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 )ع( در سيره امام حسن های رفق و مداراجلوه

 *اعظم نوری

 اشاره

است که مورد تأکيد قرآن و پيشوايان دين بوده و موجب بهبود  رفق و مدارا، يکي از اصول اخالقي اسالم

های اجتماعي جلوگيري کرده و ها و انحرافرويشود. در عمل نيز از بسياري کجروابط اجتماعي مي

 کند.دوستي را در جامعه حاکم مي آرامش و صلح و

همواره اصل رفق و مدارا دیده شده و آن بزرگواران اين اصل را منش و روش  )ع( در سيره امامان معصوم

شدند؛ چرا که آراستگى به فضايل اخالقى و پيراستگى دادند و با مدارا و گذشت شناخته ميخود قرار مي

يافته و  هاي کمال، نمونة کاملي از انسان)ع( و اهل بيت از رذايل، يکي از اصول كمال انسانى است

هاي برجسته نيز از چهره )ع( روند. امام حسن مجتبيهای اخالقي به شمار میمنبعي عظيم از فضيلت

 اخالقي است که به دليل نرمش و متانت در گفتار و کردار، اسوه کاملي در اين زمينه براي همگان است. 

هاي تاريخي، به بيان ابعاد اين ويژگي بارز در زندگي امام کوشيم با بررسي نمونهدر اين نوشتار، می

 بپردازيم. )ع( حسن

 شناسي  مفهوم

خويي و ظرافت داشتن در کار است و به رفق و مدارا، در زبان عربي معادل يکديگرند. رفق، به معناي نرم

ن را به معنای حسن خلق و حسن برخی نيز آ 1گويند.مي« رفيق»خويي پيشه کند، کسي که نرم

در فارسی، واژگانی چون: مهرباني، عطوفت و « رفق»اما معادل کلمه  2اند.معاشرت با مردم دانسته

نامه دهخدا آمده است: مدارا به معناي ماليمت، نرمي، بردباري، سازگاري، لطف،  گذشت است. در لغت

اگر بر اساس گفته مرحوم دهخدا آن را به معنای مالیمت و  3خضوع و فروتني و شفقت آمده است.

 سازگاری و نرمی بدانيم، معنای مدارا در فارسی و عربی یکسان خواهد بود.

                                                
 * پژوهشگر حوزه علمیه.

 .111، ص 5، ج ق1111هجرت،  انتشارات: قمفراهیدي، خلیل بن احمد، العین، . 1

 .255، ص 11ق، ج 1111منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، ابن. 2

 «.مداراة »و« مدارا»دهخدا، علي اکبر، فرهنگ لغت، ذيل واژه . 3



2 

 

همچنين در تعریف رفق آمده است: رفق، صفتي است پسنديده که در برابر عنف و شدت است و عنف، 

گاهي نيز، مدارا   4باشد.و سالمت جان مي خلقي نتيجه خشم و غضب است. رفق و لينت، از آثار خوش

به معناي حلم و بردباري و تغافل است. صبر در برابر افراد تندخو و بداخالق يا تقيه در مقابل مخالفان و 

 5رسان، به اين معنا است. افراد زيان

آيد. کاربرد اين مي»  داريته»و « دارأته»و مصدر از باب مفاعله است و گاهی نيز از « درأ»مدارا، از ریشه 

نرمي و ماليمت با او رفتار کند. عالمه افعال، زماني است که شخص با پرهيز از درگيري و نزاع با فردي، به

 در قرآن کريم آمده است: 6، به معنای دفع است.«درأ»معتقد است که  1طباطبایی

ي َِئةَ » در « كنند.ها را با نيكى دفع مىىبد ]كه هستند يآنان کسان[ 7؛َويَْدَرُؤوَن بِاْلَحَسَنِة السَّ

 8كردند.این آیه آمده است که مؤمنان، آزار و اذيت مردم را به وسيله مدارا و حلم از خود دور مى توضيح

هستند  يه نقل شده است که: مؤمنان، کسانير این آيدر تفس )ص( امبريبزرگ پ يعباس، صحاب از ابن

ه صبر و يرا بر پا« مدارا»ه، يل آيبرخی مفسران نيز ذ 9دهند.يپاسخ مت را با سالم و مدارا يکه دشنام و اذ

ک معنا به کار رفته و آن، يکلمه رفق و مدارا، به  )ع( نيدر کلمات معصوم 10اند.و حلم دانسته ييبايشک

 آمده است: )ص( امبر اکرمياز پ يثيبا مردم است. در حد يمدارا و سازگار

ِمْرنَا َمَعاِشَر ا»
ُ
ِمْرنَا إِنَّا أ

ُ
ما پيامبران،  11؛بِاِقاَمِة اْلَفَرائِضِ ْْلَْنبِيَاِء بُِمَداَراِة النَّاسِ، َكَما أ

 «ايم.ايم، به مدارا كردن با مردم نيز مأمور شدههمان گونه كه به برپا داشتن واجبات مأمور شده

بهره باشد، هر كس از مدارا بى 12؛ُكلَّهُ َمْن ُحِرَم الر ِْفَق َفَقْد ُحِرَم اْلَخْيَر »ن فرموده است: يهمچن

رفق  13؛الر ِفُق نِصُف الَعْيش»حضرت در حديث ديگري فرمود: « است.بهره مانده ها بىاز همه خوبى

 «و مدارا، نيمي از زندگي است.
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 اند.شده رفق و مدارا به يک معنا به کار برده شده شود، در احاديث يادهمان طور که مالحظه مي

 ق و مدارا با کظم غيظرابطه رف

هاي اخالقي است، پيوند ترين ارزشکه يکي از مهم« کظم غيظ»آيد، اين عنوان، با از تعريف مدارا برمي

نشاند و آن را ظاهر نکرده عميقي دارد. کظم غيظ، به اين معنا است که فرد غضب و خشم خود را فرو مي

 دهد. در خالصة المنهج آمده است:و ترتيب اثر نمي

با جمعى از اشراف عرب و بزرگان علم و ادب بر سر خوانى نشسته بود.  )ع( سبط نبى، حسن بن على»

خادمش با كاسه طعام گرم به مجلس وارد شد و از غايت دهشت پايش به كنار فرش برآمد و كاسه آش 

و مانده، در او نگريست. خادم از ترس مدهوش و متحير فر )ع( بر سر و روى مباركش فرو ريخت. امام

فرمود كه خشم را فرو  )ع( امام حسن«. و الكاظمين الغيظ»بر زبانش جارى شد:  ]این آیه[ناگاه

َو »جواب داد كه عفو كردم. خادم گفت:  ] )ع( امام[«. َواْلَعافِيَن َعِن النَّاسِ »خوردم. خادم گفت: 

ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  معيشت تو را بر خود الزم گردانيدم. حضار فرمود كه آزادت كردم و  )ع( امام«. اَّللَّ

ُ أَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرَسالََتهُ »مجلس از خلق و خوى او متعجب شدند. گفتند:  -يعنى خدا مي 14؛اَّلل 

  15«بايد داد.بايد كرد و نبوت و امامت را به كه مىداند كه چه مى

نماي قرآن کريم هستند.  آينه تمام: ا که ائمهبرخاسته از آيات قرآني است؛ چر ،)ع( اين رفتار امام مجتبي

ُ »فرماید: عمران می سوره آل 131خداوند در آيه  َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيظَ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاسِ َواَّلل 

در تفسير این آيه آمده است: جامع معناى كظم غيظ و عفو اين است كه شخص «. ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ 

ى به زير دست مقصر خود وارد نياورد؛ ولى احسان هر جا گفته شود، اين معنا از آن امافوق، صدمه

در برابر خادم خطاکار،  )ع( امام 16اى وارد نياورد، بلكه خوبى هم بكند.شود كه نه تنها صدمهفهميده مى

وي، او را در نه تنها هيچ حرکت تندي انجام نداد و حتي چهره درهم ننمود، بلکه با کظم غيظ و احسان به 

 راه خدا آزاد کرد.

 هامدارا با مردم و جذب قلب
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ها، انسان، موجودي اجتماعي است و در روابط اجتماعي، نيازمند روحيه مداراگري است. بسياري از تنش

ها، با اتخاذ روش مدارا، رخت برخواهد بست و بذر عطوفت و مهرباني در جامعه گيري ها و جبههدوري

با مرد شامي  )ع( توان در رفتار امام حسن مجتبيونه بارز اين کنش و واکنش را ميخواهد روييد. نم

 مالحظه نمود:

 )ع( ناسزا گفت. امام )ع( مردي از شام با تحريک معاويه، به امام مجتبي»نويسد:  عالّمه مجلسي مي

نمود و سپس  صبر کرد تا سخن او به پايان رسيد. آنگاه به سوي او رفت، تبسمي کرد و به او سالم

اي. اگر به چيزي نيازي داري، برآورده کنيم. اگر کنم غريب هستي و شايد در اشتباه افتاده فرمود: فکر مي

اي لباست دهيم و اگر اي سيرت کنيم. اگر برهنهات کنيم و اگر گرسنهخواهي، راهنمایيراهنمايي مي

دهيم و تا بازگشت به وطنت ميهمان ما باشي نيازت کنيم. اگر جا و مکان نداري، مسکنت  نيازمندي، بي

ِ  أَْشَهُد أَنَّكَ »و... . مرد شامي در برابر اين خلق عظيم شرمنده شد، گريه کرد و گفت:  َخلِيَفُة اَّللَّ

ُ أَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرسالََته دهم که تو جانشين خدا در زمين ؛ گواهي ميفِي أَْرِضِه اَّللَّ

تو و پدرت پيش »سپس عرضه داشت: « داند که رسالت خويش را کجا قرار دهد.هستي. خدا بهتر مي 

 17«ترين افراد در نزدم هستيد. ترين افراد بوديد؛ ولي اکنون محبوب من مبغوض

برخاسته از آيات قرآن و سيره انبيا است. در قرآن کريم آمده است، وقتی  ،)ع( اين رفتار امام حسن

 شد به سوي فرعون برود، خداوند متعال از او خواست که با فرعون بهاز جانب خدا مأمور  )ع( موسي

ي ِناا»نرمي سخن گويد: 
 18.«اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَُّه طََغى َفُقوََل لَُه َقْوَلا لَّ

 بخش بودن، از طريق گفت بر اساس این آيه شريفه، آغاز حرکت تربيتي و ارشادي و به دنبال آن نتيجه

شک، بي 19ترين افراد نيز بايد ابتدا با نرمى و لطافت سخن گفت.است؛ حتى با سركش وگوى صميمانه

 گويد:بود که مرد شامي را شرمنده و هدايت نمود. سعدي مي )ع( حلم و بزرگواري امام حسن

 اگر مردي اَحِسن الي َمن أسا   بدي را بدي سهل باشد جزا           

 داري بخشش و کرامت، ابزار مدارا و مردم

                                                
 .311، ص 13مجلسي، محمدباقر، بحار األنوار، پیشین، ج . 17

 .11سوره طه، آيه . 18

 .317، ص 7، ج ش1383قرآن،  از ييهادرس يفرهنگ مرکز انتشارات: تهرانقرائتي، محسن، تفسیر نور، . 11
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يکي از لوازم مدارا آن است که انسان از طريق حالل و بر اساس موازين شرع، موجب رضايت مردم و 

خشنودي آنها شود. احترام و بزرگداشت آنان و کمک و حمايت مالي، هرچند در قالب اطعام و پذيرايي، 

 يکي از اين مصاديق است. در آيات االحکام جرجاني آمده است: 

اند و كه يك نوبت به خانه خود در آمد، ديد كه جمعى از دوستان آن حضرت نشسته )ع( امام حسن»

خورند. آن حضرت شكفته و خوشحال شد و فرمود كه اين هاى خانه او را بيرون آورده، مىبهترين طعام

شان به خانه ايشان  را و عادت حضرت چنان بود كه دوستان )ص( ايم اكابر اصحاب پيغمبرچنين يافته

طلبيدند و آن مقدار كه يافتند. پس سفره طعام را از كنيزكان مىرفتند و حضرت را غايب مىمى

دادند، آنان را از آمدند و آن كنيزان حضرت را خبر مىخوردند و چون ايشان به خانه مىخواستند، مىمى

 20«کرد. خوشحالى آزاد می

حضرت، در آن زمان، امری مرسوم بوده است؛  در غياب )ع( البته مراجعه دوستان و اصحاب به خانه امام

نيز چنين بود. بر همين اساس است که قرآن کریم به همسران  )ص( همان طور که در زمان پيامبر اکرم

  21پيامبر فرموده است که در مراجعه اصحاب به خانه حضرت، برخی آداب را رعایت کنند.

گر سخاوت و  رد بسياري نقل شده که نشاندر برابر مردم، موا )ع( در مورد بخشش و کرامت امام

 بزرگواری ایشان است.

غالم سياهي را ديد که  )ع( کثير از علماي اهل سنّت، در البداية و النهاية روايت کرده که: امام حسن ابن

خورد و لقمه ديگري را به سگي که در آنجا بود، اي از آن ميگرده ناني پيش خود نهاده و خودش لقمه

 به وي فرمود: انگيزه تو در اين کار چيست؟ )ع( امامدهد. مي

به او فرمود: از جاي خود  )ع( غالم پاسخ داد: من از او شرم دارم که خود بخورم و به او نخورانم. امام

کرد، از وي برنخيز تا من بيايم. سپس نزد موالي آن غالم رفت و او را با آن باغي که در آن زندگي مي

 22ه غالم را آزاد کرد و آن باغ را نيز به او بخشيد.خريداري کرد. آنگا

 فروتني

                                                
 .132 ، ص2 ج، ق1111د، ينو انتشارات: األحکام، تهران آياتحسیني جرجاني، سید امیر ابوالفتوح، . 20

 ؛ ر.ک: تفسیر المیزان و تفسیر نمونه ذيل آيه شريفه.53سوره احزاب، آيه . 21
 .336، ص ش1376، ياسالم فرهنگ نشر دفتر: تهران، )ع( رسولي محالتي، سید هاشم؛ زندگاني امام حسن مجتبي. 22
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 پذير نيست. برترى معاشرت شايسته و توأم با احترام، هرگز بدون در نظر گرفتن تواضع و فروتني امکان

جويى، موجب تحقير طرف مقابل و تحريك حس لجاجت افراد شده و هر گونه ارتباط قلبي و زباني با آنها را 

 کند. بنابراين، الزمه ارتباط مؤثر و مدارا با مردم، تواضع و پرهيز از برتريبسيار محدود ميغير ممکن يا 

 اند: امام حسنالحديد در شرح نهج البالغه روايت کردهو ابن ابي 23طلبي است. ابن شهر آشوب در مناقب

-خود گذارده و ميهاي ناني در پيش روي بر جمعي از فقرا عبور کرد که روي زمين نشسته و تکه )ع(

 خورند. چون آن حضرت را ديدند، ایشان را دعوت کرده و گفتند: اي پسر دختر رسول خدا، بفرما صبحانه!

 اْلُمَتَکبِ ِریَن.»از اسب پياده شد و اين آيه را خواند:  )ع( امام
َ ََل ُیِحبُّ سپس شروع کرد به « إِنَّ اَّللَّ

آنها را به مهماني خود دعوت کرد و از آنها پذيرايي نمود و  )ع( خوردن غذاي آنان. چون سير شدند، امام

اْلَفْضُل لَُهْم ِْلَنَُّهْم لَْم يَجُِدوا َغْيَر َما اعموني َو نَْحُن »جامه نيز بر تن آنها پوشانيد و فرمود: 

ا بدان مهمان با اين همه، فضيلت و برتري از آِن آنها است؛ زيرا آنان غير از آنچه ما ر 24؛نَجُِد اکثر ِمْنهُ 

 «کردند، چيز ديگري نداشتند؛ ولي ما بيش از آنچه داديم، باز هم داريم.

 مدارا همراه با عدالت

شود، اما رسيدن به اين هدف نبايد با  اگرچه سازگاري با مردم موجب رضايت خدا و خشنودي مردم مي

راستاي به دست آوردن وسايلي غير شرعي و ناهمخوان با برخوردهاي منطقي باشد؛ مانند آنکه در 

رضايت فردي، بيشتر از حقش به او بدهيم يا او را در جايگاهي که لياقت و شأنيت آن را ندارد، قرار دهيم. 

رفتند و او را به عنوان  )ع( آورده است: دو كودك در باره خطى كه نگاشته بودند، نزد امام حسن 1طبرسي

 )ع( كه خطّ كداميك از آنها زيباتر است؟ امير مؤمنان، على داور در مسابقه خط انتخاب كردند تا قضاوت کند

كنى. دقت كن كه به چه كيفيّت، حكم و داورى مى»فرمود:  )ع( از اين جريان آگاه شد و به امام حسن

  25«كند.خداى متعال در روز قيامت راجع به داورى تو از تو بازپرسى مى

 اعطاي بسيار در برابر عملي نيک

؛ و چون َوإَِذا ُحي ِْيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوْا بِأَْحَسَن ِمْنَها»سوره نساء فرموده است:  88آيه قرآن کريم در 

توان يك حكم اين آيه، مي بر اساس« به شما درود گفته شد، شما به ]صورتى[ بهتر از آن، درود گوييد.

                                                
 .23، ص 1، ج ق1371عالمه،  انتشارات سسهؤم: قم، طالبابي آل مناقبابن شهر آشوب، . 23

 .118، ص 11، ج ق1111، يمرعش اهلل آيت کتابخانه: قم، شرح نهج البالغه، عبدالحمید بن هبة اهللالحديد، ابي ابن. 21

 .61و  63، ص 3ش، ج 1372طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران: انتشارات ناصر خسرو، . 25
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را برداشت نمود و آن اينکه گويى به هر نوع اظهار محبتى، اعم از لفظى و عملى  كلى در باره پاسخ

و توجه ديگران نسبت به خود را بايد به بهترين وجه ممکن و به نوعي بهتر از او پاسخ دهيم. در  محبت

شاخه گلي هديه داد و حضرت او را آزاد كرد. وقتى در  )ع( روايت آمده است: كنيزى به امام حسن مجتبى

تحيت .«  َوإَِذا ُحي ِْيُتم بَِتِحيٍَّة...»ما تعليم داده و فرموده: اين باره پرسيدند، فرمود: اين ادب را خدا به 

  26بهتر، همان آزاد كردن او است.

به همراه عبدهللا بن جعفر از مدينه به  )ع( و امام حسين )ع( همچنين گزارش شده است که امام حسن

بودند. در ميان راه، دچار  کردند؛ در حالي که بار و بنه آنها را از پيش بردهطرف خانه خدا حرکت مي

گرسنگي و تشنگي شديدي شدند. در بيابان به خيمه پيرزني رسيدند و از او تقاضاي آب و غذا کردند. 

اش گوسفندي بود که آن را ذبح کرد و از آنها پذيرايي نمود. آنها هنگام رفتن به آن زن پيرزن، تنها دارايي

يُد َهَذا اْلَوْجَه َفإَِذا َرَجْعَنا َسالِِميَن َفأَلِم ِي بَِنا َفإِنَّا نَْحُن نََفٌر ِمْن ُقَرْيشٍ نُرِ »گفتند: 

؛ ما افرادي از قريش هستيم که اراده زيارت کعبه را داريم و چون سالم بازگشتيم، َصانُِعوَن إِلَْيِك َخْيرا

 «نزد ما بيا تا پاداش اين محبت را بدهيم.

را شنيد، زن را سرزنش کرد و خشمگين شد. بعد از اين جريان،  آنها رفتند و چون شوهر آن زن آمد و جريان

 سختي روزگار مي اي نداشتند، بهفقر و نيازمندي آن دو را به مدينه کشاند و چون کسب و سرمايه

 شناسي؟ گفت: نه. امامآن زن را ديد و به او فرمود: آيا مرا مي )ع( گذراندند. در يکي از روزها، امام حسن

من، همان مهمان تو هستم و دستور داد گوسفندانی براي او خريداري کردند و مقداری پول به فرمود:  )ع(

فرستاد. امام نيز به همان ميزان، گوسفند و پول به آن  )ع( او داد و آنگاه زن را به نزد برادرش، امام حسين

 27بخشيد. پيرزن داد و او را نزد عبدهللا جعفر فرستاد و او نيز گوسفندانی را به آن زن

 مدارا در کنار قاطعيت

بر اساس متون ديني، مدارا و گذشت در مسائل شخصي و نيز مسائل اجتماعي که با حقوق ديگران در 

کند؛ اما در مسائل اصولي دين و اجراي حدود و احکام ديني، جاي نرمش و تقابل نباشد، مصداق پيدا مي

-هاي اخالقي و آرام پاسخ نميجت خود، به محرکمدارا نيست. بعضي افراد به دليل شدت نفاق يا لجا

                                                
 .555، ص 2ش، ج 1368تهران: وزارت ارشاد اسالمي، قمي مشهدي، محمد بن محمدرضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، . 26

 .318، ص 13، پیشین، ج األنوارمجلسي، محمدباقر، بحار . 27
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کند و جامعه را در خطر دهند و عدم برخورد قاطع با اين گروه، راه را براي ارتکاب جرم و خيانت باز مي

 دهد.سقوط و عدم امنيت اجتماعي قرار مي

دار تعزير اسالم، ديني است که طرفدار حد است، طرف»نويسد: در اين زمينه مي 1استاد شهيد مطهري

رسد که مجرم را جز تنبيه عملي چيز است؛ يعني ديني است که معتقد است مراحل و مراتبي مي

دارد. اما انسان نبايد اشتباه کند و خيال کند که همه موارد، کند و از کار زشت باز نميديگري تنبيه نمي

 28«گيري و خشونت است. موارد سخت

، َقْد أَْحَكَم طَبِيٌب َدوَّاٌر بِِطب ِهِ »آمده است:  )ص( پيامبردر وصف  )ع( در سخني از امير مؤمنان

رود در ، طبيبي سيار است که به نزد بيماران مي)ص( پيامبر اکرم 29؛َمَراِهَمُه، َو أَْحَمى َمَواِسَمه

مقصود »گويد: در اين باره مي 1شهيد مطهري« يک دستش مرهم است و در دست ديگرش ابزار جراحي.

کرد: يک نوع عمل پيغمبر، مهرباني و لطف بود؛ اوّل هم آن را ذکر که پيامبر دو گونه عمل مياين است 

رسيد که ديگر اي ميکرد. اما اگر به مرحله(؛ يعني ابتدا از راه لطف معالجه ميأَْحَكَم َمَراِهَمهُ کند )مي

گذاشت. اينجا بود که وارد ميبخشيد، آنها را به حال خود نلطف و مهرباني یا احسان و نيکی، سود نمي

 30«شد.عمل جراحي مي

 بينيم که نرمش بيبنابراين، در کنار توصيه اسالم به مدارا و سازگاري با مردم، در برخي از امور مي

کند و طرف مقابل از اين مسأله سوء جا، آدمي را به عنصري ضعيف تبديل ميحساب و عدم قاطعيت به

-افزايد و ضربات بيشتري را بر پيکره جامعه اسالمي وارد ميخالفت خود مياستفاده کرده و بر عناد و م

گيري در عين قدرت و قاطعيت است؛ نه خشونت مطلق و نه  کند. آنچه مورد نظر اسالم است، آسان

گيري رو  کند که اصل مدارا را کنار گذاشته و به قاطعيت و سخت مداراي مطلق. گاهي ضرورت اقتضا مي

 آورده شود. 

مرزهاي مشخصي دارند که بايد از هم تفکيک شوند تا با عمل به موقع، « مدارا و قاطعيت»پس دو عنصر 

 )ع( نتايج مطلوب مورد نظر اسالم که همان سعادت و هدايت افراد جامعه است، به دست آيد. امام حسن

دشمنان اسالم و هايي که عليه با وجود حلم و رأفتي که سرتاسر وجود حضرت را گرفته بود، در جنگ

                                                
 .217، ص 17، ج ش1377صدرا،  انتشارات: قممطهري، مرتضي، مجموعه آثار، . 28

 .211، ص 31مجلسي، محمدباقر، بحار األنوار، پیشین، ج . 21

 .218، ص 17پیشین، ج مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، . 31
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پرداخت؛ زيرا در اين يافت و با شجاعت و جسارت به نبرد ميشد، دليرانه حضور ميمنافقان انجام مي

شهر آشوب  عرصه، مجالي براي گذشت و مهلت نسبت به دشمنان جاهل و لجوج وجود نداشت. ابن

و نيزه خود را به او داده و در روز جمل پسرش محمد حنفيه را طلبيد  )ع( روايت کرده که: امير مؤمنان

فرمود: شتر عايشه را هدف اين نيزه قرار ده و آن را از پا درآور. محمد نيز چنين کرد؛ ولي افرادي که اطراف 

کردند، مانع پيشرفت وی شده و او را از رسيدن به شتر شدت از آن حمايت مي شتر عايشه بودند و به

 د پدر بازگشت. بازداشتند. از این رو، محمد به ناچار نز

پيش رفت و نيزه را از او گرفت و به سوي شتر حمله کرد، شتر را از پا درآورد  )ع( در اين وقت حسن بن علي

و بازگشت؛ در حالي که خون آن شتر بر نيزه بود. محمد که اين صحنه را ديد، رنگش دگرگون شد )خجالت 

؛ ناراحت نشو که او َفإنَُّه إبُن النَّبي َو اَنَت ابُن َعليٍ َلتَأنَُف »به او فرمود:  )ع( کشيد(. امير مؤمنان

 31«فرزند پيغمبر و تو فرزند علي هستي.

فرستاد تا حضرت را به خالفت اميدوار  )ع( در جنگ صفين، معاويه، عبيدهللا بن عمر را به سوي امام حسن

پيشنهاد او را شنيد،  )ع( مجتبي هاي بسيار، ایشان را از پدرش جدا کند. وقتي امامکند و با دادن وعده

کان ي اْنظُُر إليک َمْقُتوَلا فِي يومک أَْو غدک، أََما »باتندي به او پاسخ داد و در پايان فرمود: 

ْيطَاَن َقْد َزيَُّن لک َو َخَدَعک... بينم که امروز يا فردا کشته خواهي شد.  ؛ گويا تو را ميإِنَّ الشَّ

 32«براي تو آرايش کرده و فريبت داده است. راستي که شيطان اين حال رابه

 33بعد از آن، عبيدهللا در همان روز از لشکر شام بيرون آمد و به دست مردي از قبيله َهمدان به قتل رسيد.

 رفتارمدارا با زيردستان کج

توانايي يکي از باالترين مراتب مدارا با مردم، گذشت از خطاهاي عامدانه زيردستان است؛ زيرا انسان 

اعمال قدرت در برابر افراد زيردست را دارد. از طرفي، اگر اين خطا از روي عمد صورت گرفته باشد، گذشت 

 تر و دشوارتر از خطاهاي سهوي است. مراتب سخت از آن به

                                                
 .21، ص 1طالب، پیشین، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي. 31

منشورات مکتبة ، افست قم، ق1382، المؤسسة العربیة الحديثة، الطبعة الثانیة :السالم محمد هارون، القاهرة عبدتحقیق  ،وقعة صفیننصر بن مزاحم المنقرى، . 32

 .ق1111، المرعشى النجفى

 .233، ص 5الحديد، شرح نهج البالغه، پیشین، ج ابي ابن. 33
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مند بود. روزي حضرت مشاهده گوسفندي داشت که بدان عالقه )ع( در روايت آمده است که: امام حسن

گوسفند شکسته است. به غالمش فرمود: چه کسي پاي اين گوسفند را شکسته؟ پاسخ کرد که پاي 

 )ع( خواستم شما را غمگين کنم! امام حسن مجتبي علت را سؤال کرد. او گفت: مي )ع( داد: من. امام

 فرمود: اما من تو را خوشحال خواهم کرد و تو در راه خدا آزادي! 

من نيز آن کسي )شيطان(،  34؛ََلَُغَمنَّ ِمْن اَمِرَک بَِغِم ی»رمود: و در روايت ديگر آمده است که امام ف

 «کنم.را که به تو دستور داده تا مرا غمگين کني غمگين مي

-هاي عادی مردم در حق خود را ميرفتاريحتي هنگامي که خليفه مسلمانان بود، کج )ع( امام حسن

ز خوارج حضور داشتند که هر َدم با اقدامات و سخنان تعدادي ا )ع( بخشيد؛ چنانکه در ميان لشکريان امام

-کرد و از مؤاخذه آنها خودداري ميبا آنان مدارا مي )ع( کردند؛ ولی امام خود، آن حضرت را اندوهگين مي

 نمود. در تاريخ يعقوبي آمده است:

را به نزد امام  الحکم معاويه، هيئتي مرکب از مغيرة بن شعبه و عبدهللا بن عامر و عبدالرحمن بن ام»

بيرون آمدند، بلند بلند  )ع( فرستاد تا با آن حضرت مذاکره کنند... آنان هنگامي که از نزد امام )ع( حسن

 )ص( گفتند: خداوند به وسيله فرزند رسول خداشنيدند، به همديگر ]به دروغ[ ميبه طوري که مردم مي

 صلح را پذيرفت! اين سخنان، لشکر امام حسن ها را حفظ کرد و فتنه را آرام ساخت و حسن بن عليخون

را مضطرب کرد و کسي در راستگويي آنها شک نداشت. به همين جهت بود که به خيمه امام ريختند  )ع(

هاي ساباط، و اثاثيه خيمه را غارت کردند و آن حضرت ناچار شد به ساباط برود... و به دنبال آن، در تاريکي

 35«بود، آن حضرت را خنجر زد.جراح بن سنان که کمين کرده 

در مقابل اين جنايات تاريخي که از اصحاب سر زد و تا آنجا که مربوط به حق شخصي و  )ع( امام حسن

 حق حاکم بود، از همه آنان گذشت.

 اسوه مدارا با مردم

همواره  )ع( اي کامل از مدارا و مالطفت با مردم بود؛ اما اين فضيلت اماماسوه )ع( امام حسن مجتبي

توأم با عمل به موقع و در نظر داشتن شرايط و موقعيت طرف مقابل بود و باعث هدايت و جذب قلوب آنها 

                                                
 .117، ص 11مرعشي نجفي، ج  اهلل آيت مکتبة، احقاق الحق و ازهاق الباطلمرعشي، قاضي نور اهلل، . 31

 .215، ص 2تا، ج يعقوب؛ تاريخ يعقوبي، بیروت: دار صادر، بييعقوبي، احمد بن ابي. 35
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اي از خود نشان شده و در مواردي هم که هيچ امکاني براي اين هدف وجود نداشت، حضرت رفتار قاطعانه

 در سفارشي فرمود: )ع( داد؛ همان طور که امام عليمي

ْخَواِن َفَقْد أَدَّبََك َسي ُِد َعلَْيَك بِمُ » تِ اْْلِ
َداَراِة النَّاسِ َو إِْكَراِم اْلُعلََماِء َو الصَّْفحِ َعْن َزَلَّ

اْعُف َعمَّْن ظَلََمَك َو ِصْل َمْن َقطََعَك َو أَْعِط َمْن : )ص( اْْلَوَّلِيَن َو اْْلِخِريَن بَِقْولِهِ 

مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران ]دينى[؛  كنم به مداراى باتو را سفارش مى 36؛َحَرَمكَ 

چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است: گذشت كن از كسى كه به تو ظلم 

 «كرده و رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است.

توان قسمت اعظم آن حديثي مکارم اخالق را برشمرده که با دقت در مضامين آن، مي در )ع( امام حسن

 را نوع تعامل و مدارا با مردم دانست. 

َعَشَرٌة َفإِِن اْسَتطَْعَت أَْن تَُكوَن فِيَك َفْلَتُكْن  اْْلَْخََلقِ  َمَكاِرمُ »فرمود:  )ع( امام مجتبي

ِِ َو ََل تَُكوُن فِيِه تَُكوُن َفإِنََّها تَُكوُن فِي الرَُّجِل َو ََل  ِِ َو تَُكوُن فِي َولَِد  تَُكوُن فِي َولَِد

فِي اْلَعْبِد َو ََل تَُكوُن فِي اْلُحر ِ ِصْدُق اْلَحِديِث َو أََداُء اْْلََمانَِة َو ِصلَُة الرَِّحِم َو إِْقَراُء 

ائِِل َو اْلُمَكاَفأَُة َعلَى الصَّ  َنائِعِ َو التََّذمُُّم لِْلَجاِر َو الصَّاِحِب َو الضَّْيِف َو إِْعطَاُء السَّ

ْكرِ  ُسُهنَّ اْلَحيَاُء َو َكْثَرُة الذ ِ
ْ
مکارم اخالق، ده چيز است:... راستگويي، صداقت در خضوع، و  37؛َرأ

شناسي  خلقي، پاداش دادن کارها، پيوند با خويشان، حمايت از همسايه، حق بخشش به سائل، خوش

 «نوازي و سرسلسله آنها شرم و حيا و فزونی ذکر است. نبراي صاحب آن، مهما

در حديث از آنان نام برده است، همچون: راستگويي، خضوع و فروتني، بخشش،  )ع( اموري که امام

نوازي، همه اموري هستند که در تعامل و مدارا با  قدرشناسي، صله رحم، رعايت حق همسايه و مهمان

بندد و رعايت اين موارد، صلح و سازگاري از زندگي اجتماعي رخت برميمردم نقش مؤثري دارند و بدون 

مکارم اخالق را در اين خصوصيات خالصه  )ع( گيرد. به همين دليل، امامکينه و دشمني جاي آن را مي

 نموده است.

آمد و پرسيد: بهترين مردم کيست؟ امام در پاسخ  )ع( در حديث ديگري آمده است که مردي نزد امام

مرد « ؛ کسي که مردم را در زندگي خود شريک گرداند.َعْيِشهِ  َمن أَشَرَک الن اَس  فِي»مود: فر
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؛ کسي که در زندگي او فرد َمن َليَعيُش فِي َعيِشِه اََحدٌ »پرسيد: بدترين مردم کيست؟ فرمود: 

باشد و  تواند معناي جامعي داشتهدر وصف بهترين مردم، مي )ع( سخن امام 38«ديگري زندگي نکند.

مواردي مانند: حمايت اقتصادي، راهنمايي و خيرخواهي براي آنان، پذيرايي و محبت و اطعام، حفظ آبروي 

اي از حسن نيت و خيرخواهي و آنها و هر گونه محبت و يا عمل نيکي را که روابط را اصالح کند و نشانه

گر آن است  ف بدترين افراد، نشاندر وص )ع( گردد. در مقابل، سخن امام مدارا داشته باشد، شامل مي

 که در رفتار ايشان، تمام افعال ذکرشده ترک گرديده است.

داري، عالوه بر آثار اجتماعي، موجب شرافت و بزرگي فرد شک، رفتار نيک با مردم يا به بيان ديگر، مردمبي

َرِف بَْعَد َما بَلََغ أَحَ »نيز خواهد شد. ابن شهر آشوب در کتاب المناقب روايت کرده که:  ٌد ِمَن الشَّ

ِ َما بَلََغ اْلَحَسن در شرافت مقام، به حسن بن  )ص( هيچ کس بعد از رسول خدا 39؛َرُسوِل اَّللَّ

اش فرشي بر در خانه )ع( کند: رسم چنان بود که براي امام حسنسپس اضافه مي« نرسيد. )ع( علي

آمد؛ زيرا کسي شد و بند ميه بسته مينشست، راآمد و روي آن ميمي )ع( گستردند و چون اماممي

رفت. هنگامي که ايستاد و جلو نميگذشت، جز آنکه به جهت جاللت مقام آن حضرت مي از آنجا نمي

 رفت تا مردم پراکنده شوند و راه باز شود.خاست و به خانه ميشد، برمياز ماجرا مطلع مي )ع( امام

لََقْد َرأَْيُتُه فِي طَِريقِ َمكََّة »نويسد: بن اسحاق ميابن شهر آشوب در ادامه و به نقل از محمد 

ُِ إَِلَّ نََزَل َو َمَشى َحتَّى َرأَْيُت َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ  ِ أََحٌد َرآ َماِشياا َفَما ِمْن َخْلقِ اَّللَّ

را  من آن حضرت را در راه مکه پياده مشاهده کردم و هيچ يک از خلق خدا نبود که او 40؛يَْمِشي

وقاص را ديدم ]که به احترام  رفت؛ تا آنجا که سعد بن ابيشد و پياده ميمشاهده کند، جز آنکه پياده مي

 «رفت.آن حضرت[ پياده مي
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