳۰۲، ص ۵، ج طبقات الکبری(وخت فراو ھمه ساله محصول فدک را به ده ھزار دینار می
 ،نآپس از ). ۲۰۲، ص الطرائف(داد  را سه قسمت کرد و به مروان بن حکم، عمرو بن عثمان و فرزند خود، یزید

  .این اراضی به دفعات دست به دست شد و ھر کس آن را به دیگری بخشید
به این نام  ،تابع مدینه بود که به علت روستاھای پراکنده و زیادی که داشت یھا بین مدینه و شام و از بخشای دره .٢

نشین بود که در سال ھفتم ھجری پس از این منطقه از مناطق یھودی). ۳۴۵، ص ۵، ج معجم البلدان. (مشھور بود
 ).۲۲۴، ص و اإلشراف هیالتنب؛ ۴۳ص  فتوح البلدان،(مد آن درانافتح خیبر به تصرف مسلم

واقع  آنقریظه و واقع در عالیه بود و احتماالً پس از توسعه مدینه در قسمت بازار متعلق به یھودیان بنیای قهمنط .٣
 .)۲۸، ص فدک و العوالی و الحوائط السبعه(شده است 

 .۱۱۱، ص ۲۹، ج بحاراألنوار؛ ۲۴۲، ص ۲، ج الطبقات الکبری؛ ۲۱۷، ص ۲، ج نھج البالغهشرح . ٤
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 يها باغاما بعد تولیت . 1، از باز پس دادن این اموال خودداري کرد)ه استنگذاشت
بازگرداند و فـدك نیـز سرنوشـت پـر فـراز و       3فاطمهحضرت را به  گانه هفت

  .بازگردانده نشد :تیب اهلبه  7حسناما در زمان حیات امام  داشت،نشیبی 
  7صدقات امام علی -2-1

ع، یشانکشاورزي ا يها نیزمامالك و  7علیاز جمله اموال امام  نب بـود   2در ی
ایـن منطقـه، روسـتایی بـود کـه در زمـان        3.ندجزو صدقات قرار دادحضرت که 

از یهود مدینه گرفته شد و همراه روسـتاي عرینـه و فـدك، بـه عنـوان       9پیامبر
شـبه ایـن منطقـه را خلیجـی از نخـل و      ابن 5.در اختیار پیامبر قرار گرفت 4»فیء«

خیف «و  »خیف لیلی«، »بغیبغات«آن  يها چشمهو از جمله  چشمه توصیف کرده
نیـز   یشـان ا .داد 7علـی امام پیامبر این ملک را به  :دیگو یماو . داند یم »بسطاس
و آن را جزو صدقات بـراي   نددر آن حفر کرد يا چشمهو  نددیگر خرید يا قطعه

تـأمین   هـا  نیزمـ هزینه زندگی امـام از غلـه ایـن     6.ندفقرا در راه ماندگان قرار داد
آجري و خشتی بر خشتی ننهـاد   7علی :گفتند یمکه  کند یماثیر نقل ابن 7.شد یم

که از درآمد صدقات و اوقافش بود، در انبان  شیها پرداختکه هدایا و و حال آن
به گفته خود امام، درآمد موقوفاتش بالغ بر چهار هزار  8.دیرس یمبرایش از مدینه 

                                                           
 .۴۶، ص ۶، ج نھج البالغهشرح . ١
قرار در آن  ۷یتر موقوفات امام علبین مکه و مدینه که دارای نخلستان، زراعت و چشمه آب بوده و بیشای منطقه .٢

 .)۲۲۱، ص ۱، ج تاریخ المدینه المنوره؛ ۴۵۰، ص ۵، ج معجم البلدان( داشت
 .۲۲۱، ص ۱، ج مدینه المنورهتاریخ  .٣
 .۱۴۶، ص ۹، ج االحکامتھذیب  .٤
 .۵۴۵، ص ۲، ج یاترجمه کمره، کافیاصول  .٥
 .۲۲۱، ص ۱، ج مدینه المنورهتاریخ  .٦
 .۲۱، ص ۳، ج فضائل الخمسه من الصحاح السته؛ ۴۷ ص،الغارات .٧
 .۴۰۱، ص ۳، ج الکامل .٨
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گاو و گوسفند هم  روایات، برپایه 1.شد یم) در سال( ناریدو به روایتی چهل هزار 
  2.اند داده یمدر آن پرورش 

، نیـز  ندداشـت ) برعـه ( »بدعه«و  »فقیرین«، »اذینه«در  را امام عالوه بر این آنچه
 7علـی امـام  منـابع صـدقات دیگـري نیـز بـراي       3.ندجزو اموال صدقه قرار داد

  4.اند برشمرده
و پـس از او بـه    7حسنامام امور مربوط به صدقات خود را به  7علیامام 

و در نبـود چنـین فـردي، بـه      خـود فرزنـد   نیتر صالحو سپس به  7حسینامام 
پس از صلح،  7حسنامام  5.ندواگذار نمود 3فرد از فرزندان فاطمه نیتر صالح

که خانه و  طور همان. از این اموال بود ندداد یمبرخی از صدقاتی را که به شیعیان 
او از شـیعیان و  . بخشـیدند  7علیزمینی از امالك ینبع را به ابورافع، کاتب امام 

شرکت در جنگ  سبببود و خانه و ملکش را در مدینه به  7علییاران حضرت 
  6.به مدینه بازگشت 7حسنو بعدها با امام  ه بودجمل فروخته و به کوفه رفت

  ارث. 2
  .به عنوان ارث باقی ماند 7و امام علی 9پیامبراموال و امالك دیگري از 

اموالی از پدرش عبداهللا، مادرش آمنه و همسـرش خدیجـه بـه ارث     9پیامبر
اموالی دیگر نیز وجود  غیر از فدك، 9براي پیامبر 7رضاو به گفته امام  7.ندبرد

                                                           
 .۵۹۹، ص ۳، ج الغابهأسد  .١
 .۱۰۳و  ۵۶، ص ۶۳، ج بحاراالنوار .٢
 .۱۴۶، ص ۹، ج االحکامتھذیب  .٣
 .۱۳۵ -۱۳۴، ص حقایق پنھان؛ ۲۲۵ - ۲۲۴، ص ۱، ج مدینه المنورهتاریخ  .٤
 .۱۴۸ -۱۴۵، ص ۹، ج االحکامتھذیب  .٥
 .۱۴۷، ص ۱، ج الغمهکشف  .٦
 .۲۲۰، ص السلطانیهاحکام  .٧
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مثل باغی در مدینه، چهل شتر، شش اسب و اموالی دیگر که به حضرت  1داشت،
. ما معلوم نیست پس از او در اختیار فرزندانش قرار گرفت یا نها 2رسید، 3زهرا
 3فاطمـه نیز در وصیت خود به اموالی اشاره کرده که از پیـامبر بـه    7علیامام 

  3.در اختیار فرزندانش قرار بگیرد بایدرسیده و 
 3زهـرا که به فرزنـدان حضـرت    ند، امالکی داشتيالقر يواددر  7علیامام 
 کـه  یهنگـام . نداما از اموال نقدي تنها هفتصد درهم به جـاي گذاشـت   4،ندهبه کرد

کـه   نـد بیـان کرد  يا خطبهدر  7حسنامام ، ندبه شهادت رسید 7علیحضرت 
از  هم آن، جز هفتصد درهم که )کنایه از نقره و طال(وي از مال سفید و سرخ دنیا 

کـاري  خـدمت  بـا آن پـول،   ندخواست یمو  ندعطایش زیاد آمده بود، باقی نگذاشت
براي پرداخت قـرض پـدر کـه هشتصـد      7حسنامام  5.دنبخر اش خانوادهبراي 

  6.را فروخت یشاندرهم بود، بعضی از امالك ا
  کشاورزي. 3

که کشاورزي یکی از منابع درآمدي مهـم مـردم گذشـته محسـوب      گونه همان
امالکـی از امـام    7حسـن امام . درآمدزاي امامان شیعه نیز بود يها راه، از شد یم

مزرعه و نخلستانی نیز در دره صدر نخلی واقـع در ینبـع،   . ندبه ارث برد 7علی

                                                           
در ھنگام وفات چیزی از مال  9که پیامبرروایاتی وجود دارد مبنی بر این ،گرچه در بسیاری از منابع تاریخی. ١

 9ھا عایشه و عمرو بن حارث برادر جویریه، ھمسر پیامبر ، که راوی اغلب آننددنیا از خود به جای نگذاشت
 .)۲۸۲، ص ۵، ج البدایه و النھایه؛ ۱۱۷۲، ص ۳، ج االستیعاب؛ ۲۹۴، ص ۲، ج الطبقات الکبری(است 

 .۴۹۶، ص ۱، ج الغمهکشف  .٢
 .۵۲، ص ۱۴ج  ،الوسائلمستدرک  .٣
 .۴۹، ص ۷، ج الکافی؛ ۱۴۸ – ۱۴۵، ص ۹، ج االحکامتھذیب  .٤
انساب ؛ ۲۶۶، ص ۲، ج یعقوبی یختار؛ ۲۶۹، ص األمالی؛ ۴۵۷، ص ۱، ج الکافی؛ ۱۶۰ص  الدرجات،بصائر  .٥

 .۲۸، ص ۳، ج االشراف
 .۱۸۳، ص کشف المحجه لثمره المھجه. ٦
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بـه کشـاورزي مشـغول     هـا  نیزمـ پس طبیعتاً خود یا غالمـانش در ایـن    1.ندداشت
  .ندسیاسی کناره گرفت يها مشغلهخصوصاً پس از صلح که امام از . اند بوده
 و مقرري از حکومت هدایا. 4

ــدایاي حکــومتی اســت  منظــور از  ــرري و ه ــی و مق ــدایاي مردم ــدایا، ه . ه
وجود ندارد  7حسنزیادي از رسیدن هدایاي شیعیان به دست امام  يها گزارش

براي آن دالیلی مثل شکل نگرفتن جامعه شیعه اعتقادي، محدود بودن  توان یمکه 
 اندفرموده 7ريکامام حسن عس. متمکن بودن امام را حدس زد و تعداد شیعیان

آورد، امـام بیسـت برابـر آن را کـه معـادل       7حسنبراي امام  يا هیهدکسی  که
  2.به وي بازگرداند شد یمبیست هزار درهم 

وجـود   7حسـن زیادي از تقدیم هدایاي حکومتی به امـام   نسبتاً يها گزارش
برخی منابع ذیل شرایط صلح امام با معاویه، شرایط مالی را نیـز بـه عنـوان    . دارد

  :از اند عبارتکه  اند کردهذکر  7حسنصلح از سوي امام شروط پذیرش 
 7کوفه موجـود اسـت بـه امـام حسـن      المال تیبپنج میلیون درهم که در . 1

  ؛واگذار شود
 ؛تعلق گیرد 7علیساالنه دو میلیون درهم به حسین بن . 2

 3؛دنباش عبدالشمس مقدمبر بنی ها يمستمردر  هاشم یبن. 3

جمـل و صـفین، در    هـاي درهم بین اوالد کسانی کـه در جنـگ   ونیلیم کی. 4
و ایـن از محـل خـراج     4.، توزیـع شـود  انـد  دهیرسبه شهادت  7علیامام رکاب 
 2.باشد 1دارابگرد

                                                           
 .۱۳۱۹ص  الوفا،وفاء  .١
 .۱۹ص  ،۱، ج اإلحتجاج .٢
 .۲۱۷، ص الطوالاالخبار  .٣
 .۲۱۱، ص ۱، ج الشرائععلل  .٤
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به ویژه بندهاي مالی آن، به روشنی در منـابع نیامـده و مغشـوش     قراردادمفاد 
طرف چنـدین بـار   که پیش از صلح، دو  باشدعلت آن این  رسد یمبه نظر . است

 هرکدام، نگاران تاریخ و احتماالً، اندکردهشروطی به صورت شفاهی و کتبی اعالم 
 يهـا  گـزارش بـه همـین دلیـل،    . انـد  نمـوده از این مفاد را گزینش و ثبت  يا پاره

شدن بیش از یک نامـه بـین امـام و     ردوبدلبرخی منابع،  در .مختلفی وجود دارد
، برخـی  درهرحـال  3.آمـده اسـت   نامـه  صـلح مفـاد   بر سر ها آنمعاویه و مشاجره 

رد  کـامالً احتمال پیشنهاد شروط مالی از سوي امام را با استناد بـه برخـی منـابع    
شروط مالی را از سوي پیک امام دانسته و نه خـود   آوردنابن اعثم نیز  4.اند کرده
، انـد  آورده، برخی منابعی که تعهدات مالی بین امـام و معاویـه را   درهرحال 5.امام

خراج دارابگرد به امـام   6؛اند کردهعدم وفاداري معاویه را نسبت به تعهداتش بیان 
رد را در تابعیـت خـود   گـ چون مردم بصره کـه از نظـر اداري داراب   ؛پرداخت نشد

تنهـا برخـی از    7.داشتند، به تحریک معاویه، حاضر به دادن خراج به امام نشـدند 
کوفه به امام کـه آن را هزینـه سـفر     المال تیباز  منابع به پرداخت پنج هزار درهم

                                                                                                                                        
گرد به زبان فارسی ). ۴۱۹، ص ۲، ج معجم البلدان(روستایی از نواحی اصطخر فارس است  ،یا دارابگرددارابجرد  .١

در علت انتخاب شدن  .)، پاورقی۳۵۶، ص صلح امام حسن(ی شھر است و دارابگرد یعنی شھر داراب اقدیم به معن
گفته شده این سرزمین با مصالحه بین عثمان بن ابوالعاص و رییس دارابگرد به  7دارابگرد توسط امام حسن

ن است، و اناو امام مسلم 9امبرین درآمد، پس چنین شھری مالیات و خراجش در اختیار پاناتصرف مسلم
گان شھدا از این اموال که به امام اختصاص دارد بھره مند بازماند ندخواست یامام م. دنکنیم د مصرفنھرگونه بخواھ

 .)۲۱۱، ص ۱، ج علل الشرائع(شوند 
، ص ۲، ج العبر؛ ۵۷۱، ص تجارب األمم؛ ۴۰۵، ص ۳، ج الکامل فی التاریخاین قرارداد به صورت پراکنده در مفاد  .٢

 .آمده است ۲۱۶و  ۲۱۱، ص ۱، ج علل الشرایع؛ ۶۴۸
 .۵۷۱، ص االممتجارب  .٣
 .۳۹۴-۳۹۳، ص تا زوال امویان 9امبریسیاسی اسالم از رحلت پتاریخ  .٤

 .٢٨٤، ص الفتوح .5
 .٥٧١، ص االممتجارب  .6
 .١٦٠، ص ٥، ج تاریخ طبری؛ ٤٠٥، ص ٣، ج الکامل .7
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و تعلـق گـرفتن سـاالنه     1،نـد همراهان و خانواده خود و پـدرش بـه مدینـه نمود   
  2.اندحضرت اشاره کرده آندرهم به  ونیلیم کی

که بـا معاویـه داشـتند،     خصومتیبا وجود  8حسنین ،ها گزارشطبق برخی 
ـ هدکه معاویه  بار کی« :فرمایندمی 7صادقامام  3.رفتندیپذ یمهدایاي او را   يا هی

آن را  7و عبداهللا بـن جعفـر داد، امـام حسـن     7حسینو امام  7حسنبه امام 
زیاد بود و بقیه را در میان  هم آنبراي اداي قرض خود به مصرف رساند که مقدار 

 اش خـانواده نیز آن را بـراي امـور    7حسینامام . خانواده و غالمانش تقسیم کرد
  4».مصرف نمود

 غیـر از  ،کردنـد  یمـ آنچه امامان به عنوان صله و جایزه از حکومـت دریافـت   
دیگـر مـردم از ایـن حقـوق برخـوردار       مانندائمه . بود المال تیباز  ها آنمقرري 
درهم به عنوان مقرري  ونیلیم کیسالیانه  7حسنامام  ،به گفته ابن سعد 5.بودند

- یمـ اموال را براي کمک به مستمندان اسـتفاده   این از امامان 6.ندکرد یمدریافت 
، محـروم کـردن شـیعیان از حقـوق     هـا  دورهبه خصوص کـه در بعضـی    ،نمودند

. شد یمو فشارهاي سیاسی و اقتصادي در سیاست خلفا و امرا گنجانده  المال تیب
  .آمدند یمخواهی به سوي امامان شیعیان مستمند براي کمک مواقع،در این 

                                                           
  .٣١٨ص  ٥ج،، الکبریطبقات  .1
 .ھمان. 2
  .٤٤اإلسناد، ص قرب  .3
 .٢٣٨، ص ١و الجرائح، ج الخرائج  .4
پذیرفتن « :دیگو یم، نامشروع جایز دانسته یھا از حکومت ،امامان توسطمجلسی پذیرش این ھدایا را عالمه .5

ھر مالی که در دست شخصی که از راه ظلم بر  رایز است، زیبخشش از شخص ستمکاری که غالب شده باشد جا
آن را از  ،ی که ممکن باشدن واجب است به ھر نحوانابر امام و عموم مسلم ،موجود باشد ،امت اسالم غالب شده

گاه آن را در راھی که صالح است مصرف طور رضا و رغبت و خواه به نحو اکراه، آنهدست وی بگیرند، خواه ب
 .)٣١، ص ٤٤، ج بحاراالنوار( نندک

 .٣٣، ص ٥، ج الکبریطبقات  .6
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صـلح امـام    انـد  داشـته کسـانی کـه سـعی     رسد ینمبعید به نظر  ،با این احوال
سودجویانه از سوي امام جلوه بدهند، تعـدادي از   يا معاملهرا به نوعی  7حسن

را به  8حسنیندر اهداي هدایاي هنگفت از سوي معاویه به  زیآم اغراقروایات 
یاز مالی امام ن ،و یا نقل کرده باشند تا به شکلی خودساختهعنوان مستندات ادعاي 

مربـوط بـه    ییهـا  گـزارش  ،از جملـه . بـه دنیـا را نشـان دهنـد     حضـرت و طمع 
امام با معاویه، شرکت امـام در مجلـس معاویـه و دریافـت هـدایا از       يها مالقات
در هیچ منبع تـاریخی   ،پس از صلح و بازگشت امام به مدینه :باید گفت 1 .اوست

سـخنی   ،به مدینه در زمان حیـات امـام  از سفر امام به عراق و شام و سفر معاویه 
سـکونت   جـا  همـان تا آخر عمـر در   ،امام پس از بازگشت به مدینه. وجود ندارد

به نـوعی   اند خواستهکه  است یکسانساخته ذهن  ،روایات گونه نیا ظاهراً. ندداشت
در  خصوصـاً در طـول تـاریخ   . به تحقیر شخصیت امام در مقابل معاویه بپردازنـد 

و افـرادي   نـد ایشان بود يها تهمتزمان امویان و عباسیان، امام در معرض هجمه 
بـه نـوعی بـراي     را امـام از حکومـت   يریـ گ کنـاره سعی نمودند تا  ،چون زهري

روایـات کـه    گونه نیا ،رو نیازا 2.و به طمع مال و ثروت معرفی کنند یطلب شیآسا
ردن مقـام معاویـه بـه دسـت     و در مقابل بـاالب  7حسناز آن تخریب چهره امام 

  .نیست پذیرفتی، دیآ یم
 
  ها نهیهز

 دودسـته در  تـوان  یمـ را  7حسـن امام  ياه نهیهز ،موجود يها گزارش برپایه
شخصی و مربوط به خانواده و صدقات و هـدایاي ایشـان بـه     يها نهیهز: قرارداد

  .پیروان خود

                                                           
  .١٢، ص ١٦، ج نھج البالغهشرح . 1
 .١٢١، ص ٤، ج الطبریتاریخ . 2
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  خانواده. 1
بـه  شخصـی   يهـا  نهیهز، کردند یمکه ائمه صرف امور خانواده خود  يا نهیهز

 ها نهیهزموارد این . شد یمو طبیعتاً از درآمدهاي شخصی آنان تأمین  آمدشمار می
خود امام، غالمان و خدمتکاران ایشـان   يها نهیهززنان و فرزندان امام،  توان یمرا 

  .دانست
از  ،نفقه و مهریه زنان ائمه و نیز نفقه فرزندان آنان، مخـارج تحصـیل و غیـره   

به رفع  دیترد یببزرگواري بودند که  يها انسانآنان . موارد هزینه امامان بوده است
در گزارشـی از  . دادنـد  یمـ نیازهاي خانواده خود و تأمین رفاه آنان اهمیت زیادي 

اشعث هـزار دینـار بـه او     دخترهنگام ازدواج با جعده  7حسنامام  ،اسحاقابی
کنیز و هزار درهم به همراه هر کنیز، توسط امـام   هزار هیهدروایاتی نیز از  1.ندداد

بـه نظـر    زیـ آم اغـراق البتـه ایـن ارقـام     2.دهـد  یمبه یکی از زنانش خبر  7حسن
مهریـه دختـران و زنـان     دنـ کن یمـ تأکید  7حسیندر روزگاري که امام . رسد یم

ارسال چنین مبالغی از سوي امام  3،درهم است 480 9پیامبرطبق سنت  تیب اهل
  .به آسانی پذیرفت توان ینمرا 

روایاتی وجود دارد که گاه تعداد همسران  7حسندرباره دفعات ازدواج امام 
برخـی منـابع    .انـد  رسـانده و حتی سیصد و چهارصـد زن   5نود 4وي را به هفتاد،

ـ ز یشان نیاز مادران ا ،ان فرزندان امامیهنگام ب ـ از جملـه ا . انـد  ردهکـ اد ی ن منـابع  ی
ب یـ ه به ترتکاست  طالبمناقب آل ابیو  االرشاد، االشرافانساب، الکبريطبقات

                                                           
  .١٧، ص ٤ابی طالب، ج آل مناقب  .1
 .٣٥٠، ص ٤٣، ج بحار االنوار؛ ٥٦١، ص ١، ج الغمهکشف  .2
 .٣٩، ص ٤آل ابی طالب، ج مناقب  .3
 .١٧٣، ص ٤٤، ج االنواربحار  .4
 .٢٥، ص ٣، ج انساب االشراف. ٥
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ولـد، پـانزده   ولد، ده فرزند و هفت همسر و امفرزند و ده همسر و ام 25دام کهر 
ولد را به امام نسبت شانزده فرزند و شش همسر و ام و ولدفرزند و نه همسر و ام

. ن تعداد اسـت یترشیه بکداند  یتن م 25سعد تعداد فرزندان امام را ابن. دهند یم
  .اند درگذشته کیودکه در ک ندک یر مکز ذیرا ن یفرزندان يو

 ،امـام انجـام داده   يهـا  ازدواج دربـاره ه کـ وتاه ک یلفرد مادلونگ در پژوهشیو
-س، جعده دختر اشعث، امینب دختر امرؤالقیب زیهمسران آن حضرت را به ترت

ر، کـ ب ین بن ابادختر عبدالرحم مسعود، خوله دختر منظور، حفصهیر دختر ابیبش
ـ گـر روا ید يو. دشمار یل بن عمرو میاسحاق دختر طلحه و هند دختر سهام ات ی

کـه   ،تعداد فرزنـدان امـام   1.داند یم نامطمئنامام را مبهم و  يها ازدواج مربوط به
به عقیده برخی جعل ایـن   2.استنفر  23 ،ترین تعداد ذکر شدهحتی با قبول بیش

 هـاي  یـام قمربوط به دوره منصـور عباسـی، بـه علـت      ،7حسناتهامات به امام 
  3.علیه عباسیان، و براي تخریب چهره امام بوده است 7حسنفرزندان امام 

 يها لباس. ندزیادي داشت يها مرکب، اما ندبارها پیاده به حج رفت 7حسنامام 
غالمـان در اطـرافش    که یدرحالو سوار بر مرکب  زدند یم، عطر نددیپوش یمزیبا 
خـاص زمـان ایجـاب     اوضاعاحتماالً  4.کردندیممدینه عبور  يها کوچهاز  ،بودند

تا  فرمایندبه دنیا، در ظاهر تجمل را رعایت  رغبتیبیامام با وجود زهد و  کرد یم

                                                           
  .٥١١ـ  ٥٠٥ص  ،9جانشینی حضرت محمد. ١
 ٢٣١، ص تذکره الخواص .٢
القول الحسن فی عدد زوجات وسام برھان البلداوی،  :کن 7زوجات امام حسنمطالعه نقد روایات تعدد برای  .3

 -٢٨٩، ص حسن کیستفضل اّهللاٰ کمپانی،  ؛9جانشینی حضرت محمدویلفرد مادلونگ،  ؛7االمام الحسن
، ص ١٣٨٢، ٥٥، شماره کوثر، حسین ایمانی، مجله 7پژوھشی پیرامون فرزندان و ھمسران امام حسن؛ ٢٩٧
، مجله از دیدگاه دونالدسن 7نقد و بررسی زندگی امام حسناّهللاٰ صفری و معصومه اخالقی، ؛ نعمت١١٩-١٠٦
 .)٣٣ -٣١، ص ٣٩، ش ٩١، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، بھار طلوع

 ١٧٣، ص ٤٤، ج االنواربحار  .4
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گروهـی از مـردم    ندو یا هنگامی که شنید1.ندمورد طعن و کنایه مردم قرار نگیرد
تا 2ند، اموالی را قرض کرد و به مردم نشان داددانند یم زیچ یبمدینه وي را فقیر و 

در انظار قرار گرفتن زندگی زاهدانه امام . دندر میان آنان از بین ببر رااین ذهنیت 
معاویه و حاکمان او، تنها شیعیان معتقد و راستین  متجمالنهو در کنار آن سلطنت 

  .گذاشت یمباقی  حضرتاف را در اطر
  صدقات. 2

  :گرفت یمتعلق به سه چیز صدقات ائمه عمدتاً 
  ؛زیچ یبافراد فقیر و  .1
  ؛که توان پرداخت آن را نداشتند یبراي اداي قرض .2
  . افرادي که قادر به پرداخت آن نبودند هیدپرداخت  .3

نیــز درخواســت کمــک مــالی را تنهــا در ایــن مــوارد جــایز  7حســینامــام 
  3. دستندان یم

دو بار نیمـی   7حسنامام . گرفتمیائمه در دسته اول قرار  يها کمکعمده 
گیـري از  در دسـت  7حسـین او و برادرش امـام   4.نداز ثروت خود را صدقه داد

کسـی   يسـو  بـه وقتـی فـردي از عثمـان خواسـت او را     . معروف بودنـد  انینوایب
 هـا  آنفرستاد و  8زد حسنینراهنمایی کند تا از او کمک بخواهد، عثمان او را ن

  5.دینار به او دادند 49پنجاه و  به ترتیب هرکدام

                                                           
را به این  ، با این استدالل اوپس گیرد 3فاطمهحضرت عمر وقتی از ابوبکر خواست فدک را از  ،قولیطبق  .1

مستدرک ( شوند یمردم از گرد او پراکنده م ،مال و ثروتی نداشته باشد 7علیامام کار ترغیب کرد که وقتی 
 .)٢٩٠، ص ٧، ج الوسایل

 .٣٨٩، ص ١٣، ج مستدرک الوسایل؛ ٩، ص ٥، ج وسایل الشیعه؛ ٤٤٠، ص ٦، ج الکافی .2
  .١١٨، ص ٨٥، ج االنواربحار  .3
 ٦٦، ص ٤ج  آل ابی طالب،مناقب  .4
 ١٣٥، ص ١، ج الخصال .5
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و عبداهللا بـن جعفـر در راه    8حسنینکه روزي  کردهمداینی نقل  ابوالحسن
و  ندآنان به پیرزنی برخورد کرد .حج به علت مرگ شترشان گرسنه و تشنه ماندند

پس از مدتی که پیرزن به مدینه آمد امام . پیرزن آب و غذا در اختیارشان قرار داد
هر یـک هـزار گوسـفند و هـزار      ،و براي جبران لطف او نداو را شناخت 7حسن

امـام بـه کسـی کـه از او     «: نقل کرده استچنین هممدائنی  1.دینار به او بخشیدند
در  2نـد پانصـد دینـار پرداخت  سیصـد هـزار درهـم و     ،درخواست کمک کرده بود

کمـک خواسـت،    7حسـن روزي مردي از امام «: گزارشی از بخاري آمده است
گاه کـه  . ندامام در سه نوبت مبلغ چهار هزار دینار و هشت هزار درهم به وي داد

که او درخواست کند، خود طبق نیازش به او ، بدون آنندشد یم آگاهاز فقر کسی 
مـردي   هیدپرداخت  7حسنامام  ،یتی به نقل از بخاريدر روا 3».ندداد یماموالی 

  4.ندرا به عهده گرفت
  

 
  نتیجه

از منظـر منـابع درآمـدي و     تـوان  یمـ را  7حسنسبک زندگی اقتصادي امام 
شـامل موقوفـات و صـدقات،     ،منابع درآمدي امـام . کردایشان مطالعه  يها نهیهز

ــبارث، کشــاورزي، هــدایاي مردمــی و حکــومتی و مقــرري از   ــود المــال تی . ب
مربـوط بـه خـانواده و     عمـدتاً  ،زنـدگی امـام   يهـا  نـه یهزمربوط به  يها گزارش
  .ایشان به مستمندان است يها کمک

                                                           
 ١٣٥، ص ١، ج الخصال؛ ٥٦٠، ص ١، ج الغمهکشف .١
 ٢٩، ص العدد القویه؛ ٥٥٩، ص ١، ج الغمهکشف .٢
 ٣٤٢، ص ٤٣، ج بحاراالنوار .٣
 .ھمان .٤
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تر بـر  درآمد ایشان بیش حضرتپس از صلح و خارج شدن خالفت از دست 
حضـرت  و  7علـی امـام  ، 9پیـامبر میراثی که از . درآمدهاي شخصی متکی بود

 ،اقتصادي ایشان مثـل کشـاورزي   يها تیفعالچنین بود و هم مانده یباق 3فاطمه
هدایاي حکومتی و مردمی نیز بخشی از . داد یمسهم مهمی از درآمدها را تشکیل 

  .درآمدها بودند
گزارشی مبنـی بـر   . نقش چندانی قائل بود توان ینماما براي وجوهات شیعیان 

شـیعیان   ،یـن دوره ا در .یافت نشد 7حسنخمس یا زکات از سوي امام  گرفتن
 .هنوز فقه خاصی شکل نگرفته بـود . و جامعه شیعه نوپا بود بودند اعتقادي اندك
کـه خمـس غنـایم     شـد  یمـ عموماً خمس از غنایم گرفته  9پیامبربر اساس فقه 

  .گرفت یمجنگی و زکات در اختیار حکومت قرار 
 تـوان  یمـ را  المـال  تیب، هدایا و مقرري از يکشاورز مواردي چون موقوفات،
چون مخارج خود امام، خانواده، کنیـزان و   ییها نهیهزجزو درآمدهاي شخصی و 

 يا پاره. غالمان و کمک به خویشاوندان را نیز جزو مخارج شخصی محسوب کرد
به سـبب تصـدي    توان یماز هدایا و تولیت بخشی از صدقات و موقوفات را نیز 

  .جایگاه امامت از سوي ایشان دانست
بـه ویـژه در بخـش     7حسناز سبک زندگی اقتصادي امام وضعیت روشنی 

 عمـدتاً  ،امـام  يهـا  نـه یهزاز  مانده یباق يها گزارش. ترسیم کرد توان ینم ها نهیهز
نگـاران بـه ثبـت آن همـت     فضـایل  رسد یمحول صدقات ایشان است که به نظر 

. اقتصادي ایشان موجـود نیسـت   يها تیفعالو گزارش زیادي از دیگر  اند گمارده
ترین در مدینه و دور بودن از کوفه که بیش یشانتقیه امام، حضور ا :گفت توان یم

 ،هـا  گـزارش  گونه نیاعدم احساس ضرورت در ثبت  ند وبود جا آنپیروانشان در 
  .دخیل بوده است ها آندر کم بودن تعداد 
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  7یمجتبحسن امام در سیره انفاق و روزي رابطه 
 

 ياصغر یعلفرزانه 
 

  چکیده

 7یمجتبـامـام از دیـدگاه حـالل و آثـار آن  یرابطه انفاق و روز یبررس
 لیـو از نـوع تحل یفیتوص وهیبه ش حاضر روش پژوھش. داردبسیار اھمیت 

که اسناد و مدارک مربوط به موضوع  بیترت نیبد .انجام شده است یاسناد
. گردیـدپژوھش پرداخته  یھا افتهیبه ارائه  یفیک وهیشد و به ش یگردآورد
 یھـا روش، و انفـاقپس از تعریف اصطالحات روزی حالل  نوشتار، در این

امــام از منظــر  حــالل یانفــاق و روز اســالم، رابطــه یھــا موزهآانفــاق در 
در  ایـن دو یو فرھنگـ ی، اقتصـادیاجتماع ،ینید -یآثار اخالق و 7یمجتب

از آثار  یمند بھره، شرایط 7یمجتبامام  یھا آموزه ژهیو به اسالمیفرھنگ 
حـالل در  یکسـب روز ی، اقتصادیاجتماع ،ینید ،یاخالق یکارھاراهانفاق، 

 جـهینت نیـبـه او  شدبررسی  از دیدگاه آن حضرت ژهیو به اسالمیفرھنگ 
انفاق تنھا به . حالل وجود دارد یانفاق و روز نیب یادیکه ارتباط زیم دیرس
انفاق  نیچنھم. شود یمشامل  زیرا ن یبلکه امور معنو ،ستیمختص ن اتیماد

افـراد  یانفـاق روز قیـشـود و از طر پذیرفتـهحالل باشد تـا   یروزاز  یدبا 
پـژوھش کـردن  یکاربرد منظور به ییھا شنھادیپ زین انیپا در .ابدی یم شیافزا
  .تشده اس داده
  .رابطه، آثار، 7یمجتبامام ، حالل یانفاق، روز:یدیکل گانواژ
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  مقدمه
و انفـاق  حـالل   يسـب روز کبه  يادید زکیسفارش و تأ ،ان اسالمیشوایپ
ـ  ،و انفـاق حالل  يه روزکجا از آن .اندکرده ـ در ترب يا العـاده  فـوق ر یأثت ت ی

ـ موظف است  يافراد جامعه دارد، هر فرد درست بـه  ه در مـورد درآمـد و   ک
ن یت الزم را به عمل آورد تا تأمیدقت و حساس ،خودش يروز دست آوردن

  .و بخشی از آن را انفاق نماید ق حالل باشدیاز طر اش یزندگمخارج 
براي برطرف کردن فاصله طبقاتی و از بین بردن فقر  کاري راه ،سو کی انفاق از

براي خودسازي و تزکیه نفس در راه تکامـل   يدستور ،از جامعه و از سوي دیگر
 يهـا  آموزهه در کاست  يم ارزشمندیاز جمله مفاه ،مقوله انفاق. استروح آدمی 

ـ ااگر . است شده يا ژهیوتوجه  به آنم، یرکقرآن  ویژهبه ینید ن اصـل ارزشـمند   ی
، یاجتمـاع ی، اخالقـ  يها عرصهدر  يادیز يردهاکارکت و به آن عمل شود، یرعا

 يهـا  فاصـله اهش کل ثروت و یاز اسباب تعد یکیدارد و ... و ی، فرهنگياقتصاد
را بـه   انزگاریو پره انر گوناگون مؤمنیم با تعابیرکقرآن . در جامعه است یطبقات

  .، سفارش نموده استانو مستضعف انریقبه امور ف یدگیانفاق و رس
-او مـی دستی و فقـر  مفید است و از تنگ فرد نیازمندکه انفاق براي ضمن این

  .آورد یمکننده نیز افزایش روزي را به همراه براي انفاق کاهد،
ارزش محسـوب   خـود  يخود بهبسیاري از کارها مانند ایثار و انفاق که در دنیا 

ایمـان   بـا  آیند که همراه شوند، در قرآن کریم در صورتی ارزش به حساب می می
  :داند را ارزشمند نمی انقرآن کریم، انفاق کافر. باشند
ِ َو ال ِبـاْلیَْوِم اآلِخـِر َو َمـْن یَ ...( کُـِن َوالَِّذیَن یُْنِفُقوَن َأْمَوالَُھْم ِرئَاَء النَّاِس َو ال یُْؤِمنُـوَن ِبـاّهللاٰ

ْیَطاُن لَُه َقِریًنا َفَساَء َقِریناً  و همانان که اموال خود را براي نمایاندن به مردم انفاق  1)الشَّ

                                                           
  .۳۸سوره نساء، آیه .  ١
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او  نینشـ  هـم و کسـی کـه شـیطان     ؛کنند و به خدا و روز واپسین ایمان ندارند می
  .است ینینش همباشد، چه بد 

 نیتـر  حـالل و از  به دسـت که از راه حالل  شودپذیرفته میانفاق در صورتی 
ه از هـر  کـ بل ،ستیانفاق، خاص مال ن .چیزهایی باشد که روزي انسان شده است

گـران  ینـد و بـه د  کرا انفـاق   يقـدر  باید ،داده يه خداوند به انسان روزک يزیچ
  .برساند
. یشـان بـود  ا سابقه یبانفاق و بخشش  ،7یامام مجتب برجستهاز صفات  یکی

  : دیگو یمابوهشام قنّاد 
د بـا مـن چانـه    یهنگام خر .بردم یماال ک 7یحسن بن عل يبصره برا من از

ه تمـام آن  کگاه من هنوز نشسته بودم  یول کرد یم يداریو متاع را خر زد یم
ه کـ رده اسـت  کـ نقل  9پیامبرپدرم از : گفت یم«و  دیبخش یمرا در راه خدا 

نـه  خـورده نـه سـتوده اسـت و     بیالمغبون ال محمود و ال مأجور؛ فر: فرمود
  1پاداش يدارا

 
 بیان مسأله

و اتفاق مکاتب، معیار و مالك ارزشمندي رفتار و گفتار، تنها عمـل   تر بیشدر 
اما . شود آن عمل توجهی نمی دادن ت فرد در انجامنتایج آن است و به انگیزه و نی

اهمیـت کلیـدي در    ،نیت و انگیزه فرد :معصومانسیره عملی  در قرآن کریم، و
اي است که انسان بر اساس  جا اراده و انگیزهت در اینمراد از نی .دارد دادن ارزش

  .زند یمعملی  دادن آن دست به انجام
الت ککسب روزي حالل و حل مش ،7یمجتبامام  ژهیو به :امامانره یدر س

، اندفرمودهد کیتأ به آنو بارها دارد  يا ژهیوگاه یجا ،گرانید يها يازمندینن یو تأم
                                                           

امیرکبیر، : ، تھران۲۶۲ص ، ترجمه علی مؤیدی، ۷فرھنگ جامع سخنان امام حسین، و ھمکاران شریفیمحمود .  ١
۱۳۸۵.  
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ـ   یخ و سـ یتـب تـار  کدر  وجـو  جست كبا انده ک يا گونه به  یره، بـه مـوارد فراوان
الت مـردم  کگره از مش ی،مال يها کمکنماز، دعا و  آنان از طریقه ک میخور یبرم

  .اند نمودهن یرا تأم ها آن يها يازمندینگشوده و 
 

  پژوهشپیشینه 
انجـام   7یمجتبـ انفاق و روزي حالل از منظـر امـام   باره ی درپژوهش تاکنون
 ،ولی به جهت ارتباط بـا موضـوع  . دهدنشان  را ها آنرابطه بین  یخوب بهنشده که 

   .با بحث ما دارند تري بیشکه ارتباط  شود یمبه ذکر چند مورد اشاره 
بررسی آیات االحکام انفاق فی سـبیل   در پژوهش خود با عنوان) 1379( فیض

خالصـه   کـه وري و شـرح داده  گـردآ را آیات مربوط به انفـاق در راه خـدا    ،اللّه
در قرآن از انفاق به عنوان راهی براي تثبیت نفـس و  : مطالب آن به این قرار است

احراز شخصیت مستقل، روشی براي حل مشـکل فاصـله طبقـاتی، مـانعی بـراي      
براي پیمودن راه خدا و تجارتی نابودنشدنی یاد شده  یگاه هیتکهالکت اجتماعی، 

باشـد، یکـی از    بـاارزش ور از منت و ریا و از امـوال  د که یدرصورتانفاق . است
بـه دو صـورت    تواند یمانفاق . صفات بارز مؤمنان و مایه تقرب به خداوند است

که تنها شـخص  آشکار و پنهان انجام گیرد و داراي آثار زیادي است؛ از جمله این
در . برد یمد سو تر بیش؛ بلکه انفاق کننده به مراتب شود ینم مند بهرهگیرنده از آن 

رعایـت اعتـدال و مالحظـه مراتـب      هـا  آنانفاق شروطی وجود دارد که از جمله 
شـده اسـت؛ زیـرا در    کنندگان نیز تضمینپاداش و آینده انفاق. خویشاوندي است

کـه انفـاق کننـدگان بـه خداونـد       گردیـده قرآن از انفاق به عنوان وامی نیکو یـاد  
 .کند یماعطا  ها آنو خداوند پاداشی عظیم در برابر آن به  دهند یم

انفـاق را یکـی از    ،خـود  پژوهش يها افتهی بر اساس) 1383( عزیزي ابرقویی
راسـتین نهـاده شـده و     مؤمنـان وظایف مهم الهی دانسته که بر عهده مسلمانان و 
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ترویج  .است مهم بلکه نزدیکی به خداوند ،مادي در انفاق مطرح نیست يها جنبه
 ردیگ یمبا تهذیب فکر و اصالح اندیشه صورت  ،فرهنگ انفاق نیز از دیدگاه قرآن

. گوناگون در جهت نیل به این هـدف اسـتفاده کـرده اسـت     يها وهیشکه قرآن از 
به دنبال دارد کـه بـراي زنـدگی دنیـوي و      يا ارزندهآثار بسیار  ،انفاق در راه خدا

در مسیر انفاق وجـود دارد کـه    ییها آفتاخروي شخص سودمند است، موانع و 
-بیان تواند یم ،انفاق شخصی یطورکل بهمبراست و  ها آن ازپیشه راستینی هر انفاق

 .باشد ها انساناجتماعی  و عدم رشد فردي یا رشدگر 
 

 پژوهشسؤاالت 

  :از اند عبارت ،پاسخ داده خواهد شد ها بدان پژوهشسؤاالتی که در این 
  کدامند؟ 7امام مجتبی يها آموزهانفاق در  يها روش. 1
 وجود دارد؟حالل  يانفاق و روز بین يا رابطهچه ایشان، از منظر . 2

حالل در  يانفاق و روز یو فرهنگ ي، اقتصادیاجتماع ،ینید -یاخالق آثار. 3
 کدامند؟ 7یمجتبامام  ژهیو بهاسالم  يها آموزهفرهنگ و 

 ؟چیستاز آثار انفاق  يمند بهرهشرایط . 4
 يکسـب انفـاق و روز   ياقتصـاد  و یاجتمـاع  و ینید -یاخالق يکارهاراه. 5

  کدامند؟ 7مجتبیامام  ژهیو به اسالم يها آموزهحالل در فرهنگ و 
 

  روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیل اسنادي است که به توصـیف روزي  

و سیره امام  ها شهیاند ژهیو به :روایات معصومان ي از آیات وریگ بهرهانفاق با  حالل و
با یکدیگر و تـأثیر   ها آن، رابطه حالل يانفاق و روزپرداخته و سپس اهمیت  7مجتبی

  .و آثار کسب روزي حالل و انفاق استخراج و عرضه شده است.... آن در زندگی 
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  یشناس اصطالح
  انفاقمفهوم رزق و 

گسترده اسـت   یمعنا و مفهوم ي، دارایقرآنر، در فرهنگ یرزق همانند واژه خ
بـا توجـه بـه فرهنـگ      یراغب اصفهان. ندارد اختصاص يویو دن يبه رزق ماد و

ـ البتـه ا  1کنـد  یمـ ا و آخرت معنـا  یدن يجار يای، رزق را به عطایقرآن ن واژه در ی
 2یزنـدگ ات یقوت روزانه و ضرور، طعام يبه معنا ،متعارف و معمول ياربردهاک

 3. رود یمار ک، به شود یمم کآنچه وارد شهر نیز و 
ا تمـام شـدن   یرفتن آن  نیو از ب يزیگذشتن هر چ يادر لغت به معن نیز نفق
کـردن مـال از ملـک و قـرار دادن آن در      رونیانفاق در اصطالح ب 4.است زیآن چ

و هر آنچه  باشد نیدر راه د  مال بخشش ایصدقه  قیاست که از طر يگریملک د
  5.خدا به آن فرمان داده است

 

  انفاق در فرهنگ اسالمی  يها روش )الف
  الحسنه قرض. 1

 همه را به کار برده کهترغیب مؤمنان به انفاق، تعبیر قرض دادن  يخداوند برا
 نفقـه ، خمـس ، اتکـ انفاقات واجب و مستحب مانند ز :ردیگ یمموارد را دربر این

 ياعـتال  ،احسان به فقرا و ایتام و سادات، رحم لهص، مستحب صدقه، النفقهواجب
بـه اهـل    کم، ک:بیتبراي اهل يمصارف حج و زیارت و سوگوار، دین کلمه

 یدر حد خـود، عبـادت   که هر یکه و سایر مصارف خیریه کتب علمیعلم و نشر 
 6.استثواب بسیار  يبزرگ و دارا

                                                           
  .ق۱۴۱۲، ذیل واژه رزق، دمشق، دارالعلم، ۳۵۱، ص مفرداتراغب اصفھانی، .  ١
  .۱۳۷۳دانشگاه تھران، : ، ذیل واژه روزی، تھران۱۰۸۹۴، ص ۸، جنامه دھخدالغتدھخدا، اکبر علی.  ٢
  .۳۵۱ھمان، ص ، مفردات.  ٣
  .۵۰۲ھمان، ص .  ٤
 .۱۳۷۲انتشارات ناصر خسرو، : ، تھران۵۱۵، تحقیق محمدجواد بالغی، ص بیانالمجمعشیخ طبرسی، .  ٥
 .۱۳۷۸اسالم، : ، تھران۴۹۸، ص۲، جالبیاناطیبطیب، سیدعبدالحسین .  ٦
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 شـود  ینمار خیر نزد خداوند ضایع که کآن است  ،تعبیر به قرض از انفاق سر
خیـر،   يارهـا کو   انفـاق قرض الزم است، خداوند در برابر  يه اداک گونه همانو 

 1.دیفرما یمپاداش عنایت 
 صدقه. 2

خـود را در راه خـدا صـدقه     يهـا  کفـش همه اموال خود حتی  7مجتبیامام 
  : ابن عساکر به سندش از عامر نقل کرده که گفت .دادند

   2تصدق بفرد نعله ین حتیماله مرّت یقاسم اللَّه تعال یبن علانّ الحسن 
ک عـدد  یبه  که نیا یم نمود، حتیاموالش را دوبار با خدا تقس یحسن بن عل

  .نش صدقه دادیاز نعل
  وقف. 3

حـبس ثـروت و قـرار دادن     یعنـ یوقف . استانفاق  يها روشوقف از دیگر 
وقف بـه دو صـورت انجـام     3جهاتا ین یشخص، اشخاص، عناو يمنافع آن برا

ن یهم اشخاص معیخاص، موقوف عل وقفدر  .وقف عامو  وقف خاص :شود یم
ن ی، از منافع عبیبه ترتا در طول هم یگر یدیکه در عرض کهستند  يو محدود
  .نندک یاستفاده م

 یه فـردا خـواه  کن کآخرت خود چنان عمل  يبرا« :اند فرموده 7یامام مجتب
اگر مردم بـه   .»یشه زنده هستیا همیه گوکن کخود چنان عمل  يایدن يمرد و برا

 هـا  آن يا بـرا یـ نـدن از دن کدل  ،نندک كآن را در وث توجه داشته باشند ین حدیا
 يا و توجه به عمل وقـف را بـرا  یندن از دنکث دل ین حدیا كدر. شود یآسان م
 .افتیش خواهد یند و آن وقت توجه به عمل وقف افزاک یها آسان م انسان

توسعه آخرت خـود قبـل از    يبرا« :اند فرمودهدیگر  یثیدر حد 7یامام مجتب
                                                           

 .ق۱۴۲۲العربی، التراثداراحیاء: ، چاپ چھارم، بیروت۱۴۲، ص ۶، جتفسیر کبیرفخر رازی، .  ١
  .ق۱۴۱۵دارالفکر، : ، بیروت۱۴۳، ص تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر.  ٢
   .ق۱۴۱۰مؤسسه مطبوعات، اسماعیلیان، : ، قم۶۲، ص۲، جتحریرالوسیلهخمینی، امام . ٣
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  .است مؤثروقف  برايز در تالش یث نین حدیا كتوجه و در ».دینکمرگ تالش 
  رسیدگی به محرومان. 4

کـه در سـیره    اسـت  انفـاق  يهـا  روشیکـی دیگـر از    ،رسیدگی به محرومان
   .زیاد به آن سفارش شده است :معصومان

   :کندمی نقل 9امبریپابن مسعود از  
در  خواهد یمهر کس «: دیدم بر سومین در دوزخ نوشته شده ،شب معراج در

عریـان را بپوشــاند و هــر کــس   يهــا بــدنروز قیامـت عریــان نباشــد، بایـد   
کنـد و هـر    رابیسباید تشنگان را در دنیا  ،در آن روز، تشنه نماند خواهد یم

نباشد، باید گرسـنگان را در ایـن دنیـا     گرسنهکس مایل است در روز قیامت 
   1.دهدغذا 

آن حضرت چیزي  .درخواست کمک کرد 7امام مجتبیروزي مردي فقیر از 
 يسـو  بـه د، او را نبرگردان دیناامآن فرد را  ندخواست ینمو چون  نددر دست نداشت

تـا خلیفـه را در سـوگ دختـرش تسـلیت بدهـد و        ندبارگاه خلیفه راهنمایی کرد
آن حضرت همدرد محرومان، همراه ضـعیفان،  . دریافت دارد يا صله، لهیوس نیبد
  .بود انیکروب يآوا همفرشتگان و  ينوا هم

 اگرچـه ، دیـ گردان یبرنمـ  دیرا ناام يازمندینچرا هرگز  :شد عرض حضرت به
  : فرمود »؟دیسوار بر شتر باش
خداونـد مـرا    کـه  دارم دوسـت و  هسـتم خداوند  درگاه ازمندین هم منخود 
. کنم دیمرا ناا ازمندانین، هستم ازمندین که یدرحال دارم شرمنگرداند و  محروم
 مـن  عادتبدارد و  یارزان منرا بر  شیها نعمت که است نیاخداوند  عادت
اگـر از   کـه  ترسـم  یمـ ، کنمعطا  بندگانش بهرا  شیها نعمت که است نیا هم
  2.برداردخود  عادتاز  دست همخداوند  ،بردارم دستخود  عادت نیا

                                                           
 .ق۱۴۰۸البیت، مؤسسه آل: ، بیروت۳۱۷، ص ۳، جالوسائلمستدرکمحدث نوری، .  ١
 .۱۳۷۹نشر شریف رضی، : ، قم۱۲۳، صکنزالمدفونازعلماء،  جمعی.  ٢
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  ينواز همانیم. 5
تب اسالم بـه  که در مکاست  خوب انسانی يها خصلتی از ک، یينواز همانیم

با برخورد انسانی و عاطفی با  پیشوایان دینی ما نیز. آن سفارش زیادي شده است
  .باید میهمانان را گرامی داشت هک آموزند یممیهمانان خود، به ما 

. شـناخت  ی، حتی اگر آنان را نمـ کرد یاز مهمانانش پذیرایی مهمواره  7امام مجتبی
 بـرد  یرا به خانه خود م دستان یایشان ته. امام به پذیرایی از بینوایان عالقه زیادي داشت

   1.دیبخش یها لباس و پول م و به آن کرد یو به گرمی از آنان پذیرایی م
  مؤمن کردن ياری. 6

که بتوانـد  . ردیگ یمبلکه هر چیزي را در بر  ،شود ینمانفاق به مادیات محدود 
  :ندیفرما یمانفاق دانش باره در 7دیگران سودمند باشد امام مجتبیبراي 

ـ گـران را  یاموز و علـم د یش را به مردم بیدانش خو ـ ر؛ زیـ اد بگی ـ را در ای ن ی
  2يا فراگرفته، یدانست ینمو آنچه را  يا کردهدار یصورت، دانش خود را پا

   زکات. 7
و  یمـال  یه در واقـع آزمـون  کـ ن اسالم اسـت  ین مبیاز واجبات د یکیات کز
 کـن  شـه یردر جهـت   يمسـلمانان و ابـزار   يو معنو يطهارت ماد يبرا يا لهیوس
  .شودمحسوب می یاسالم ردن فقر در جامعهک

ـ ر یه مسـ ک اندکردهد کیته تأکن نیبر ا ي،ات متعددیدر روا  یشـت یمع يازیـ ن یب
ه رفـع  کات آن است کع زیتشر یاصل يها علتاز  یکیو  گذرد یمات کاز ز مردم

  .دستان شودیته از ازین
  :دیفرما یم 7امام مجتبی
  3.شود ینم مال شدن کم موجبهرگز  دادن زکات

                                                           
  .ق۱۳۷۹للنشر، مؤسسه العالمه: ، قم۱۷- ۱۶، ص۴، جطالبناقب آل ابیم، ابن شھرآشوب.  ١
 .ق۱۳۹۶االسالمیه، مکتبه: ، تھران۱۱۱، ص۷۵، جبحاراالنوارمحمدباقر مجلسی، .  ٢
 .۱۳۷۲البیت، مؤسسه آل: ، قم۲۶۴-۲۴۶، ص ۱، ترجمه سیدمنصور نادری، جاالسالمدعائم، قاضی نعمان.  ٣
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  7روزي حالل از منظر امام مجتبی بین انفاق و رابطه )ب
  افزایش روزي و انفاق. 1

از مـال خـود را بـه     یمرتبه انفاق، است که افراد به دلخواه، بخش نیاول صدقه
ــی ــتانته ــ ســائالنو  دس  .اســت يروز ادشــدنیزصــدقه موجــب . بخشــند یم

  : فرمود 7مؤمنانریام
  1بالصدقۀاستنزلوا الرزق 

  !دیکن يصدقه، طلب نزول روز لهیبه وس 
   :نداسالم فرمود یغمبر گرامیپ

ن اَ خت نَفسهیمنَ بِالخلف س   !بِالنَفَقَه قَ
ردن سـخاوتمند  کـ در انفـاق   ،ن داشته باشدین به عوض و جانشیقیه ک یسک

  2خواهد بود
  آوردن روزي حالل به دستشرط پذیرش انفاق، . 2

  : ندیفرما یم 7امام علی
  ؛نفقیاالنفاق، طلب الحالل لما یاصل االمورف

انفـاق   بـراي رش انفاق، به دست آوردن مال حالل یپذ یط اساسیاز شرا 
  3است

 یرسان يروزدر  يگر واسطهضرورت . 3

پناه دادن  مانند ،يخداداد يها نعمتاز  هاآن يسازمند بهرهگران و یبه د کمک
 يمنـد  بهـره سبب  داران نیدن و ید کردن ياریو ) 72 :انفال(مهاجران به مؤمنان و 

 .شود یمآسان و فراوان  ياز روز

                                                           
  .تادفتر تبلیغات اسالمی، بی: ، قم۳۹۵شرح غررالحکم، ص ،یآمدعبدالواحد  . ١
انتشارات اسماعیلیان، : ، قم۳۴۰، ص۴عروسی حویزی، تفسیر نورالثقلین، تحقیق سیدھاشم رسولی محالتی، ج.  ٢

  .ق۱۴۱۵
  .١٣٦٧دفتر نشر فرھنگ اسالمی، : ، تھران٤٣، ص ٤، جالحیاهمحمدرضا حکیمی و دیگران، .  ٣
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اد ی 2،خطاتوبه از گناه و  1داشتن یاله يو تقوا ين عوامل، خودسازینار اکدر 
ـ تقو جهـت را در یاست؛ ز مؤثرار یبس زین 4نماز ییو برپا 3خدا در همه احوال ت ی

  .و آسان است حساب یب يه خود عامل جلب روزکاست  يدیتوح يباورها
 
 آثار انفاق و روزي حالل در فرهنگ اسالمی  )ج

  دینی -آثار اخالقی. 1
است که بـه چنـد    ینیو دآثار اخالقی  ،الل در جامعهاز آثار انفاق و روزي ح

  :شود یماشاره  ها آنمورد از 
  مانیحفظ ا1-1-

 بـا دادن را  مانتـان یا 5»بالصـدقۀ  مـانکم یسوسـوا ا « :ندفرمود 7حضرت علی
  !دیکن یصدقه، اداره و سرپرست

  پاکی نفس -2-1
ـ از رذا ياریشدن نفس از بس كانفاق موجب پا  هکـ  اسـت؛ چنـان   یل اخالقـ ی

و مصادیق انفاق به  ها روشاز  یه خود یکک-ات دادن کز يبرا یژگین ویوجود ا
ـزَ (: ح شده استیتصر ،رود یشمار م هِّرُهم و تُ طَ ۀً تُ دقَ هِم ص موال ذ من اَ هـا  کیخُ هِم بِ
لَ لِّ عآن،  لهیوسـ  بـه بگیـر تـا   ) زکات عنوان به(اي  صدقه ها آناز اموال  )...هِم یوص

   6؛»دعا کن ها آنبه ) به هنگام گرفتن زکات(و ! و پرورش دهی يساز پاكرا  ها آن
ی، مال دوستی و بخل، از جمله رذایلی است کـه بـا انفـاق کـردن از     ادوستیدن

  .شود انسان دور می

                                                           
  .۳و ۲، آیهطالق؛ سوره ۳۱، آیهیونس؛ سوره ۸۸، آیهمائده؛ سوره ۲۱۲آیه، بقرهسوره .  ١
  .۶۲و  ۶۰، آیه مریمسوره .  ٢
  .۳۸و  ۳۷ ، آیهنورسوره .  ٣
  .۳۸و  ۳۷ ، آیهنور؛ سوره ۴و  ۳ ، آیهانفالسوره .  ٤
 .۳۹۵ھمان، ص ،یآمد.  ٥
  .۱۰۳سوره توبه، آیه .  ٦
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  یآرامش روح -3-1
ـ انسـان و تغذ  يت معنـو یـ نـه ضـرورت ترب  یدر زم 7یمجتبـ  امام ه روان او ی

   :دیفرما یم
ه یؤذیجنب بطنه ما یمعقوله، ف یر فکتفیف ال کیوله کما یر فکتفیعجبت لمن 

   1؛هیردیودع صدره ما یو 
ه سـالم و  کـ ( کند یمر کخود ف یجسمان يه در غذاک ياز فرد کنم یمتعجب 
م کجه شی، در نتشدیاند ینمش یروح و جان خو ياما در غذا) باشد یبهداشت

را در مقابـل آنچـه    اش نهیس یول ،کند یمحفظ  بخش انیز يخود را از غذاها
  .کند یمرها  گرداند یمآن را پست 

  رتیو بص یآسودگ -4-1
  : ندیفرما یم 7مجتبیامام 

ـ بـر حر [ره شـدن  یـ چ يه براک یسکن، همانند ک، تقالّ ميدر طلب روز  ]فی
دسـت   و کوشـش ار کـ ه از کـ ن کـ ه مکیز چندان تیر نیبه تقد ، وکند یمتقالّ 

و ت اسـت  از سـن  ،خـدا رفـتن   ]يو روز[فضل  يجوورا در جستی؛ زیشک
 يدار شـتن یخونه . طبع و مناعت يدار شتنیخواز  ،يبودن در طلب روز آرام

ـ را ز ينـه حـرص، روز   و سازد یمرا از انسان دور  يطبع، روز و مناعت اد ی
افتـادن در ورطـه    حـرص زدن، موجـب   قسـمت شـده و   ي؛ چه روزکند یم

  2.استگناهان 
  ها خاطرهجاودانگی در  -5-1

 يا چهـره انفاق این اسـت کـه انسـان الهـی از خـود،       دیگر از آثار دینییکی 
ـ و بـه کار نیـک   .ماند یمو همواره کار نیکش با یاد نیک زنده  سازد یمماندگار   ژهی

 ،شوند، عـالوه بـر پـاداش اخـروي     مند بهرهاگر اثرش طوالنی باشد و دیگران نیز 
 7امـام علـی  . شـود  یمـ  هـا  خـاطره موجب زنده ماندن نام و یاد صـاحب آن در  

                                                           
  .۱۴۵ - ۱۴۴ ھمان، صراوندی، .  ١
 .ش۱۳۶۲مکتبه اعالم االسالمی، : ، قم۴۳۲، ص۴، جالحکمهمیزانی، شھر یرمحمدی .  ٢
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  1»به جایگاه مردگان برده شود اگرچهاست،  زنده کوکارینشخص «: ندیفرما یم
  : ندیفرما یمدر حدیثی  7امام مجتبی
 کینکار  مشغول کوکارین کهشود  یم معلوم، رندیبرگ پردهخدا سوگند اگر  به

  2!خود يبدکردارو بدکار گرفتار  استخود 
 رهایی از عذاب

رهـایی از   ،برشـمرد در زندگی دنیـوي   توان یماز جمله آثاري که براي انفاق 
. شـود  یمـ الهی است که به سبب گناهان بر انسان و یا جامعه سـرازیر   يها عذاب
 .خود را آماده پیامدهاي طبیعی دنیوي آن کند یدبا  .گناهی را مرتکب شود هرکس
  : دیگو یمبن مالک  انس

 ای( ،ي، سوربن معاذ انصارگشت یاز غزوه تبوك بازم 9که رسول خدا يروز
. دسـت داد  9امبریـ بـه اسـتقبال آن حضـرت شـتافت و بـا پ     ) يسعد انصـار 

ـ ا تیها چه باعث شده که دست«: حضرت فرمود بسـته  نـه یسـفت و پ  گونـه  نی
حضـرت   ».کـنم  یام کـار مـ   کسب نفقه خانواده يبرا لیبا ب«: جواب داد »باشد؟

 3».کند یدست هرگز آتش جهنم را حس نم نیا«: رمودو ف دیرا بوس يدست و
 
 آثار اجتماعی. 2

  :شود یمبه تعدادي از آثار اجتماعی انفاق اشاره  دامهدر ا
  از فقر و رفع آن گیريپیش -1-2

از گرفتـار شـدن در دام فقـر     ،دادنبا انفاق کردن و صـدقه   توانند یم ها انسان
 برطـرف فقـر خـود را    لهیوسـ  نیبددچار فقر هستند،  اگر یحتگیري کنند و پیش
   :دیفرما یم 7باقرامام  بارهدر این. سازند

  و الصدقه ینفیان الفقر؛  آلبر
                                                           

  .۳۹۳، ص۱آمدی، ھمان، ج.  ١
  .ق۱۳۷۶الصدوق، مکتب: ، تھران۲۴۰، صالعقولتحفابن شعبه حرانی، .  ٢
 .تادارالفکر، بی: ، بیروت۳۴۲، ص۷، جتاریخ بغدادخطیب بغدادی، .  ٣
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  1.برد یمکردن و صدقه دادن فقر را از بین  یکین
  رفاه عمومی -2-2

 :دیفرما یم 7صادق امام
خ یستحیلم  من ر و تُه ن طلبِ المعاش خَفَّت مؤونَ می ع م ع ؛یباله و نُ الُه   
آسـان و   شیهـا  یسـخت ، کنـد، بـارش سـب   که از طلب حالل شـرم ن ک یسک

 2.رندیگ یمدر رفاه قرار  اش خانواده

خـانواده   خـرج کـردن بـراي   در  انه ثروتمنـد کـ شده اسـت   دیکتأ اتیروا در
  .نندکن يآنان خوددار شیرفاه و آسا نینباشند و از تأم ریگ سخت

  کمک دیگران برخورداري از -3-2
در نتیجـه هرگـاه   ، ، آنان را مدیون خود کردهکند یمکسی که به دیگران نیکی 

اما کسی که بـه دیگـران بـدي    . شتابند یمبه آنان احتیاج داشته باشد، به کمک او 
آیـد، دیگـران    بـه دسـت  کرده، همیشه در معرض انتقام است و هرگـاه فرصـتی   

  .رسانندآزارش می
ـ فرما یم 7امام علی  بـدکار مـورد   بـه  و  شـود مـی  نیکوکـار حمایـت  از « :دی

  3»!اهانت
  دوستی و محبت دیگران -4-2
احسان ... دیآ یمدل دیگران به دست  ،با احسان: فرمایندمی 7یعل نارمؤمنیام
احسـانش زیـاد شـود، مـردم او را      که آن... سبب محبت است ،ی به دیگرانکو نی

  4دارند یمدوست 
 

 

                                                           
 .۱۱۹، ص۹۶بحاراالنوار، ج.  ١
 .۳۱۳، ص ۶۷ھمان، ج.  ٢
  .۵۳، ص۱آمدی، ھمان، ج.  ٣
  .۳۸۵ھمان، ص.  ٤
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  آثار اقتصادي. 3
  اموال حفظ -1-3
اموال «: دیفرما یمقت اشاره نموده، ین حقیبه ا یوتاهکدر جمله  9اکرمامبر یپ
   1»!دینکات حفظ کش را با دادن زیخو

  از بین برنده فقر -2-3
  :دیفرما یم 7امام باقر

لبِرُّ و الصدقَۀُ  مرِ و  یدانِ فیزیانِ الفَقرَ و ینفیاَ ـبع یالع ما س بِهِ ن صاح عانِ ع نَ یدفَ
   2تَۀَ سوءیم
ـ افزا یم، بر عمر برند یمر و صدقه، فقر را یار خک و هفتـاد مـرگ بـد را از     دی

  .کند یمصاحب خود دور 
  افزایش ثروت -3-3

  :دیفرما یم 7امام صادق
 م الثَۀٌ اُقس ن صدقَۀٍ والز ِ بِاللّهثَ مالٌ م قُّ ما نَقَصا الحۀٍ کأَنَّهالم حد بِظَ م أَ الظُلاةٍ و

ن  ر أَ ئَ بِها فَیکفَقَدکاف لَه بد مها إِالّ أَ تَح عبد عل ها مکان ُ اللّهظَ ه   یعزّا وال فَ نَفسـ
تح علَ لَۀٍ إِالّ فُ سأَ م فَقرٍیباب باب 3ه   
ات کـ بر اثر پرداخت صـدقه و ز  یچ ثروتیه: ز حق استیبه خدا قسم سه چ

 يدار شتنیخوند، اما ک یتالف ه بتواندکنشد  یستم کس چیهم نشد، در حق ک
درِ  يا بنـده چ ید و هـ یآن به او عزت بخشـ  يجاه خداوند ب که نیانمود مگر 

  .ش باز شدیاز فقر به رو يدر که نیاخود نگشود مگر  يرا به رو یخواهش
  يل اقتصادیتعد -4-3

اگر انفاق به . شود یم یشنده اجتماعکسبب نجات از مفاسد  ی،طورکل بهانفاق 
معدود جمع گـردد و در برابـر    یدر دست گروه ها ثروتسپرده شود و  یفراموش

                                                           
 .راوندی، ھمان.  ١
  .ق۱۳۸۵الحیدریه، ، نجف، مکتبه۱۴۱، ص الشرایععللشیخ صدوق، .  ٢
  .۲۰۹، ص۷۸بحاراالنوار، ج.  ٣
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ه انفجـار  کنخواهد گذشت  يرینوا وجود داشته باشد، دیمحروم و ب یتیثرکآنان، ا
ز در آتـش آن خواهـد   یـ در جامعه بـه وجـود آمـده، امـوال ثروتمنـدان ن      یمیعظ

، بـه نفـع   د باشـد یـ بـه حـال محرومـان مف    کـه  آنن انفاق، قبل از یبنابرا. سوخت
   1.استل ثروت حافظ ثروت یرا تعدیثروتمندان خواهد بود؛ ز

 
  آثار فرهنگی. 4

  اصالح دشمنان -1-4
ـ فرو  یرانِ فرهنگیفق در برابر 7یمجتب امام ز قلـب  یـ جاهـل ن  خوردگـان  بی

ـ و  کیب دشمنان با هتـا یبر اثر فر ها آنگرچه . ندمهربان داشت بـا امـام    یحرمتـ  یب
و بـا   ندشـد  ینمـ  كهوده آنان غضـبنا یاز سخنان ب گاه چیه؛ امام کردند یمبرخورد 

آنـان  . ندگماشت یمشان همت یازهایو به رفع ن نواختند یمرا  ها آن یلطف و مهربان
مـدت از   كو در انـد  افتادنـد  یمرت یخاضعانه امام به ح يدن برخوردهایز با دین

 فقـر زدگـان  با  امام ینمونه بارز فروتن. کردند یم یمانیش اظهار پشیخو يها گفته
در  داسـتانش ه کاست  یام، مالقات با آن مرد شتیهو یبباختگان نیو د یفرهنگ

  2.استان شده یب یخیمتون تار
  بزرگی -2-4
  : دیفرما یم 7یعل حضرت 

ـدرت افـزون گـردد    کی کبه مردم نی... ی عین آقایی استکنی ... ن تـا ارج و قَ
... شـود  یمـ افزون و تحمل زیاد شود، جاللت و بزرگی محقق  ها یکینهرگاه 

  3بزرگی و بلندي مرتبه، با احسان است
 ها يبدپوشاندن  -3-4

                                                           
 .ق۱۴۰۸البیت، انتشارات مؤسسه آل: ، بیروت۳۸، ص ۲، جتفسیر نمونهناصر مکارم شیرازی، .  ١
 .۱۳۸۴دارالحدیث، : ، قم۴۳، ص الحکمهمنتخب میزانی، شھر یرمحمدی .  ٢
  .۳۸۵آمدی، ھمان، ص.  ٣
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 ،نیکی بـه دیگـران   .از لغزش و اشتباه مصون نیست معصومانهیچ انسانی جز 
: نـد یفرما یمـ  7یعلـ  حضـرت  .شـود  ینممورد طعن واقع ، را پوشانده ها لغزش

  1»پوشاند یمنیکی بدي را «
  آثار اخالقی دینی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی انفاق و روزي حالل در 

 7از منظر امام مجتبی ژهیو به فرهنگ اسالمی
  آثار فرهنگی  آثار اقتصادي  آثار اجتماعی  آثار اخالقی دینی

برنده  نیاز ب  از فقر و رفع آن يریگشیپ  مانیحفظ ا
  فقر

اصالح 
  دشمنان

تعدیل   گرانیو محبت د یدوست  پاکی نفس
  اقتصادي

پوشاندن 
  ها يبد

  یبزرگکسب   حفظ اموال  یرفاه عموم  آرامش روحی
  ×  ثروت شیافزا  گرانیاز کمک د يبرخوردار  رتیو بص یآسودگ

  ×  ×  ×  ها بودن در خاطره و زنده یجاودانگ
  ×  ×  ×  عذاب نجات از ویی رها

  از آثار انفاق يمند بهرهشرایط  )د
  :است يته ضرورکت چند نیاز آثار ارزشمند انفاق، رعا يمند بهره يبرا
  رضاي خداوند .1
خداونـد   يتوجه به رضـا  ،ت شودید رعایانفاق با موضوعه در ک ین اصلیاول
مـان و  یاز جملـه ا  مسـأله ، فرع بر چند يارکت خداوند در هر یجلب رضا. است

  .است ین الهیام و قوانکت احیو رعا :ائمهو  9امبریپاعتقاد به خدا، 
خداوند نداشـته باشـد،    ير مثل انفاق، توجه به رضایخ يارهاکاگر انسان در 
  : دیفرما یم 7صادقب او نخواهد شد، امام ینص يگریز دیجز زحمت، چ

ننـد و  کسب درآمـد  که خداوند به آنان فرمان داده است، ک یاگر مردم از راه
ننـد، آن را از  که خداوند از آن بازشان داشته اسـت انفـاق   ک یرا در راه ها آن
درآمد بـه دسـت   ، ردهک یرا از آن نه ها آنه ک یو اگر از راه ردیپذ ینمشان یا

                                                           
  .۲۱۶ھمان، ص.  ١
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بـه مصـرف   ، ه خداوند بـدان فرمانشـان داده  ک یآورند و آن درآمد را در راه
دست  بهحالل  و از راه درست که نیا، مگر ردیپذ ینمرسانند، باز هم از آنان 
  1نندکانفاق  )و حالل(آورند و در راه درست 

  پاکیزگی در انفاق .2
ا یه انسان اشـ کن است یا ،ت شودید رعایانفاق، با موضوعه در ک ین اصلیدوم
 خداونـد در  .نـد کاست، در راه خدا انفـاق   یداشتن دوستزه و کیه پاکرا  یو اموال
  : دیفرما یم قرآن

   2؛میتحبون و ما تنفقوا من شیء فان اّهللاٰ به عللن تنالو آلبر حتی تنفقوا مما 
ـ دار یمـ ه از آنچه دوست کنیمگر ا دیرس ینم يارکویکن) قتیحق(هرگز به  دی

  .خداوند از آن باخبر است دیکن یمد، و آنچه انفاق ینکانفاق  )در راه خدا(
 يو بـرا  3؛)والتیمموا الخبیث منـه تنفقـون(ه یاز آ یدر پاسخ سؤال 7صادقامام 

  : دینفرما یمد یاست نرو كه ناپاک ییها قسمتانفاق به سراغ 
ار یـ از ربـا و امـوال حـرام در اخت    ییدرآمـدها  ،ه اسالم آوردندک یمردم زمان

 ها آنو  رفتند یمخود  يها ییداران ین درآمدها در بیداشتند و افراد به سراغ ا
صدقه دادن جـز  . فرمود یار نهکن ی، اما خداوند آنان را از ادادند یمرا صدقه 
  4ستیو حالل درست ن كاز درآمد پا

  انفاق بدون منت .3
 از يد در نظــر گرفتــه شــود، دوریــانفــاق با موضــوعه در کــ ین اصــلیســوم

همراه باشـد،    منتت و یانفاق اگر با اذ. ت استیز از آزار و اذیو پره يگذار منت
یـا ایھاالـذین (: دیفرما یمسبحان  يخدا .به حال انسان نخواهد داشت يچ سودیه

                                                           
   .ق۱۶۱۴دارالتعاریف للمطبوعات، : ، بیروت۳۳، ص ۴، جاصول کافیکلینی، .  ١
  .۹۲، آیهآل عمرانسوره .  ٢
 .۷۶۲، آیهبقرهسوره .  ٣
  .ق۱۴۱۲البیت، مؤسسه آل: ، قم۷۶۴، ص ۹ج، الشیعهوسائلحر عاملی، شیخ .  ٤
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 يها بخشش! دیا آوردهمان یه اک یسانک يا 1؛)..ءامنوا التبطلوا صدقتکم بالمن و االذی
  !دیخود را با منت و آزار، باطل نساز

  : فرمود 7صادقاز امام 
پس از آن او را با سخن ناهنجار خود برنجانـد   ،ندک یخوب یس به مؤمنکهر 
  2رده استکرا باطل  ا بر او منت گذارد، صدقه خودیو 

  

  کسب روزي حالل در فرهنگ اسالمی  يها راه )ه
  ي دینیها روش. 1

  يخدامحور -1-1
و  ی، از امـت اسـالم  ندکه خود خدامحور و سراپا اخالص بود 7یمجتب امام

. قرار دهنـد  شیخو تیرا محور فعال یاله تید که رضانانتظار دار شیخو انیعیش
 یالهـ  تیو خارج شدن از محـور رضـا   يمحورمردم انیز انیتوقع را گاه با ب نیا

  : ندجا که فرمود، آنشتنددا یمابراز 
 یاهللا بسخط الناس کفـاه اهللا امـور النـاس و مـن طلـب رضـ       یرض طلبمن 

   الناس؛ یالناس بسخط اهللا و کله اهللا ال
خدا را بخواهد هرچند با خشم مردم همراه شـود؛ خداونـد    تیهر کس رضا

و هر کس با به خشم آوردن خداوند، دنبال  کند یم تیاو را از امور مردم کفا
  3گذارد یم را به مردم وا اومردم باشد، خدا  تیرضا

  داشتن ایمان و تقوا -2-1
امـل  عو نیتـر  مهماز  ،)عمل به واجبات و ترك محرمات(مان و تقوا یداشتن ا

  : فرمود 7امام رضا. ، استيبرکت در روز
اطاعت شـوم   هرگاه«: فرمود که یامبران خود وحیاز پ یکیعزوجل به  يخدا

                                                           
 .۶۶۲، آیه بقرهسوره .  ١
  .۱۳۶۳دفتر انتشارات اسالمی، : ، قم۸۱۶، ص۲، ترجمه غالمرضا خسروی، جالمیزانعالمه طباطبایی، .  ٢
  .۱۵۳، ص۴ج ،الحکمهمیزان.  ٣
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  1»ان استیپایبرکت دهم و برکت من ب ،خشنود گردم و چون خشنود گردم
  نماز -3-1

راه پیـامبران   نمـاز  .دین است و رضاي پروردگـار در آن  يها نییاز آ نماز
براي نمازگزار، محبت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و برکت در . است

  2.روزي است
  یاري در دین -4-1

ـ حـالل دسـت مکـش؛ ز    ياز طلب روز«: ندیفرما یم 7امام صادق طلـب   رای
   3».رساند یم ياری نتیرا در دو حالل ت يروز

  اقتصادي يها روش. 2
  يزیر برنامه -1-2

  : دیفرما یم 7مجتبیامام 
؛ یاك کانّک تعیواعمل لدن   ش ابداً و اعمل الخرتک کانّک تموت غداً

ـ ر برنامهچنان  ]...و ییجو صرفهاز نظر اقتصاد و [ ایدر دن کـن، مثـل آنکـه     يزی
ـ حرکت و کار کـن مثـل ا   یآخرت به نوع برايو  یشه باشیهم یخواه یم کـه  نی

  4.مرد یفردا خواه
  سخاوت -2-2

، و سه بار تمام ندرا در راه خدا داد شیخو ییدارا یدوبار تمام 7مجتبیامام 
اغ ابـن صـب   5.نددیبخشـ را به مسـتمندان   آنو  ندکرد میاموال خود را با خدا تقس

ـ الکرم والجـود عز «: سدینو یم باره نیدرا یمالک ؛ کـرم و جـود   »هیـ زة مغروسـۀ ف ی
                                                           

  .۱۷۰۰، ح۱، جالحکمهمنتخب میزان.  ١
 .ق۱۴۰۳انتشارات اسالمی، : ، قم۱۱، ح۵۲۲شیخ صدوق، خصال، ص.  ٢
جامعه مدرسین حوزه علمیه، : ، قم۱۱۷۲اکبر، غفاری، حامالی، تصحیح حسین استادولی و علی ،دیمفشیخ .  ٣

 .ق۱۴۰۳
  .۱۴۰۹اّهللاٰ نجفی، کتبخانه آیت: ، قم۲۰، ص۱۱الحق، جملحقات احقاق مرعشی نجفی،اّهللاٰ آیت.  ٤
 .ق۱۳۸۴الحیدریه، مکتبه: ، نجف۲۱۵، ص ۲تاریخ یعقوبی، جابن واضح، .  ٥
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  1.بود که در آن حضرت کاشته شده بود يا زهیغر
  مالیکمک  -3-2

اسـت کـه روزي انسـان را     ییها راهاز  انکمک مالی به برادران دینی و نیازمند
 يروز  ،ینـ یکردن به برادر د یکمک مال«: ندیفرما یم 7یامام عل .دهد یمافزایش 

  2».کند یم ادیرا ز
  پرهیز از اسراف -4-2

  :دیفرما یم 7مجتبیامام 
ثـم اکلهـا    هـا  غسـل من وجد لقمه ملقاه فمسحها او : قولی 9يجدسمعت 

  3.النارمن  یاعتقه اهللا تعال
ن یزمـ  يک لقمه نان را که رویهر کس «: دم که فرمودیشن 9امبریپاز جدم، 

د و سـپس آن را بخـورد، خداونـد    یا بشـو یبردارد و آن را پاك کند و  ،افتاده
  .او را از آتش جهنم نجات خواهد داد یتعال

  
  اجتماعی يها روش. 3

 ایثارگري -1-3

دستان ید تهیدردمندان و ام يها دل بخش آرامدرماندگان،  أملج 7مجتبیامام 
در . برگـردد  یخال دستبه حضور آن بزرگوار برسد و  يرینشد فق گاه چیه، ندبود
  : اند کردهن مورد نقل یهم

حضـرت  . آمد و اظهـار فقـر و حاجـت کـرد     7ي به حضور امام حسنمرد
سـائل  . نار بـه او بدهنـد  یپانصد د اضافۀتا پنجاه هزار درهم، به  نددستور داد

ن خـود  یپوست 7یامام مجتب. ش ببردیرا برا شیها پولرا صدا زد که  یحمال

                                                           
  .ق۱۴۰۸، چاپ اول بیروت، مؤسسه اعلمی، ۱۵۷فصول المھمه، ص  مالکی،ابن .  ١
 .۳۹۵، ص ۷۴بحاراالنوار، ج.  ٢
 .۱۵۳، ص ۱۱ھمان، ج مرعشی نجفی،اّهللاٰ آیت.  ٣
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  1»!بدهه به آن مرد یکرا ين را هم به جایا«: را هم به آن مرد داد و فرمود
  رفع نیاز نیازمندان -2-3

نزد امـام   يکرده که مرد تیروا 2سنت،از دانشمندان اهل  یکی ،یهقیب میابراه
  :و فرموده ابامام  .کرد ازیو اظهار ن آمد 7مجتبی

  لک ها ینقض نایرقعۀ و ارفعها ال یفاکتب حاجتک ف اذهب
مـا بفرسـت مـا حاجتـت را      يو برا سیبنو يا نامهخود را در  برو و حاجت

امـام   يبـرا  ،نوشـته  يا نامـه خـود را در   حاجـت مرد رفت و  آن !میآور یبرم
 .بـه او فرمـود   ،ارسال داشت و آن حضرت دو برابـر آنچـه را خواسـته بـود    

 هیـ کان اعظم برکـۀ الرقعـۀ عل   ما :جا نشسته بود عرض کردکه در آن یشخص
  »!اهللا رسول ابنی
 امـام  !پسـر رسـول خـدا    يمرد ا نیا ينامه برا نیا بود برکتچه پر  یراست به

  :فرمود 7مجتبی
جعلنا للمعروف اهـال، امـا علمتـان المعـروف مـا کـان        نیاعظم ح نایها عل برکت«

  »بما بذل لک من وجهه تهیبعد مسئلۀ فانما اعط تهیمسئلۀ، فاما من اعط ریابتداءا من غ
مگـر   ؛و بخشـش قـرار داد   ریـ کار خ نیا ستهیبود که ما را شا ادتریبرکت او ز

، اما آنچه درخواست باشدآن است که بدون  ،یواقع ریکه بخشش و خ يا ندانسته
  !يا پرداخته شیکه آن را در برابر آبرو یبدهرا پس از درخواست 

  يانگار پرهیز از سهل -3-3
  : ندیفرما یم 7یامام مجتب

ـ  یـ ستبقون فیانّ اهللا جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه ف مرضـاته،   یه بطاعتـه ال
  فسبق قوم ففازوا، و قصر آخرون فخابوا؛ 

پـس  . دان مسـابقه قـرار داد  یبندگان خود م يخداوند متعال ماه رمضان را برا

                                                           
البیت، آلمؤسسه : ، قم۱۸۲، تحقیق سیدعبدالعزیز طباطبایی، ص الحسن من طبقاتترجمه االمامابن سعد، .  ١

  .ق۱۴۰۸
  .ق۱۴۲۰دارالکتب العلمیه، : ، بیروت۵۵، صالمحاسن والمساویبیھقی،  ابراھیم.  ٢
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ـ از  یالهـ  يدر آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خشـنود  يا عده -کی
ـ  ياز رو یگر سبقت خواهند گرفت و گروهـ ید  يانگـار  سـهل و  یتـوجه  یب

  1نندیب یمخسارت و ضرر 
  پرهیز از بخل -4-3

  : درباره بخل سؤال شد؟ در جواب فرمود 7یاز امام مجتب
کمک و انفـاق کنـد، فکـر     يگرین است که انسان آنچه را به دیآن چن يمعنا
ره کرده و نگه داشته ید که از دست داده و تلف شده است و آنچه را ذخینما

  2ت و شرافت او خواهد بودیو موجب شخص ماند یمش یال کند برایاست، خ
  احسان -5-3

 یخیو تـار  یـی روا ،یقرآن يها گزارش بر اساس 7یامام مجتب یبه زندگ اگر
 نفـاق امل اک يالگو 7ه آن امام همامکافت یدر توان یم یبه خوب ،نگاه گذرا شود

  :فرمایندآن حضرت می .ندبود
و احسـان نمـا تـا مسـلمان      کـی یخـود ن  نانینشـ  هـم دوستان و  گان،یهمسا با

  3يشومحسوب 
  نظافت و پاکیزگی -6-3

  :فرمود 7امام مجتبی
سبب رفـاه و   ،منزل، و شستن ظروفردن راهرو و درب کجاروب و نظافت 

  4گردد یم يازین یب
 يزیسحرخ -7-3

  : فرمایندمی 9امبراکرمیپ

                                                           
  .ق۱۴۱۳انتشارات جامعه مدرسین، : ، قم۱۴۷۹، ح۵۱۱، ص۱۱، جالفقیهمن الیحضره صدوق،شیخ .  ١
  .ق۱۴۰۶دارالتعاریف، : ، بیروت۵۷۷، ص۱، جالشیعهاعیانامین، سیدمحسن .  ٢
  .۱۳۶۸االسالمی، دارالکتب: ، تھران۷۹ص) الخواطرتنبیه(جموعه ورامم، ورام.  ٣
  .۱۳۵۸نور، : ، تھران۶، ح۳۱۸، ص۷۳رضا میرزا محمد، ج، ترجمه علی۷کلمه االمام الحسن، شیرازیحسن .  ٤



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    288

   1طلب الرزق و الحوائج فان الغدو برکۀ و نجاح؛ یباکروا ف
ه بــ یزنــدگ يهــا يازمنــدین نیو تــأم يروز يوجــو جســتصــبحگاهان در 

  .ت در صبحگاه نهفته استیرا برکت و موفقید؛ زیزیپاخ
  
  اخالقی يها روش. 4

  فریادرسی از محرومان -1-4
دستان اجتماع دارنـد  یدر برابر ته ینیسنگ تیمسئولن اسالم، ثروتمندان، ییدر آ

ــه حکــم پ ــد عمیو ب ــون ــوی ــرادر يق معن ــید يو ب ــ، باین ــأمد همــواره در ی  نیت
 تنهـا  نـه مـا،   ینـ یان دیشـوا یامبر اکـرم و پ یپ. محرومان کوشا باشند يها يازمندین

در عصـر خـود، نمونـه     هرکدام، بلکه اند نمودهنه ین زمیدر ا يمؤکد يها سفارش
دوم  يشـوا یپ. رفتنـد  یمـ بـه شـمار    ينـواز  فیضـع و  یدوست انساناز  يا برجسته

ش و یچارگــان، ســرآمد روزگــار خــویاز ب يریــگان، در بخشــش و دســتیعیشــ
ـ  آزردهچ یهـ . ندد درماندگان بودیدردمند و نقطه ام يها دل بخش آرام نـزد آن   یدل

و  نـد نهاد یمـ او  آزرده دلبـر   یمرهمـ  که آن، جز کرد ینم یشانیحضرت شرح پر
اج او را یـ احت ،زدیاج کند و عرق شرم بریاظهار احت يمستمند که آنش از یپ یگاه

را بر خود همـوار   درخواسترنج و مذلت  ندداد ینمو اجازه  ندساخت یم برطرف
و سه بار تمام  ندرا در راه خدا داد شیخو ییدارا یآن حضرت دو بار تمام! سازد

  2.نددیبخشو به مستمندان  ندم کردیخدا تقس را بااموال خود 
  رحم صله -2-4
کسـب روزي معرفـی    يهـا  روشیکی از را  رحم صله 9اسالم یگرام امبریپ
 :ندیفرما یمایشان . اند کرده

                                                           
  .ق۱۴۰۹مؤسسه الرساله، : ، بیروت۴۸، ص ۴، جکنزالعمال متقی ھندی،.  ١
انتشارات علمی و فرھنگی، : ، تھران٢١٥، ص ٢تصحیح محمدابراھیم آیتی، ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، احمد .  2

١٣٦٦.  
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ن ن  م ه اَ لـَه فیسرَّ ه و  ینساَ مرِ فیع لَه عسفَل یو هزق مهیو ل تَّقِ اللّهیرِ ح ل ر 1ص 
 یالهـ  ياد شود، تقـوا یز اش يروزو  یه عمرش طوالنکس دوست دارد ک هر
  .دیند و صله رحم نماکشه یپ
  حسن خلق -3-4

 :فرمایندمی 7یعلامام 
سنُ یالخالقِ  حالرزاقَ و ر ید س2الرِّفاقون  
ـ الفـت پد  انـس و  ،دوسـتان ان یم و کند یم ادیز را ها يروز یاخالق خوش  دی

  .آورد یم
  : ندچنین فرمودهم

ن ال  کأَ یال غ و ، بِ جـع نَ الْ م شَۀَ أَشَد ح ال و لِ و هلُ الْج لِ و ال فَقْرَ مثْ عقْ نَ الْ رُ مب
یعنِ الْخُلْقِ ش س نْ ح لَذُّ م   ؛ أَ
 یوحشـت  چیماننـد جهـل و هـ    يفقـر  چیاز عقل و هـ  تر بزرگ يازین یب چیه

  .ستین یاخالق خوشتر از ت بخشلذ یشیع چیو ه ياز خودپسند تر سخت
  استغفار -4-4

 .دانند یآن مکسب روزي و افزایش  يها راهیکی از  را استغفار 7یامام عل
غفار أالست یزی3الرّزقِ یف د   
  .کند یم ادیرا ز يروز استغفار

  يدار امانت -5-4
  :اند دانستهکسب روزي  يها راهیکی دیگر از را  يدار امانت 7یعلحضرت 
، والخ اَلمانَۀُ زقَ    4؛انَۀُ تَجرُّ الفَقرَیتَجرُّ الرِّ
 .انت در امانت فقریو خ آورد یم يروز يدار امانت

  

                                                           
  .ق١٣٩٦: ، تھران٥٦، ح١٠٢و  ٧٤، جبحاراالنوار.  1
  .١٣٦٣انتشارات جاویدان، : ، تھران٧٨١، حالفصاحهنھجابوالقاسم پاینده، .  2
  .۳۱، ص ۷۳، ج بحاراالنوار.  ٣
  .۱۳۸، ح۶۰، ص۷۸ھمان، ج.  ٤



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    290

  ی با فقرانینش هم -6-4
و  ندنشسته بود یدر مکان 7مجتبیامام  یهنگام :کندمی تیروا چنین یوطیس

 خوشـآمد  ریـ به آن مرد فق 7امام .وارد شد يریفق ،دنجا برواز آن ندچون خواست
  :ندو سپس به او فرمود ندبا او مالطفت کرد ،گفته

 ینشسـت  یمرد تو وقتـ  يا ؟باالنصرافمنا افتاذن  امیق نیح یجلست عل آنک
  ؟یده یماجازه رفتن به من  ایآ م،یرفتن برخاست يکه ما برا

 1.خداپسر رسول  يا يآر ؛»اهللارسول  ابنی نعم« :عرض کرد ریفق مرد
  کسب روزي حالل در فرهنگ اسالمی يها روش

ي ها روش  ي دینیها روش
  اقتصادي

ي ها روش
  ي اخالقیها روش  اجتماعی

  ی با فقرانینش هم  ایثارگري  يزیر برنامه  خدامحوري
  رحم صله  کار و تالش  پرهیز از اسراف  داشتن ایمان و تقوا

  حسن خلق  احسان  سخاوت  نماز
  استغفار  نظافت و پاکیزگی  کمک مالی  نیدر د ياری

  يدار امانت  يزیسحرخ  قناعت  ×
  فریادرسی از محرومان  بردگان آزاد کردن  ×  ×
  ×  رفع نیاز نیازمندان  ×  ×

   جهینت
را براي زنده که اسالم و قرآن مؤکّداً عمل به آن است یکی از عواملیانفاق  .1

 .داننـد  ارتقادادن آن ضـروري مـی  ماندن امت اسالمی، جوان نمودن و پیشرفت و 
آیـات   ،قائل شده و بدین منظور انفاقزیادي براي  تیاهمدین اسالم . انفاق است

 وارد گردیده است آنو روایات بسیاري در فضیلت و ترغیب به 

به انفاق به  یتوجه یبکار افزایش انفاق در جامعه، از بین بردن راه نیتر مهم .2
ـ و بـه اسـالم   يهـا  آمـوزه گر مطابق عنوان عمل صالحی است که ا سـنت امـام    ژهی

                                                           
  .ق۱۳۸۳المثنی، ، بغداد، مکتبه۷۳، صتاریخ الخلفاء ،یوطیسالدین جالل.  ١
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 يهـا  ارزشانجام پذیرد، باعث درونـی شـدن هرچـه بهتـر فرهنـگ و       7مجتبی
 .گردد یماقتصادي اسالمی در نهاد افراد 

افرادي که بتوانند دانش خود  ؛شود ینممالی ختم  مسألهبحث انفاق فقط به  .3
می افراد شوند در واقـع از علـم   را به دیگران عرضه کنند و باعث ارتقاء سطح عل

 نـادانی . انـد  شـده و باعث باال رفتن سـطح دانـش در جامعـه     اندهخود انفاق کرد
، چون شود یمو عمل نکردن به انفاق  یتوجه یبعاملی است که باعث  نیتر بزرگ

 توانـد  ینمـ به طور حتم دیدگاه خوبی نیـز   ،فرد شناخت خوبی از این عمل ندارد
فرد اطالعات کافی در بحث انفاق داشته باشد و دانسته عمل کند  اگر .داشته باشد

به طور یقین پاداش کار خود را خواهد دید، چون کار خود را با هدف انجام داده 
  .نتیجه بهتري دارد ،است و کارهایی که با درك و فهم انجام شود

ـ  يبرا 7امام مجتبی ژهیو به :ائمه اطهار .4  ین بـردن اخـتالف طبقـات   یاز ب
دا یـ ف پیو ضع یان طبقه غنیدر م یاجتماع يها یعدالت یاثر ب برکه  يا رعادالنهیغ

وجوب پرداخت زکات و خمس و  :نشان دادند؛ از جمله کارهاي زیاديشده، راه
  .الحسنه ق به انفاق، وقف و قرضیو تشو ها آنصدقات و مانند 

از بـین   بایـد  انفـاق . وجـود دارد  نزدیکیارتباط  ،بین انفاق و روزي حالل .5
  .شود یمموجب افزایش روزي حالل خود نیز انفاق  .حالل باشد يها يروز

  
  ها شنهادیپ

، زمینـه  پژوهشاز نتایج این  يریگ بهرهضمن  ،و متولی ربط يذ يها دستگاه .1
  .را براي ترویج آن در جامعه فراهم آورند

 تـر  بـیش ، این مهم را براي شـناخت هـر چـه    وپرورش آموزشریزان برنامه .2
 يهـا  دورهکودکان و نوجوانـان در کتـب درسـی و متناسـب بـا شـرایط سـنی و        

  .تحصیلی مختلف منعکس نمایند
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اهمیـت و آثـار انفـاق و     زمینـه، در این  ییها لمیفاز طریق تهیه  مایصداوس .3
  .دسازنروزي حالل را به جامعه منتقل 

مجـزا   صورت به ،ياقتصاد و یاجتماع ،ینید ی،اخالق يها روشهر یک از  .4
را بـه   ییهـا  یکاسـت کارها که تمام راه نشان دادنبررسی گردد تا با محدودیت در 

  .همراه خواهد داشت، مواجه نگردیم
تمـام   توانـد  یمـ نزیرا یـک مقالـه    ،انجام گردد زمینهپژوهشی در این  طرح .5
  .ددا نشانو آثار را به خوبی  ها روش

  منابع
 .قرآن کریم

  .تا یبی، اسالم غاتیدفتر تبل :قم، شرح غررالحکمبن محمد،  عبدالواحدآمدي،  .1
 پژوهش ،»تاب الطبقاتکمن  7الحسن االمام ترجمه« ،محمد ،سعدابن .2
 :، قم11، شماره تراثنا ،»محقق طباطبایی«معروف به  ییز طباطبایدعبدالعزیس

 .ق1408، :تیمؤسسه آل الب

، 7طالب یمناقب آل آب، یابوعبداهللا محمد بن عل ،یابن شهرآشوب مازندران .3
  .ق 1379ر، مؤسسه العالمه للنش :، قم2ج
دارالفکر،  :روتی، بدمشق نهیمد خیتار، حسن بن یعلابوالقاسم ، ابن عساکر .4

  .ق1415
 ه،یدریتبۀ الحکالم :نجف ،عقوبیی خیتار ،عقوبی یاحمد بن اب ،ابن واضح .5

 .ق1384

 .ق1406،دارالتعارف للمطبوعات :روتیب ،اعیان الشیعه، دمحسنیس ،نیام .6

تب کدار ال :روتی، بالمحاسن و المساوي بن محمد، میابراه ،یهقیب .7
 .ق1420ه،یالعلم
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 .1363انتشارات جاویدان،  :، تهرانالفصاحهنهجپاینده، ابولقاسم،  .8

 .1379، یف رضیشرنشر  :، قمکنزالمدفون ،علماء از  یجمع .9

مکتب  :تهران  ،العقولتحفحرانی، حسن بن علی بن الحسن بن شعبه،  .10
 .ق1376الصدوق،

 .ق1412البیت، ، قم، مؤسسه آلالشیعهوسائلحرعاملی، محمدبن الحسن،  .11
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   هاي ناهنجاريدر مواجهه با  7حسنراهبردهاي امام 
  زمان اجتماعی -سیاسی

  
  1واسعی رضا علیدکتر سید

  
  چکیده

 -سیاســی ھــای ناھنجاریاز  ای دســتهبــا  ،در زمــان خــویش 7امــام حســن
پیشـین،  ھای سـنتبرآمـده از  ھـا، آنکـه برخـی از  نداجتماعی مواجه بود

ناشـی از  ای پـارهو رویکردھـای دسـتگاه حاکمـه و  ھا سیاستزاده  ای دسته
از  ،رفتـاری مدبرانـه و ھوشـیارانه درمجموعاوضاع جامعه اسالمی بود که 

 رویاروییامام در . کرد میرا اقتضا  7حسنسوی رھبری مذھبی چون امام 
؛ نـداقـدام کرد در جامعه زمانش بروز داشت، بر اساس راھبردھایی آنچهبا 

، گنجیـد نمیھرگز در قاموس امامت  ھا آنراھبردھایی که دست کشیدن از 
سـه . انـد بودهبه پیروی از سنت نبوی چنین  ،دیگر پیشوایان مذھبی که چنان

 9پیامبرراھبرد مھم امام؛ یعنی اصالح جامعه بر اساس کتاب خدا و سنت 
نیت اجتمـاعی سازی جامعه، حفظ خون مردم و تأمین امدینی دیگر بیان به و

انسـانی در رأس ھمـه قـرار  متعـالی ھای سـنتو سه دیگر ترویج اخالق و 
 تـرین مھمبر آن است تا بر اساس منابع تاریخی و روایی،  نوشتار،این . داشت

و راھبردھــای آن  7اجتمــاعی دوره امــام حســن -سیاســی ھــای ناھنجاری
فرضیه نوشتار آن است که  بنابراین، .را نشان دھد ھا آنحضرت در تقابل با 

                                                           
  .پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمیدانشیار . 1



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    298

گـری بـه کـنش) اسـتراتژیک(امام بر اساس الگوی مشخص و قابل دریافت 
اقـداماتی را ) تاکتیـک(مقطعـی  ھای ضـرورتبه حکـم  که اینپرداخته، نه 
 ھای شـیوهو  ھـا روش ، دربـارهبدیھی است در ایـن نوشـتار .دنانجام داده باش

  .شود نمیگو وگفت خاص بحث و طور بهتوسط امام،  ھا آنکاربست 
، ھـا ناھنجاری، 9پیـامبر، کتاب خدا، سنت 7حسنامام  :کلیدی واژگان

  .راھبردھا، معاویه
  

  مقدمه
به بعد از شهادت  تر بیش 7حسنسیاسی امام  -اجتماعی  هاي فعالیتدوران 

 هـا  عرصـه ، از این تر پیش هاي دورهایشان گرچه در . اختصاص دارد 7علیامام 
در اختیار  حضرتاز  اي برجستهچندان نقش  ،اما به دو دلیل عمده، ندبه دور نبود

با حضور پدر بزرگوارشان که راهبري امت اسالمی را بر دوش  که آنیکی  :نیست
 طـور  بـه مسـلمانان و   اساسـاً یـا   آفرید نمیمستقیم نقشی  طور به، یا خود اند داشته

تر کم ،حاکمه هاي ستسیا که آندیگر . کردندبه ایشان مراجعه نمیخاص شیعیان 
منـابع کهـن    رو، ازایـن  .ایشـان معطـوف بـوده اسـت     هاي فعالیتبه ثبت و ضبط 

تاریخی جز از زیست عادي و همگون با دیگران، مطالـب درخـوري را انعکـاس    
یک انسـان وابسـته بـه     عنوان بهزمانه خویش  هاي فعالیتاز  ایشانالبته . دهد نمی

در  که چنان، ند، سیاسی و اجتماعی به دور نبودخاندان نبوي و داراي جایگاه دینی
و در جریان شورش علیه عثمان، نقش حمایتی  ندحضور داشت ،برخی از کارزارها

نیـز   7وامام علی. ندو در همراهی با امیرمؤمنان، سخت کوشید ندباالیی ایفا کرد
ه مشورت و توصی طرفراه اوست، آشکارا  دهنده ادامهکسی که  عنوان بهرا  ایشان
   .دادند میقرار 
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و اسـتقاللی آن حضـرت بـه پـس از شـهادت پـدر        گیـر  چشـم اولین حضور 
کـه خـود    ندشـد  گیـري  تصـمیم قاتل آن امام وارد صـحنه   برابرکه در  گردد برمی

واکنش ایشان در جریان بیعـت   تر مهماز آن  .شود میالگویی براي دیگران شمرده 
ــدبیرهاي ســختی را  ،اســت کــه از همــان آغــاز  و  تأثیرگــذارترین .طلبیــد مــیت

با معاویه و واگذاري خالفت به اوسـت   صلحدر جریان  ایشاننقش  ماندگارترین
نیـز   ازآن پـس  .شـده اسـت  موجب در تاریخ و کالم را بسیاري  وگوهاي گفتکه 

، بـه فعالیـت مشـهود و پـر     نـد را در مدینه پشت سـر نهاد  اي ساله دهدوره  بااینکه
دسـتگاه حاکمـه    هـاي  محدودیتکه فشارها و  گونه نهما، یاوردندصدایی روي ن

و  سـازي  فرهنگدر عرصه  حضرت هاي گريکنش ها این، اما با همه کرد میاقتضا 
، حاکی از سـیطره  ندکه در مقابل حاکمیت داشت هایی واکنشتدبیر امور سیاسی و 

 خـوبی  بـه اجتمـاعی ایشـان اسـت کـه      -راهبردهاي بنیادین بر تعامالت سیاسی 
  .الگویی براي امروزیان باشد اندتو می

امام، بیش از هر چیز بر تعامالت زمان خالفت  هاي کنشدر تبیین ، این نوشتار
تکیـه دارد،   ایشـان  هاي خطبه، مکاتباتش با معاویه و نیز 7حسنامام  ماهه هفت
 زمـانی رویکردهاي امام در ایـن مقطـع    ترین اساسیو  ها تالشکه استراتژي  زیرا
 -سیاسـی   هـاي  ناهنجاريو  ها ثباتی بی، ها انحرافچون  ؛است تبلوریافته خوبی به

اجتماعی که در این زمان بروز یافته، مقتضی تدبیرهاي دقیق و اصولی بود که امام 
  .رفتندمینیز بر اساس آن پیش 

  
  7دوران امام حسن

بـراي نشـان دادن بهتـر     7حسـن ارائه تصویري اجمالی از عهد زندگی امـام  
که متولد عهد نبوي و  7حسن امام .رسد میهاي آن حضرت الزم به نظر راهبرد
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 9از رسـول خـدا  را ي بت و سروریه1،نددوران خلیفه اول و دوم بود شده بزرگ
و  موردعالقـه  شـدت  بـه  و بیـ خط، بخشنده، بردبـار  يسروراو  اند گفته 2.ندداشت

 7حسـین ان او و امـام  یـ م اي مسـابقه  يروز کـه  چنان، بود گرامیاحترام رسول 
ن را یو حس ندش نشاندیامبر او را بر ران راست خویپ، برنده شد، چون ب دادیترت

: ندفرمود »؟دیدار دوست تر بیشرا  یک کدام« :دندیپرس قتیو .شیبر ران چپ خو
دو  یـک دام از کـ «: ه بدو گفتندک گاه آنم فرمود یه پدرم ابراهک گویم میهمان را «

ـ از ز ».را تـر  بزرگ«: گفت »؟داري میت دوس تر بیشپسرت را  د بـن ارقـم نقـل    ی
خردسال بود و لباس  یه طفلک حسن، خواندند خطبه میآن حضرت  يروز است
ه کـ بـا آن   .ن افتـاد یبه تن داشت، وارد مسجد شد و پس از لغزش، بر زمـ  يبلند

و شـتابان فـرود    نـد ردکسخن خود را قطع  9خدا رسولردند، کمردم او را بلند 
دم یـ فرزنـد فتنـه اسـت، نفهم   «: نـد و فرمود ندش نهادیو او را بر دوش خو ندآمد

آنـان   3.نـد ردکو خطبه را تمام  ندسپس به منبر رفت »!مدچگونه خود را به او رسان
را داراي  هـایی  تعامـل ، چنـین  راننـد  میسخن  7شخصیت امام حسن دربارهکه 

در داوري نسـبت بـه    که دانند میپیامی اجتماعی و فراتر از تعلقات خویشاوندي 
 .نادیده انگاشته شود تواند نمیجایگاه امام 

گفته  که چنان - در دوره خلفا هایش فعالیتجوانی آن حضرت و  هاي دورهاز 
ه کـ ه عثمـان، آن جـا   یدر واقعه شورش عل .وجود دارد اي پراکندهاطالعات  -شد

دانست  9امبریان سخن گفت و آنان را ملعون در زبان پیبا شورش تندي به خلیفه
نه آماده شدند تـا  یچند از مردم مد یسنگ پراندند، تن طرفشجه، مردم به یو در نت

                                                           
 االول ربیع درو  )۲۱۳ ، ص۰۲، تاریخ طبری( شددر نیمه رمضان سال سوم ھجری متولد نقل مشھور وی برابر  .١

  ).۲۶۰ ، صو االشرافالتنبیه ؛ ۲۲۵ ، ص۲ ، جتاریخ یعقوبی( .درگذشتچھل و نه سال 
  .۹۰ ص، ۷ الحسنترجمة االمام ؛ ۲۱۵ ص، ۱۳ ج، تاریخ مدینة دمشق؛ ۵۱۳ ص، ۷ ج، المصنف .٢
  .۲۶۷ ص، ۳ ج، سیر اعالم النبالء؛ ۲۳۳ ص، ۶ ج، تھذیب الکمال؛ ۲۲۶ ص، ۲ ج، یعقوبیتاریخ  .٣
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ه ک سبب بدان 1،بود 7حسنامام  ،از آنان یکی که پردازندبه مبارزه  عثمانبه نفع 
پـس از قتـل عثمـان نیـز بـه       .باب شـود  ریزي خونو  شکنی حرمت خواست نمی

چـون شورشـیان بـه     2،ردنـد کبه بردن جنازه و دفـن آن اقـدام   همراهی چند نفر 
 هـاي  شخصـیت که وابسـته بـه خانـدان نبـوي و از      7امام حسنحرمت حضور 

  .کردند میدینی بود، از تعرض به جنازه خودداري  شده شناخته

، عهد تجربه امامت و رهبري و فعالیـت  7براي امام حسن 7دوره امام علی
شـأن و   درخـور  کـه  چنـان او در ایـن دوره،  . شـود  مـی اجتماعی شمرده  -سیاسی

همـین امـر او را در ذهنیـت مـردم      .کوشـید شخصیتش بود، بزرگوارانه زیست و 
گـویی  گفـت  هیچ بی 7علیچندان بزرگ نمود که پس از شهادت امام  اش زمانه
 3.او رفتند و بر کرسی خالفت نشاندند سوي به

  
 امام در جایگاه خالفت

عمـومی   گرایـی  هـم تا حد بـاالیی از   7فت امام حسنروایات مربوط به خال
آن حضـرت  چنین آورده که  یابوالفرج اصفهان. مردم با آن حضرت حکایت دارد

   :ندو فرمود ندایراد کرد اي خطبهو  ندشهادت پدر، به میان مردم آمد پس از
نگرفتنـد   یشیان در عمل او پینیشیه پکقبض روح شد  يدر شب گذشته مرد

و همـواره خـود را    جنگیـد  مـی  9پیامبراو همراه  .دندیبه او نرس متأخرانو 
ـ او را بـا را  9خـدا  رسـول . داد مـی قرار  آن حضرت يسپر بال ش یت خـو ی

  ... و فرستاد می
  : فرمود سپس. گریستندگاه عقده گلویش را فشرد و گریست و مردم نیز با او آن

                                                           
  .۱۵۵ ص، ۲ ج، البالغه نھجشرح  .١
  .۱۶۷ ص، ۳۱ ج، بحاراالنوار؛ ۴۳۸ ، ص۳ ج، طبریتاریخ  .٢
  .۱۰۷ ، ص۴ ، جتاریخ طبری؛ ۲۱۴ص  ،۲ ، جیعقوبیتاریخ  .٣
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ر محمد رسـول  ، من پسشناسد نمی سکو هر  شناسد میمرا  سکمردم هر  يا
خدا و فرزنـد چـراغ فـروزانم؛     سوي به یرم، پسر داعیر و نذیم، پسر بشیخدا

د، مـن از  یشان گردانکرا از آنان زدود و پا يدیه خداوند پلک ام خاندانیمن از 
مـا   یرد و دوستکش واجب یتاب خوکآنان را در  یه خداوند دوستک ام آنانی

   1.ده قرار دادیار پسندکرا 
بـن عبـاس    عبـداهللا د، یرس جا اینسخن امام به  یه وقتک نویسد میاو در ادامه 

و به او اظهـار   ندرفتیپذ یهمگ .فراخواند حضرتعت با یبرخاست و مردم را به ب
 مـام و بـا ا  ،خالفت، از همگـان سـزاوارتر دانسـته    يرا برا یشانردند و اک یدوست

  2.ندردکعت یب
وقتـی  ه ک کند مینقل  پردازد و میبه نقل جریان بیعت  ،با اندك تفاوت ینئمدا

: ش مــردم آمــد و گفــتیبــن عبــاس پــ عبــداهللارحلــت فرمــود،  7امــام علــی
ه اگــر کــگذاشــته  یش بــاقیخــو يبــرا ینیدرگذشــت و جانشــ 7نارمؤمنــیام«

ا ن شده، بیمردم اندوهگ ».ستین يزیچ یسکد وگرنه بر یایش شما بیپ پسندید می
اه یجامه س که درحالی 7حسنامام . دیایش آنان بیخواستند تا امام پ و شیون هیرگ

تـا از   ندو از آنـان خواسـت   ندخواند خطبهآنان  يو برا ندرون آمدیب ند،به تن داشت
  : فرمودندگاه  آن .خدا بترسند

ن یه خداونـد دربـاره مـا چنـ    کـ  بیتـیم  اهـل شـما و همـان    يایران و اولیما ام
ـ را از خاندان شما بزدا يدیپل خواهد میداوند ه خکست ین نیجز ا«3:فرمود د ی

  4».یردنک كند، پاک كو شما را پا

                                                           
 ص، ۲ ج، کشف الغمه؛ ۱۷۸ ص، ۳ ج، طالب ابی آلمناقب ؛ ۲۷۰ ص، االمالی؛ ۳۳-۳۴ ص، الطالبیین مقاتل .١

۱۶۹.  
  .ھمان .٢
  .سور شورا ۲۳به بخشی از آیه اشاره  .٣
سیر ؛ ذھبی، ١٨٠ ص، ترجمة االمام الحسن، ان؛ ھم٢٦٧-٢٧٢ ص، ١٣ ج، تاریخ مدینة دمشقعساکر، ابن  .4

  .٢٧٠ ص، ٣ ج، اعالم النبالء
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 .ردندکعت یخطبه، مردم با آن حضرت ب از این پس

تاریخی، رغبت همگان را با خود داشـت،   هاي دادهبیعت مردم با امام که برابر 
بـود کـه در کـوران     ايحقیقـت سـرکوب شـده    سـوي  بـه دگردیسی جامعه  عمالً
 رسـماً و  عمالًامام با این بیعت، . دوام چندانی نیافت بازهمپیش آمده  هاي آزمون

مسیر جدیدي برایش پیش آمد، اما دو  طبعاً و گرفتدر جایگاه رهبري امت قرار 
 تـرین  عمـده کـرد کـه    خودنماییاجتماعی فراروي ایشان  -مشکل بزرگ سیاسی 

 هـا  آنبـا   رویـارویی   بـه بردهایی راه باامام  و، شود میناهنجاري آن دوره شمرده 
یکی جریان انحراف حاکمیت سیاسی بود کـه بـا سـردمداري معاویـه      :ندبرخاست
، 9دیگر مسأله مطالبات عمومی بود که از پس رحلـت نبـی اکـرم    .شد میدنبال 
  .خط سیري دیگر یافته بود آهسته آهسته

  
  در مقابل مشکالت 7گري امام حسنکنش

 بایسـت  می گفته پیشبا دو مشکل  رویاروییامام پس از تصدي خالفت، براي 
 این ، توده مردم را ازطرف ازیکتا  ند، به این منظور کوشیدکردندمی اندیشی چاره

د که پذیرش مسئولیت رهبري امت، براي توسعه قدرت و نقصد خویش آگاه ساز
ی و هدایت مردم اسـت  اجتماعی نیست، بلکه وظیفه اله -سرکوبی رقیب سیاسی 

متعدد، اصول  هاي نامهاز طرف دیگر، طی  .را به پذیرش آن کشانده است امامکه 
تـا شـاید آب از جـوي     فرمودگري را براي معاویه بیان حکومت هاي ضرورتو 

  .رفته را بازگرداند
، معاویـه کـه در   نـد داري جامعـه اسـالمی را بـر عهـده گرفت    وقتی امـام زمـام  

دشـمنان   ردیـف حیـات نبـوي، در    هـاي  سـال نان، تـا آخـرین   مسـلما  بندي طبقه
قرار داشت و تنها در موقع فتح مکه از سر ناچاري به جرگـه   9پیامبر سرسخت

و بـاالتر از آن   رانـد  میمسلمانان پیوسته بود، بر بخشی از سرزمین اسالمی حکم 
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 از کـه  چنـان رهبري تمام جامعه اسـالمی را در سـر داشـت،     گیري دستداعیه به 
هجري و پس  هیجدهاو از سال . برخاسته بود 7علیهمین منظر به مقابله با امام 

از مرگ برادرش یزید، والیت شامات را از سوي خلیفه وقت در دست گرفتـه و  
عثمان، به وي موقعیت و قدرتی متفـاوت بـا    ویژه به، ها خلیفه خاص هاي حمایت

وي محقق  توسط اعظم آن دیار،بخش در اسالم  اساساًدیگر کارگزاران بخشیده و 
همین امر به وي جرأت داد تا بتواند در مقابل خلیفه مشـروع و قـانونی    .شده بود

البته تقابل با خلیفـه، از دوره  . خود بکشد سوي بهبایستد و جمعی را  7علیامام 
 )زمـان عمـر  (از ایـن   تـر  پیشامکان کشتن او حتی  که چنانعثمان آغاز شده بود، 

کـه در سـقیفه   گرفـت  نشأت مـی سنگ کجی از  ها اینهمه  .ده بودکر خودنمایی
  .ساعده بنا گذاشته شده بودبنی

معاویه عالوه بر برخورداري از پشتوانه قومی و حکومتی، از توانایی ذهنـی و  
 کــاران فریــبو  تیزهوشــاناو را از زیرکــان، . تجربــه تــاریخی نیــز بهــره داشــت

و چیـزي را   گرفـت  میبهره  اي وسیلهاز هر  نیز گريدر عرصه سیاست 1اند دانسته
پس از انعقاد صـلح بـا    که چنان، شمرد نمیبراي رسیدن به اغراض خود نامشروع 

را زیـر پـاي    نامه صلح، انو در پیش چشم انبوهی از مسلمان رسماً، 7امام حسن
حتی  آنکه بیبندي خویش به آن را نشان دهد، و عدم پاي اعتباري بیتا  2خود نهاد
  .بیننداعتراضی  ترین کوچک

خداوند  يو در آن پس از ثنا ندنوشت نامهه یعاوم يعت مردم، برایامام پس از ب
ـ ش با ایو تعامل قر 9پیامبرش نسبت به یگاه خوی، به جا9امبریو درود بر پ ن ی

بـه   ،امبر بـودن یـ ره پیش بـه بهانـه عشـ   یقـر «ه کـ  ندو فرمود ندردکخاندان اشاره 

                                                           
  .به بعد ۲۰۷ ص صلح امام حسن،: ؛ نک۲۶۲ ، ص۲ ، جیعقوبیتاریخ  .١
  .۱۵ ، ص۱۶ ، جشرح نھج البالغه: نک .٢
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 ».سـته آن باشـند  یشا که آن بی، ندو ما را از آن محروم ساخت ندردک يومت روکح
را به سر آورد و مسلمانان پـس از   7علیروزگار  ،خداوند اکنون« :سپس فرمود
ـ معاو يپس ا .دندیومت برگزکاو مرا به ح ه کـ ن کـ  يارکـ از خـدا بتـرس و    ،هی

این نامـه بـا پاسـخ     ».ن صالح گرددیارشان قرکحفظ و  9امت محمد هاي خون
چـون وي در پاسـخ، ادعـاي     .مدارانه معاویه مواجه شدسیاست حال درعینتند و 

 یسـتگ یتجربـه و شا خلفاي پیشین تفسیر کرد و بـر   سازي متهمامام را زیرکانه به 
عـراق   سـوي  به یو سپس با شصت هزار سپاه1.پا فشردامر خالفت  يش برایخو
اقـدامی  2.ش در شام گماشتیخو جاي هبرا  يس فهریبن ق كرد و ضحاکت کحر

 3.امام را برانگیخت واکنشکه در نهایت 

، اما کردنده برخورد یبرتر و فعال با معاو یاز موضعدر جریان این مقابله،  امام
ان و همراهـان امـام، بـا    یـ اطراف سـازي  پراکندهه در یمعاو کارانه فریب هاي سیاست

. ت را دگرگون سازدیمؤثر، توانست وضعغات یتبلدادن ز انجام ید و نیع، تهدیتطم
 شـود  مـی متعهد معاویه در برابر، ند و کعت یتا با او ب خواست 7حسناز امام  او
 امـام واگـذارد  ند و خالفت را پس از خود به کمیخود، وفا  هاي وعدهه به تمام ک
آغـازگر سـتم    کـه  ایـن امام در پاسخ، از  4.ن مردم نسبت به آن استیه سزاوارترک

  5.ندک يرویتا از حق پ خواستنده یاز معاو، ردهکز یپره ،باشد
و آن را تنهـا راه   کردنـد با معاویـه روي   سازشبه  ها،امام به دنبال این جریان
اما در ایـن جـا مشـکل دیگـري نیـز وجـود        .دانستندحفظ اسالم و امت اسالمی 

                                                           
  .٢٢٢ صتنزیه االنبیاء،  ؛٢٧-٢٨ ص، ٤٤ جبحاراالنوار، ؛ ٣٧ صالطالبیین،  مقاتل .1
 ص، االخبارالطوال؛ ۴۰-۴۱ ص، مقاتل الطالبیین؛ ۲۱۵ ص، ۲ ج، یعقوبیتاریخ  ؛۲۰۵ ص، ۵ ج، البلدان معجم .٢
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مردم همراه  هاي خواستهبود و آن  تأثیرگذارکه خود در تصمیم امام سخت  شتدا
، بـیش از  آمـده  پـیش  وقـایع تاریخی و  هاي مجادلهاینان به دنبال . آن حضرت بود

رقیـب و رسـیدن بـه     یدینی اندیشه کننـد، سـرکوب   هاي سنتو  ها ارزشبه  که آن
ناخوشـایند از   هـاي  مطالبهو همین مسأله آنان را به  پروردند میقدرت را در ذهن 

در آغـاز بیعـت،   . تی تعرض به ایشان سـوق داد و ح یشانامام، اعتراض به رفتار ا
ن به آن حضـرت  او قتال ملحد 9پیامبرعمل به کتاب خدا، سنت  شرط بهبرخی 

او و هر شرطی کـه تـابع    پیامبربر کتاب خدا، سنت «: روي کردند، اما امام فرمود
 سسپس از آنان خواسـت تـا مطـیعش باشـند و بـا هـر کـ        ».اند آورده ها آنآنچه 

برخی با ایـن شـرط و   . جنگید، بجنگند س، مسالمت کنند و با هر کمسالمت کرد
آن کسـی نیسـت کـه در     طبعـاً بجنگد و  خواهد نمیسخن به تردید افتادند که او 

از  خواستند میاز همراهان امام بود که  اي دستهاین اولین مطالبه  1.انتظارش بودند
آن حضرت آنان را  توسطشرط  گذاشتنکه در نظر دارند، انتقام بگیرند و  هایی آن

 ندپرداخت یرانامام به سخن که هنگامیاین رویکرد در منطقه نخیله . نگران ساخت
برابـر  در  ییباکیو مردم را به شـ  ندسخت و ناگوار خواند يو در آن، جهاد را امر

م ما بـه  یه از تصمیه معاوکد یبه من خبر رس«:ندو فرمود کردند دعوت هايدشوار
لـه  یرگاه خـود در نخ کبه لشـ  کنیا .ت درآمده استکافته و به حری یجنگ آگاه

، به بروز شکاف و حتـی اعتـراض   »میشیندیب اي چارهد و یم و بنگرید تا بنگریبرو
فرجـام   بسـا  چـه زدنـد و   سربازاز اجراي فرمان امام  اي دسته که نحوي به ؛انجامید

زشت خوانـد  نبود که کارشان را  بن حاتم يعداگر نهیب  .یافت میناخوشایندي 

                                                           
  .۱۸۶ ، ص۲ ، ق۲ ، جابن خلدونتاریخ  .١
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 گـویی  سـخن خود بـه   عدي .ش نشان دهندیاز خو ینشکو از آنان خواست تا وا
   1.له رفتیه به نخکبود  یسکرد و او اول ک یپرداخت و اعالم آمادگ

  
 صلح و پیامدهاي آن

که تابع بروز سستی و ناهمراهی در سـپاه امـام و نفـوذ     غیرمنتظرهپیشامدهاي 
صلح کشاند، اما همین که زمزمـه   سوي بهرا  7، امام حسنبود یهجاسوسان معاو

به  اي عده کردند وحمله آن حضرت به  ،ساباطآن بلند شد، برخی شوریدند و در 
 اي را گستردهرفتاري که زمینه سودجویی و تبلیغات  ؛پرداختند اش بنهغارت بار و 

خـود   سوي بهاو توانست در سایه آن، افراد سرشناسی را  .براي معاویه فراهم کرد
ـ سـخن ضـمن  حضـرت  آمد مایه خشـم امـام شـد و    پیش این 2.بکشاند  بـه  ،یران

ـ ردکز یبا پدرم چندان سـت «: فرمودندو  ندپرداختش یسرزنش افراد خو ه بـه  کـ د ی
رد، کـ ان دعـوت  یپس از آن شما را به جنـگ بـا شـام    ».ت دادیمکاجبار تن به ح

ـ ردکعـت  یوست و با من بدان شرط بید تا به خدا پیزد سرباز ه در صـلح و  کـ د ی
از سرشناسـان شـما، نـزد     یه گروهکده یبه من خبر رس کنیا .دیجنگ با من باش

ـ یمرا از شما هم .اند کردهعت یه رفته و با او بیمعاو ـ ش از این بس است و ب ن در ی
 يبـن حـارث را بـرا    عبداهللاان، ین جریمام به دنبال اا3».دیبم ندهین و جانم فرید

امبر یت پکتاب خدا و سنه به یه معاوک ندردکو شرط  نده فرستادیش معاویصلح، پ
 یسک يواگذارد و خود برا ییار خالفت را به شوراکز یند و پس از خود نکعمل 

 .ز در امان باشندیرد و همه مردم نیعت نگیب

                                                           
  .۵۱ ص، ۴۴ ج، بحاراالنوار؛ ۳۷ ص، ۱۶ ج، البالغه نھجشرح ؛ به بعد ۴۰ ص، الطالبیین مقاتل .١
-۱۹۴ ص، ۲ ج، کشف الغّمه فی معرفة االئمه؛ ۲۲۴ ص، تنزیه االنبیاء؛ ۱۹۶ ص، ۳ ج، طالب ابیآل مناقب  .٢

  ۳۰ ص، ۴۴ ج، بحاراالنوار ؛۱۹۳
  .۲۲-۲۳ ص، ۱۶ ج، البالغه نھجشرح  .٣
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 7حسـین امـام  بـرادرش  با  نامه، صلحدرباره  7حسنامام  ،ینئمدابه نوشته 
 وگـو  گفـت شان دشوار بود، اما پس از یا يرش آن برایه در آغاز، پذکرد کاتبه کم
 کـس  هیچ که این بود نامه صلحمفاد 1.آمدوفه که به یمعاو طریق بدینشد و  یراض
ند یناخوشـا  يان رفتـار یعیاز شـ  یـک  هـیچ ه یـ ب نشود، علیگذشته تعق يارهاکبه 

وفـه  کبـه  امـام پـس از آن    2.اد نشودی یکیبه ن جز 7یعلامام از  ؛ردیصورت نگ
. پرداختند ایشانوهش کبا اندوه به ن ه،نزد امام آمدکوفه، بزرگان  یبرخ. ندبازگشت
امـام در   ولـی  3؛ننده مؤمنان خواندنـد کامام را خوار، ن فراتر نهادهیارا از پا  یبرخ

در  ایشـان ، گفتنـد  میرش، سخن یل پذیان دالیو همراه با ب یبه نرم ،پاسخ به آنان
ردن کـ م یگـر و تسـل  ن ستمیعت با ایتو با ب«: ه گفته بودک لیلی ابیان بن یپاسخ سف

 :فرمـود  »تن با تـو بودنـد   صدهزار که درحالی، یومت به او، ما را زبون ساختکح
ب بـن نجبـه بـه    یمس 4».شویم می کم بدان متمسیما چون حق را بدان! انیسف اي«

 یچهل هزار سـپاه  که درحالیرا یز پذیرد؛ نمیان یمن از تو پا یشگفت«: امام گفت
 »؟يریم بگکمح يمان استوار و تعهدیپ آنکه بی، يردکعت یه بیبا معاو ندبا تو بود

حجر بـن  . کردنداشاره  ریزي خوناز  يریامام در پاسخ، به مصلحت آنان و جلوگ
همـه،   !حجر يا«: مودفرنیز ه امام بدو کبه امام داشت  اي گونه اعتراضز ین يعد

سـت و  یده تو نیده آنان چون عقی، دوست ندارند و عقداري میآنچه را تو دوست 
امـام،   صلحبدیهی است که 5».دیبمان یه تو و امثال تو باقکردم کن یچن رو ازآنمن 
و به اقتضاي راهبردهاي مشـخص بـود نـه تأییـد      آمده پیش هاي ضرورت حکم به

                                                           
  .۲۶۵ ص، ۱۳ ج، تاریخ مدینة دمشق؛ ۱۲۲ ص، ۴ ، جطبری تاریخ .١
، ۱۳ ج، تاریخ مدینة دمشق؛ ۳۰۵ ص، ۱۰ ج، تاریخ بغداد؛ ۲۲۱ ص، االخبارالطوال؛ ۴۴ ص، الطالبیینمقاتل  .٢

  .۲۱ ص، ۸ ج، البدایة والنھایه ؛۱۵۱ ص، ۵۹ جو  ۲۷۹ ص
  .۲۶ ص، الیقین؛ ۱۹۷ ص، ۳ ج، طالب ابیآل مناقب  .٣
  .۱۴-۱۵ ص، ۱۶ ج، البالغه نھج شرح .٤
  .۱۷۷ ص، ۳ ج، الکامل ؛ھمان .٥
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از آن  ،ه پـس از صـلح  یمعاو به همین سبب وقتی. خلیفه مسلمین عنوان بهمعاویه 
 یامام بـا شـگفت   ،ردیمبارزه با خوارج را به عهده گ یحضرت خواست تا فرمانده

صـالح   يمن حالل است، برا يه براکمن جنگ با تو را  !اهللا سبحان: فرمودپاسخ 
 يم با تو و براه حاضرک پنداري مین یچن کنیا ؛ردمکشان رها یان ایامت و الفت م

  1؟بجنگم یسکخاطر تو با 
از اهل قبله بجنگم،  یکیه با کاگر بر آن شوم : نده نوشتیبه معاو اي نامهنیز در 

صالح امت و حفظ خون آنـان   يتو را برا ی، اما به راستکنم میبه قتال با تو آغاز 
 2».ردمکرها 

ش را نه به یزه جنگ خویرد و انگک یرانوفه سخنک، در سازشه پس از یمعاو
ر کـ بر آنان ذ ییرواه فرمانکحج، بل دادن ات و انجامکنماز و پرداخت ز داري پاي
  3.ر پا نهادیبا امام متعهد شده بود، ز نامه صلحه در کرا  یطیرد و تمام شراک

  : نویسد میو  دهد میجاحظ تصویري از شخصیت او را نشان 
گان اهل شورا و گروهـی  معاویه زمام مملکت را به دست گرفت و با بازماند

مسـتبدانه   ،از مسلمانان مهاجر و انصار در سالی که آن را سال اجتماع نامیدند
در صورتی که امامت به صورت سلطنت کسرا درآمـد و خالفـت    ،رفتار کرد

معصـیت در پـی    وانگهیو شکل قیصري به خود گرفت  اسالمی غصب شد
 شـد  مـی که آوردیم انجـام  معصیت از نوع معاصی که نقل کردیم و به ترتیبی 

پشت پا زد و احکام آن بزرگوار را  9به روش پیامبر آشکاراتا بدان حد که 
قتـل  . انکار کرد و حکومت تبهکاران را به حکومـت کـافران مبـدل سـاخت    

بخشـیدن خـراج مصـر بـه عمروعـاص، بیعـت بـراي یزیـد          ،حجربن عدي

                                                           
 ج، تاریخ مدینة دمشق؛ .١٤ ص، ٢ ج االرشاد،؛ ١٥٧ ص، ٢ ج، شرح االخبار؛ ٤٥-٤٦ ص، الطالبینمقاتل  .1

  .١٤٠ ص، ٨ ج البدایة والنھایه،؛ ١٤٦-١٤٧ ص، ٣ ج، سیر اعالم النبالء؛ ١٥٠ ص، ٥٩ جو  ٣٨٠ ص، ٥٢
  .۱۷۳ ص، ۱۰ ج، الغدیر .٢
  .۱۷ ص، ۱۶ ج، البالغه نھج شرح .٣
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آن بـه   بخشـیدن ، تصرف در اموال عمومی از روي هواي نفـس و  بندوبار بی
دلیــل وســاطت و  بــهکــارگزاران حکومــت و تعطیــل اجــراي حــدود الهــی 

از سنخ احکـام منصوصـه و آداب و سـنن مشـهور و      کدام هیچخویشاوندي، 
حال، معاویه چه قرآن را انکار کرده و چه به سنت پشـت پـا زده   . مسلم نبود

فـاوتی  سنت در ظهور و شهرت با قرآن هماهنگ باشد، ت که درصورتیباشد، 
  1.است تر سختو عقاب اخرویش  تر بزرگکه یکی ندارد، جز آن
ت کـ نـه حر یمد سوي به سپسو  ندوفه ماندکدر  يچند روز ،امام پس از صلح

بماند،  جا همانان، از آن حضرت خواستند تا در یعیاز ش اي عدهه کن یو با ا ندردک
ش یخو شیاز عهدها کی هیچه به یمعاو. ندستیز مدینهو تا آخر عمر در  ندرفتینپذ
و  گرفـت  بیعـت  یزید پسرش  يبرا ،شتکارانش را یو  يحجر بن عد .ردکوفا ن
  2.ز مسموم ساختیرا ن 7حسنامام 

را کرده بـود، بـاز    ها آنیکی از تنها نقل است که معاویه چهار کار کرد که اگر 
را بر امت اسالمی مسلط کرد و خالفت  خردان بی که آنیکی  :مایه هالك وي بود

. مانده اصحاب و اهل فضیلت بودندرا بدون مشورت و رأي کسانی ربود که باقی
خلیفـه بـر    عنـوان  بـه خویش را  تنبورزن، خزپوش و خوار شرابفرزند  که آن دوم

را بـه خـود    بـدکاره زیـاد بـن ابیـه، فرزنـد زن      که آن سوم .گرده مردم سوار کرد
) شوهر رسـمی ( بسترفرزند از آن « :فرموده بود 9پیامبر که حالیدرمنسوب کرد 

ـ  یـارانش  وحجر بن عـدي   کهچهارم آنو  »است و براي زناکار سنگ است ه را ب
  3.ناحق کشت

اجتمـاعی، چنـدان    -اسالمی هاي ارزشپاي مندي امام بر اصول و  هرروي، به
به سود حضرتش خاتمه نیافت، چون رقیبان سیاسی و جاهالن اجتماعی، وقتی از 

                                                           
  ۲۹۴ ، صجاحظرسائل  .١
  .۲۹ ص، ۱۶ ج، البالغه نھج شرح .٢
  .۲۰۸ ، ص۴ ، جطبریتاریخ  .٣
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 7ان امام حسـن یم اند آورده. شدند، به کشتنش روي کردند ناامیدسازي او همراه
 .تـا او را طـالق دهـد    خواسـت  مـی  رو، همیناز  ؛بود یو همسرش جعده، اختالف

ز وعـده ازدواج  یـ درهم و ن هزار صدا دادن ن فرصت بهره گرفت و بیه از ایمعاو
: نویسـد  مـی  ینئمـدا . وي نیز چنین کـرد 1.ردکب یشتن امام ترغکد، او را به یزیبا 
، امـا  ام شـده رر مسـموم  کـ م« :فرمودامام هم  ».بار به امام زهر نوشانده شد چهار«

بـه  ، مـردم  شـهید شـدند  امـام   وقتیاز : اند گفته 2».نبود باراین  یبه سخت یک هیچ
 .ن بودیز چنین یو به راست 3درافتادند یزبون

  
  ها راهبردهاي امام در مواجهه با ناهنجاري

راهبردهاي امام نیز تـا حـدي روشـن گردیـد،      عمالًگفته آمد،  آنچهدر ضمن 
 :چنین است ها آن ترین مهمبرخی از  حال درعین

  
  9محمدحضرت اصالح جامعه انسانی و امت  )الف

دیگـر   کـه  چنـان  ؛جو کـرد در این نکته جست توان میراهبرد امام را  ترین مهم
وظیفه امام جـز آنچـه بـراي    . کردند میپیشوایان مذهبی از چنین راهبردي پیروي 

قرآنی، دنبال سـاختن انسـان    آیاتتعریف شده نیست و پیامبر به حکم  9پیامبر
ي امـام تحقـق چنـین    اگر برا. نداو و ساختن جامعه سالم بود سازي آگاهمتعالی و 

و اگر با واگـذاري   گیرد میآن را در اختیار  ،امري با داشتن حکومت حاصل شود
  .کند میبه آن روي  گمان بی ،آن، جامعه صالح یابد

                                                           
- ۴۰۴ ص، ۱ ج، اعالم الوری باعالم الھدی؛ ۲۵۲-۲۵۳ ص، ۶ ج، تھذیب الکمال؛ ۱۵ ص، ۲ ج، سدالغابها .١

  .۱۲-۱۳ ص، ۲ ج، االحتجاج ؛۱۵-۱۶ ص، ۲ ج، الرشاد؛ ا۴۰۳
  .١٣- ١٤ ص، ١٦ ج، البالغه نھجشرح  .٢
  .۵۰- ۵۱ ص، ھمان .٣
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توحیدي و بارزترین وجه آن  هاي ارزشمبتنی بر  اي جامعهامام،  مدنظرجامعه 
، حرمـت انسـانی،   عدالت و برابري همگان در برخـورداري از مزایـاي اجتمـاعی   

اگر اقتـدار   کوشیدند می اي جامعهبراي تحقق چنین  رو، ازاین .آزادي و امنیت بود
، دیگر چه اعتباري بـراي  انجامیدمی اي جامعهاز چنین  گیري فاصلهآن حضرت به 

، کننـدگان  بیعـت گوي آغازین خویش با وقائل شود؟ امام در گفت توانست میآن 
نظر خویش را بـه مالحظـات    آشکارا، ندواجه شدوقتی با شرط جنگ با دشمن م

 با کسانیشرط قتال  جهت، بدین، ندسیاسی معطوف کرد لزوماًمذهبی و دینی، نه 
البته در این شرط بـه  . زدایند می، از ذهنیت آنان اند کردهرا که حالل خدا را حرام 
افراد خاصی در آینده بـه ایـن    بسا چه که ندداشت درنظرظاهر عام، مصادیق معینی 
 .داشـت  مـی پذیرش آن برحـذر   از همین امر امام را 1.منظور به سپاه امام بپیوندند
، خالفت به معناي حاکمیت مستبدانه و رفتـار  7حسنروشن است که براي امام 

امامت مردم را که  حضرتتعریف نشده بود، بلکه  مخالفان خویشبا  بار خشونت
ایـن هـدف بـا     بسـا  چـه و  ندداشـت  درنظـر و درستی بود، هدایت به سوي صالح 

قتـال،   جـاي  بـه در شرط بیعت،  رو ازاین ؛مالیمت و مسالمت به دست آمدنی بود
در نامه  چنین هم 2.حسن با او در صلح باشد، گنجانده شد س کهمسالمت با هر ک
کـه از رویکـرد دینـی و     فشـردند  بر چند نکتـه اساسـی پـاي     ،خویش به معاویه

که  9پیامبر؛ بیان جایگاه و ویژگی کندحکایت میاتژي آسمانی آن حضرت استر
حق به دست او و از بین بردن شرك  آشکارسازيدو دیگر  .رحمت عالمیان است

کـه در جامعـه دینـی     سـاالري  شایسـته و سوم اصرار آن حضرت بر  پرستی بتو 

                                                           
  .۱۷۵ ، صصلح امام حسن: نک .١
  .۵ ، ص۲ ،تاریخ طبری؛ ۱۴۸ ، ص۴ ، جالفتوح. ٢
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دین دارد و نـه   که نه فضیلتی در جهت ازآنمعاویه را  یشانا. زند میحرف اول را 
  1.دانستند می بهره بیاز شایستگی بر جامعه  ،اثري در دین پدید آورده

و  9براي اصالح امـت محمـد   صلحپذیرش  که اینتأکید بر  با 7امام حسن
اصالح جامعـه  . خواندنددیگران را به همراهی با خویش  2آنان است،  خونحفظ 

 هرچنـد  -خیـانتی را  بودنـد لذا حتـی حاضـر ن  . حضرت بود دغدغهاسالمی همه 
و  ایشـان آمـد  وقتی پیک معاویه نـزد   که چناند، نپذیرا شو -منافعش در آن باشد
را حفـظ کنـد و ایـن قـوم را      شـما  خـواهم  میاز خدا «: گفتضمن سخنان خود 

. که تو را امین خود دانسته، خیانت نکـن  به کسی! آرام«: فرماید می »هالك سازد،
و مادرم دوسـت بـداري، امـا در     ه خاطر پیامبر و پدربراي تو همین بس که مرا ب

تو همین بس است که جمعی به تو اطمینان کنند و تو دشـمن آنـان    کاري خیانت
 3».باشی و آنان را نفرین کنی

  
   :بیت اهلاحیاي سنت نبوي در پرتو وجود  )ب

 و در قالـب  شـده  نـازل  9آسمانی که در قالب وحی الهی بر پیامبر هاي آموزه
که  رو ازآننه  ؛قرآن لباس وجود یافته، براي راهنمایی مسلمانان کافی نیست کتاب
آدمیان را در خود جاي نـداده، بلکـه بـدان سـبب کـه درك و       هاي نیازمنديهمه 

دریافت تام و تمام آن از عهده آدمیان عادي خارج است و گشایش این مشکل به 
توسـط امامـان معصـوم     ،در بـاور شـیعی  یشـان  دست نبی مکرم اسالم و سـنت ا 

و  اوامـر بـه پیـروي از    مسلمانان را ،خداوند خود در قرآن. شده است پذیر امکان

                                                           
  .۵۵ ، صالطالبیینمقاتل . ١
  .۴۰ ، ص۱۶ ، جشرح نھج البالغه؛ ۳۸۹ ، ص۱ ، جالستیعابا. ٢
  .۱۴۳ ، صالمالحم و الفتنبه نقل از  ۳۱۵ ، صامام حسنصلح  .٣
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را به عنوان الگـوي کامـل معرفـی     یشانو زندگی ا 1فراخواندهنواهی آن حضرت 
با ایـن   7حسنامام  3.داشت آن معنا کرده است نظر درو مسلمانی را با  2فرموده
هـم   ایشان. آوردندکالن به طراحی و تدبیر امور روي  به مثابه استراتژي ،رویکرد

بر ایـن اصـل    ند،و هم در زمانی که با معاویه مکاتبه داشت 4در زمان بیعت با مردم
اما آنچـه موجـب تمـایز رویکـرد آن حضـرت در مقـام       5.کردندمیاساسی تأکید 

ـ  :بیت اهلسردمدار تفکر شیعی با دیگر رویکردهاست، شناسایی  ال به مثابه کان
  .ورود به سنت نبوي است
بر موقعیت خانوادگی خویش و انتسـابش بـه خانـدان     ،امام در مواقع مختلفی

بدیهی است کـه ایشـان هـم چـون دیگـر امامـان، در پـی         .کردندتأکید میوحی 
نبودنـد؛ ایـن   انگاري این انتساب و جلب توجـه دیگـران از ایـن طریـق     فضیلت

 ،پوشیده نبـود کـه در تفکـر اسـالمی    ایشان بر آن حضرت و جامعه عهد موضوع 
 هـاي  فضـیلت تنهـا  شـود؛ بلکـه    نمـی شرف و فضیلت به ارث و خاندان حاصـل  

امـا دو   6براي مسلمان اعتبار بیافریند، تواند میاکتسابی و ارج مندي هاي اختیاري 
موجـب چنـین    ،روانـی و تربیتـی تأثیرگـذار    هـاي  جنبـه نکته اصولی، عالوه بـر  

در  کـه  آنسنت و سیره نبوي، به حکم  از :بیت اهلیکی آگاهی  :رویکردي بود
 ونـد دیگر تصریح و نصی که از سـوي خدا  .اند بودهخلوت و جلوت او را همراه 

                                                           
  .۷حشر، آیه سوره  .١
  .۲۲احزاب، آیه سوره  .٢
  .۳۱آل عمران، آیهسوره  .٣
تاریخ ابن : نک. (کند زمان بیعت، امام پیروی از کتاب خدا و سنت رسول را به عنوان شرط اساسی ذکر میدر  .٤

  .۱۸۶) ، ص۲ ، ق۲ ، جخلدون
  .۲۹۱ ، ص۴ ، جالفتوح .٥
؛ ۸۲۳ ، ص۲ ، جالغارات؛ ۱۳سوره حجرات، آیه . (ان اکرمکم عند اّهللاٰ اتقیکم: فرمایند در قرآن میخداوند  .٦

  ).۳۴۱ ، صاالختصاص
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آنان را بهترین طریق بـراي بیـان سـنت     عمالًدر پاکی و واالیی آنان رسیده بود و 
تـا   ندداشـت  پافشـاري  شـدت  بهبر این اصل  7حسنامام  بنابراین. کرد میمعرفی 

کـه خداونـد ناپـاکی را از آنـان      معرفی نمایند و از کسانی :بیت اهلخود را از 
  1.استزدوده 

  
  ناناحفظ جماعت مسلم )ج

اکتساب قـدرت   عنوان بهگرچه رویکرد به حکومت، همیشه و در طول تاریخ 
اهداف واال  جهتدر  اي وسیلهبودند که به راستی آن را  بوده، افراديمورد توجه 

 یـابی  دستو اگر  2دیدند میتحکیم هویت مسلمانی و استحکام جامعه اسالمی  و
 هـا  آنیا اختیار حکومت موجب تضـعیف   شد میبه طریق دیگري ممکن  ها آنبه 
مسـیر دیگـري را    ،دینـی از آن دسـت کشـیده    هـاي  ارزش، بـه حکـم   گردیـد  می
دیگـر   ،که به دنبال حضـرتش  بودندالگویی در این میان  7امام علی. پیمودند می

زندگی  هاي ضرورتاز  رااصل حکومت  ایشان. پیشوایان نیز همان راه را پیمودند
   :فرمودند و  دانستند میجمعی آدمیان 
ـ حکومـت  سایهدر  مؤمناننیک یا بد، نیازمندند تا  يداربه زمام مردم کـار  ه ، ب

حکومـت،   راسـتقرا  درشـوند و مـردم    منـد  بهـره هـم   کافران وخود مشغول 
 آنو به کمک  گردد می آوري جمع المال بیتبه وسیله حکومت  .کنند یزندگ

امـن و امـان، و حـق ضـعیفان از      هـا  جـاده  ؛مبـارزه کـرد   توان میدشمنان  با
، نیکوکـاران در رفـاه و از دسـت بـدکاران، در امـان      شود می نیرومندان گرفته

  3،هستند
  : فرمودندبا تأکید  ندیدند،میسر اما وقتی حصول اهداف واال را از این طریق 

                                                           
  .۱۷۳ ، ص۳ ، جالمستدرک. ١
  .۱۷۶ ، صھمان. ٢
  .۴۰ ، خطبهالبالغه نھج .٣
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اگر براي شما وزیر باشم بهتر از آن اسـت   !مرا رها کنید و به دیگري چسبید
  1.باشم امیرکه بر شما 

امـام  2.دانسـتند  مـی چیزهـا برابـر    تـرین  پستداري غیر مسئوالنه را با نیز زمام
چـون در   رو، ازایـن ، نگریسـتند  مینیز با این رویکرد به مقوله حکومت  7حسن

، دسـت از حـق قـانونی خـویش     نـد معرض تفرق جماعت مسـلمانان قـرار گرفت  
، بدان شرط که به کتاب خدا و سنت رسول ندو آن را به معاویه واگذارد داشتندبر

برخی از همراهان خود مواجـه   ادبانهبیو وقتی با اعتراض تند و  3بند باشداو پاي
  : ند، فرمودندشد

بهتـر از آن چیـزي    شـمارید  مـی بـد   ،وجود جماعت آنچه شما با! آگاه باشید
  4.انگارید میخوب  است که در جدایی و تفرق

  
  یانحفظ جان و مال مردم و شیع )د

تنهـا رشـد    امنیت اجتماعی از مسائل بنیادین حیات انسانی است و بدون آن، نـه 
. گـردد  شود، بلکه حیات عادي و ابتدایی نیز دچار مخـاطره مـی   تمدنی حاصل نمی

و شـیعیان در پـیش گرفتـه بـود،      :بیـت شته از نوع رفتاري که معاویه با اهـل گذ
جهـت آن حضـرت    بدین. پدید آورده بود 7اي دوچندانی براي امام حسن دغدغه

گنجانـدن بنـدي در   . کوشیدند تا به هـر طریقـی امنیـت عمـومی فـراهم گـردد       می
نامه با این مضمون که مردم بر جان، مال، فرزنـدان و زنـان خـویش در امـان      صلح

                                                           
  .۹۲، خطبه ھمان .١
  .۳، خطبه ھمان .٢
  .۵۴ ، ص۱۳ ، جالباریفتح . ٣
  .۴۰ ، ص۱۶ ، جنھج البالغهشرح  .٤
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و  7که تأکید بر امنیت اصحاب امـام علـی   چنان. زاده چنین رویکردي بود 1باشند،
  2.کردر خاص، از ذهنیت و آگاهی امام نسبت به معاویه حکایت میطو شیعیانش به

و هـم در   شـتند بـه ایـن اصـل بنیـادین توجـه دا      نامـه،  صلحامام هم در مفاد 
مـن بـراي حفـظ    «که  شدندآن را به مردم همراه خود یادآور  ،خویش هاي خطابه

زمـون  که این آ دانم میخون شما و اصالح مسلمانان به چنین کاري دست زدم و 
چنـین احسـاس    دانستند میگر چه امام  3».تا زمان معلومشما و متاعی است براي 

دشمنان آن را حمل بـر توانـایی    :پذیرفتدوستان و دشمنان نخواهد  رامسئولیتی 
خویش تفسیر کرده و دوستان بر نـاتوانی یـا تـرس امـام امـا بـراي آن حضـرت        

  .مانان کارگر افتددر مقابل جان مسل توانست نمی ها ایناز  یک هیچ
  
  تبیین خط اصول ارزشی و اخالق )ه

در کــوران زنــدگی  اخالقــی، بــیشــناخت ارزش از ضــدارزش و اخــالق از 
نشـان داد   تـوان  نمـی  آسانی بهو  شود میاجتماعی براي بسیاري از آدمیان ناممکن 

و اصـول   هـا  ارزشو چه کسـی از   رود میبر پایه اخالق و فضیلت پیش  چیز چه
زنـدگی و   مشـی  خـط تبیـین   ،کار پیشوایان دین. کند میانسانی اسالم سودجویی 

 گیـري  انـدازه براي  هایی شاخصشناسایی راه درست از کژي و از آن باالتر تعیین 
شیعیان واقعـی را از   سو یکاز  ندبا این راهبرد توانست 7حسن امام. آدمیان است

نقـاب از چهـره مـدعیان دیانـت و      ،ر سـو و از دیگ بازشناسند دنیاطلبریاکاران 
که براي بیعت با  یآنانشمار ، دارد میتاریخ بیان  که چنان. دنشیفتگان قدرت بردار

بودند زیاد بود، اما چه تعداد از اینـان در همراهـی خـویش صـادق      گردآمدهامام 

                                                           
  .۲۹۰ ، ص۴ ، جلفتوحا. ١
  .۲۹۱ ، صھمان. ٢
  .۱۷۳ ، ص۸ ، جالسنن الکبری؛ ۲۷۷ ، ص۷ ، جالمصنف .٣
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 شـده  حسـاب رفتـار   1.پراکنده شدند حضرتاز گرد  آسانی بهبودند و چه بخشی 
از امویان، برخی از خـوارج و گروهـی از    اي دسته .برداشت ها چهرهاب از امام نق

اصحاب واقعی  2.بودند، شناسانده شدند گرفتهشکاکان که در میان اصحاب جاي 
جـراح بـن    حملـه  .انـد  کردهآن حضرت دریافتند که در میانشان چه کسانی نفوذ 

یشـان و بیـرون   غارت چادر ا 3آن حضرت، ختنو مجروح سا سنان اسدي به امام
تا این زمان در میان که کسانی سر زد توسط  4،حضرتکشیدن سجاده از زیر پاي 

چهره معاویـه کـه خـود را     سازي روشن ها اینعالوه بر . آن حضرت بودندیاران 
مسلمانی دردمند و شایسته خالفت معرفی کرده بود، در پس این راهبـرد   عنوان به

 7علـی امـام   که چنانو خواص ناشناخته نبود،  امام برايگر چه او . تحقق یافت
معاویه از پیش رو، پشت سر، طـرف  «: به یکی از امیران فرموده بود اش توصیهدر 

 5»، پس هوشیار باش و از او غافل مبـاش، آید میراست و طرف چپ انسان پیش 
دینی  دغدغه، داراي 9پیامبرصحابی و خلیفه  عنوان بهچنان وي را اما افرادي هم

را فـاش و اهـداف او را بـراي بسـیاري      معاویـه راهبرد امام، اسـرار  . انگاشتند می
عثمان کـه بـه پشـتوانه آن نبـرد بـا امـام        خواهیخون کهآشکار کرد و نشان داد 

بـیش نبـود،    اي بهانـه  اساسـاً ، را براي خود مشروع ساخته بود، براي وي 7علی
 نـد نشـان داد  چنین همامام  6.عدم تعقیب آنان را پذیرا شده بود نامه صلحچون در 
بلکه به دیانت مـردم نیـز کـاري    7بند به تعهدات خویش نیست،پاي تنها نهکه وي 

                                                           
  .۲۱۶ ، ص۲ ، جیعقوبیتاریخ  .١
  .به بعد ۱۰۰ ، صصلح امام حسن: نک .٢
  .۲۶۳ ، ص۱۳ ، جمدینة دمشقتاریخ . ٣
  .۴۲ ، ص۱۶ ، جشرح نھج البالغه؛ ۱۲۲ ، ص۴ ، جطبریتاریخ  .٤
  .۱۷۶ ، ص۵ ، جفی التاریخالکامل . ٥
  .۱۸۳ ، صتشیع در مسیر تاریخ؛ ۲۹۱ ، ص۴ ، جالفتوح. ٦
  .۱۸۹ ، صتشیع در مسیر تاریخ؛ ۵۲ ، ص۱۳ ، جفتح الباری؛ ۲۶۲ ، ص۱۳ ج، مدینة دمشقتاریخ . ٧
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در جمع  که چنان ؛امارت و حکم رانی بر مردم براي وي اهمیت دارد تنهاندارد و 
که خود چنـین   -من با شما براي نماز و زکات و حج نجنگیدم :کوفیان اعالم کرد

  1».براي امارت بر شما جنگیدمبلکه  -کنید می
  

  نتیجه
بـراي   اي وسـیله راهبردهاي امام در تقابل با دستگاه منحرف سیاسی که به هر 

و  4،)هـا  واقعیتتا تحریف  3و تهدید، 2از تطمیع(؛ جست میکسب قدرت تمسک 
مـؤثر واقـع شـد کـه      چنـان  آننیز در اصالح جامعه دورشـده از مسـیر حقیقـت،    

سـال مصـالحه را    .بسیاري از مردم به اهمیت آن پی بردند ،اندك زمانی باگذشت
-بـه وصـف اصـالح    9پیامبررا از زبان  7حسنو امام 5نامیدند »سال جماعت«

این حـدیث میـان    بارهگوهایی که درگفت رغم به6.دهنده میان مسلمین شناساندند
را کاري به صـالح جامعـه    7حسنشیعه وجود دارد، از این حیث که اقدام امام 

و از تسلیم همگان در مقابـل   دارد، اهمیت اند دانستهسالمی و جماعت مسلمانان ا
انـدوهی کـه بـا شـهادت امـام       چنـین  هم. کندحکایت می امام دوراندیشانهتدبیر 
مردم مدینه شد، نشان دیگري از تعظیم بیش از حد مردم در پیشـگاه آن   گیر دامن

نوحـه   حضـرت تا یـک مـاه بـراي     هاشم بنیکه زنان  اند آورده .بزرگ تاریخ دارد
و بازارهـاي   نـد و مردم در سوگ وي تا مدتی گریان بود گریستند میو  کردند می

جمعیـت گـرد هـم آمـده      قـدر  آن ایشان جنازه تشییعو در  کردند نمیرا باز  مدینه

                                                           
  .۱۵ ، ص۱۶ ، جنھج البالغهشرح . ١
  .۱۹۱ ، ص۲ ج ،یعقوبیتاریخ  .٢
  .۱۷۶، ص ۵ چ ،لکاملا. ٣
  .به بعد ۳۱۳ ، صصلح امام حسن، نک .٤
  .۲۲۲ ، ص۱ ، جتاریخ بغداد؛ ۳۸ ، ص۱۵ ، جالبن حبانالصحیح  .٥
  .۱۷۵ ، ص۳ ، جالمستدرک. ٦
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همـه  1.گرفت نمیجز بر سرهاي مردم قرار  افتاد میکه اگر چیزي از آسمان  ندبود
سرچشمه به راهبردهاي متعالی  ایشانبندي تدبیر امام و پاي از ها، جهتاین تغییر 

  .که شکوهی در تاریخ آفرید گرفتمی
 

  منابع
شرح ، )ه 656(عزالدین ابوحامد بن هبۀ اهللا بن محمد ابن ابی الحدید مدائنی، .1

داراحیاء الکتب : ، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، چاپ دوم، بیروتنهج البالغه
 .ق1387العربیه، 

: ، سعید اللحام، چاپ اول، بیروتالمصنف، )ه 235(ابن ابی شیبه کوفی  .2
 .ق 1409دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، 

 فی سدالغابۀا ،)630 م( محمد بنعلی  ابوالحسن عزالدین جزري، ریاث ابن .3
 .ق1409 ،دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع :بیروت ،الصحابۀ معرفۀ

 دار :روتیاول، بچاپ ، يریش یق علیتحق ،الفتوح، )ه 314(وفیکاعثم  ابن .4
 .ق 1411االضواء، 

، الکامل فی التاریخ، )ق 630(ابن األثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرم .5
 .ق 1385دار صادر، : بیروت

تاریخ األمم و ( تاریخ طبري، )ه 310(أبوجعفر محمد  ،بن جریر طبريا .6
 .ق 1387دارالتراث،  :بیروت ،چاپ دوم محمدأبوالفضل ابراهیم،، تحقیق )الملوك

، چاپ دوم، موسسۀ شعیب االرنؤوط، )ه 354(ابن حبان، صحیح ابن حبان .7
 .تاالرساله، بی

                                                           
  .۱۷۳ ، صھمان. ١
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شرح صحیح ه فتح الباري ب ،)ه 852(الدین شهاب ،عسقالنیابن حجر  .8
 .ق 1408العربی،  ثداراحیاء الترا :، چاپ اول، بیروتبخاري

العبر و ( تاریخ ابن خلدون، )ق 808(خلدون، عبدالرحمن بن محمد ابن  .9
دیوان المبتدأ و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي 

 .دار احیاء التراث العربی، بی تا: ، بیروت)السلطان االکبر

لجنۀ من اساتذة  ،مناقب آل ابوطالب ،)ه 588( ابن شهر آشوب سروي .10
 .1376مطبعۀ الحیدریه، : شرف، نجف اشرفالنجف اال

، االستیعاب، )ق 463(احمد بن عبداهللا نمري ابوعمر یوسف ابن عبدآلبر، .11
 .ق 1412دارالجیل، : محمد بجاوي، چاپ اول، بیروت علی: تحقیق

ترجمۀ ، )ق 571(ابوالقاسم علی بن حسن بن هبۀ اهللا شافعی ابن عساکر، .12
مؤسسه المحمودي للطباعۀ : محمودي، لبنانتحقیق محمدباقر ، 7الحسناالمام 

  .ق 1400و النشر، 
تاریخ مدینۀ ، )ق 571(اهللا شافعی ابوالقاسم علی بن حسن بن هبۀ ابن عساکر، .13

 .ق 1415دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، : ، تحقیق علی شیري، بیروتدمشق

، تحقیق النهایهالبدایه و ، )ق 774(ابن کثیر الدمشقی، أبی الفداء اسماعیل  .14
  .ق1408داراحیاء التراث العربی، : علی شیري، چاپ اول، بیروت

تاریخ  ،)ق 284(جعفرکاتب عباسی یعقوب بن أبی احمدبن ابن واضح یعقوبی، .15
 .تابی :بیروت دارصادر، ،یعقوبی

، تحقیق عبدالمنعم اخبار الطوال، دینوري، )ق 282(ابوحنیفه احمد بن داود  .16
 .1368رضی، منشورات : عامر، قم

کشف الغمه فی ، )ه 693(ابی الحسن علی بن عیسی ابن ابی الفتح  ،اربلی .17
 .ق 1405داراالضواء،  :دوم، بیروتچاپ ، معرفۀ االئمه
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، تقدیم مقاتل الطالبیین، )ه 356(اصفهانی، علی بن حسین بن محمد ابوالفرج  .18
 1385لنشر، موسسۀ دارالکتاب للطباعۀ و ا: کاظم مظفر، چاپ دوم، قم: و تصحیح

 .ق

، الغدیر فی الکتاب و السنۀ و االدب ،)ه 1392(عبدالحسین احمد ،امینی .19
 .ق 1397دارالکتاب العربی،  :چهارم، بیروتچاپ 

چاپ اي، ، ترجمه سیدعلی خامنه7صلح امام حسن ،آل یاسین، شیخ راضی .20
 .ش 1365انتشارات آسیا،  :پانزدهم، تهران

تحقیق سیدمهدي  ،االربعین، )ق 1121(سلیمان عبداهللا ماحوزي  بحرانی، .21
 .ق 1417امیر،  :اول، قمچاپ رجایی، 

، یوسف عبدالرحم مرعشلی، المستدرك، )ه 405(حاکم نیشابوري، ابوعبداهللا  .22
 .تادارالمعرفه، بی: بیروت

تاریخ بغداد او مدینه ، )ق 463(خطیب بغدادي، ابی بکر احمد بن علی  .23
دارالکتب العلمیه، : چاپ اول، بیروت ، تحقق مصطفی عبدالقادر عطا،السالم
  .ق1417

، تحقیق شعیب سیر اعالم النبالء، )ه 748(الدین محمد بن احمدذهبی، شمس .24
 .ق 1413موسسۀ الرساله، : االرنؤوط، چاپ نهم، بیروت

ــریف مرتضــی، .25 ــن حســین موســوي  ش ــی ب ــه ، )ق 436(ابوالقاســم عل تنزی
  .ق1409داراالضواء، : چاپ دوم، لبنان، االنبیاء

 :قم ،یامال ،)ه 460(ابوجعفرمحمدبن حسن ی،طوسشیخ  .26
 .ق1414 ،چاپ اول ،دارالثقافۀللطباعۀوالنشروالتوزیع

، تحقیق موسسه االرشاد فی معرفۀ حجج اهللا علی العباد، )ه 413( مفیدخ شی .27
 .ق1414دارالمفید،  :آل البیت لتحقیق التراث، بیروت



 323    زمان اجتماعی -سیاسی هاي ناهنجاريدر مواجهه با  7حسنراهبردهاي امام 

سسۀ ؤم: اول، قمچاپ  ،الیقین، )ق 664(سیدرضی الدین علی  حلی،طاووس  .28
 .ق 1413الثقلین الحیاء التراث االسالمی، 

: ، قماعالم الوري باَعالم الهدي، )ه 548(حسن  طبرسی، ابوعلی فضل بن .29
 .ق 1417البیت الحیاء التراث، چاپ اول،  مؤسسه آل

االحتجاج علی اهل  ،)ه 6قرن ( طالب ابیاحمد بن  ابومنصور ،طبرسی .30
 .ق1403نشر مرتضی،  :اول، مشهدچاپ  خرسان، محمدباقرتحقیق ، اللجاج

، سیدمحمدحسین حسینی میالنی، شرح االخبار، )ه 363(قاضی نعمان مغربی  .31
 .ق1414موسسۀ النشر االسالمیه التابعۀ لجماعۀ المدرسین،  :دوم،قمچاپ 

بحاراالنوار الجامعۀ لدرر اخبار ائمۀ  ،)ه 1111(محمدباقر مجلسی، .32
 .ق 1413 داراحیاءالتراث العربی، :بیروت، :االطهار

، ترجمه سیدمحمد تقی تشیع در مسیر تاریخسیدحسین،  ،محمدجعفري .33
 .ش 1366دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : تهران چهارم،چاپ اللهی، آیت

تهذیب الکمال فی اسماء ، )ق 742(الدین ابی الحجاج یوسفالمزي، جمال .34
موسسۀ الرساله، : چاپ چهارم، بیروت، تحقیق دکتر بشار عواد معروف، الرجال
 .ق 1413

، السنن الکبري، )ه 303(نسایی، ابوعبدالرحمان احمد بن شعیب بن علی .35
دارالکتب : عبدالغفار سلیمان بنداري و سیدکسروي حسن، چاپ اول، بیروت

 .ق 1411العلمیه، 

: ، بیروتمعجم البلدان ،)ه 626(الدین ابوعبداهللا یاقوت حموي، شهاب .36
    .ق1399داراحیاء التراث العربی، 



 

  
  
  
  

  7امام حسن هاي آموزهاخالق اجتماعی در بر  گذاري
  

  1ه محصصیمرض
  

  چکیده

راھبردھایی اصیل در مسـیر صـعود مـادی و معنـوی بشـر ، اھتمام به فضایل
 ھای دغدغـهکردن اعضـای جامعـه، از  مند اخالقو آرمان  شود میمحسوب 

امـروزه تغییـر الگوھـای . اجتماعی دین بوده است حوزه دردیرین متفکران 
جدید زندگی اجتماعی و بروز مشکالت متعدد در حوزه اخـالق اجتمـاعی، 

در این بررسـی، از . به این مقوله را فراھم آورده است تر فزونزمینه اھتمام 
حضـرت بـه  ش، ابتدا نگـر7ھای امام حسن مجتبی آموزهگذر استقصاء ره

اخالقی در حوزه  ھای ارزشو سپس مصادیق  ره گردیدهاشافضاھای اجتماعی 
بخشــندگی، شــکیبایی، اھتمــام بــه . اجتمــاع، اســتخراج و تبیــین شــده اســت

اخالقی  ھایویژگی ترین مھماجتماعی، رایزنی، رفق و مدارا، از  ھای مسئولیت
تـر بـه آن بـیشکه بایسته است در حوزه اخالق اجتمـاعی  آیند میبه شمار 

  .شود توجه
  .7ھای اخالقی، اجتماع، امام حسن ارزش :ژگان کلیدیوا

  
   

                                                           
  .علوم قرآن و حدیث، استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه شھید بھشتیدکتری . ١
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 مسألهبیان 

گویاي این امر است که وضع قوانین حقـوقی در   ،مطالعه پیشینه جوامع بشري
ضامن پیشرفت و سعادت  تواند نمی ،اجتماع بدون برخورداري از پشتوانه اخالقی

به انسجام و انتظام  ها پراکندگیاز دیگر سو تاریخ دانش بشري، تبدیل . افراد باشد
امروزه این سیر در بسیاري . برشمرده است ها اندیشهرا یکی از وجوه شکلی بلوغ 

نیـز تحقـق   ) :معصـومان قرآن کریم و سنت (وحیانی  هاي آموزهاز منابع اصیل 
در  سـنگ،  گـران یافته و تدوین موضوعی مباحـث مطـرح شـده در ایـن میـراث      

 هـاي  آموزه ،در این میان. است یافته سامانمتعدد و رویکردهاي متنوعی  هاي قالب
مکتب اسـالم، قابلیـت ارائـه     بدیل بی هاي گاهتجلیبه عنوان یکی از  :بیت اهل

  .زندگی بشر را اثبات نموده است مندانه سعادتبرنامه جامع و 
 يا دغدغـه بـه عنـوان    کـه  آنپـیش از   ،اعضـاي جامعـه   مندکردن اخالقآرمان 

مختلف مطرح گردد، همـواره در کتـب و اسـناد     هايدورهمشترك میان متفکران 
اذعـان داشـت کـه از     توان میده و ش به آن توجهدینی اسالمی به انحاء گوناگون 

 ،در ایـن سـاختار   1.ارکان بنیادین در حوزه اجتماعی دین محسـوب شـده اسـت   
کـه فطـرت در    جـا  نآو از  گیردسرچشمه میفطرت انسان  ازاخالقی  هاي ارزش
 هـا  مکـان و  هـا  زمـان اخالقی نیز در همه  هاي ارزشمشترك است،  ها انسانهمه 
دینـی، توجـه   اخالقی بـرون  هاي نظاموجه تمایز این نظام بر دیگر . است سان یک

بودن ساحت وجودي انسان و تنظیم هماهنگ نیازهاي فردي و  دوبعديخاص بر 
  .اجتماعی اوست

                                                           
 ،علم اخالق در علوم و فناورینامه فصل» پیشینه و بنیادھای اخالق در ایران و جھان« فرشته آھنگری، .  ١

  .۱۲، ص۱۳۸۶، سال ۴و۳ش
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، قلمرو اخالق در پژوهش حاضر، اعـم  »اخالق«با توجه به چندگانگی مفهوم 
بنابراین در این  1.است رفتاري هاي  حوزه، ملکات نفسانی و ها منش، ها فضیلتاز 

، صـفات نفسـانی خـوب و    7حسنامام  هاي آموزه برخی ضمن بررسی ،نوشتار
 ،الم ایشـان داشـته  در کـ  تـري  بیشرفتارهاي پسندیده در حوزه اجتماع که بسامد 

  .گردد میبازشناسی 
از ملکات و صـفات، یکـی از قلمروهـاي پویـاي      اي مجموعه عنوان بهاخالق 

از مفـاهیم و   اي مجموعـه  :گفـت  تـوان  مـی . شـود  مـی زندگی اجتماعی محسوب 
دهی اهداف در جهت نیـل بـه کمـال و    که به تبیین کارکردها و سازمان ها اندیشه

اخالقـی اطـالق    هـاي  ارزش، نظـام  پـردازد  مـی مـاع  اجت حوزه درسعادت انسان 
 برمبنـاي و  اسـت اصول و قواعدي اساسی  دربردارنده ،هر نظام اخالقی. شود می

خدا، انسان، جهـان و   چون هم هایی مقولهکه درباره  یابد میدیدگاه خاصی سامان 
اخـالق   هاي ارزشبه بررسی  ،اخالق اجتماعی طورکلی، به. است جامعه ارائه داده

  .پردازد میدیگر  هاي انساندر حوزه رابطه انسان با 

بـه شـمار   بر ثبات شخصـیتی افـراد و حیـات اجتمـاعی      مؤثرعاملی  ها ارزش
در دگرگـونی جوامـع    بخـش  تعـالی  املی، عـ هـا نآ  ارزشبندي بـه  و پاي آیند می

کیفیت زندگی و چگونگی مناسـبات و روابـط افـراد بـا      زیرا؛ شوند میمحسوب 
بنـدي  اعتباراتی هستند که مالك التزام و پـاي  ها ارزش. دهند مییگر را شکل یکد

مهـم تربیـت بـه شـمار      هـاي  زیرساختو  شوندمحسوب میافراد در مقام عمل 
عمل گزینشـی کـه آدمـی در اوضـاع      :از اند عبارتدر حقیقت  ها ارزش«. آیند می

عمیـق و   هاي میلاساسی و  هاي گیري جهتو  کند میمختلف زندگی به آن تکیه 

                                                           
؛ ۱۳۷۷؛ نشر حکمت، ۲۷-۲۶ ص ،۱ الدین مجتبوی، جترجمه سیدجالل ،علم اخالق اسالمیمالمھدی نراقی، .  ١

  .تا المصطفی، بیمکتبه: ، قم۱۱۷-۱۱۶، ص ۴، ج اسفار اربعهمالصدرا، 
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ــه ــدس    دار ریش ــرام و تق ــزد او از احت ــه ن ــیایی ک ــرهاو و اش ــد به ــتند را  من هس
سـعادت و سـالمت جامعـه در گـرو تحقـق انسـانیت واقعـی و        « 1».گیرد میدربر

بـه ویـژه    ،اصـیل انسـانی   هـاي  ارزشانسانیت واقعی در گرو شناخت و عمل به 
   2».اخالقی و دینی است هاي ارزش

تغییر الگوهاي جدید زنـدگی اجتمـاعی و بـروز مشـکالت متعـدد در حـوزه       
در . گردیـده اسـت   وجـب به این مقوله را م تر بیشاخالق اجتماعی، زمینه اهتمام 

بسیار مهم محسـوب  موضوعی  ،فساد و انحراف هاي انگیزهفراوانی  ،عصر حاضر
دل روانـی در  و بشر ناگزیر است براي تحقق جامعه سـالم و ایجـاد تعـا    گرددمی
  .به حاکمیت اخالق روي آورد ،افراد
دارد، طرح اسالم به عنوان یـک فقـه    اهمیت :بیت اهل هاي آموزهدر  چه آن

عملی و اجتهادي مبتنی بر نصوص دینـی و آمـوزش اخـالق اسـالمی در قالـب      
تـا او را   کوشـد  مـی و  بینـد  مـی احادیثی است که انسان را در متن جامعه انسانی 

 اوهویت  حال، درعینو  ندمجموعه بزرگ و متعامل با آنان تربیت کی از یک یجز
هاي  آموزه، نوشتار حاضر بررسی زمینهدر این  .را در چارچوب اسالم حفظ نماید

بـه   ،بـر ایـن اسـاس   . کنـد مـی را در بعد اخـالق اجتمـاعی رصـد     7امام حسن
  :دهدپاسخ میپژوهشی ذیل  هاي پرسش

از فضاهاي اجتماعی پرداخته  یک کدامه ب 7حسندر روایات حضرت امام . 1
  شده است؟

  کدام است؟ 7امام حسن هاي آموزهاجتماعی در  مصادیق اخالق. 2
  
  

                                                           
  .۱۳۷۸آستان قدس رضوی، : تھران  ،۶۲، ص ھاشناختی تحول ارزشبررسی روانسیدحسین سیدی، .  ١
  .۱۳۸۳مؤسسه آموزشی امام خمینی، : ، قم۵۰-۴۹، صدرآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیتاحمد رھنمایی، .  ٢
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  اجتماعی هايو گروه به فضاها 7مصادیق توجه امام حسن
در تمامی ابعاد زندگی به ویژه بعـد اجتمـاعی بـراي کسـب      ،دین مبین اسالم

نیـل بـه تعـالی انسـانی را      هـاي  راهاهمیت بسیاري قائل شده و  درست،شناخت 
 هـا  راهاز جملـه ایـن    ،برقـراري روابـط اجتمـاعی مطلـوب    . گردیده است یادآور

و  بـه فضـاها   7زمینه، بررسی حیطه توجه امام مجتبیدر این  .شود میمحسوب 
  .موضوعی شایان توجه است ،اجتماعی هايگروه

  
  مسجدتوجه به  )الف

شگرفی بر  آثاری اجتماعی یاد کرده که از مسجد به عنوان محیط 7امام حسن
  : فرماید میایشان . گذارد میساحت وجودي انسان برجاي 

 :قطعاً به یکی از این هشت فایده خواهد رسید ،هرکس پیوسته به مسجد رود
کسب دانش  ؛دوستی که از تجربیات او بهره گیرد ؛نشانه محکمی براي ایمان

-جذب رحمت الهی و شنیدن مفاهیمی که رهنمون تر؛ بیشو آگاهی عمومی 
 چنین هم ؛کننده او به هدایت الهی و دورکننده او از انواع امور نکوهیده است

و یا بر اثر  کند میدر اثر اجتماعی شدن یا به دلیل نگرش مردم از گناه دوري 
   1.گناه نرود سوي به ،تقویت ایمان
خاص حضرت به مسجد به عنـوان  توجه  :گفت توان می ،بر مبناي این روایت

ایـن حضـور اجتمـاعی،     آثـار یکی از نمادهاي اجتماعی مسـلمانان و برشـمردن   
بـا مطالعـه    ،این اسـتنتاج . موضوع استاین  توجه بهشاهدي بر ترغیب پیروان به 

 7از امام حسن 7انروزي امیرمومن. یابد می تري بیشایشان قوت  سخناندیگر 
را  )الذین آمنوا اتقوا اهللا و قولوا قوالً سدیداً ایهایا (ه را در آی »سدید«معناي کلمه 

یعنی سخنی که به واسطه آن بتوانیم باعث «: دندعرض کر 7امام حسن. پرسیدند
                                                           

، العقولتحف؛ ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴مؤسسه الوفاء : ، بیروت۱۰۸ص  ،۷۸ ، جبحاراالنوارمحمدباقر مجلسی، .  ١
  .۱۳۶۶فروشی اسالمیه، جا، کتاب، بی۲۳۵ اکبر غفاری، صتصحیح علی
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در ایـن   شـود،  مـی که مالحظـه   طور همان» .از بین رفتن منکر و ناشایستی بشویم
  .اندمودهبیان فرتفسیري کامالً اجتماعی از واژه سدید  7تعبیر امام حسن

  
  ساالن همتوجه به گروه ) ب

 دیگـر  یـک ماهیـت روابـط افـراد بـا     از  ،که کیفیت روابـط اجتمـاعی   جا آناز 
بـراي انتخـاب    بخـش  ایمنیالگویی  ،7هاي امام حسن آموزه، گیردسرچشمه می

  :فرمایند میایشان . دهدرا نشان میدوست و برقراري روابط پایدار 
از او  هرگـاه با کسی دوستی کن که رفاقت او شایسته شخصیت تو باشـد و   

 ؛یاري طلبیدي، مساعدت نماید و هرگاه سخنی گفتی، تـو را تصـدیق نمایـد   
اگر به او نزدیک شدي، جایگاهت را گرامی دارد و اگر نیازي داشـتی، دریـغ   

او  ،ياگـر سـکوت کـرد    ؛اگر از تو نیکی ببیند، آن را فرامـوش نکنـد   ؛ننماید
از جانـب وي   ؛دردي نمایـد اگر گرفتار شدي، با تو هـم  ؛سخن را آغاز نماید

   1.متحمل گزندي نشوي و تو را بر خود مقدم شمارد
در  کننـده  تعییناخالقی و رفتاري را عاملی  هاي ویژگیتوجه به  7امام حسن

آن . نماینـد  مـی گزینش و استمرار ارتباطات دوستانه در عرصه اجتماع محسـوب  
ــرتح ــا    ض ــاعی ب ــط اجتم ــراري رواب ــان را از برق ــانهمگ ــاي انس ــادان و  ه ن

؛ زیـرا  انـد داشـته درسـت برحـذر    هاي تصمیم گرفتنو ناتوان در  نشناس موقعیت
   :فرمایند میایشان . هاستویژگیبه این  دهنده سوق، افرادبا این  نشینی هم

موجـب سـفاهت و    ،بـا گمراهـان   نشـینی  همپیروي از افراد پست و حقیر و 
   2.فرومایگی است

 چاپلوس، گو دروغدوستی با افراد  همگان را از ،در روایتی دیگر 7امام حسن
   1.دارند می حذر بر ،و اهل غیبت

                                                           
  .۱۴۰۸، :البیتمؤسسه آل: قم  ،۲۱۱، ص ۸ج  ،الوسائلمستدرکمیرزا حسین نوری، .  ١
  .۱۱۵، ص ۷۸، ج بحاراالنوار.  ٢
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  7امام حسن هاي آموزهمصادیق اخالق اجتماعی در 
روایات فراوانی از محدثان شیعه و سنی نقل شده  7فضایل امام حسندرباره 

در میان اصحاب کسا، بیعت رضوان و روایات متعـدد  ضرت آن ححضور  2.است
در تـاریخ فکـري و    ، گویاي جایگـاه منیـع ایشـان   7حسندر مناقب امام نبوي 

  : فرمایندمی 9اکرمرسول . اجتماعی تشیع است
   3.، همانا حسن بودشد میاگر عقل در مردي مجسم 

برداشـت   موضـوعاتی در حوزه اخالق اجتمـاعی   7هاي امام مجتبی آموزهاز 
  :از جمله شود می

  
 بخشندگی) الف 

در صحنه زندگی اجتماعی  ،فرآیند نزاع تمایالت عالی انسانی و غرایز سرشتی
روحیـه بخشـش    ي،ا عرصـه در چنـین  . انجامد می ییها لغزشبه وقوع  غالباً ،بشر

این خوي پسندیده، پرتـوي از   .گردد یممحسوب  ستودنییکی از مکارم اخالقی 
این  به .دیزدا یمرا  ها یدشمن و کند یمایجاد  ها دلدوستانه را در اناحساسات انس

بلکـه بـه عنـوان متغیـري مهـم و       شـده  توجـه دینی  هاي آموزهدر  تنها نهموضوع 
اثرگذار بر سالمت روانی افـراد در اجتمـاع، تحقیقـات و مطالعـات متعـددي در      

طـرح مـدون    .اسـت عرصه علوم زیستی و اجتماعی را به خـود اختصـاص داده   
از ایـن منظـر، فرآینـد    . میالدي آغـاز گشـت   1980از اواخر دهه  ،مفهوم بخشش

استحقاق و مالیمت نسبت به فرد خاطی اسـت و   رقابلیغبخشش نوعی مهربانی 

                                                                                                                                        
  .۴۰۸ ، صالعقولتحف.  ١
تصحیح  الکبریطبقاتسعد، ؛ ابن۱۹۹۶دارالفکر، : ، تحقیق علی شیری، بیروتتاریخ مدینه دمشقابن عساکر، .  ٢

  . ۲۴، ص۴، ج ۱۳۷۹، العقولتحفتا؛ الیوسفیه، بیالمطبعه: ، مصر۱۱۹-۱۲۰، صنوراالبصارمحمد شبلنجی، 
  .تا، بی۶۸، ص ۲، تحقیق محمدباقر محمودی، جفرائدالسمطینابراھیم جوینی خراسانی، .  ٣
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سزایی در تسکین هیجان منفی، افزایش اعتماد به نفس و کاهش خشم و ه نقش ب
-مـی  يریگ شیپگارانه اجتماعی و از بروز رفتارهاي ناساز دینما یماضطراب ایفا 

   1.نجامدمیو به ارتقاي سالمت اجتماعی منجر  کند
-پیش، بخشش را یکی از مکارم اخالقی در روابط میان ها قرنفرهنگ دینی از 

از ملزومات اصلی تخلق بـه بخشـندگی    :گفت توان می .فردي معرفی نموده است
و مهار خشـم اسـت    ،یا تسلط بر نفس از طغیان داري خویشتندر حوزه اجتماع، 

اخالقـی در   ویژگـی بروز این . گردد میتداعی  »حلم«که در فرهنگ دینی با واژه 
امام . یابد میو ثبات رفتاري تجلی  زدگی شتاببه صورت وقار، پرهیز از  ،اجتماع
 درآمـد  پـیش و از آن بـا عنـوان    اند نمودهنیز بدین موضوع توجه خاصی  7علی
و هـر فـردي    3هیچ عزتی همتاي آن نیسـت  اند کهو فرموده 2دهمتی یاد نمودهبلن

   4.کند میزندگی  نامی خوشدر ساحت اجتماع همواره با  ،متصف بدان گردد
بــه اتخــاذ ایــن ســیره در برخوردهــاي اجتمــاعی،  7ســفارش امــام حســن 

  : فرمایندمیایشان . است توجه جالب
   5.آن دو زمانی را براي عذرخواهی باقی بگذاردر مجازات گناه عجله نکن و میان 

  
  شکیبایی) ب

پایداري در ، مفهوم شکیبایی در اصطالح علماي اخالق به ثبات، آرامش نفس
بـه   ،اخالقـی در عرصـه اجتمـاع    ویژگـی این  1.و صبر تعبیر شده است ها سختی

                                                           
  .Worthington El. Dimension of forgiveness: psychological research and theoretical perspective, 

Templeton foundation press;     . 
  .۴۵۲: قصار، کلمات البالغهنھج.  ٢
  .۱۱۳ھمان، .  ٣
  .۳۰ھمان، .  ٤
  .۱۴۱۷دارصادر، : ، بیروت۱۰۴ص ،۴، بیروت، جالحمدونیهتذکرهابن حمدون، .  ٥
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، پدر 7امام علی 2.انجامد میسازگاري، بهزیستی و شکوفایی استعدادهاي فردي 
مقاومت در برابر نامالیمات اجتمـاعی را یکـی از ارکـان     7حسنامام  وار بزرگ

  3.اند بنیادین ایمان برشمرده
یـات امـام   ح هاي سالبررسی موضوع شکیبایی به عنوان اخالقی اجتماعی در 

 ،گویاي این امر است که میان مفهوم شکیبایی بـا صـالبت و اسـتقامت    7حسن
به عبارت دیگر شکیبایی در سیره ایشان هرگز به معناي . پیوندي وثیق وجود دارد

استیالي روحیه انفعالی در برخوردهاي اجتماعی نیست، بلکه مقاومتی مقطعی بـا  
مطالعه کتب تـاریخی، بهتـرین شـاهد بـر غلبـه      . هدف نیل به اهداف کالن است

 در یک بررسی ایشانعصر . است 7ایی بر وجود نورانی امام مجتبیروحیه شکیب
مرحله نخست، عصر حکومت ایشـان اسـت و    :شود میکلی به دو مرحله تقسیم 

معاویه و تبلیغات  هاي کارشکنیاما به دلیل  رود؛ میتداوم بالندگی تشیع به شمار 
عصر مشقت و دشـواري  مرحله دوم یعنی گسترده مخالفان، چندان دوام نیافت و 

اریخی اهل سـنت پوشـیده   ستیز دولت اموي با تشیع حتی در کتب ت. آغاز گردید
حجـر بـن عـدي کنـدي و      چون هماین سیر به شهادت شیعیان راستینی  4.نیست

تردید هدایت بی .انجامید 7هایت مسموم ساختن خود امام حسنیارانش و در ن
مسـتلزم شـکیبایی فـراوان در حـوزه      ،از تـاریخ  اي برههجامعه اسالمی در چنین 

  .اجتماعی بوده است مسایل
  اجتماعی هاي مسئولیته باهتمام ) ج 

دانـد،   تنها فرد را در مقابل رفتارهاي شخصی مسئول مـی تعالیم اسالم نه

                                                                                                                                        
  .۳۵۵ص  ،۴نراقی، ھمان، ج .  ١
  .۱۳۸۶نشر قومس، : تھران ،۱۶، ص۴، جبھداشت روانیفر، بھروز میالنی.  ٢
  .۳۰: ، کلمات قصارالبالغه نھج.  ٣
، البداء والتاریخ؛ مقدسی، ۱۳۶۱المخطوطات، نشر نفائس: ، اصفھان۵۴، صالسلفتجاربھندوشاه نخجوانی، .  ٤

  .۱۴۱۷العملیه، دارالکتب: بیروت  ،۵ص ،۶ج
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،  2، خویشـاوندان 1هـاي مختلـف اجتمـاعی از خـانواده     بلکه در برابر گـروه 
. دانـد  ها مسـئول مـی   و حتی نسبت به تمامی انسان 4کیشان ، هم3ها همشهري
هاي هاي اجتماعی، در هر عصر به اقتضاي موقعیت گونه مسئولیت ایفاي این

  .یابد مختلف، تنوع می
، گویاي این امر اسـت کـه ایشـان در چنـدین     7بررسی حیات امام حسن

 .هاي اجتماعی داشـتند  برهه از زندگانی خویش، توجه حداکثري به مسئولیت
تمام اموال خود   بنا بر روایات مختلف تاریخی، ایشان دو بار در طول زندگی،

را در راه خدا به فقـرا بخشـیدند و سـه بـار نیمـی از دارایـی خـویش را بـه         
  5.مستمندان اختصاص دادند

  
  و مشورت رایزنی )د 

آن تـا   أو منشـ  گـردد  میگروهی به بعد اجتماعی زندگی بشر بـاز  هاي فعالیت
در این ساختار، تفاوت . زندگی اجتماعی مشترك است هاي انگیزهحدي با علل و 

عاملی مهم در گرایش بشر بـه پیونـد    ،عقلی و جسمانی هاي تواناییاستعدادها و 
 هـاي  ارزشبر این اساس، تعالیم اسالمی در بعـد   .شود میبا دیگر افراد محسوب 

 ،ی دارد و به نحو الزامی یـا ترجیحـی  گروه هاي فعالیتاخالقی، نگرشی مثبت به 
در آیات قرآنـی، آمـوزه   . وظایف متعددي را در قالب گروهی تعریف نموده است

یکی از نمادهـاي بـارز رویکـرد اجتمـاعی دیـن بـه اجتمـاع         ،رایزنی یا مشورت

                                                           
  . ۹سوره تحریم، آیه .  ١
  .۲سوره نساء، آیه .  ٢
  .۱۶۷خطبه : البالغه نھج.  ٣
  .۳۳۹ ، ص۷۱، ج بحاراالنوار.  ٤
  .۱۳۷۳دارصادر، : ، بیروت۲۱۵ص  ،۲ج ،الیعقوبیتاریخابن واضح، .  ٥
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نیز به اهمیت مشورت اشاره داشته و التـزام بـه    7امام حسن 1.شود میمحسوب 
. انـد  شـمرده بـه هـدف بر   یابی راهامور مختلف را منجر به مشورت در  دادن مانجا

  :فرمایند میایشان 
به نتیجـه   که آنهیچ جماعتی با هم در کارهایشان به مشورت نپرداختند، مگر 

   2.مطلوب دست یافتند
فـردي رجحـان    گیـري  تصمیمگروهی بر  گیري تصمیم ،قدر گراندر این تعبیر 

درست از طریق تعامـل پویـا بـا دیگـران فـرا      شده و پیروان به اتخاذ تصمیم  داده
  .اند شدهخوانده 

  
  رفق و مدارا) ه 

ن یارهـا در عـ  ک دادنمانجـا و دقـت در   3خـویی  نـرم لطافـت و   يرفق به معنا
 5،و بـا مـردم  یکـ ردن و معاشـرت ن کاط یاحت يز به معنایمدارا ن. است 4يریگ آسان
ن برداشـت  یچنـ  ،شـده ر کـ ذ یاز معان. آمده است 6گرانیو تحمل د نیکو یهمدم

از  يبرخوردار يه به معناک، بلنیست يریپذ از ظلم کیه رفق و مدارا حاکشود  یم
 ياز برخوردها يریگ شی، پمخاطبات یط و روحیق خود با شرای، تطبمتقابل كدر

  .گران استیبا د تر بیشوند یجاد پیا و یتدافع
. اند برشمردهرفق و مدارا را رمز موفقیت و تعالی پیشوایان الهی  7امام حسن

  : فرمایند میایشان 

                                                           
  .۳۸سوره شوری، آیه.  ١
  .٣٣٢، صالعقولتحف.  2
  .ق۱۴۱۰ھجرت، : ، قم۱۷۱، ص ۵، ج العینکتاببن احمد فراھیدی، خلیل.  ٣
  .۱۳۷۵فروشی مرتضوی، کتاب: ، تھران۱۱۸، ص ۱۰، ج البحرینمجمعفخرالدین طریحی، .  ٤
  .ق۱۴۰۵الحوزه، ادب: ، قم۲۵۵، ص ۱۴ج ،العربلسانمنظور،  ابن.  ٥
  .۱۳۴۱دانشگاه تھران، : ، ذیل مدارا، تھراننامه دھخدالغتاکبر دھخدا، علی.  ٦
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رفق و مداراي بسـیار بـا دشـمنان     سببپیامبران خویش را به  یخداوند متعال
   1.دین، بر دیگر مخلوقات برتري داده است

  : فرمایند میایشان در کالمی دیگر 
   2.ادران دینی خود مدارا نمایدبزرگواري و شرافت در این است که با بر

  : نویسد میعالمه مجلسی . همین معناست مؤیدبررسی سیره ایشان نیز 
امـام صـبر   . ناسزاگویی کرد 7مردي شامی به تحریک معاویه به امام مجتبی

: گـاه متبسـمانه سـالم کردنـد و فرمودنـد     آن ؛کردند تا سخن او به پایان رسد
اگر به چیزي نیـاز داري،   !ر اشتباه افتاديپیرمرد گویا غریب هستی و شاید د«

 اي گرسـنه اگـر   ؛اگـر راهنمـایی الزم داري، راهنماییـت کنـیم     ؛برآورده کنیم
مرد با این رفتار مشحون  ». ...اگر مکان نداري، مسکنت دهیم و ؛سیرت کنیم

کـه تـو    دهـم  مـی گواهی «: گفت واز لطافت و حسن معاشرت امام گریست 
افراد نزد مـن بودیـد    ترین مبغوضتو و پدرت  ؛جانشین خدا در زمین هستی

   3».افراد هستید ترین محبوبولی اکنون 
  نتیجه

تغییر الگوهاي جدیـد زنـدگی اجتمـاعی و بـروز مشـکالت       ،در عصر حاضر
 موجـب بـه ایـن مقولـه را     تربیشمتعدد در حوزه اخالق اجتماعی، زمینه اهتمام 

ر ناگزیر است براي تحقق جامعه سالم و ایجاد تعادل روانی در افراد گردیده و بش
  .به حاکمیت اخالق روي آورد

دارد، طرح اسالم به عنوان یـک فقـه    اهمیت :بیت اهل هاي آموزهدر  چه آن
عملی و اجتهادي مبتنی بر نصوص دینـی و آمـوزش اخـالق اسـالمی در قالـب      

تـا او را   کوشـد  مـی و  بینـد  مـی نسانی احادیثی است که انسان را در متن جامعه ا

                                                           
  .۴۰۱ص ،۷۲، جبحاراالنوار.  ١
  .۳۹۰، صالعقولتحف.  ٢
  .۱۹ص ،۳ج  ،العقولتحف؛ ۳۳۴ص ،۴۳، جبحاراالنوار.  ٣
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هویـت   حـال  درعـین و  ندی از یک مجموعه بزرگ و متعامل با آنان تربیت کیجز
  .آنان را در چارچوب اسالم حفظ نماید

حضرت به فضاهاي  ش، ابتدا نگر7مجتبیامام  هاي آموزهگذر استقصاء از ره
مسـجد را   سـو  یـک از  ایشـان و چنین دریافت شـد کـه    بررسی گردیداجتماعی 

و  انـد  کردهشگرف بر ساحت وجودي انسان یاد  آثاريمحیطی اجتماعی و داراي 
براي انتخاب دوست و برقراري روابط پایـدار   بخش ایمنیالگویی ، از سوي دیگر
  .اندارائه نموده

ه اجتمـاع و از منظـر امـام    اخالقی در حوز هاي ارزشمصادیق  ،گذراز این ره
 هاي مسئولیتبخشندگی، شکیبایی، اهتمام به  .نیز استخراج و تبیین شد 7مجتبی

 آیند میاخالقی به شمار  هايویژگی ترین مهمرفق و مدارا، از  و اجتماعی، رایزنی
 .تر به آن توجه کردباید بیشکه در حوزه اخالق اجتماعی 
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 تربیت اخالقی هاي روشاهداف، اصول و 
  7یامام حسن مجتبدر سیره 

 
 1اسماعیل خارستانی

  
  چکیده

خداوند آنـان  ای ھستند کهکامل و برگزیده ھای انسان :پیشوایان معصوم
ھدایت جامعه تعیین  برای ھای فروزانبه عنوان الگوھای رفتاری و مشعل را

انسانی » حیات طیبه«ترسیم  ،انگفتار و رفتار و خوی و منش آن .کرده است
  نیـز نمونـه 7امـام مجتبـی. ھای الھی استو وجودشان تبلور تمامی ارزش

نظام تربیتـی مـورد . کامل و مجموعه سترگی از اخالق اسالمی بودند یانسان
انسـان کـاملی کـه  ؛انسان کامل اسـت ھای ویژگینظر آن حضرت متأثر از 

گـاه نـور الھی و جلوه صفاتای از تمام مطلوب نظر دین مبین اسالم و جلوه
این مسأله خود بیش از پیش، اھمیت تربیت اخالقی . مقدس حق تعالی است

  .نمایاندرا می
ھـای تربیـت  رو ھدف پژوھش حاضر بررسـی اھـداف، اصـول و روشاز این 

روش پژوھش، توصیفی و از نوع تحلیل . است 7اخالقی از منظر امام مجتبی
؛ بدین ترتیـب کـه اسـناد و مـدارک مربـوط بـه موضـوع اسنادی انجام شده

  .ھای پژوھش پرداخته شده استگردآمده و به شیوه کیفی به ارائه یافته
بـرای  .ی استخراج گردیـدالھ تیرضای و خدامحور اھداف پژوھش،در این 

. اصل کمال خواھی، عزت، احسان و کرامت استخراج شـد چھار این اھداف

                                                           
 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشجوی  ١
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روش در زمینه تربیت اخالقی از منظر سـیره  ۲۱ برای این اھداف و اصول،
 . گردیدبررسی و تحلیل  سپساستخراج و  7ھای امام مجتبیو اندیشه

 ھـای روش نیتـرو سـالم نیتـرکامـل ارائـه که دھد مینشان  پژوھشنتیجه 
 یجاودانه و رضا یو زندگ یقیانسان را به سعادت حق ،یتیبخش تربنانیاطم

و رفتـار  یاز زنـدگ توان میرا  ھا شیوه نیا. کند می کینزد متعالیپروردگار 
امـام . به دسـت آورد نیراست انیشوایاسالم و پ نید یقیحق یھاو گفتار اسوه

. دبودن تیبشر یاخالق یھاسرمشق نیبرتر  ،ناھمانند سایر معصوم 7مجتبی
 لینفـس گـام بـردارد و فضـا   هیو تزک یبخواھد در حوزه خودساز کسھر  

کنـد،  یرویـپ   ایشـاناز روش  دیبا ،نماید تیتقو ای جادیرا در خود ا  یاخالق
آن    یو پرورشـ یآموزشـ یرفتارھـا زا زیـن گـرانید تیـترب  یکه بـراچنان

    .سود جستباید حضرت 
  .ھا، تربیت اخالقی، اھداف، اصول، روش7امام مجتبی :گان کلیدیواژه 

  
  مقدمه

کـه در نیکـوترین صـورت     آیـد می به شمارانسان گل سرسبد جهان آفرینش 
   1)لقد خلقنا االنسان فی احسن التقویم: (آفریده شده است

او داراي ابعاد وجـودي متنـوع اسـت کـه بـراي شـکوفا شـدن ایـن ابعـاد و          
پرورش فضایل اخالقی از  ،در این بیان .احتیاج به تربیت دارد استعدادهاي نهانی ،

هـاي  از هـدف  دادن آنسـت و انجـام   اهکار ترین مشکلو در عین حال  ترین مهم
مهم و واالي رسالت پیامبران خدا بوده تا انسان را که علت غایی آفـرینش اسـت   

اند، فلسفه بعثت فرموده 9که رسول گرامی اسالمدر مسیر کمال قرار دهند، چنان

                                                           
  .۴سوره تین، آیه.  ١
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راز بعثت تمام انبیا را تعلـیم   ،و قرآن کریم دانندمیتکمیل مکارم اخالقی  خود را
  1.و تربیت و تزکیه بشر یاد کرده است

وران مختلف اعم از پیروان مکاتب فالسفه و اندیشه  بعد از انبیا و اوصیاي الهی،
الهی و پیروان مکاتب مادي، هر یک با بینش و اهـداف خـاص خـود، از تربیـت و     

انـد، گرچـه عـده اي    ئه دادههایی را براي آن ارا اخالق سخن گفته و اصول و روش
دیگر نیز به طرح سؤال تردیدآمیز نسبت به ضرورت تربیت اخالقی و ارزشـی مـی   

  . دانند پردازند و عده اي دیگر امکان تربیت اخالقی و ارزشی را منتفی می
اهـداف واالي رسـالت    ترین مهماز  ،پرورش فضایل اخالقی ،از دیدگاه اسالم

و آداب و  شریعت اسـالم فلسفه  .مسیر کمال قرار گیرددر  پیامبران است تا انسان
ق بـه اخـالق   خلـ که جز بـا ت وست همان تکامل انسان و جاودانگی ا ،احکام الهی

ه جوانب همگرا که در آن به اسالم مکتبی است جامع و واقع. فاضله میسر نیست
و  آخرتی، جسمی و روحـی، فـردي و اجتمـاعی     نیازهاي بشري اعم از دنیایی و

و براي تمام  استتوجه شده و داراي اصول و معیارهایی محکم و مشخص ره غی
 .امور زندگی بشر برنامه دارد

اصول اولیه اخالق و معیارهاي اولیه انسـانیت بـه هـیچ وجـه      ،در این دیدگاه
اصولی را طرد و اصول دیگـري   7تا امام حسن عسکري 9پیامبر .نسبی نیست
معیارهایی قطعی و جزمـی هسـتندکه در    ها این شود میاند که معلوم را تأیید کرده

هاي فکري، اعتقادي، امامان بزرگوار اسوه ،بنابراین. بردار نیستندهیچ حال نسبیت
کـردار آن بزرگـواران دلیـل و     و رو، گفتار، رفتـار از این. هستندعملی و اخالقی 

حصـر  بدین جهت نجـات تنهـا در پیـروي کـردن از آنـان من     . برهان شرعی است
  .گردیده است

                                                           
  .۲سوره جمعه، آیه.  ١
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ـ  می :سیره تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت ،بر این اساس د چراغـی  توان
تنهـا  به کار بردن سیره انبیا و اولیاي الهـی، نـه  . هاي زندگی باشدبراي پیمودن راه

ـ  می، بلکه شود میموجب هدایت فرد در رسیدن به تکامل وي  د جامعـه را از  توان
آنان قرآن ناطقند و قرآن نیز صفحه صـفحه  هالکت و انحطاط نجات بخشد زیرا 
راهنمایی براي بهتر زیسـتن و زودتـر بـه     ،زندگی انسان را ورق زده و هر ورقش

چـه در   ،ی کامـل ینیز بـه عنـوان الگـو    7مجتبیامام . مراتب کمال رسیدن است
 ندهایی بوددوران زندگی و حیات و چه براي مردمان پس از خود، داراي سرشت

داشت و دوست و دشمن را فریفتـه و شـیفته خـود    ه شگفتی وامیکه همگان را ب
  : کند ینقل م 7صدوق از امام جعفر صادق خیشباره در این .می ساخت

و  نیبـود و زاهـدتر   شیمـردم روزگـار خـو    نیعابـدتر  7یمجتبـ  حضرت
 شیآسـمان  و رنگ چهـره  دیلرز یش منبد تمام گرفت، یوضو م یوقت. نیبرتر

کـه در   یکسـ «: فرمـود  دند،یپرسـ  حالت  نیاز راز ا یوقت. دییگرا یم يبه زرد
شـود و   رداست که از دلهره رنگش ز ستهیشا ستد،یا یبرابر پروردگارعرش م

  1»اندامش بلرزد
مـردم گـام    تیهمـواره در راه هـدا   ،پربـرکتش  یدر طـول زنـدگ   آن حضرت

بـود کـه    بـا یچنان ز )دشمنان یحت( برخوردش با عموم مردم  وهیو ش داشت یبرم
ویژه تربیت اخالقی نیـز  هسیره تربیتی آن حضرت ب. کرد یهمه را به خود جذب م

  . هاي انسان کامل استمتأثر از ویژگی
  

 بیان مسأله

آیات قرآن  بر اساس. ستاو  ابعاد وجودي ترین مهمیکی از  انسان بعد اخالقی
هذیب اخـالق و  ت  ،یکی از اهداف مهم انبیا مخصوصاً خاتم آنان ،کریم و احادیث

                                                           
نشر  مؤسسه: ، قم۵۰۶، ص۲اکبر غفاری، جترجمه حمیدرضا مستفید و علی، عیون اخبارالرضا، شیخ صدوق.  ١

  .ش۱۳۷۲اسالمی، 
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از طریـق بیـان    آنـان  یعنـی . بوده اسـت   ها و گناهانتزکیه ارواح بشري از پلیدي
کار بستن آن توسـط مـردم،   هب  ساز و اخالقی و در سایه و قوانین زندگی هادستور

  1.اند ارمغان آورده  هاي انسانی به جامعه رايخوشبختی را ب
به مسأله تربیت اخالقـی، زمینـه   هاي معصومان در این میان، تأکیدات و سفارش

رو از ایـن . را براي سعادت فرد و در نتیجه سعادت جامعه فـراهم خواهـد سـاخت   
هاي تربیت اخالقـی از دیـدگاه هـر یـک از امامـان،       بررسی اهداف، اصول و روش

 7در پژوهش حاضر، این مسأله از منظر امـام مجتبـی  . جایگاه خاص خود را دارد
بنابراین مسأله اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است . تبررسی و تحلیل شده اس
  چیست؟  7هاي تربیت اخالقی از منظر امام مجتبی که اهداف، اصول و روش

  
 پژوهشپیشینه 

اند و پژوهشـی شایسـته آن   ها هم مظلوم واقع شدهدر پژوهش 7امام مجتبی
جود وتربیت اخالقی آن حضرت  بارهدر پژوهشیهیچ . حضرت انجام نشده است

صورت مختصـر  ه که در آن ب :ناتربیت از دیدگاه معصوم زمینهولی در . ندارد
وجود دارد که به چند  هاییپژوهشنیزآورده شده،  7نظریات تربیتی امام مجتبی

   .استموضوع تحقیق مرتبط  با تر بیشکه  کنیممورد اشاره می
 نگاهی به ابعاد تربیتی قرآن از دیـدگاه «: عنوان بادر پژوهشی ) 1375(مروجی

هـاي قرآنـی و   بایـد از روش  ،کـه در تربیـت   هبه این نتیجه رسید ،»:معصومین
ها باید با توجه به اهداف تربیتی مربوط به زمان اسالمی استفاده نمود و این روش

  .مکانی استخراخ شود موقعیتمورد نظر و 

                                                           
  .۵۳، ص ۱۳۶۵، سال ۸، مجله تربیت، شماره »۷تعلیم و تربیت از دیدگاه امام ھادی« رضا محمودنیا، علی.  ١
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هـاي تربیتـی در قـرآن و    بررسی روش«ان عنو بادر پژوهشی ) 1374(نارونی 
آفـرین،  هـاي عـادت  بخـش، روش هـاي آگـاهی  هاي دعوتی، روشروش ،»سنت
هاي دهنده، و روشهاي جهتآموز، روشهاي درسگیرانه، روشهاي سهلروش

قـرآن و سـنت بـه شـکل      ازتمام این مـوارد را   وي. را نشان داده است بازدارنده
 .است شناساندهتربیت  برايهاي خوبی را به عنوان روش ها آنمستند بیان کرده و 

کـه بـا تأسـی از     هتحقیق خود به این نتیجـه رسـید   در نیز )1380(ذوالفقارپور
، احادیـث و سـیره   البالغـه  نهـج ، قرآنتربیتی ارائه شده از منابع وحی،  هاي روش
اعـتالي تعلـیم و تربیـت     بـراي تـوان گـامی مثبـت     می :ناو معصوم 9پیامبر

 ،هـاي پـاك و زالل   ی تربیت کرد که با داشتن اندیشههای انساناسالمی برداشت و 
  .دناي را در اجتماعات انسانی ایفا نمای نقش سازنده

  
  روش پژوهش

تـالش بـر آن   . تلفیقی از دو روش تحلیلی و توصـیفی اسـت   ،روش پژوهش
هـاي امـام   نـی و سـیره و آمـوزه   است تا با مطالعه و بـازنگري متـون و منـابع دی   

تربیـت  بـاره  بندي روایات آن امـام بزرگـوار در  ضمن توصیف و جمع ،7مجتبی
تربیـت اخالقـی از دیـدگاه آن     هـاي  روشاخالقی، بـه تبیـین اهـداف، اصـول و     

  .حضرت پرداخته شود
  

  پژوهشجامعه و نمونه و ابزار 
سـب بـه امـام    ر مربـوط و منت آثـا (اول منابع دسـت  همهجامعه شامل پژوهش 

منابع غنی اسالمی و احادیث و روایـات منقـول از   (دوم و منابع دست) 7مجتبی
ها مرتبط با موضوع تحقیق پژوهش و ها، نشریاتاست که در کتاب) آن حضرت

  .استموجود 
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اول ابتدا منابع دسـت  ،گیري به شیوه هدفمند انجام شده و بر این اساسنمونه
اسـتفاده   ها آنو از  توجه  سایر منابع مرتبط با موضوع، به و سپس گردیده انتخاب

-هـا، فـیش  ابزار مورد استفاده نیز در این پژوهش براي گردآوري داده. شده است

  .استبرداري 
  

  پژوهشسؤاالت 
  ها چیست؟معانی و مفاهیم تربیت، اخالق، تربیت اخالقی، اهداف، اصول و روش. 1
تربیت اخالقی چه اهـدافی   ،7امام حسن مجتبیهاي بر مبناي سیره و اندیشه .2

از  ،؟ هر یک از اهداف داراي چه اصولی است؟ هر یک از اصـول کند میرا دنبال 
  یابد؟ تربیت اخالقی تحقق می هاي روشطریق کدام 

  
  پژوهشهاي یافته

   هااهداف، اصول و روش ،یاخالق تیاخالق، ترب ت،یتربسیره،  میو مفاه یمعان. 1
   سیره -1-1

، یـی روا ،ینـ یو مـوارد کـاربرد آن در متـون د    رهیبه لغت س یاجمال یبا نگاه
مانند روش و رفتار،  يو موارد یدر معان رهیس میابییدرم یو ادب یاخالق، یخیتار

 يو عادت، خو قهی، شکل و صورت، طرأتیکار و کردار، راه و رسم، حالت و ه
 راغـب  .به کار رفته اسـت  گذشتشرح حال و سر و تیو حکا خیو خصلت، تار

انسان بر آن حالت باشد ریغ ایدانسته که انسان  یحالت يرا به معنا رهیس ،یاصفهان
  1.یاکتساب ایباشد ) یاکتسابریغ( يزیچه آن حالت غر

 ؛کند میروان شدن وحرکت کردن داللت  اي است که بر گذشتن،ریشه »سیره«
روز هم حرکت  حرکت در معنايبه  سیر هم. زمین سیرکردن در و به معناي رفتن

                                                           
  .۱۳۷۸جا، ، بی۲۴۷مفردات، صراغب اصفھانی، .  ١
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وزن فعلـه   بر »سیره«. رساندشب را می تنها حرکت در »سري«، اما استشب  در
  1.حالت و تأهی ي طریقه وانوع حرکت به معن یعنی کند مینوع عمل داللت  بر

رفتن است و  يبه معنا ریاز کلمه س رهیس«: گوید می العربلسان درابن منظور 
  2.أتیو ه قتیروش و رفتار و سنت و طر یعنی ،رهیخود کلمه س

 :هـر رفتـاري کـه معصـوم    : ست ازا عبارت :معصومان عملیپس سیره 
 اعـم از مسـلمان و   رفتـار دیگـران،   اخالق و نگرش، بر شناخت، گذاريبراي اثر

فرزند یا خانواده خـود   بزرگسال و کودك و غیراصحاب، اصحاب و غیرمسلمان،
  3.داده استانجام می هر جاییدر  دیگران، و

  تربیت -1-2
هاي گوناگون جسمانی، روانی، عاطفی، به مفهوم عام آن، شامل جنبه» تربیت«

-هر یـک از ایـن ابعـاد بـه لحـاظ روان      .عقالنی، اجتماعی، اخالقی و دینی است

آنچـه در دوره نخسـت   . در زندگی انسان اهمیت فـراوان دارد  ،شناختی و تربیتی
پرورش و رشد هماهنـگ و مـنظم ابعـاد وجـودي      ،زم استزندگی توجه بدان ال
، دچار نارسایی گردد و یـا احیانـاً   ها آناي که اگر در بعضی کودك است؛ به گونه
تحقق این امـر، مسـئولیت   . در آینده دچار مشکل خواهد شد ،رشد مطلوب نیابد

 بزرگی است که بر دوش مربیان کودك و نوجوان، اعم از والـدین، آموزگـاران و  
  .امور تربیتی مدارس، گذاشته شده است مجریان

ها و عوامل رشـد و  فراهم کردن زمینه :ست ازا تربیت از دیدگاه اسالم عبارت
جانبه انسان و هدایت مسیر تکاملی او به سوي وجود کامل مطلـق بـا   تکامل همه

                                                           
  .ش١٣٨٤انتشارات حوزه و دانشگاه، : قم بیت، تربیت فرزند،سیره تربیتی پیامبر و اھلزاده، سیدعلی حسینی.  1
  . ق۱۴۰۸دارالحیاء التراث العربی، : ، چاپ اول، بیروت۳۹۹ص  العرب،لسانابن منظور، .  ٢
  .زاده، ھمانحسینی.  ٣



 347    7یامام حسن مجتبدر سیره  تربیت اخالقی هاي روشاهداف، اصول و 

 بنـابراین . اي منظم و سنجیده مبتنی بر اصول و محتواي از پیش تعیین شدهبرنامه
  1.استفرایندي پیوسته است که در تمام مراحل زندگی انسان مؤثر  ،تربیت

به طور کلی، تربیت امري متنـاظر بـر اهـدافی از پـیش تعیـین شـده اسـت و        
هـایی  شود که با طـرح و برنامـه و خـط مشـی    هایی را شامل میمجموعه فعالیت

ثار مطلـوبی  معین، محتوایی که مطلوب و متناسب با حال و وضع متربی باشد و آ
بر رفتار، کردار، اخالق، شناخت و نگرش وي پدید آورد، از طـرف افـرادي کـه    

  . شودمی برازمربی نامیده می شوند، به صورت رسمی یا غیر رسمی ا
  اخالق -1-3

لق، عبارت است از سیماي باطنی و  راسخ نفسانی که به موجـب آن،   هیأتخُ
ایـن   شـود  مـی ل از انسـان صـادر   مال نیک و بد، اختیاري و بدون تکلف و تأافع

اي کـه  آیـد؛ بـه گونـه   حالت بر اثر تعلیم و تربیت و تمرین براي نفس پدیـد مـی  
رفتارهاي پسندیده و یا ناپسند به طور طبیعی و بدون آن که به فکـر کـردن، نیـاز    

  2.زندمی باشد از انسان سر
ولیه آن عادت و ي ااکه معن آیدمی» ethos«از کلمه یونانی ) ethics(کلمه اخالق

ي اارسطو عمدتاً این کلمـه را بـه معنـ    .معانی دیگر آن شخصیت و حاالت است
دهد یـک  شخصیت یعنی آنچه نشان می. گرفتکار میه دوم آن یعنی شخصیت ب

-است که از طریق عمل نشـان مـی   موجودياو انسان  به اعتقاد .نفر واقعاً کیست

  3.دهدبودنش را نشان میکه چگونه عملکردهاي انسان، دهد و این
. ي خلق و خوي، رفتار عادت شده و مزاج به کار می روداگاهی اخالق به معن

، گاهی به معناي سـجیه و  کاربرد داردگونه که در دو واژه انگلیسی یاد شده همان

                                                           
  .ش۱۳۸۳دانشگاه پیام نور، : ، تھران۳۵، صفلسفه تربیتزاده، ابراھیم عیسی.  ١
  .ش۱۳۷۲انتشارات ناصر خسرو، : ، تھران۳۳۳، ص۱۰ج البیان،مجمعشیخ طبرسی، .  ٢
  .ش۱۳۸۵انتشارات اطالعات، : ، تھران۲۰۹ترجمه مھرداد ایرانی طلب، ص فلسفه ارسطو،باربارا جانکار، .  ٣
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ها دانشی است که از حسـن  معناي دیگر این واژه. رودکار میه ب) Custom(عادت 
اي نیز به دو معنـا اطـالق   اخالق حرفه. کندرفتار بحث میو قبح و خوبی و بدي 

ي در کسب و ال اخالق حرفهئاي و دانشی که از مساخلق و خوي حرفه: شودمی
  1.کندکار بحث می

  تربیت اخالقی -1-4
هر فرد براي خود وشـاید بـیش از آن    تربیت اخالقی بعدي از تربیت است که

است که این مهـم را میسـر    ویاي روشیهرکس ج و طلبدبراي فرزندان خود می
این راه قدم  که در یکس .آن با مشکالت زیادي همراه است دادن ولی انجام، سازد

این نوع تربیت  . خم در پیش دارد به یقین پی برده که راهی پر پیچ و نهاده باشد،
. توان محدود کردنمی آن را به مکان خاص جریان دارد و ،سته و یا ناخواستهاخو
رسیدن خیر به شخص و این ممکن نیست مگـر  : یل اخالقی عبارت است ازافض
  2.انسان ابتدا خیر را براي دیگران بخواهد کهآن

  اهداف  -1-5
منظـور از اهـداف    .که قصد رسیدن به آن را داریـم  است اينقطه goal)(هدف
نقطـه  سـازد بـه آن   مـی  اي از اعمال آموزشی است که ما را قادرمجموعه ،تربیتی
تزکیه اخالقـی، تعلـیم ذهـن و    : هدف آموزش و پرورش عبارت است از 3.برسیم

  4روان و کشف و اشاعه حقیقت
  اصول -1-6

توانـد   بنـابراین نمـی   شـود؛  اصل مفهومی کلی است و مالك و معیار واقع مـی 
 5.امري جزئی و داراي یک مصداق معین باشد

                                                           
  .۱۳۸۲مجنون، : ، قم۵۶ای، صالق حرفهفرامرز قراملکی، اخ.  ١
  .ش۱۳۸۴انتشارات یسطرون، : ، تھران۴۷ص فارابی و تعلیم و تربیت،محمدحسن میرزا محمدی، .  ٢
  .ش ۱۳۷۸انتشارات اسرار دانش، : ، تھران۳۸۷، ص فرھنگ توصیفی علوم تربیتیمحسن فرمیھنی فراھانی، .  ٣
اتشارات دانشگاه تفرش، : ، تقرش۱۱۲، صلیبرالیسم آموزش و اسالممکتب فلسفی فاطمه زیباکالم مفرد، .  ٤

  .ش۱۳۸۴
  .ش ۱۳۶۹دانشگاه تھران، : ، تھران۱۹۴، ترجمه غالمحسین شکوھی، صمربیان بزرگژان شاتو، .  ٥
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   .اند بر مبانی مبتنیشود که  هاي کلی گفته می اصول به دستور العمل
اسـت کـه متناسـب بـا     ) بایدها(بنابراین اصل، سلسله قواعد و معیارهاى کلى 

یابى بـه  ها براى دستو به منظور تعیین روش شودمی هاى انسان انتخابظرفیت
 .گرددتوجه  به آناهداف، 

  روش -1-7
ت ها و تدابیري گفته می شود که براي شـناخ به مجموعه شیوه method)(روش

ـ : روش تربیت 1.شودکار برده میه حقیقت و برکناري از لغزش ب کـارگیري  هراه ب
به اهداف آموزشی  که آموزگار براي رسیدن است ها و فنون آموزشیقواعد شیوه

  2.گیردبهره می ها آنخود از
  

   7هاي امام مجتبیتربیت اخالقی در سیره و اندیشه هاي روشاهداف، اصول و  .2
ابتدا هدف و سپس براي شناخت و درك ارتباط هر یک از اصول بـا   دامهدر ا

چنین براي شناخت ارتباط هر یک از هم. آوریمرا در ذیل هدف می ها آناهداف، 
  .آوریمرا ذیل اصل مرتبط با آن می هاها با اصول، هر یک از روشروش
   يخدا محور -2-1
ـ ا، اندز بندگان خدا داشتها اولیاو  انبیاکه تمام  یانتظارات ترین مهم از اسـت   نی

را در تمام امور  يخداوند تیکه مردم در کارها و رفتارها خدامحور باشند و رضا
و  یامت اسـالم  از، ندکه خود خدا محور بود زین 7یامام مجتب .محور قرار دهند

. قرار دهنـد  شیخو تیالرا محور فع یاله تید که رضانانتظار دار شیخو انیعیش
 یالهـ  تیو خارج شدن از محـور رضـا   يمحورمردم انیز انیرا گاه با بع توق نیا

  :ندجا که فرمود، آنداشتندیابراز م

                                                           
  .۲۱۴فرمیھنی، فراھانی، ھمان، ص.  ١
  .۸۷زاده، ھمان، صحسینی.  ٢
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نْ طَلَب رِضَ و  یم اُمـ اللّه النّاسِ کَفاه ط سخَ ـ     راللّه بِ نْ طَلَـب رِضَ مـ یالنّـاسِ و 
لَ ا اللّه کَّلَه و اللّه ط سخَ   1النّاسِ یالنّاسِ بِ

 -هر چند بـا خشـم مـردم همـراه شـود      -خدا را بخواهد  تیهر کس رضا 
و هـر کـس بـا بـه خشـم آوردن       کنـد  می تیخداوند او را از امور مردم کفا

  .گذاردیمردم باشد، خدا او را به مردم وا م تیخداوند دنبال رضا
آورد و یرا به زبـان مـ   یاله تیو در نظر گرفتن رضا يد خدامحوریگاه فوا و

  : دیفرمایم
 م نْ لَ م نُ ل اَنَا الضّامیسجنْ  یف ه بِه االّ الرِّضا اَ تَجابیاللّه فَ دعویقَلْ س 2لَه  
ــ ــرایمــن ضــمانت م ــکــه در قلــب او چ یکســ يکــنم ب نگــذرد جــز  يزی

  .دیاو را مستجاب فرما يخداوند دعا ه، ک)خداوند(رضا
 یالهـ  تیبه رضا یابیاخالص و دست نیدر ماه رمضان که ماه تمر مخصوصاً

است کـه   نیا، از ماه مبارك یهدف اصل زیراشود؛ یع دو چندان متوق نیاست، ا
ـ مسابقه دهنـد و در پا  یاله تیه رضافتح قل يبرا انیعیو ش یت اسالمام مـاه،   انی

  : کند مینقل  نیرا چن مهم نیا ایشاناز  يراو. ه صعود کنندهمه بر آن قل
و  ياز مردم گذر کرد که مشغول بـاز  یفطر بر گروه دیروز ع 7امام حسن
ـلَ شَـهرَ    «: و فرمـود  سـتاد یا ها آنسر  يباالحضرت  .خنده بودند ع ج نَّ اللّـه ا

مارا لخَلْقه فَ ضْ ضانَ م مربِقُونَی تَ یف سه ت بِطاعل ه یا     وا و فَفـاز مقَ قَـوـب س مرْضاته فَ
ونَ فَخابوا صر آخَرُ   3»قَ
 لهیخلق خود قـرار داده تـا بـه وسـ     يمسابقه برا دانین را مخداوند ماه رمضا

ـ خداوند بر  تیجلب رضا يطاعت او برا  یمردمـ . رنـد یسـبقت گ  گـر یدکی
  .کردند و ناکام ماندند یهکوتا گرانید ،گشتند ابیسبقت گرفتند و کام

  یخواه کمالاصل  -2-1-1

                                                           
  .ش۱۳۶۲االعالم السالمی، مکتب: ، قم۱۵۳، ص۴، جالحکمهمیزانشھری، محمد محمدی ری.  ١
  .ق۱۴۰۳العربی، التراثداراحیاء: ، بیروت۳۵۱، ص۴۳، جبحاراالنوارمحمدباقر مجلسی، .  ٢
  .ق۱۴۰۴مؤسسه نشر اسالمی، : ، قم۲۲، ش۴۱۰، صالقولتحفبن علی حرانی، حسن.  ٣
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 ،که با کسـب کمـاالت   کند یم یخود را دوست دارد و سع تیذاتاً شخص انسان
ـ با استفاده از ا توانند یم انیمرب. کند تیو عزت خود را تقو تیمحبوب و  ویژگـی  نی
  .کنند تیهدا یتیترب درستاهداف  يرا به سو کودکان ی،طلب يحس برتر کیتحر

آن حضـرت  . نـد کرد یفرزندان استفاده م تیدر ترب وهیش نیاز ا 7حسن امام
 يگـو ده و در ضمن گفـت نموفرزندان خود و فرزندان برادرش را دعوت  يروز
   :به آنان فرمود یمیصم

فتعلّموا العلـم فمـن لـم     نیان تکونوا کبار قومٍ آخر وشکیانّکم صغار قومٍ و 
   1ته؛یب یف ضعهیو ل کتبهیفل حفظهیمنکم ان  ستطعی

جامعـه فـردا   است که بزرگـان   دیو ام دیهمه شما کودکان اجتماع امروز هست
حفظ  ییهر کس از شما توانا. دیاموزیو علم ب دیدانش کن لیپس تحص .دیباش

   .دینما داري نگهو در منزلش  سدیآن را بنو ،دانش را ندارد
  خوب يشناساندن الگوهاروش  -2-1-1-1

او را وادار  ،دیو حس تقل گردد یدنبال الگو م داًیشد ،یدر دوران نوجوان انسان
 یمناسب لهیوس ،یخواسته درون نیا. دینما دیخواهش تقل دل يتا از الگوها کند یم

خوب را بـه   يو الگوها رندیاز آن بهره گ تیدر امر ترب نیو والد انیاست که مرب
 کـو ین يبه الگـو  ،شیو سخن خو رهیدر س 7یامام مجتب. ندینما یمعرف فرزندان

حضـرت بعـد از شـهادت پـدر     آن . شناسـاند  یمـ  روانشیـ آن را به پ، اشاره کرده
و  نـد پرداخت 7نارمؤمنیحضرت ام خ،یممتاز تار تیشخص یبه معرف ،بزرگوارش

  :ندفرمود، کرده یرا به عنوان سرمشق خوبان عالم معرف یآن گرام
بـر   ،یکـ یکار ن چیدر ه انینیشیرفت که پ ایاز دن يشب مرد نیدر ا! مردم يا

او . برسـند  تواننـد  یبه او نم یسعادت چیاو سبقت نگرفتند و بندگان خدا در ه
  2.نمود یاو م يو جان خود را فدا کرد یجهاد م 9امبریبه همراه پ

                                                           
  .ق۱۴۰۰مؤسسه المحمودی، : وت، بیر۱۶۷، صترجمه االمام الحسن من تاریخ مدینه دمشقابن عساکر، .  ١
  .ق۱۴۱۴، بیروت، مؤسسه الرساله، ۲۰۰،ص۱، جمسند احمدابن حنبل، .  ٢
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 گرانشیاین يرا مقتدا 3حضرت فاطمه زهرا ،يگریحضرت در سخن د آن
 هما کان اعبد مـن فاطمـ  «: ندوارسته فرمود يدر مورد آن بانو، به شمار آورده
نبـود، آن   3عابدتر از فاطمـه  یشخص ایدر دن» تتورم قدماه یکانت تقوم حتّ

کـه  تا آن ستادیا خود  يپاها يقدر روبزرگوار در حالت مناجات و عبادت آن
  1.مبارکش ورم کرد يپاها

  بردباريحلم و  روش -2-1-1-2
ـ کـه در   گردیـده  انیـ پانزده بار در قـرآن ب » میحل« واژه مـورد از اوصـاف    ازدهی
و  یمهـم اخالقـ   يهـا از ارزش» حلـم «نیبنابرا 2...است وبرشمرده شده  يخداوند
که  یهای ناانس .دارند یصفت نیچن امبرانیهاي برجسته مانند پ است و انسآن یاسالم

   .آیندبه شمار می یاز صفات اله یکی، مظهر هستندصفت حلم به طور کامل داراي 
و ملـک   ظیکظم الغ«: فرمود »ست؟یحلم چ«: دیپرس 7یاز امام مجتب یشخص

  .3است شتنیبردن خشم، و تسلط بر خوفرو  »النفس
ـ » يبردبـار «آنچه در ترجمه حلم معروف شده و از آن به عنـوان   ن،یبنابرا  ادی

 سـت، ین گـران یتحمل بـار د  يمعنا به حلم رایرسد، زیبه نظر نم حیکنند، صحیم
اسـتوار   هیپرصالبت، و نرمش قهرمانانه است که پا يدار شتنیخو يبلکه به معنا

مؤمنـان  ریام ،اسـاس  نیبـر همـ  . اسـت  یاسـالم  يهـا ارزش ق وحفظ اخال يبرا
مانند اسـتقامت و سـکوت    یحلم چیه »ال حلم کالصبر والصمت«: فرمود 7یعل
مهم حلم است، پس حلم  يهااستقامت و کنترل زبان، از شاخه ن،یبنابرا 4».ستین

  . دارد  میضد عجز و تسل یمفهوم

                                                           
  .۷۵، ص۴مجلسی، ھمان، ج.  ١
  .؛ سوره آل عمران۲۳۶و  ۲۳۵، ۲۲۵سوره بقره، آیه .  ٢
  .۱۰۲، ص۷۸مجلسی، ھمان، ج.  ٣
  .۷۸، ص۷۷ھمان، ج.  ٤
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 .بردبـاري آن حضـرت اسـت    حلم و 7مجتبی امامتربیتی  هاي روشیکی از 
خاندان رسالت کـه   نهیاز دشمنان پرک ،بود که مروان يدر حد این صفت حضرت

ـ ا«: آزرد، گفـت  اریرا بسـ  7امام حسـن  انجـام دادم کـه    یکارهـا را بـا کسـ    نی
  1» .کند می يها برابراو با کوه يدارشتنیخو

گشـودند  مـى  7علـى امام زبان به هتک و دشنام  شان،یحضور ا درهنگامی که 
وارد  شـان یروزى ا. نـد کردتحمل مـى  اریبس تیبا بردبارى و مظلوم 7یمجتب امام

ـ نزد زیو نـاگز  ندافتیامام جاى خالى ن. مجلسى شلوغ بود. ندشد هیمجلس معاو  کی
سـخنش را   7علـى امام با دشنام به  هیمعاو. ندنشستکه باالى منبر بود،  هیپاى معاو

در شگفتم که  شهیمن از عا«: آغاز کرد و درباره خالفت خودش سخن راند و گفت
» .سـت یحـق مـن ن   گاه،یجا نیکند که امى تصوراست و  دهیمرا درخور خالفت ند

 شخـدا از گنـاه  ! سخنان چه کار؟ نیزن را به ا«: گفت زیسپس با حالتى تمسخرآم
 زیسـت  در کار خالفت با من سـر  7جتبىاشاره به امام م(مرد  نیپدر ا! آرى. بگذرد

ـ اى معاو«: نـد فرمود 7مجتبـی  امـام . »داشت، خدا هم جانش را گرفـت  ـ آ! هی از  ای
مـى خـواهى   «: فرمـود » !بله به خـدا «: گفت هیمعاو» کنى؟تعجب مى شهیسخنان عا

ـ تر از ا بیعج«: ندپاسخ داد امام. »بگو«: گفت »م؟یبگو تیاز آن را برا رتبیعج  نی
  2.»نمیاست که من پاى منبر تو و نزد پاى تو بنش نیتو را قبول ندارد، ا شهیکه عا

ـ ز ؛دارد یخاص تیحساس انیدر ارتباط با مترب انیمرب يبردبار نوجوانـان و   رای
شـوند و موجبـات    ییهـا  ممکن اسـت دچـار لغـزش    یگوش يکودکان در اثر باز

 ياری تر بیشرا  انیمرب ،وهیش نیا استفاده از اترها را فراهم آورند امبزرگ یناراحت
  . دیخواهند چش کینزد ندهیو گذشت را در آ دارام نیریخواهد کرد و طعم ش

                                                           
  .ق۱۴۱۲انتشارات ھجرت، : چاپ پنجم، قم، ۱۷۱، ص۱االمال، جشیخ عباس قمی، منتھی.  ١
انتشارات آستان قدس رضوی، : ، مشھد۲۹۳، ص۲، ج۷ناسخ التواریخ امام حسنمحمدتقی سپھر کاشانی، .  ٢

  . ق۱۳۸۳
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  یفروتنروش  -2-1-1-3
هـاي تربیتـی امـام     فروتنی در برخورد با فقـرا و محرومـان، یکـی دیگـر از روش    

 يهـا تکـه ، نشسـته  نیزمـ  يفقرا عبور کرد که رو از یبر جمعروزي . بود 7مجتبی
تعـارف   دنـد یو چون آن حضـرت را د  .خوردندیم، خود گذارده يرو شیدر پ ینان

بـه  !پسر دختر رسول خدا بفرما يا !»الغداء یبنت رسول اهللا ال ابنی هلم« :گفتند ،کرده
؛ )نیالمسـتکبر  حـب یاهللا ال  ان( :نـد را خواند هیآ نیو ا ندشد ادهیپحضرت  !صبحانه

آنـان و   يبـه خـوردن غـذا    نـد وع کردسپس شر !دارد یخدا مستکبران را دوست نم
و اطعـام   ییرایهـا پـذ   و از آن نـد خود دعوت کرد یها را به مهمان شدند آن ریچون س
  :ندفرمود ندافتیو چون فراغت  ،نددیها پوشان بر تن آن زیجامه ن، کرده

  1»و نحن نجد اکثر منه ،یما اطعمون ریغ جدوایلهم النهم لم  الفضل
از آنچـه مـا را    ریـ غه ب ها آن رایست، زها آناز  يو برتر لتیفض ها اینبا همه 
 میاز آنچه داد شیما ب ینداشتند، ول يگرید زیو اطعام کردند چ ییرایبدان پذ

  !میباز هم دار
و چون  ندنشسته بود یدر مکان 7امام حسن یکرده که هنگام تیروا یوطیس
بـا  ، آمد گفتهخوش ریفقبه آن مرد  امام .وارد شد يریفق ند،روبجا از آن ندخواست

  :ندو سپس به او فرمود نداو مالطفت کرد
  منا افتاذن باالنصراف؟ امیق نیح یجلست عل انک

  ؟یده یاجازه رفتن به من م ایآ م،یرفتن برخاست يکه ما برا ینشست یوقت، مرد يا
  2!پسر رسول خدا يا يآر« :عرض کرد ریفق مرد

  نیک دوستانروش معاشرت با  -2-1-1-4
 ،گـذارد  یمـ  ریفرزنـد تـأث   يکه در خلق و خو یعامل ترین مهمبعد از خانواده 

بـه نقـش مهـم     شیفرزنـدان خـو   تیـ در ترب 7یمجتب امام. هستند يدوستان و
                                                           

  .۳۵۲، ص۴۳مجلسی، ھمان، ج.  ١
  .ق۱۳۸۳مکتبه المثنی، : ، بغداد۷۳، صالخلفاءتاریخالدین سیوطی، جالل.  ٢
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آن حضـرت بـه   . نـد امبذول کـرده  ژهیو تیسالم عنا یو به داشتن دوستان دوست
  :ندنک یسفارش مچنین فرزندش 

 يهـا  یژگـ یو(که از رفـت و آمـد   نیمکن مگر ا یکس دوست چیبا ه! فرزندم
و  یبررسـ  قـاً یکـه دق  یهنگـام  .يآگـاه گـرد   يو) يو رفتار یاخالق ،یروح
آن گاه با او بر اسـاس   ،يدیبا او را برگز یو معاشرت و دوست ينمود قیتحق

  1!همراه باش ها یکردن در سخت ياریها و  از لغزش یپوشگذشت و چشم
   یابیت در دوستدق روش -2-1-1-5

نـد بـه   توان مـی کـودك   يهاکالسها و هميدوستان و هم باز ،از خانواده بعد
کـودك و  . باشـند  رگذاریثأاو ت يو خلق و خو تیدر ترب یطیعامل مح کیعنوان 
و  ینینشـ هـم  نیا دیتردیسن خود دارد و ببه دوستان هم يادیز شیگرا ،نوجوان

 ،یمیالبته معاشرت با دوستان صم. ثر خواهد بودؤم گریدکیدوستان در  ییگراهم
 ،کـودك و نوجـوان   يبرا یساعات زندگ نیتربخشاست و لذت یعیطب ازین کی

  . کند می ياست که با دوستان سپر یلحظات
 ،ینینشـ رفاقـت و هـم   یمثبـت و منفـ   ياثرها انیمعصوم ما ضمن ب انیشوایپ

ـ در ا 7یمجتبـ  امام. اندسوق داده ستهیخود را به مصاحبت با افراد شا روانیپ  نی
  : دیفرمایفرزندش م باره به

تعرف مـوارده و مصـادره فـاذا اسـتنبطت الخبـرة و       یال تواخ احدا حت یبن ای
  2»العسرة یاقالۀ العثرة و المواساة ف یالعشرة فآخه عل تیرض

 هـاي ویژگـی و (که از رفت و آمـد  نینکن مگر ا یکس دوست چیبا ه! فرزندم
و معاشرت  ينمود یبررس قاًیکه دق یهنگام .ياو آگاه گرد) یواخالق یروح

هـا و  از لغـزش  یگاه با او براساس گذشت و چشم پوشآن ،يدیبا او را برگز
  .کن یها دوستیکردن در سخت ياری

                                                           
  .۲۳۳حرانی، ھمان، ص.  ١
  .ھمان.  ٢
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ت در قرآن عل نیبه ا. و رفتار انسان دارد یرا بر زندگ ریتأث نیترقیدوست عم
از  زیـ ن 7یامام مجتبـ . سفارش شده است یابیدوست نییسخت بر آ ات،یو روا

  .کنندت دقد که در انتخاب دوست نانتظار دار انیعیش
   ییجواستفاده از حس کمال روش -2-1-1-6

. را دوسـت دارنـد   یانسـان  يبایکماالت و صفات ز و نوجوانان فطرتاً کودکان
 يخـود را بـه سـو    انیـ مترب ،یخـواه تفوق درستارضاء  قید از طرتوان می یمرب

بـه کسـب    ،و نشـاط  یکند و آنان را بـا دلگرمـ   تیهدا شیاهداف مورد نظر خو
فرزندان خود و فرزندان برادر خـود را   يروز 7یامام مجتب. کماالت وادار سازد

 یمـ  دیـ و ام دیهمه شما کودکان اجتماع امروز هسـت «: به آنان فرمود، دعوت کرده
 .دیـ در کسب علم کوشش کنو  دیاموزیدانش ب .دیرود که بزرگان جامعه فردا باش

 دیسـ یرا بنو ها آن ،دیدر مجلس درس مطالب استاد را حفظ کن دیتوان میهر کدام ن
  1.»دیتا در موقع لزوم مراجعه کن دیینما داري نگهمنزل  رها را دو نوشته
دانش و درس خوانـدن   فراگیريفرزندان را به  ی،تیروش ترب نیحضرت با ا آن
دنبال کسب دانش ، با عشق و عالقه قیطر نیو آنان به ا ردندک می قیو تشو بیترغ
  . ستیو مجازات ن دیبه تهد يازین وه،یش نیدر ا رفتندیم يکماالت بشر ریو سا
  تیترب يهااسوه روش استفاده از -2-1-1-7

ـ   نیگردد و ایدنبال الگو م و نوجوان فطرتاً کودك او در حـس   یخواسـته درون
حـس   ،درسـت  يالگوهـا  یبـا معرفـ   دیبا انیو مرب نیوالد. کند جلوه می يو دیتقل
ـ و تیاهم انیم نیآنچه در ا. او را جهت دهند دیتقل  يشناسـاندن الگوهـا   ،دارد ژهی
در نهـاد فرزنـدان    دهیکامل در به وجود آوردن صـفات پسـند   يهاو نمونه نیراست
 يالگوهـا  یبا معرفـ  میقرآن کر. شود می دهیفراوان د میدر قرآن کر وهیش نیا. است

                                                           
  .ش۱۳۵۹دفتر نشر و فرھنگ اسالمی، : ، تھران۳۴۰، ترجمه محمدباقر حجتی، صمنیه المریدشھید ثانی، .  ١
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 7یمجتبامام . ردیگیبهره م یل انسانیها و کماالت و فضایکامل، در آموزش خوب
   1.ردندک روش را دنبال می نیا شیخو یتیترب رهیدر س ،از قرآن يرویبه پ زین

که خـود بـر    پرداختندمی یو دوستان ینیع يالگوها یفرعمگاه به  حضرتآن 
از دوستان خـود   یکیدرباره  ایشان .کرده بودندمطلوب انتخاب  يارهایاساس مع

  : دیفرمایم نیچن
ـ او بـه د  یتر بود و اساس بزرگمن از همه مردم بزرگ دگاهیاو از د مـن،   دهی
 ،کردیدست دراز نم. او بود، از سلطه جهالت برون بود دهیدر د ایدن یکوچک

 یتیدر آن وجود داشت، نه شـکا  يودکه مورد اعتماد بود و س یمگر نزد کس
روزگـارش را خـاموش بـود،     تر بیش ؛و ناخشنود بود نیو نه خشمگ دکرمی

 يمـرد . افـت ییآوران غلبه مـ و زبان ندگانیگفت بر گویکه سخن م یهنگام
 تیان تـالش و جـد  که زمـ نیانگاشتند؛ اما هم یافتاده بود و مردم ناتوانش م

  !. ماندیرا م شهیب ریش د،یرسیفرا م
  : دیفرمایاوصاف دوست خوبش م انیدر ادامه ب حضرت
اگـر  . بود تا به گفتن فتهیش تر بیش دنیبه شن ،شدیچون با دانشمندان جمع م 

آنچـه را انجـام   . گشـت یمغلـوب نمـ   یشد، در خاموشیمغلوب م ندر سخ
اگـر  . آوردیداد که آن را به زبان نمیانجام م ییکارها یگفت، ولیداد نمینم

ــدانســت کــدامیگرفــت کــه نمــیدر مقابــل دو کــار قــرار مــ از آن دو  کی
کس را به چیه ،دادیانجام نم دیپسندیاست، آن را که نفسش م ترخداپسندانه

  2.کردیسرزنش نم ،عذر در آن بود نهیکه زم يکار
  هدف خدامحوري هاي روشاصول و  .1جدول 

  روش  اصل  هدف

  يخدامحور
اصل 

  یخواه کمال

  خوب يشناساندن الگوهاروش  -
  يدار شتنیحلم و خو روش -

  یو فروتن تواضعروش  -

                                                           
  .۲۲۵، ص۱شیخ عباس قمی، ھمان، ج.  ١
  .۱۳، ش۴۰۶حرانی، ھمان، ص.  ٢
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  نیک دوستانروش معاشرت با  -
  یابیدقت در دوست روش -

  ییجواستفاده از حس کمال روش -
  تیترب يهااسوه روش استفاده از -

  رضایت الهی -2-2
آمـده کـه    تیلذا در روا. بوده است انبیاتمام  يآرزو ،یاله تیبه رضا دنیرس

  : عرض کرد 7یموسحضرت 
تـو دسـت    تیآن به رضا دادن کن که با انجام ییراهنما یمرا به عمل! ایخدا«
و  یمـن در سـخت   تیرضـا ! فرزنـد عمـران   يا« :کـرد  یخداونـد وحـ   ».ابمی

. سـت یبه سـجده افتـاد و گر   یموس ».يتوست که طاقت آن را ندار يگرفتار
تـو بـه قضـا و     تیمـن در رضـا   تیرضـا ! یموسـ  يا« :شـد  یسرانجام وح

  1.»من است راتیتقد
  اصل احسان -2-2-1

، هـاي قرآنـی  براساس گزارش 7امام مجتبی سیره تربیتیگذرا به  یاگر نگاه
الگوي کامل  7توان دریافت که آن امام همامبه خوبی می ،روایی و تاریخی شود

از احسان و ایثارگري امام سخن بـه میـان    ،روایات بسیاري در. احسان بوده است
، و سـه بـار   ند، دو بار از همه مال خـود دسـت کشـید   7امام مجتبی .آمده است

 گـر و کفشی دی ندبخشید، حتی کفشی را میندرا در راه خدا تقسیم کرد اناموالش
  2.ندداشترا نگاه می

دهد که از تر کسی به خود چنین جرأت میآید و کمنمی از بسیاري بر ارکاین
زحمت به دست آورده دست بکشـد و بـه دیگـران    ها و مالی که به همه اندوخته

و پیروان صدیق ایشان از چنـین مـنش و خـویی     :بیت تنها خاندان اهل. شدبخ
  : آمده تیدر روا .شده مکتب قرآن بودند تیترب آنان. ندمندبهره

                                                           
  .۲۶۲۸، ش۲۲۱شھری، ھمان، صمحمدی ری. ١
  .ق۱۴۱۰االسالمیه، ثقافه : ، تھران۲۹۹، ص۳محمدرضا حکیمی، الحیاه، ج.  ٢
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 .نـد آن حضرت او را آزاد کرد .اهدا نمود 7را به امام حسن یشاخه گل يزیکن
 ز،یشاخه گل نـاچ  کی يشما برا ایآ«: عرض کردانس بن مالک به آن حضرت 

 1؛»...یادبنــا اهللا تعــال«: نــددر پاســخ فرمود 7حســن امــام »د؟یــاو را آزاد کرد
 وایـ فح ۀیـ بتح تمییـ اذا ح(: دیفرمایجا که مآن. کرده تیترب نیخداوند ما را چن

ـ گو تیبه شما تح یکه کسیهنگام 2؛)باحسن منها او ردوها پاسـخ او را بـه    د،ی
  . اوست کردنپاسخ بهتر همان آزاد  .دیهمان گونه بده ایطور بهتر، 

  سخاوت  روش -2-2-1-1
تربیـت اخالقـی در سـیره و     هاي روشیکی دیگر از  ،منشیسخاوت و بزرگ

گرفت  ت انجام مىدر مرز قرآن و سنسخاوت این . بود 7هاي امام مجتبیاندیشه
ــى ــاوز نم ــدکرد و از آن تج ــت و  در. ن ــار خالف ــدقات   روزگ ــتى ص ــا سرپرس ی

به  ، درآمد آن را برابر قانون و شرایط ویژه خود، با حساب و کتاب 7امیرمؤمنان
ت بــى مــزد و منــ. امــام بــراى خــدا بــودســخاوت   .نــدکرد صــاحبان آن رد مــى

سـپاس نیـز از    و انتظـار   نـد آورد گاه به یاد نمىبخشش خود را هیچ. ندبخشید مى
هرچـه ذخیـره داریـم، بـه او     «: فرمود. آمد عربى نزد حضرت  .ندگیرندگان نداشت

اجـازه  ! مسـرور : گفت. دادند  اوبود، همه را به موجود بیست هزار درهم  ».بدهید
 ،حضـرت در پاسـخ   »!بخوانم؟ تاناى در شأن که حاجتم را بگویم و مدیحه یدنداد

   : نداشعارى انشا کرد 
دارد کـه   کند، ما را وامـى  چیزى طلب مىکس که از ما بیم فرو ریختن آبروى 

  3.ببخشیم پیش از خواهش او بدو 
  ریزيروش برنامه -2-2-1-2

                                                           
  .۱۳۸۰مؤسسه العالمه، : ، قم۱۸، ص۴، جطالبمناقب آل ابیابن شھر آشوب مازندرانی، . ١
  . ۸۶سوره نساء، آیه .  ٢
  .۳۴۱، ص۴۳مجلسی، ھمان، ج.  ٣
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در سـیره   7کـه امـام حسـن    بـود  یهای روشاز دیگر ریزي در زندگی برنامه
دخل و خرج امام  .ندکردو دیگران را بدان تشویق می ندبردکار میه تربیتی خود ب

 .نداشت راه  یشانو مرج و اسراف و تبذیر در کار ا هرجو روى برنامه و نظام بود 
   .و هم بر موارد خروج آن ندهم بر مبادى ورود درآمد خویش نظارت داشت امام
  : ابوهاشم قتاد گوید 

آوردم و او تجارت مرا به دقت محاسـبه   کاال مى 7حسنامام از بصره براى  
المغبـون ال  «: فرمود 9خدا پدرم به من گفت که رسول « :فرمود کرد و مى مى 

شود و نـه اجـر    مى نه ستایش ) در معامله(خورده  فریب 1»محمود و ال مأجور
  .برد مى

چیزى نبود که به نیازمند بپردازد، با زبانى خـوش و   7یاگر در نزد امام مجتب
او رفتـار  . داشت مى  ظریفانه، آبروى او را نگه ساخت و  کریمانه، او را خشنود مى

   : گفت مى دان را از نزدیک دیده بود و آن را براى مردم باز ش با نیازمنجد
 2؛اذا سأله احد حاجۀ لم یرده اال بهـا و یمیسـود مـن القـول    9اهللاکان رسول 

را بـا  خواسـت، کمـک خـود     هماره وقتى کسى از او حاجتى مـى  9 پیامبر 
  .دندکر گفتار خوش همراه مى

ریزي بـراي اداره  برنامه. فراوان دارد این روش تربیتی در زمان حاضر نیز کاربردهاي
  .آثار مثبت بسیاري به همراه دارد... زندگی در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و

   ثاریاروش  -8-2-2-1-2
کـه در   بـود  7تربیت اخالقی امـام مجتبـی   هاي روشایثار و گذشت یکی از 

و  ندبزرگوار بود اریبس امام. داشتسرتاسر زندگی آن حضرت نمودهاي فراوانی 
آمد که واکـنش حضـرت بـه    مى شیبارها پ. ندکردپوشى مىچشم گرانیاز ستم د
  .فرد خطاکار مى شد شرو رییسبب تغ گران،ید ستیرفتار ناشا

                                                           
  .۲۱۴، ص۴ابن عساکر، ج.  ١
  .ق۱۳۸۴علمی و فرھنگی، ، تھران، انتشارات ۲۲۷، ص۲، تصحیح محمدابراھیم آیتی، جتاریخ یعقوبیابن یعقوبی، .  ٢
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شـکافى   هـودى یخانـه   وارید. ستندیمى ز هودىیاى امام، خانواده گىیدر همسا
ـ از ا زیـ ن هـودى یفرد  کردمیرطوبت نجاست به خانه امام نفوذ  داشت که از آن  نی

به خانه امـام   ازىیبراى درخواست ن اوکه روزى زن  نیآگاهى نداشت تا ا موضوع
درنگ نزد بى. خانه امام نجس گردد واریسبب شده که د وارید فکه شکا دیآمد و د

انگارى خود نزد امام آمد و از سهل هودىیمرد . شوهرش رفت و او را آگاه ساخت
نگفتـه بـود،    زىیـ مدت، امام سکوت کرده و چ نیکه در ا نیپوزش خواست و از ا

از جـدم رسـول   «: دتـر شـرمنده نشـود فرمـو     که او بیش نیامام براى ا. شرمنده شد
پوشـى  گذشت و چشم دنیبا د هودىی. »دیمهربانى کن هیهمسا اکه ب دمیشن 9خدا

نـزد  اش رفت، دست زن و بچه اش را گرفـت و  به خانه شانیا دهیو برخورد پسند
  1.اسالم درآورد نیخواست تا آنان را به د شانیامام آمد و از ا

گذشت و مهـرورزى امـام، آن قـدر پردامنـه بـود کـه قاتـل او را هـم          گستره
  :دیگومى» عمر بن اسحاق«که چنان ،دربرگرفت
: که فرمـود  میبود 7در لحظه شهادت، نزد امام مجتبى 7نیحسامام من و  
را  رمبـار جگـ   نیا رایکند؛ زبار تفاوت مى نیاند، ولى ابارها به من زهر داده«

چه کسى شـما را  «: دیبا ناراحتى پرس 7نیحسامام . »قطعه قطعه کرده است
از او چه مى خواهى؟ مى خواهى او را بکشى؟ اگر «: فرمود» زهر داده است؟

از تـو خواهـد    تر بیشآن کسى باشد که من مى دانم، خشم و عذاب خداوند 
  2»گناهى گرفتار شودهم او نباشد، دوست ندارم که به خاطر من، بى اگر. بود

  گرانید ازهاىیبرآوردن نروش  - 2-2-1-3
  : دیگوعباس مىابن. قرار مى دادند تیرا در هر حالى در اولو گرانید ازیبرآوردن ن امام

حضرت در آن جا معتکف و مشغول . در مسجدالحرام بودم 7با امام مجتبى
اى فرزند رسـول خـدا،   «: آمد و عرض کرد شانینزد ا ازمندىین. طواف بودند

                                                           
  .ش۱۳۴۲انتشارات شھیدایی، : ، قم۱۰۶، ص۲، جالواعظینروضه تحفهمحمدحسین شھیدایی، . ١
  .ق۱۴۰۹دارالفکر، : ، بیروت۱۵، ص۲، جاسدالغابهابن اثیر، .  ٢
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اگـر ممکـن   . میآقرض او برنمى هدهبه فالن شخص مقدارى بدهکارم و از ع
و اشاره بـه کعبـه   (خانه  نیبه صاحب ا«: امام فرمود .»)دیمرا کمک کن(است 
: گفـت  ازمندیشخص ن. »ندارم اریفانه در حال حاضر، پولى در اختمتأس) کرد

که به من مهلت بدهـد؛ چـون مـرا     دیپس از او بخواه! اى فرزند رسول خدا«
. »نـدازد یخـود را نپـردازم، مـرا بـه زنـدان ب      ىکرده است که اگر بـده  دیتهد

تـا نـزد    نـد و همـراه آن مـرد بـه راه افتاد    ندحضرت طواف خود را قطع کرد
ـ گو! بن رسول اهللا ای«: عرض کردم. رندیکارش بروند و از او مهلت بگطلب  ای

نـه  «: حضـرت فرمـود  . »داشتندکه در مسجد قصد اعتکاف  دیافراموش کرده
هـر کـس   ": فرمـود  9اکـرم  امبریکه پ دمیام؛ ولى از پدرم شننکرده شفرامو

هـزار  حاجت برادر مؤمن خود را برآورد، نزد خدا مانند کسى اسـت کـه نـه    
  1.»"است دهیسال روزها روزه گرفته و شب ها را به عبادت گذران

  عزت  اصل -2-2-2
تـر  موفـق  ندهیآ یزندگانسان را در  ،و عزت نفس يوجود آوردن خودباور به

 يهـا  شـیوه و بـا   یاز همان دوران کـودک  توان میرا  بایصفت ز نیا. خواهد نمود
ارزش . ندمـردم توجـه داشـت   ت نفـس  امام به کرامت و عـز  .مختلف پرورش داد

درماندگان را صاحب اصلى آن  . ندشمرد هاى خود مى آبروى مردم را بیش از داده
   :ندکرد مى اپیش از پرسش، معنرا و کرم و بخشش  نددانست مى

  2قبل السؤال و التبرع بالمعروف و االطعام فى المحل هوالکرم العطی 
  .نیکى از روى میل و اطعام به جاپرسیدن،  کرم عبارت است از بخشش پیش از  

  : ها عبارتند ازوهیاز آن ش یبرخ 
  احترام به کودك  روش -2-2-2-1
احترام  یکودک امیرا در ا 7نیو امام حس 7بارها امام حسن 9اسالم امبریپ
به  9امبریپ .که آن دو کودك وارد شدند ندنشسته بود حضرت يروز. ندنمودیم

                                                           
  الحاءشیخ عباس قمی، ھمان، باب.  ١
  .۲۲۶، ص۲یعقوبی، ھمان، ج.  ٢
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 هـا  آن د،یطـول کشـ   یلحظـات  ،ندسـتاد یبه انتظـار ا ، برخاسته ياز جا ها آناحترام 
 ند وو از آنان استقبال نمود ندرفت شیبه طرف کودکان پ 9رسول اکرم. دندینرس

و بـه آنـان    ندو به راه افتاد ندو هر دو را بر دوش خود سوار نمود ندبغل باز کرد
 است و شما چـه سـواران   یمرکب شما چه خوب مرکب ز،یفرزندان عز«: ندفرمود
   1»!دیهست یخوب

  : گوید میعبداهللا بن عباس  يگرید تیروا در
ـ  یکـه کـودک  [ 7حسـن . میرفتـ  3به خانه فاطمه 9امبریبا پ ] نبـود  شیب

را  او 9رسـول خـدا  . آمد رونیاز منزل ب زهیو پاک زیصورتش را شسته و تم
   2»پسر من آقاست نیا«: ندو سپس فرمود نددیسبو، گرفته در آغوش

  کودکانشدن با  يبازهمروش  -2-2-2-2
ـ برند و به ا یو ورزش لذت م يو نوجوانان از باز کودکان ضـمن   ،لهیوسـ  نی

حـال   نیدر عـ ، افتـه یرشـد   ،کننـد یمـ  یکه در آن زندگ یبا جهان تر بیش ییآشنا
شدن  يبازهم. ابندییاحساسات و عواطف خود م انیب يرا برا یخوب يهافرصت
. دارد یمهمـ  نقشدر وجودشان  يخودباور جادیدر ا ،ترها با آنانو بزرگ نیوالد

-بود، هـم  یکودك خردسال که 7با امام حسن يروز 9امبریپ ارانیاز ، ابورافع

کـه  یهنگـام . کردنـد یمـ  يباز دیگرگرفتن روي دوش یکقرار  باآنان . شد يباز
عجب دارم از «: فرمود یبه او م 7یمجتب امام د،یرسیبه ابورافع م ينوبت سوار

او را بـر دوش خـود    9امبریـ کـه پ  يسوار شـو  یبر دوش کس یخواهیتو که م
-همان«: گفتیشد، ابورافع میم 7امام حسن ينوبت سوار یوقت ».کند میسوار 

حضـرت بـه او    ».کـنم یمن هم تو را سوار نمـ  ينداد يکه تو به من سواريطور

                                                           
نشر معارف اسالمی، : ، چاپ پانزدھم، تھران۱۱۵، ص۱، جثت و تربیتکودک از نظر ورامحمدتقی فلسفی، .  ١

۱۳۴۲.  
  .۲۱۱شیخ طبرسی، ھمان، ص.  ٢
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نشاند بـر دوشـت    یبر دوش خود م 9امبریرا که پ یسک يندار لیم ایآ«: فرمود
  . کردیناچار ابورافع طفل را بر دوش خود سوار م »؟یسوار کن

. داسـت یاسـتداللش پ  تیـ فیکودك از خـالل گفتـار و ک   نیا یروح تیشخص
او را  یروان تیدر آغوش خود پرورش داده و شخص 9اسالم امبریرا که پ یطفل
   1.گوید مین نسخ یخود را باور دارد و هرگز با زبون ینموده است، بزرگ ایاح

  شجاعت -2-2-2-3
دار آن راثیـ م 7بـود و امـام مجتبـى    7علـى امـام  ماندگار  راثیم شجاعت

ـ در تقو 7علـى امام آمده که  خىیهاى تاردر کتاب. بزرگوار ـ ا تی در  هیـ روح نی
هـاى  و مهـارت  رزنىیشمشـ  نـد، کرددخالت مـى  میکودکانش، خود به طور مستق

را بـه آنـان    قـت یاز حق و حق بانىیو پشت ندنظامى را از کودکى به آنان مى آموخت
بـه   7علـى حضـرت  ى نبـرد، مکتـب درس شـجاعت    هـا  آندیم. ندداددرس مى

  .فرزندانش بود
فتنـه، جنـگ    نینخسـت . آغاز شد زیها ن، کشمکش7علىامام آغاز خالفت  با

-هاى جنگ زبانـه مـى  شعله. دیخواهى عثمان برپا گردجمل بود که به بهانه خون

خود را بـه او   زهیو ن ندرا فراخواند »هیمحمد بن حنف«پسرش  7علىامام . دیکش
را گرفـت و   زهیـ ن هیـ محمد بـن حنف . »را نحر کن شهیبرو شتر عا«: ندفرموده، داد

را گرفته بودند، حملـه او   شهیحمله کرد، ولى کسانى که به سختى اطراف شتر عا
. د را به شتر برسـاند توانست خوبار حمله کرد، ولى نمى نیاو چند. را دفع کردند

 7حسـن امام به ، را پس گرفته زهیامام ن. ناچار نزد پدر آمد و اظهار ناتوانى کرد
را گرفت و به سوى شتر تاخت و پس از مدتى کوتاه، بازگشت، در  زهیاو ن. ندداد
 زهیـ به شتر نحـر شـده و ن   هیمحمد حنف. ختیراش خون مىزهیکه از نوك نحالى

                                                           
  .۱۳۳، ص۲فلسفی، ھمان، ج.  ١
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او  رایشرمنده نشو؛ ز«: به او فرمود 7نارمؤمنیام. و شرمنده شد ستینگر نیخون
  1.»هستى 7است و تو فرزند على 9امبریفرزند پ
هـاى  و دالورى ندشرکت کرد زیآن دوران ن هاي جنگ گریدر د 7مجتبى امام

او «: گفـت مـى  حضـرت هـاى  درباره دالورى هیمعاو. نداز خود نشان داد ارىیبس
ـ کنا(همواره به دنبالش بود  زیر کجا مى رفت، مرگ نفرزند کسى است که به ه  هی

  2.»)دیهراسکه نترس بود و از مرگ نمىنیاز ا
ـ انسـان و تغذ  يمعنو تیضرورت ترب نهیدر زم 7یمجتب امام  یروان او مـ  هی
   :دیفرما

 هیؤذیبطنه ما  جنبیمعقوله، ف یف تفکریال  فیماکوله ک یف تفکریعجبت لمن 
  3؛هیردیصدره ما  ودعیو 

کـه سـالم و   ( کند میخود فکر  یجسمان يکه در غذا يکنم از فردیتعجب م
شـکم خـود    جهیدر نت شد،یاندینم شیروح خو ياما در غذا) باشد یبهداشت

را اش را در مقابـل آنچـه آن  نهیسـ  یول کند میحفظ  بخشانیز يرا از غذاها
  .کند میگرداند رها یپست م

   کودك يبرا بایانتخاب نام ز روش -2-2-2-4
را  یطفل نام يبرا دیبا. کند می فایاو ا تیدر شخص ینقش مهم ،کودك نام

احسـاس   ندهیو در آ نشود ریانتخاب کرد که بعدها به خاطر آن استهزا و تحق
 دهنـده او به خداوند متعـالی و نشـان   یوابستگ ادآوریکه  ینام ،حقارت نکند

فرزنـدان   يگـذار در نـام  7یامام مجتب یعمل رهیس. فرهنگ و مکتب او باشد
نام فرزندان پسر . استمهم  نیبر توجه آن حضرت به ا یگواه روشن ،شیخو

 ن،ین، حساقاسم، عمرو، عبداهللا، عبدالرحم د،یحسن، ز: آن حضرت عبارتند از

                                                           
  .۲۱، ص۴ابن شھر آشوب، ھمان، ج.  ١
  .ق۱۳۷۸العربی، التراثداراحیاء: ، چاپ اول، بیروت۷۳، ص۴، جالبالغهشرح نھجالحدید، ابن ابی.  ٢
  .ق۱۴۰۷مدرسه االمام المھدی، : ، قم۱۴۵-۱۴۴، صالدعواتالدین راوندی، قطب.  ٣
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فاطمـه،   ن،یالحسـ الحسـن، ام ام: عبارتنـد از  یشـان نام فرزندان دختـر ا  .طلحه
  1.هیرقسلمه، عبداهللا، ام ام

   مشورت با فرزندانروش  -2-2-2-5
امـام  . ستها آندادن به فرزندان، مشورت کردن با  تیشخص يهاوهیاز ش یکی
در موارد مختلف  شیبا فرزندان خو ده،یکار پسند نیبه ا هیضمن توص 7یمجتب

عـزت   هـا  آندر ، آنان را پرورش داده تیشخص لهیوس نیو بد ندکردیمشورت م
خواستگار بـه منـزل آن    وانبه عن جیبن خد هیمعاو يروز. ندنمودیم جادینفس ا

  : حضرت به او فرمود .حضرت آمد
  2؛نستامرهن یانا قوم ال نزوج نساءنا حت

و مشورت با خودشـان،   یکه دختران خود را بدون نظرخواه میهست یقوم ما
  . میدهیشوهر نم

  سالم کردن به کودکان روش  -2-2-2-6
در سیره عملـی خـود بـه     7ی که امام مجتبیتربیت اخالق هاي روشیکی از 

، سالم کردن حتی بـه کودکـان   کردند میش رکار می بردند و دیگران را بدان سفا
  : دیفرمایم بارهدر این حضرت. بود

  3.دیکس قبل از سالم کردن سخن آغاز کند، او را جواب نده هر
ـ ز ابـد، ییم ياژهیو تیبا کودکان اهم نیسخن در مورد معاشرت والد نیا  رای
 یسـتگ یشا نـد، یاحتـرام نما  ياز و لهیوس نیکه به او سالم داده شود و بد یکودک

 يبـرا  گرانیکه د نماید میاحساس  ،یو از همان دوران کودک کند میخود را باور 
  . و ارزش قائل هستند تیاو اهم

                                                           
  .ش۱۳۶۴فروشی اسالمی، کتاب: ، تھران۱۶، ص۲، جارشادشیخ مفید، .  ١
  .ق۱۳۸۵مطبعه اآلداب، : ، نجف۳۲۹، ص ۱، جحیاة االمام الحسن بن علیباقر شریف قرشی، .  ٢
  .ش۱۳۷۳عطارد، : ، تھران۶۸۸الحسن بن علی، ص ، مسنداالمام المجتبیعزیزاّهللاٰ عطاردی، .  ٣
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از آن  یکی...: کنمیرا تا لحظه مرگ ترك نم زیپنج چ«: ندفرمود 9اکرم امبریپ
  1.»ها سالم دادن به کودکان است

  مطابقت رفتار با گفتار روش -2-2-2-7
، نیجامـه عمـل بپوشـانند، بهتـر     شیخـو  يهـا اگر به گفتـه  انیو مرب نیوالد
و  میرمسـتق یاند و به طور غبه کار گرفته تیرا در ترب وهیش نیو پرثمرتر نیمؤثرتر

بـر   یزمـان  نیو والـد  انیـ مرب يهاحتینص. گذارندمی ریثأت انیمترببر  ،ناخودآگاه
باشند  هیاز آن توص یعمل يانمونه کیثر واقع خواهد شد که آنان هر ؤفرزندان م

  . را با عمل هماهنگ سازند شیو گفتار خو
بـا صـفات    ،بـود  دیـ تمج سـته یاز دوستان خود را کـه شا  یکی 7یامام مجتب

 قـول یکان ال «: نداو فرمود دهیپسند يهاو در ضمن خصلت ندکرد یمعرف ییبایز
گفـت و  یکـرد، نمـ  یاو آنچـه را کـه عمـل نمـ     2؛»قـول یما ال  فعلیو  فعلیما ال 
  .داد یانجام م ودرا که نگفته ب ییکارها
  اصل کرامت -2-2-3

شـهرت  » بیـت  کریم اهل«او به . از خیل ستارگان پرفروغ است 7امام مجتبى
ن سرگشـته درهـم و   جهانیـا  زنـد و  در سینه تاریخ موج مى رفتار کریمانه او . دارد

اند و  دنیاخواهى سقوط کرده در بین مردمى که در چاه . دارد ر وامىدینار را به تحی
هـاى  مطالعـه بخشـش   ،دهنـد  یابى به دنیا، تن به هرنـوع خـوارى مـى   براى دست

   .خواندنى و شنیدنى است 7کریمانه امام مجتبى 
گـان جاهـل نیـز قلـب     خوردفرهنگى و فریب نسبت به فقیران 7امام مجتبى

حرمتـى بـا امـام     اکى و بـى ها بر اثر فریب دشمنان با هتـ  آنگرچه  . ندرئوف داشت
و بـا   ندشـد  بیهوده آنان غضـبناك نمـى   گاه از سخنان امام هیچ، کردند برخورد مى

                                                           
  .۲۷۱، ص۱شیخ صدوق، ھمان، ج.  ١
  .۲۳۴حرانی، ھمان، ص.  ٢
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. ندگماشت مى و به رفع نیازهایشان همت  ندکرد را نوازش مى ها آنلطف و مهربانى 
ت افتادند و در اندك مد به حیرت مى ،خوردهاى خاضعانه امامآنان نیز با دیدن بر

نمونـه بـارز فروتنـى امـام بـا فقرزدگـان       . دشـدن  پیشمان مى  هاى خویش  از گفته
در  حکـایتش ت، مالقات با آن مرد شامى است که هوی بى باختگان فرهنگى و دین
  1.است معروفمتون تاریخى 

  محرومان  یادرسیفرروش  -2-2-3-1
 دسـتان یدر برابر مستمندان و ته ینیسنگ تیلئواسالم، ثروتمندان، مس نییآ در

 نیهمواره در تام دیبا ،ینید يو برادر يمعنو قیعم وندیاجتماع دارند و به حکم پ
تنهـا  مـا، نـه   ینـ ید انیشوایو پ9اکرم امبریپ. محرومان کوشا باشند يهايازمندین

بلکه هر کدام در عصر خـود، نمونـه   اند، نموده نهیزم نیا رد يمؤکد يهاسفارش
  . رفتندیبه شمار م ينوازفیو ضع یدوستاز انسان يابرجسته

سـرآمد روزگـار    چارگان،یاز ب يریگدر بخشش و دست ان،یعیدوم ش يشوایپ
 یدلآزرده چیه. نددرماندگان بود دیدردمند و نقطه ام يهابخش دلو آرام شیخو

-یبـر دل آزرده او مـ   یکه مرهمـ کرد، جز آنینم یشانینزد آن حضرت شرح پر
ـ کنـد و عـرق شـرم بر    اجیاظهار احت ياز آن که مستمند شیپ یو گاه ندنهاد  زد،ی
رنج و مذلت سؤال را بر خـود   نددادیو اجازه نم ندساختیاو را برطرف م اجیاحت

  .هموار سازد
   گذشتروش  -2-2-3-2

 دشـمنانی ژاندیشـان و  حضرت در برابر ک . ندمظهر گذشت بود 7امام مجتبى
از قـانون و   و در برابر تجاوزات آنان  ندایستاد امیه چونان کوه مىبنى اسقانچون ف

   .ندخرید و خطرهاى راه را به جان مى ندکرد مداهنه نمى ،فسق و فجورشان

                                                           
  .۴۳، ص۷محمدی ری شھری، ھمان، ج.  ١
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چون زیاد به کوفه آمد، وى را . بود 7علىامام سعید بن ابى سرح از شیعیان  
زیاد برادران، فرزندان . پناه آورد 7سعید به امام حسن . ترساندطلب کرد و او را 

امـام  . دنمـو ش را خـراب  انـه امصادره و خ و همسرش را زندانى کرد، اموالش را 
اموال و بناى  اى به زیاد نوشت و خواستار آزادى زندانیان خاندان سعید و رد  نامه
به امام  اشم داد و چون نامهزیاد پاسخى تند و تهدیدآمیز به اما .ش گردیدها آنخ

   :دوم به او نوشت رسید، در نامه 
الولـد  : قـال 9اهللامن الحسن بن فاطمۀ الى زیاد بن سمیه، اما بعد فانّ رسول 

   1.وللعاهر الحجر للفراش 
: فرمـود 9اما بعـد، رسـول خـدا   ! از حسن فرزند فاطمه به زیاد فرزند سمیه

  .و سهمِ زناکار سنگ است است) ازدواج شرعى(فرزند از آنِ فراش 
هاى دندان شـکن حضـرت بـه عمـرو بـن      ماجراى مناظره امام حسن و پاسخ
ولى  2؛سفیان و مغیرة بن شعبه، مشهور است عاص و ولید بن عقبه و عتبۀ بن ابى 

و از ظلـم بـه    نـد بود حضرت در برابر خطاى نادانان و زخم زبانِ جاهالن، بردبار 
رسـید،  مـی  یشـان و جهالـت نادانـان بـه ا    ب کـور تعصـ شخص خود که از روى 

   :بود یشانو این آیه فراروى ا ندگذشت درمى مهربانانه و کریمانه 
 )خداونـد  خاص(بندگان  3؛)والذین الیشھدون الّزور و اذا مّروا باللغو مّروا کراماً ...( 

کـه بـا لغـو و    دهنـد و هنگـامى   که شهادت بـه باطـل نمـى    کسانى هستند  رحمان
  .گذرند شوند، بزرگوارانه از آن مى به رو مى بیهودگى رو

  و مهرورزى مهربانىروش  -2-2-3-3
 هـاي  روشو از  7هـاى بـارز امـام مجتبـى    ژگىیاز و ،با بندگان خدا مهربانى

همـواره   امـام  .بـود هاي آن حضـرت  اساسی در تربیت اخالقی در سیره و اندیشه

                                                           
  .ق۱۴۰۰دارالتعاریف للمطبوعات، : ، بیروت۱۸۲، ص۱، جبیتفی رحاب ائمه اھلسیدمحسن امین، .  ١
  .ق ۱۴۰۱مکتبه نینوی الحدیثه،  :، تھران۱۸۲الخواص، صابن جوزی، تذکره.  ٢
  .۷۳سوره فرقان، آیه .  ٣
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مهربانى  زیدر برابر نامهربانى ن حتى پاسخ او. ندگفتمهربانى را با مهربانى پاسخ مى
روزى . نـد دادکه به او عالقه نشـان مـى   ندداشت ىیبایاند امام گوسفند زنوشته. بود
که پـاى آن   نددیو د ندجلوتر رفت. کنداى افتاده و ناله مىگوسفند در گوشه نددید

ـ چه کسـى پـاى ا  «: نددیامام از غالمش پرس. ندارا شکسته را شکسـته   وانیـ ح نی
: گفـت » کـردى؟  نیچرا چن«: حضرت فرمود. »اممن شکسته«: غالم گفت »است؟

ولى مـن در  «: ندفرمود نیمى دلنشامام با تبس. »را ناراحت کنم شماکه  نیبراى ا«
  1.»کنم و غالم را آزاد کردعوض، تو را خشنود مى

  نوازىهمانیمروش  -2-2-3-4
گـاه از اشخاصـى    .نـد کردتالش جدى مـى  همانیاز م ىیرایهمواره در پذ امام

ـ نوایاز ب ىیرایبـه پـذ   ژه،یبه و. ندشناختکه حتى آنان را نمى ندکردمى ىیرایپذ  انی
 نـد کردمى ىیرایو به گرمى پذ ندبردآنان را به خانه خود مى. ندداشت ادىیعالقه ز

  2.نددیبخشلباس و مال مى ها آنو به 
و هـم   نـد کردمـی  ىیرایپذ بىیغر همانیگزارى، هم از مسپاس نیبا ا حضرت

بارهـا  . ندداشـت مـی پـاس   ش،یکـو یاو را به جهت عمل ن زبانىیو ارزش م گاهیجا
  :فرمودکرده بودند مى ىیرایپذ شانیکه از ا رانىیدرباره فق

ـ ز ؛شان اندك است و مالى ندارند، برترندىیرایاگرچه پذ. با آنان است لتیفض  رای
 زیـ ندارنـد و از همـه چ   گرىید زیکنند چمى ىیرایاز آنچه ما را به آن پذ ریآنان غ

  3.میاموال دار میگذارمى همانیم شیپ از آنچه شیاند، ولى ما بخود گذشته
  

  هدف رضایت الهی هاي روشاصول و  - 2جدول 
  هاروش  اصول  هدف

  سخاوت روش -  احساناصل   رضایت الهی

                                                           
 .۳۱۴، ص۱قرشی، ھمان، ج.  ١
  .۱۶، ص۴ابن شھر آشوب، ھمان، ج.  ٢
  .۲۵۳، ص۴۳مجلسی، ھمان، ج.  ٣
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  ریزيروش برنامه -
  ثاریاروش  -

  گرانید ازهاىیبرآوردن ن روش -

  عزت اصل

  احترام به کودك روش -
  روش شجاعت -

  روش پرهیز از تکبر و غرور -
  کودك يبرا بایانتخاب نام ز روش -

  مشورت با فرزندانروش  -
  سالم کردن به کودکانروش  -

  اصل کرامت

  محرومان یادرسیفرروش  -
  گذشتروش  -

  و مهرورزى مهربانىروش  -
  نوازىهمانیمروش -

 
  نتیجه

» انسان کامل«ها و معارف دینی، تربیت محور اصلی و هدف نهایی همه آموزه
. ها و مشخصاتی است که در منابع اصیل دینی بدان تصریح شـده اسـت  با ویژگی

 ،اقتصادي، سیاسی و اجتماعی هم وجـود دارد  هاياگر در اسالم، احکام و دستور
یعنی اسالم به تمام ابعاد تربیت توجه  ،است ناظر» تربیت انسان«همه مقدمه و به 

  . به آن اشاره شده استآشکارا  :ناداشته و در قرآن کریم و روایات معصوم
جا که نظام حاکم بر کشور ما نظامی اسـالمی اسـت و تعـالیم و اهـداف     از آن
 استخراج و اسـتنتاج نظریـات  ریزي شده، پرورش آن بر پایه اسالم پی آموزش و

و کسـانی کـه نظریـات ارزشـمندي      تربیتی مکتب اسالم خصوصاً پیشوایان دینی
هاي ن کوشیدند، از جمله فعالیتاناآن به مسلم کردند و در ارائه عرصهدربارة آن 

و  رودمیتفکرات تربیتی به شمار  پر اهمیت فلسفه تعلیم و تربیت در طول تاریخ
  .این حوزه معرفتی استهاي معتبر از سنت
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ترین مروجان معارف الهـی در سـطح   معصومان الگوهاي ممتاز انسانی و کامل
در کنار اطاعت از خدا و رسـولش،   متعالیبه همین جهت، خداوند . جهان هستند

ترین اثر کم. را بر همگان واجب گردانیده است) یعنی امامان(پیروي از اولی االمر 
  . هاي دیرینه استها و کینهاین همبستگی، دفع خصومت

هاي دروغین و غیرانسانی و رذایل در جامعه یکی از موانـع  حاکم شدن ارزش
هـاي افـراد   پیوند روابط انسانی و نزدیک شدن دل شکبی. انسجام اسالمی است

اگـر  . دیگـر اسـت  یـک دیگر، در اثر اعتماد و عالقـه قلبـی آنـان بـه     جامعه به هم
زین اخالقی و کماالت انسانی در جامعـه صـورت   بر اساس موا درستمعاشرت 

هـاي اخالقـی از میـان    و اگر ارزش شود می تر بیشگیرد، اتحاد مردم روز به روز 
آمیـز خواهنـد داشـت؛ امـا در بـاطن      دیگر احترام نفاقرود، مردم در ظاهر به هم

اگر عدالت در جامعه جـاي خـود را بـه     براي مثال،دیگر خواهند بود؛ دشمن یک
دیگر و مسئوالن ناراضی باشـند، وحـدت   عدالتی بدهد و مردم از همیض و بیتبع

، کند میترین بحرانی بروز ها با کوچکدر آن جامعه معنا نخواهد داشت؛ زیرا کینه
امـا اگـر    .شود میهاي درونی افراد آشکار کشد و ناراحتیآتش اختالف شعله می

اشـاره   هـا  انبـد  پژوهشکه در این  ...هایی همانند احسان، ایثار، گذشت و آموزه
هـاي وحـدت اسـالمی    یابد و پایهشد، رواج داشته باشد، اعتماد متقابل تحقق می

 .شودمیتر منسجم

آل و پـر بـازده در جامعـه اسـالمی     اگر بخواهیم شاهد یک تربیت درست وایده
مـوازین  هاي تربیتی مناسبی بهره جوییم که مطابق بـا  ها و روش باشیم، باید از شیوه

هـاي تربیتـی را    تـرین شـیوه  بهتـرین و کلیـدي  . کارهاي عقلی و شرعی اسـت و راه
جویی کـرد؛ زیـرا آن حضـرت    پی 7توان در اقوال و افعال شایسته امام مجتبی می

همانند سایر معصومان و پیشوایان، یکی از باالترین و برترین مربیان تربیتی بشر بـه  
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جـویی از  اي جـز تسـلیم و ره  ی عالم، چـاره حساب می آیند و تمامی مکاتب تربیت
که قرآن کریم، همه را به پیـروي  ندارند؛ چنان 7مکتب تربیتی اسالم و امام مجتبی

ـوا      : (کامل از آن بزرگواران فراخوانده است أَطیع و ـوا اللّـه ـوا أَطیع یا أَیها الّـذینَ آمنُ
 .ول و صاحبان امر خود پیروي کنیداز خدا و رس 1»الرّسولَ و أُولی اْلَأمرِ منْکُم

- بختی، غایت تربیت از نظر اکثر مکاتب و دیـدگاه جایی که رسیدن به نیکاز آن

هاي تربیتی است و در اسالم نیز پرورش عبد صالح مدنظر است؛ از نظر اسـالم در  
هـا بـه سـوي کمـال      تربیت اخالقی نیز مانند سایر انواع تربیت غرض رشد انسـان 

از ایـن  . یکـی اسـت    یعنی قرب الی اهللا و هدف در تمام انواع تربیـت، ها  واقعی آن
بابت که اخالق در تمام شئون زندگی انسان حاکمیت دارد و مشرف بر تمام انـواع  

کـه وقتـی بحـث از    هاي دیگر دارد؛ بطـوري هاست، نوعی مالزمت با تربیتتربیت
چون بر هر . دور داشت توان تربیت اخالقی را از نظر شود، نمی تربیت اجتماعی می

فرماسـت و هـیچ   اجتماعی باالخره نوعی تربیت اخالقی چه خوب و چه بد حکـم 
از طـرف دیگـر، چـون    . تواند از حیطه انسان خارج شـود  فعلی از افعال انسان نمی

یکی است، لذا مایه تعجب  7هدف تمام انواع تربیت در اسالم و سیره امام مجتبی
  . ها یکسان باشد هاي تربیت در همه آن ل و روشاصو  نخواهد بود اگر اهداف،
تربیـت از محتـواي آن    هـاي  روش، اهداف، اصول و 7در مکتب امام مجتبی
ممکـن اسـت در   . ، جهت تقرب به خـدا هویداسـت  ها آنجدا نبوده و در همگی 
از روشی نام برده شده باشـد کـه آن روش    ،هاي پژوهشیجداول مذکور در یافته

چـون   ،خود هدف تربیت باشد و یا هدفی جزئی در قالب روش ارائه شده باشـد 
در همه موارد یاد شده جهت یکی است، به نظر رسیدن روش به عنوان هـدف و  

  .کند میرا لوث ن مسألهیا هدفی به عنوان روش اصل 

                                                           
  .۵۹سوره نسا، آیه .  ١
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توجه کـرد ایـن اسـت کـه اهـداف،      نکته دیگري که در این زمینه بایستی به آن 
گر است که هاي تدوین شده در این پژوهش، صرفاً استنباط پژوهش اصول و روش

تـري، بـه آن بپـردازد، قطعـاً نـوع دریافـت و        چه تواناتر و با فراغت بال بیشچنان
ها متفاوت خواهد بود، گرچه به هر صورت که تدوین گردند همگـی   بندي آن دسته
 . دنبال خواهند کرد و آن هم رسانیدن انسان به کمال است ها یک هدف را  آن
 

   دهاپیشنها
  کاربردي دهايپیشنها. 1
ترین مسائل زنـدگی   مهم یکی از دربارهجا که اوالً پژوهش حاضر از آن -1-1

قسم آن، یعنی تربیت اخالقی  ترین مهمتربیت  و از میان انواع بشر، یعنی تربیت او
و از کـالم گهربـار مـردي     پیچیده شده محقق از خودش نبودهنسخه  و ثانیاً است

 وگرفته شده که از سالله پاکان و زاهدان روزگار و مرتبط با وحـی الهـی اسـت    
بـه  شیعه آن بزرگـوار   دارد ادعاخصوص ایران اسالمی که ه جامعه اسالمی ب: ثالثاً

لـذا بـراي بـه    . الزم است که با گفتار و کردار آن امـام آشـنا باشـند    آید،شمار می
راهی جز تربیت نسل حاضـر وآینـده مطـابق بـا      ،سعادت رسیدن جامعه اسالمی

گـردد کسـانی کـه دلشـان بـراي      وجود ندارد و پیشـنهاد مـی   :ائمه هايدستور
و فرزندان این  وندتربیتی ایشان آشنا ش هاي روشبا  ،تپدفرزندان امت اسالمی می
            .گردندها به سوي سعادت رهنمون مرز و بوم را با آن روش

با عنایـت بـه نتـایج     ،ریزان تربیتی در سطوح مختلفو برنامهن مسئوال -1-2
هـا،  ، کتابمقرراتنسبت به تهیه  ،در سایر موارد تربیتی کاوش پژوهش حاضر و

آموزان و استفاده از هر وسیله کمکی که بتوان آموزش و پرورش دانش هاي روش
   .هاي تربیتی آن امام عزیز بهره گرفت، بکوشنداز آموزه
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، پـژوهش گیـري از نتـایج ایـن    ضمن بهره ،هاي ذیربط و متولیدستگاه -1-3
  .زمینه را براي ترویج آن در جامعه فراهم آورند

هـاي ایـن    تواننـد از پیـام   تعلیم و تربیت، مـی مجریان مان و مربیان، معل -1-4
   .هاي تربیتی و اخالقی شاگردان، استفاده کنندپرورش جنبه پژوهش در باروري و

  آتی هايپژوهشبراي  هاییپیشنهاد. 2
تربیت اخالقی تأکید نموده است،  بهتر  جا که پژوهش حاضر بیشاز آن -2-1
گـران در زمینـه انـواع دیگـر     سایر پـژوهش  هاي دیگر و یاطلبد که در فرصتمی

با استفاده از دیدگاه آن امـام   ،ايهحرف و تربیت سیاسی، اجتماعی :تربیت از جمله
          .اقدام نمایند

تربیتی استنتاج و تدوین شده در این تحقیـق، تنهـا گوشـه و     هاي روش -2-2
وسیع تربیتـی اسـت کـه در مـتن سـخنان و سـیره و روش        هاي روشاي از شمه

تحقیق در زمینه موضـوع   پژوهشطلبد که و می استتربیتی کریم اهل بیت نهفته 
         .تري انجام دهندبررسی گسترده ،مورد نظر
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 در روایات 7سیره سیاسی امام مجتبی درآمدي بر
 

 1اهللا صرامی سیف

  
  چکیده

گیری  داری، دوره شکل ، به جز مدت کوتاه زمام7دوره امامت امام مجتبی
تا پایان غیبت صغرا، به  :ای است که عمًال امامان معصوم و پیدایش سیره

ین سـیره ورت تـدورو، ضـر ازایـن. جز مقطع حادثه کربال، در پیش گرفتند
جوامـع روایـی، یکـی از منـابع مھـم . گـردد افزون می 7سیاسی امام حسن

روایات ایـن موضـوع، بـه پـنج دسـته . تدوین سیره سیاسی آن حضرت است
داری، روایـات صـلح بـا معاویـه،  روایـات دوره زمـام: شـود اصلی تقسیم می

ن روایات روابط حضرت با معاویه پس از صلح، روایات روابط با کارگزارا
داران معاویه و روایات روابط با کسانی که یار یا ھواخواه حضرت و طرف

  .شدند محسوب می
ره سیاسـی امامـان، صـلح امـام سـی ، امامـت،7امام مجتبی: واژگان کلیدی

  .، روایات سیاسی7حسن
  

  مقدمه
ساز از تاریخ سیاسی اسـالم و   ، فصلی سرنوشت7در دوره امامت امام مجتبی

هـاي   هاي فراوانـی از ایـن فصـل در حـوزه     درس. رقم خورده است :بیت اهل

                                                           
  .ھیأت علمی پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمیعضو . ١
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از ایـن  . توان آموخت مختلف کالمی، فقهی، سیاسی، اخالقی و تاریخ تحلیلی، می
را دربردارنده اصولی دانست که عمـالً   7توان سیره سیاسی امام حسن ، میفراتر

امـام  نخسـتین   7امـام حسـن  . ایشان رعایت شده اسـت در سیره امامان پس از 
را  :بیـت  ، سـیره سیاسـی اهـل   9معصومی است که در جایگاه زاده پیامبراکرم
پـیش از ایشـان، از   . دهـد  نشان می 9همچون نوري واحد و متصل به نور نبوي

ــیره  ــدایت، س ــمه ه ــین سرچش ــامبراکرم هم ــاي پی ــرا 9ه و  3، حضــرت زه
هـاي اسـتوار سیاسـت     ، به تناسب حوادث و اقتضائات خـود، پایـه  7امیرمومنان

، پـس از دوره کوتـاه   7امـا موقعیـت امـام حسـن    . انـد  هـاده نگر اسالم را ن جامع
 7داري، موقعیتی است که سایر امامان، به جز مقطع قیام حضرت سیدالشهدا زمام
وبیش،در شبیه آن موقعیـت بـه سـر     ، کم)عج(االمر دوره ظهور حضرت صاحب و

، به جز در مقطـع  7سنشده که امامان، پس از امام حاین شباهت باعث . اند برده
، شـناخت سـیره   بنـابراین . قیام کربال، در سیاست، به شیوه آن حضرت عمل کنند

ها و سابقه تاریخی سیره سیاسی سایر  شناخت پایه تواند می 7سیاسی امام مجتبی
رو، ضـرورت شـناخت ایـن سـیره، از دو جهـت       ازاین. امامان را هم فراهم آورد

مندي بـراي   عنوان سیره امام معصوم و هم بهره به مندي از آن هم بهره: خواهد بود
  .شناخت بهتر سیره سیاسی سایر امامان

سیره هر یک از امامان، درگرو تحقیـق در همـه    اعتماد جانبه و قابل شناخت همه
این کار باید با تأمل کـافی در داللـت و سـند     .منابع تاریخی و روایات مرتبط است

. ي معتبر فهـم و تحلیـل تـاریخی صـورت گیـرد     ها کارگیري روش روایات و نیز به
اما براي . گنجد بدیهی است به انجام رساندن این مهم، در قالب یک مقاله کوتاه نمی

کنیم نگـاهی   مسیر پاسخ به ضرورت فوق، در این مقاله تالش می برداشتن گامی در
  .بیندازیم 7روشمند به روایات قابل استفاده در تدوین سیره سیاسی امام حسن
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بـر اسـاس تقسـیم سـیره     . منبع اصلی نوشتار حاضر است جوامع روایی شیعه
سیاسـی حضــرت در دوره امامــت، روایــات مربوطـه را بــه چنــد بخــش اصــلی   

بـا مـروري بـر    . کنیم که ممکن است شامل چند بخش فرعی گردد بندي می دسته
از بندي از سیره سیاسی حضرت  کوشیم در نهایت، به یک جمعمفاد هر دسته، می

 .جـا فرصـت بررسـی سـندي وجـود نـدارد      در این. نگاه این روایات دست یابیم
  .بندي مزبور را لزوماً در استنباط احکام شرعی، به کار برد توان جمع بنابراین نمی

  

 مراد از سیره سیاسی

که بدانیم در سیره سیاسی دقیقاً دنبال چه نوع روایاتی هسـتیم، بایـد   براي این
از جـنس   سـیره سیاسـی  . خود را از سـیره سیاسـی بیـان کنـیم    تاحدامکان، مراد 

سیاسـت  . هاي شخص در حوزه سیاست استها و واکنش رفتارهایی شامل کنش
با وجود این ، حوزه سیاست با  .یابدبا فرض حکومت و جامعه، معنا و تحقق می

  .هاي حکومت و جامعه نسبت مساوي ندارد هیچ یک از حوزه
هرگونه اعمال قدرت، تالش بـراي  . در حوزه سیاست، قدرت محوریت دارد 

گیـري از   به دست گرفتن یا فروریختن آن، نقد قدرت، تثبیت یا تبلیـغ آن، کنـاره  
از ایـن  . گنجـد هـا، در حـوزه سیاسـت مـی     قدرت یا مشارکت در آن و مانند این

ی، رفتـار در مقابـل   توان فهمید که مراد از رفتار در جنس سیره سیاس توضیح، می
کارهایی کـه حـول محـور قـدرت     . شود گفتار نیست؛ بلکه گفتار را هم شامل می

جا حتی تأیید و رد هم در این. گردد اشاره کردیم با رفتار و گفتار هر دو انجام می
  .شود رفتار محسوب می

  
  بندي روایات دسته

پـنج دسـته   دوره امامت ایشـان، بـه    را در 7روایات سیره سیاسی امام حسن
  :توان تقسیم کرد اصلی می
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داري چندماهه حضرت است که دوران امامـت   روایات دوران زمام :دسته اول
  .شود نیز با آن آغاز می ایشان

گـردد کـه دربـاره چگـونگی و علـت صـلح       روایاتی را شامل مـی  :دسته دوم
  .حضرت با معاویه است

ویه پـس از صـلح و   روایاتی است که به روابط آن حضرت با معا :دسته سوم
  .پردازد گیري از قدرت، تا پایان دوره امامت می کناره

داران معاویه روایات روابط ایشان با کارگزاران، اطرافیان و طرف :دسته چهـارم 
  .شودرا شامل می

داران خود در مقابل یاران روایات روابط حضرت با یاران و طرف :دسته پنجم
داران منتقد صلح بـا معاویـه هـم    شامل طرف این دسته. دهد معاویه را پوشش می

  .شود می
براي هـر  . تري هم باشد هاي فرعی تواند شامل دسته ها، می هریک از این دسته

  .شود کم یک نمونه از روایات نقل میدسته، دست
  

  داري روایات دوره زمام) الف
. اسـت  7داري کوتاه امام حسن دوره زمامترین مسأله در  جهاد با معاویه، مهم

الشعاع قرار داده که ممکـن اسـت در سـیره    این مسأله، سایر موضوعاتی را تحت
رو، روایـات دوره   ازایـن . دار موضـوع تحقیـق و بررسـی باشـد    سیاسی یک زمام

بر اساس روایـات،   .داري حضرت نیز درباره همین مسأله یا پیرامون آن است زمام
، گفتـار و رفتـار   7حسـن  امو بیعت کوفیـان بـا امـ    7پس از شهادت امام علی

حضرت در جهت ادامه جنگ با معاویه و تشویق و تهییج مردم به جهاد با او قرار 
  :خوانیم در روایتی از این دسته، چنین می. داشت
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اهللا اما بعـد، فـإن  : اثنی علیه ثم قال و فصعد المنبر فحمداهللا 7فخرج الحسن
جهـاد مـن المـؤمنین    سماه کرها، ثـم قـال الهـل ال    و کتب الجهاد علی خلقه

فلستم أیهاالنـاس نـائلین مـاتحبون اال بالصـبر      )واصبروا إن اهللا مع الصابرین(
علی ما تکرهون، إنه بلغنی ان معاویه بلغه مـا کنـا ازمعنـا علـی المسـیر الیـه       

 و ننظـر  حتـی  بالنخیلـه  معسکرکم – اهللا رحمکم –فتحرك لذالک، فاخرجوا 
  1تروآ؛ و نروا و تنظروا

خداونـد  «: سـتایش خداونـد فرمودنـد   پـس از  به منبر رفتند و  7امام حسن
سپس به مؤمنان اهـل   .جهاد را بر خلق خود واجب کرد و آن را سختی نامید

پـس اي مـردم،    "همانا خداوند با صـابران اسـت   !صبور باشید": جهاد فرمود
، مگر با صبر بـر آنچـه بـر شـما سـخت      رسید ینم خواهید یهرگز به آنچه م

ن خبر رسیده که معاویه از تصمیم ما براي گسیل به سوي او آگـاه  به م. است
پس به لشـکرگاه خـود در نخیلـه    . شده و براي همین به جنبش درآمده است

 ینیـد بب و ببینیم و بیندیشید و بیندیشیم تا – باد شما بر خدا رحمت –بشتابید 
  .»]آید پیش چه که[

طـور کـه راوي مـتن     تشویق حضرت به جهـاد، همـان   رغم یعل ،در این روایت
نشانه خوف از سستی و ناهمراهی مردم در جملـه اخیـر آن آشـکار     2کند، اشاره می

بنابراین باید رفتار سیاسی حضرت را در موضوع جهاد بـا مـدعی نامشـروع    . است
. اعتماد کافی به همراهی اطرافیان وجود ندارد حکومت، در حالی در نظر گرفت که

گیرند، رفـتن بـه جهـاد بـا همـین       در پیش می اي که ایشان ر اساس روایات، شیوهب
براي نمونه،  وفایی آنان است؛ اطرافیان، اما همراه با اتمام حجت و گوشزد کردن بی

مـا  . شـما جانشـین پـدرتان هسـتید    «: آمدنـد و گفتنـد   7مردم پـیش امـام حسـن   
  : حضرت فرمود» ].بریم فرمانتا [به ما دستور بدهید . فرمان شما هستیم به گوش

                                                           
  .۱۳۸۵دارالکتاب، : قم، ۲۹، ص مقاتل الطالبییناصفھانی،  ابوالفرج .١
  .ھمان. ٢
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! شما به کسی که از من بهتـر بـود وفـا نکردیـد    ! گویید به خدا قسم دروغ می
تـوانم بـه شـما اعتمـاد کـنم،       چگونه به من وفادار خواهید بود؟ چگونه مـی 

گویید، وعده مـا بـا    گویی شما باور ندارم؟ اگر راست می که به راست درحالی
  . ا پیش من آییدجشما لشکرگاه مداین باشد؛ آن

حضرت سوار بر مرکب، عازم شدند و همراه او کسانی کـه قصـد    پس از این،
ولی عده زیادي از همراهی حضرت بازایستادند و به آنچـه  . عزیمت داشتند رفتند

 :در روایات آمده 1.گفتند و وعده دادند، وفا نکردند
أي امـام  غررتمونی کما غـررتم مـن کـان مـن قبلـی، مـع       : قال و خطیبا فقام

تقاتلون بعدي؟ مع الکافر الظالم الذي لـم یـؤمن بـاهللا وال برسـوله قـط، و ال      
  2اظهراالسالم هو و بنی أمیه، اال فرقا من السیف؟

که پیش مرا فریفتید چنان«: پس از این، بپا خاستند و خطاب به مردم فرمودند
د؟ آیا همـراه  خواهید نبرد کنی کدام پیشوا می از مرا فریفتید؛ پس از من همراه

امیـه، تنهـا از    بنـی  ایمان نیـاورد و او و  کافر ظالمی که هرگز به خدا و رسول
 ترس شمشیر، اظهار اسالم کردند؟

باوجوداین وضعیت، ظاهر روایات این است که حضرت هنـوز امیـد خـود را    
ازایـن   اند؛ زیـرا از میـان همـین مـردم و پـس      براي جهاد با معاویه از دست نداده

هرچنـد باخیانـت   . دارنـد  ، سپاهیانی را براي نبرد با معاویـه گسـیل مـی   وفایی بی
  3.شود فرماندهان، بیش از پیش عدم امکان ادامه جنگ با معاویه روشن می

توان زمانی دانست که بزرگانی از کوفـه   وفایی اطرافیان حضرت را می اوج بی
دیگـر امیـدي بـراي    لـذا  . نزد معاویه رفتند و ارادت خود را بـه او اظهـار کردنـد   

  :حضرت باقی نماند و فرمودند

                                                           
  ١.ق ۱۳۸۵اسالمیه : تھران ،۴۳ ص ۴۴ ج ،بحاراالنوار ،مجلسیمحمدباقر . 
  .ھمان. ٢
  .٥٧٧ – ٥٧٤ ص ،٢ ج ،الخرائج و الجرائح ،الدین راوندیقطب. نک .3
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خالفتم أبی حتی حکم و هو کـاره، ثـم دعـاکم إلـی قتـال أهـل الشـام بعـد         
التحکیم، فأبیتم حتی صار إلی کرامه اهللا، ثـم بـایعتمونی علیـان تسـالموا مـن      
سالمنی، و تحاربوا من حاربنی، و قد اتانیان أهل الشر فمنکم قد اتوا معاویـه،  

  1بایعوه، فحسبی منکم، ال تغرونی من دینی و نفسی؛و 
پـس از  . ناچـار حکمیـت را پـذیرفت    که بـه با پدرم مخالفت ورزیدید تا این 

ماجراي حکمیت، شما را به نبرد با معاویه فراخواند، ولی سرپیچی کردید تـا  
سپس با من بیعت کردید، با این شـرط  . که به کرامت خداوند رحلت کرد این

کس مسالمت ورزم، شما هم مسالمت کنید و با هر کس ستیز کـنم،   که با هر
و با او   که باخبر شدم بزرگان شما نزد معاویه رفته درحالی. ستیز کنید شما هم

  !مرا در دین و جانم نفریبید. دیگر مرا از شما بس است. اند بیعت کرده
را در سـیره  مانند آن، زمینه پایـان جنـگ بـا معاویـه      توان از این روایت و می

هـاي   البته سایر روایـات، دربـاره صـدمات و سـتم    . سیاسی حضرت مشاهده کرد
بـه   -داري در همـین دوره کوتـاه زمـام    -جسمی که از ناحیه اطرافیـان   روحی و
  .گیرد نیز در این دسته از روایات قرار می 2ایشان

  
  روایات صلح با معاویه) ب

دسـته اول،  : توان تقسیم کـرد  ر میت به دودسته فرعی روایات صلح با معاویه را
در . علـت صـلح   روایات چگونگی رخداد صلح و دسته دوم، روایـات توجیـه و  

شود کـه وقتـی تـالش امـام     می جا آغازاي از دسته اول، فرآیند صلح از این نمونه
براي تشویق مردم به جهاد و مقاومت مؤثر در برابر هجـوم معاویـه، بـا     7حسن

صـبحگاهان  . شب ماندند جا یکبه ساباط رفتند و در آن رو شد،سستی آنان روبه
که اصحاب خود را بیازمایند و میزان اطاعـت آنـان را مشـخص کننـد و      براي آن

                                                           
  .۱۵۹ ص،۷صحیفه الحسن ،جواد قیومیشیخ  .١
  .۲۰،۲۳،۲۷،۳۳ ص ۴۴ ، جبحاراالنوار: نک. ٢
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رو شـوند، مـردم را   شده با معاویه روبه را از دشمنان بازشناسند تا حساب دوستان
هادت بـه  وقتی مردم گرد آمدند، به منبر رفتند و پس از شـ . به مسجد فراخواندند

  :، چنین فرمودند9رسالت پیامبر توحید و
فواهللا انی ألرجوا ان أکون قد أصبحت بحمداهللا و منه، و انـا انصـح خلـق اهللا    
لخلقه، و ما أصبحت محتمال علی امر مسلم ضغینه و ال مریدا لـه بسـوء و ال   
غائله، و انما تکره و نفی الجماعه خیرلکم مما تحبون فی الفرقـه، و ان ینـاظر   

  1؛...لکم خیرا من نظرکم النفسکم، فال تخالفوا أمري وال تردوا علی رأیی
ــه خــدا  ــواره   ! ســوگند ب ــه حمــد و منــت خــداي ســبحان، هم ــدوارم ب امی

اي بر هیچ رفتار مسـلمانی   خود کینه ترین مردم براي مردم باشم و با خیرخواه
. مو دردسري بـراي مسـلمانی نباشـ    همراه نداشته باشم و خواهان هیچ گزند

 .روي، براي شما بهتر اسـت  ناخوشایندي با جماعت بودن، از خوشایندي تک
خـواهم؛ پـس فرمـان مـرا      تر از خودتان براي شـما مـی   من خیر شما را بیش

 ...سرپیچی نکنید و نظر مرا رد نکنید

کم بخش زیاد و مؤثر آنان، در العمل مردم مخاطب این سخنان یا دست عکس
شـده   ادبانـه و خشـن گـزارش    تند، بـی  ن حضرت،مقابل خیرخواهی و صداقت آ

غارت اموال و نیز ترور منجـر بـه    حتی حمله به محل سکونت حضرت و 2.است
در ایـن   7وجود این، سـیره امـام حسـن     با 3.جراحت ایشان هم نقل شده است

دو محـور اصـلی کـه بایـد اسـتنباط سـیره       . وضعیت، گزینه صلح با معاویه است
یکـی  : ت، با عنایت کافی به این دو محور، صورت گیردسیاسی امام در آن وضعی

ملحق شدن عده زیادي از لشکریان حتـی سـرداران عمـده لشـکر بـه       وفایی و بی
معاویه است؛ دوم کسانی که خواهان جنگ با معاویه بودند، اما نه از سر اطاعـت  

                                                           
  .۱۰ص ،۲ج ،ارشاد. ١
  .به بعد ۱۷ص ،ھمان. ٢
  .ھمان. ٣
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قیمـت شمشـیر    روي و به امام و بر اساس بهترین مصلحت مسلمانان، بلکه با تک
. گزیننـد  در این وضعیت، صلح را برمـی  7امام حسن. کشیدن در مقابل حضرت

 :نامه که ظاهراً توسط خود حضرت انشا شده چنین است متن صلح
اهللا الرحمن الرحیم هذا ما صالح علیه الحسن بـن علـی بـن أبـی طالـب       بسم

معاویه بن أبی سفیان صالحه علی أن یسلم إلیه والیه أمر المسـلمین علـی أن   
عمل فیهم بکتاب اهللا تعالی و سنه رسول اهللا صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلمو    ی

سیره الخلفاء الراشدین و لیس لمعاویه بن أبی سفیان أن یعهد إلی أحـد مـن   
بعده عهدا بل یکون األمر من بعده شوري بـین المسـلمین و علـی أن النـاس     

یمنهم و علـی  آمنون حیث کانوا من أرض اهللا شامهم و عراقهم و حجازهم و 
أن أصحاب علی و شیعته آمنون علی أنفسهم و أموالهم و نسائهم و أوالدهـم  
و علی معاویه بن أبی سفیان بذلک عهد اهللا و میثاقه و ما أخذ اهللا علـی أحـد   
من خلقه بالوفاء بما أعطی اهللا من نفسه و علیان الیبغی للحسن ابن علی و ال 

سول اهللا صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    ألخیه الحسین و ال ألحد من أهلبیت ر
غائله سرا وال جهرا و ال یخیف أحدا منهم فی أفقمنا آلفاق شهد علیـه بـذلک   

  1وکفی باهللا شهیدا فالن و فالن والسالم؛
طالـب بـا   ابـی بـن علیبناین متن مصالحه حسن! بنام خداوند بخشنده مهربان

که حکومت بر مسلمانان  به اینکند  با او مصالحه می: سفیان استابیبنمعاویه
ها بـه کتـاب خـداي تعـالی و      که درباره آن را به او تسلیم نماید، به شرط این

نیز معاویه حق نداشـته  . سیرت رفتار کند سیره خلفاي نیک و 9سنت پیامبر
پـس از او شـوراي   . عهـد قـرار دهـد   باشد براي پس از خـود کسـی را ولـی   
چنین شرط است که مـردم در  هم. کنند مسلمانان، صاحب والیت را تعیین می

در  -چه در شام چه در عراق چه در حجاز و چه در یمـن  -هر جا که باشند
از جـان و مـال    7شرط است که یاران و پیروان علیچنین هم. امنیت باشند

در این مورد عهد و ذمه الهی و آنچه خداوند . و زن و فرزند در امنیت باشند

                                                           
اعیان ؛ ٦ص ،٧ج،  الغدیر: (توان در این منابع ھم دید نامه را می؛ متن صلح١٩٣ ص ،٢ج ،کشف الغمه ،اربلی .1

  . ٤٢٥ ص ،٢ج ،المودهینابیع؛ ٣٥٧ ص ،مطالب السئول؛ ٥٧ص ١ج ،الشیعه
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خدا  د، بر دوش معاویه است که به آن بین خود وگذار بر گردن بندگانش می
علـی و بـرادرش   بـن چنین شرط است که علیه حسـن هم. تواند وفا کند تا می
پنهـان یـا آشـکار، هـیچ      ،9بیـت رسـول خـدا    یک از اهل و هیچ 7حسین
یـک از آنـان را در هـر جـا کـه باشـند موجـب         نکند و نگرانی هیچ اي توطئه
دهند و گواهی خداونـد کـافی    و فالنی گواهی میبه این موارد فالنی . نگردد
  .والسالم. است

وجود  با . توان حدس زد در این متن می هاي امام از بدعهدي معاویه را نگرانی
صلحی که حداقل فایده آن، آشکار شدن بدعهدي . گزینند امضاي آن را برمی این،

ه کافی بهتر، بلکه این صلح، از جنگ بیهوده و بدون عده و عد. و نفاق معاویه بود
  .نسبت به آن متعین است

پردازد، در ادامه نقل برخی  دسته دوم روایات صلح که به توجیه آن می نمونه 
پـس از   کـه  روایت اخیـر، آمـده   در ادامه. از روایات رخداد صلح هم آمده است

خواهد کـه بـه منبـر رود و در جمـع مـردم،       از حضرت می امضاي صلح، معاویه
حضـرت بـه منبـر    . معاویه و واگذاري حکومت بـه او را اعـالم فرمایـد   بیعت با 

سالم بر پیـامبر   روند و در اجتماع بزرگ مردم، پس از حمد الهی و صلوات و می
 :فرمایندو آل او، می

أیها الناس ان أکیس الکیس التقی و أحمق الحمق الفجور و انکم لو طلبتم مـا  
 صـلی اهللا علیـه وآلـه وسـلم مـا      بین جابلق و جابرس رجال جده رسـول اهللا 

وجدتموه غیري و غیر أخی الحسین و قد علمتم إن اهللا هداکم بجدي محمـد  
فأنقذکم به من الضالله و رفعکم به من الجهاله و أعزکم به بعد الذله و کثرکم 
به بعد القله ان معاویه نازعنی حقا هو لی دونه فنظرت لصـالح األمـه و قطـع    

عتمونی علـی أن تسـالمون مـن سـالمت و تحـاربون مـن       الفتنه و قد کنتم بای
حاربت فرأیت أن أسالم معاویه واضع الحرب بینی وبینه وقد بایعتـه ورأیـت   
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حقن الدماء خیرمن سفکها ولم أرد بـذلک إال صـالحکم وبقـاءکم وان أدري    
  1لعله فتنه لکم ومتاع إلی حین؛

. دري است ها، پرده ترین حماقت ها تقوا و احمق ترین زیرکی اي مردم، زیرك 
جـز مـن و بـرادرم حسـین، مـردي را       اگر شرق و غرب عالم را بگردید، بـه 
تردید آگاهیـد کـه خداونـد     بی .باشد 9نخواهید یافت که جد او پیامبر خدا

واسـطه او از   راهنمـایی فرمـود و شـما را بـه     9شما را توسط جدم محمـد 
ز ذلت، عزت بخشید گمراهی نجات داد و از ورطه جهالت باال کشید و پس ا

معاویه براي تصاحب حقی که از آن من است نـه  . و پس از کمی، فزونی داد
با توجه . من در مصلحت امت و از بین بردن فتنه اندیشیدم. او، با من درافتاد

که شرط بیعت شما با من، این بود که با هرکس مسالمت کنم، شما هم  به این
اختیار کنم، شما هـم بـا او بجنگیـد،     با او مسالمت کنید و با هرکس جنگ را

مـن بـا او   . اکنون نظر من بر مسالمت با معاویه و رها کردن جنگ با اوسـت 
من . ریزي را بر ریختن خون ترجیح دادمبیعت کردم؛ زیرا جلوگیري از خون

دانم شـاید   نمی. تنها براي مصلحت و ماندگاري شما، به این اقدام دست زدم
 .و برخورداري تا زمانی معین باشد این، آزمایشی براي شما

کنند کـه مصـالحه بـا معاویـه، بـه معنـاي قبـول         ابتدا اشاره می 7امام مجتبی
چنـان حـق   حقانیت او در حکومت بر مسلمانان نیست، بلکه والیت مسلمین هـم 

پردازند و آن را به تعبیر این قلم، در  سپس به علت مصالحه می. خود ایشان است
در بخش شکلی، به این نکته توجـه  : دهند وایی توضیح میو محت دو بخش شکلی

جنگ تابع من باشند و مـن   اند که در صلح و مردم با من بیعت کرده«دهند که  می
؛ در بخش محتوایی، مصلحت مردم را علت صلح اعالم »ام اکنون صلح را برگزیده

... عه وریـزي و حفـظ شـی   فرمایند که از میان برداشتن فتنه، جلوگیري از خون می
  . همه زیرمجموعه و بیان همان مصلحت است

                                                           
  .ھمان. ١
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دیگري نیز با همین مضمون، با بیانات گوناگون در این دسـته وجـود    روایات
  1.هاست دارد که رعایت اختصار، مانع از نقل و توضیح آن

  
 با معاویه پس از صلح روایات روابط) ج

مهمـی   عاویه بخشپس از صلح با معاویه، سالیانی تا زمان شهادت، روابط با م
براي تحقیق در سیره سیاسـی  . دهد را تشکیل می 7از زندگی سیاسی امام حسن

دسـت   در یک نمونه ازایـن . عنایت به روایات این بخش ضروري است حضرت،
  :خوانیم می

وکیف ذاك یاابن هند : أنا أخیرمنک یاحسن، قال: قال معاویه للحسن بن علی
هیهات هیهات لشـر  : یجمعوا علیک، قال الن الناس قد أجمعوا علی ولم: قال

ما علوت یا ابن آکله األکباد المجتمع و نعلیک رجـالن بـین مطیـع و مکـره،     
فالطایع لک عاص هللا، و المکروه معذور بکتاب اهللا و حاشی هللا أن أقـول أنـا   

 2خیرمنک فال خیر فیک و لکن اهللا برأنی من الرذائل کما برأك من الفضائل؛
چـرا اي  «: فرمـود » .من از تـو بهتـرم  «: عرض کرد 7علینبمعاویه به حسن

مردم بـر مـن اجمـاع کردنـد و بـر تـو اجمـاع         زیرا«: عرض کرد» پسر هند؟
کنـی اي پسـر زن    جـویی مـی   چـه بیـراه و گـزاف برتـري    «: فرمـود » .نکردند

. بردار تو و برخی ناچارنـد  گرد تو جمعند، برخی فرمان کسانی که! جگرخوار
ها کـه ناچارنـد،    برند، نافرمان خداي سبحان هستند و آنفرمانتو را  ها که آن

از پسند خدا به دور است که من بگـویم از تـو بهتـرم،    . طبق قرآن، معذورند
طور که  خداوند مرا از هر بدي مصون کرد، همان. حسنی نیست زیرا تو اصالً
  ».ها را از تو گرفت همه خوبی

ویه هستند، از جایگـاه حقیقـی   آن حضرت باوجودي که در بیعت ظاهري معا
فرماینـد کـه   رفعت جایگـاه خـود اشـاره مـی     در این دفاع، به .کنند خود دفاع می

                                                           
  .»اّهللاٰ علیھماھا صالح الحسن بن علی صلوات باب العله آلتی من اجل«: به بعد ،١ص ،٤٤ ج ،بحاراالنوار: نک. 1
  .١٨٦ ص ،٣ج ،مناقب آل أبی طالب شھرآشوب،ابن  .2
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نکتـه محـوري کـه در     .مقایسه نیست شخصیتی مانند معاویه، اساساً با ایشان قابل
کـه بیعـت    برداشـت اسـت، ایـن    گونـه روایـات قابـل    سیره سیاسی حضرت ازاین

طلی که شایسته جایگاه والیت نیست، به معنـاي کنـار   با فاسد و مصلحتی با ظالم
اي، بـا اسـتفاده    چنـین تبلیـغ و مبـارزه   . و مبارزه بـا او نیسـت   گذاشتن تبلیغ حق

 . پذیر است ها و با رعایت بیعت ظاهري امکان خردمندانه از فرصت

مبـارزه آرام   حضرت در تبلیغ حق و دیگر، شجاعت و قدرت روحی اينمونه
حضـور   اي، بـه تنهـایی در   جلسـه  حضـرت در . دهـد  تر نشان میشبا باطل را بی

داران سرشـناس و  اي از طـرف  ادبانه عده هاي تند و بی پراکنی معاویه، مقابل سخن
ها، به لحـاظ   این پاسخ .دهندهاي متناسب و قاطع می پرنفوذ او، به هر یک، پاسخ

د، اما مواجهه امـام بـا   گیرن بندي ما در این نوشتار، در دسته چهارم قرار می تقسیم
معاویه در ابتداي این جلسه، در بخش سیره سیاسی آن حضرت در نحوه برخورد 

گردد که ایـن عـده در حضـور    جا شروع میماجرا از این .شود با او، محسوب می
کننـد و از   معاویه، از نفوذ و جایگاه روزافزون امام در بین مردم اظهار نگرانی مـی 

به مجلس دعوت کند تا علیه ایشـان و بـراي شکسـتن     حضرت را خواهند او می
معاویه ابتـدا  . موقعیت و وجاهت حضرت، هرچند با توهین و افترا، سخن گویند

خاطر عاقبت رسوایی خودشان در مواجهه با منطق کالم امام بـر حـذر    آنان را به
شـوند،   وقتـی حضـرت وارد مـی   . کند ولی اندکی بعد، امام را دعوت می. دارد می
حضـرت از ایـن   . دهد گوید و با ایشان دست می کارانه خوشآمد میفریب اویه،مع

گذارنـد تـا نتوانـد     حرکت معاویه، سند سالمت و امنیت خود را بر گردن او مـی 
بین حضرت و معانـدان گـرد آمـده     تنش و برخورد سپس معاویه. آسیبی برساند

کوشـد بـا گفـتن     مـی رو، سـعی   ازاین. کند بینی می اطراف خود را در جلسه، پیش
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 1.تقصـیر نشـان دهـد    سخنانی به حضرت، خود را پیشـاپیش کنـار بکشـد و بـی    
  :فرمایدمعاویه، می حضرت در واکنش به این رفتار سیاسی

واهللا لئن أجبتهم إلی ما أرادوا إنـی  ! فسبحان اهللا البیت بیتک و اإلذن فیه إلیک
اترید، إنی ألستحیی لـک  ألستحیی لک من الفحش، و إن کانوا غلبوك علی م 

و أما إنی لو علمـت بمکـانهم و    من الضعف، فبأیهما تقر، و من أیهما تعتذر،
اجتماعهم، لجئت بعدتهم من بنی هاشم مع أنی مع وحدتیهم أوحش منی من 
جمعهم، فإن اهللا عزوجل لـولیی الیـوم و فیمـا بعـد الیـوم، فمـرهم فلیقولـوا        

  .2العلی العظیم فأسمع، و ال حول و ال قوه إال باهللا
! به خدا سوگند. خانه خانه توست و اجازه هر رفتاري در آن با تو! اهللا سبحان

دادن آن را دارنـد، از روي رغبـت اجـازه    اگر تو به آنچه این عده قصد انجام
داده باشی، باید از فحاشی تو شرم کرد و اگر برخالف نظـرت بـر تـو چیـره     

یـک از ایـن دو اقـرار     بـه کـدام  . بـود شده باشند، باید از ضعف تو شرمگین 
جـا گـرد   دانسـتم آنـان در ایـن    آوري؟ اگر مـی  یک عذر می کنی و بر کدام می
دلهره آنـان از مـن،    البته. آوردم هاشم با خود می ها از بنی اند، به تعداد آن آمده

اند، بیش از دلهره من بـه تنهـایی از اجتمـاع     با وجود اجتماعی که با هم کرده
دستور بـده  . خداوند عزوجل، امروز و بعد از امروز یاور من است. هاست آن

  . سخن بگویند تا بشنوم
  
  داران معاویهو طرف با کارگزاران روایات روابط) د

دربـاره روابـط و ماجراهـاي     7ز روایات، سیره سیاسی امام حسـن اي ا دسته
از ایـن   اي روایـت اخیـر، نمونـه    متن اصلی. ایشان با گروه هواخواه معاویه است

کوشـند بـا لفـاظی،    اي از دشـمنان حضـرت، مـی    در این نمونه، عـده . دسته است
، شجاعانه، 7امام حسن. حضرت را تضعیف کنند پراکنی و اهانت، موقعیت دروغ

                                                           
  .٤٠٢ ص ،١ ج ،احتجاج ،طبرسیشیخ . 1
  .۴۰۳ص ،ھمان. ٢
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سو و باز کردن پرونـده سـیاه    از یک 7با یادآوري فضایل انکارناپذیر امیرمؤمنان
ها را بـه تفصـیل    دیگر، پاسخ آنها از جمله شخص معاویه از سوي  هر یک از آن

کـارگزاري   ها، نامشروع بودن حکومت و والیت معاویـه و  از این پاسخ 1.دهند می
جرایم سنگین کسانی  ها وبرداشت است؛ زیرا ذکر بدي اطرافیان او به روشنی قابل

بنـابراین  . اي را در بـردارد  اند، چنین الزمـه  هاي حکومتی را اشغال کرده که پست
تـوان از روي آن، بـه    هایی را حرکت سیاسـی دانسـت کـه مـی     ن خطابهباید چنی

  .جوانب سیره سیاسی حضرت پی برد
  :خوانیم دسته چهارم می اي دیگر از روایات در نمونه 

هـا قـوم مـن     اهللا بحلقه فی انه مر فی مسجد رسول 7عن الحسن بن علی ....
ظـاهر أمـره فـرآهم و    بنی أمیه، فتغامزوا به، و ذلک عند ما تغلب معاویه علی 

قد رأیت تغامز کم أمـا واهللا التملکـون یـوم    : تغامزهم به، فصلی رکعتین فقال
اإال ملکنا یومین و ال شهرا إال ملکنا شهرین و ال سـنه إال ملکنـا سـنتین و انـا     
لنأکل فی سلطانکم و نشرب و نلبس و نرکب و ننکح و أنـتم الترکبـون فـی    

فکیف یکون ذلک : فقال له رجل والتنکحون،سلطاننا و التشربون و التأکلون 
یا أبامحمد و أنتم أجود الناس و أرأفهم و أرحمهم تأمنون فی سلطان القوم و 

ألنهم عـادون ابکیـد الشـیطان و هـو ضـعیف و      : الیأمنون فی سلطانکم، فقال
  2عادیناهم بکید اهللا وکید اهللا شدید؛

امیـه   اي از بنی از مقابل عده 9نقل شده که در مسجدالنبی 7از امام حسن... 
گـویی   دسـت هـم بـه عیـب     بـه  آنان دسـت . که گرد هم نشسته بودند، گذشتند

این ماجرا وقتی بود که معاویه حکومـت را تصـاحب کـرده    . حضرت پرداختند
گـویی شـما را    عیـب «: سـپس فرمودنـد  . جا آوردندامام دو رکعت نماز به. بود

که ما دو روز حکومـت داریـم و   این دیدم؛ شما یک روز حکومت ندارید، مگر
کـه مـا   که ما دو ماه داریم و یک سال ندارید، مگر ایـن یک ماه ندارید، مگر این
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آشـامیم و   خـوریم و مـی   دو سال داریم؛ در حالی که ما در حکومت شـما مـی  
رویـم، ولـی شـما در حکومـت مـا       کنیم و سـواره مـی   پوشیم و ازدواج می می
اي «: مـردي از حضـرت پرسـید   » .کنید ازدواج نمی آشامید و خورید و نمی نمی

شود که شما در حکومت آنان ایمـن باشـید ولـی     طور می ابامحمد، چگونه این
ودل بـازترین،   دسـت  کـه شـما   آنان در حکومت شـما ایمـن نباشـند، درحـالی    

به این دلیل که آنـان بـا   «: فرمود» ترین مردمان هستید؟ترین و با گذشت مهربان
دشمنی ما کردند و نیرنگ او ضعیف است، ولی ما به تدبیر الهـی  نیرنگ شیطان 

  ».ایم و تدبیر الهی شدید است با آنان دشمنی کرده
که مـراد از حکـومتی    هایی وجود دارد، مانند این در این روایت پرسش گرچه 

کنند کدام حکومت اسـت؟ شـاید    یاد می» ما«که حضرت براي خودشان با ضمیر 
تـوان   در ایـن صـورت آیـا مـی    . باشـد ) عـج (االمر حبمراد حکومت حضرت صا

 – 41(امیـه   پذیرفت که عمر حکومت آن حضرت دو برابـر عمـر حکومـت بنـی    
ها، مانع از این نیست که از این  سال باشد؟ این پرسش 180، یعنی حدود )ق132

دار معاویه بـه  معاندان طرف روایت و مانند آن سیره سیاسی حضرت را در مقابل
معاندان  .دارانش قرار داردکه حکومت در چنگال او و طرف درحالی دست آوریم
 کوشند با وجود غصب حاکمیت، صاحب حق مشروع آن را با تحقیـر، حاکم، می

. تـر از صـحنه دور کننـد    هاي ناجوانمردانه، هرچـه بـیش   جویی و اتهام زدن عیب
روش حضرت این است که حقیقت را مبنـی بـر نامشـروعیت پایـه حکومـت و      

و پایـه کـه پایـه رفتـار      »کیـد شـیطان  «این پایه، همـان  . یاست دشمن بازگویندس
تنهـا نامشـروعیت حکومـت آنـان را رقـم      است، نه :بیت مجرمانه معاندان اهل

کم از برخی حقوق شهروندي در حاکمیت مشروع هم زند، بلکه آنان را دست می
  .سازد محروم می

  
  دارانروایات روابط با یاران و طرف )ه

شود، روایات رابطه بـا کسـانی    جا اشاره میخرین دسته از روایاتی که در اینآ
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ایـن روایـات شـامل    . شوند داران حضرت محسوب میطرف است که از یاران و
گردد که ناقد یا حتی معترض صلح با معاویه و واگذاري حکومـت بـه    کسانی می
 7ناخشنودي امـام حسـن  توان  وم، میدر ضمن روایات دسته اول و د .او هستند

را از اکثریت غالب و تأثیرگذار کسانی به دست آورد که خود را در مقابل معاویه 
را در  7یاران امـام حسـن   جالب است در روایتی،. اند دانسته دار امام میو طرف

که او را تا شهادت در کربال همراهی کردند و امام  7مقایسه با یاران امام حسین
کند که البته با توجه به نوع مقایسـه،   تند، تنها دو نفر معرفی میخود را تنها نگذاش

حضـرت   و 7شامل اقـوام نزدیـک و وفـادار بـه حضـرت، ماننـد امـام حسـین        
  :به روایت توجه کنید. شود ، نمی7ابوالفضل

ینادي المنادي أیـن   .....إذا کان یوم القیامه 7قال أبوالحسن موسی ابن جعفر
؟ فیقوم سـفیان  9اهللا فاطمه بنت محمد رسول حواري الحسن بن علی و ابن

ثم ینادي أین حـواري  : قال. بن أبی لیلی الهمدانی و حذیفه بن أسید الغفاري
  ....... 1الحسین بن علی؟ فیقوم کل من استشهد معه و لم یتخلف عنه

اي با صداي بلند،  در روز قیامت، صدا زننده«: فرمود 7امام موسی بن جعفر
نزدیـک حسـن پسـر علـی و فاطمـه دختـر محمـد رسـول         یاران ": گوید می
در پاسخ، سفیان بن ابی لیلی همدانی و حذیفه بـن اسـید    "کجایند؟ 9خدا

یاران نزدیـک حسـین بـن    ": زند سپس صدا می«: فرمود» .خیزند غفاري برمی
در پاسخ، همـه کسـانی کـه بـا او شـهید شـدند و او را تنهـا         "علی کجایند؟
  ».خیزند نگذاشتند برمی

در این روایت، تنها از دو نفر در میان انبوه کسانی که پـس از شـهادت امـام     
گرد آمدند، به عنوان یاران نزدیک حضرت نـام بـرده    7دور امام حسن 7علی

گرچـه  . قابـل مقایسـه هسـتند    7شده که در صداقت، با یاران وفادار امام حسین
دانـیم،   را نمـی ، از غیر خویشـان آن حضـرت   7یاران کربالیی امام حسین تعداد

                                                           
  .٦١ص  ،اختصاصمفید، شیخ . 1



 397    در روایات 7سیره سیاسی امام مجتبی درآمدي بر

توان به یکی از  از این روایت و مانند آن، می. اند تر از دو نفر بوده قطعاً بسیار بیش
ایـن  . پـی بـرد   7و امام حسین 7م تفاوت عملکرد سیاسی امام حسندالیل مه

  .تفاوت در کم و کیف یاران است
، برخـورد حضـرت بـا آنـان     7چنین وضعیتی در یاران امـام حسـن  باوجود 
ظـاهراً   -در نمونه زیر، عتاب جاهالنه یکی از یـاران  . آمیز بود و محبت دلجویانه

 :و برخورد امام نقل شده است -همان سفیان که در روایت پیش از او یاد شد
سـفیان بـن   : یقال له 7لحسنجاء رجل من أصحاب ا: قال7عن أبی جعفر

و هو محتـب فـی فنـاء داره     7و علی راحله له فدخل علی الحسنلیلی و ه
أنـزل و التعجـل،   : السالم علیک یا مذل المؤمنین، فقـال لـه الحسـن   : فقال له

فقـال لـه   : فنزل فعقل راحلته فی الدار، ثم أقبل یمشی حتـی انتهـی إلیـه قـال    
السالم علیک یا مذل المؤمنین، قالو ما علمـک  : ماقلت؟ قال قلت:  7الحسن

فحللته مـن عنقـک و قلدتـه هـذه الطاغیـه       عمدت إلی أمر األمه: بذلک؟ قال
سأخبرك لمفعلت ذلک سمعت : 7فقال الحسن: قال یحکم بغیر ما أنزل اهللا،

لنتذهب األیام و اللیـالی حتـی یلـی علـی أمتـی       9قال رسول اهللا: أبی یقول
. رجل واسع البلعوم رحب الصدر یأکلو ال یشبع و هو معاویه، فلـذلک فعلـت  

واهللا الیحبنـا  : 7فقال الحسن: قال اهللا،: قال اهللا؟: حبک قال: ما جاء بک؟ قال
بالدیلم إال نفعه اهللا بحبنا وإن حبنا لیساقط الذنوب  " ولوکان أسیرا " عبد أبدا

  1من ابن آدم کما یساقطا لریح الورق من الشجر؛
به نام  7مردي از اصحاب امام حسن«: ودندنقل است که فرم 7از امام باقر

در حالی بر حضرت وارد شد که ایشان  ر بر مرکب خود،سفیان بن لیلی، سوا
در این . اي پا زده، در آستانه منزل خود نشسته بودند دستان خود را گرد ساقه

 7امام حسن» !کننده مؤمناندرود بر تو اي ذلیل«: حال رو به حضرت، گفت
مرد فـرود آمـد و مرکـب خـود را در      »!فرود آي و شتاب نکن«: به او فرمود

چـه  «: حضرت به او فرمـود . زنان رفت تا به حضرت رسید بست و قدمخانه 
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از چه «: فرمود ».درود بر تو اي ذلیل کننده مؤمنان گفتم«: عرض کرد »گفتی؟
دست به امر امت بردي و آن را از دوش «: عرض کرد »گویی؟ روي چنین می

سـت خـدا حکـم    خود برداشتی و به این سـرکش سـپردي کـه بـه غیـر خوا     
از . به تو خواهم گفت چرا چنین کـردم «: به او فرمود 7امام حسن» .راند می

دیري نپاید که مردي پرخور و سـینه  : فرمودند 9پدرم شنیدم که رسول خدا
شود، و او معاویـه   خورد سیر نمی روا گردد، هرچه میپهن، بر این امت فرمان

اب به آن مـرد  خط 7گاه امام حسنآن[ ».براي این بود که چنین کردم. است
 ».دوستی تـو «: عرض کرد» جا کشانده است؟چه چیزي تو را به این« ]:فرمود
گـواه اسـت   [خـدا  «: عرض کرد »؟]گویی گواه باشد راست می[خدا «: فرمود

اي،  به خدا قسـم هرگـز هـیچ بنـده    «: فرمود 7امام حسن» .]گویم راست می
واسـطه   خداونـد بـه  کـه   هرچند اسیر دیلم باشد، ما را دوست ندارد مگر ایـن 

چـون  ریزد هـم آدم می دوستی ما گناهان را از بنی. دوستی ما به او نفع رساند
  .»ریزش برگ از درختان توسط باد

خـورد، مـانع از    اجمالی که در توجیـه صـلح در ایـن روایـت بـه چشـم مـی       
مورداستفاده روایت . جا نقل کردیماي نیست که براي آن روایت را در این استفاده

-جا به نحوه رابطه حضرت با یاران خود در مسأله سیاسی صلح مربوط مییندر ا

گري عالمانـه در برابـر نـادانی    برخورد صمیمانه و صبورانه همراه با روشن .شود
ایـن روش را  . گونه روایات به دست آورد توان ازاین دوستان، روشی است که می

ر روایت زیر، ضـمن  د. توان به دست آورد تا آخرین لحظات زندگی حضرت می
که ظاهراً همان مسمومیت بـه شـهادت    -گزارشی از ماجراي مسمومیت حضرت

  :چه اخیراً نقل شد آمده استسؤال جوابی مشابه آن -انجامید
و  اهللا أذللـت رقابنـا،   یابن رسول :فقلت7أتیت الحسن بن علی: رجل منا قال

: قلـت : ممـذاك؟ قـال  و : جعلتنا معشر الشیعه عبیدا، مابقی معک رجـل قـال  
واهللا ماسلمت األمـر إلیـه إال أنـی لـم أجـد      : قال. بتسلیمک األمر لهذا الطاغیه
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أنصارا، و لو وجدت أنصار القاتلته لیلـی و نهـاري حتـی یحکـم اهللا بینـی و      
 1؛... و هو یکلمنی إذ تنخع الدم، فدعا بطست: قال ....بینه

اي «: رض کـردم رسـیدم و عـ   7خدمت امـام حسـن  : گوید ي شیعه میمرد 
فرزند رسول خدا، مـا را بـه خـواري کشـاندید و همـه مـا شـیعیان را بنـده         

عـرض  » چـرا؟ «: حضرت فرمودند» .کس همراه شما باقی نماند ساختید، هیچ
! به خـدا سـوگند  «: فرمود» !زیرا حکومت را تسلیم این سرکش کردید«: کردم

م؛ اگر یارانی داشـتم،  رو که یارانی نیافت حکومت را تسلیم او نکردم مگر ازآن
مـرد  . »جنگیـدم تـا خداونـد بـین مـن و او حکـم کنـد        شب و روز با او می

گفتنـد خـون بـاال آوردنـد و      که با من سخن مـی  حضرت در حالی«: گوید می
  .»...تشتی خواستند 

توان بسیار بیش از آنچه در این مختصر گنجید، از روایات مربوط بـه   تردید می بی
امع روایی پراکنده است، دربـاره سـیره سیاسـی آن حضـرت     که در جو 7امام حسن

امید است مطالب گفته شده در پنج دسته یاد شـده از روایـات،   . مطلب به دست آورد
از مفاد اصـلی هریـک از ایـن    . کمکی به تدوین جامع سیره سیاسی آن حضرت باشد

  .توان به دست آورد ها بعدي از ابعاد سیره سیاسی حضرت را می دسته
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  7حسناستراتژي پیروز امام  ؛قهرمانانهنرمش
  

  محمديفاطمه سلطان
  

  چکیده

بقای اقلیت شـیعه  راهکه یگانه معاویه با  7حسنابعاد صلح شجاعانه امام 
زیادی را بـه  گران پژوھشاست که تاکنون  باعظمتدر آن عصر بود، چنان 

 تـربـیش کـه گفـت تـوان میبدون اغـراق . تحلیل و تبیین آن واداشته است
. زنـد میآن حضرت، در اطراف این رویـداد دور  دربارهمقاالت و تحقیقات 

در ، اسـت آن حضرتعمق و عظمت صلح  گر بیانھر چند  ،این نوع نگرش
و  شـده اسـت به آن توجـه تر کم) قبل از امامت و بعد از صلح(دوره دیگر 

 ،بر این اسـاس. اندک است ھا دورهبه تبع آن میزان آگاھی مردم نیز از این 
 تـر بیش آن بزرگـواربا این بخش از تاریخ  تا است آنبر سعی  هاین مقال در
  .شویم آشنا

  .، نرمش قھرمانانه، شیعیان، صلح7مجتبیامام  :واژگان کلیدی
  

  ها در حاکمیت دین نفوذ اموي
در طول دوره امامت و بلکـه حیـات خـود     7حسنچالشی که امام  ترین مهم
قبل و بروز آثار آن  هاي دورهدر حاکمیت دینی  ها اموي، نفوذ ندشد رو روبهبا آن 

 دوران و در شـد  شـروع  9پیـامبر نفوذي که از زمان رحلت . در این دوره است
را از  هـا  امـوي طبیعی است که باید سابقه نفوذ . خالفت عثمان به اوج خود رسید
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زیرا به مـوازات گسـترش    ؛پی گرفت) فتح مکه(دوره فراگیري حکومت اسالمی 
منافقـان نیـز از   . ه علل گوناگون به اسـالم رو آوردنـد  مختلفی ب هاي گروهاسالم، 
ناچاري نتوانستند در مقابل این سیل خروشان قرار بگیرند و به ناچار بـا آن   روي

نـه از روي میـل کـه از بـاب اضـطرار و       ،سـویی این هم. سویی گذاشتندبناي هم
را بر فراز شـهر   »االاهللاالاله«تنها زمانی که پرچم  ها آن. بودن مقاومت بود نتیجه بی

دوران حیات خود را بـا تاکتیـک    ترتیب، این بهدیدند، لب به شهادتین گشودند و 
با درایت کامل متوجه این حرکـت خزنـده    9پیامبر. سویی موقت ادامه دادندهم
  :ندکرد میافشا  گونه اینلذا اهداف پلید آنان را  ند؛بود

  1دوال و عباد اهللا خوال و دین اهللا دخال؛اذا بلغ بنو العاص ثالثین اتخذوا مال اهللا 
به سی برسند، مال خدا را میان خود  2)امیه بنی(زمانی که فرزندان عاص 

کنند، بندگان خدا را بنده خود و دین خدا را مغشوش  می دست به دست
  .نمایندمی

لذا در مجلس معاویه به . ندآگاه بود کامالًنیز از سابقه این گروه  7حسنامام 
  :ندخطاب کرداو 

که وقتی پدرت تصمیم گرفـت اسـالم بیـاورد، تـو      اي کردهفراموش ! معاویه
حامیــان (و شــما اي گــروه  ،اشــعاري خوانــدي و او را از اســالم بازداشــتی

در  9که رسول خدا آورید نمیآیا به یاد  دهم میبه خدا سوگندتان  ،)معاویه
  آن را انکار کند؟  دتوان میکسی از شما . ابوسفیان را لعنت کرد جا هفت

  :از اند عبارت ها آن

                                                           
 .۱۲۸، خطبه شرح ابن ابی الحدید بر نھج البالغه.  ١
بن حرب بن امیه بن  سفیان ابی بن معاویه: نسب معاویه نیز چنین است. تر خلفای اموی جد مروان حکم و بیش.  2

) یا دیرتر(معاویه بعد از فتح مکه . عبدالشمس و مادرش ھند دختر عتبه بن ربیعه و جدش با عثمان برادر بود
از طرف عمر امیر شام شد و عمر او را  بیستم قمرییا  پانزدھمدر . القلوب ھاستاو از مؤلفه. مسلمان شد

 .چاپ لبنان،  ٢٧، صدول االسالم ،ذھبی. کسرای عرب نامید
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 ثقیف بنیقبیله  9پیامبر که درحالیروزي که در خارج مکه نزدیکی طائف  .1
، پدرت پیش آمد و به پیامبر ناسزا گفت و او را دیوانـه  کرد میرا به اسالم دعوت 

  ...خواند گو دروغو 
در برابـر   خواسـت  مـی  9پیـامبر و  آمد میزمانی که کاروان قریش از شام  .2

ابوسفیان کـاروان را از   .اموالی که از مسلمانان گرفته بودند، کاروان را توقیف کند
  ...راهه به سوي مکه برد و جنگ بدر را به راه انداختبی

اهللا «: زد مـی بر فـراز کـوه بـود و فریـاد      9پیامبرکه  گاه آنروز جنگ احد  .3
ان لنا العزي وال عـزي  . اعل هبل«: زد میه ابوسفیان هم نعر ؛»موالنا وال مولی لکم

  »!ما بت عزي داریم و شما چنین بت عظیمی ندارید !برافراشته باد بت هبل ؛لکم
  ...بر او لعنت کرد 9پیامبردر جنگ احزاب نیز  .4
روز صلح حدیبیه که ابوسفیان به همراه قریش راه را بر مسلمانان بسـت و   .5

ن و ابـه رهبـر مشـرک    9پیـامبر . ج محـروم نمـود  فریضه ح دادنآنان را از انجام
از آنـان   یـک  هـیچ آیا امید اسـالم بـه   «: به آن حضرت گفتند. پیروانش لعنت کرد

 دارانشان زمام، اما رسد نمی ها آناین لعنت بر مؤمنان از فرزندان «: فرمود »نداري؟
  ».هرگز رستگار نخواهند شد

کفار قریش و هوازن را جمـع کـرد و عیینـه قبیلـه      ،ابوسفیان در جنگ حنین .6
تو ! اي معاویه. خداوند شر ایشان را دفع کرد. از یهود را گرد آورد اي عدهغطفان و 

  .بود قدم ثابت 9بر دین پیامبر 7کردي و علی پدرت را یاري می. مشرك بودي
ه بودند بست 9پیامبرروز ثنیه که یازده نفر به همراهی ابوسفیان کمر به قتل  .7

  1)نفر از دیگر افراد قریش پنجو  امیه بنینفر از  شش(

                                                           
 .۸۶ -۷۰، ص ۴۴، جبحاراالنوار ؛۱۸۳، صتذکره الخواص؛ ابن جوزی، ۷۵، ص ۱۴، جشرح ابن ابی الحدید.  ١
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آنـان را معرفـی    سـتیز  حـق چهـره معانـد و    ،با نفرین و لعن خـویش  9پیامبر
رویش  هاي زمینه) انحراف داخلی(انحراف در مسیر حاکمیت دینی  ولی ساخت می

الح، داران صـ و به محض خروج حاکمیت از دست زمـام  کردها را فراهم  مجدد آن
  .فضاي باز براي حزب نفاق فراهم شد و آنان را از انزوا و مرگ تدریجی رهانید

سفیان چنـان شـد کـه فرزنـدش معاویـه،      نفوذ حزب ابی ،در دوره حکومت عمر
 هـاي  نصبعزل و  رغم علیوالیت شام و سوریه را ربود و چنان بر آن مسلط شد که 

 ترتیـب  ایـن  بـه متوالی کارگزاران توسط عمر، او همیشه در منصب خود باقی مانـد و  
  .سفیان فراهم شدپایگاهی ثابت و مطمئن براي بالندگی حزب منسجم ابی

ارتباط نسـبی معاویـه و    اًبه دالیل متعدد مخصوص ،داري عثمانزمام دوراندر 
عمده حاکمیت دینـی   هاي بخشوانست ت امیه بنیشجره ملعونه  هاي شاخه ،عثمان

در ایـن دوره   ترتیـب،  این به. بدواند اي ریشه ،را تسخیر کند و در هر مرکز قدرتی
شـفاعت   ،بودنـد و دو خلیفـه قبـل    9پیامبرحتی مروان و پدرش که رانده شده 

 آنـان را  به مدینه نپذیرفتـه بودنـد، خـود عثمـان     ها آنعثمان را براي بازگرداندن 
نیز به یـاران   باره دراین 7حسنامام . کلیدي شدند هاي پستبرگرداند و صاحب 

  : فرمود) در مجلس معاویه(معاویه 
که ابوسفیان بعد از بیعت مردم بـا عثمـان    دانید میآیا ! شما را به خدا سوگند

 اینجـا کسی دیگر در  امیه بنیآیا غیر از ! برادرزاده«: به خانه وي رفت و گفت
خالفـت  ! امیه بنیاي جوانان «: او گفت ».هن«: عثمان جواب داد »حضور دارد؟

سـوگند بـه   . اساسی آن را به دسـت بگیریـد   هاي پسترا مالک شوید و همه 
  »!کسی که جانم در دست اوست نه بهشتی وجود دارد و نه جهنمی

بعـد از بیعـت مـردم بـا عثمـان ابوسـفیان دسـت بـرادرم          دانیـد  نمیآیا ! اي مردم
صداي بلند فریـاد   اب آنجابرد و در 1را گرفت و به سوي قبرستان بقیع غرقد 7حسین

                                                           
 .که غرقد نام داشت رویید مینوعی درخت خاردار در قبرستان .  ١
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شما با ما سر حکومـت و خالفـت جنگیدیـد و امـروز بـدنتان      ! اي اهل قبرستان«: زد
  :خطاب به او فرمود 7حسین ».پوسیده و کار حکومت در دست ماست زیرخاك

سـپس دسـت    »!صورتت زشت بـاد . عمري بر تو گذشته است! اي ابوسفیان«
 ،نبود، چه بسـا ابوسـفیان   اگر لقمان بن بشیر. خود را کشید و به سوي مدینه آمد

این است کارنامـه ننگـین زنـدگی تـو و     ! اي معاویه. را نابود کرده بود 7حسین
در پی آن عثمـان آن حکـم   . عمر تو را والی شام کرد و تو خیانت کردي... پدرت

بـه   کـه  ایـن از این هر دو باالتر . رگ انداختیباز تو او را در دهان م ،را تنفیذ کرد
 7طالـب  ابـی ت دادي و با جسارت در برابر خدا ایستادي و با علی بن أخود جر

تو مردم نادان را برانگیختی و آنان را به معرکه جنـگ آوردي و  ... مخالفت کردي
تـو بـه معـاد و     ایمـانی  بـی ثمره تلخ  ها اینبا حیله خونشان را بر زمین ریختی و 

  1.نترسیدن از عقاب الهی است
 طـور  بـه توانسـت   ،داري عثماندر همان اوایل زمام امیه بنیحزب  ترتیب این به

را قبضـه   ها آننزدیک شده، ) ثروت و منصب(به دو رکن حکومت  آوري شگفت
  .یابی به رکن سوم حاکمیت یعنی دین بنشیندکند و در انتظار دست
خواهی خلیفـه  تل عثمان پیش آمد و معاویه با ادعاي خوناین موقعیت نیز با ق

و سپاه دین را  سازد شهید، در مدتی اندك توانست عواطف دینی مردم را منحرف
که  طور همان ،به عبارت دیگر. به خیزش درآورد) انعلویبه زعم خود (بر ضددین

شد، مرگ وي هم مـورد   امیه بنیحیات عثمان عامل کسب مناصب حساس براي 
. کـرد  نزدیـک استفاده کامل آنان قرار گرفت و یک پله دیگر آنـان را بـه قـدرت    

تو بـراي گمـراه کـردن    « :دارد تأمل جاينامه شبث بن ربعی به معاویه  باره دراین
آنان را به زیر فرمان خـود درآوري،   که اینمردم و جلب آرا و تمایل آنان و براي 

                                                           
 .۸۶ -۷۰، ص ۴۴، ج بحاراالنوار.  ١
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ي شما به ناحق و مظلومانه کشته شد گفتی پیشوا که ایننداري جز  اي وسیلههیچ 
در نتیجه فرومایگان و افراد نادان بر گـرد تـو   . ایم برخاستهخواهی او و ما به خون

   1»...برسی اینجااو کشته شود تا به  خواست میدلت ... اند آمدهفراهم 
به زیباترین شیوه استفاده دو منظوره از عثمان را توسط معاویه در  7امام علی

  :شوند میبه او یادآور  اي نامه
  2؛انما نصرت عثمان حینما کان النصر لک وخذلته حینما کان النصر له آنک 

که به نفع  گاه آنشتافتی و  اش یاريوقتی پشتیبانی از عثمان به نفع تو بود، به 
  .او بود، او را خوار گذاشتی

زمان تعارض بین حاکمیت حق علوي و حاکمیت باطل امـوي   ،از همین دوره
 7حسـن آغاز شد و تمام دوران حکومت امیرمؤمنان و دوره کوتاه حکومت امام 

به دالیل متعدد داخلی و  قمري 41را به خود مشغول ساخت و سرانجام در سال 
را ناچار به  7حسناین تعارض به نفع جریان اموي پایان یافت و امام  ،خارجی

 33(هجـري   41تـا   8از  یهام بنی هاي تالشکه  نمودبنابراین باید دقت . صلح کرد
در ایـن دوره بـه مرحلـه نهـایی و ثمردهـی       ،به حاکمیـت  یابی دستبراي ) سال
، ناچـار  گردنـد  می رو روبه داري ریشهکه با چنین جریان  7حسنو امام  رسد می
امام خود به برخی از دالیل صلح با معاویه بارها اشاره  3.شود میصلح پذیرش به 
  : کند مینقل  7العابدین زینمعتبر از امام شیخ طوسی به سند  .ندکرد

براي صلح با معاویه راهـی شـد و بـا او مالقـات کـرد،       7حسنوقتی امام 
 طالـب  ابـی حسن فرزند علی بن ! مردم اي«: معاویه بر فراز منبر رفت و گفت

                                                           
 .۱۵۱، ص۹، ج الغدیر ؛۵۷۰، ص۳ج  ؛تاریخ طبری ؛۱۸۷، صوقعه صفین.  ١
 .۱۵۰ ص، ۹، ج الغدیر؛ ۴۱۱، ص ۳ج ،شرح نھج البالغهابن ابی الحدید،  . ٢
 سیدھاشم ؛اسرار صلح امام حسن ،محمدعلی انصاری: نکبرای آگاھی از وقایع مربوط به صلح و تحلیل آن  . ٣

صلح «، شیخ راضی آل یاسین؛ صلح امام حسن ،رجبعلی مظلومی ؛زندگانی امام حسن مجتبی ،رسولی محالتی
 .۱۲ص ، ۱ش ، مبلغان، ماھنامه »نرمش قھرمانه تاریخ ترین پرشکوهامام حسن، 
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مرا اهل خالفت دانست و خود را اهل خالفت ندانسـت و   3و فاطمه زهرا
سپس  »!برخیز یا حسن. اینک به رغبت و شوق آمده است تا با من بیعت کند

بشـنوید و   گـویم؛  مـی سـخن  ! اي جماعـت ... «: حضرت برخاست و فرمـود 
 هـا  سالاگر ... گوش و دل خود را با من همراه سازید و سخنانم را ثبت کنید

را که خدا ما را بـه آن مخصـوص کـرده،     هایی کرامتو  ها فضیلتبایستم و 
منم فرزند پیغمبر بشیر و نذیر و سـراج منیـر کـه    . بشمارم، تمام نخواهد شد

مؤمنـان و شـبیه   ولی 7او را رحمت عالمیان گردانیده و پدرم علی تعالی حق
و  ام دانستهمن او را اهل خالفت  کند میمعاویه پسر صخر ادعا . هارون است

به خدا سـوگند کـه مـن در کتـاب     . گوید میدروغ ! ام ندانستهود را اهل آن خ
ـ . برتر از مردم به خالفت هسـتم  سنت خدا و خدا از  :بیـت  اهـل مـا   یول

همیشـه مظلـوم و مقهـور     ،از دنیا رفته تا حال 9روزي که حضرت رسالت
را که بر ما ظلم کردند و حـق مـا    ها آنپس خدا حکم کند میان ما و . ایم بوده

مردم را بر ما مسلط کردنـد و حـق    ؛و بر گردن ما سوار شدند نمودندغصب 
م، منـع  یما را که در کتاب خدا براي ما مقـرر شـده اسـت، از خمـس و غنـا     
  . ...کردند و کسی که منع کرد از مادر ما فاطمه، میراث او را از پدرش

اگـر  ! رباي پسـر حـ  . امت مرا واگذاشتند، یاري نکردند و با تو بیعت کردند
هرگـز بـا تـو بیعـت      ،که بـا مـن در مقـام فریـب نبودنـد      یافتم مییاران مخلص 

هـارون را معـذور داشـت، زمـانی کـه قـومش او را        تعالی حق کهچنان ؛مکرد مین
امت دست از  که وقتیمن و پدرم  چنین همتضعیف کردند و با او دشمنی نمودند 

. فتیم، نزد خداوند معـذور هسـتیم  غیر ما کردند و یاوري نیا پیرويما برداشتند و 
به خدا سوگند «: معاویه گفت» ...گذشته مثل هم است هاي امتاحوال این امت با 

 ،خواستم به او ضرر برسـانم  ؛که حسن از منبر فرود نیامد تا زمین بر من تیره شد
  1».است تر نزدیکولی فهمیدم فروخوردن خشم به عافیت 

                                                           
  :از اند عبارت ٧، برخی دالیل دیگر صلح در کالم امام حسن٥٦١ص ،امالیشیخ طوسی، .  1
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و بـا   فرمودنـد به نکات بسیار حساسـی اشـاره    دهنده، تکان خطبهامام در این 
و آن  دادند میآن را در دوران گذشته نشان  هاي سرنخ، حاکماوضاع  کالبدشکافی

جز خروج حاکمیت دینی از مسیر اصلی خود، امري که موجب تمـام   بودچیزي ن
امام به عوامل دیگـر   ،عالوه بر این. شد :بیت اهلانحرافات بعدي و مظلومیت 

بازي آنان، نداشتن همراهان مخلص، تضـعیف  راهی نکردن مردم، نیرنگمانند هم
جواز صـلح   ،و در پایان فرمودنددشمنی آنان با امام اشاره  و موقعیت توسط مردم

  .گردیدنداین چنینی را یادآور  موقعیتدر 
فرارسید و معاویه بـا   ها امويبه حاکمیت براي  یابی دستدوران  درهرصورت
به شام و اخذ بیعت، کوشـید ایـن پیـروزي را بـه طـور       7مجتبی فراخوانی امام

  : فرمود 7فضیل غالم محمد بن راشد نقل کرده که امام صادق. رسمی اعالم کند
را بـه   7و یاران علی 7حسیننامه نوشت و او و  7امام حسنمعاویه به 

. همه از جمله قیس بن سعد بن عباده انصاري به شـام آمدنـد  . شام فراخواند
او  ».اي حسن برخیز و بیعت کن«: آن گاه گفت. ویه به آنان اذن ورود دادمعا

او نیـز   ».اي حسین برخیز و بیعت کـن «: سپس گفت. برخاست و چنین کرد
او . اي قیس تو نیز برخیـز و چنـین کـن   : سپس گفت. برخاست و چنین کرد

 7حسـین . شد تا او چه فرمـان دهـد   7حسینهم برخاست و متوجه امام 
  1».امام من است) 7حسنامام (اي قیس او «: فرمود

                                                                                                                                        
شما بودید که در جنگ صفین پذیرفتن . اند کردهکه اشراف شما با معاویه بیعت  ام شنیدهامروز «: خیانت بزرگان -

  .)١٤٧، ص ٤٤، ج بحاراالنوار(» .حکمیت را بر پدرم تحمیل کردید
  .)ھمان( .»مسلماً حتی یدفعونی الیه  بعنقیواّهللاٰ لو قاتلت معاویه الخذوا «: بار ذلتبودن جنگ و پایان  نتیجه بی -
دینوری، ، اخبارالطوال( .»...انی رایت ھوی اعظم الناس فی الصلح وکرھوا الحرب«: رویکرد عمومی به صلح -

  .)٢٢٠ص
  .)١، ص ٤٤، ج بحاراالنوار( .»...لو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نھاری«: نداشتن یاور -
  )ھمان( .»لوال ما اتیت ترک من شیعتنا علی وجه االرض احدا اال قتل«: ریشه کن شدن شیعه -
 )٦٦ھمان، ص ( .»ان معاویه نازعنی حقا ھو لی دونه فنظرت لصالح االمه وقطع الفتنه«: قطع فتنه -
 .٢٣٥، ص جالء العیونعالمه مجلسی،  . ١
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  بعد از صلحوضعیت 
 ندبا مردم کوفه وداع کرد 7حسنچند روز بعد از امضاي قرارداد صلح، امام 

کامل بـر سرنوشـت مسـلمانان حـاکم      طور به نیز معاویه 1.ندو رهسپار مدینه شد
یـت ضـد   اما طبیعی بود که ماه. و حکومت تمام عیار اموي را به پیش برد گردید

بـه   .مصالحه با امام به همان حالـت بـاقی بمانـد    داد نمیاجازه  او،دینی حکومت 
در حقیقـت ماهیـت    ،هر چند صلح در ظاهر به وقوع پیوسـته بـود   ،عبارت دیگر

زدوده  رغـم  علـی و  داد نمـی اجازه مصالحه واقعی به آنـان   ،متضاد این دو جریان
شـد، تضـادهاي واقعـی    شدن تضادهاي ظاهري که موجب حفـظ جـان شـیعیان    

  .باقی بود و جبهه حق و باطل هرگز قابل تفاهم و تصالح نبودند چنان هم
از اسالم و مباین بـودن جبهـه آنـان بـا      امیه بنیشهید مطهري در مورد جدایی 

  :نویسدمیجبهه حقیقی دین، 
دو ... ابوسفیان بـود، بـا اسـالم و قـرآن     ها آن رأسمبارزه شدید امویان که در 

دوم . یکی رقابت نژادي که در سه نسل متوالی متراکم شده بـود : شتعلت دا
 اًتباین قوانین اسالمی با نظـام زنـدگی اجتمـاعی رؤسـاي قـریش مخصوصـ      

مـزاج و   هـا،  ایـن گذشته از  . ...که اسالم برهم زننده آن زندگانی بود ها اموي
 هـاي  مـزاج  گونـه  ایـن و مـادي بـود و در    پرسـت  منفعتطینتی  ،ها آنطینت 

 هوشـی  بـی روحی، تعلیمات الهی و ربانی اثر ندارد و این ربطی به باهوش یا 
کـه در وجـود خـودش     کند میکسی به تعلیمات الهی اذعان پیدا . ندارد ها آن

این مطلب خود یـک اصـل   . پرتوي از شرافت و علو نفس و بزرگواري باشد
اخیـک  لقد صار ملـک ابـن   « گفتن وداستان ابوسفیان و عباس . بزرگی است

 »،تلقفونهـا تلقـف الکـره   «قصـه   ایضاً »باهللا غلبتک یا اباسفیان«قصه » ...عظیما
  2.همگی دلیل کوري باطنی ابوسفیان است

                                                           
 .٤٠٧، ص ٣، ج الکامل فی التاریخ.  ١
 .٢٠ - ١٩، ص ٣، ج حماسه حسینی.  ٢



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    410

 صـورت  بهبروز تضادهاي درونی  ،متوالی طور بهبر پایه همین تفسیر است که 
اسـتفاده از هـر وسـیله    (شـاهد هسـتیم   را متعدد معاویه براي قتل امام  هاي توطئه

درصـدد  ) تنهـا بـا وسـایل مشـروع    (کـه   بینـیم  میامام را نیز  ،و در مقابل) کنمم
بر تضادهاي حقیقی  کوشید میالبته معاویه بارها . هستندتضعیف حکومت معاویه 

منازعـات خـود و    ،جبهه حق و باطل سرپوش گذارد و حداقل در منظر عمـومی 
در مقابـل امـام بـا    . دهـد جلوه  اي طایفهو  اي قبیلهامام را امري در نهایت حزبی، 

معاویه جبهـه حـق را   . دادند نمی چنین تصوري را اجازه گیري شکل ،درایت کامل
در سـایه   کوشـیدند  مـی امـام   ،برعکس .در سایه صلح ظاهري در خود هضم کند

ند و در عـوض  نین منافع متصور را نصیب خود و شیعیان کتر بیش ،صلح ظاهري
تـاریخی را   اي نمونـه . دنـ بـروز ده  تضادهاي درونـی را در هـر فرصـت ممکـن    

  :خوانیم می باره دراین
خواسـت دختـر عبـداهللا بـن جعفـر،       اونوشـت و از   نامـه معاویه براي مروان 

 اش مهریه«: ، را براي پسرش یزید خواستگاري کند و افزود7برادرزاده امام علی
بـه عـالوه ایـن    . دهـم  مـی و هر قدر قرض داشته باشـد،   پذیرم میهر قدر باشد، 

  ».خواهد شد هاشم بنیو  امیه بنیوصلت موجب صلح بین 
مروان بالفاصله بعد از دریافت نامه با عبداهللا بـن جعفـر مالقـات و موضـوع     

از او . اسـت  7حسـن اختیار این امـور بـا   «: او گفت. خواستگاري را مطرح کرد
را خواسـتگاري   مروان به ناچار نزد امام رفت و دختـر عبـداهللا   ».خواستگاري کن

 ».دعوت کن تا گـرد هـم آینـد    خواهی میهر کسی را که «: امام به او فرمود. کرد
وقتی بزرگان دو طایفه جمع شدند، مروان بلند شد و بعد از خطبه و حمـد الهـی   
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را  1ن معاویه به من فرمان داده تا زینب دختر عبداهللا بن جعفـر یمؤمنالامیر«: گفت
که هر قدر پدرش خواست مهـر تعیـین    ترتیب این به ،براي یزید خواستگاري کنم

این وصـلت موجـب صـلح بـین دو     . دهم میهر قدر پدرش مقروض بود،  و کند
به جـانم سـوگند   . یزید پسر معاویه نظیر ندارد. شود می هاشم بنیو  امیه بنیطایفه 

بـه   .از حسـرت و افتخـار او بـه شماسـت     تر بیشحسرت و افتخار شما به یزید 
به  7حسنامام  ،در پی این سخنان ».شود میاز ابرها طلب باران  اش هچهربرکت 

اما ما ذکرت من حکم ابیها فـی الصـداق فانـا لـم نکـن      ...« :ندو فرمود خاستند پا
اما الصلح الحیین فانـا عادینـا هللا و    و...  بناته اهللا فی اهله ورسول هلندعب عن سن

  ؛...فی اهللا فال نصالحکم للدنیا
  .کنیم نمیتجاوز ) درهم 840( 9پیامبردر مورد مهریه، ما از سنت  .1
  ؟اند را داده پدرانشانما قرض  زنان، چه وقت ها قرضدر مورد  .2
. دشمنی ما با شما براي خدا و در راه خداست ،در مورد صلح بین دو طایفه .3

  .کنیم نمیبنابراین با دنیاي شما صلح 
اگر مقام خالفت بـاالتر از مقـام نبـوت    ... یزیددر مورد افتخار ما به وجود  .4

است، ما باید به یزید افتخار کنیم و اگر مقام نبوت بـاالتر اسـت، او بایـد بـه مـا      
  .افتخار کند

                                                           
، )٢٠٨و  ٢٠٧، ص ٤٤، ج بحاراالنوار(. ذکر شده است ٧حسین، کلثوم و نام امامطبق برخی روایات نام دختر ام . 1

استناد شده مانند روایت معاویه بن خدیج که  ٧دارد که به امام حسن با این وصف روایات دیگری نیز وجود
که در تمام موارد امام  معاویه او را برای خواستگاری از یکی از دختران یا خواھرھایش برای یزید فرستاد

- مجمعھیثمی، ؛ ١٢٤، ص ١، جمقتل خوارزمی( شدند  ھایی وصلتو مانع چنین  ندداد درایت کامل به خرج 
 ).٢٧٨، ص ٤، جیدالزوا
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محمد طلب  آلتنها از محمد و ... در مورد طلب باران به برکت چهره یزید .5
پسـرعمویش قاسـم    نظر ما این است که دختر عبداهللا را به ازدواج. شود میباران 

  1»...بن محمد بن جعفر در آوریم
 ،امام در جمع بزرگان هر دو گروه ،در ضمن همین رویداد به ظاهر خانوادگی

و نقشه معاویه را که درصدد بود ابتدا سطح  دنشو میمبناي دشمنی آنان را یادآور 
لح تقلیل دهد و بعد خود را منـادي صـ   اي قبیلهمنازعات را به دعواهاي حزبی و 

 رغـم  علـی  شـود  میهمین نکته کلیدي باعث  فرمایندمیمعرفی کند، نقش بر آب 
ادامه یابد و با بـه اوج رسـیدن آن در زمـان     چنان هممصالحه ظاهري، تعارضات 

پنهان منازعات بار دیگر چهـره   هاي الیهشده،  ور شعلهآتش جنگ  7حسینامام 
نیستند و صلح امـام   پذیر شتیآخود را بنمایاند و نشان دهد که حق و باطل هرگز 

  2.تنها یک حرکت تاکتیکی براي بقاي اقلیت شیعه بوده است 7حسن

                                                           
 .۱۲۰ -۱۱۹، ص ۴۴، ج بحاراالنوار . ١
برای رویداد منجر به صلح  ای قبیلهتحلیل  اند کوشیده ،از سیاست معاویه متأثر گران،پژوھشسفانه برخی از أمت.  2

در پی رسیدن ..). و عدی تمیم بنی(میانی  ھای گروهامیه و  ، بنیھاشم بنیبه این صورت که سه جریان . ارائه کنند
چنان صفات نفاق و  امیه نیز ھم بنی. نتوانستند به حکومت برسند ٩بعد از پیامبر ھاشم بنیاما . به حکومت بودند

را بر سرکار آوردند و سرانجام بعد از آن ) عمر وابوبکر (میانی  ھای گروهامیه  لذا بنی. کشیدند میطلقا را یدک 
میانی کنار آمدند و بعد  ھای گروهبا  ،یعنی در مرحله اول ؛کومت شوندحبه  ھاشم بنیکوشیدند مانع رسیدن  ،دو

در نقد این دیدگاه . به ھدف خود رسیدند ٧پرداختند و سرانجام در زمان امام حسن ھاشم بنیبه تعارض با گروه 
اما امام ھرگز اجازه  ،ددیده شو ای طایفهمعاویه نیز بسیار کوشید جنگ بین آنان از زاویه حزبی و : باید گفت

بر اعتقادی و دینی  ،در بین بزرگان ھر دو قبیله ، ...و در ماجرای خواستگاری دختر عبدا ندچنین برداشتی نداد
میانی  ھای گروهامیه یا  با گروه بنی ٧یا امام حسن ٧بنابراین اگر امام علی. ندکید کردأبودن تعارضات و جنگ ت

یابی به برای دست ای طایفهنیست بلکه از اعتقاد دینی است و این جنگ  ای بیلهقد، از خاستگاه نشو رودررو می
ای دانست و یا از دیدگاه توان از چنین مقوله امیه را می میانی و بنی ھای گروهھرچند رقابت بین . قدرت نیست

تالش برای  ٧حسناز دیدگاه امام علی و امام  شکبیدانست،  ای قبیلهرا از باب  ھاشم بنیآنان رقابت با 
نبود و شایسته نیست اقدامات آنان را چنین بی محابا تحت این  ای طایفهبه حکومت به عنوان نزاع  یابی دست
 .ارزیابی کرد ھا برداشتگونه 



 413    7قهرمانانه؛ استراتژي پیروز امام حسننرمش

باید به تعـارض جبهـه    7حسنبراي یافتن دالیل شهادت امام  ،با این دیدگاه
  :غیره و اي قبیلهحق و باطل توجه کرد نه تعارضات 

  
  7مجتبی امام تکامل با )الف

  شکنی پیمان .1
هدف اصلی خود از جنگ  ،نتوانست یا نخواست براي ایامی چندمعاویه حتی 

پرده از هدفی برداشت که آشکارترین دلیـل   ترتیب، این بهبا امام را برمال نسازد و 
  :نویسد میعالمه مجلسی در این باره . دو جبهه بود ناپذیري سازشبر 

 روز جمعـه بـه   کـه  آنتـا   گردیـد چون صلح منعقد شد، معاویه متوجه کوفه 
: گفـت  اش خطبهدر آخر  .خواند  خطبه و در آن جا نماز کرد. نخیله فرود آمد

نماز کنید یا روزه بگیریـد یـا زکـات بدهیـد      که آنبراي  نجنگیدممن با شما «
خدا بـه مـن داد،   . ولیکن با شما قتال کردم که امارت بر شما را به هم رسانم

همه در زیـر پـاي    کهام  کردهشرطی چند با حسن . یدخواست میهرچند شما ن
بعـد از  . پس داخل کوفه شد ».وفا نخواهم کرد ها آناز  یک هیچبه . من است

را بـر   7حسـن حضرت امـام  . چند روز که در کوفه ماند، به مسجد در آمد
  1».بگو براي مردم که خالفت حق من است«: منبر فرستاد و گفت

  تالش براي جذب امام .2
که امام را به سوي خود جذب کند تا مرزهـاي روشـن    کوشیدبسیار میمعاویه 

چنـان بـر    مختلف هـم  هاي شیوهامام نیز با . جدایی حقیقی بین دو جبهه را بپوشاند
تـالش بـراي برقـراري     هـا،  شـیوه یکـی از  . نـد کرد مـی  تأکیـد جدا بودن دو جبهـه  

. خوانـدیم  از آن را اي نمونهبود که  اي قبیلهسببی و خانوادگی و ائتالف  هاي ارتباط
هـدایا و جـوایز و در مجمـوع تحرکـات      فرسـتادن هاي معاویه  یکی دیگر از شیوه

                                                           
 .٤٣٥، ص جالء العیون.  1
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، 1رساند و به مصارف الزم می کردندمی ها را دریافت عاطفی بود که البته امام نیز آن
  .به عنوان نزدیکی وي به معاویه تعبیر شود این کارها،از  ندداد اما اجازه نمی
  : ندفرمود  7امام باقر

النهما کانا اهـال   معاویهقد کان الحسن والحسین یتقبالن جوائز المتغلبین مثل 
لما یصل الیهما من ذلک وما فی ید المتغلبین علیهم حرام وهو للنـاس واسـع   

   ؛اذا وصل الیهم فی خیر واخذوه من حقه
زیـرا حـق    پذیرفتند؛ میعطایاي زورمندانی مثل معاویه را  7حسن و حسین

است، براي خـود آنـان حـرام     گر ستمدر اختیار زورمداران  چه آنآنان بود و 
و خیر به مردم برسد، براي آنان حـالل اسـت   ) اطاعت(است ولی اگر در راه 

  .اند کردهو به حق دریافت 
  :فرمایدو نیز می
   ؛اهللا حرام علیهم وسحتهوجوائزهم لمن یخدمهم فی معصی 

، کننـد  مـی دا بـه آنـان خـدمت    و عطایاي آنان براي کسانی که در نافرمانی خ
  .حرام و نارواست

  توهین به امام .3
در برابر حضـرت   امیه بنیاز جمله رفتارهاي دستگاه  7توهین به امام مجتبی 

پوشیده از ایـن نـوع    ،و صفحات تاریخ شد میمختلفی اجرا  هاي شکلبود که در 
  .رفتارهاست

  :در یک مورد امام به معاویه چنین فرمود
 ،زیرا تـو بـا زشـتی    ؛من ناسزا نگفتند بلکه تو به من ناسزا گفتی این گروه به

با محمد و خانـدان او  . و اخالق ناپسند در جانت ریشه دوانده اي گرفتهانس 
اگـر مـن و ایـن جماعـت در     ! سوگند به خـدا اي معاویـه  . ورزي میدشمنی 

                                                           
 .۲۲، ص ۴ج  ،مناقبابن شھر آشوب،  ؛۲۳۸ص  ۷۱، ج خرایج . ١
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و مهـاجرین و انصـار اطـراف مـا بودنـد،       شـدیم  میدرگیر  9پیامبرمسجد 
   1»...به ما نداشتند هایی جسارتچنین ت أجر

. انـد  افتـاده مردم به دنبالش راه «: گوید میعاص به معاویه عمرودر جاي دیگر 
کار را به جاهـاي   ،این دو. تصدیق کردند ،سخن گفت ،فرمان داد، اطاعت کردند

تا او و  فرستادي میچه خوب بود که کسی را دنبالش . خواهند کشاند تري باریک
یـم و ارزش هـر دو را در پـیش دیگـران     داد مییم و دشنام کرد میپدرش را لعن 

به امام کردند  هایی اهانت اودر همان مجلس معاویه، اطرافیان  2».آوردیم میپایین 
ادعـا  ! تـو اي حسـن  «: کـه  اینو کوشیدند مقام و منزلت وي را کم کنند از جمله 

ما تو را به این جا دعـوت  ... وان آن را نداريتو ت رسد؛ میخالفت به تو  اي کرده
شـما  ... را داد سـزاي پـدرت   امـا خـدا بـه تنهـایی    . که تو را دشنام دهیم ایم کرده

  3»...که حقیقت ندارد اید بودهمدعیان چیزهایی 
  7مجتبی به امام  تهمت .4

نهایت تالش خود را به خـرج دادنـد تـا از     ها اموينیز معاویه و زمینه در این 
تو و پدرت در قتل خلفـاي قبلـی   «: گفتند میاز جمله به امام . زلت امام بکاهندمن

در حکومت عمر کارشکنی کردید  ؛با ابوبکر درست بیعت نکردید ؛شرکت داشتید
  4»...و عثمان را کشتید و

  7توهین و تهمت به امام علی .5
 کـرد  میتوهین  7به امام علی 7حسنمعاویه براي درهم کوبیدن جبهه امام 

گاه  ها توهیناین . کرد میو دیگران را هم به این کار تشویق  زد میو به او تهمت 
 یشـان داري و امامـت ا بود و گاه در مورد زمام 7در مورد شخص حضرت علی

                                                           
 .۱۱، ح ۸۶تا  ۷۰، صص ۴۴، ج بحاراالنوار . ١
 .١٨٩، ترجمه محمد سپھری، ص ٧تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبیعالمه جعفر مرتضی عاملی، .  2
 .۷۳ -۷۱، ص ۴۴، ج بحاراالنوار.  ٣
 .ھمان . ٤
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در همـان  . جایگاه امامت در اذهان مـردم بـود   سازي خنثیهدف  ،که در نوع دوم
 گونه اینآورد، به آنان  گرد 7حسن مجلس که معاویه یارانش را براي تحقیر امام

شما سعی کنید کشته شدن عثمان را به پدرش علی نسـبت دهیـد و   «: رهنمود داد
سیل  ،در پی آن .»این مطلب را جا بیندازید که وي از سه خلیفه قبل ناخشنود بود

پدرت علی به خاطر دوسـتی دنیـا و   : سرازیر شد مانند 7حمالت علیه امام علی
پـدرت   ؛در قتل او مشـارکت جسـت   سپس وکرد  جویی عیبان بر عثم ،سلطنت

 9پدرت با رسول خـدا  ؛در توطئه قتل عمر دست داشت ؛ابوبکر را مسموم کرد
مردگان را  ؛کشت میرا  ها زنده ؛او شمشیري بلند و زبانی گویا داشت ؛دشمن بود

نیـز بـه کـارگزارانش     7حسـن معاویه بعد از شهادت امام  1...و ساخت میمتهم 
  »!را فراموش نکنید طالب ابیهرگز اهانت به علی بن «: نوشت

  : از جمله کرد میبه ایشان اهانت  7حسنگاهی معاویه در حضور امام 
معاویه در سفري که به مدینه داشت، باالي منبر رفـت و بـا ناسـزاگویی، بـه     

سـت و  در همـان مجلـس برخا   7حسنامام . توهین کرد 7مقام امام علی
مجرمـان را   کـه  اینخداوند هیچ پیامبري را نفرستاد مگر ! اي مردم... «: فرمود

وکذلک جعلنا لکـل نبـی عـدوا    (: فرماید میقرآن  که چنان ؛دشمن او قرار داد
من پسر علی هستم و تو پسر صخر، مـادر تـو هنـد اسـت و      )من المجرمین
   2.جه استمادربزرگ تو نثیله و مادربزرگ من خدی ؛مادر من فاطمه

  : فرمود 7حسنهتاکی زیادي کرد، امام  7در مجلسی دیگر که به امام علی
هـر  « :پیامبر فرمود بااینکه؟ گویی میآیا به امیرمؤمنان ناسزا ! اي پسر جگرخواره

کس به علی ناسزا بگوید، به من ناسزا گفته و هر کس به من ناسزا بگویـد، بـه   

                                                           
 .ھمان.  ١
 .۱۵۰، ص ۲، ج کشف الغمه.  ٢
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ا گوید، خداوند او را بـراي همیشـه بـه    خدا ناسزا گفته و کسی که به خدا ناسز
  1.آن گاه به عنوان اعتراض مجلس را ترك کرد» .کند دوزخ وارد می

  7علیامام برکناري یاران  .6
دستورالعملی صادر کرد که بـر اسـاس    ،معاویه بعد از اعالم نقض پیمان صلح

کشـور   حساس غیراز کارهاي حساس و  باید :بیت اهلآن تمام یاران و محبان 
  :شدند میشامات برکنار  و اسالمی شامل حجاز، عراق، ایران

انه یحب علیا واهل بیته فامحوه من الـدیوان  . هانظروا الی من اقامت علیه البین 
هؤالء القوم فنکلوا به و اهـدموا   هواسقطوا عطاءه ورزقه و من اتهمتموه بمواال

  2؛...داره
او را دوسـت دارد، نـامش    بیت هلا درباره هر کس دلیلی اقامه شد که علی و

محو کنید و حقوق و مزایایش را نپردازید و هر کس را کـه بـه    ها نارا از دیو
 اش خانـه متهم کردید، کار را بر او سخت بگیرید و  :بیت اهل داري دوست

  .را خراب کنید
  شیعی هاي شخصیتکشتن  .7

از این طریق نیز جبهه حق را تضعیف کنـد و اجـازه نفـس     کوشید میمعاویه 
بـر دار کشـیدن آنـان را نظـارت      ،لذا گاه به طـور مسـتقیم  . کشیدن به آنان ندهد

اشخاصی ماننـد حجـر بـن عـدي و     . داد میو در مواردي خود فرمان قتل  کرد می
م، فرزندانش در مرج عذرا، رشید هجري، کمیل بن زیاد، میثم تمار، محمد بن اکث

قربانی این شیوه شدند و ... خالد بن مسعود، جویریه، عمر بن حمق، قنبر، مزرع و
   :تحقق یافت 7امام علی هاي بینی پیش

واخطا البالء من  ها فیواصاب البالء من ابصر  3ها بلیتعمت خطتها وخصت 
  1؛عمی عنها

                                                           
 .۱۴۵، ص ۱، ج  احتجاج ،طبرسیشیخ .  ١
 .۱۶، ص ۳، جنھج البالغه ،ابن ابی الحدید.  ٢
 .۲۷۴، ص ۹۲خ  ،نھج البالغهفیض االسالم، .  ٣
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ن معـی  اي طبقـه بـه   اش گرفتـاري ولی  گیرد میرا  جا همهاست که  ايبلیهاین 
اختصاص دارد و فتنه کور و تاریکی است که دامنه آن فراگیـر و همگـانی و   

کـه   رسـد  میبالي آن به کسی . است) شیعیان(گرفتاري آن ویژه افراد خاص 
  .یابد میراه ن اعتنا بیبینا باشد و به هر کور و 

  
  ها ارزش تقابل با )ب

نیـز   هـا  ارزشجبهه اموي نسبت بـه   رویکرددر  توان میتعارض را  هاي نشانه
نـاب اسـالمی    هـاي  ارزشاین جبهه همواره در تقابل و جنگ با . کرد وجو جست

  :به این موارد اشاره کرد توان میکه از جمله  ندبود
  
  ها بدعتبه  رویکرد .1

در ابعاد مختلف آن  ها ظلمو  ها خالفحکومت معاویه سرتاسر آکنده از انواع 
  :از جملهبود 
چهـل روز در نمـاز جمعـه صـلوات بـر رسـول        ،در ایام خالفت خود -1-1
نام پیـامبر بـر زبـان جـاري     «: گفت: وقتی علت را پرسیدند. را ترك کرد 9خدا
  2».او بزرگ نشوند بیت اهلتا  کنمنمی
ابودردا در برابرش ایسـتاد و   که طوري به ،معامالت ربوي را تجویز کرد -2-1
ربـوي نهـی کـرد، مگـر      شنیدم که مردم را از معـامالت  9از رسول خدا«: گفت
با  –کرد و ابودردا  اعتنایی بیمعاویه » .دیگر برابر باشدوزن دو جنس با یک که آن

  3.از کار دست کشید و به مدینه رفت -قاضی دمشق بود  اینکه

                                                                                                                                        
 .ھمان.  ١
 .۲۵۸، ص حقایق پنھان ؛۹۷، ص النصائح الکافیه.  ٢
 .٩٤ھمان، ص .  3
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  1.او در هنگام احرام بر خود عطر زد. تغییر داد عمالًبرخی از احکام حج را  - 1- 3
در نمـاز عیـد    مـثالً . کـرد  میعمل  خواست مینسبت به شعائر هر طور  -4-1

لـیس فـی   «: فرمـوده بـود   9پیامبر که اینبا  ،فطر و قربان اذان و اقامه اضافه کرد
  2».هالعیدین االذان و االقام

   3...خطبه نماز عید را قبل از نماز خواند -5-1
   4.غذا در آن خورد و آب را در ظرف طال نوشید -6-1
   5.لباس حریر پوشید -7-1

  
  علنی کردن منکرات. 2

چنان مبتذل بود که منکرات آنان به صورت  امیه بنیماهیت ضددینی حکومت 
را بـه پـدر خـود، ابوسـفیان،     ) ابیه(زیاد بن عبید  اي نامهمعاویه طی . درآمدعلنی 

  :نسبت داد
   .»...الی زیاد بن ابی سفیان سفیان ابی بن معاویهمن امیرالمؤمنین «

، 7حسینو  7حسنزیادي مانند امام  هايگروهاین کار معاویه موجب شد 
به این ، یونس بن عبید، عبدالرحمان بن حکم، ابوعریان و ابوبکره و حسن بصري

الولد للفراش وللعاهر «: فرمود 9نوشتند که رسول خدا آنان. کنندرفتار اعتراض 
  ».شود فرزند مال مادر است و زناکار باید سنگسار« 6؛»الحجر

                                                           
 .۴۶۴، ص ۱، ج شرح نھج البالغه . ١
 .۱۲۳، ص ۱، ج کشف الغمه ؛۴۷۰، ص ۳ھمان، ج .  ٢
 .۴۷۰، ص ۳ھمان، ج .  ٣
 .۴۶۳، ص ۱ھمان، ج  . ٤
 .۴۷۰، ص ۳ھمان، ج  . ٥
 ؛۴۴۳، ص ۳، ج الکامل فی التاریخ ؛7امام حسن و حسین ھای نامهو  ۱۳، ح ۳۵۰، ص ۷۳، ج بحاراالنوار.  ٦

 .۲۱۳، ص ۴۴، ج بحاراالنوار ؛۳۳، ص رجال کشی
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زیـرا بـه شـهادت     ؛بن ابـی سـفیان  پس باید او را زیاد بن سمیه نامید نه زیـاد 
ابوسفیان از جمله کسانی بود که با سمیه روابط نامشروع داشـت   ،مریم سلولی ابی

   .بود 9خالف صریح فرمایش رسول خدا ،و این انتساب معاویه
  
  مبارزه با مشروعیت حکومت علوي .3 

، هدف اصلی معاویه سـاقط کـردن حکومـت    یادشده هاي خالفدر کنار تمام 
بـراي تثبیـت حکومـت     کوشـید مـی وي . علوي و فرزندان وي از مشروعیت بود

عجیبـی نیـز    هـاي  شیوهخود، جبهه مقابل را از مشروعیت بیندازد و براي این کار 
  :از جملهبه کار برد 

  گانه سهبخشی به خالفت خلفاي مشروعیت -3-1
دینی و روحانی وابسته استفاده کـرد   هاي شخصیتاز  ،این هدف معاویه براي

را فراهم  7علیامام شدن احادیث نبوي در مورد  رنگ کمتا به خیال خود زمینه 
  :خواست میلذا او بارها از کارگزاران خود . سازد
عثمان هسـتند و در فضـایل او    دار طرفراویانی را که  ،با کمال دقت« - 1- 1- 3

شناسایی کنید و در مجامع شرکت دهید و بزرگ بدارید و نام آنان ، گویند میسخن 
  1».ها درباره عثمان و پدرش براي من بفرستید را به همراه روایات و احادیث آن

  .اندك احادیث متنوعی در مورد عثمان خلق شد زمانی مدتدر  ترتیب این به
نـدگان و  بـه گوی  پـس  ازایـن چون روایات درباره عثمان زیاد شده، « -3-1-2

هـر  . نویسندگان بگویید درباره ابوبکر و عمـر و دیگـر صـحابه حـدیث بسـازند     
حـدیثی از   کـه  ایـن شنیدید، آن را رها نکنید، مگـر   تراب ابوحدیثی را که درباره 

                                                           
انظروا من قبلکم من شیعه عثمان و محبیه و اھل والیته و الذین یرون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسھم و «.  ١

البالغه ابن ابی نھج ».کل مایروی کل رجل منھم و اسمه و اسم ابیه و عشیرتهبقربوھم و اکرموھم و اکتبوا لی 
 ).۱۶-۱۵، ص ۳، ج الحدید
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چنین روایاتی چشـم مـرا روشـن و ادلـه و     . صحابه در رد آن براي من نقل کنید
  1».سازد میرا باطل  حجتشانو  کند می تر رنگ کمحجت مربوط به ابوتراب را 

، کـرد  مـی نقـل   9پیـامبر این سیاست چنان پیش رفت که هر کس حدیثی از 
در مجلسی بـراي آگـاهی    7امام باقر. ندکرد میدیگر به حدیث او با تردید نگاه 

  :ندو فرمود نداحادیث بیش از صد مورد را خواند گونه ازاینمردم 
کـذب و   هـا  کـل هـی واهللا  . است رستداحادیث  گونه اینکنند  مردم گمان می

   2زور؛
  !دروغ و بهتان استها همه اینبه خدا قسم، 

  : گوید میابان بن تغلب 
امـام   .بعضی از آن احادیث را بیان فرماییـد : عرض کردم 7خدمت امام باقر

ابوبکر و عمـر و ان عمـر محـدث و     هرووا ان سیدي کهول اهل الجن«: فرمود
تسـتحیی   هتنطلق علی لسانه و ان عثمان المالئک هان الملک یلقنه و ان السکین

  3؛»...منه 
کـه ابـوبکر و عمـر دو آقـاي پیـران اهـل بهشـت هسـتند و          کنند میروایت 

و مالئکـه مطالـب را بـه وي تلقـین      گرفـت  میعمر از مالئکه خبر  گویند می
عثمـان کسـی    گویند میو  شد میوقار بر زبانش جاري  ند و آرامش وکرد می

بـه خـدا قسـم همـه     «: پس امام فرمودس...  کنند میاست که مالئکه از او حیا 
  ».دروغ است ها این

  7زدایی از سیماي امیرمؤمنانقداست -3-2

                                                           
ا فی کل مصر و فی کل وجه و ناحیه فاذا جاءکم کتابی ھذا فادعوا الناس الی ان الحدیث فی عثمان قد کثر و فش«.  1

تراب اال و اتونی یالروایه فی فضائل الصحابه و الخلفا االولین و ال تترکوا خبرا یرویه احد من المسلمین فی اب
، ٣ھمان، ج. »عتهبمناقض له فی الصحابه مغتعله فان ھذا احب الی و اقر لعینی و ادحض لحجه ابی تراب و شی

 .١٦ص
 .۶۹-۶۸سلیم بن قیس، ص .  ٢
 .۲، ص۵با حاشیه منه احمد بن حنبل، ج  منتخب کنزالعمال؛ ۲۱۵، ص ۳، ج اسدالغایه.  ٣
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 ،زدایی کند و با این ترفندمعاویه این بود که از سیماي امام قداست یگراقدام د
  .بزداید ها دلرا از جایگاه او 

  : نویسد میشهید مطهري 
به  7بر خالف انتظار معاویه، علی .از دنیا رفت و معاویه خلیفه شد 7علی

صورت نیرویی باقی ماند و معاویه آن طوري کـه اعمـال بیـرون از تعـادل و     
لهذا تجهیـز سـتون    ؛، از این موضوع خیلی ناراحت بوددهد میمتانتش نشان 

  1».کرد 7یتبلیغاتی علیه عل
  :معاویه در این عرصه چنین است هاي تالشبخشی از 

را سـب کننـد و آن را در    7علـی امـام   اًمنابر رسـم  بردستور داد د -3-2-1
  .کرد می نماز رواج داد و با تهدید مردم را به این کار وادار هاي خطبه

لعن کند و او چـون بـا اصـرار     7علیامام از احنف بن قیس خواست که به 
  :شد، بر منبر رفت و گفت رو روبهمعاویه 

به هـر   ؛معاویه و علی اختالف داشتند ؛معاویه مرا به لعن علی امر کرده است
لعنت خدا و مالئکـه و خلـق تـو اي    . کنم میکدام ظلم شده است، او را دعا 

 !بـاد  هـا  ایـن ز خدا بر کسی باد که ظلم کرده است و لعنت تو بر فئـه باغیـه ا  
  .آمین: مردم هم گفتند

 هاز جمله سـمر . کرد  صحابه منافق را به جعل حدیث علیه امام وادار -3-2-3
من الناس مـن یشـري   (هزار درهم وادار کرد بگوید آیه چهارصد بن جندب را با 

درباره ابن  بود،المبیت  هدر لیل 7علیامام که درباره  2)...نفسه ابتغاء مرضات اهللا 
در این زمینه کار به جایی رسید کـه دسـت بـه بـدعت در      .م نازل شده استملج

ند کرد میرا سب  7علیامام  ،نماز عید هاي خطبهچون در  مثالً. احکام هم زدند

                                                           
 .۲۶، ص ۳، ج حماسه حسینی.  ١
 .۲۰۷آیه بقره، سوره .  ٢
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را مقـدم بـر    هـا  خطبـه ، شدند میاز محل نماز خارج  ،نشنوند که این برايو مردم 
  1.نماز کردند
  : ندفرمود  امیه بنیدر مورد این اقدام  7امام باقر

و علی الحسن و الحسین علیهما السالم مـا   هاشیاء قبیح 7ویروون عن علی
  2؛یعلم اهللا انهم قد رووا فی ذلک الباطل و الکذب و الزور

نـد کـه   کرد مینقل  7حسینو حسن و  7علیامام مطالب زشتی را درباره 
  .باطل و دروغ و بهتان بود اش همه داند میخدا 

  
  تالش براي تشکیل حکومت موروثی .4

، قبضـه کـردن   زد مـی تمام اقداماتش بر محـور آن دور   کههدف اصلی معاویه 
 7همان هدف پنهانی که امام حسـن  ؛بود امیه بنیحکومت و تثبیت آن در دست 

  :ندو براي اتمام حجت در شرایط صلح، آن را گنجاند نداز آن آگاه بود
صـالحه  : سـفیان  ابی بن معاویهبن ابی طالب هذا ما صالح علیه الحسن بن علی 

 هیعمـل فـیهم بکتـاب اهللا و سـن     علیـان امر المسـلمین   هیسلم الیه والی علیان
ان یعهد الـی   سفیان ابی بن لمعاویهالخلفاء الصالحین و لیس  هو سیر 9رسوله

  3؛...احد من بعده عهدا بل یکون االمر من بعده شوري بین المسلمین 
ــن       ــی ب ــن عل ــن ب ــین حس ــت ب ــلحی اس ــرارداد ص ــن ق ــیای ــب اب و  طال

والیت امر مسـلمانان را بـه او    که اینبا او مصالحه کرد به : سفیان ابی بن معاویه
کتـاب خـدا و شـیوه     اسـاس  بـر واگذارد، به این شـرط کـه بـین مسـلمانان     

معاویـه حـق نـدارد پـس از خـود       .و سیره خلفاي صالح عمل کند 9پیامبر
شـوراي بـین    اسـاس  بـر جانشینی انتخاب کنـد و تعیـین خلیفـه     کسی را به

  .مسلمانان باشد

                                                           
 .۱۵۲، ص۲، ج تاریخ یعقوبی.  ١
 .۶۹سلیم بن قیس، ص .  ٢
 .۱۷۰، ص ۲، ج کشف الغمه ؛۸۱، ص الصواعق المحرقه ؛۶۵، ص ۴۴، ج بحاراالنوار.  ٣
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الثانیه ان یکون االمر للحسن من بعده فـان حـدث    هالماد«: و یا به این صورت
  1».ان یعهد به الی احد معاویهبه حدث فالخیه الحسین و لیس ل

راه  همان هدف اصلی خود، بعد از پانزده سال که موانع سـر  جهتمعاویه در 
پرسی بـه راه انـدازد و بـراي فرزنـدش     خود را برداشت، تصمیم گرفت یک همه

براي این کار بـه  . بیعت بگیرد... یزید از عموم مردم مکه، مدینه، شامات، عراق و 
اما . دنمونامه کرد و مخالفان را با شدت تمام سرکوب تمام مراکز حکومتی بخش

 چنان همخواص  هاي گروهجه شد که متو ،مدتی بعد از طرح گرفتن بیعت عمومی
  :است 7حسنمخالف او هستند و باالترین خطرها نیز به دو دلیل از جانب امام 

 زیـرا  کنـد  میچه  9بسیاري از مخالفان منتظرند ببینند سالله رسول خدا: اوالً
  .شرط کرده بود براي معاویه جانشینی تعیین نشود نامه صلحدر 

و  بودنـد از پایگاه بسیار قوي برخوردار  انمسلمان در میان 7امام مجتبی: اًثانی
  .بودشایستگی عظمت و لیاقت او براي تصدي خالفت زبانزد 

را به مردم واگـذارد،   عهدي والیتکه اگر موضوع  دانست میاز طرفی معاویه 
به فکر افتاد نظر مخالفان رو،  ازاین. توجهی به یزید نخواهد کرد ترین کم کس هیچ

به حسین بـن علـی، عبـداهللا بـن عبـاس،       هایی نامهرا به سوي خود جلب کند و 
  :نوشت نامه پاسخدر  7حسینامام . نوشت... عبداهللا بن زبیر، عبداهللا بن جعفر و 

اال احصـاها،   هو ال کبیـر  هیغـادر صـغیر   هللا کتابا ال اعلمانو ! معاویهاتق اهللا یا 
و امارتـک صـبیا    هو اخـذك بالتهمـ   ه لیس بناس لک قتلک بالظنواعلم ان اهللا

یشرب الشراب و یلعب بالکالب ما اراك اال و قد او بقت نفسـک و اهلکـت   
  2؛والسالم هو اضعت الرعی

                                                           
 .۱۸۴، ص ۱، ج االمامه و السیاسه ، ۳۳۰، ص ۱، ج االصابه فی تمییز الصحابه.  ١
 .۲۰۳، ص ۱، ج االمامه و السیاسه . ٢
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بـدان  . در مورد جانشینی فرزندت یزید و اصرار بر آن از خدا بترس! اي معاویه
عمـال ریـز و درشـت را ثبـت     است که تمام ا اي صحیفهکه براي خداوند منان 

بـدان خداونـد هماننـد    ! معاویه .کند و هیچ عملی از آن مخفی نخواهد ماند می
دیگـر را   اي عـده سوءظنی بکشی و  ترین کممردم نیست که بخشی از آنان را با 

و  آشـامد  میفرزندت یزید که آرمان توست، شراب . متهم نمایی و دستگیر کنی
خـودت را   ،کـه تنهـا بـا ایـن کـار      بیـنم  می! همعاوی. بازي مشغول استبه سگ
  !بري میو مردم را از بین  کنی میو دین خود را نابود  سازي میمتزلزل 

  
  7تعارض از سوي جبهه امام حسن هاي نشانه

رودرروي اقدامات معاویه قـرار   ،تمام اقدامات امام در طول دوره بعد از صلح
   :شود میبه دو بخش تقسیم  7مجتبی امام هاي کوششعمده . داشت

  
  دینی و نشر فرهنگ اسالم هاي فعالیت )الف

پس از حضور امام در مدینه، محدثان و دانشمندان گرد وجود حضرت حلقـه  
یـا   ،بودنـد  7، و یاران با سابقه امـام علـی  9پیامبراین افراد یا از صحابه . زدند

ن قیس، اصـبغ بـن نباتـه،    به احنف ب توان میاز گروه اول . ها گروهتابعین و دیگر 
بن جوین عرفی، حبیب بن مظـاهر،   هجابر بن عبداهللا انصاري، جعید همدانی، حب

بن شداد، زید بن ارقـم، سـلیمان بـن صـرد      هحجر بن عدي، رشید هجري، رفاع
بن عمر و بن رهبی،  هخزاعی، سلیم بن قیس هاللی، عامر بن واثله بن اسقع، عبای

حارث بن اعور بن بنان، مسیب بن نجبـه فـزاري و    قیس بن عباد، کمیل بن زیاد،
میثم بن یحیی تمار اشاره کرد و از گـروه دوم ابواالسـود دوئلـی، ابواسـحاق بـن      
کلیب سبیعی، ابومخنف، جابر بن خلد، جارود بن منذر، حبابه بنت جعفر والبیـه،  

  .نام بردتوان میرا ... ، مسلم بن عقیل و هبن غفل سویید
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بـه   ،ي مختلف گرد آمدند و به واسطه تربیت علمی و معنـوي از شهرها ها این
  1.عنوان سدهاي محکم در مقابل تحرکات معاویه ایستادند

 شخصـی از  ،علمی و تربیتی امام چنان بود که وقتی معاویـه  هاي فعالیتعمق 
  : پرسید او پاسخ داد 7حسنامام  دربارهکه از مدینه به شام آمده بود، 

تا طلوع آفتاب  و کند مینماز صبح را در مسجد جدش برگزار  7حسنامام 
و سپس تا نزدیک ظهر به بیان احکام و تعلیم مردان مشغول اسـت،   نشیند می

 بعـدازظهر زنان از احادیث و روایات او  گونه همینو به  خواند میسپس نماز 
  2.این برنامه هر روز اوست .کنند میاستفاده 

  : یسدنو میصباغ مالکی هم ابن
جلس فـی مجلسـه یـذکر اهللا     9فی مسجد رسول اهللا هو کان اذا صلی الغدا

و ... حتی ترتفع الشمس و یحبس الیه من یجلس من سادات الناس یحـدثهم  
ل الســائلین و یقطــع حجــج یجتمــع النــاس حولــه فیــتکلم بمــا یشــفی غلیــ

  3؛...المجادلین
و بـه   نشـیند  میآفتاب  و تا طلوع نماید مینماز صبح را در مسجدالنبی برگزار 

و او برایشـان   زننـد  مـی روزها مردم گرداگردش حلقـه  . شود میذکر خدا مشغول 
تا سـخنانش   آیند میمردم اطراف او گرد ... کند میمعارف و احکام الهی را بازگو 

و تشـنگان معـارف را سـیراب     بخشـد  میشنوندگان را شفا  هاي دلرا بشنوند که 
به طوري کـه جـاي احتجـاج و مجادلـه بـاقی       ،تبیانش حجت قاطع اس. کند می
  .ماند نمی

                                                           
 .مراجعه شود ۲۴۷تا  ۲۴۵، ص ۵، ج ناسخ التواریخ؛ ۱۱۲تا  ۱۱۰، ص ۴۲، ج بحاراالنوار.  ١
 .۱۳۹ص ، ۲۳۱، ج االمام الحسنابن عساکر، .  ٢
 .۱۵۹، ص الفصول المھمه.  ٣
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آن  نـد؛ به سالح علم مجهـز بود  ،این چنینی هاي فعالیتبراي آن حضرت البته 
. ندبه ارث برده بود 9و جدش رسول خدا 7هم علمی که از پدرش امیرمؤمنان

  : فرمود می 7لذا امام صادق
. با معاویه صلح کرد، روزي در نخیله نشسته بودنـد  7حسنوقتی حضرت 
 زد مـی که حضرت رسول خرما را در درخت تخمـین   ام شنیده«: معاویه گفت

علم هیچ چیـز   کنند میآیا تو آن علم را داري؟ شیعیان ادعا . آمد میو درست 
آن را  هـاي  پیمانهعدد  9رسول اکرم«: حضرت فرمود ».از شما پنهان نیست

چهار هزار و چهـار   .گویم میرا براي تو  هایش دانهمن عدد  مودند؛فر میبیان 
. معاویه دستور داد خرماها را چیدند و چهار هزار و سه دانه شـد  ».دانه است
و آن را در دسـت عبـداهللا بـن عـامر      انـد  کـرده را پنهان  دانه یک«: امام فرمود

اگـر  ! اي معاویـه  به خـدا سـوگند  «: در این لحظه امام به معاویه فرمود. یافتند
خواهی کـرد،   چه آن، به تو از آوري نمیو ایمان  شوي میتو کافر  که ایننبود 
نـد و تـو   کرد مـی پیامبر در زمانی زندگی کرد که او را تصـدیق  . مداد میخبر 
به خدا سوگند کـه  . که کسی این را از جدش شنید و او کودك بود گویی می

حجر بن عدي را خـواهی کشـت و   زیاد را به پدر خود ملحق خواهی کرد و 
  1».سرهاي شیعیان را براي تو خواهند آورد

کـه   نـد کرد مـی تی نیز استفاده کراماامام در مجالس خود گاه از  ،عالوه بر این
در  ایشانکه به  امیه بنیمانند حکایت جوانی از . شد میموجب تعمیق اعتقاد مردم 

و در همـان دم موهـاي    رانی توهین کرد و به اعجـاز امـام زن شـد   مجلس سخن
  2...ریشش ریخت و 

  

  7متقابل امام مجتبیاقدامات ) ب
بخش دیگر از کارهاي امام که پرده از وجود تبـاین بـین دو جبهـه برداشـت،     

                                                           
 .۴۲، ص العدد القویه ؛ ۵۷۳، ص ۲، ج خرایجدیگر در  ھای نمونه ؛۳۲۹، ص ۴۳، ج بحاراالنوار.  ١
 .۲۳۶، ص ۱خرایج، ج  . ٢
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و به عنوان  ندداد میمربوط به کارهایی بود که امام در برابر اقدامات معاویه انجام 
ــل انحرافــات او   ــمــدافعی سرســخت و مقتــدر در مقاب و ســکوت  ایســتادند یم

خود مانع بسـیاري از انحرافـات بـود و ابهـت      ،البته نفس حضور امام. ندکرد مین
 ،لذا بعد از شهادت امـام . سلب کرده بود ها خالفخیلی  از قدرت ایشان،حضور 

 در هر صورت. برد و آنان را تا مرز نابودي پیش  شدفشار عجیبی بر شیعیان وارد 
داشت که به برخی در برابر اقدامات ضددینی معاویه قرار  اًدقیق ،اقدامات امام این

  .گردداشاره می
  
  حمایت از شیعیان .1

امام از دوستان خـود در   هاي حمایت، کافی است به ها تقابلدر مورد این نوع 
امـام یگانـه پناهگـاه ایـن      ،در ایـن مـوارد  . برابر فشار دستگاه معاویه اشاره شـود 

ام در مقابــل ظلــم معاویــه و کــارگزاران وي ت تمــأو بــا جــر نــداشــخاص بود
  .ایستادند می

  آیا در این زمان زیاد استاندار کوفه بود؟
زیاد بـن  (از دوستان امام، مورد خشم استاندار کوفه ، سعید بن ابی سرح کوفی

او نیز فـرار کـرد و خـود را بـه مدینـه      . قرار گرفت و توسط زیاد جلب شد) ابیه
در مقابل، حـاکم کوفـه، خـانواده سـعید را زنـدانی،      . رساند و به امام پناهنده شد

گـوش  وقتی خبر ایـن اقـدامات بـه    . را ویران کرد اش خانهاموالش را مصادره و 
  :خطاب به زیاد نوشت اي نامهرسید  حضرت

اما بعد فانک عمدت الی رجل من المسلمین لـه مـا لهـم و علیـه مـا علـیهم       
فهدمت داره و اخذت ماله و حبست اهله و عیاله فان اتاك کتابی هذا فابن له 

  1داره و اردد علیه ماله

                                                           
 .۷۲، ص ۴، ج شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید.  ١
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زیان او سود و سود و  که اینبا  اي کردهیکی از مسلمانان غضب  به اما بعد تو
 اش خـانواده مالش را گرفته و ، را ویران ساخته اش خانه. زیان مسلمانان است

را بسـاز و مـالش را    اش خانـه تا نامه مـن بـه تـو رسـید،     . اي کردهرا زندانی 
  ...برگردان 

  : زیاد در مقابل نوشت
 چـرا . به من رسـید  ات نامهاما بعد، ! از زیاد ابن ابی سفیان به حسن بن فاطمه

 ؟تو نیازمنـدي و مـن قدرتمنـد    بااینکهنام خود را قبل از نام من نوشته بودي 
 دهـی  میقدرتمند دستور  رواي فرمانتو که از مردم عادي هستی، چگونه مثل 

و از فرد بداندیشی که به تو پناه آورده و تو هـم بـا کمـال رضـایت پنـاهش      
ت و گوشت خـود  ؟ به خدا سوگند اگر او را بین پوسکنیمیحمایت  اي داده

بیـابم   رسـی  دسـت ی از او نگهداري کنی و من اگر به تو توان میپنهان کنی، ن
هیچ مراعات نخواهم کرد و لذیذترین گوشت را براي خـوردن، گوشـت تـو    

اگر او را بخشیدم، به خاطر وسـاطت تـو   . سعید را به دیگري واگذار. دانم می
  .والسالم. نیست و اگر کشتم، به جرم محبت او با پدر توست

به معاویه نوشت و نامه فرمانـدار را   اي نامه 7مجتبی در پی این عبارت، امام
 اي نامه ،معاویه نیز بنابر مالحظات مختلف. هم به آن ضمیمه کرد و برایش فرستاد

  : به این صورت براي زیاد نوشت
و فاسـق   اي دادهو در آن بـه پـدرش دشـنام     اي نوشـته براي حسن  اي نامه... 

. ، در صورتی که به جان خودم سوگند تو خود به فسـق سـزاوارتري  اي هنامید
به دستت رسید، خاندان سعید بن ابی سـرح را آزاد   ام نامهبه مجرد این که ... 
  1...دیگر مزاحم او نباش و  ؛اموالش را برگردان ؛را بساز اش خانه ؛کن

  

  ها ارزشدفاع از  .2
که  کردنددفاع مییعنی والیت و امامت  ها ارزش ترین اصلیاز  7مجتبیامام 

                                                           
 .۷۳، ص ۴، ج نھج البالغه ابن ابی الحدید.  ١
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مختلف سعی در مخدوش ساختن آن داشت تا بـه هـدف    هاي صورتمعاویه به 
 مسـأله این  برابردر  امام. خاندان خود توفیق یابدخود یعنی، استقرار حاکمیت در 

  :کنیم میکه به برخی اشاره  ندزیادي داشت گیري موضع ،مهم
  7امیرمؤمنانتبیین چهره پاك و مقدس  -1 -2

مجلسـی در کوفـه تشـکیل داد و     ،وسوسه اطرافیان جهتزمانی که معاویه به 
در مقـام   یشانکردند، ا هایی توهینو امیرمؤمنان  7حسناطرافیان معاویه به امام 

  :اندفرمودهو خاندان او  7دفاع از مشروعیت امامت و حاکمیت امام علی
مطـالبی را کـه پیـامبر در     آورید نمیو به یاد  دانید نمی! شما را به خدا سوگند

النـاس انـی قـد ترکـت فـیکم مـالم        ایها«: الوداع خطاب به مردم فرمودهحج
تضلوا بعده کتاب اهللا فاحلوا حالله و حرموا حرامه و اعلموا بمحکمه و آمنوا 
بمتشابهه و قولوا آمنا بما انزل اهللا من الکتاب و احبوا اهـل بیتـی و عترتـی و    

هم و انصروهم علی من عاداهم و انهما لم یزاال فیکم حتی یـردا  والوا من واال
 :ثم دعا و هو علی المنبر علیـا فاجتذبـه بیـده فقـال     هعلی الحوض یوم القیام

اللهم من عادي علیا فال تجعـل لـه فـی    . من وااله و عاد من عاداه آلاللهم و 
انـت   راالرض مقصدا و ال فی السماء مصعدا واجعله فی اسفل درك مـن النـا  

احدکم الغربیـه مـن وسـط    . تذود عنه کما یذود هالذائذ عن حوض یوم القیام
نجی و من تخلف  ها فینوح من دخل  هانما مثل اهل بیتی فیکم کسفین... ابله 

  1»...عنها غرق 
  تقبیح حکومت ناشایستگان -2 -2

. فرمـود مـی لیاقتی و ناشایستگی معاویه را بیان روش دیگر امام این بود که بی
  :به معاویه نوشت اي نامهلذا در 

نـد،  کرد میمردم با پدر من بیعت  9اگر بعد از رحلت پیامبر! سوگند به خدا
 بخشـید  مـی  ها آنو زمین برکاتش را به  بارید می ها آنآسمان باران خود را بر 

اما چون خالفـت از سرچشـمه   ؛ يکرد میدر خالفت طمع ن! و تو اي معاویه

                                                           
 .۸۶-۷۰ص، ۴۴، ج بحاراالنوار . ١
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که طلقا و فرزنـدانش   آنجایش در آن نزاع کردند تا منحرف شد، قر اش اصلی
هـیچ امتـی حکومـت    «: نـد فرموده بود 9پیامبر که اینبا . ندنمودبه آن طمع 

بـود،   هـا  آنخویش را به افراد ناشایست واگذار نکرد با این که دانشمندتر از 
  1»...کارشان به تباهی کشید  که اینمگر 

  : ندفرموده، به خود معاویه ناشایسته بودنش را یادآوري کرد چنین هم
اهللا عـز وجـل و لـیس     هو عمل بطاع 9اهللارسول هفمن سار بسیر هاما الخلیف
سار بالجور و عطل السنن و اتخذ الدنیا اما و ابـا و عبـاد اهللا خـوال و     هالخلیف

ن قـد انقطـع   ماله دوال و لکن ذلک امر ملک اصاب ملکا فتمنع منه قلیال و کا
  2؛...عنه 

. سیر کند و به طاعت خدا عمل نماید 9پیامبرخلیفه کسی است که به روش 
و دنیا را  نمایدو سنت را تعطیل . خلیفه کسی نیست که با مردم به جور رفتار کند

 ،پدر و مادر خود قرار دهد و بندگان خدا را برده و مال او را دولـت خـود بدانـد   
 مند بهرهاست که به سلطنت رسیده و مدت کمی از آن زیرا چنین کسی پادشاهی 

  ...و سپس لذت آن منقطع شده است 
  اعالم بیزاري از حکومت ناپاکان -3 -2

و از کـارگزاران   بردنـد  مـی امام بارها مشروعیت حکومت ناپاکان را زیر سؤال 
  .نمودند میاعالم بیزاري  ها آن

کـه حبیـب بـن مسـلمه      نـد کرد حضرت روزي در مسجدالحرام طواف می
راه غیـر   اي برگزیـده اي حبیب، راهـی کـه   «: ندو به او فرمود ندرا دید 3فهري

                                                           
 .۶۳، ص ۴۴ھمان، ج  . ١
 .۲۱۸، ص الخرایح و الجرائح ؛۴۱۹، ص ۱ج  ،احتجاجطبرسی، شیخ .  ٢
والی ارمنستان او را  دوباره نیز معاویه .به فرمانداری آذربایجان و ارمنستان گمارداو را عمر  کهاز یاران معاویه،  . ٣

 )۳۷۴، ص ۱، ج اسدالغایه(. دکر
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رفتم  روزي که راه پدرت را می«: او در پاسخ از روي تمسخر گفت ».خداست
  »!در مسیر اطاعت خدا بودم

  : ندفرمود
لقد  فلئن قام بک فی دنیاك هزائل هعلی دنیا قلیل معاویهبلی واهللا لکنک اطعت 

قعد بک فی آخرتک ولو کنت اذ فعلت قلبت خیرا کـان ذلـک کمـا قـال اهللا     
وللنـک   )صالحا و آخـر سـیئا   عمالًو آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا (: تعالی

  ؛)بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کالً(کما قال اهللا سبحانه 
عاویه اطاعت آري، سوگند به خدا که تو براي دنیاي ناچیز و نابود شدنی از م

کرده، به جایش آخرت را از تو  تأمیناگر معاویه زندگی دنیایی تو را  .کردي
تو کاري به گمان خود نیک انجام دهی، مصداق ایـن   چه چنانگرفته است و 

و گروهی دیگـر بـه گناهـان خـود اعتـراف نمـوده و       «: که فرمود اي شدهآیه 
نـه  «: فرمایـد  مـی ی خداونـد  ول »ند اکردهاعمال زشت و زیبا را با هم مخلوط 

 بخت تیرهآنان بر اثر گناه و تبهکاري سیاه شده و خود را  هاي دل !چنین است
  1و به راه خود ادامه داد ندآن گاه از حبیب روي برگرداند» .اند کرده

  7تبیین مشروع بودن حکومت امیرمؤمنان -4 -2
 7امیرمؤمنانکید بسیاري بر نشان دادن مشروعیت حکومت أت ،7حسنامام 

 7علیامام به تهاجمات معاویه علیه بر حق بودن والیت  ،تا از این طریق ندداشت
-اسـتناد مـی   7در مورد امامت امیرمؤمنـان  9پیامبرلذا به سخنان . دنپاسخ بده

  2.مانند نصب حضرت در غدیر خمکردند 
  بیان بر حق بودن خود براي حکومت -5 -2

بـه مشـروعیت خـود نیـز اشـاره       ،7علـی  امام عالوه بر بیان مشروعیت امام
را شایسـته خالفـت    ایشـان این در مقابـل ادعاهـاي معاویـه بـود کـه       .ندکرد می

                                                           
 .۵۳۲، ص ۵، ج نورالثقلین ؛۳۵۵، ص ۴، ج احکام القرآناحمد بن علی رازی، .  ١
 .۸۶ – ۷۰، ص ۴۴، ج بحاراالنوار ؛۴۴۲جالء العیون، ص  . ٢
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 پرداختند بر فراز منبر در حضور معاویه به معرفی خود  7امام حسن. دانست نمی
  : ندفرمود و 

مـن   شناسـد  نمـی مرا  س، هر کشناسد میکه  شناسد میمرا  سهر کاي مردم، 
حسن بن علی بن ابی طالب و فرزند بهترین زنان، فاطمه دختر محمد رسول 

  1.اند کردهمحروم ) والیت(هستم که مرا از حق خود کسی من ... خدا هستم 
خالفت را بـه  که خواست بر فراز منبر بگوید  ایشانو نیز آن گاه که معاویه از 

  :ندواگذاردم، فرمود او
ر از مردم هستم به خالفت مردم در کتاب خدا تسزاواربه خدا سوگند که من 

  92پیامبرو سنت 
  آمادگی براي نبرد مجدد -6 -2

ده بـود،  کـر بارهـا نقـض    را طبیعی است که معاویه شرایط صـلح و مـواد آن  
براي نبرد مجـدد بـا    در صورت فراهم آمدن امکانات، امام :گفت توان میبنابراین 

 دارنـد کـه دلیـل مسـموم کـردن امـام      لـذا برخـی عقیـده     ندمعاویه آمادگی داشت
  3.براي رفتن به شام و مبارزه با معاویه بود حضرتنیز همین آمادگی  7مجتبی
دو جبهه حق و باطل بود کـه بـروز    هاي تعارضتنها بخشی از  گذشت، چه آن
قـاطع   هاي اقدامهمین واقعیت و . کرد میکید أآنان ت ناپذیري سازشو بر  یافت می
یگانه خطر ایشان جاي شک براي معاویه باقی نگذاشت که  7حسنامام  مؤثرو 

را تهدیـد   هـا  آنو هر لحظه احتمال خطر از سوي امـام   هستند ها امويبراي او و 
. امام را از سـر راه بـردارد   ،به هر وسیله ممکن تا در صدد برآمد ،بنابراین .کند می

حـاکم نیشـابوري   . کرد بارها اقدام به توطئه و مسموم کردن امام ،او براي این کار
  : کند میبا سند قوي از ام بکر بنت مسور نقل 
                                                           

 .۱۵۰ص  ،امالیشیخ صدوق، .  ١
 .۴۴۲، ص جالء العیون . ٢
  .سعدابن طبقات، به نقل از ۸، ص ۱۱، ج الغدیر . ٣
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 آلتـی  هاالخیـر  هکان الحسن بن علی سم مرارا کل ذلک یغلب حتی کانت مـر 
  1؛کان یختلف کبده فلم یلبث بعد ذلک اال ثالثا حتی توفی ها فیمات 
در آخرین  اما گذاشت، نمیلی اثر چندانی و ،را بارها مسموم کردند 7حسن
  .زنده نماند تر بیشپاره کرد و بعد از آن سه روز را پاره جگرشزهر  ،مرتبه

  : کند میبیان  گونه ایندر این باره، ابن ابی الحدید دلیل اصلی اقدام معاویه را 
را  7یعت بگیـرد، امـام مجتبـی   ببراي پسرش یزید  خواست میچون معاویه 

زیرا براي گرفتن بیعـت بـه نفـع پسـرش و مـوروثی کـردن        مسموم ساخت؛
  2.دید نمی 7امام حسناز  تر قويو  تر بزرگمانعی  ،حکومت

  : ندفرمود نیز  7امام صادق
آن روزهـا امـام روزه   . زهر را گرفت و به منزل آورد -اهللا علیها هلعن –جعده 
به هنگام افطـار خواسـت مقـداري شـیر     . و روزهاي بسیار گرمی بود ندداشت

، ندوقتی شیر را آشـامید  .آن ملعون زهر را در میان آن شیر ریخته بود ،بنوشد
قتلتنی، قتلـک اهللا واهللا التصـیبن منـی    ! اهللا هعدو: ندلحظاتی بعد فریاد برآورد

  ؛خلفا و لقد غرك و سخر منک واهللا یخزیک و یخزیه
سوگند به خدا بعد از مـن   !خدا تو را نابود کند. تو مرا کشتی! خدا اي دشمن

سوگند . گول زدند و رایگان به کار گرفتند تو را. براي تو نخواهد بود اي بهره
  .به خدا تو را بدبخت نمود و خود را خوار کرد

  : در ادامه فرمود 7امام صادق
زنـده   تـر  بیشو روز که جعده او را مسموم کرد، د بعد از این 7امام مجتبی

    3.و معاویه نیز به آنچه وعده کرده بود، عمل نکرد ندنماند

                                                           
 .۱۷۳، ص ۳، ج المستدرک علی الصحیحین . ١
 .۴۹، ص ۱۶، ج شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید . ٢
 .۱۵۴، ص ۴۴، ج بحاراالنوار.  ٣



 

 
 
 
 

نامه مسکن ساباطنامه حدیبیه و صلحبررسی صلح  
  

  1نسبحسین مرادي
  

  چکیده

رسیدن به ھدف  و مرحله گذار برای مایه آرامش و حیات انسان استصلح 
ھایی که برای دادخواھی مظلوم  در پیمان 9پیامبر. آیدمطلوب به شمار می

ھایی، زمینـه تقویـت حاکمیـت  نامه بود، شرکت داشتند و خود با عقد پیمان
اسالم را فراھم کردند و سرانجام در صلح حدیبیه، بـه فـتح بزرگـی دسـت 

ھا وفادار بودند، گرچه بر  نامه ھمانند ایشان، به پیمان 7امیرمؤمنان. افتندی
گرفتار ھمان افرادی بـود کـه  7م حسنفرزند ایشان اما. ایشان تحمیل شد

و مجبور شدند به سبب مصـالحی، بـا معاویـه  پدرشان با آنان درگیر بودند
اما سپاه . 9پیامبرای بر اساس قرآن و سنت  نامه نامه امضاء کنند، صلح صلح

ناھمگون ایشان از درک سیاسی و فھم آن غافـل بودنـد و بـرای امـام فتنـه 
نامـه را نقـض  آفریدند و امام حاضر به لغو آن نبودند گرچه معاویـه پیمان

را بـر ھمگـان آشـکار سـاختند و چھـره معاویـه  کرد، امام حجـت خـود
  .ظاھرالصالح را نمایان کردند

اجمال، نقـاط افتـراق و  نامـه پرداختـه و بـه پیمان این مقاله، به بررسـی دو
کاری برای نظام اسالمی و مـردم در برابـر اشتراک را یادآور شده، شاید راه

                                                           
  پژوھشگاه حوزه و دانشگاهاستادیار . ١
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شود باشد تا نظام اسالمی بتواند به اھداف عالیه  ھایی که نوشته می نامه پیمان
  .خود برسد و بر دشمن پیروز گردد

مـواد  مسـکن، ح، حدیبیـه،، صـل9، پیـامبر7امام حسـن :واژگان کلیدی
  .نامه، نقض پیمان صلح

  
  مقدمه
آید که خداونـد آن  نشین به شمار می هاي بسیار مطلوب، زیبا و دل از واژه صلح

مایه هر انسانی قرار داده است تا با آرامش و امنیت، به تکـالیف جامعـه    را در درون
باشد، مانـدگار   اساس معیارهاي قرآنی و سنت نبوي و علوي صلحی که بر. بپردازد

ارسال پیامبران براي بندگی خدا، تربیت و تزکیـه  . و مایه حیات جامعه بشري است
در مواجهه بـا جامعـه    9رسول اکرم. ها را به همراه دارد نفس است که آرامش دل

کـار بسـتند تـا راه    با اصول الهی و انسانی، تمام تالش خـود را بـه   جاهلی آن روز،
ند، ولی آنان به مقابله با ایشان و آیین اسالم پرداختنـد و  درست را به آنان نشان ده

 امـا آن حضـرت بـا   . مشکالتی را براي مسلمانان و حکومت اسالمی ایجاد کردنـد 
زانو درآوردند و امنیت را به مسلمانان هدیه کردند و بـراي   دشمن را به ابتکاري نو،

جـود آمـده، بـراي    ایشان از این فرصت به و .مدتی از دست مشرکان آسوده گشتند
حاکمیـت   ، در زمـان 7امیرمؤمنـان علـی  . برداري را کردند تبلیغ اسالم نهایت بهره

اي به مالک اشتر، صلح را مایه آرامش و امنیت دانستند کـه در پنـاه    خویش در نامه
 ها اوضاع زمانی، مکانی و مـردم  گاهی وقت .شود به آبادانی شهرها پرداخت آن، می
شـود یـا آن    اصول ثابت قرآنی و سنت نبوي به فراموشی سپرده میو  یابند تغییر می

 7همین وضعیت براي امام حسـن . گردد می پندارند و سبب فتنه دیگر را ندیده می
معاویـه   صـلح مـن بـا   «: فرمودنـد  به ابی سـعید عقیصـا    آن حضرت. شد هم ایجاد
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ام انجـ  7حکمتی دارد که بر مردم پوشیده است؛ مانند کاري کـه حضـرت خضـر   
  ».پوشیده بود 7داد و حکمت آن از حضرت موسی می

. در حقیقت صلح یک مرحله گذار است تا بتوان به اهـداف مـوردنظر رسـید   
اجتمـاعی نداشـتند، در    -تا زمانی که در مکه بودند و قـدرت سیاسـی    9پیامبر
اما وقتی بـه  . شد کردند که براي یاري ستمدیدگان بسته می هایی شرکت می پیمان

جـا تأسـیس نمودنـد، قریشـیان     مهاجرت کردند و حاکمیت سیاسـی در آن مدینه 
حاکمیت سیاسی خود را درخطر دیدند و درگیرهاي میان آنان به وقوع پیوسـت؛  
ولی با صلحی که میان آنان برقرار شد، توان و تعداد مسـلمانان افـزایش یافـت و    

  . شد ایشان به اهداف خود رسیدند که فتح بزرگ به ایشان بشارت داده
، تمام تـالش خـود را در ابتـداي    7امیرمؤمنان علی مانند پدرش 7امام حسن

معاویه بسیج کنند، اما سستی در سپاه  به کار بردند تا مردم را علیه حاکمیت خویش
ایشان، تطمیع برخی از فرماندهان به قدرت و ثروت توسط معاویه، اطاعت نکـردن  

د تا حضرت از معاویه صلح تحمیلـی را  دست هم دا به از امام و عوامل دیگر، دست
داران توانست مایه آرامش، حافظ امنیت شیعیان و دوست نامه می بپذیرند، زیرا صلح

نامـه متعهـد شـد، گرچـه امـام      معاویه نیز به شروط صلح. باشد 7امیرمؤمنان علی
از امـام خواسـتند   ) خـوارج (گـران فتنـه  .دانستند که وي به آن عمل نخواهد کرد می
عنصر و فریفتـه   نامه را برهم بزنند، ولی امام نپذیرفتند، زیرا همین افراد سست صلح

  .شود نامه مسکن بسته دنیا و خواهان بقا، سبب شدند تا پیمان
پرداختـه، سـپس    نامه مسکن ساباط این مقاله، به بررسی صلح حدیبیه و صلح

  .اجماالً به وجوه اشتراك و افتراق آن اشاره کرده است
  

  
  



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    438

   اصطالح لغت و درصلح 
هـاي   اي عربی است که واژهصلح واژه 1،آشتی و سازشدر فارسی یعنی صلح 

هـا،   همـه آن  مفهـوم کـه   2دارد مسالمه، موادعـه و مهادنـه  ردیف دیگري مانند  هم
در لغـت بـه معنـاي     نیز. برداشتن نزاع میان افراد، مسالمت و سازش را در بردارد

توافق گروهی با  که چنان ؛و دشمنی است) جنگ(در برابر حرب » سلم و دوستی«
برطـرف کـردن نفـرت و دشـمنی     براي صلح را برخی  3.دیگر را صلح گویندیک

در مورد درگیري میان زن و شوهر، آن  4، قرآنخداوند در  و .اند دانستهمیان مردم 
دشـمنی و   و آشـتی بهتـر از قهـر   فرا خوانده و در ادامه فرموده که را به آشتی دو 

فقها . حال، معناي اصطالحی نیز همان معناي لغوي را دربردارد درعین 5.استنزاع 
دارند که بـا اسـتناد بـه     »الصلحکتاب«خود، بابی باعنوان  هايو محدثان، در کتاب

بـه معنـاي    را صلح ،فرهنگ سیاسیدر  6.اند آیات و راویات، به تبیین آن پرداخته
فقدان نظام  نیز جنگ و فقدان ور حالت آرامش در روابط عادي با کشورهاي دیگ

                                                           
، واژه فرھنگ فارسی معین؛ محمد معین، فرھنگ لغت عمیدحسن عمید،  ؛لغت نامه دھخدا، دھخدا، اکبرعلی. ١

  .صلح
المتارکه، ای : فالن ای صالحھم و سالمھم علی ترک الحرب و االذی، و حقیقه الموادعهوادع بنی«که آنمانند . ٢

المعاقده علی ترک الحرب : المھادنه«). ۱۶۷، ص ۵، ج النھایه فی الحدیثاثیر، ابن. (»یدعکل واحدمنھا ما ھو فیه
، مجمع البحرینطریحی، . (»الصلح بین المسلمین و الکفار و بین کل متحاربین: الھدنه مده معلومه بغیر عوض،

  ).۳، ص ۶، ج لسان العربابن منظور، . (»المسالمه و الصلح ضدالحرب و المحاربه: السلم«؛ )۴۱۳، ص ۴ج
  .ماده صلح  ۵۱۶، ص ۲، ج العربلسانمنظور، ابن . ٣
  .قرآن وجود دارد ھای مترادف صلح در آیات ، واژه۱۲۸آیه نساء، سوره. ٤
  .۲۸۴ص  ،فی غریب القرآنمفردات ، اصفھانی راغب .٥
اللمعه ؛ شھید اول، ۶۳، ص ۶، ج السنن الکبریبیھقی،  ؛۱۶۵، ص ۳، ج صحیح بخاری: عنوان نمونه نکبه  .٦

 و۱۲۷ص  ،الدمشقیه
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در نامـه بـه    7صطالحی در کالم امیرمؤمنان علـی این معناي ا 1.اندتهدید دانسته
 2.مالک اشتر وجود دارد که صلح، مایه آرامش سپاه و امنیت جامعه است

  
  پژوهشپیشینه 
انـد و   الي حوادث به صلح حدیبیـه پرداختـه   هاي سیره و تاریخ، در البه کتاب
کتـابی اسـت کـه     ،9پیـامبر  هاي صلح .نگارهایی در این موضوع وجود داردتک

. نگاشـته اسـت   حامد منتظري مقدم در مورد پیشینه صلح در بستر تـاریخ اسـالم  
، :، در تواریخ عمومی و تواریخ ائمه اطهـار 7صلح امام حسن چنین درباره هم

حیات هاي به کتاب توان اند؛ از جمله می به صلح ایشان پرداخته هاي مناقب، کتاب
از  سیره االئمه اثنـا عشـر  تألیف استاد جعفریان،  :فکري و سیاسی امامان شیعه

. از شهید مطهري نـام بـرد   :االطهار سیري در سیره ائمههاشم معروف حسنی، 
هاي بسیاري درباره این امام همام به عربـی و فارسـی نوشـته     نگاري چنین تک هم

بـا   اي خامنـه  اهللا آیت یاسین ترجمهاز راضی آل الحسنصلحکتاب : شده؛ از جمله
 ،7امـام حسـین   و 7امـام حسـن   و نرمش قهرمانانه تاریخ ترین پرشکوهعنوان 

حال، مقاالتی در ایـن دو موضـوع    درعین .سیدمحسن امین، ترجمه حسن طارمی
  .نوشته شده است

  
  زنامه صلح در سرزمین حجا پیشنیه پیمان

ردم و حاکمان جهان در مقابل واژه جنگ به کـار  دیرباز، میان م واژه صلح از 
. جامعه اسـت  شده و در حقیقت نوعی تالش براي بازگرداندن آرامش به برده می

                                                           
  .۲۲۳، ص ۲، ج دانشنامه فقه سیاسیعمید زنجانی، عباسعلی . ١
ّهللاٰ فیه رضی، فان فی الصلح دعه لجنودک و  و ال تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک«اشتر به مالک ، نامهالبالغهنھج . ٢

  .»...راحه من ھمومک و امنا لبالدک
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این امر مسـتثنا نبـود؛ زیـرا بـه سـبب نداشـتن حکومـت         نیز از جزیره حجاز شبه
ها وجود داشـت؛ بـه همـین     میان قبیله جنگ و کشمکشهمیشه  مرکزي و قانون،

بسـتند تـا در    از قبایل براي ادامه حیات، با قبایل دیگـر پیمـان مـی   جهت، برخی 
ها چندین سال میان آنـان طـول    گاهی نزاع .صورت هجوم به دفاع از هم بپردازند

 میان قبیلهصلح شد مانند پیمان  ها متوقف می کشید که با بستن پیمان، درگیري می
یشد که زمـام امـور مکـه بـه      توافقدر این پیمان، . خزاعهقبیله و  بن کالب قُص

-عبـد منـاف و بنـی   نـی میـان ب » اَحالف«و » مطّیبین«پیمان  یا 1؛قصی واگذار شود

الفضـول کـه بـه    یا پیمان حلـف  2؛ها برطرف شد که بر اساس آن دشمنی عبدالدار
میان قبایل  .توانست حق خود را از فردي بستاند سبب دادخواهی مظلومی که نمی

 .نیـز در آن پیمـان حضـور داشـتند     9پیـامبر  3.دفـاع کننـد   بسته شد تا از مظلوم
نگـه   را) حجه و محرمقعده، ذيرجب، ذي(هاي حرام  حال، آنان حرمت ماه بااین
 ایـن  4.کردند گذاشتند و از جنگ پرهیز می هاي خود را کنار میداشتند و سالح می

شـمرده  چنان طبق سیره عملی در میان عرب محترم ظهور اسالم همپس از سنت 
هـاي   صحه گذاشـت و حرمـت مـاه    این سنت ابراهیمی قرآن کریم نیز بر .شد می

ِ اْثنَا َعَشَر َشْھًرا ِفی ِکتَِب (: فرماید خداوند می .کردحرام را امضا  ُھوِر ِعنَد اّهللاٰ ه الشُّ ِإنَّ ِعدَّ
َموَ  َق السَّ ِ یَْوَم َخلَ یُن اْلَقیُِّم َفَال تَْظِلُموا ِفیِھنَّ َأنُفَسکُْم ِت َواألَْ◌ْرَض ِمْنَھآ َأْربََعه ُحُرٌم َذ لِ ااّهللاٰ َک الدِّ

َ َمَع اْلُمتَِّقینَ  آفَّه َواْعلَُموا َأنَّ اّهللاٰ آفَّه کََما یَُقِتلُونَکُْم کَ ها نـزد   شمار ماه« 5 ؛)َوَقِتلُوا اْلُمْشِرِکیَن کَ

                                                           
، ص ۱، ج تاریخ یعقوبی؛ ۷۰و  ۶۹ص  ۱، ج الکبریطبقات؛ ابن سعد، ۱۲۴، ص ۱، ج السیره النبویهھشام، ابن . ١

۲۳۸.  
  .۶۵، ص ۱، ج انساب االشرافبالذری،  ؛۱۳۲؛ ، ص۱، ج النبویهسیره . ٢
ھای دوران جاھلی اشاره شده  در این کتاب به پیمان. ۵۳، ص المنمق فی اخبار قریشبن حبیب بغدادی، محمد  .٣

  .است
  .۲۷۱، ص ۱، ج یعقوبیتاریخ . ٤
  .۳۶آیه ،توبهسوره  .٥
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 مـاه اسـت   دوازدهها و زمین را آفرید،  خداوند، در کتاب الهی از روزي که آسمان
بـر  ) چهارمـاه ( آنپـس در  . دین درست این است. چهار ماه از آن حرام است که

 گونه همان ،پیکار کنید جمعی دستهکنید و با مشرکان به هنگام نبرد نخویشتن ستم 
  ».و بدانید خدا با پرهیزگاران است !کنند با شما پیکار می جمعی دستهها  که آن

وجود مبارك . به مدینه، حاکمیت سیاسی اسالم شکل گرفت 9با ورود پیامبر
پارچگی میـان قبـایلی ماننـد    در این حاکمیت، محور بود و براي یک آن حضرت

هـاي یهـود سـاکن در     تیره و طوایفی از اوس و خزرج، مهاجران و قبایل و تیـره 
 1.یندمدینه منشور مدینه را نوشتند که همه در برابر هجوم دشمن از شهر دفاع نما

هاي آنان قراردادنـد تـا    خود را حکَم میان یهودیان و تیره نامه، ایشان در این پیمان
یا درگیري میان آنان و دیگران، ایشان داوري نماینـد باآنکـه    اختالف در صورت

را به دوسـتی   ها دشمنی ،معاهدهاین بر اساس  9پیامبر .دیگري داشتند دینآنان 
تا محبـت و   2انصار و مهاجران پیمان برادري بستندچنین میان  هم .تبدیل فرمودند

بـا ایـن    9پیامبر خـدا . هاي دوران جاهلیت گردد الفت، جایگزین دشمنی و کنیه
متحـد   پیمان، میان تمام قبایل پیوستگی ایجاد کردنـد و آنـان را در برابـر دشـمن    

این تدبیر و مـدیریت حضـرت   . نمودند تا در صورت تجاوز، از مدینه دفاع شود
هـایی   شان داد که دشمن درصدد نابودي آیین جدید یعنی اسالم بود و در جنگن

که میان مسلمانان و مشرکان قـریش بـه وقـوع پیوسـت، بـه پیـروزي مسـلمانان        
نبرد احزاب، سرنوشت جنگ را تغییر داد و مشرکان با خواري به سـوي   .انجامید

  .مکه رفتند
  

                                                           
 . ۵۰۴تا  ۵۰۱، ص ۱، ج النبویهالسیره . ١
پیمان برادری در مکه نیز  9پیامبرچنین بغدادی گوید که ھم. ۷۱و  ۷۰ص  ، ھمان،بن حبیب بغدادیمحمد . ٢

  .ندمیان بعضی از اصحاب خود قبل از ھجرت به مدینه بسته بود
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  1صلح حدیبیه

قـرآن  . دشـمن دیرینـه خـود غلبـه یافتنـد      مسلمانان در سال پنجم هجري، بر
اي به نام احزاب دارد که یادآور بسیج نیروهاي دشـمن در برابـر مسـلمانان     سوره
شـده، سرشـان را تراشـیدند و کلیـد      خوابی دیدند که وارد کعبه 9پیامبر. است

به همـین جهـت،    3.کندقرآن به این خواب اشاره می 2.کعبه را به دستشان گرفتند
بـه  فرمان آن حضرت،  به خود را براي یاران نقل کردند مسلمانان حضرت خواب

حرم شـدند و قربـانی   الحلیفهذي عمره در دادن قصد انجام گـذاري   هـا را نشـانه   م
که مردم در امان باشند و اعالم کنند زائر خانه خدایند و آن را بزرگ کردند تا این

  .کردندمکه به سوي  پس از آن، روي 4.شمارند می
-سـواره و یارانش به سوي مکه شـدند،   9متوجه آمدن پیامبر قریشیانوقتی 

 کـاروان . را گرفتنـد  فرسـتادند و جلـو کـاروان عمـره     رویاروییبراي ی را اننظام
از  9رسـول اکـرم   .شـد  فتوقم» حدیبیه«در منطقه تغییر جهت داد و  مسلمانان

سـبب  ادند تـا  فرسـت  گـري  افرادي بـه عنـوان میـانجی    کردند، لذا پرهیز می جنگ
به مکه، بر جلوگیري از ورود مسلمانان  یانقریش. جنگ نشوندآتش  ور شدن شعله

نمایندگانی را فرستادند تا بـا آن حضـرت سـخن     وبودند استوار  در تصمیم خود

                                                           
و نه منزلی مکه  در یکای نام قریه ،خوانند یمتخفیف یاء  بهعراقیان  وتشدید یاء  آن را بهحجاز اھل که حدیبیه  .١

 حدباء نامچاه حدیبیه یا درختی به  نام آن برگرفته از اسم ).معجم البلدانیاقوت حموی، (مدینه است  منزلی
 .الحل به مکه استیکی از مواقیت ادنی. داشت ناحیه است که در آن

  .٥٤، ص ٢ج  ،یعقوبیتاریخ . 2
ُ آِمنِیَن ُمَحلِّقِ (. 3 َمْسِجَد الَْحَراَم ِإن َشاء اّهللاٰ ْؤیا بِالَْحقِّ لَتَْدُخلُنَّ الْ ُ َرُسولَُه الرُّ ِریَن َال یَن لَقَْد َصَدَق اّهللاٰ صِّ ُرُؤوَسکْم َوُمقَ

به تحقیق خداوند رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید  )تََخافُوَن فََعلَِم َما لَْم تَْعلَُموا فََجَعَل ِمن ُدوِن َذلِک فَتًْحا قَِریبًا
با خاطری آسوده در مسجدالحرام  ،دیا شک به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی کوتاه کردهیشما ب

سوره ( ؛»قرار داد] برای شما[دانست و غیر از این پیروزی نزدیکی  دیدانست یخدا آنچه را که نم .درخواھید آمد
 ).٢٧فتح، آیه 

 .۳۰۸، ص ۲، ج النبویهالسیره . ٤
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ایـم و قصـد جنـگ     ما براي عمره آمـده «: به نمایندگان فرمودند 9پیامبر. بگویند
ایشان . نان از منطق و استحکام برخوردار بوددر برابر آ 9پیامبرموضع  1.»نداریم

چنـین  هـم  2».خـواهیم جنگیـد   بـازدارد،  با هر کس که ما را از این کار« :فرمودند
اگر امروز قریش از من چیزي بخواهـد کـه باعـث تحکـیم روابـط       که«: فرمودند

خویشــاوندي شــود، مــن آن را خــواهم داد و راه مســالمت را در پــیش خــواهم 
سخن به اطـالع سـران قـریش رسـید و تصـمیم گرفتنـد بـا اعـزام          این. »گرفت

نماینـدگانی بـراي    نیز 9چنین پیامبر مذاکره نمایند و هم 9نمایندگانی با پیامبر
  .مذاکره به مکه اعزام فرمود

ما براي عمره «: از جمله عثمان نزد قریشیان رفتند و گفتند 9نمایندگان پیامبر
سه روز در مکه ماند و همـین مانـدن او، سـبب     سپس عثمان 3».ایم نه جنگ آمده

لذا مسـلمانان در زیـر   . شد که در حدیبیه شایعه گردد که عثمان کشته شده است
قرآن به این موضوع اشاره  4.درخت سمره تا پاي جان با آن حضرت بیعت کردند

موضعی قاطع  9پیامبرداشتند، در عمل، رفتاري خصمانه در پیش  قریشیان5.دارد
  .ر آنان گرفتنددر براب

کـه از ورود   انـد  کـرده قـریش سـوگند یـاد    بازگشت، گفـت کـه   عثمان وقتی 
، بـا شـما   حـل  راهو نماینده قریش در پیدا کردن  کنندمسلمانان به مکه جلوگیري 

مشرکان قریش، وقتی صالبت مسلمانان را دیدند و از طرفـی  . مذاکره خواهد کرد
: دادنـد و گفتنـد  پیشـنهاد صـلح    انـد،  هیقین پیدا کردند که آنان براي زیارت آمـد 

                                                           
 .۶۲۰، ص ۲، ج تاریخ طبری ؛۳۱۳تا  ۳۱۱، ص ۲، ج ھمان .١
  .۵۳۹، ص ۲، ج المغازی، واقدی. ٢
 .۱۰۱، ص ۲، ج المغازی، واقدی .٣
  .۶۳۲، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۶۰۳، ص ۲، ج ھمان. ٤
حت الشجره فعلم ما فی قلوبھم فأنزل السکینه علیھم وأثابھم فتحا ذ یبایعونک تاّهللاٰ عن المومنین القد رضی. ( ٥

 .۱۸آیه  ، سوره فتح،»قریبا
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 بـا  9پیـامبر  1».امسال را برگردید و سال بعد براي انجـام دادن مناسـک بیاییـد   «
، هدف خود را پـیش بردنـد و بـه آنـان اعـالم      و قاطعیت رفتاري آمیخته از مدارا

بـر   .و تبلیغات دشمن را خنثی کردنـد » .خانه کعبه مورد احترام ماست«کردند که 
را واجـد دو ویژگـی    9پیـامبر در ماجراي حدیبیـه، موضـع    توان می این اساس،
ــت ــی : دانسـ ــورد یکـ ــال،برخـ ــري  فعـ ــتو دیگـ ــدارا و قاطعیـ ــان مـ  .ایشـ

بیعت رضـوان در برابـر اقـدامات خصـمانه قـریش، نشـانه تجدیـد        ، در این میان
سـبب گشـت تـا قـریش در مـورد       را نشان داد و 9پیامبروفاداري مسلمانان به 

نگران اختالف میـان خـود بودنـد، بـه      قریشیان .پایداري مسلمانان بیمناك شوند
پس از برقـراري صـلح    .دادندصلح پیشنهاد در یک چرخش آشکار، همین جهت 

نیـز   9شخص پیـامبر » !قربانی کنید و از احرام خارج شوید«: فرمودند 9پیامبر
صـحابه بـه عمـل آن حضـرت      برخـی از . یدندقربانی کردند و سرشـان را تراشـ  

آن حضـرت  » .شـویم امـا نشـدیم    شما گفتیـد وارد مکـه مـی   «اعتراض کردند که 
  ».شوید زودي وارد مسجدالحرام می به نگفتم در این سفرتان، بلکه گفتم«: فرمودند

  
  نامه نوشتن صلح

 عمرو، آن حضرت دستور دادند قلمبنو سهیل 9وگو میان پیامبرپس از گفت
ضـرت  بـه ح  9پیـامبر اکـرم  . نامـه نوشـته شـود    افزاري بیاورند تا صلح و نوشت

. نوشـتند  7امـام علـی  » .اهللا الـرحمن الـرحیم   بسم: بنویسد: دستور دادند 7علی
: گفـت » !گویم بنویسید شناسم و آنچه می رحمان را نمی« سهیل اعتراض کرد که 

 7ت علـی بـه حضـر   9سـپس پیـامبر  . حضـرت پذیرفتنـد   آن» .بسمک اللهم«
ها امتنـاع   کردن نام من به درخواست آن اي علی، اگرچه امروز از محو«: فرمودند

                                                           
 .۵۴، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی ؛۷۸ ، ص۲، ج الکبریطبقات ؛ ابن سعد ۶۰۵، ص ۲، ج المغازی، واقدی. ١
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که مرا به حق به رسالت برگزیـده اسـت، تـو بـه اجبـار،      ورزیدي، اما قسم به آن
  1».ها را در چنین امري خواهی پذیرفت درخواست فرزندان آن

بـاز  » .ول خدااي است میان رس نامه بنویس این صلح«: سپس حضرت فرمودند
دانسـتم، از شـما پیـروي     من اگر شما را رسول خدا مـی « سهیل اعتراض کرد که 

آن حضرت » گویی؟ چرا اسم خود و پدرت را نمی. کردم کردم و مخالفت نمی می
تـرك جنـگ بـه    : این مواد عبارت اسـت از . نامه نوشته شد پذیرفتند و مواد صلح

  آزادي قبایل در بسـتن پیمـان   ؛لمانانمس مدت ده سال؛ تأمین امنیت جانی و مالی
انجام دادن مناسک سال بعد؛ برگرداندن افرادي از قریش که بدون ؛ با قبایل دیگر

مسلمانی به مشرکان پیوست، او  اجازه ولی خود به مسلمانان ملحق شوند، اما اگر
عمـرو کـه   بـن نامه امضا نشده بـود کـه فرزنـد سـهیل     هنوز پیمان 2».را برنگردانند

مسلمان شده و در خانه حبس بود، گریخت و خود را در میان مسلمانان قرار داد 
آن حضـرت  . سـهیل درخواسـت کـرد او را برگرداننـد    . و از آنان کمک خواست

اي بـه ایـن    باز عده. و او را برگرداندند» شوي صبور باش که پیروز می«: فرمودند
  3.اعتراض کردند 9عمل پیامبر
براي مسـلمانان درخشـان و آغـاز آن را فـتح بـزرگ      آینده صلح را  9پیامبر

اهمیـت   بسـیار ایشـان  که از نظـر  نامه آمده بود  در پیمانمواردي دانستند، زیرا  می
این عمل، مدیریت راهبردي آن حضرت . و مسلمانان از آن خبردار نبودند داشت
  .سازد گر می را جلوه

  

                                                           
 .١٢١ ص ،١ ج ،االرشاد فی حجج اّهللاٰ علی العبادشیخ مفید،  ؛٥٠٩ -٥٠٨ ص ،وقعه صفین، منقری. ١
؛ ٧٥و  ٧٤، ص ٢، ج طبقات الکبری ؛٦١٢ و ٦١١، ص ٢، ج المغاری؛ ٣١٨ - ٣١٧، ص ٢، ج النبویهالسیره  .٢

  .٦٣٥ - ٦٣٤ ص، ٢، ج طبری تاریخ؛ ٥٤، ص ٢، ج تاریخ یعقوبی
 .۱۰۶ - ۱۰۵، ص ۴، ج دالئل النبوه، بیھقی. ٣
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  آوردهاي صلحدست
. مسلمانان را بـه رسـمیت شـناختند    با پذیرش صلح، مشرکان قریش حاکمیت

فرصت یافتند تا با اسـالم آشـنا    ،9پیامبربا سخن گفتن چنین مردم به وسیله  هم
که تبلیغات دشمن علیه مسلمانان دیگر آن 1.افزوده شدشمار مسلمانان گردند و بر

چنین بـا اسـتفاده از ایـن     هم. درباره کعبه و احترام آن نزد مسلمانان خنثی گردید
بزرگ، سفیرانی همراه با نامه به سران ممالک فرستادند و آنان را به اسالم  فرصت

افـروز   کـار و جنـگ   از طرفی، فرصت توطئه را از یهودیان خیانـت  .دعوت کردند
. نامـه پـیش آمـد    حال، اتفاقـاتی بـراي لغـو برخـی از مـواد صـلح       درعین. گرفتند

در منطقه ععـیص سـاحل   مسلمانانی که در بند مشرکان قریش بودند، گریختند و 
دریا که مسیر تجارتی کاروان قریش بود، پناه گرفتند و راه کاروان قریش را ناامن 

  .کردند کشتند و اموال آن را تصرف می اي را می کردند و عده
فرسـتادند و لغـو ایـن مـاده از      9به همین جهت، قریش کسی را نزد پیامبر 
 ســت آنــان را پذیرفتنــد وآن حضــرت درخوا. را درخواســت کردنــد نامــه صــلح

ـنْکم و    : (لذا این آیه نازل شد. مسلمانان به مدینه آمدند ع میه یـد ي کـف أَ ذ الَّ وهو
مه نْ ع یکم ْ ید یه( 2)أَ ل جاه الْ یه َ محمیت جاهلیت آنان این بود که اقرار  3،)حتی بلغ ح
یرفتنـد و مـانع   نکردند، و نیز بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم را نپذ    9به نبوت پیامبر

وارد نامـه   طبـق پیمـان  مسـلمانان   بعد،چنین در سال  هم 4.زیارت خانه خدا شدند
قریشیان بـا نقـض یکـی از    که دیگر آن. آوردند جا به» عمره القضاء«مکه شدند و 

 ،قبیلـه خزاعـه  یعنـی   9پیـامبر  پیمانـان  هـم ، در شبیخونی بر ضد نامه صلحمواد 

                                                           
  ۶۲۴، ص ۲، ھمان، ج واقدی ١
  .۲۴آیه فتح، سوره  .٢
  .۲۶آیه ، ھمان. ٣
  .۱۰۸، ص ۴، ج النبوهدالئل . ٤



 447نامه مسکن ساباط    نامه حدیبیه و صلحبررسی صلح

پیمان خود را به حمله بر قبیله خزاعه تشـویق   همبکر، کردند و قبیله بنی مشارکت
قبیلـه  . غارت کردنـد و خسـاراتی بـر آنـان وارد سـاختند      نمودند و اموال آنان را

این سبب شد  کمک خواستند و آن حضرت پاسخ مثبت دادند 9خزاعه از پیامبر
، مکه را فتح نمایند و به حاکمیـت مشـرکان در آن   9تا مسلمانان به فرمان پیامبر

  .هر پایان بخشندش
  

  ساباط 1مسکن نامه پیمان

و پدرش  9حاکمیت قرآن و احیاي سیره پیامبر ،7همواره تالش امام حسن
امـام در  . را درنظـر داشـتند   بود و عمل به قـرآن و سـیره آن دو   7حضرت علی

سـپاهی ناهماهنـگ    همان ابتداي خالفت که مردم را علیه معاویـه بسـیج کردنـد،   
-آنان داراي اهداف خاص خود بودند و از ایشان فرمان نمیداشتند که هر یک از 

پارچگی بود و قدرت مقابله با سپاه معاویـه  سپاه ایشان فاقد انسجام و یک. بردند
شکن، خائن، خـوارج و متـردد در حـق و     اي پیمان در سپاهی که عده. را نداشت
م، حیـات  توان به آن متکی بود و صلح از نظـر امـا   طلب وجود دارند، نمی فرصت

هـایی   در حقیقت امام با دشـواري . داران پدرش را در پی داشتشیعیان و دوست
اي کـه بـا اوضـاع دوران خلفـاي      جامعـه . بودنـد  خالفت مواجه در همان ابتداي

تـاب اجـراي عـدالت     7نخست خوي گرفته و در مقابل حاکمیـت امیرمؤمنـان  
یگر را نـدارد، چگونـه   دها و موارد  اقتصادي، رفع تبعیض نژادي، برداشتن بدعت

کـه  ها، به مقابله با معاویه و سپاهش بپردازند؟ دیگر آنبه کمک آن 7امام حسن

                                                           
 نھر علی أوانا من موضع ھو و: قال السکنی، موضع أصله نون، و الکاف، کسر و السکون، ثم بالفتح،» مسکن« .١

، ۳الدین، عبدالمومن عبدالحق، ج صفی(، مراصد االطالع علی االسماء االمکنه و البقاع، )الجاثلیق دیر عند دجیل
 .۱۲۷۱)ص 
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 1با این صلح، چهره واقعی معاویه به مردم نشان داده شد، حتی گواهان شـاهد او، 
 .نقض پیمان او را دیدند

  
  نامه مسکن ساباط پیمان

توانست با قرآن بـه نیـزه   معاویه که در فریب دادن کوفیان دست قوي داشت، 
اخـتالف   7کردن، از شکست در جنگ صفین بگریزد و میـان سـپاه امیرمؤمنـان   

اي دیگر ایجاد  سپاه امام اتفاق افتاد و فتنه پس از آن، حوادث ناگواري در. بیندازد
آغـاز   7امام حسن به شهادت رسیدند و خالفت 7که امیرمؤمنان علیتا آن شد

را  7قتی معاویه خبر شهادت حضـرت علـی  و. کردند شد و مردم با ایشان بیعت
از طرفـی  . دیـد  حالی کرد، زیرا در مقابلش دیگر مخالفی نمـی شنید، اظهار خوش

بـه   7توانسـت بـا امـام مجتبـی     تر مـی  انقدرت دوچندانی یافته بود و بهتر و آس
  .مخالفت و مقابله بپردازد

داشـتند کـه بیعـت     اي اصـرار  ، عده7فی، در جریان بیعت با امام حسناز طر
ولـی آن  . کنند بر کتاب خدا، سنت پیامبر و جنگ بـا منحرفـان یعنـی معاویـه     می

کند با هرکس کـه   ها در کتاب و سنت است؛ بیعت می همه شرط«: حضرت فرمود
جنگید، بجنگند و با هرکس که با مسالمت برخـورد کـرد بـا مسـالمت برخـورد      

ور مصـلحت بدانـد، عمـل خواهـد     دهد که امام هرطاین سخن، نشان می 2».کنند
 خواسـتند، بلکـه بـراي    که آن عده، امام را براي امامت جامعـه نمـی   کرد، درحالی

امام با چنین افرادي و ماننـد آنـان مواجهـه    . خواستند فرماندهی نبرد با معاویه می
بودند گرچه در سپاه امام، افرادي معتقد به امامت ایشان وجـود داشـتند، بـا ایـن     

                                                           
  .۲۱۸، اخبارالطوال، دینوری. ١
، ج االمامه والسیاسهابن قتیبه دینوری،  ؛۲۹، ص ۳، ج انساب االشراف؛ بالذری، ۱۵۸، ص ۵، ج طبریتاریخ . ٢

 .۱۸۴ - ۱۸۳، ص ۱
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امـام سـپاه را بـه طـرف مـداین      . شد با سپاه معاویه مبارزه کرد ، نمینیروي اندك
 :امام فرمودنـد . حرکت دادند تا جلو سپاه معاویه را بگیرند، اما آنان سستی کردند

جنـگ خـودداري    شماها از تربینم که بیش می. وحدت بهتر از تفرقه است بدانید«
دیگـر نگـاه   آنـان بـه هـم   » .دوست ندارم چیزي را بر شما تحمیل نمـایم . کنید می

پدرش  اي که در سپاه امام به نام خوارج بودند، گفتند که او هم مانند کردند و عده
در چنـین   1.حمله کـرده، آن حضـرت را مجـروح سـاختند     و بر ایشان! کافر شده

که معاویه مرا بـه امـري خوانـده کـه هـیچ عزتـی در آن       : وضعیتی، امام فرمودند
اید، من در کنار شـما هسـتم و اگـر زنـده مانـدن را       ادهاگر براي جنگ آم. نیست

ناهمگون بودن سپاه و عوامـل دیگـر،    2».تا صلح را بپذیریم دوست دارید، بگویید
و  9موجب شد که حضرت صلح را بپذیرند صلحی که به مصلحت امت پیـامبر 

  .حفظ خون مسلمانان بود
  

  نامه گیري پیمان عوامل شکل
  واگرایی مردم. 1

هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصـادي، در جامعـه    در فعالیت نقش مردم
اي که شناخت از رهبري خـود نداشـته باشـد، در مسـیر      جامعه. نمود بارزي دارد
یکـی از عوامـل اصـلی    . گیرد کـه بـه نفـع دشـمن خواهـد بـود       دیگري قرار می

 نی آنـان نافرمـا  از نامه، سستی و واگرایی اکثریت کوفیان بود که گیري پیمان شکل
آن  .کـرد در مقابلـه بـا معاویـه حکایـت مـی      7در برابر تصمیم قاطع امام حسن

اي، مردم را به جهاد با معاویه فراخواندند، اما آنـان زنـدگی بـر     حضرت در خطبه

                                                           
  .۲۱۷ص  ،الطوالاحبار . ١
  .۱۷۹، تذکره الخواصسبط بن جوزی،  ،۲۶۸، ص ۱۳، ج تاریخ مدینه دمشقعساکر، ابن . ٢
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 .سـر دادنـد  2»البقیه والحیاه«یا  1»البقیه البقیه«شعار  مرگ باعزت را ترجیح دادند و
، در جنگ صفین که غلبه حق بـر باطـل نزدیـک    »البقیه البقیه« گرچه همین شعار

 اکنون همین افراد، در .بود، در سپاه امام شنیده شد و سبب توقف پیروزي گردید
 !به خدا سوگند«: امام فرمودند همان خواسته را تکرار کردند و 7سپاه امام حسن
درجـاي   3» .دادنـد  جنگیدم، اینان مرا گرفته، به معاویه تحویل می میاگر با معاویه 

اگـر یـاوري    .کار را به او واگذار کـردم، چـون یـاوري نداشـتم    «: فرماید دیگر می
: فرمودنـد  نیـز  4»!جنگیدم تا خداوند میان ما حکم کند داشتم، با او شب و روز می

! ایـد  و از جنگ کردن سست شده گردان هستید تر شماها از نبرد رويدیدیم بیش«
 :در جاي دیگر فرمودنـد  5».کنم مجبور نمیمن شما را بر چیزي که ناخوش دارید 

آنـان از جنـگ کـردن کراهـت     . تـر مـردم را در صـلح دیـدیم    من خواسته بیش«
لـذا امـام   . است ناهمراهی سپاه و نداشتن یاور حاکی از چنین سخنانی، 6».داشتند

  .مصلحت دیدند صلح تحمیلی را بپذیرند
  خیانت برخی از فرماندهان و خوارج. 2

او، سپاه ایشان  پراکنی درباره صلح امام با سازي و نامه ت با شایعهمعاویه توانس
هاي دروغین، برخی از فرمانـدهان و مـردم    را دچار تفرقه سازد و با فرستادن نامه

  .را بفریبد

                                                           
، ص ۱۳، ج تاریخ مدینه دمشق؛ ۱۸۱، ص تذکره الخواص ؛۵۴۲، ص ۲، جتثبت دالئل النبوهعبدالجبار، قاضی . ١

۲۶۸. 
 .لدین دیلمیبه نقل از اعالم ا ۲۲ - ۲۱، ص ۴۴، ج ربحاراالنوا. ٢
  .۱۰، ص ۲، ج االحتجاج ،طبرسی. ٣
 ).۱۲ھمان، ص ). (لو قاتلته لیلی و نھاری حتی یحکم اّهللاٰ بیننا و بینه. (٤
 احملکم آریان لست و القتال، عن فشل و الحرب، عن نکل قد اکثرکم آری و... «: ای در ساباط فرمودنددرخطبه. (٥

 ).۲۱۷، صاخبار الطوال(  .»تکرھون ما علی
 ).۲۲۰ھمان، ص . (»الحرب کرھوا و الصلح، فی الناس عظم ھوی رایت انی )حجر بن عدی(له  فقال«. ٦
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چهار هـزار نفـر بـه     را با »حکم«از قبیله کنده به نام  اي فرمانده 7امام حسن
وقتـی   ».د تا فرمـانم برسـد  یانبار توقف کندر « :فرمودند و ندسوي معاویه فرستاد

اگر به مـا  «که او روانه کرد  نزدرا ، پیکی خبردار شدرسید و معاویه  جاآنبه وي 
، یکـی از والیـت شـامات را بـه تـو      بـرداري  دست 7علیبنو از حسن بپیوندي

و بـا   خیانـت کـرد   امـام بـه  او . بـرایش فرسـتاد  نیز و پانصد هزار درهم  »دهم می
آگـاهی از ایـن   پـس از   7امام مجتبی. به معاویه پیوستفر از یارانش دویست ن

شما وفـا نداریـد؛ بنـده دنیـا     . آن مرد به من و شما خیانت کرد« خیانت، فرمودند
فرستم که او هم خیانـت خواهـد    را با چهار هزار نفر می مرادمردي از بنی .هستید
فرمودند که او به ایـن   وي قسم یاد کرد که چنین نخواهد کرد؛ اما حضرت »!کرد
پول و واگذاري ( با تطمیع را او معاویه رسید، انبار وقتی به. کند ها عمل نمی قسم

قطـع  «: سپس معاویه به امام نامـه نوشـت   1.خرید )بخشی از والیت شام و جزیره
 »!اند آنان به تو و پدرت خیانت کرده! رحم نکن

وغـین بـا ایـن    پراکنـی در  و نامهسازي  آن بود تا با شایعه تمام تالش معاویه بر
امـام دوازده   .صلح کرده، میان سپاه و امام تفرقه بیندازد 7موضوع که امام حسن

: نـد و فرمود ندعباس به جنگ با معاویه فرستادبنعبیداهللاهزار نفر را به فرماندهی 
 فرمانـده  ،اتفـاق افتـاد  بـرایش   اي حادثهاگر . عباس استبنعبیداهللا، فرمانده سپاه«

، پسـرش سـعید   اي بـه وقـوع پیوسـت    حادثـه قیس هم و اگر براي سعد، بنقیس
اما معاویه با تطمیع پول و قدرت و فرستادن نامه دروغـین صـلح    ».است فرمانده

موفق شد تا بـا جـدایی عبیـداهللا، تزلزلـی در سـپاه امـام ایجـاد کنـد؛          2امام به او،
. او انتقـام بگیـرد   بـود تـا از   که انتخاب امام فرصت مناسبی براي عبیداهللا درحالی

                                                           
  .۱۱۵الدین، ص ، تصدیر شرفصلح الحسن؛ راضی آل یاسین، ۴۵ - ۴۴، ص ۴۴، ج بحاراالنوار. ١
  .۷۳ - ۷۲، ص الطالبیینمقاتل . ٢
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شد و همین سبب گردید فرماندهان  هاي هریک از فرماندهان، آشکارتر می خیانت
  .کاري از پیش ببرند قدم بودند، نتوانند که ثابت دیگر

 ایـن بـار بـا شـایعه،    . سازي کـار خـود را پـیش بـرد     از طرفی معاویه با شایعه
اي حسـاب   او با خدعه. مام بشوراندا بر ضد او بودند توانست خوارج را که علیه

 نـزد  را حکـم  ام بن عبدالرحمان و کریز بن عامر بن عبداهللا شعبه، بن شده، مغیره
زیر لب سـخن   آمدند، بیرون امام آنان از خیمه که هنگامی .فرستاد 7امام حسن

 حفـظ  را ها خون خدا پیامبر پسر به خدا« :گفتند می آنان. مردم بشنوند گفتند تا می
و  این شایعه کارساز شد ».پذیرفت را صلح پیشنهاد او .ساخت آرام را فتنه و کرد

امام حمله نمـوده،   بر »!او هم مانند پدرش کافر شده است« کهبا شعار این خوارج
  و فرمودند  اي خواندند خطبه از آن پس امام .ایشان را جروح کردند

 مـا  به آخر را شما هاي خون و هدایت نمود، ما به اول را شما خدا !مردم اي 
 و باشـد  آزمایشی براي شـما  شاید .نمودم سازش معاویه با اکنون .کرد حفظ
  1.زمانی تا اي بهره

  عمل به وظیفه. 3
اساس تکلیف خود عمل کردند تا حجـت را بـر دیگـران تمـام      بر 7امام حسن 

  که گفتسعید عقیصا روایت کرده شیخ صدوق به سند خود از ابیکنند براي نمونه، 
اي فرزنـد  «: رفتم و بـه آن حضـرت عـرض کـردم     7وقتی نزد امام حسن 

-حق با شماست، با معاویه گمراه و ستم دانستید می که اینچرا با  رسول خدا
آیا من حجت خدا بـر خلـق او و   ! اي اباسعید«: امام فرمود »؟دگر صلح کردی

ن اکنـون امـام و   پس مـ «: فرمود »!چرا« :گفتم »پس از پدرم نیستم؟ ها آنامام 
 ،علت مصالحه من بـا معاویـه  ! اي ابا سعید» .رهبرم، چه قیام کنم و چه نکنم

و مـردم مکـه کـرد؛     با بنی ضـمره  9است که پیامبر اي مصالحههمان علت 

                                                           
ان اّهللاٰ ھداکم باولنا و حقن دمائکم بآخرنا و قد سالمت معاویه و ان أدری لعله فتنه، و متاع الی ] الناس[ یھاا«. ١

 ).۲۱۵ – ۲۱۴، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی( .»حین
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کافر بودند و معاویه و اصحاب او به تأویـل   )ظاهر آیات قرآن(آنان به تنزیل 
امـام   یتی من از جانب خداي تعـال وق! اي اباسعید .کافرند )باطن آیات قرآن(

سـرزنش  ، چـه جنـگ و چـه صـلح،     ام کردهمرا در کاري که  توان نمیهستم، 
حضـرت  آیا . ، براي دیگران روشن نباشدام کردهسرّ کاري را که  اگرچهکرد؛ 
آن پسـر را کشـت و آن    کشتی را سوراخ کرد و را ندیدي که وقتی 7خضر

به کار او اعتراض کرد؟ زیرا سـرّ آن   7موسیحضرت دیوار را برپا داشت، 
 گونـه  همـین کـار مـن    .؛ اما وقتی علت آن را فهمید، راضی شددانست نمیرا 

  1...کنیدمیاعتراض  به من، دانید نمیچون شما سرّ آن را  ؛است
  بقاي دین. 4

پرداختنـد تـا توحیـد در     تمام پیامبران، بر اساس وظیفه خود، به امر دیـن مـی  
براي حفظ اسالم، با خلفاي پس  7علیروي، امیرمؤمنان  ازاین. دجامعه باقی بمان

که حضرت به کارهاي خالفشـان اعتـراض داشـتند،    با آن. کنار آمدند 9از پیامبر
فضاي موجود  نیز با توجه به 7دادند، امام حسن آنان مشورت میحال به  درعین

ـ « :فرمایـد  مـی در پی اعتراض برخی از شیعیانش جامعه آن روز،  ی خشـیت أن  انّ
ایشان هدف را  2».یجتثّ المسلمون عن وجه االرض فاردت ان یکون للدین ناعی

دانند و براي بقاي دین و مسـلمانان، مصـلحت بـاالتري را در نظـر     بقاي دین می
 .داشتند، گرچه اعالم کردند که معاویه برحق نیست و ستمگر و متجاوز است

  رعایت مصلحت امت و شیعیان. 5
گیرند و بـر آن   جامعه را در نظر می مصالح عمومیه به طورکلی رهبران جامع

مصـلحت امـت را در نظـر گـرفتن بهتـرین       .برنـد  را پیش می اساس، هدف خود
نیـز   7حسـن امـام   .کند میاتخاذ  ي حکیم، بصیر و دانارهبر که است، استراتژي

                                                           
 .۲۳۰، ص ۲، ج اعالم الوری؛ طبرسی، ۲۱۱، ص ۱شیخ صدوق، ج ،الشرائععلل  ١
 .۲۸۰، ص ۱۳ج  ،مدینه دمشقتاریخ  .٢
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تـن  تحمیلـی  و رعایت مصالح مسلمانان، به صـلح   ریزي خونبراي جلوگیري از 
  : آن حضرت فرمودند که چنان؛ ندداد

قد رایتـان حـق دماءالمسـلمین خیـر مـن       و.... لصالح االمه و قطع الفتنه...  
   1ولم اراد بذلک اال صالحکم و بقائکم؛ سفکها

معاویه در حقی که براي من بود، به نزاع برخاست و من صالح امت و قطع  
د تا با کسی که در مسالمت در نظر گرفتم و شما هم با من بیعت کردی فتنه را

مـن دیـدم جلـوگیري از    . هستم، مسالمت کنید و با هر کس جنگیدم بجنگید
  .ام است و از این کار جز صالح شما چیزي اراده نکرده ریزي، بهتر خون

  وهب فرمودند در پاسخ مردم سرگردان، به زیدبن که مجروح شدند،امام پس از آن
ري  عاوِیه اللَّه و أَ ی یراًخَ م نْ ل م لَاء مونَ -هؤُ یزْع م ی أَنَّه ه لیع ا شغَو تَ ی،  اب تْلـ  و قَ

بوا تَه ی انْ ثَقَل وا و خَذُ ی، أَ الم و نْ اللَّه نْ آخُذَ لَأَ اوِیه مع داً مهنُ ع حقُ ـی،  بِـه  أَ مد و 
نُ آم ی بِه ی ف لیرٌ أَه نْ خَ نْ م ی أَ تُلُون ـیع  یقْ ض تَ ـلُ  فَ ـی  أَه یت ب ـی،  و لأَه و  ه  لَـو  اللـَّ
اوِیه قَاتَلْتع وا م خَذُ ی لَأَ نُق ع ی -بِ تَّ ی ح ونع لَیه یدفَ ، إِ ماً نْ  اللَّه فَو سلْ مه  لَـأَ ـال أُس و 

یزٌ أَنَا یرٌ عزِ نْ خَ نْ م ی، أَ ن تُلَ ه أَنَا و یقْ یرُ أَس و نَّ أَ ی، یم تَکونَ علَ ـبه  فَ ـی  س ـی  علَ ن ب 
مٍ اشی ه لَ ، آخرِ إِ عاوِیه و الدهرِ نُّ  یزَالُ لَا م ا  یمـ بِهـ و  ه بـ قـی  ع ـی  علَ ا  الْح نـَّ م و 
؛ یتم    2الْ

کنند شـیعه مـن    معاویه بهتر است براي من از اینان که گمان می! به خدا قسم
 خواهنـد، امـوال مـرا غـارت کـرده و مـالم را       هستند در حالی که قتل مرا می

اگر از معاویه پیمان بگیرم که خونم را حفظ کنم و در  !به خدا قسم. اند گرفته
مـرا بکشـند و خـانواده و     اینـان  کهام در امان باشم، بهتر است از این خانواده

و به خدا قسم اگر با معاویه بجنگم، اینان مرا گرفتـه،   .خاندانم را از بین ببرند
او مسالمت نمایم، عزیز هستم  اگر با! مبه خدا قس. دهند به معاویه تحویل می

که اسـیر او باشـم و بـر مـن منـت       و بهتر از آن است که مرا بکشند، درحالی

                                                           
 ۱۹۴، ص ۲، ج کشف الغمه؛ اربلی، ۳۵۸، ص مطالب السئول؛ شافعی، ۷۲۲، ص ۲، ج الفصول المھمهصباغ، ابن . ١

- ۱۹۵.  
 .۲۰، ص ۴۴، ج بحار االنوار؛ ۱۰، ص ۲، ج االحتجاج. ٢
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زنده و  بر هاشم باشم و همیشه معاویه بگذارد و تا روز قیامت ننگی براي بنی
  .مرده ما منت بگذارد

لنـا تـرك مـن    و لوال مـا اتیـت   ... « :باره فرمودند امام به ابوسعید عقیصا دراین
یـک از  کـردم هـیچ   اگر این کـار را نمـی  « 1؛»شیعتنا علی وجه االرض احد اال قتل

-در برابر اعتراض حجـربن  در جاي دیگر،» .ماند شیعیانم بر روي زمین باقی نمی

ما کل احد یحب ما تحب و ال رایه کرایک، و انما فعلـت مـا   «: عدي، به او فرمود
طور نیست که تـو آن   چیزي را دوست دارند این همه افراد« 2؛ »فعلت ابقاء علیکم

کـاري کـه انجـام دادم، بـه     . ها مثل نظر تو باشـد  را دوست داشته باشی یا نظر آن
ولکنـی آري  ...«: فرماینـد  صرد نیز میبندر پاسخ به سلیمان» .بقاي شماست سبب
موا ما رایتم، و ما اردت بما فعلت اال حقن الـدماء فارضـوا بقضـاء اهللا و سـل     غیر

ریـزي بـود؛ بـه     نظر من جلـوگیري از خـون  « 3؛»المره، و الزموا بیوتکم و امسکوا
  »!قضاي الهی راضی شوید

وفـایی کوفیـان، شـامیان پیـروز      با توجه به بـی  کردند، نمیال اگر امام صلح ح
را بـاقی   شـیعیان معاویه با بهانه کـردن جنـگ، حتـی یـک نفـر از      میدان بودند و 

عـدي،  دشکنی کرد و برخی از شـیعیان ماننـد حجـربن   عه اوگرچه . گذاشت نمی
کرد یا آزار رساند و به زندان انـداخت و   را شهیدبسیاري دیگر  مروبن حمق وع

اي از شیعیان را نجات  با این صلح تحمیلی، جان عده ،قطع کرد حقوق بسیاري را
  .دادند و چهره متظاهر به اسالم معاویه را براي آیندگان ترسیم کردند

  
  

                                                           
 .۲۰۰، ص الشرایععلل . ١
  .۲۹۶، ص ۴، ج الفتوح؛ ابن اعثم، ۴۵، ص ۳، ج انساب االشراف، بالذری. ٢
 .۴۹، ص ۳، ج االشرافانساب . ٣
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  نامه صلحاد مو
، سـبب شـد بـراي    7شده بـر امـام حسـن    تحمیل اجتماعی -فضاي سیاسی 

اي را بپذیرند که  نامه و حفظ خون مسلمانان و شیعیان، صلح مصلحت امت اسالم
نامـه عمـل    دانستند کـه معاویـه بـه پیمـان     هرگز به امضاي آن راضی نبودند و می

حتـی  . که حجت را بر همگان تمام نماینـد، آن را پذیرفتنـد  نخواهد کرد براي آن
 :و نوشت فرستاد امامکاغذ سفیدي را مهر و امضا کرد و براي  ،معاویهاند که  گفته

از منابع مختلف  آنچه 1.»م پذیرفتدر آن بنویس که من خواه خواهی میهر چه «
نامـه   واد پیمـان برخـی از مـ  . کند نمیتجاوز تر بیشماده چندین از به دست آمده، 

  2:چنین است
 و 9کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل بهشرط به معاویه واگذاري حکومت . 1

  ؛سیره خلفا
کس را بـه عنـوان    را ندارد و هیچ انتخاب جانشین پس از خود حق معاویه. 2
 .عهد انتخاب نکند و به شوراي مسلمانان واگذار نمایدولی

 بـه  و ترك کنـد  ا رااو در نمازه بر لعنتو  7امیرالمؤمنینمعاویه ناسزا به  .3
  .یاد نماید نیکی از آن حضرت

داران ایشـان در  و دوسـت  7براي شیعیان و یاران امـام علـی   تأمین امنیت .4
  .چنین از تعقیب شدن به دور باشندهم. هرکجا که هستند

  .سبب خطاهاي گذشته مؤاخذه نکند  مردم را به .5
 7علـی امـام  و هر آنچـه در دسـت اصـحاب    را ادا کند  داري حقحق هر  .6

  .گرفته نشوداست از آنان 

                                                           
 .۱۶۲، ص ۵، ج طبریتاریخ  .١
ص  ۲، ج االرشاد ؛۲۹۱ -  ۲۹۰، ص ۴، ج الفتوح؛ ۱۸۴، ص ۱، ج االمامه و السیاسه؛ ۲۱۸، ص الطوالاخبار  .٢

۱۴. 
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  نامه پس از صلح
نامه، به جهت آن بود که مردم با امـام خـویش بـه جـز افـرادي       پذیرفتن صلح

او وقتـی  . نامه نشـان داد  صلح معدود همراه نبودند و معاویه باطن خود را پس از
  : وارد کوفه شد، به مردم گفت

 حـج  و بگیریـد  روزه و بخوانید نماز که جنگم نمی شما اب من به خدا سوگند
 بـا  بلکـه  دهیـد؛  می انجام را کارها این همه زیرا بپردازید؛ مال زکات و بروید
 شـما  کـه آن بـا  را آن هـم  خـدا  و خالفـت کـنم   شـما  بـر  جنگیـدم تـا   شما
 گذاشته، پا زیر نامه را در صلح همه آن شروط بدانید .داد به من خواستید نمی
  1! ها عمل نخواهم کرد به آن

خواست به قـدرت   پذیرفت، زیرا می پیشنهاد صلح داد و هر شرطی را معاویه
 صـلح  لـذا . خالفـت را بـه دسـت آورد    برسد و از تمـام ابزارهـا بهـره جویـد و    

 کـه معاویـه وارد  آن از بر اساس منابع، پـس  .توانست به او مشروعیت ببخشد می
 با که را شرطی هر بدانید«: به کوفیان گفت .تو قدرت را به دست گرف شد کوفه
 .»کـرد  نخواهم عمل آن، به و گذاشتم خود پاي کردم، آن را زیر 7علیبنحسن
 7شیعیان و محبان امـام علـی   بر لغو کرد و را صلح توافقنامه در عمل، مواد وي

 از و رسـیدند  7حسـن  امـام  اي در مدینه خدمت که عده طوري سخت گرفت؛ به
تا «نامه را لغو کند، اما حضرت نپذیرفتند و فرمودند  او نیز پیمان که خواستند وي

  ».معاویه زنده است در خانه هاتان باشید
  

  نامه وجه مشترك دو صلح
مسکن، در این است که  نامه صلححدیبیه و  نامه صلحوجه اختالف اساسی در 

، 7امـام حسـن   نامه صلحمشرکان بودند اما مخالفان در  9مخالفان اصلی پیامبر

                                                           
 .۱۴ص  ،۲، ج االرشادمفید، شیخ . ١
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در نامـه بـه معاویـه، بـه عبـارت       7حضرت علـی که مسلمانان بودند؛ هم چنان
 1.»تقاتل یا علی، علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله«: اشاره کردند 9پیامبر

صلح حدیبیه، براي حفظ اسالم و گسـترش آن  . نیز گرفتار آنان بود 7امام حسن
: خـود حضـرت فرمودنـد   . حفـظ جـان شـیعیان    يبرا ،7بود و صلح امام حسن

  ».اندیشه کردم تا براي مدتی جنگ را به عقب بیندازم«
صلح  ه این دلیلب در مسکن 7امام حسن ودر حدیبیه،  9پیامبرحقیقت  در
صـلح حدیبیـه،   . نصیب آنـان خواهـد شـد   تري دستاورد بیشدیدند  می که کردند

 7و صلح امام حسن. کردند  نیماپچهره مشرکان را آشکار ساخت و آنان نقض 
در . نامه را زیر پـا گذاشـت   یمانپنیز چهره معاویه را ظاهر کرد و مانند اسالفش، 

اعتراض کردند و در ساباط، یاران  9صلح حدیبیه، برخی از یاران نزدیک پیامبر
معاویه براي  تحرکات. داشتند 7با امام حسن آهمین رفتار ر  نزدیک آن حضرت

زیادي به تحرکات مشرکان در جلوگیري از شباهت  7حسن مامتزلزل در سپاه ا
این بود کـه   9در صلح حدیبیه، قصد پیامبر .مناسک مسلمانان داشت انجام دادن

 7ایجاد شـود و امـام حسـن    از طرف دشمن براي مدتی، امنیت براي مسلمانان
محبان پدرش صلح تحمیلی را پذیرفتند  و شیعیان حفظ جان و براي اصالح امت

را  امیـه  به قریش و بنی 7و امام حسن 9پیامبر. تا امنیت براي آنان حاصل شود
معاویه پس  .ند و آزاد کردندرا بخشیدآنان فتح مکه،  از پس 9پیامبر .شناختندمی

 7حسـن امـا امـام    یـد، بـا خـوارج بجنگ  شما  که حضرت گفتآن به از صلح، 

-ي بـودي کـه بـا او مـی    تـرین فـرد   شایستهتو ناي جنگ داشتم، اگر ب«: فرمودند

  ».جنگیدم

                                                           
 .۴۵۱، ص ۴۲، ج تاریخ مدینه دمشق؛ ابن عساکر، ۳۵ص  ،جمل مفید،شیخ . ١
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که با تزلـزل و  در این است  7صلح حدیبیه با صلح امام حسنتفاوت عمده  
، ولـی در حدیبیـه، یـاران    دست معاویه افتـاد به خالفت  ،خیانت خواص و مردم

. دمشـهور شـ  » بیعت رضـوان «با آن حضرت بیعت دوباره کردند که به  9پیامبر
دادند و امتیـازاتی از   نامتیازاتی به آنا ،نامه با قریش در صلح 9پیامبرکه دیگر آن

نشان  9پیامبرپس . ندقریش حکومت مدینه را به رسمیت شناخت ند وگرفت ها آن
گـردیم و   دهید اعمال عمره انجام دهیم، امسال برمی شما اجازه نمیدادند حاال که 

حـق   9پیـامبر . دهیم آییم و اعمال عمره را انجام می سال آینده دوباره به مکه می
مدینه را ندادند و بایـد   مکه بهمردم مسلمان و  یقریشپناهندگی به افراد مسلمان 

ندگی به مسلمان کـافري کـه بـه    به قریشیان حق پناهولی گرداندند، آنان را بر می
را  مذاکره سـرانجام پیـروزي اسـالم    میدان و چنین صلحی در. مکه رفته داده شد

اگـر وارد جنـگ شـوند، ظـرف مـدت       ند کـه دید 7ولی امام حسن .دربرداشت
و از  گردنـد  کشته میپاشد و خودشان اسیر و شیعیان  کوتاهی سپاه ایشان فرو می

یکی از  وقتی .لذا براي حفظ اسالم صلح کردند. دیگري خبري نخواهد بوداسالم 
همه «: امام فرمودند »؟چرا صلح را پذیرفتید«اصحاب به حضرت اعتراض کرد که 

همه آن چیزي که تو دوست داري، دوست ندارند؛ من براي  ؛مردم مثل تو نیستند
در آن زمـان   7پـس اگـر امـام حسـن    . »که شیعه بـاقی بمانـد، صـلح کـردم    این
بقاي اسالم را ضمانت  ،حضرت با صلح خود .رفت د، اسالم از بین میجنگیدن می

  .کردند
  

  نامه حوادث قبل از صلح
در مدینه، چندین جنگ را بـر   9مشرکان قریش در پنج سال حاکمیت پیامبر

شکسـت   .حضرت تحمیل کردند تا ایشان و مسـلمانان را بـه تسـلیم وادار کننـد    
را براي مسلمانان پیش آورد تـا بـراي   مفتضحانه قریش در جنگ احزاب، فرصتی 
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به همراه مسـلمانان، بـه قصـد انجـام      9پیامبر. انجام دادن مناسک به مکه بروند
گونه سالح جنگی به همراه نیاوردنـد و   دادن مناسک از مدینه بیرون آمدند و هیچ

براي رساندن قصد خود و  9عالمت مشخص کردند پیامبر هاي خود را با قربانی
گرچـه  . دن اذهان قریشیان، نمایندگانی به سوي آنان روانه سـاختند براي روش ش
آن حضرت هـدف خـود را بیـان داشـتند،      و از قریشیان نزد او آمدند نمایندگانی

قریشان فرستادند تا از قصـد   امیه خزاعی را نزدبنحال، آن حضرت خراش درعین
رسـید، شـتر او را   وقتی خراش سوار بر شتر نـزد آنـان   . خود آنان را خبردار کند

: کار شدند و گفتنداي مانع این خواستند خود او را نیز بکشند که عده کشتند و می
خـراش نـزد آن حضـرت     ».و جـانش در امـان اسـت    او فرستاده و سفیر اسـت «

بار عثمان حال، حضرت این بااین. بازگشت و حضرت را از این ماجرا خبردار کرد
. انـد  گشت او با تأخیر بود و شایعه شد او را کشتهرا نزد آنان فرستادند تا ولی باز

این خبـر بـه گـوش قریشـیان     . بیعت کردند 9مسلمانان در زیر درختی با پیامبر
رسید و از استقامت مسلمانان بیمناك شدند و در یک چـرخش آشـکار سیاسـی،    

  .تمایل خود را به صلح نشان دادند
بـه وقـوع    7م حسـن نامـه مسـکن بـراي امـا     ز صلحهمین مشابهت در قبل ا

گرچه معاویه در جنگ صـفین نزدیـک   . همگان آشکار گردد پیوست تا حجت بر
را متوقـف   بخورد و با فریب دادن مردم، پیـروزي سـپاه امیرمؤمنـان    بود شکست

نامـه حضـرت   کـه تسـلیم   رو بودنـد اي روبـه  با معاویه 7کرد، اکنون امام حسن
  : اي به معاویه نوشتند مهدر نا 7امام حسن .نپذیرفت براي بیعت را 7علی

 9تو فرزند حزبی از احزاب هستی که در جنگ احزاب بـه نبـرد بـا پیـامبر    
هسـتی، از ایـن    9ترین قریش نسبت به پیامبر خـدا  پرداختند و پسر دشمن
کنم که در ماندن در باطل، بیش از این درنگ نکنـی و   روي به تو پیشنهاد می
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انان را به ایـن وسـیله حفـظ کـن و     خون مسلم. مانند سایر مردم بیعت نمایی
   1.ور نکن آتش جنگ و اختالف را شعله

کردند که خود را سزاوار خالفت  به مسأله قریش استناد حتی امام در این نامه،
خواسـت وضـعیت جامعـه را بـه      دانستند، اما معاویه با فرستادن جاسوس مـی  می

! اي وسانی را روانـه کـرده  در پنهانی، جاس«: فرماید اي می امام در نامه. دست آورد
  2».خواهان جنگ هستی که تردیدي در آن نیست گویا

تشویق و  7خواهی عثمان بر ضد امیرمؤمنان معاویه مردم شام را باشعار خون
راد، برخـی از سـپاهیان امـام    پراکنـی صـلح و فرسـتادن افـ     شـایعه  بسیج کرد و با

در نبـرد بـا معاویـه     سخنان یـاران امـام   .را فریفت و از ایشان جدا کرد 7حسن
  .کارساز نبود

  : امام براي آخرین بار به مردم فرمودند
اگر دست . کند یک از شما به آنچه ضمانت کرده بود عمل نمی معاویه به هیچ

. در دست او بگذارم و مسالمت کنم، چنان نیست که مرا به حال خود گـذارد 
  3.من از آینده شما بیمناکم

  :فرمایند میدیگر  در جاي یا 
درگذشـته  . بـاز نداشـت   مـردم شـام   خواري و کمی افراد، ما را از جنگ بـا  

دینتان مقدم بر دنیایتان بود ولی امروز دنیایتان مقدم بر دینتـان اسـت و شـما    
   4.اید دشمن ما شده

                                                           
و ... و ادخل فیما دخل فیه الناس من بیعتی، ...۹االحزاب، و ابن اعدی قریش لرسول اّهللاٰ انت ابن حزب من ...«. ١

  ).۳۶ - ۳۵، ص مقاتل الطالبیین(؛ »، لیطفی اّهللاٰ النائره بذلک...احقن دماء المسلمین 
  ).۳۴، ص مقاتل الطالبیین( »کانک تحب اللقاء، ما اشک فی ذلک...«. ٢
 .۲۱۲، ص ۴۹، ج بحاراالنوار؛ ۲۲۱، ص ۱، ج علل الشرائع، صدوق. ٣
 .۲۳۴، تحف العقول، حرانی .٤
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امام در مجموع، دیدند مقابله با معاویه با وجود چنـین مردمـانی، دسـتاوردي    
کامی پذیرفتند و نتایج ایـن   هاد صلح معاویه را با همه تلخلذا پیشن نخواهد داشت

 .صلح بر آیندگان نمودار گشت
  

  حوادث بعد از پیمان
اي از جمله عمـر بـه    نامه در حدیبیه نوشته شد و امضا گردید، عده وقتی صلح

بـه   7امیرمؤمنـان  اي از سـپاه  نامه حکمین نیـز عـده   در پیمان .آن اعتراض کردند
ما حضـرت  ایشان اعتراض کردند که ما اشتباه کردیم و شما هم آن را نقض کن، ا

هم گرفتـار چنـین صـلحی شـدند و چـون از ایشـان        7و امام حسن. نپذیرفتند
هـم ماننـد    او«: خـوارج گفتنـد   خواستند که آن را نقض کند، ایشان نپذیرفتنـد و 

  »!پدرش کافر شده است
 9حتی بعدها از پیـامبر  از طرف قریشیان بود؛نامه حدیبیه نقض پیمان  در صلح

 نامـه  اما در پیمـان . نامه لغو شود و ایشان پذیرفتند اي از مواد صلح خواستند که ماده
آن حضـرت، خواسـتار لغـو آن بودنـد کـه آن       برخی از سـپاه  7صلح امام حسن

اسـالم   ریـزي فـتح شـد و   در صلح حدیبیه، مکـه بـدون خـون   . حضرت نپذیرفتند
قریشیان را آزاد کردند، ولی در صلح نامه مسـکن،   9یافت و رسول خداگسترش 

ریزي کوفه، مرکز خالفت را فتح کرد و تسلط خـود را گسـترش    معاویه بدون خون
  .نامه را به طور آشکار ملغی اعالم کرد و شیعیان را آزار داد بخشید و پیمان

  
   نتیجه 

ي کـاربرد دارد، ولـی بایـد    هاي بسیار زبیاست که در جامعه بشر صلح از واژه
صلحی که مایه آرامش و امنیت جامعـه باشـد؛   . ماهیت و اهداف آن بررسی گردد
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نیازهاي معنـوي و مـادي خـود را بـر آورده سـازد و سـیر        تواند در آن انسان می
  .و تقرب به خداوند را بپیماید هدایت

کـار  بـه  خواسـتند و آن را  صلح را براي پیشبرد اهداف الهی خـود مـی   9پیامبر
. پرداختنـد  بستند و با استفاده از زمینه به وجودآمده، به تبیین و معرفی اسالم مـی  می

 9که در تمام ابعاد زندگی پیرو آن حضرت بودند، همانند پیـامبر  7حضرت علی
ایشان پـس  . همان سیره پدر را دنبال نمودند 7عمل کردند و فرزندش امام حسن

صـلح   نبرد با سپاه معاویـه را دیدنـد، بـه ناچـار     میلی سپاه در که سستی و بیاز آن
آن بود تـا حجـت را بـر     7تالش امام حسن. تحمیلی از جانب معاویه را پذیرفتند

خـود   دشمنانش تمام کند حتی به تبیین صلح خود به افراد معتـرض و دوسـتداران  
از  پراکنـی و تطمیـع برخـی    معاویه با حیله و شـایعه . پرداختند و آنان را آگاه کردند

سپاهیان امام و نیز با ایجاد تفرقه در بین سپاه امام و تزلزل در روحیـه آنـان، سـبب    
وقتی افراد ظاهربین باشند و امام خود را نشناسـند،  . شد تا امام صلح را نیز بپذیرند

، بـه پیمـانی کـه    9حال ایشان ماننـد پیـامبر   درعین. شود خدعه دشمن کارساز می
  .حاضر نشدند آن را نقض کنندبند بودند و منعقد شد، پاي

کاري براي مجریان و متولیان جامعه اسالمی تواند راه ها می نامه هرحال، صلح به
  .باشد تا آن را در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس اسالمی به کار گیرند
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 مدنیت و بدویت 7امام حسن
 

 حسن کاناعاتلی
  

  اساسی تمدن اسالمی هاي ارزشنگاه بدوي با 
 علت ارسال این دین از طرف خداونـد . اسالم در محیط بدوي مکه ظهور کرد

ین و تمدنی جدیـد در  یایجاد آ، بود همراه با تصحیح ادیان تحریف شده قبلی که
دیـن در مقابـل    ،بـه همـین دلیـل   . بشري یعنی حجاز بـود  هاي گاه سکونتمرکز 

 امـان  بی اي مبارزه ،حاکم کردن تمایالت منظور بهجریانات بدوي و تمایالت آن و 
  .از خود نشان داد

 کامالًاساسی تمدن اسالمی،  هاي ارزشنگاه بدوي با  دهنده تشکیل هاي ارزش
  :زیرا ؛متفاوت و متضاد بود

کـه  در حالی ؛را در مرکز دیدگاه خود قرار داده بود »گراییقبیله«نگاه بدوي . 1
هدف اسالم . که درست نقطه مقابل آن بودبرگزید را  »گراییامت«مدنیت اسالمی 

، سـپس ایجـاد امتـی بـاالتر از     اي قبیلـه از این موضـوع، ابتـدا گـذار از مرزهـاي     
فکـر  . حرکت به سوي تمـامی بشـریت بـود    هم آنقبیله و بعد از  هاي محدودیت

شـعور   یـابی  قـدرت با  .و خود قبایل هم که واقعیت موجود جامعه بودند اي قبیله
  .شدند میدر داخل آن هضم و نابود  ،سازانهامت
 کـه  درحـالی  ؛را در مرکز دیدگاه خـود قـرار داده بـود    »قدرت« ،نگاه بدوي. 2

-بـدین . را محور اساسی خـود برگزیـد   "عدالت" ،قدرت جاي بهمدنیت اسالمی 
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در زندگی اجتماعی نه قـدرت و قدرتمنـد، بلکـه حـق و صـاحبان حـق        ،ترتیب
 .زدند میحرف اول را بایست 

و بـدون   »سـلیقه «اساس رهبري و مدیریت در نگاه بدوي، تصمیم بر پایـه  . 3
. بـود  »حقـوق «اما مدیریتی که تمدن اسالم به ارمغان آورده، بر پایه . بود سازوکار
 تأکید »برتري حقوق« به مطرح بود، اسالم »حقوق برترها« ،که در بدویتدر حالی
 .در معناي واقعی کلمه مقابل هم بودند ها این داشت که

ن پـس از آمـد   امـا شـکل داده بـود    »دشمنی خونی«بدویت خود را بر پایه . 4
آن را  ،به عبارتی دیگر. مسئولیت امت و قانون جاي آن را گرفت ،مدنیت اسالمی

از دشمنی خونی به جزاي حقوقی تغییر داد و با قرار دادن حکم قصاص نیز سعی 
 .نمود ها آالمدر تسکین 

ـ  تقریباًوجود داشت که اینان  »قبیله برتر«عقیده  ،در نگاه بدوي. 5 قبایـل   رايب
تمـامی   ،امـا بـا ظهـور فرهنـگ اسـالمی     . اتی نیز قائل نبودندحتی حق حی ،دیگر

رد شد و تنها تقوا به عنوان معیار برتـري مطـرح    ها انسانطبقاتی بین  هاي شکاف
 .بوداین نیز یکی از موضوعات مؤثر براي توسعه اجتماعی در اسالم . گردید

یر از چهـار  تنها به منظور قبیله، چراگاه و آب بود و غ  جنگدر نگاه بدوي، . 6
ریزي بودند و به جـان و  ماهی که جنگ حرام بود، مردم همواره در جنگ و خون

ولی اسالم جنگ را فقـط بـه منظـور محافظـت از     . کردند میدیگر تعرض مال هم
 .مظلوم جایز شمرد هاي انساندین، دفاع از امت و 

کـه  آن. داد مـی ادامـه   »غصـب «نگاه بدوي موجودیتش را بر اساس مفهـوم  . 7
و  غصـب کنـد  را  تر ضعیفمال، جان، اوالد و ناموس  توانستمی ،نیرومندتر بود

را بـه   »کار و تـالش « ،اما مدنیت اسالمی. سازد تأمینرا از این طریق  اش زندگی
در نـزد خداونـد    هـا  انسـان آموزه دین بر این بود که همـه  . جاي غصب قرار داد
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، گردش آزادانه و عقیده و اقـدام  برابرند و هرکس حق زندگی، سود، ذخیره اموال
 .آزاد را داراست

خاص بـود و اسـتثمار    اي طبقهتنها در انحصار  ،قدرت اقتصادي در بدویت. 8
براي  ند،داد میتر جمعیت را تشکیل  دست که بیشطبقه تهی. زد میحرف اول را 

 ،هم به دلیل سختی معاش ها بعضیو  برده قدرتمندان بودندسیر کردن شکم خود 
حتـی بـراي   . کردند میو نوزادان دختر را زنده به گور  فروختند میرزندانشان را ف

در ایـن بـین   . خوردنـد  مـی گذران زندگی، گوشت سوسمار و حیوانات مردار را 
تر شـدن مشـکالت مـادي و اخـتالف طبقـاتی در حـوزه       باعث کم ،ظهور اسالم

یـن اسـالم در ایـن    د. و نابودي استثمار از اهداف آن شمرده شد گردیداقتصادي 
ربا را که منبع درآمد نامتوازن و استثمار اجتماعی بود، قدغن اعالم کـرد و   ،مورد

اسالم بـر دادن صـدقه و انفـاق    . دستور به پرداخت زکات داد که به سود فقرا بود
چنین ذخیـره   هم. اصرار کرد، کار را محترم دانست و عرق جبین را مقدس شمرد

ممنـوع   ،شـد  مـی نحصار اقتصادي و ایجاد طبقه ثروتمند طال و نقره را که باعث ا
 .معدود را تقبیح کرد اي عدهکرد و گردش منابع در دست 

و معیـار   آمـد تنها شاخص معتبر بـه شـمار مـی    »زورگویی«در نگاه بدوي . 9
 »اخالق«که اسالم حال این. جایش را به خصایل حیوانی داده بود ،فضیلت انسانی

 9اخـالق بـراي رسـول خـدا    . را به عنوان شاخص مدنیت و انسانیت ارتقـا داد 
 .اساس دور شدن از جاهلیت و ستون اصالحاتش بود

ضد بشري که در مرکز نگاه بدوي قـرار   هاي ارزشبراي نابودي همه این . 10
پـس یکـی از   . ت داشـت مرحله ضـرور بهتدریجی و اصل مرحله هاي گامداشت، 

ت براي نیل بـه تغییـر و   بر این ضرور تأکیدمدنیت اسالمی،  يها روش ترین مهم
 .تشریع بود
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امـا نیـت    یافـت، شمردیم، گسترش برمدنیت اسالمی با ده مورد از اصولی که 
با هدایت و ایمـان   حقیقتاً ها برخی. ، متفاوت بودشدند میکسانی که داخل اسالم 

ازات ویژه اسـالم و برخـی   از قدرت و امتی برداري بهرهبراي  ها برخی ؛وارد شدند
در کنار . ترس از قدرت دولتی و تشکیالتی اسالم، دعوت را پذیرفتند سببنیز به 
قبل از تضعیف و  حال، درعین. براي درك واقعی دعوت، نیاز به زمان نیز بود ،این

ایـن تقابـل در    تـأثیرات نابودي تفکر بدوي، مقابله این تفکر با مدنیت اسالمی و 
عوامل رشد  ترین مهماز  ،این تقابل بین قدیم و جدید. ناگزیر بودزندگی عمومی، 

یعنی بحران بـین   -این نوشتارتاریخی اسالم در دوران اولیه بود و ریشه موضوع 
و با  اي قبیله هاي سنتجا با قدیم در این. همین استنیز  -و معاویه 7امام حسن

مـدنیت  (جدیـد   گـر نیـز تمثیـل   7و امـام حسـن   کند میاسم معاویه خودنمایی 
شـروع   9زمان حیات پیامبر ازگفت که این تقابل  توان میحتی . هستند )اسالمی
هر چه قدر هم که این نگاه بـدوي را   9حضرت محمد ،به بیانی دیگر. شده بود
د و در زمانی نزدیک بـه  نآن را نابود کن ندنتوانستند، توحید مدفون ساخت زیربناي
و اختالفات بر  ها درگیريمیان آمد و سپس تمام بدویت دوباره به  ایشان،رحلت 

رهبـري جریـان    کـه  درحالی. ادامه یافت) مدنیت و بدویت(اساس این دو جریان 
 7حسـین امـام  و  7حسنامام ، 7علی ، امام9محمدحضرت مدنی بر عهده 

لـذا  . بود، ابوسفیان، معاویـه و یزیـد در صـف اول جریـان بـدوي قـرار داشـتند       
در دوران اولیه تاریخ اسالم به وقوع پیوست، در ارتبـاط بـا    حوادثی که ترین مهم

 .این دو جریان بود

، بـراي  ندبه ارمغان آورده بود 9پیامبرتمامی اصول طریق مدنیت که محتواي 
اجتماعی، سیاسی، اخالقی و اقتصادي و براي نیـل بـه آرزوي    هاي بحرانامحاي 

 .نظام براي رسول کبریا مهـم بـود  ادامه باثبات اصول اساسی  تنها. ایجاد ثبات بود
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بـود و در   آن حضـرت  در خطبه الوداع نیز که مصادف بـا لحظـات پایـانی عمـر    
امت بـه ایـن ثبـات بـراي      توجه جلب، تمرکز بر ندنام برد بود ها آناصولی که از 

بعد از من به دوران جاهلیت برنگردیـد و  «این هشدار که . دوران بعد از خود بود
یعنـی پیـامبر    ؛، به عنوان خبري از بحران احتمالی آینده بود»ریددیگر را نبسر هم
تضـعیف   ام کـرده اگر این نظام باثبـاتی کـه ایجـاد    : دندبگوی خواستند می 9اکرم

  .بحران به وجود خواهد آمد ها حوزهگردد، به جایش در تمامی این 
در دوران چهار خلیفه اول  ،شروع شده بود 9طریق مدنیت که با رسول خدا
 یـابی  قـدرت فقط با روي کار آمدن معاویه و با . اگر به ظاهر هم باشد ادامه یافت

بـا  . به محیطی بـراي بحـران تبـدیل شـدند     هرکدامثبات  هاي حوزهبدویت، این 
همـراه بـا سـر امـام      ،با خود آورده بـود  9بحران کربال نیز سر مدنیتی که پیامبر

مثابـه  ثبـات بـه    هـاي  حوزهآن روز به بعد نیز تمامی این  از. بریده شد 7حسین
  .بحرانی الینحل براي امت باقی ماند

  
  معاویه با 7سیاسی صلح امام حسن -تاریخی  هاي زمینه

، مدنیت اسالمی که در دوران اولیـه اسـالم بـر جامعـه     گفته شدکه  طور همان
بـه همـراه برخـی نـواقص      7تا زمان خالفت حضرت علی ،ن حاکم بودانامسلم

ما با به دسـت گـرفتن خالفـت توسـط      موردبحثمدنیت  اما. توانست ادامه یابد
 9پیـامبر فرهنـگ بـدوي کـه     ،به عبـارتی . روندي نزولی به خود گرفت ،معاویه

یکـی  . دوباره و به دست معاویه شروع به احیا گردید ند،سعی در نابودي آن داشت
عهدي طبق نگـاه بـدوي و   ن پسرش یزید به ولیتعیی مسألهاز نمودهاي بارز این 

  .گرایانه بودقبیله
که معاویـه و پـدرش ابوسـفیان، مـدنیت اسـالمی را کـه پیـامبر         آشکارا است

هر چه قدر هم که ابوسفیان . هضم نمایند توانستند نمی، ندآغازگرش بود 9اکرم
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در  ،را از میان بردارد یشانو مدنیت ا 9ن مکه سعی کرد پیامبرابا همراهی مشرک
بدر، احد و احزاب  هاي جنگوي با شکست در . این راه موفقیتی به دست نیاورد

که مقابل پیامبر اسالم به راه انداخته بود و نیز با فتح مکه که مرکز شرك محسوب 
حضـرت  حتـی ایـن دشـمنی ابوسـفیان بـا      . پـذیرفت با کراهت  اسالم را، شد می

زیرا . گشت بازمیخیلی دور  هاي زماني داشت و به ریشه آبا و اجداد ،9محمد
عبدمناف پسر قصی که جد . خویشاوند هم بودند) قصی(اینان از جد چهارمشان 

از ایـن دو بـرادر، اجـداد    . با عبدالشمس جد ابوسفیان برادر بودند ،بود 9پیامبر
شـان همـواره   یعنی عبدمناف، هاشم و عبـدالمطلب در طـول زنـدگانی    9پیامبر
در نده معنویات، اخالق، جـوانمردي و در حقیقـت راه انبیـاي الهـی بودنـد،      نمای
اجداد ابوسفیان یعنی عبدالشمس، امیه، و حرب نماینده زورگویی، ظلـم،  که حالی

که قبـل   هایی جنگ. راه بدویت بودندنماینده  ،استبداد و تعصب و به دیگر سخن
س از اسالم نیز حتـی بـه نـام    پ ،از اسالم بین فرزندان این دو برادر جریان داشت

همـواره تـابع دیـن     هاشـم  بنی که درحالی ،طبق شواهد تاریخی. یافتاسالم ادامه 
آن در مسـیر حـق، عـدالت،     هاي آموزهبودند و مطابق  7ابراهیمحضرت حنیف 

، اجـداد ابوسـفیان درسـت    کردنـد  مـی حرکـت   مظلومانمعنویت، اخالق و یاري 
گرایی، کینه، نفرت، قـدرت و منـافع   تکار، قبیلهاستثمار، احدر مسیر  ،برعکس این

  .بودندزودگذر 
پس از ظهور مدنیت اسالمی نیز ابوسفیان که بزرگ خاندان اموي بود، در مقابل 

متعددي به راه انداخت و باعث شهادت بسـیاري از صـحابه و    هاي جنگ 9پیامبر
معاویه پسـر وي نیـز در مقابـل    . شد 9آنان حضرت حمزه عموي پیامبر رأسدر 

جنگید و شهادت هزاران تـن   7برادر و وصی او یعنی امام علی و 9خلیفه پیامبر
ابوسـفیان بـه اسـم شـرك بـا      . از صحابه و تابعین و از جمله عماریاسر را رقـم زد 
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خواهی عثمان وارد نبـرد بـا   پسرش معاویه به بهانه خون جنگید و می 9پیامبراکرم
و  گونـه  اینچنین در شرایطی که جنگ نسل دوم امویان  هم. ده بودحضرت علی ش

نسل سوم امویـان بیـرق جنـگ را بـه      عنوان بهبه دست معاویه ادامه یافته بود، یزید 
و سـرور جوانـان بهشـت یعنـی امـام       9دست گرفت و او نیز در مقابل نوه پیامبر

جوانان خانواده او  تن از یاران و 72با به شهادت رساندن  و قد علم کرد 7حسین
با آنـان رفتـاري بـه ماننـد اسـراي       ،و سپس اسیر کردن همسر، دختر و خواهرانش

تاریخی، درك صـلح بـین    هاي زمینهپس بدون در نظر گرفتن این . غیرمسلمان کرد
  .نیست ممکنو معاویه و رسیدن به فرجامی درست  7امام حسن

و ابوسـفیان بـه وقـوع     9راسالم و شرك که بین پیـامب  هاي جنگدر در نتیجه، 
 امیـه  بنـی شـد، بـاز    9با فتح مکه پیروزي از آن رسول خـدا  کهبا اینپیوسته بود، 

و منتظر  داشتند نگهرا در درون  هاشم بنیدشمنی دیرین خود با  ها شکست ازاین پس
آنـان در ظـاهر وارد    ،بدین ترتیـب . بودند هایشان طرحفرصتی مناسب براي اجراي 

یکـی از اعضـاي    کـه  د و در زمـان بـه خالفـت رسـیدن عثمـان     دایره اسالم شـدن 
وي نیز بـه   ساله دوازدهو در طول خالفت  گردآمدند، در اطراف وي شان بودخاندان

  .ندبر نیروي سیاسی، اقتصادي و موقعیت قدرت خود افزود اي العاده فوقصورت 
امویان پس از تصاحب چنین قـدرتی و متعاقـب قتـل عثمـان و بـه خالفـت       

 ،را ضروري ندانستند و حتی بدتر از آن آن حضرت، بیعت با 7علیامام رسیدن 
و جرم قتل عثمـان را بـه    ندبراي مقابله با خلیفه، مشروعیت وي را زیر سؤال برد

گونـه  بـدین . کردنـد  گردن امام انداختند و این موضوع را دلیل عصیان خود اعالم
  .جا شروع نمودنداموي را از این -هاشمی هاي جنگنسل دوم 

، بـدویت و مـدنیت   )صـفین (در این جنگ نسل دوم بین امویـان و هاشـمیان   
بـر اسـاس    کـامالً که در ایـن نبـرد    7امام علی. نددوباره در مقابل هم قرار گرفت
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بود  اي معاویه، در مقابلش جنگید میو احترام به قوانین الهی  ها جنگحقوق مدنی 
بـا   .جنگیدمیکه با تکیه بر عادات بدوي قدیم و حیله، دسیسه، زورگویی و ظلم 

معاویـه   هـاي  جنگ ایشاندریافت که  توان مینیز  7امام علی هاي خطبهدقت در 
و  انـد بـدوي دانسـته   -جاهلیـت و مـدنی   -اختالف بین اسـالم  ،را در ذات خود

امـام حتـی در   . انـد ذکـر کـرده   مسألها پوششی بر این تقاضاهاي دیگر وي را تنه
این اختالف را اختالف حق و باطل، عدالت و ظلم، و اخـالق و   ،برخی سخنانش

  .اندوصف فرمودهمنفعت 
را در  حضـرت  هـاي  دیـدگاه سند مهمی است کـه   7از امام علیسخن ذیل 

امـام  . کنـد مـی و اهداف جنگ صفین روشن  ها زمینهو معاویه و نیز  امیه بنیمورد 
  :فرمایندمی

 ؛اسـت  امیـه  بنـی ین ترسم از فتنه تر بیش ،که پیش روي شماست هایی فتنهاز 
و ماننـد   بینـد  نمـی مانند شـخص کـوري اسـت کـه چیـزي را       ،این فتنه زیرا

خداوند را قسم که پـس از مـن   . دهد نمیاست که چیزي را نشان  ايتاریکی
و  شـوند  مـی بدترین صاحبان امري خواهند بود که بـر شـما مسـلط     امیه، بنی

هنگـامی کـه   . که به آنان سودي برسـاند  گذراند میکسی را در میانتان راحت 
آن موقـع نـه عالمـت و     ،تمامی چیزهـاي ترسـناك دوران جـاهلی بـازگردد    

   1.از هدایت است و نه خبري انذار دهنده موجود است اي نشانه
از یـک قبیلـه، چـارچوبی     تر باالکه امویان  دانستند میخوب  7حضرت علی

و این موضوع با سنت مـدنی   کنند میفکري هستند که ذهنیت بدوي را نمایندگی 
که امویان  ندبه ویژه بر این عقیده بود. به تمامی متفاوت و ضد آن است 9پیامبر

. ادرا در لباس اسالم ادامـه خواهنـد د   شان بدوي -سنت، فرهنگ و اصول جاهلی

                                                           
  .۱۲۱، ص البالغه نھج.  ١
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بدوي زمانه خـویش یعنـی معاویـه را     -نماینده جاهلی زمینه،در این آن حضرت 
  : فرمودند و  کردند هم در این چارچوب ارزیابی 

مانند این است که از مـادري   کنند میخواهی عثمان را از من کسانی که خون
را ) عـادت جـاهلی  (و بـدعتی مـرده    کنند میکه شیرش قطع شده طلب شیر 

   1.زنده کنند خواهند می
بجنگم یا به انکـار چیـزي برخیـزم کـه بـر محمـد       ) معاویه(یا باید با او «
  2».است شده نازل

  
  تاکتیک معاویه براي حاکم کردن بدویت بر مدنیت

بـه ارمغـان آورده بـود، رهبـري اسـالمی بـه        9در مدنیت اسالمی که پیامبر
وحـدت   ،موضوع رهبري عالوه بردیگر جدا نبود و عناوین دینی و سیاسی از هم

هـم در مـورد    9پیامبر. شد میزندگی حفظ  هاي حوزهدین و سیاست در تمامی 
و هـم بـه تنظـیم دنیـاي      کردند میمسائل مربوط به دنیاي بیرونی افراد راهنمایی 

که در مسجد پیشواي  گونه همان آن حضرت. نددرونی و آخرت آنان مشغول بود
 غیـر از . ندرهبـري جنـگ را بـر عهـده داشـت      نیـز  هـا  جبهه، در ندنمازگزاران بود
. همین راه را ادامه دادند ،برخی نواقص رغم بهسه خلیفه اول نیز  7حضرت علی

تمام کرده  9آن راه را به همان صورت و از جایی که پیامبر 7علیحضرت اما 
هیچ جایگـاهی در اداره   9از خاندان اموي که پیامبر براي مثال،. ادامه داد ند،بود

، در دوران خلیفه اول، یزید پسـر بـزرگ ابوسـفیان و در    دادند نمی ها بدانه جامع
والی شام منصوب شـدند؛ امـا بـا     عنوان بهدوران خلیفه دوم برادر او یعنی معاویه 

و  ندرا عملـی سـاخت   9دوباره رهنمود رسـول اکـرم   ایشان 7خالفت امام علی

                                                           
  .۵۷، ص البالغه نھج.  ١
  .۸۰، ص البالغه نھج.  ٢
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بـر   آنانکه ماندن  دانستند میزیرا  ند؛امویان را از هسته اداره جامعه دور نگه داشت
و رهبري  شود میبه احیاي دوباره بدویت و گشایش راه سلطنت ختم  ،سر قدرت

منتهـی بـه سـلطنت را     هاي راهتمامی  دلیل،به همین . گردد میاسالمی نیز دوپاره 
امـا  . نـد و هیچ فرصتی را براي کسانی که خواهان باز کردن آن بودند، نداد ندبست

 ،امویان در دوران هر سه خلیفه اول زیرا ؛نبود میسرر این راه به راحتی موفقیت د
در  یعنـی موقعیت خود را به شدت تحکیم بخشیده و دورتـر از مرکـز خالفـت،    

  .ایجاد کرده بودند ناپذیر خللمستحکم و  تقریباًبراي خود پایگاهی  ،شام
دولـت و یـا   که هنگام تغییر رئـیس   استبه این صورت  ،دولتی مراتب سلسله

بـه منـاطق    ،و یـا طـی چنـد سـال     یابند مینیز تغییر  ها والیخلیفه، مقامات باال و 
در آن زمان که خبري از تکنولوژي نبود، ماندن  به ویژه .شوند میمختلفی فرستاده 

این احتمال  هرلحظهدرازمدت یک والی بر سر قدرت و در جایی دورتر از مرکز، 
ـ ایجاد قدرتی جدید دست ز که وي به آورد میرا به وجود  د و دولتـی تـازه بـه    ن
هـر سـه   . این موضوع براي جامعه اسالمی آن دوره نیـز مطـرح بـود   . وجود آورد

و یـا در   نـد دادمـی تغییر  بار یکرا دو سال  ها والیتمامی  ،خلیفه به غیر از معاویه
ار اما چه حکمتی بود که بـراي معاویـه ایـن کـ    . گرفتند میمناطق گوناگون به کار 

 اي ویـژه حتی خلیفه دوم که نسبت به این موضـوعات حساسـیت   . شد نمیانجام 
وقتی شکایت از اشتباهات و اقدامات غیراسالمی معاویه را نزد وي بردند،  ،داشت
او در حکم کسـري بـراي ایـن    . کاري با معاویه نداشته باشید«: پاسخ داد گونه این

ي ملحد یا قیصـر  ابنابراین عمر ایرادي در تشبیه کردن معاویه به کسر »!امت است
در  بلندمرتبـه  مـأموران که خلیفه دوم که تمامی والیان و طرفه این. دید نمیالئیک 
، معاویه نیز جسـارت  خیزد برمیبه حمایت از معاویه  گونه این ،ابا داشتند برابرش
پس از به خالفت . ندادبه دل راه سلطنت آینده خود ترسی  ریزي پیو براي  یافت
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رساندن خلیفه سوم نیز که از خون خودشان بود، معاویه و امویـان دیگـر تمـامی    
  .کردند دولت به عنوان ملک خود استفاده از و  ندمراکز قدرت را به دست گرفت

ایـن ذهنیـت را   پس از رسیدن به خالفت، باید ابتـدا   7علیامام بنابراین 
با  خواست میساله بر سر قدرت بود و  25سالیان دراز  که در طولزدودند می

 .و جاهلی خـود را بنشـاند   اي قبیلهتمام نیرو به جاي مدنیت اسالمی، فرهنگ 
از همـان روزهـاي    ،دارانشان که از این قصد امام خبر داشـتند و طرف امیه بنی

جنگ جمل را ناکثین  طرف، ازیک. نمودند اندازي سنگاول خالفت شروع به 
را  7با بهانه کردن خون عثمـان، امـام علـی    ،راه انداختند و از سوي دیگر به

صاحب  هاي گروه. کردند تحریک  ایشانو مردم را علیه  نمودندقاتل او معرفی 
جامـه عمـل    آن حضـرت نفوذ نیز که نتوانسـتند بـه انتظـارات خـود توسـط      

خالصـه قیـامتی هرچنـد    . ایجـاد کردنـد   یشـان جبهه دیگري علیه ا ،بپوشانند
  .کوچک بر سر امام به راه انداختند

مشـهور شـدند،    هـا  جملیو به  ندکسانی که از بیعت روي گرداند شکلمحل 
برخیزد  معاویهکار سخت این بود که به مبارزه با امویان و . براي امام سخت نبود

و الئیسـیزم ابتـدایی    زنـد بین دین و دنیا فاصـله اندا  ،با لباس دین خواستند میکه 
نـام   بـا خالفـت را   خواسـتند  مـی اینان وقتی . را احیا نمایند) بدوي اي قبیلهنگاه (

آن خالفتی را کـه مـردم از سـه     خواستند نمی وجه هیچ بهخالفت به دست گیرند، 
خالفتی که اینان به دنبالش بودنـد و تنهـا   . ادامه دهند ،خلیفه اول در ذهن داشتند

تنی چند از مسلمانان از آن آگاه بودند، خالفتـی از نـوع سـلطنت    و  7امام علی
بـا آن   داشـتند،  مـی خالفتی که امویان در فکرشـان بـود و آن را پنهـان نگـه      .بود

. به کلی متفاوت و ضد هم بـود  ،تصوري که مسلمانان آن زمان از خالفت داشتند
  :از اند عبارت ها تفاوتبرخی از این 
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یعنی خالفتـی کـه    ؛ان از خالفت، خالفت نبوي بودتصور مسلمانان آن زم. 1
 که درحالیبود؛  ستمگراندشمن ظلم و  ،این نوع خالفت. باشد 9پیامبر گرتمثیل

و نیرویش را از آن  یافته پرورشسلطنتی بود که با ظلم  ،امویان مورد نظرخالفت 
  .گرفت می

تعیین خالفت اگر فرض بر (خالفتی که اکثریت مسلمانان قائل بدان بودند . 2
لـی خالفـت   و ،خالفتی بر اساس شـورا و انتخـاب بـود    ،)بر اساس انتخاب باشد

 .بود خواري رشوهبا تکیه بر استبداد، حیله و ، امویان تأکیدمورد 

بـاالتر   ،حقـوق  ،)حتی در نگاه رؤسا(در نگاه مسلمانان آن دوره به خالفت . 3
یـان، خلیفـه در جایگـاهی    امو موردنظرفقط در خالفت . از هر چیزي قرار داشت

تفاوت بین این دو این بود که یکی دولت . گرفتمیباالتر از حقوق و قانون قرار 
 .قانون و حقوق و دیگري دولت امتیاز بود

سـعادت دینـی و    تـأمین براي  اي وسیله ،خالفت در دید مسلمانان آن زمان. 4
چیزي به دین و دنیـاي   ،امیه بنیخالفت از نگاه  که درصورتی ؛بود ها انساندنیوي 

و خالفتی بود کـه تنهـا بـا مسـائل خودشـان و اطرافیانشـان        کرد نمیمردم اضافه 
 .داشت سروکار

بود کـه دیـن بـر آن     اي وسیلهدر نگاه مسلمانان آن دوره به خالفت، دولت . 5
. براي سوار شدن دولت بود اي وسیلهدین  ،برعکس در تصور امویان. شد میسوار 

 .ولی در دومی دولت دین را رفتگ میدولت را به کار  ،در اولی دین

و بـه دیگـري   » خالفـت نبـوي  «بـه یکـی    ،بنابراین در دیـد مردمـان آن دوره  
و مسلمانان هر چه کشیدند نیز از این دو بود و هر  شد میگفته  »خالفت سلطانی«

 "امامـت و والیـت  "در برابـر   ،دیگر متفاوت بودندچند در خیلی از مسائل با یک
دشمنی یکی از درون و دشـمنی آن دیگـري هـم از درون و    . موضعشان یکی شد
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به مانند دو سر قیچی  ؛دشمنی یکی پنهانی و دیگري آشکارا بود ؛هم از بیرون بود
پس، این دو در . قادر به اجراي کارکرد خود نبود دیگري ،بودند که اگر یکی نبود

 .از بین ببرندرا  »والیت«کنار هم قرار گرفتند و خواستند که 

بـه مـدت شـش مـاه      7فرزنـدش امـام حسـن    ،7پس از شهادت امام علی
 ،با تمام قـوا  9پیامبرو جدش  7علیامام نیز مانند  آن حضرت. کردندخالفت 

و هـیچ فرصـتی بـراي تبـدیل آن بـه       ندداشت تأکیدواحد بودن رهبري اسالمی بر 
مسـلمانان،   طلبـی  عافیـت  و نیـز امویان  هاي دسیسهاما حیله و . سلطنت قائل نبود

ابتـدا اطرافیـان امـام را    هـا  آن. را نقش بر آب کـرد  7امام حسن هاي تالشتمام 
 7شاید اگر امام حسـن . دار نمودندرا به صلح وا حضرتجذب کردند و سپس 

معـدود مسـلمانان آگـاه را نیـز بـه       عالوه بر آن حضـرت،  پذیرفتند، نمیصلح را 
بـه  . مانـد  نمـی و از اسالم به غیر از نامش دیگر چیـزي بـاقی    کشاندند مینابودي 

که بعد از مـرگ معاویـه   به شرط این ،موقت بس آتشامام با امضاي  ،همین علت
 7خالفت به بـرادرش امـام حسـین    ،خالفت به خودش و در صورت فوت امام

  .ندو قدرت را به معاویه سپرد ندواگذار شود، از مقام خالفت کنار رفت
بـه منظـور    ،که به سرکردگی معاویه خالفت را به دست گرفتـه بودنـد   امویان

بعـد نیـز   . وسیله کردن دین براي سلطنت، ابتدا سیاست را از دیانت جـدا کردنـد  
حال، تفکر الئیک روزگـار  . مانده بود، دین را تسلیمش کردند دین بیسیاستی که 

به میان آمد و اولین  »سلطه« گاه تکیه ترین بزرگبه عنوان  ،ما نیز از آن روز به بعد
  .مخترعان آن در تاریخ اسالم هم امویان و معاویه بودند

  
   نتیجه

اسـالم  «یکـی   :قرار گرفت ها انساندین متعالی اسالم به دو صورت در اختیار 
 7حسین امامو 7حسنامام ، 7علیامام ، 9محمد حضرت و به دست »مدنی



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    482

از آن روز بـه  . و به دست ابوسفیان، معاویـه و یزیـد   »اسالم بدوي«و دیگري هم 
امتحانشـان را در ایـن دو مسـیر    اند؛ ن این دو مسیر را پیمودهاناتمامی مسلم ،بعد

کسانی کـه از مسـیر   . اند نمودهداده و جایگاهشان را هم از این دو مسیر مشخص 
صـحبت   جـا  همه، قرآن کریم نیز در اند زیرافریفتهخود را  گویند میسومی سخن 

. اسالم و کفر، حق و باطل، زیبا و زشـت، راسـت و کـج    :کند میاز این دو مسیر 
شب و روز، گرم و سرد، تلخ و  :دهد میطبیعت نیز از دو مسیر به سیر خود ادامه 

نیـز بـه    هـا  بنـدي  گـروه و  هـا  گـروه  ،به همین ترتیـب ... و شیرین، شادي و حزن
هسـتند و آنـانی کـه در مقابلشـان      :بیت اهلآنانی که در کنار  :است گونه همین
. اند پرداختهو آنانی که به مقابله با آن  اند امامت، آنانی که تابع والیت و اند ایستاده

خواه مسیر و خـط خالفـت   ) اند ایستاده :بیت اهلکسانی که مقابل (براي اینان 
 مسـیر و خطـی   هـا  ایننامیده شود و خواه خط سلطنت، هیچ فرقی ندارد، هر دو 

  .قرار دارند :بیت اهلهستند که مقابل 
عقل،  :نیز الزم بود که از سه طریق با اینان به مبارزه بپردازد »والیت و امامت«

دیگر  و ،7، شمشیر را امام حسین7عقل و شمشیر را امام علی. شمشیر و صلح
سـالمت را،   »صـلح «. را برگزیدند صلح نیز 7امام حسن ها آن رأسامامان و در 

امـا  . عزت را به ارمغـان آورد و بـاختی در میـان نبـود     »شمشیر«غلبه را و  »عقل«
فـرق   اساساً. بود »ذلت«و  »مغلوبیت«، »دعوا«ماند،  میراثی که از جبهه دیگر به جا

پس سالم بر کسانی که عقلشـان را بـا والیـت    . این نبود غیراز بهایمان و کفر نیز 
و با صـلح، سـالمت را    دهند میترجیح عزت را به ذلت  ،، با شمشیردهند مینیرو 

  !یابند میو آنانی که با آن خورشید، روشنی  دهند میبه اسالم و امت هدیه 



 

  
  
  
  
  و ایرانیان 7امام حسن

  
  سیدمحمود سامانی

  
  چکیده

، چندان گسترده نبـود و موانعی دالیلنابه ببا ایرانیان،  :بیت مناسبات اھل
بـدین . کـرد ینمـرا ایجـاب  نزدیک یداشتن روابطوضعیت زمانی خاص، و 

که اصل رابطه مسلم است، در منابع، اطالعات زیادی از  سبب و با وجود این
از مباحث اساسی در . مناسبات امامان نخستین با ایرانیان منعکس نشده است

ــاریخ ــبات ھــر یــک از  ت ــد و چگــونگی مناس ــران دوره اســالمی، فراین ای
کم بـرای نیز دست 7حسندر این میان، امام . با ایرانیان است :بیت اھل

مدت کوتاھی، به عنوان خلیفه مسلمانان با ایرانیان نیز ارتباط داشـته اسـت 
مطالب و چارچوب این . کمتر مورد توجه قرارگرفته است که چگونگی آن

: پس از کاوش بسیار در منابع مختلف فراھم شـد، در چنـد محـور مقال که
با ایرانیان تا پیش از خالفت، مناسبات با ایرانیان در  7مناسبات امام حسن

العمل ایرانیان در برابـر مسأله خراج فسا و دارابگرد و عکس عصر خالفت،
در این پژوھش، سعی شده تا تصویری . ، تنظیم شده است7رمؤمنانیامسب 

بـا ایرانیـان ارائـه شـود و  :بیت در حد بضاعت، از مناسبات یکی از اھل
ی ھـا پژوھشو  ھـا بحثای را بـرای ورود بـه ، دریچهشیھا یکاسترغم علی

بـا  7مناسـبات امـام حسـن این اسـت کـهفراروی   پرسش. جدید باز کند
بـا  7ایرانیان چگونه بود؟ فرضیه مقاله آن است که مناسبات امـام حسـن

  .است ایرانیان محدود بوده
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، دارابگرد، ایرانیان، بیعت، کارگزاران، رانیا ،7حسنامام  :گان کلیدیواژ
  .طبرستان

 
  قدمهم

در روز پنجشـنبه   ،ملقب بـه مجتبـی   7طالب ابیابومحمد حسن بن علی بن 
 3زهـرا در مدینه منوره از حضرت سال سوم هجري ماه مبارك رمضان  پانزدهم

سال بود کـه هفـت سـال آن بـا جـدش       47مدت عمر آن حضرت . ندمتولد شد
، سی سال با پدر بزرگوارش و ده سال نیز دوران امامت آن حضـرت  9اهللا رسول
 27سرانجام آن حضرت در . ماه بود حدودهفت 7حسنمدت خالفت امام . بود
همسـرش  به دسـت  هجري بر اثر مسمومیت  50صفر سال  28چهارشنبه در  روز

عده که به بـه  و در بقیـع   ندبـه شـهادت رسـید    ،تحریک معاویه صورت گرفت ج
  1.خاك سپرده شدند

  
  معرفی ایرانیان

کسانی هستند که در محدوده قلمرو ساسانیان  ،مقصود از ایرانیان در این مقاله 
، اطلس تاریخ اسـالم  تابکن مونس در یحس 2.در آستانه ظهور اسالم ساکن بودند

  : است ن شناساندهیرا هنگام ظهور اسالم چن یانقلمرو ساس ییایمحدوده جغراف

                                                           
؛ یداّهللاٰ مقدسی، ۴۶۲- ۴۸۲، ص مقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج اصفھانی، ۴۶۱، ص۱ج ، الکافیکلینی، : نک .١

 .۲۸۷-۲۴۶، ص :معصومانبازپژوھشی تاریخ والدت و شھادت 
، ۱۳۵۰، زیر نظر سیدحسین نصر، احمد مستوفی، عباس زریاب، تھران، دانشگاه تھران، اطلس تاریخی ایران. ٢

ی غربی خلیج فارس به اطاعت ایران در آمده بود ھا کرانه؛ از زمان شاپور دوم ساسانی تمام ۸نقشه شماره 
حکومت بحرین بزرگ نیز زیر . ر نفوذ مستقیم ایران بودندای از قبیله بکر بن وائل زیقبایل ساکن بحرین و دسته

؛ ۲۰-۱۷ ص ،۲، ج تاریخ مردم ایران؛ ۱۲۹ص  ،۴، ج تاریخ ایران کمبریج. (شد یمنظر مستقیم ایران اداره 
 .۶۵۵-۶۵۰ص ، ایران در زمان ساسانیان؛ ۳۷۹، ص تمدن ایران ساسانی



 485و ایرانیان     7امام حسن

ـ فـالت ا  ایرانیان ساسانی بر ،در آسیاي شرق هنگام ظهور اسالم ران تـا رود  ی
ن یایشـان سـرزم   امپراتـوري ز کـ شرق تسلط داشتند و مر) شمال(مرغاب در 
   1.رانه دجله بودکواقع بر» سفونیت«ا ی، »نیمدا«تختشان شهر یعراق و پا

قلــب  یعنــیرانشــهر ین عــراق را دل ای، ســرزمیدر گزارشــ يحمــو یــاقوت
  : س دانسته و نوشته استکت فرممل يها نیسرزم

جـان و  ین نهـر بلـخ تـا آذربا   یم و قبـل از اسـالم، مـاب   ین فارس در قدیسرزم
  2.ابل و طخارستان بوده استکران تا کارمنستان تا فرات تا عمان و م

هرهاي تازه تأسیس عراق ماننـد کوفـه و   در ش ،البته برخی ایرانیان بنابه دالیلی
ـ  به  در ارتباط بودند که :بیت اهلساکن شدند و با  بصره ه آنان نیز در ایـن مقال

  .شوداشاره می
زیـرا   انـد؛ با ایرانیان ارتباط داشته 7حسنامام  دیترد یبباید یادآوري کرد که 

کـه ایرانیـان    )به مدت بیش از پـنج سـال  (آن حضرت افزون بر حضور در عراق 
با ایرانیـان ارتبـاط    نیز انمدتش کوتاهبسیاري در آن ساکن بودند، در مدت خالفت 

سـخن   دوران خالفـت  نخست از روابط امام با ایرانیان تا ،در این نوشتار. داشتند
ـ درنهاچگونگی ارتباط در عصـر خالفـت و    ازآن پسگفته خواهد شد و  نیـز   تی

  .شودآورده میطالبی روابط آن حضرت تا شهادت م درباره
  

  مناسبات تا پیش از خالفت) الف
  امام به ایران سفر .1

 و ایران در برخی منابع انعکاس یافتـه  7امام حسن دربارهیکی از مطالبی که 
منطقـه   سـفر آن حضـرت بـه    ،دارنـد  به آن تردید شدت گران شیعی بهپژوهشو 

                                                           
  .۵۲ص  مونس، اطلس تاریخ اسالم، نیحس .١
  .۲۲۷ ص ،۴ج ، ۲۸۹، ۱ج  البلدان، معجم اّهللاٰ یاقوت حموی، عبدابو . ٢
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در  7نیحسـ حسـن و امـام    امام ،یزارشگ مطابق. طبرستان در شمال ایران است
ـ در ا. انـد  داشـته ت کران شـر یاز نقاط ا یفتح برخ  نگـاران  تـاریخ  یبرخـ  ،بـاره نی
  :اند آورده

. کردوفه ک یوال يهجر 29را در سال اموي  د بن عاصیعثمان بن عفان، سع 
ـ رکُبن عـامر   عبداهللاو به  يبه و توسمرزبان  ـ کـ ز ی نامـه   ،بصـره بـود   یه وال

. د به جنگ طبرسـتان رفـت  یپس سع .خواندفرانوشت و آن دو را به خراسان 
   1.بودند يز با وین 7طالب یاببن  ین فرزندان علیه حسن و حسکند یگو

  :سدینو یم باره درایننیز  یم اصفهانیابونع
به عزم ملحـق شـدن بـه     آنجاحسن به عنوان رزمنده وارد اصفهان شد و از  

  2.ردکعبور  )نزدیک گرگان امروزي( جرجانمبارزان 
 بـه  ،در ایـن گـزارش   :بایـد گفـت   3.را آورده است ین گزارشیز چنین یسهم

بدون ) ق 279م (بال ذري  .حرکت این دو امام از مدینه به کوفه اشاره نشده است
  :سدینو یم، به این سفر اشاره کرده »فیما یقال«با تعبیر  ،ذکر سند

گوینـد کـه حسـن و حسـین     . برستان رفتپس سعید بن عاص به جنگ ط...
  4.نیز با وي بودند 7طالب ابین علی بن افرزند

  :سدینو یمنیز ) ق 310م ( يطبر 
چون حسن و حسین، ، سعید بن عاص با تنی چند از صحابه همسیدر سال 

به همراه سپاهی از کوفه به قصد خراسان راه ...حذیفه بن یمان، مالک اشتر و 
  . 5...افتادند

                                                           
 ،الکامل فی التاریخ، ریاث ابن ۳۳۳، ص ۳، ج تاریخ طبری؛ ۹۲، ص فتوح البلدان احمد بن یحیی بن جابر بالذری،. ١

  .۱۰۹۶، ص ۳ج 
  .۴۴،۴۷ص  ،۱ج ،ذکر اخبار اصفھانابونعیم اصفھانی، . ٢
  .۴۶، صتاریخ جرجان. ٣
  .۳۳۰، صالبلدان فتوح بن یحیی بن جابر بالذری، احمد .٤
 .۳۲۳ ص ،۳ج ، تاریخ طبریبن جریر طبری،  محمد .٥
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خلـدون بـا   کثیـر و ابـن  اثیر، ابنبعدي چون ابن نگاران تاریخگزارش طبري را 
در این گـزارش، حـنش بـن مالـک فـردي      . اند کردهاندك تفاوت در عبارات نقل 

مجهول و علی بن مجاهد نیز کذاب و جاعل حدیث و علی بن محمد مدائنی نیز 
گـزارش   1.با عنوان شخصی معرفی شده است که در نقـل حـدیث قـوي نیسـت    

کـه بـه جرجـان     9امبریپاز اصحاب «: سدینو یموي . است تردیدآمیزسهمی نیز 
بن عمر و حذیفه بن یمان هسـتند و گفتـه شـده     عبداهللا، حسین بن علی، اند آمده

زمان حضـور   و سخن سهمی مستند نیست که آنضمن  2.»حسن بن علی نیز آمده
  .آنان نیز مشخص نشده است

به ایران، اولیاء اهللا آملی و به تأسی از وي، مرعشی در  8نیحسنسفر  درباره
آملی با اشاره به شاخ و برگـی کـه   . اند کردهرا رد  ها آنصحت این اخبار تردید و 

  :نویسدمی ،به این خبر در افواه عمومی و باورهاي اهالی مازندران داده شده
در  کـه  آننخسـت   :حضور حسنین در سپاه سعید از دو جهت مردود اسـت  

به سفر آنان به طبرستان نشـده   اي اشاره ،شماري زندگانی این دو معصومسال
حضور ایشان به همراه مالک اشتر نخعی که به دشـمنی بـا    که آندیگر . است

   3.خلیفه سوم مشهور بود در سپاه والی وي صحیح نیست
اظهـار ارادت   انـاً یاحکه هیچ ارتباطی از اهالی مازندران با این دو امـام و   ضمن آن

 هـا  يطبرنامی از  8در این دوران ثبت نشده است و در شمار یاران حسنین ها آنبه 
ي هـا  یلشکرکشـ که محمد بن جریر طبري در شرح  صرف این ،از این گذشته. نیست

سیدجعفر عالمه  .به معناي همراهی نیست ،از حضور آنان یاد کرده ،سعید به خراسان

                                                           
 ۷یعلمواضع امام : نک ؛۱۱۹-۱۱۸، ص ۲۱، ج تھذیب الکمال؛ ۱۱۶، ص۶ج ، کتاب الجرح و التعدیل، یراز .١

  .)۲ج مجله تاریخ در آیینه پژوھش،(به بعد ۵۳ ص ، محسن رنجبر،در برابر فتوحات خلفا
  .۷ص ، جرجان خیتار .٢
 .۳۵ص  رویان و مازندران، خیتار .٣
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سـفر  بـاره  در هـا  گـزارش گونـه   ، پذیرش ایـن گران معاصر از پژوهش مرتضی عاملی
نقـل   رسد یمبه نظر  1.به ایران براي شرکت در فتوحات را رد کرده است 8نیحسن

جز ایـن   .شده باشد ساختهبراي مشروعیت بخشیدن به اقدامات خلفا، اخباري چنین 
و حضـور   7یعلـ م تا دوران خالفت اما و ایرانیان 7حسناز امام  ،مطلب یاد شده

  .اطالعی در دست نیست ،آن حضرت در عراق
  
  اقامت در عراق. 2

و پس  حضرتشروع خالفت پدر بزرگوارش، همراه آن  پس از 7حسنامام 
-در ایـن شـهر تـازه   . ندکوفه مستقر شد در، )اصحاب جمل( نیناکثاز دفع غائله 

تعداد موالی در کوفه بالغ بر  ،بنابه گزارشی. ایرانیان بسیاري ساکن بودند ،تأسیس
اینان به عنوان بخشی از . بیست هزار نفر بود و آنان بازار شهر را در اختیار داشتند

. اجتماعی عصر خالفت امیرمؤمنان نقش داشتند -در تحوالت سیاسی  ،مسلمانان
بـا   آمیـزي  محبتارتباط نزدیک و بسیار  ،خلفاي پیشین در مقایسه با 7یعلامام 

آن حضرت بـا اصـالحات اجتمـاعی و مسـاوات      2.ندایرانیان برقرار کردموالی و 
که برخی همانند میـثم   چنان ؛در دل آنان افکند را :بیتاهل بذر دوستی ،نژادي
. یافـت  دست 7یعلکه آزادکرده آن حضرت بود، به مقام مصاحبت با امام  تمار

-او در دین. بود حضرتنمونه دیگر آن رشید هجري از یاران نزدیک و بلندمرتبه 

وي جان خود را در راه دفاع . داري به جایی رسید که از برگزیدگان شیعه گردید

                                                           
  .۱۱۷، ص السیاسیه لالمام الحسن اهیالح .١
 .۱۴، ص صفین وقعه؛ ۴۹۹ص  ۲ج  ،الغارات ابواسحاق ابراھیم بن محمد ثقفی کوفی،. ٢
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و  گردید گذاشت و به دستور زیاد بن ابیه در کوفه مثله :بیتاهلو حمایت از 
  1.به دار کشیده شد
 ،در زمان فتوحـات مسـلمانان و پـس از آن    ،در کوفه) ایرانیان(حضور موالی 

جمعیـت  ) ق 60-40(که در زمان حکومت معاویه  اي گونه به ؛یافتروند سریعی 
معاویـه از فزونـی آنـان     کـه  گوینـد هنگـامی   2.آنان بالغ بر بیست هزار نفر گردید

شد و قصد کشتن آنان را داشت اما با مشـورت احنـف    زده وحشت آگاهی یافت،
  3.تمیم از این تصمیم منصرف شدبن قیس از بزرگان قبیله بنی

از بزرگـان عـرب،    يو افراد .نشستند یم 7یعلنار منبر امام کدر کوفه  موالی
 یگري داشتند، به حضور موالیه تعصب خاص عربک يندکس یمانند اشعث بن ق

 کـه  ایـن از  و .کردنـد مـی اعتـراض   7رمؤمنـان یامدر اطـراف  ) ایرانیان( و حمرا 
   :گفت یماشعث  4.ن بودندیخشمگ، ل با آنان برابر شدهیت اشراف قبایموقع

و  اند کردهتو بر ما غلبه  يجلو رو) انیرانیا(ان یرون سرخین، ایرالمؤمنیام يا
  . يریگ ینمرا  ها نیاتو جلو 

  : گفتخشمگینانه سپس 
   »!است کاره چهه عرب کامروز نشان خواهم داد «

  : فرمود 7یعل
 هـا  آنو  کننـد  یمـ خودشان روزها در بستر نـرم اسـتراحت    ها گندهم کن شیا
گـاه از  و آن نماینـد  یمـ ت یگرم به خاطر خدا فعال يروزها) انیرانیو ا یموال(

ه کـ قسـم بـه خـدا    . اران باشمکنم تا از ستمکرا طرد  ها آنه ک خواهند یممن 
بـه خـدا   «: دم فرمـود یشن 9از رسول خدا، دیرا آفر یافت و آدمکدانه را ش

                                                           
 .۳۲۷، ص ھمان .١
  .۸۷ص ، الحیاه االجتماعیه و االقتصادیه فی الکوفه .٢
 .۳۶۱ص  ،۳، ج العقد الفریدعبد ربه،  ابن .٣
  .۵۳ش  ، مجله مشکواه،مردم شناسی کوفه: نک .٤
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در د زد، یـ ر خواهیاسالم با شمشان را به خاطر یرانیا ،در ابتدا شما کهچنان هم
  1.»ر خواهند زدیان به خاطر اسالم شما را با شمشیرانیا آینده

در کنار پدر بزرگـوارش بـا ایرانیـان سـاکن در کوفـه ارتبـاط        7امام حسن 
ن و شـهر انبـار،   ینشـین هماننـد مـدا   مناطق ایرانی ، نیز در مسیر صفین درندداشت
نیز از هـدایاي دهقانـان بـه     ییها گزارش. ندودنمو با ایرانیان دیدار  کردند توقف
، وي طالـب  ابـی بنابه نقل هیثم بن عدي از عبداهللا بن جعفر بن  .است رسیدهامام 
آن . صحبت کـرد  7رمؤمنانیامایرانی در عراق با  2نیازهاي برخی دهقانانباره در

حضرت پس از حل مشکل دهقانان ایرانی، از پذیرش چهل هزار درهم به عنـوان  
  :قدردانی خودداري کرد و فرمود

  ؛ انا قوم النأخذ علی معروف ثمناً 
  3.میکن ینم، بها و پولی دریافت میده یمخاندان به خاطر نیکی که انجام  ما

 4گروهی از دهقانان اهل سواد، در ضمن تماس با مردم عراق، با 7رمؤمنانیام
اینـان  . بودنـد  اخاندان کسـر  هسلط زیرفتح این سرزمین از که قبل  ندرو شدهروب

گرفـت، بـراي    پس از استقرار آن حضرت در کوفه که در پی نبرد جمل صـورت 
به دسـتور امـام،    ،تهنیت نزد آن حضرت آمده بودند و چون تعداد ایشان زیاد بود

آنـان بـا    گوهـایی کـه  طی گفت. تعیین کردند» نرسا«به نام گویی و سخن  ندهینما
ایشان حکومـت   ، براچند نفر از خاندان کسر ند کهامیرمؤمنان داشتند، امام پرسید

                                                           
، ص ۱۴، ج یمطھر دیشھ استاد آثار  مجموعه: ، نک۳۴۱، ص الغارات ابواسحاق ابراھیم بن محمد ثقفی کوفی، .١

۱۲۹. 
جمع دھقان که معرب دھگان است و معنای آن کدخدا است نه کشاورز عادی، رئیس روستا، بازرگان،  نیدھاق .2

 ).٤٠٠ابجدی، عربی، ص  فرھنگ( .ندیگوبزرگ ده را نیز دقان 
 .۵۳ص  ۲ج ، تحقیق محمودی، انساب االشرافبن یحیی بن جابر بالذری، احمد . ٣
؛ رجل من عظماء دھاقین ۱۵۴، ص االخبار الطوال؛ احمد بن داود دینوری، ۱۴ـ  ۱۲، ص وقعه صفین: نک .٤

 .۴۷۶ـ  ۴۷۵، ص فروغ والیت: العراق یسمی نرسی؛ نک
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آن حضرت از سـیرت و روش حکـومتی آنـان     .پادشاه 32 :پاسخ دادند. اند داشته
خسـرو   که اینتا  در کارهاي بزرگ یکسان بود ها آن روش« :نرسا گفت. پرسیدند

به پادشاهی رسید و به جمع مال و ثروت پرداخت و بر ) زیخسروپرو( هرمزپسر 
آنچه را مال خـود   و نمود آنچه مال مردم بود ویران. خالف پیشینیان ما رفتار کرد

فشار گذاشـت کـه بـر     زیرو ایرانیان را  نمودچندان مردم را خوار  و کردبود آباد 
امام پس از شنیدن پاسخ آنان، خطاب به این  »...به قتلش رساندند و دندیشوروي 

  :ندفرمود ها یرانیادسته از 
. را آفرید و از هر انسانی جز عمل به حق راضی نیسـت  ها انسانخدا به حق 

کـه  مایۀ تذکري است از آنچه خداوند عطا کـرده و آن ایـن   ،در سلطنت الهی
مملکت بدون تدبیر قوام ندارد و حتماً باید حکومتی برپـا باشـد و کارهـا در    

 هرگـاه پـس  . که متأخران به گذشتگان بـد نگوینـد   ردیپذ یمصورتی وحدت 
افراد متأخر به گذشتگان بد گفتند و با روش نیکوي آنان مخالفت ورزیدنـد،  

  . هم خود را نابود کردند و هم دیگران را
ایـن دیـدار    1.را بر خودشان امیر کـرد  »نرسا«بزرگ آنان  7انآن گاه امیرمؤمن

  .ن بودانانشانه توجه ایرانیان به خیرخواهی خلیفه مسلم
از  يا فهیطابه ساباط مداین رسیدند،  7رمؤمنانیام که هنگامیاعثم، به نقل ابن

پــس  .داشــتند عرضــه  را دهقانــان نــزد آن حضــرت آمدنــد و حاجــات خــویش
جا حرکت کرده، به موضـعی فـرود   حاجات را بنواخت و از آن امیرمؤمنان ارباب

در  امـام  ،بنابـه گـزارش یعقـوبی    2.بود او سراهاي کسر ها کوشکجا آمدند که آن
دهقانان هدایایی نـزد   ؛»فلقیه الدهاقین بالهدایا« :ندمسیر صفین به مداین وارد شد

؛ »نفیض علـیکم فردها و قال نحن أغنی منکم بحقّ أحق بأن «.آن حضرت آوردند

                                                           
  .۳۵۸ ص ،۳۲ج ، االنوار بحار ؛ محمد تقی مجلسی،۱۳۴ش  ۴۶۷ ص ،۱ج ، السعاده نھج .١
 .۵۰۱مستوفی، ص ، ترجمه محمد بن احمد الفتوح بن اعثم کوفی،احمد  .٢
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سزاوارتر بـه   ما :ندو چون از علت امتناع پرسیده شد فرمود ندآن حضرت نپذیرفت
 1.دادن هدیه بر شما هستیم و بی نیاز از شما

ـ بـه مشـاهده   ) پایتخت ساسانیان( نیمداامام در  و نمـاز   نـد پرداخت ااق کسـر ت
تا مردم  نددادگاه به یکی از فرماندهانش به نام حارث همدانی فرمان آن .ندخواند

 :او با صداي رسا اعـالم کـرد  . مداین را براي شرکت در نبرد با معاویه فرا بخواند
با  ».هرکس براي رفتن به جنگ آماده است در نماز عصر امیرمؤمنان حاضر شود«

امـا عـدي بـن     ،نـد خود شهر را ترك کرد 7اعالم آمادگی اهل مداین، امام علی
و او طی سه روز با هشتصـد نفـر بـه     نداه داشتحاتم طایی را براي بسیج نیرو نگ

نفر از اهل مداین به  چهارصدپسرش یزید بن عدي نیز پس از او با . امام پیوست
  2.آن حضرت پیوست

در  تـوان  یمـ دیگر مواردي اسـت کـه    از ،7مومنانانبار از امیر مردماستقبال 
 ،هجـري  36در سـال  7رمؤمنـان یام. عصر خالفت آن حضرت بدان اشـاره کـرد  

جـا دهقانـان   آن در 3.دو روز در انبار اقامت فرمود ،هنگام عزیمت به جنگ صفین
ــی  ــک «ایران ــوش نوش ــاك (»بنوخ ــربت پ ــد و از   4)ش ــتقبال کردن ــان اس از ایش
 ها آنامیرمؤمنان به . پیاده شدند و در رکابش شروع به دویدن کردند شانیها مرکب
 دیـ کن یمـ ت و از ایـن کـار کـه    براي چیس دیا آوردهاین چهارپایان را که « : فرمود

ین اسـت  ارسم و عادت ما « :گفتند »چه قصدي دارید؟) دیود یمو  دیا شدهپیاده (
امـا   .میکن یمرا احترام  ها آنو  میدار یمروایان خود را بزرگ فرمان لهیوس نیبدکه 

                                                           
 .۱۳۰، ص۲ج: یعقوبی خیتار بن ابی یعقوب یعقوبی،احمد . ١
  .۲۰۲ص  ،۳ج ،نھج البالغه شرح .٢
 .۱۶۷، الطوال االخبار ؛ احمد بن داود دینوری،۱۴۴ـ  ۱۴۳، ص صفینوقعه . ٣
فاستقبلوه ببراذینھم أی الشراب الطیب، » خوش نوشک«کان فی مدینة األنبار دھاقین من الفرس یدعون بنو و  .٤

 .۹۲ص  ،۵ج  ،موسوعه التاریخ االسالمی )بغالھم(
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و  و مسـلمانان غـذا آمـاده کـرده     شمابراي  .شماستاین چارپایان پیشکش براي 
ـ ا آوردهبسیار فـراهم   علوفهبراي چارپایان هم   کـه  ایـن «: آن حضـرت فرمـود   ».می

به خـدا سـوگند    ؛احترام کنید گونه اینروایان را رسم شماست که فرمان دییگو یم
روایـان سـودي نـدارد، فقـط شـما خـود را بـه زحمـت         دویدن شما براي فرمان

ست دارید چارپایان را از شما اما اگر دو !برخورد نکنید گونه ایندیگر . دیانداز یم
خوراکی هم که براي ما . میریپذ یمرا به حساب خراجتان از شما  ها آنبگیریم، ما 

، خوش نداریم که چیزي از مال شما را جـز بـا پرداخـت بهـاي آن     دیا کردهتهیه 
و سـپس بهـایش را    میکنـ  یمـ ما آن را ارزیـابی   ،اي امیرمؤمنان«: گفتند ».بخوریم

که خـود   يا آذوقهاگر بهایش را معلوم نکنید ما به همان «: فرمود ».خواهیم گرفت
و  ارانیـ اخت صـاحب ، اي امیرمؤمنـان، مـا موالیـان   «: گفتنـد  ».میکنـ  یمداریم اکتفا 

به ایشـان پیشـکش دهـیم و     که اینرا از  ماآیا  ؛دار از اعراب داریمخواجگانی نام
همـه اعـراب   «: فرمـود  »؟یـد کن یمـ د نیز منـع  نچیزي از ما بپذیر که اینآنان را از 

داران شما هستند، اما به هیچ یک از مسلمانان روا نیست که پیشکش شـما  دوست
گـاه  آن ».به ما خبر دهید ،د و اگر کسی چیزي از شما به زور غصب کندنرا بپذیر
  1.ندخود ادامه داد به راه

  : در گزارش دیگر آمده است
به شهر انبار، اهل آن استقبال گرمـی از آن حضـرت    7با ورود امام علی
. هدایا نزول و علوفه آوردند و اسباب نیکو پیش کشیدند، به عمل آورده

مـا را  «: گفتند» ؟دیا آوردهاین اسباب و اطعمه را چرا «: امیرمؤمنان پرسید
- عادت چنین رفته است که امیـران و بزرگـان را از ایـن جـنس خـدمت     

، این اسـت کـه پـیش    میساز یمنثار  ها هیهدو  ها طعامو  میکن یم ها يکار

                                                           
  .۴۲۳، ص ۳۲ج ، االنوار بحار ؛ محمد تقی مجلسی،۱۴۴، ص صفین وقعه .١
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- به شرط آن، کنم یماسباب قبول «: حضرت فرمود» .میا آوردهامیرمؤمنان 

: گفتند» .را بها بدهیم ها طعامکه بهاي آن از اخراج شما محسوب داریم و 
نیکو نباشد که ما بهاي طعام بستانیم؛ اگر امیرالمؤمنین به وجه نزل قبول «
دسـتور   ،ما را در لشکر امیرمؤمنان آشنایان و دوسـتان اسـت   ،دیرماف ینم

چنان کنید؛ چه شما «: فرمود» .نزدیک ایشان فرستیم ها طعامفرماید تا این 
که دوستان خویشتن را به طعام مراعات کنید، منعی نیست لـیکن  از آن را

ا مر ،کاران من از شما چیزي خواهد اندك و بسیارخدمت اگر کسی که از
دو روز در انبار توقف کردند و پـس از آن بـه    7امام علی 1.اعالم دهید

  2.سمت صفین حرکت نمودند
  : بن ابی سفیان گزارش کرده است عبداهللابوالهیاج 

به من داد و ماننـد آن را بـه یکـی از    ) لباس(بردي  ،سواد ناندهقادهقانی از 
روز جمعه براي ایـراد خطبـه در مـداین     7علیامام . اهدا کرد 8نیحسن
 7حسـین امـام  و  7حسـن امـام  در این هنگام دو بـرد را بـر تـن    . ایستاد

 7حسـن  »ایـن بـرد چیسـت؟   « :مرا نزد آن دو فرستاد و گفت .مشاهده کرد
امـام   ».سواد عراق آن را به ما هدیـه داده اسـت   يها دهقاندهقانی از «: گفت
کـه   نـد چون بر ایـن بـاور بود   3.دنقرار دا المال تیبدر ، آن را گرفته 7علی

به این بردها هستند و نیاز عمومی بر نیاز فرزندانش مقدم  ازمندترینمسلمانان 
  .است

                                                           
 .۵۱۰، ص البلدان فتوح احمد بن یحیی بن جابر بالذری،. ١
، ص ۳، ج شرح نھج البالغه؛ ۱۴۴ـ  ۱۴۳، ص وقعه صفین؛ ۲۵۷، ص ۱، البلدان معجم ابوعبد اّهللاٰ یاقوت حموی،. ٢

انبار . ۱۳۳، المعیار و الموازنه؛ ۴۷۸ ص ،۱ج ، اعیان الشیعه؛ ۵۵۵ ص ،۲ج  ،الفتوح ؛ احمد بن اعثم کوفی،۲۰۳
گویا از این رو به انبار . نھاده بودند در ده فرسنگی بغداد شھری است که فارسیان آن را فیروز شاپور اول نام

پادشاه (النّصر برخی نیز عقیده دارند که چون بخت . نبارھای جو و گندم در آن قرار داشتندشھرت یافت که ا
 .انبار کرده بود بدین نام معروف گردید) انبار(، اسرای عرب را در آن جمع آوری )بابل

  .۴۷۸ص  ،۴۲ج  ،مدینه دمشق خیتار .٣
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و  :تیـ ب اهـل ، حـاکی از شـناخت برخـی ایرانیـان از     هـا  گـزارش  گونه این 
 .مناسبات با ایشان است

عـراق، روز   رمسـلمانان یغو ) زردشـتیان ( مجوس ،شهرآشوببنابه نوشته ابن 
. هدیـه دادنـد   7یعلـ  بـه حضـرت   ،طالیی که در آن شکر بـود  يها جامنوروز 

را جزو جزیه ایشـان   ها آنو  ندحضرت شکرها را در میان یاران خود تقسیم کرد
. که از طال بافته شده بود بـراي حضـرت فرسـتاد    يا جامهدهقانی  نمودندحساب 

خریـد تـا پـول آن را زمـان     عمرو بن حریث آن را از وي به چهار هـزار درهـم   
بزرگوارشـان در ایـن    پـدر با  7حسناست که امام  گفتنی 1.دریافت عطا بپردازد
  .ندسفرها همراه بود

  
  :مناسبات در عصر خالفت) ب

مدت و حـدود شـش یـا هفـت مـاه      بسیار کوتاه 7حسنعصر خالفت امام  
در واقـع ایـن    2.طـول نینجامیـد   بـه ) ق41 االول عیرب 40رمضان سال  21(تر  بیش

در نحوه اداره جامعه اسـالمی،   زیرا ؛است 7یعلدوره، امتداد زمان خالفت امام 
حاصل نشد و همان کارگزاران پیشین آن حضرت بر سر کار بودند  يا عمدهتغییر 

  3.ندزرگوارش را ابقا کردب والیان پدر 7و امام حسن
عاویه، بـر سـر   تا پس از تثبیت قدرت م 7برخی از این کارگزاران امام حسن

اینان بودند که از مـردم بـراي امـام بیعـت     . کردبرکنار آنان را کار بودند و معاویه 
ثقفـی بـا آن    داهللایـ عباد بـن  یز ،استاندارش هلیوس بهفارس مردم  که چنان ؛گرفتند

                                                           
 .۱۱۱ص ، ۲، ج آل ابی طالب مناقب .١
  ).۱۱۰ص  ،۵ج  ،العقد الفرید( .را ھفت ماه و ھفت و روز دانسته استعبد ربه این مدت  ابن .٢
؛ ۵۴، ص ۴۴، ج االنوار بحار ؛ محمد تقی مجلسی،۵۶۷، ص ۱، ج اعیان الشیعه، ۹، ص ۲، ج االرشاد مفید، خیش .٣

  .۳۸، ص ۲، ج حیات الحسنقرشی، 



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    496

آن عـت  یوفـه در ب کز بـا  یـ عراق ن سرتاسرن و یبصره و مدا .ندردکعت یبحضرت 
 7یعلـ امـام   فرمانده بزرگ به دستز یمن نیحجاز و . هماهنگ گشتند حضرت

ـ اافـزون بـر   . ردندکعت یبتمیمی ۀ بن قدامه یجار س از زبـدگان و  کـ ، هـر  هـا  نی
 1.رفتیپـذ عـت او را  یب ستیز یم مناطقن یه در اکن و انصار یدگان مهاجریبرگز

وي از یـاران و شـیعیان   . آخرین کارگزار امام بـر بصـره، ابواألسـود دوئلـی بـود     
 2.را بر عهده داشت ییها تیمسئولو قبالً نیز  آمدبه شمار میبرجسته آن حضرت 

برخـی ابواألسـود را ایرانـی    . بیعـت گرفـت   7حسـن از بصریان براي امـام   وي
است بخش اعظمی  گفتنی. د نداردوجو باره دراین يا کننده قانعاما دالیل  اند دانسته

  .شد یماز ایران در آن زمان از طریق بصره اداره 
کـه معاویـه بـراي آن     ییهـا  يگرفتـار در این دوره با توجه بـه   7امام حسن

همانند پدر بزرگوارش نتوانست توجـه خـود را بـه     ،آورده بود وجود بهحضرت 
مشـغولی امـام در ایـن    دل نیتـر  مهم. خارج از عراق از جمله ایران معطوف سازد

جریان تجهیز نیرو براي مقابله با شـامیان و جریـان   . دوره، دفع توطئه معاویه بود
ـ ازا. قرار داده بـود  الشعاع تحتدیگر مسائل را  ،صلح آن حضرت با معاویه  رو نی

گـزارش چنـدانی    ،از مناسبات آن حضرت با ایرانیان در زمان خالفتش ،در منابع
در جریان فراخوانی نیرو ) ایرانیان(حمرا « :اند آوردهبرخی  که اینجز وجود ندارد 

مـوالی و ایرانیـان    شکبی 3.»براي مقابله با معاویه، از آن حضرت، حمایت کردند
 ،نظـامی  -در تحـوالت سیاسـی   ،مسلمان ساکن کوفه و دیگر شهرهاي عـراق تازه

                                                           
 .۸۵ ص ،صلح امام حسنآل یاسین، . ١
 .؛ که او کاتب ابن عباس بود۳۰۱، ص ۲۲ج ، االغانیالفرج اصفھانی،  ابو .٢
  ۷۳، ص ھمان .٣
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ها بـه همـراه اربابـان    و شرکت آنان در نبرد اند داشتههمانند دیگر مسلمانان نقش 
  .است پذیرفتنیعرب خود 

ـ با معاو ییارویرو يت براکر حریصلح، در مس يدر ماجراحضرت آن  ه، در ی
آن حضرت در سـاباط   زیرا 1.افتندیان، حضور یان و ساسانیانکتخت اشیپا ،نیمدا

مجـروح گردیدنـد؛ لـذا بـراي     فردي خارجی به نام جراح بن سنان اسدي  توسط
ـ ان ایرانیا 2.ندزارش در مداین، سعد بن مسعود ثقفی رفتبهبود نزد کارگ ن بخـش  ی
در دوران  8نیحسنن سفر و چه در دوران اقامت یچه در ا - یاز قلمرو اسالم

ـ د یـک را از نزد حضـرات  ، آندر کوفه 7یعلامام خالفت  ـ ده و ی ـ ترد یب در  ،دی
  .مؤثر بوده است :تیب اهلبه آنان ل و ابراز محبت یتما

  
  دارابگردخراج فسا و  

 تـوان  یمخراج دو شهر فسا و دارابگرد در استان فارس از دیگر نکاتی است که 
ي تـاریخی،  هـا  گـزارش مطابق برخی . مرتبط دانست 7حسنآن را به ایران و امام 

 3با معاویه، گنجاندن خراج فسا و دارابگرد بـود؛  7حسنیکی از شروط صلح امام 
شـرط را هماننـد برخـی شـروط دیگـر      این در حالی که مطابق برخی منـابع، ایـن   

به نقـل بـال    4.بن نوفل افزوده و معاویه آن را پذیرفته داهللایعب، نماینده امام نامه صلح
ذري، معاویه براي قبوالندن صلح به امام، چنین مطرح کرد که حاضر است سـاالنه  

                                                           
، هکشف الغم ی، علی بن عیسی،اربل ؛٢٢٢، ص تنزیه االنبیاءشریف مرتضی، ؛ ٢٦٨، ص الحسینمقتلابو مخنف، . ١

بغدادی، شرح حال ھفت نفر از امامان شیعه را که گذارشان به مداین یا بغداد افتاده را  بیخط. ٦٢، ص ٢ج 
  )تاریخ بغداد: نک( .آورده است

 .۱۵۰ ص ،۲ج  ،تاریخ یعقوبیاحمد بن ابی یعقوب یعقوبی، . ٢
ج ، العبرابن خلدون،  ؛۴۰۵، ص ۳ج ، الکامل فی التاریخ؛ ابن اثیر، ۲۹۰ص ، ۴ج ، الفتوح بن اعثم کوفی، احمد .٣

  .۶۴۸ص  ،۲
 .۲۹۲ - ۲۹۰ ص ،۴ج ، الفتوح بن اعثم کوفی، احمد .٤
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 7حسـن عالوه بر یک میلیون درهم، خراج فسا و دارابگرد را نیز در اختیـار امـام   
- آن را به عنوان یکی از مواد صـلح  ،نگاران مغرض یا ناآگاه بعدها تاریخ 1.قرار دهد

از مصـادر اصـلی   ، عبـدالملک زهري از وابستگان دربار هشام بن  2.کردندنامه نقل 
نامه است که اساس آن را تنها شرایط مالی و گرفتن خراج اهواز تحریف مواد صلح

ایـن اسـت    3،بطالن پیشنهاد خراج دارابگرد شاهد دیگر. و دارابگرد ذکر کرده است
کـه   گفـت  7که پس از صلح، سلیمان بن صرد خزاعی در اعتراض به امام حسـن 

  4.چرا سهمی براي خود در عطا قرار نداده است
  
  مناسبات پس از خالفت تا شهادت) ج

از سـال   5مستلزم آگاهی از وضعیت شـیعه  ،ارتباط امام با ایرانیان در این زمان
او حکومتی پادشاهی بـر   ،با سیطره معاویه بر جهان اسالم. هجري است 49تا  41

و بازگشت به آداب (اسالمی  يها سنتاساس امپراتوري روم و ایران و به دور از 
مدارانه، آن را بـه صـورت   معاویه با ظاهري دین. آورد وجود به )و رسوم جاهلی

  6.استثمار و وحشت نظامی به کار برد ابزاري براي سلطه و سرکوب اجتماعی و

                                                           
  .۴۲- ۴۱ص  ،۳ج  ،انساب االشرافبن یحیی بن جابر بالذری،  احمد .١
؛ ۱۰۰- ۹۹ص  ،حیات فکری سیاسی؛ جعفریان رسول، ۱۵۸ص  ،۴ج  ،الفتوحاحمد بن اعثم کوفی، : نک .٢

 ،  .۴۴۸ص  ،جانشینی محمد؛ مادلونگ، ۲۷۸ص ،مسند المجتبیعطاردی عزیز اّهللاٰ
 !!.نصب شده است؟" خوش آمدید ۷حسنبه شھر امام "ورودی شھر داراب تابلویی با عنوان  در اکنون .٣
ص  ،۴۴ج  ،االنواربحار ؛ محمدتقی مجلسی،۴۶ص  ،۳ج  ،انساب االشرافبن یحیی بن جابر بالذری،  احمد .٤

 .۱۶۳ص  ،حیات فکری سیاسی؛ جعفریان رسول، ۲۹
 .۱۶۷ ص ،ھمان. ٥
 ۴۴۷ص  ،جانشینی محمد، مادلونگ. ٦
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زیـرا معاویـه در    ؛شیعیان در رنج و بالي شدیدي گرفتار آمدنـد  ،در این دوره
بود،  :تیب اهلهرکس از دوستان علی و «: خود نوشت انکامابه ح يا نامهبخش

 ؛نام او را از دفاتر کارمندان دولتی حذف و حقوق و مزایـاي آنـان را قطـع کنیـد    
در پـی  1».ذلیل و نـاتوان سـازید   کرده،و آنان را عقوبت  نمایند خرابرا  اش خانه

 نشـین چنین سیاستی، برخی شیعیان از کوفه تبعید شدند و گروهی از شـامیان جا 
  .آنان گردیدند

 –هرچند احساسات و عواطف شیعیان از مرحله مبارزات پنهان  ،در این دوره
از نگاه امام، نهضت  ،رفت یمفراتر  – شود یمکه از آن به آتش زیر خاکستر تعبیر 

معاویه از عواطف قوي شیعیان در  زیرا ؛تشیع هنوز براي فعالیت آشکار آماده نبود
ـ ازا ؛آگـاه بـود   کـامالً مـردم کوفـه    ژهیو بهاز حجاز و عراق  ییها بخش بـه   ،رو نی

و بـراي جلـوگیري از    نامـه  صلح برخالف که چنان ؛گیرانه دست زداقداماتی پیش
جـایی جمعیـت و   هجاب مانند ،گوناگونی استفاده کرد يها روشاز  ،قیامی هرگونه

شدت عمل معاویه در برخورد با شیعیان و هـوادران   2.:تیب اهلتبعید هواداران 
هدایت شـیعیان را   ،پنهانی طور بهموجب گردید تا آن حضرت،  ،امام در این دوره

 .از مدینه بر عهده گیرد

گاهی با شیعیان و هـوادارانش کـه از کوفـه     ،ندبودامام در مدتی که در مدینه 
حضرت را  ها آنطبیعی است که . ندکرد یم، دیدار آمدند یمحج  دادن براي انجام

  3.بردند یمبهره  ایشانخود از  يدار نیددر کار ، امام خود پذیرفته عنوان به

                                                           
منتظر القائم،  اصغر ؛۵، ص؛۶ج ، البدأ و التاریخ؛ مقدسی، ۱۶ - ۱۵، ص ۳ج ، شرح نھج البالغهابی الحدید، ابن . ١

  .۱۰۶ص  ،تاریخ امامت
  ۱۴ص  ،۱۶ج  ،شرح نھج البالغهابی الحدید، ابن . ٢
 ۱۶۷ص  ،سیاسیحیات فکری رسول، جعفریان . ٣
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در کوفـه جلسـات    ،:تیب اهلبرخی بزرگان هوادار : در گزارشی آمده است
از ارتباط ایرانیان با امام  ،در این دوره 1 .داشتند و با مدینه در ارتباط بودند مخفی
بر ضد  ییها واکنشبرخی از ایرانیان  که آنجز  ؛اخباري در دست نداریم 7حسن

  .شود یماشاره  ها بدانانجام دادند که  :تیب اهلامویان و در حمایت از 
  

  7یعل امام سب در برابرایرانیان  العمل عکس
معاویـه در دوران   يها بدعتاز اقدامات ناشایست و  7یعلسب و لعن امام 

 يهـا  راهتمـام   ،براي رسـیدن بـه اهـداف خـود     ،او و دیگر امویان. خالفتش، بود
از  ،بعـد فرهنگـی  . گرفتنـد  یمـ از تمام امکانـات خـود بهـره    ، ممکن را طی کرده

کانال فرهنگی وارد شدند  ازآنان  ،رو نیازا ؛ممکن مؤثر براي این کار بود يها راه
امیرمؤمنان  به سب و لعن ،و ضمن تالش براي انتشار فضایل عثمان و دیگر خلفا

  .ر تمام جهان اسالم پرداختندبو تحمیل آن 
خداوندا ابوتراب از دین تو منحرف شـده و راه تـو را بسـته و    « جملهمعاویه 

ك گرفتار ساز را بر مسدود کرده است پس او را سخت لعن کن و به عذابی دردنا
 زیعبـدالعز خالفـت عمـر بـن     دورانتـا  کارگزارنش تمام عالم اسالمی نوشت و 

بنـا بـه نوشـته مسـعودي،      2.کردنـد مـی استناد به این بخشنامه ) ق101-99:حک(
و  زیچ همه کهسنتی  ؛این رسم را به صورت یک سنت درآورد خواست یممعاویه 

گی کنند و جزیی از عقیـده و دیـن ایشـان    را بپوشاند و مردمان با آن زند جا همه
 نزدیـک در تمام مدت  ،رو نیازا 3.باشد و با آن پیر شوند سپس با آن از دنیا بروند

                                                           
  .۱۴۴ص  ،۴ج  ،تاریخ طبریبن جریر طبری،  محمد .١
 .۵۷-۵۶ ص ،۴ج  ،شرح نھج البالغهابن ابی الحدید،  .٢
 .۳۳ ص ،۳ج ، الذھب مروج الحسن علی بن حسین مسعودی، ابو .٣
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یـک   عنـوان  بـه یک قـرن حکومـت آنـان، در اقصـی نقـاط امپراتـوري اسـالمی        
ـ و بهدر اجتماعات مسلمانان  بود و حکومتی دستورالعمل جمعـه بـه   نمـاز  در  ژهی

  .کردند یمام سب آن حضرت اقد
آنان براي رسیدن بـه مقاصـد خـود،    . بر مسلمانان بود سلطه ،هیام یبنسیاست  

را مخدوش جلوه دهند و فضایل وارد  :تیب اهلچهره شاخص  کردند یمسعی 
بر مقدرات امـت اسـالمی    تر راحتتا بپوشانند را  9شده در سخنان رسول خدا

تحـت   ،نداشـتند  :تیـ ب اهـل غالب مردم نیز که شناخت درستی از  .شوند چیره
قرار گرفتنـد و   ها آنامویان و کارگزاران ایشان و ترس از  نیزهرآگتبلیغات  ریتأث

  .سب امام را براي مدتی طوالنی نهادینه کردند
چه بهتر که  ؛تو به آرزویت رسیدي« :به معاویه گفتند هیام یبنگویند گروهی از 

نـه بـه خـدا سـوگند دسـت      « :ادمعاویه پاسخ د »!دیگر دست از لعن علی برداري
هـیچ   سـرانجام تا بر آن کودکان بزرگ شوند و بزرگان پیـر گردنـد و    دارم یبرنم
  1»!فضیلتی را از او یاد نکند يا ندهیگو

، )ق101- 99:حک( زیعبدالعزچون عمر بن  ،نگاران تاریخبنابه گزارش برخی 
زیرا  ؛کردند برخی شهرها در ایران مقاومت  ،دکربر منابر منع را  7یعللعن امام 

  2.گري شهرت داشتندآنان به تسنن افراطی یا ناصبی
  :سدینو یم، 7امام علیبر یاقوت حموي در مورد گستره عمل سب و لعن 

و تنهـا یـک شـهر از     شد یمشرق و غرب لعن  دربر منابر  طالب ابیعلی بن 
ـ سیستان تنها شهري بود کـه جـز   . باز زد این عمل سر بـر منـابر آن    بـار  کی

دولتـی   مـأموران خودشان با  عهدنامهمردمان آن دیار در . منان لعن نشدؤامیرم

                                                           
 ۵۷ص  ،۴ج ، شرح نھج البالغهابن ابی الحدید،  .١
- گرایی و ناصبیبه بعد که در آن به مواردی از افراط ۳۰۴ ص ، دفتر دوم،مقاالت تاریخیرسول جعفریان، : نک .٢

 .ی نخستین ھجری اشاره کرده استھا سدهگری مردم اصفھان در 



 2ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    502

کـدام   ...اموي، عهد بستند که کسی در سرزمین آنان مورد لعـن قـرار نگیـرد   
 يخوددار 9که آنان از لعن برادر رسول خدا تر بزرگشرافتی از این برتر و 

بـر منـابر حـرمین یعنـی مکـه و مدینـه ایـن کـار صـورت           کـه  اینکردند با 
  1.گرفت یم

در . خـت یبرانگرا  ییهـا  اعتـراض از نقاط ایـران   يا پاره در ،7یعلسب امام 
که  این کار ناشایست وجود داردبرخی شهرها از  يخوددار از ییها گزارشمنابع، 
  :شود یماشاره  ها بدان

از غور، قزوین  توان یمنرفتند  7ر بار سب امیرمؤمنانزیکه  ان ایر شهرهاياز 
گویند اهل غور هرگز به دستور معاویه و دیگر امویان دایر بـر  . و خوارزم یاد کرد

در  هیـ ام یبنـ در گزارشی آمده در زمـان   .گردن ننهادند 7سب و لعن امیرمومنان
 مگـر اهل خاندان رسالت را لعنـت کردنـد    ،بر سر منبر یاسالم هايتمام سرزمی
  2.بدان والیت راه نیافتند هیام یبن الیانغور که و

 حـاکم  قسـري،  عبـداهللا از کارگزاران خالد بن (در قزوین یکی از عمال اموي 
 عبـداهللا در پی آن فردي به نام حبیش بن . را لعن کرد 7بر منبر، امام علی) عراق

به دنبال آن لعن آن حضـرت   .ر منبر کشتشمشیر کشید و عامل را بو  برخاست
 ح( هیصفواهل قزوین تا رسمیت یافتن تشیع در ایران عهد  3.در آن شهر قطع شد

  .ندشد یمنشین محسوب از شهرهاي مشهور سنی) ق 1135 – 907
را  7مـردم آن ننـگ سـب امیرمؤمنـان    کـه  خوارزم نیز از جمله والیاتی بـود  

کاالنعام متقلد این بدعت گشته بودنـد؛   ،ان عوامجمله جه« ،بنابه خبري .برنتافتند
البتـه   4.»مگر در خوارزم که تحمل اهانت نکردند و این عار بـر خـود برنگرفتنـد   

                                                           
، ابو .١  .۱۹۰، ص۳، معجم البلدان، ج یاقوت حمویعبداّهللاٰ
  .۲۵۸ص  ،الجنات روضات .٢
 .۵۶ص ،سیاسی شیعیان خیتار ؛۵۳ص  ؛ رافعی، التدوین،۲۸۴ص ،کتاب البلدان مختصر .٣
  .۵۲ص  ،رویان خیتار .٤
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 اکمـان رسـی آسـان ح  دوري خوارزم و غور از مرکز خالفت اموي و عدم دسـت 
در آن  تیب اهلعامل مهمی در حرکات جسورانه هوادار  ،به مخالفان خلفا هیام یبن

 تیـ ب اهـل  بـر ضـد  در حالی که تبلیغات منفی معاویـه و جانشـینانش    ،مناطق بود
  .بود که جزو باور مردم شده بود دهیدوانریشه  چنان آن

شاید نخستین اعتراض به این عمل زشـت در کوفـه صـورت گرفـت کـه در      
کارگزاران معاویه چون مغیره بـن شـعبه و    7فاصله اندکی از شهادت امیرمومنان

برخـی از شـیعیان و    .پرداختنـد  یمـ از او زیاد بن ابیه بـه سـب و لعـن امـام      پس
، در برابر تافتند یبرنمشیفتگان آن حضرت که تحمل ناسزاگویی به آن حضرت را 

شهادت حجر بن عـدي  . که تاوان سنگین آن را نیز پرداختند گرفتندمی  موضعآن 
  1.هاست آنیک نمونه از 

  
  نتیجه

شـیعه پدیـد نیامـده بـود و      يهـا  کانون، در ایران هنوز 7حسندر عصر امام . 1
  .در کوفه متمرکز بودند و با امام ارتباط داشتند ژهیو بهاغلب شیعیان در عراق 

آن را با ایران مـرتبط   توان یم 7حسنکه در قبل از خالفت امام  یگزارش تنها. 2
 ریپـذ  خدشهنیست بلکه  مشهور تنها نهدانست، سفر آن حضرت به ایران است که 

  .نیز هست
 .بودند 7یعلهمان کارگزاران پدرش امام  بر ایرانیان 7کارگزاران امام حسن. 3

و یـارانش   7حسـن را بر امام  زیاديقدرت خود، فشار  تیتثبمعاویه پس از . 4
  .قرار گرفت يروابط امام با پیروانش در تنگناي شدید رو نیازا. ساخت یموارد 

   

                                                           
 .۱۶۱-۱۶۰، ۲ج، یعقوبی خیتار بن ابی یعقوب یعقوبی، احمد .١
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