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    و   قاالت  ما ش
7

      ومج 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 
 

 

 



  فهرست اجمالی

 ۲۷ .......................................................... 7یمجتب حسن امام یعلم راثیم و مکتب
 میدمنذرحکیس

 ۸۳ ................................................................... قرآن ریتفس و 7یمجتب حسن امام
 يبدیم فاکر محمد

 ۱۲۱ .................. 7یمجتب حسن امام دگاهید از اخالق و نید یتیترب ییگرا ھم اصول و یمبان
 يموحد محسن

 ۱۶۳ ................................................................ 7یمجتب امام اتیروا یشناس گونه
 انیمحقق زهرا

 پرست اقارب دهیسع

 ۲۰۰ .......... ندیگرا با مطلوب انسانی  ارتباطات برقراری برای 7 حسن امام از رھنمود چھارده
 شبستري جبارلوي بهرام

 یدیزج نوزاد نازیال

 ۲۱۷ ................................................. 7یمجتب امام مناظره در صالبت و قدرت یتجل
 يسبزوار یعتیشر محمدباقر

 ۲۴۱ ................................................................... سنت اھل دگاهید از 7حسن امام
 یخانجان قاسم

 ۲۵۴ ................................ سنت اھل یعلما دگاهید از 7یمجتب حسن امام مناقب و لیفضا
 یفیس فاطمه

 ۲۸۶ ..........................................دیالحد یاب ابن البالغه نھج شرح در 7یمجتب حسن امام
 یفروشان يصفر اهللا نعمت دکتر

 یاخالق معصومه دهیس



 

 ۳۲۴ ...................................................... یالکبر طبقات کتاب در 7یمجتب حسن امام
 یفروشان يصفر اهللا نعمت دکتر

 یاخالق معصومه دهیس

 ۳۵۲ ........................................ مستشرقان نگاه از 7حسن امام یاجتماع و یاخالق رهیس
 ندوشن ياحمد محمدرضا

 ۳۷۷ .......................................... 7حسن امام یاسیس و یاجتماع گاهیجا و خاورشناسان
 يموسو یرزاق دقاسمیس

 ۴۰۷ .......................................................... 7حسن امام بودن مطالق شبھه به پاسخ
  يوارد یدتقیس

 ۴۴۷ ................................................. 7حسن امام رهیس نیتدو در یعثمان انیجر نقش
 این يدیتوح اهللا روح

 ۴۷۳ .......................................... 7حسن امام باره در ھا یسلف و تیوھاب شبھات یبررس
 حکمت زهرا

 
   



  فهرست مطالب
  

 ۲۵ .................................................... 7یمجتب امام یعلم راثیم: پنجم فصل

 ۲۷ .................................................... 7یمجتب حسن امام یعلم راثیم و مکتب
 میدمنذرحکیس

 ۲۷ ......................... 7یمجتب امام یاسیس و یاجتماع ؛یعلم تیمرجع ییطال دوران

 ۳۰ ...................................................................... ینید و یعلم تیمرجع. ۱

 ۳۱ .................................................................. 7یمجتب امام یعلم مکتب

 ۳۲ ....................................................... 7یمجتب امام یاجتماع تیمرجع.  2

 ۳۳ .................................................................. یمھربان و یبخشندگ) الف

 ۳۳ .................................................... پناھندگان پناھگاه 7یمجتب امام) ب

 ۳۴ ......................................................... 7یمجتب امام یاسیس تیمرجع.  3

 ۳۵ ...................................................... انیامو با یسبب یشاوندیخو قاطعانه رد

 ۳۷ ..................... هیمعاو برابر در 7یمجتب امام قاطعانه مواضع و یاسیس یھا مناظره

 ۳۷ ............................................................ نهیمد در هیمعاو با مناظره) الف

 ۴۱ ....................................................................... دمشق در مناظره) ب

 ۴۲ .............................................................................. مناظره نینخست

 ۴۳ ................................................................................... دوم مناظره

 ۴۹ .........................................7یمجتب امام یعلم سنگ گران راثیم از یا نمونه

 ۵۱ .................................. یخردورز و یاندوز دانش روش و یعلم تحول اصول. ۱

 ۵۲ ........................................................ میکر قرآن علوم و ریتفس عرصه در. ۲

 ۵۵ ......................................... 9امبریپ یزندگ سبک و ینبو رهیس عرصه در. ۳

 ۶۱ ................................................................... اعتقادات اصول حوزه در. ۴

 ۶۱ .................................................................... دیتوح عرصه در -۴-۱

 ۶۲ ...................................................... ضیتفو و جبر ابطال نهیزم در -۴-۲

 ۶۳ ................................................................ یالھ صفات نییتب در -۴-۳
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 ۶۳ ....................................................... :تیب اھل یالھ تیوال صهعر در. ۵

 ۶۵ ...................................................... تیوال عیتشر و فقه فلسفه عرصه در. ۶

 ۶۶ ...................... )عج(یمھد حضرت ظھور با ستم شدن دهیبرچ مژده و ینگر ندهیآ. ۷

 ۶۷ ............................................................. یالھ تیترب و اخالق عرصه در. ۸

 ۷۰ .............................. یزندگ یاساس درمسائل 7یمجتب امام مانهیحک یپندھا. ۹

 ۷۴ ................................................. 7یمجتب حسن امام مناجات و دعاھا. ۱۱

 ۷۸ .......................................................... 7یمجتب امام اتیادب و خطابه ھنر

 ۸۰ ........................................................ 7یمجتب امام نغز شعر از ییھا ونهنم

 ۸۳ ............................................................. قرآن ریتفس و 7یمجتب حسن امام
 يبدیم فاکر محمد

 ۸۳ ........................................................................................... دهیچک

 ۸۴ ............................................................................................ مقدمه

 ۸۴ ................................................................... نامه شناخت: نخست نوشتار

 ۸۴ ......................................................................... ریتفس یشناس مفھوم. ۱

 ۸۵ .................................................................... یریتفس یھا گونه مفھوم. ۲

 ۸۵ ....................................................................... یریتفس منھج -۲-۱

 ۸۶ ....................................................................... یریتفس اتجاه -۲-۲

 ۸۷ ..................................................................... یریتفس اسلوب -۲-۳

 ۸۷ ................................................................................ ریتفس عناصر. ۳

 ۸۷ ................................................................................... فاعل) الف

 ۸۷ ...................................................................................... ابزار) ب

 ۸۷ ...........................................................................موضوع و ماده) ج

 ۸۸ ...................................................................................... تیغا) د

 ۸۸ ...................................................... 7یمجتب امام عصر در قرآن ریتفس. ۴

 ۸۹ ........................................... )یقمر ۶۰( تمار ثمیم به معروف ییحی بن ثمیم. ۱

 ۸۹ ............................................................................ اجدع بن مسروق. ۲
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 ۸۹ .............................................................................. سیق بن علقمه. ۳

 ۹۰ ............................................................................. عباس بن عبداّهللاٰ . ۴

 ۹۰ ............................................................ )ق ۷۴ یمتوفا( عمر بن عبداّهللاٰ . ۵

 ۹۰ ........................................................... )ق ۷۶ یمتوفا( لیشراح بن مره. ۶

 ۹۱ ............................................. )ق ۷۸ سال یمتوفا( یانصار عبداّهللاٰ  جابربن. ۷

 ۹۱ ....................................... )ق ۹۰یمتوفا( هیابوالعال به معروف ِمھران بن عیُرف. ۸

 ۹۱ ............................... .نیدالتابعیس به ملقب) ق ۹۵ -۱۵( یمدن بیمس بن دیسع. ۹

 ۹۲ ............................................................ یکوف یشعب لیشراح بن عامر. ۱۰

 ۹۳ ................................................................ یمجتب امام یقرآن تیشخص. ۵

 ۹۶ ........................................... قرآن ریتفس در 7یمجتب امام نقش: دوم نوشتار

 ۹۷ ..................................................................... یریتفس اتیروا یھا گونه

 ۹۷ ................................................................ قرآن قرائات و 7یمجتب امام

 ۹۸ ...................................................................................... نزول سبب

 ۹۹ ..................................................... زمانھا ھمه به نزول عصر از قرآن انیجر

 ۱۰۰ .................................................................................. هیآ بطن انیب

 ۱۰۱ .............................................................................. مصداق به ریتفس

 ۱۰۲ ........................................................................ بارز مصداق انیب) الف

 ۱۰۳ ................................................................... یانحصار مصداق انیب) ب

 ۱۰۳ ........................................................................ پنھان مصداق انیب) ج

 ۱۰۵ ........................................................................ هیآ از یجد مراد انیب

 ۱۰۵ ........................................................................ غلط برداشت حیتصح

 ۱۰۶ ....................................................................... ییروا ریتفس یھا گونه

 ۱۰۷ .......................................................................... قرآن به قرآن ریتفس

 ۱۰۸ .........................................................................تیروا به قرآن ریتفس

 ۱۰۹ ................................................................................. ریتفس ثیتحد

 ۱۱۰ ................................................................................ یخیتار ریتفس
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 ۱۱۱ .......................................................... یفقھ قاعده سیتأس و یفقھ ریتفس

 ۱۱۲ ........................................................................... یقرآن یعمل ریتفس

 ۱۱۲ ............................................................................... یاجتماع ریتفس

 ۱۱۳ .......................................................................................... جهینت

 ۱۱۵ ........................................................................................... منابع

 ۱۲۱ ............. 7یمجتب حسن امام دگاهید از اخالق و نید یتیترب ییگرا ھم اصول و یمبان
 يموحد محسن

 ۱۲۱ ......................................................................................... دهیچک

 ۱۲۲ .......................................................................................... مقدمه

 ۱۲۵ .......................................................... اخالق و نید رابطه یبررس تیاھم

 ۱۲۶ .................................................................اخالق و نید نیب نیتبا) الف

 ۱۲۷ ...................................................................... اخالق و نید اتحاد) ب

 ۱۲۸ ...................................................................... اخالق و نید تعامل) ج

 ۱۲۸ ............................................................. اخالق به نید یھا یازمندین. ۱

 ۱۳۲ ........................................................ اخالق به یخداشناس ازین -۱-۱

 ۱۳۲ .......................................................... اخالق به نید ھدف ازین -۱-۲

 ۱۳۳ .......................................................... اخالق به نید غیتبل ازین -۱-۳

 ۱۳۳ ................................................................... نید به اخالق یوابستگ. ۲

 ۱۳۴ ............................................................ ثبوت مقام در نید به اخالق ازین

 ۱۳۴ .................................................. یمفھوم ضاحیا ای یتصور یمباد) الف

 ۱۳۵ ....................................................................... یقیتصد یمباد) ب

 ۱۳۷ ............................................................ اثبات مقام در نید به اخالق ازین

 ۱۳۷ ....................................................... فریک و پاداش و اجرا ضمانت. کمی

 ۱۳۹ ....................................................... اخالق و نید کیارگان رابطه. سوم

 ۱۴۱ .................................................................. ینید تیترب و تیترب مفھوم

 ۱۴۵ .......................................................... تیترب بر اخالق و نید رابطه ریتأث



 11    فهرست مطالب

 ۱۴۵ ................... 7یمجتب حسن امام دگاهید از اخالق و نید یتیترب ییگرا ھم یمبان

 ۱۴۶ .................................................................. ییخداجو و یخداخواھ. ۱

 ۱۴۷ ...................................................................)ذات حب( یخوددوست. ۲

 ۱۴۹ ................................................................................. یادوستیدن. ۳

 ۱۴۹ .......................................................................................غفلت. ۴

 ۱۵۱ .................... 7یمجتب امام شهیاند در اخالق و نید یتیترب ییھمگرا اصول) ب

 ۱۵۱ ...................................................................... تیھدا و کنترل اصل. ۱

 ۱۵۲ ................................................................................... اتقو اصل. ۲

 ۱۵۳ .............................................................. رفتار رییتغ و بازگشت اصل. ۳

 ۱۵۴ .................................................................................. تذکر اصل. ۴

 ۱۵۵ .................................................................................. زھد اصل. ۵

 ۱۵۶ ................................................................................. عزت اصل. ۶

 ۱۵۸ .......................................................................................... جهینت

 ۱۵۹ .............................................. 7یمجتب امام شهیاند در یاخالق تیترب بعد

 ۱۶۱ ........................................................................................... منابع

 ۱۶۳ ........................................................... 7یمجتب امام اتیروا یشناس گونه
 انیمحقق زهرا

 پرست اقارب دهیسع

 ۱۶۳ ......................................................................................... دهیچک

 ۱۶۴ .......................................................................................... مقدمه

 ۱۶۵ ........................................................ 7یمجتب امام یزندگ بر یگذر. ۱

 ۱۶۶ .................................................... 7یمجتب امام کالم در قرآن تیاھم. ۲

 ۱۶۸ .......................................... 7یمجتب امام یقرآن یگفتارھا یشناس گونه. ۳

 ۱۶۹ ...................................................................... یریتفس اتیروا -۳-۱

 ۱۶۹ ...................................................................... قرآن واژگان نییتب) الف

 ۱۷۱ ............................................................................... اتیآ شرح) ب

 ۱۷۲ ...................................................................... قرآن به قرآن ریتفس) ج
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 ۱۷۳ ....................................................................... سنت به قرآن ریتفس) د

 ۱۷۴ ..................................................................... قرآن یموضوع ریتفس) ھ

 ۱۷۵ ............................................................... )یلیتأو(یبطن تایروا -۳-۲

 ۱۷۷ ............................................................... قیتطب و یجر اتیروا -۳-۳

 ۱۷۹ ....................................................................... یانحصار مصداق) الف

 ۱۸۰ ............................................................................. اکمل مصداق) ب

 ۱۸۱ ............................................................................... عام مصداق) ج

 ۱۸۱ ................................................................... یاستشھاد اتیروا -۳-۴

 ۱۸۲ ...................................................حیصر طور به اتیآ نص به استشھاد) الف

 ۱۸۲ .......................................................................... یاعتقاد استشھاد. ۱

 ۱۸۲ ............................................................... امامت یواال شارز و گاهیجا

 ۱۸۳ ............................................................................................ دعا

 ۱۸۴ .................................................................. یانحراف یھا فرقه با مبارزه

 ۱۸۵ .............................................................................. انیجبرگرا. کمی

 ۱۸۶ ................................................................................... مرجئه. دوم

 ۱۸۷ ................................................................................... غالت. سوم

 ۱۸۷ ............................................................................. یفقھ استشھاد. ۲

 ۱۸۸ ...................................................................... مضمون به استشھاد) ب

 ۱۹۰ ...................................................... اتیآ به یحیتلو و یضمن استشھاد) ج

 ۱۹۱ ....................................................... یقرآن علوم به مربوط اتیروا -۳-۵

 ۱۹۲ ......................................................................... نزول سبب انیب) الف

 ۱۹۳ .......................................................... سورھھا لیفضا و خواص انیب) ب

 ۱۹۵ .......................................................................................... جهینت

 ۱۹۶ ........................................................................................... منابع

 ۲۰۰ ..... ندیگرا با مطلوب انسانی  ارتباطات برقراری برای7 حسن امام از رھنمود چھارده
 شبستري جبارلوي بهرام

 یدیزج نوزاد نازیال
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 ۲۰۰ ......................................................................................... دهیچک

 ۲۰۱ .......................................................................................... مقدمه

 ۲۰۳ ................................................................................ ھا روش و مواد

 ۲۰۳ .................................................................................... بحث جینتا

 ۲۰۵ گرانید با مطلوب یانسان  ارتباطات یبرقرار یبرا یجابیا کردیرو با ییرھنمودھا) الف

 ۲۰۵ ............................................................................. یرفتار خوش. ۱

 ۲۰۵ ............................................................................... کردن یھمدل. ۲

 ۲۰۶ ............................................................................ مردم با یدوست. ۳

 ۲۰۶ ....................................................................... گرانید کردن یاری. ۴

 ۲۰۶ ........................................................................... یفروتن و تواضع. ۵

 ۲۰۶ ................................................................................ داشتن صبر. ۶

 ۲۰۷ .............................................................. یگزار سپاس هیروح داشتن. ۷

 ۲۰۷ .... گرانید با مطلوب یانسان  ارتباطات یبرقرار یبرا یاجتناب کردیرو با ییھنمودھار) ب

 ۲۰۷ ........................................................................... بخل از زیپرھ. ۱

 ۲۰۷ ................................................................. تکبر و غرور از زیپرھ. ۲

 ۲۰۸ .......................................................................... حسد از زیپرھ. ۳

 ۲۰۸ ................................................................ طمع و حرص از زیپرھ. ۴

 ۲۰۸ ........................................................ یپست به منجر یتمنا از زیپرھ. ۵

 ۲۰۹ ................................................................... یمانشکنیپ از زیپرھ. ۶

 ۲۰۹ ......................................................... جا یب و ادیز  یشوخ از زیپرھ. ۷

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

 ۲۱۰ ...................................................................................... نوشتھایپ

 ۲۱۳ ........................................................................................... منابع

 ۲۱۷ ............................................ 7یمجتب امام مناظره در صالبت و قدرت یتجل
 يسبزوار یعتیشر محمدباقر
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 ۲۳۹ ....................................... مستشرقان و سنت اھل نگاه از 7یمجتب امام :ششم فصل

 ۲۴۱ ............................................................ سنت اھل دگاهید از 7حسن امام
 یخانجان قاسم

 ۲۴۱ ......................................................................................... دهیچک

 ۲۴۱ .......................................................................................... مقدمه

 ۲۴۲ ....................................................... 9رامبیپ نگاه در 7حسن امام. ۱

 ۲۴۳ ..................................... یکودک در 7حسن امام به 9امبریپ توجه -۱-۱

 ۲۴۴ ................................................... 9امبریپ حانهیر 7حسن امام -۱-۲

 ۲۴۵ ........................................... بھشت اھل جوانان سرور 7حسن امام -۱-۳

 ۲۴۵ ................................................. 9امبریپ محبوب 7حسن امام -۱-۴

 ۲۴۷ ...................... 9امبریپ و خدا با یدوست مالک 7حسن امام با یدوست -۱-۵

 ۲۴۸ .................................................... 7حسن امام یاخالق لیفضا و مکارم

 ۲۴۸ ................................................................ یبخشندگ و سخاوت -۲-۱

 ۲۴۹ .........................................................................عبادت و زھد -۲-۲

 ۲۵۰ ........................................................................... صبر و حلم -۲-۳

 ۲۵۱ ..........................................................................................  جهینت

 ۲۵۱ ........................................................................................... منابع

 ۲۵۴ ......................... سنت اھل یعلما دگاهید از 7یمجتب حسن امام مناقب و لیفضا
 یفیس فاطمه

 ۲۵۴ ......................................................................................... دهیچک

 ۲۵۵ .......................................................................................... مقدمه

 ۲۵۵ ..................................................................................... مسأله انیب

 ۲۵۶ ................................................................................ پژوھش روش

 ۲۵۶ ............................................................... پژوھش ابزار و نمونه و جامعه

 ۲۵۶ ............................................................................. پژوھش سؤاالت
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 ۲۵۷ .... سنت اھل یعلما دگاهید از 7یمجتب امام مناقب و لیفضا ینید یشاخصھا) الف

 ۲۵۷ ........................................................ خداوند یسو از امام اسم انتخاب. ۱

 ۲۵۸ ............................................. 7حسن امام شأن در آسمانی آیات نزول. ۲

 ۲۵۹ ........................................................................ 9امبریپ محبوب. ۳ 

 ۲۵۹ ........................................................................... امبریپ به شباھت. ۴

 ۲۶۰ ....................................................................خدا از خوف و عبادت. ۵

 ۲۶۱ ........................................................................................ زھد. ۶

 ۲۶۱ ........................................................................................ نماز. ۷

 ۲۶۲ ............................................................................... قرآن با انس. ۸

 ۲۶۳ ......................................................................................... تقوا. ۹

 ۲۶۳ ............................................................. مسجد در یشگیھم حضور. ۱۰

 ۲۶۳ .............................................................................. یخدامحور. ۱۱

 ۲۶۴ .................................................................. آخرت براي توشه تھیه. ۱۲

 ۲۶۴ .......................................................... ادهیپ یپا با خدا خانه تاریز. ۱۳

 ۲۶۵ .... سنت اھل یعلما دگاهید از 7یمجتب امام مناقب و لیفضا یاجتماع یشاخصھا) ب

 ۲۶۵ ................................................................... مردم نزد در ادیز اعتبار. ۱

 ۲۶۵ .......................................................................... مانیتی با یمھربان. ۲

 ۲۶۶ .............................................................................. گذشت و عفو. ۳

 ۲۶۶ ................................................................................... ایثارگري. ۴

 ۲۶۶ ............................................................................... عھد به یوفا. ۵

 ۲۶۷ .................................................................... مردم حاجت برآوردن. ۶

 ۲۶۷ .................................................................. جایب یشوخ از اجتناب. ۷

 ۲۶۷ .................................................................................... مشورت. ۸

 ۲۶۷ ............................................. دوستان داشتن یگرام و دوستیابي در دقت. ۹

 ۲۶۸ ...................................................................... شھامت و شجاعت. ۱۰

 ۲۶۹ ................................................................... انگاري سھل از پرھیز. ۱۱
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 ۲۶۹ ....................................................................... بردگان کردن آزاد. ۱۲

 ۲۷۰ .................................................................... روان و روح به توجه. ۱۳

 ۲۷۰ ... سنت اھل یعلما دگاهید از 7یمجتب امام مناقب و لیفضا یاخالق یشاخصھا) ج

 ۲۷۱ .......................................................................... متانت و یبردبار. ۱

 ۲۷۲ .................................................................................... سخاوت. ۲

 ۲۷۲ ................................................................................. بخل از زیپرھ

 ۲۷۳ ........................................................... حسد و حرص تکبر، از زیپرھ. ۴

 ۲۷۳ ............................................................................. خشم از زیپرھ. ۵

 ۲۷۴ ...................................................................................... محبت. ۶

 ۲۷۴ ........................................................................... فقرا با ینینشھم. ۷

 ۲۷۴ ........................................................................ ازمندانین حاجت رفع

 ۲۷۵ .. سنت اھل یعلما دگاهید از 7یمجتب امام مناقب و لیفضا یاقتصاد یھاشاخص) د

 ۲۷۵ ........................................................................... اسراف از پرھیز. ۱

 ۲۷۶ ....................................................................................... انفاق. ۲

 ۲۷۶ ................................................................................ یزیربرنامه. ۳

 ۲۷۷ ... سنت اھل یعلما دگاهید از 7حسن امام مناقب و لیفضا یاسیس یھاشاخص) ھ

 ۲۷۷ ...................................................... مؤمنان کرامت از پاسدارى براى صلح

 یعلما دگاهید از 7یمجتب امام مناقب و لیفضا یھاجنبه یفرھنگ و یعلم یھاشاخص
 ۲۷۸ ...................................................................................... سنت اھل

 ۲۷۸ ...................................................................................... بالغت. ۱

 ۲۷۸ ...................................................................... کردن شهیاند و تفکر. ۲

 ۲۷۹ ..................................................................... علما با زیاد ینینشھم. ۳

 ۲۷۹ ................................................... سازي آگاه جھت منتقدان با ینشینھم. ۴

 ۲۸۰ ............................................................................ دانش فراگیري. ۵

 ۲۸۰ .................................................................. یالھ علم از یبرخوردار. ۶

 ۲۸۰ .......................................................................................... جهینت
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 ۲۸۱ ........................................................................................... منابع

 ۲۸۶ .................................... دیالحد یاب ابن البالغه نھج شرح در 7یمجتب حسن امام
 یفروشان يصفر اهللانعمت دکتر

 یاخالق معصومه دهیس

 ۲۸۶ ......................................................................................... دهیچک

 ۲۸۷ .......................................................................................... مقدمه

 ۲۸۷ ..................................................... )ق ۶۵۶ - ۵۸۶( دیالحد یاب ابن یمعرف

 ۲۸۹ ........................................................ آن یعلم گاهیجا و البالغه نھج شرح

 ۲۹۱ ........................................ دیالحد یاب ابن البالغه نھج شرح در 7حسن امام

 ۲۹۲ ........................................................... 7یمجتب امام یگذار نام و تولد

 ۲۹۴ ....................................................................... 7یمجتب امام مناقب

 ۲۹۵ .............................................................................. امام یھا ازدواج

 ۲۹۶ ............................................................. عثمان از دفاع و 7حسن امام

 ۲۹۸ ............................................................................. ملجم ابن قصاص

 ۲۹۸ ......................................................................... 7یمجتب امام صلح

 ۳۰۲ .................................................... صلح از پس استیس و 7یمجتب امام

 ۳۰۶ .................................................................................. یبررس و نقد

 ۳۰۶ ................................................................... محدود منابع از استفاده. ۱

 ۳۰۶ ....................................................................... یارزش یھا قضاوت. ۲

 ۳۰۸ ........................................................................ اتیروا نکردن نقد. ۳

 ۳۱۵ .......................................................................................... جهینت

 ۳۱۷ ........................................................................................... منابع

 ۳۲۴ ................................................ یالکبر قاتطب کتاب در 7یمجتب حسن امام
 یفروشان يصفر اهللا نعمت دکتر

 یاخالق معصومه دهیس

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

 ۳۲۵ .......................................................................................... مقدمه
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 ۳۲۵ ..................................................... )ق ۲۳۰ -۱۶۸( سعد بن محمد یمعرف

 ۳۲۷ .................................................... آن یعلم گاهیجا و یالکبر طبقات کتاب

 ۳۲۹ ........................................................... سعد ابن طبقات در 7حسن امام

 ۳۳۱ ................................................................. 7حسن امام یگذار نام. ۱

 ۳۳۳ .................................................... 9امبریپ به 7حسن امام شباھت. ۲

 ۳۳۳ ..................................................... 7حسن امام به 9امبریپ محبت. ۳

 ۳۳۶ ........................................................................... امام یھا ازدواج. ۴

 ۳۳۶ ...................................................................... 7حسن امام صلح. ۵

 ۳۳۸ ................................................................ 7یمجتب امام درگذشت. ۶

 ۳۴۰ .................................................................................. نقد و یبررس

 ۳۴۰ .......................................................... امام یاجتماع اتیح به توجه) الف

 ۳۴۰ ................................................................ یمناقب یھا گزارش غلبه) ب

 ۳۴۱ ............................................................. ھا گزارش مدارانه ارزش انتخاب

 ۳۴۳ ........................................................................... متناقض اتیروا) د

 ۳۴۴ ........................................ 7یمجتب امام یزندگ مھم عیوقا به یتوجھ یب) ھ

 ۳۴۵ .......................................................................................... جهینت

 ۳۴۶ ........................................................................................... منابع

 ۳۵۲ ................................. مستشرقان نگاه از 7حسن امام یاجتماع و یاخالق رهیس
 ندوشن ياحمد محمدرضا

 ۳۵۲ ......................................................................................... دهیچک

 ۳۵۳ .......................................................................................... مقدمه

 ۳۵۴ ................................................................ شناسان شرق یسوھم دگاهید

 ۳۵۴ ........................................................ نوادگان به 9امبریپ ژهیو توجه. ۱

 ۳۵۵ ................................................................... یاخالق یواال یایسجا. ۲

 ۳۵۶ ............................................................ شناسان شرق یسورھمیغ دگاهید

 ۳۵۷ ............................................................ طالق و ازدواج در یرو ادهیز. ۱



 19    فهرست مطالب

 ۳۵۸ ....................................................................... اتھام نیا ینادرست علل

 ۳۶۴ ...................................................................... یگذران خوش به لیم. ۲

 ۳۶۴ ................................................................ 7حسن امام عبادت و زھد

 ۳۶۷ ........................................................................ لیفضا در کیتشک. ۳

 ۳۶۷ ........................................................................ 7حسن امام لیفضا

 ۳۷۲ .......................................................................................... جهینت

 ۳۷۲ ........................................................................................... منابع

 ۳۷۷ .................................. 7حسن امام یاسیس و یاجتماع گاهیجا و خاورشناسان
 يموسو یرزاق دقاسمیس

 ۳۷۷ ......................................................................................... دهیچک

 ۳۷۷ .......................................................................................... مقدمه

 ۳۷۸ ............................................................... ندونالدسو عهیالش دهیعق) الف

 ۳۷۸ ........................................................... 7حسن امام آمدن کار یرو. ۱

 ۳۸۰ ............................................................. هیمعاو و امام متقابل اقدامات. ۲

 ۳۸۱ .......................................................................... امام صلح طیشرا. ۳

 ۳۸۳ ......................................................................... امام خالفت مدت. ۴

 ۳۸۴ .......................................................... امام یاجتماع گاهیجا و المنس. ۵

 ۳۸۶ ............................................................. دونالدسون دگاهید یبند جمع. ۶

 ۳۸۶ ..................................................................... اسالم المعارف رهیدا) ب

 ۳۸۷ ............................................................... 9امبریپ نزد امام هگایجا. ۱

 ۳۸۸ ........................................................................خلفا دوران در امام. ۲

 ۳۹۰ ...................................................7رمؤمنانیام خالفت دوران در امام. ۳

 ۳۹۰ ................................................................................ امام خالفت. ۴

 ۳۹۱ .................................................................................. امام صلح. ۵

 ۳۹۴ .......................................................................... نامهتوافق طیشرا. ۶

 ۳۹۶ ............................................................................... صلح از پس. ۷
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 ۳۹۷ ......................................................................... یریگ کناره از پس. ۸

 ۳۹۹ .................................................................... کانایامر المعارفرهیدا) ج

 ۴۰۰ ........................................................................ امام یاجمال یمعرف. ۱

 ۴۰۰ ................................................................................ امام خالفت. ۲

 ۴۰۲ .......................................................................................... جهینت

 ۴۰۳ ........................................................................................... منابع

 ۴۰۵ ...................................................... 7یمجتب امام درباره شبھات نقد :ھفتم فصل

 ۴۰۷ ..................................................... 7حسن امام بودن مطالق شبھه به پاسخ
  يوارد یدتقیس

 ۴۰۷ ......................................................................................... دهیچک

 ۴۰۸ .......................................................................................... مقدمه

 ۴۰۹ ...................................................................... شبھه یخیتار یابیشهیر

 ۴۰۹ ................................................................... :معصومان ثیاحاد. ۱

 ۴۰۹ ....................................................................... عهیش ییروا منابع. کمی

 ۴۱۰ ........................................................................ ثیحد یسند یبررس

 ۴۱۲ ........................................................................ ثیحد یسند یبررس

 ۴۱۴ ........................................................................ ثیحد یسند یبررس

 ۴۱۵ ........................................................................ ثیحد یسند یبررس

 ۴۱۵ ........................................................................ ثیاحاد یدالل یبررس

 ۴۱۷ .................................................................. سنت اھل ییروا منابع. دوم

 ۴۱۷ ........................................................................... :یدمشق ریکث ابن. ۱

 ۴۱۷ ................................................................................ :عساکر ابن. ۲

 ۴۱۸ ....................................................................... :یوطیس نیجالاللد. ۳

 ۴۱۸ ...................................................................................... نظر و نقد

 ۴۱۹ ................................................................. یدوانق منصور نظر اظھار. ۲
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 ۴۱۹ .............................................................. منصور به شبھه انتساب صحت

 ۴۲۰ ....................................................................... منصور نظر اظھار علت

 ۴۲۳ ..................................................................... منصور سخن بودن باطل

 ۴۲۴ ............................................................................ مورخان گفتار) ج

 ۴۳۳ ...................................................... :سدینویم قالئدالجمان در یقلقشند. ۳

 ۴۳۳ ................................................................................. شبھه به پاسخ

 ۴۴۱ .......................................................................................... جهینت

 ۴۴۲ ........................................................................................... منابع

 ۴۴۷ .......................................... 7حسن امام رهیس نیتدو در یعثمان انیجر نقش
 این يدیتوح اهللا روح

 ۴۴۷ ......................................................................................... دهیچک

 ۴۴۸ .......................................................................................... مقدمه

 ۴۴۹ .......................................................... یعثمان مذھب یفکر یھا شاخصه

 ۴۵۰ ............................................. یو قاتالن قصاص لزوم و عثمان تیمظلوم. ۱

 ۴۵۱ .................................................. عثمان قتل در 7یعل امام مؤثر نقش. ۲

 ۴۵۱ .................................................... 7یعل امام خالفت بودن نامشروع. ۳

 ۴۵۲ .................................................... صحابه نیب در عمر و ابوبکر تیافضل. ۴

 ۴۵۳ ....................................................... 7یعل امام بر عثمان بودن مقدم. ۵

 ۴۵۳ ....................................................................... جمل سران تیحقان. ۶

 ۴۵۴ ..............................................یامو حکومت به نسبت مثبت یریگ موضع. ۷

 ۴۵۴ .................................... فتنه دوران به 7یعل امام حکومت دوران یمعرف. ۸

 ۴۵۴ ...................................................... یعثمان یھا شاخصه با ھمسو اتیروا

 ۴۵۶ ....................................... 9امبریپ توسط 7حسن امام صلح ینیب شیپ. ۱

 ۴۵۸ ......................................... صلح به اقدام در 7حسن امام بودن قدم شیپ. ۲

 ۴۵۹ ........................... 7یعل امام و 7حسن امام نیب یفکر اختالفات وجود. ۳

 ۴۶۰ .......................... 7نیحس امام و 7حسن امام در یظاھر اختالف وجود. ۴
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 ۴۶۲ ....................................... 7نیحس امام و 7حسن امام شهیاند تفاوت. ۵

 ۴۶۳ ...................................... انیامو با 7حسن امام شهیاند یکینزد و ائتالف. ۶

 ۴۶۴ .................... حکومت به نسبت 7حسن امام یاعتنا یب و اطلبیدن تیشخص. ۷

 ۴۶۵ ........................................ شناسان شرق ینگاررهیس در یعثمان اتیروا نقش

 ۴۶۶ .......................................................................................... جهینت

 ۴۶۷ ........................................................................................... منابع

 ۴۷۳ .................................... 7حسن امام باره در ها یسلف و تیوهاب شبهات یبررس
 حکمت زهرا

 ۴۷۳ ......................................................................................... دهیچک

 ۴۷۴ .......................................................................................... مقدمه

 ۴۷۶ ........................................................................ ضرورت و مسأله انیب

 ۴۷۸ .............................................................. نسب و حسب و والدت خیتار

 ۴۷۹ ........................................................... 7یمجتب امام لیفضا از یا شمه

 ۴۷۹ ...................................................................... 7یمجتب امام عصمت

 ۴۸۰ ...................................................................................خدا از ترس
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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،  »ظله العالی مد«از بیانات مقام معظم رهبري،( 

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

النـاس لـو علمـوا فـإّن «: 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(شیخ صدوق[ »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 
اسالمی با تکیه بر قوانین اسالمی و با محوریت والیت فقیـه، افـق هـاي سیاسـی، اجتمـاعی و      

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

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

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

در راستاي رسالت خود جهت ارتقـاي شـناخت   :بیت معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل
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    7این اثر به مناسبت برگزاري همایش بین المللی سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی

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

 .خارج کشور به دبیرخانه علمی همایش ارسال شده و داراي ارزش علمی قابل قبول بوده اند
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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)م عزّهدا(حاج آقاي اختري

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

سـیدمنذر حکـیم، حمیدرضـا مطهـري، رمضـان       ،محمدهادي یوسفی غروي: والمسلمین آقایان
محمدرضـا   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
مقابله، تصـحیح، آمـاده   گیري امور همایش، نگارش، ویرایش، تایپ،  همکاران عزیزي که در پی

کنم و توفیـق همگـان را از    اند، تشکر میسازي، نشر و چاپ مجموعه آثار همایش تالش کرده
  .کنم خداوند متعال مسئلت می

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

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

ن علمیه قم، مرکز رسیدگی به امـور مسـاجد، موسسـه اطالعـات و تحقیقـات اسـالمی، انجمـ       
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،   مانی، محمدجواد خرسندي، هادي خوشعبدالکریم کر
الدینی مطلق، مرتضی قدیري، حسین صمدي و سایر همکارانی کـه   قاسم بغدادي، مختار شمس
  .نمایم تر این همایش نقش داشته اند، تشکر و قدردانی می در برپایی هر چه با شکوه

: بیت ي معارف اهلیق و پویایی آثار منتشره در حوزهمعاونت امور فرهنگی مجمع در راستاي تعم

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

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

  نجف لک زایی
 معاون امور فرهنگی  و دبیرکمیته علمی همایش 



 

  
  
  

  فصل پنجم
 7میراث علمی امام مجتبی

   



 

  
   



  
  
  
  

  7مجتبی حسن امام علمی میراثو  مکتب
  

  سیدمنذرحکیم 
  

انـد، امـا   بسیار عنایت داشته 7به مسأله صلح امام مجتبی نگاران تاریخ تر بیش
مقاله حاضر،  در .اند توجه نموده تر آثار آن کم به مرحله بعد از صلح و تحوالت و

 7مجتبـی روش حکیمانه امام  آفرین توجه شده و تحول به این مرحله حساس و
بـه بحـث    9در متزلزل نمودن کاخ ظلم اموي و برافراشته نمودن اسالم محمدي

  .گذاشته شده است
  

  7سیاسی امام مجتبی اجتماعی و دوران طالیی مرجعیت علمی؛
گردآمـدن در   بـراي و معاویه  7مجتبیامام  میانپس از امضاي قرارداد صلح 

اجراي عملی صلح به شمار  ،اردیگر به توافق رسیدند تا این دیدیک مکان، با یک
دیگر تعهد دادند تا به مفاد قرارداد به یک ،آید و هر یک در مقابل جمعی از مردم

فراخوانده شدند تا به سخنان دو  کوفهمردم به سمت مسجد جامع . بند باشندپاي
بدیهی بود که معاویه بـر  . دهند فراتن از خطیبان امضا کننده قرارداد صلح، گوش 
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طوالنی بیـان کـرد کـه     اي او نیز خطابه 1.گیرد و بر منبر رود پیشی 7تبیمجامام 
  :او گفت. اند پرداخته آناز خشی ببه منابع تاریخی تنها 

پیروان هر پیامبري که پس از او به اختالف افتادند، سـرانجام،  ! اما بعد، مردم 
   .ندحقشان چیره گشتگرایان بر اهلباطل

، رو ازایـن  ،پی برد که به زیان خـویش سـخن گفتـه    ،معاویه پس از این سخن
  : گفت درنگ بی

آیـا  ! مـردم کوفـه   گرایانش پیروز شدندمگر این امت که اهل حق آن بر باطل
 دانـم  می خوبی بهمن  .جنگم مینماز و زکات و حج  با شما بر سر پندارید می

 بـه حاکمیـت و   یـابی  دستبراي  بلکه ؛شما اهل نماز و زکات و حج هستید
خداوند ایـن   ،شما ناخرسندید بااینکهتسلط بر شما به جنگتان آمدم و اکنون 

هـر خـونی کـه در ایـن     ! به هـوش باشـید  ! موهبت را به من عطا کرده است
 ]امـام [بـه هـدر رفتـه اسـت و هرگونـه شـرطی را بـه         ،آشوب ریخته شـود 

 2.نهم میزیرا پا  ام، شدهمتعهد  7حسن

معاویـه در ایـن   «: ی ثابت روایت کـرده کـه گفـت   ابوالفرج اصفهانی از حبیب بن اب
 3».اسائه ادب نمود 7به ناسزا یاد کرد و سپس به امام حسن 7امام علیخطابه، از 

غـرّا و   اي خطابـه و در این موقعیت حساس،  ندبه پاخاست 7حسنگاه امام آن
اسناد وضعیت موجود میان مـردم   ترین پسندیدهکه یکی از  فرمودندطوالنی ایراد 

 ندبه اندرز مسلمانان پرداخت ،در این خطابهایشان . آید می، به شمار :بیت اهلو 
پارچگی دعوت را به دوستی و کسب رضاي خدا و یک ها آن ،و در ابتداي سخن

موقعیت خاندان خویش بلکه موقعیت پیـامبران خـدا را    ،در اواسط خطابه ندکرد

                                                           
ھر کس به تو گفت  .غیر ایستاده سخنی بگوید 9خداگاه ندیدم رسول ھیچ«: گوید میجابر بن سمره . ١

، آیات األحکاماین روایت را جزایری در  .»، به آن حضرت دروغ بسته است گفته مینشسته سخن  9پیامبر
 .»که نشسته خطبه خواند بود نخستین کسی ،، ظاھرًا معاویهکهنقل کرده  ٧٥ ص
 . ۲۸۵ ص  ،صلح امام حسن ،مدائنی. ٢
 .۱۶ ، ص ۴، جالبالغهشرح نھج . ٣
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ـ  ،و در پایان. ندیادآور شد ، یـغ بلاي  شـیوه بـا  ه معاویـه،  بدون ناسزاگویی آشکار ب
 1:فرمودند از جمله. ندرا نثار وي ساخت ها دشنامبدترین 

انا الحسن وأبی علی، وأنـت معاویـه و ابـوك صـخر، واُمـی      ! الذاکر علیاً ایها
فاطمه وأمک هند، وجدي رسول اهللا وجدك عتبه بن ربیعه، وجدتی خدیجـه  

تَیله، فلعن اهللا أخملنا ذکراً  و ،      جدتک فُ واألمنـا حسـباً وشـرنا قـدیماً وحـدیثاً
 ؛وأقدمنا کفراً ونفاقا

 ؛من حسنم و پدرم علـی اسـت  ! دهی میاي کسی که پدرم علی را دشنام 
و مادر تو هنـد   3مادر من فاطمه ؛و پدرت صخر است هستی تو معاویه

 3جده من خدیجه ؛ربیعه استبنو جد تو عتبه 9جد من پیامبر ؛است
تیله است تـر،   کـه شـهرتش از مـا کـم     کـس  آنلعنت خدا بر  .و جده تو فُ

و کفـر و   تر افزوندر گذشته و حال  اش تبهکاري، تر پستدودمانش از ما 
 !است دارتر ریشهنفاقش 

را بـه   عـراق  نـد تصـمیم گرفت  ،پس از چند روز اقامت در کوفه 7حسنامام 
وقتـی  . ندقصد خود آگاه سـاخت د و یارانش را از تصمیم و قصد مدینه ترك گوین

عمـاره تمیمـی بـراي    بـن نجبـه فـزاري و ظبیـان   بنپیچید، مسیب جا همهاین خبر 
 :امام رو به آنان کرد و فرمود. حضور آن بزرگوار شرفیاب شدند خداحافظی

اگر همه مردم بخواهند قضاي او را  !سپاس خدایی را که فرمانش چیره است
با تمـام تـوان   ! به خدا سوگند... در نخواهند بوددگرگون سازند، بر این کار قا

 .تا دوستی ما را به خود جلب کنند کوشند می

حضرت درخواست  .درخواست کردند در کوفه بماند ایشانمسیب و ظبیان از 
 2».راهی براي این کار وجود ندارد«: ندو فرمود نپذیرفتندآنان را 

                                                           
آورده  ۲۸۹ - ۲۸۶ ص »7حسنصلح امام «یاسین در کتاب متن کامل این خطبه را شیخ راضی آل. ١
 .است

 .۲۸۶ - ۲۸۵ ، ص۲۰، جحیاه االمام الحسن. ٢
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مردم، گروهـی   همه قشرهاي. شدندرهسپار مدینه  خانواده،گاه به اتفاق آن
آن بزرگـوار   خـداحافظی با تأسف، در مراسـم تودیـع و    اي دستهو  کنان گریه

 1.حضور یافتند

ولی هنوز از کوفه فاصله نگرفته بود که فرستاده  ،حرکت درآمد به امامکاروان 
معاویه به آن حضرت رسید تا او را به کوفه بازگرداند و با گروهی از خوارج کـه  

و به معاویـه   نداز بازگشت امتناع ورزید آن حضرت .بر او شوریده بودند بجنگند
  : ندنوشت

 بینـی  مـی  که این !کردم میبا مسلمانی بستیزم، از تو شروع  دادم میاگر ترجیح 
به جهت مصلحت مسـلمانان و جلـوگیري از ریخـتن     ام، برداشتهدست از تو 

 2.خون آنان است

آگاه شدند، به  ایشان فرمایی تشریفوقتی مردم از  .به مدینه رسید امامکاروان 
خیر و برکـاتی کـه از هنگـام شـهادت      وسیله بدیناستقبال آن حضرت شتافتند و 

امـام   .دیگـر بـه آنـان بازگشـت     بار بود،  شده قطعز آنان ا 7امیرمؤمنان سوز جان
و ده سـال در آن   ندوارد مدینه شـد  ،همراه با برادران و خانواده خویش 7حسن
 بـه  .ندسرشـار سـاخت   خـود آن دیار را از الطاف و محبـت   و نداقامت گزید شهر

  :شوداشاره میگذرا  به طوربرخی از آن امور 
  
  مرجعیت علمی و دینی. 1

در تربیـت جمـع زیـادي از دانشـوران      7مجتبیمرجعیت علمی و دینی امام 
خوش دگرگـونی سـاخته   تجسم یافت و با انحرافات دینی که آیین الهی را دست

کـه   ويسنت شـریف نبـ   خطرناك تحریفو از توطئه  ندبود، به مخالفت برخاست

                                                           
 .۶۷ ص ،تحفه األنام، فاخوری. ١
 .۲۸۷، ص۲، جحیاه االمام الحسن. ٢
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ـ  9از تدوین احادیث پیامبر ممانعتجعل روایات و و قریش با  معاویه راي آن ب
 .کردند، جلوگیري ندبرنامه ریخته بود

  
 7مجتبیامام علمی مکتب 

نشر فرهنـگ   و :بیت اهل مکتب بزرگ ترویج ، برايدر مدینه 7حسنامام 
محـدثان و   ،بسـیاري از دانشـمندان بـزرگ   . العاده کوشـیدند  فوقاسالم  معارف و

 دادن آنـان را بـراي انجـام    امـام راویان برجسته، به این مکتب گـرایش یافتنـد و   
و از غفلـت   بخشـید  میگرانه جاوید خود که خرد جامعه را تبلور رسالت اصالح

 :از جمله ند؛آورد وجودبه  ان را، بهترین یاورنمود میبیدار 
  ؛فرزندش حسن مثنی. 1
بهبنمسیب .2  ج   ؛نَ
  ؛غفلهبنسویید .3 
  عبدالرحمان؛ عالبن .4
  ؛شعبی .5
  ؛کمبربنمبیره .6 
  ؛نباتهبناصبغ .7 
  ؛خلدجابربن .8
  ؛ابوالجوزا. 9

  زراره،بنبن مأمونعیسی. 10
  ؛مأمومبننفاله .11
  ؛سعید نخعیعمیربن ابویحیی .12
  ؛ابومریم قیس ثقفی .13

  ؛طحرب عجلی. 14 
  ؛اسحاق بن یسار پدر محمد بن اسحاق. 15 
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  ؛عوفبنعبدالرحمان. 16 
  ؛لیلبنسفین .17 
  1.قیسعمروبن. 18 

  .گفتنی است اینان همه اهل کوفه بودند
و در علم و ادب  درخشید میمدینه به فروغ وجود این اختران دانش و راویان 

 .آمد میو فرهنگ و معارف، بارورترین شهرهاي اسالم به شمار 

، مردم را به فضایل ندکه مسئولیت نشر دانش را به عهده داشت گونه همان 7مجتبیامام 
  .خواندند میفرا  9کارهاي نیک و آراسته شدن به سنت پیامبر دادن قی و انجاماخال
کـه   را پر فروغ نگه داشـتند  اي پسندیدهمشعل فروزان اخالق  ،این امام همام 
، فضـایل بلنـد   نـد براي اصالح و تهذیب جامعـه بـه ارمغـان آورده بود    9پیامبر

بود که حتی به دشمنان و مخالفان خـویش نیـز    اي گونه به 7اخالقی امام مجتبی
 که اینبا  ،عقبه به بیماري مبتال شدهولیدبن ندوقتی اطالع یافت. داشتند مینیکی روا 

. نـد بـه عیـادت وي رفت   امـام معروف بود،  :بیت اهلو بغض  توزي کینهبه  يو
  : فتبه پا خاست و گ یشانولید در مقابل ا ند،وقتی امام در جاي خود قرار گرفت

من از اموري که بین خود و تمام مردم وجود داشـته بـه پیشـگاه خـدا توبـه      
 2.بین من و پدرت بوده که از آن توبه نخواهم کرد چه آنجز  کنم می

 براي، بلکه هدایایی نیز ندبه مثل نکرد عاملهو با وي م نداز وي رو گرداند امام
 3.ندفرستاد او
  
 7امام مجتبی مرجعیت اجتماعی.  2

مهربانی و احسان بـه   زیبایی از الگوهاي در 7مجتبی مرجعیت اجتماعی امام
                                                           

 .۷امام امیرالمؤمنین ، نسخه کپی در کتابخانه۱۲ج ،تاریخ ابن عساکر. ١
 .۳۶۴، ص۱، جشرح ابن ابی الحدید. ٢
 .۲۸۹ - ۲۸۸ ، ص۲، جحیاه االمام الحسن. ٣
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جویان، براي رهایی از چنگـال سـتم و آزار امویـان،    مستمندان و پناه دادن به پناه
 :برخی از این الگوها عبارتند از .تجلی یافت

 مهربانی و بخشندگی )الف

و  نمودند می العاده فوق احسان ،دستانتهی تمام مردم به ویژه به 7مجتبیامام 
دلشان را سرشـار از شـادي    ،و با نیکی خویش بخشیدند میبه آنان  ند،داشت چه آن
 .مراجعه کرد ه ایشاننیازمندي ب آمده که 7حسندر مورد بخشش امام  .کردند می

آن شـخص   ».بنویس و به ما بـده  اي نامهنیاز خود را در «: ندحضرت به او فرمود
یکی  .به او بدهند ،را خواسته بود چه آندو برابر  نددستور دادحضرت .چنین کرد

این نامه براي این فرد چـه برکـاتی بـه    ! اي پسر پیامبر« :از حاضران عرضه داشت
 :ندحضرت به او پاسخ داد »دنبال داشت؟

کـار   دادن او مـا را شایسـته انجـام    زیرا ؛تر است برکت این نامه براي ما بیش
کار نیک باید پـیش از درخواسـت شـخص انجـام      دانی نمیآیا . نیک دانست

نیاز، بدو احسان نمـایی، در حقیقـت بـه بهـاي      مزیرا اگر پس از اعال ؛پذیرد
شب را میان امیدواري و نومیـدي   ،و شاید این فرد نیازمند شده تمامآبرویش 

-بـا دل  شـود؛  مـی با اضطراب به سربرده و ندانـد چگونـه نیـازش بـرآورده     
گـاه کـه نـزد تـو     یا با سرور و کامیـابی؟ آن  رسد می اش خواستهشکستگی به 

اگر نیازش را در قبال آبـرویش   ؛دلش ترسان است لرزد و می، اندامش آید می
 تـر  گـران برآورده ساختی، این آبروریزي از احسانی که دریافت کرده، برایش 

 .شود میتمام 

  

  پناهندگان پناهگاه 7مجتبی امام )ب
جویـان بـه آن حضـرت، دژي اسـتوار و     بـراي پنـاه   ،در مدینـه  7حسنامام 

 . شدند میتلقی  ناپذیر شکستپناهگاهی 
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امام  و بود، به حضرت پناه آورد کردهستم  ابیه به اوبنسرح که زیادابیسعیدبن
زیـاد او   ،معروف بود، به همین دلیل :بیت اهلسعید به محبت . نداو را پناه داد

 .به مدینه گریخـت  7حسنپناه جستن به امام  او براياد و را تحت پیگرد قرار د
زیاد با اطالع یافتن از ماجرا، به سراغ برادر و فرزنـدان و همسـر سـعید رفـت و     

وقتـی امـام    .را مصـادره کـرد   انرا ویـران و اموالشـ   شـان  خانهرا زندانی و  ها آن
د و طـی  گـران آمـ   یشـان بر ا العاده فوق، این کار ندآگاه شد موضوعاز  7حسن
سعید را امان دهد و زن و فرزنـدانش را آزاد   ند تابه او دستور داد ،به زیاد اي نامه
 1.را بنا کند و اموالش را به وي بازگرداند اش خانهو 
  
 7امام مجتبی مرجعیت سیاسی.  3

در مـتن   که چنان ند،از موضع قدرت با معاویه از در صلح درآمد 7مجتبیامام 
و نبایـد   رسد می ایشانبه صراحت آمده که خالفت پس از معاویه به  ،قرارداد صلح

طبیعی بود  بسیار ،بنابراین .ببرد کاربه  حیلهامام حادثه ناگواري به بار آورد و  درباره
د که حکومت معاویـه  نقدرتی به شمار آی کانون امیه و با بنیمحور مخالفت  امام،که 

در دعاهـا و   ،بـه همـین دلیـل   . سـازد  وتار یرهترا  ها آنرا در کامشان تلخ و زندگی 
 ،آن حضـرت  هـاي  خطابـه و  ها نامهو در  ها آنو اطرافیان  نامکابا ح امامدیدارهاي 

 :فتایکه در امور ذیل تبلور  بینیم میتالش سیاسی روشنی 

را پـی   هـا  آن کامـل داشـته،   حضـرت بـر اوضـاع و رخـدادها مراقبـت     ) الف
را  هـا  آن ند؛و کـارگزاران آنـان را زیـر نظـر داشـت      اکمـان و رفتـار ح  گرفتنـد  می

 ندبـه زیـاد از او خواسـت    نامـه در  که چنان نمودند؛ میو نهی از منکر  معروف امربه

                                                           
 .۲۹۰ - ۲۸۹ھمان، ص. ١
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مسـلمه را در  بـن سرح بردارد و هنگام طواف، حبیـب ابیدست از تعقیب سعیدبن
 1.کردنداز معاویه نکوهش  اش برداري فرمانمورد 

برخـوردار   اي شـده  حسـاب  و سیاسی منظم هاي لیتفعااز  7مجتبیامام  )ب
نمایندگی مخالفان و توجیه و راهنمایی آنـان و   هاي هیأتکه در استقبال از  ندبود

و انتظـار صـدور فرمـان امـام در وقـت       گیـري  تصمیمبه بردباري و  ها آندعوت 
و شایسـتگی   :بیت اهلهمواره بر نقش رهبري  ایشان. یافت میمناسب، تجسم 

 .ندخالفت و پیشوایی آنان نیز تأکید داشت

در مدت اقامـت خـویش    7مجتبیدکتر طه حسین بر این باور است که امام 
و شخصاً ریاست آن را بـر عهـده    ندبه تشکیل حزب سیاسی دست زد ،در مدینه

 .ندآن زمان، آن را جهت داد وضعیتو به تناسب  ندداشت

در جلب رضایت امام و یا سـرپوش نهـادن بـر     نظام حاکم، سعی که اینبا  )ج
به ارکان آن  گاه هیچداشت، حضرت  ها آنو یا محکوم ساختن  ایشان هاي فعالیت

زمـانی تبلـور یافـت کـه      امام، گیري موضعاین بخش از  .ندنظام تمایل نشان نداد
را فـاش   هـا  آن هـاي  نقشـه و  ندحضرت به خویشاوندي سببی امویان تن در نداد

معاویه را بـه خالفـت، آشـکارا بیـان      لیاقتی بیواقعیت انحرافی آنان و  و ندساخت
به روشنی در مناظرات حضرت بـا معاویـه و اطرافیـانش در     ،این حقیقت ندداشت

شد که در بیـان مواضـع آن بزرگـوار، بـه      گر جلوهمدینه و دمشق به طور یکسان 
 :کنیم میبسنده  اي اشاره

  
 امویان با خویشاوندي سببیقاطعانه رد 

، بـه سـربلندي   هاشـم  بنیبا برقراري خویشاوندي سببی با  خواست میمعاویه 

                                                           
 .۲۹۳ ھمان، ص. ١
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-بنعبداهللارواي مدینه نوشت که زینب دختر ، به مروان فرمانرو ازاین. دست یابد

هرانـدازه  و پرداختن بدهی وي بـه   ودکه پدرش تعیین نم اي مهریهجعفر را با هر 
. ، بـراي یزیـد خواسـتگاري کنـد    امیـه  بنیو  هاشم بنیکه باشد و ایجاد صلح میان 

نـزد مـروان آمـد، در مـورد      او وقتـی  .مروان شخصی را در پـی عبـداهللا فرسـتاد   
مربوط امور «: عبداهللا در پاسخ گفت. پرداخت وگو گفتبه  عبداهللاخواستگاري با 

بـراي  مـروان   »!از او خواسـتگاري نمـا   ؛اسـت  7به زنان مـا در دسـت مجتبـی   
براي ایـن کـار هـر کـس را     «: حضرت فرمود. شدشرفیاب  نزد امامخواستگاري 

را بـه یـک    امیـه  بنـی و  هاشم بنیمروان بیرون شتافت و  ».دوست داري جمع کن
اندازه گرد آورد و در جمع آنان سخن گفت و موضـوعی را کـه معاویـه مطـرح     

 :ندبعد از حمد الهی بدو چنین پاسخ داد امام .کرده بود براي حضرت تبیین کرد
این (را در مورد تعیین مهریه دختر عبداهللا توسط پدرش عنوان کردي،  هچ آن

 1دختـرانش در مـورد مهریـه خـانواده و     9که مـا از سـنت پیـامبر   ) را بدان
بگـو ببیـنم از    .در مورد پرداخت بدهی پدرش، سخن گفتی. روگردان نیستیم

ن دو آشـتی میـا   دربـاره  انـد؟  پرداختـه زنان ما بدهی پدرانشان را  تاکنونکی 
خدا و در راه رضاي او با شما دشـمنی داریـم    برايما ) باید بدانی که(گروه، 

نظر ما بر ایـن قـرار    ...با شما از در صلح در نخواهیم آمد گاه هیچو براي دنیا 
جعفـر  گرفت که زینـب را بـه ازدواج پسـرعمویش قاسـم فرزنـد محمـدبن      

را کـه در مدینـه دارم و    اي مزرعه ،او را به عقد وي در آورده من ودرآوریم 
 .معاویه حاضر شد در قبال آن ده هزار دینار بپردازد، مهریه وي قراردادم

وقتـی نامـه بـه     .سـاخت خبروي را از جریـان با  ،به معاویه اي نامهمروان طی 
ما از آنان خواستگاري کردیم، دست رد بر سـینه مـا نهادنـد    «: معاویه رسید گفت

 2.شدیم میرا پذیرا  ها آنري کرده بودند، از ما خواستگا ها آن ولی اگر

                                                           
 .در مورد مھریه ھمسران و دخترانش چھارصد درھم بوده است اکرمسنت رسول . ١
 .۱۲۴، ص۱، جمقتل خوارزمی. ٢
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 معاویه براردر ب 7مجتبی امام قاطعانه ضعاموو  هاي سیاسی مناظره 

  با معاویه در مدینه مناظره) الف
خوارزمی، معاویه در مدینه با مشاهده احترام و پذیرایی مردم از امام از نقل  به
، ابواألسـود  رو زایـن ا. این موضوع برایش ناخوشـایند آمـد  ؛ نگران شده 7حسن

قــیس فهــري را خواســت و بــا آنــان در مــورد چگــونگی بــندوئلــی و ضــحاك
بـه جایگـاه    وسـیله  بـدین به مشـورت پرداخـت تـا     7حسناز امام  جویی عیب

از منزلـت آن بزرگـوار    ،و در برابر دیـدگان انبـوه مـردم    دارد رواحضرت اهانت 
  : ود وي را از انجام این کار برحذر داشت و بدو گفتسکه ابواال .بکاهد

ولی من چنین کاري را بـه صـالح شـما     ؛برتر است امیرالمؤمنینالبته تصمیم 
مـردم آن را بـه حسـاب     ،او هر چه بگوید درباره امیرالمؤمنینزیرا  دانم؛ نمی

 .شـوند  مـی تر قائـل   و براي او احترام و عظمتی بیش گذارند میحسادت شما 
اسـت و   حاضـرجواب و  گـو  راستجوانی  7حسن) امام! (میرالمؤمنینااي 

و  کوبـد  مـی و استخوان پایت را در هم  دهد میپاسخ گفتارت را به استواري 
سخنان تو به سـود او تمـام    ،در این صورت .سازد میرا آشکار  هایت ناروایی

و کـه در ادب ا و برایت زیان فراوانی همراه خواهد داشت، مگـر ایـن   شود می
 هـایی  نقـص امـا او از چنـین    ؛عیبی بیابی و یا در نژادش انحرافی پیـدا کنـی  

اندیشی و صراحت و رسایی سخن، میان عرب مشـهور  مبراست و به درست
بنـابراین،  . ستا و از عنصري پاك بر خوردار دارد تباري بزرگ و واال .است

 .بهتر است امیرالمومنین دست به چنین کاري نزند

و او را در ناسـزاگویی بـه   داشت بر عکس ابواألسود  اي نظریهقیس بنضحاك
 :، تحریک کرد و به او گفتیشانبر ا فخرفروشیامام و 

عمل کـن و   اي گرفتهکه تصمیم  گونه همان 7با امام حسن! امیرالمؤمنیناي 
قراردهی و بـه   ات گفتهزیرا اگر او را آماج تیرهاي  بازمدار؛را از او  ات حمله

تسـلیم تـو    ،، چونان شتر پیر و فرتوت خـوار گشـته  گویی پاسخاستواري بدو 
 !خواهد شد
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بر فراز منبـر رفـت و    ،با فرارسیدن روز جمعه .معاویه نظر ضحاك را پسندید
را به ناسزا یاد کرد و بـه   7امیرمؤمنان، 9پس از حمد خدا و صلوات بر پیامبر

 :گفت در ادامه .او پرداخت جویی عیب
زنـدگانی   انـد؛  نـادان نـابخرد و   اندیشـند؛  میگروهی از قریش کودکانه ! مردم
شـیطان بـر سرهایشـان     دهـد؛  میدارند و تنگناي روزگار آزارشان  وتاري تیره

النه کـرده   هایشان سینهشیطان در  .را به کار گرفته است هایشان زباننشسته و 
واداشـته و   خطاکاريرا به  اه آنو تخم گذارده است و گلوگاهشان را گرفته، 

کارهاي زشت را در برابرشان زینت داده و در مسیر هدایت، کورشان سـاخته  
بـا   هـا  آن. و به تجاوز و گناه و دشمنی و دروغ و بهتان راهنمایی کرده اسـت 

و کسی که با شیطان همراه باشد، رفیق پلیدي بـراي  ( رفیقندشیطان شریک و 
بس است و خداونـد بهتـرین    ها آنتربیت  شیطان براي .)خود برگزیده است

 .است یاوریار و 

و به افتراها  ندبسان سیلی خروشان جهید ،با شنیدن این سخنان 7حسنامام 
 :ندو فرمود هپاسخ داد او هاي گویی یاوهو 

لم یعرفنی فأنا الحسن بـن علـی بـن     من ومن عرفنی فقد عرفنی، ! الناس ایها
ن جعلت له األرض مسـجداً و ، اهللا نبیأبی طالب، أنابن  أنـابن    أنابن م ، طهـوراً

سیدالمرسـلین، وامـام    النبیـین و السراج المنیر، أنابن البشیرالنذیر، أنابن خـاتم 
ن    المتّقین، و ن بعث الی الجن واالنس، أنا بـن مـ العالمین، أنابن م رسول رب

 ؛بعث رحمه للعالمین
 کـه  آنمـن کیسـتم و    نـد دا مـی ، بـه خـوبی   شناسـد  میآن کس که مرا ! مردم

، فرزند طالب ابیمن حسن بن علی بن . کنم میخود را به او معرفی  ،نشناخته
و پـاکیزه قـرارداده    گـاه  سـجده فرزند کسی که زمین برایش  هستم؛ 9پیامبر
-دهنـده و بـیم  مژده 9من فرزند پیامبر ام؛ الهیمن فرزند مشعل فروزان . شد

و  پیشـگان  پـروا ر مسلمانان و پیشـواي  رسانم، من فرزند خاتم پیامبران، سرو
من فرزند پیامبري هستم که بـه سـوي جنیـان و     ؛فرستاده پروردگار جهانیانم

 .که رحمت، براي جهانیان است ام کسیمن فرزند  ؛برانگیخته شد ها انسان
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و  برآمد امامقطع سخن  درصددبر معاویه دشوار آمد و  7سخنان امام مجتبی
 .»نیز سخن بگو خرما درباره! حسن«: گفت

 :نددر حین ایراد سخن فرمود ایشان
بـه وسـیله حـرارت     سـازد؛  میباد، خرما را بارور  !به کوري چشمت! معاویه

 .کند میبو و شب آن را تازه و خوش پزد میخورشید 

 :ندو فرمود ندسخنانش را در معرفی خود پی گرفت آنگاه
ن ینفض رأسه من  أنا بن مستجاب الدعوه، أنا بن الشفیع المطاع، أنا ل مبن أو

ن قاتلت المالئکه معه و التراب و لم تقاتل مع نبـی   یقرع باب الجنه وأنا بن م
ن ذلّت له قریش رغماً ن نصر علی األحزاب، أنا بن م ؛قبله، أنا بن م 

 ام کسـی من فرزنـد   ؛که دعایش به درگاه خدا پذیرفته است ام کسیمن فرزند 
من فرزند نخستین کسی هستم که در قیامت  ؛که شفاعتش پذیرفته شده است

من فرزند کسی هستم که  کوبد؛ میبهشت را  بو در آورد میاز قبر برون  سر
همراه هیچ پیامبري پـیش از او   در صورتی که ،فرشتگان در رکابش جنگیدند

مخـالف و دشـمن    هـاي  گـروه که بر تمـام   ام کسیمن فرزند  ؛نجنگیده بودند
 .ندتن داد او ینیکسی هستم که قریش، ناگزیر به آمن فرزند  ؛پیروز گشت

تـو خـود را بـراي    «: سخنان به خشم آمد و برجست و فریاد زداین معاویه از 
 .!ستایی میبه خالفت  یابی دست

 :دادند بدو پاسخ ،خالفت هشایست فردبا بیان ویژگی  امام
نه رفتار کند،  9خالفت شایسته کسی است که به کتاب خدا و روش پیامبر

را بـه تعطیلـی    9که به مخالفت با کتاب خدا برخیزد و سنت پیامبر کس آن
که به زور ملکی را به چنـگ آورد   ماند میزیرا چنین فردي به کسی  ؛بکشاند

و از آن بهره بگیرد و سپس از دستش برود و سنگینی جـرمش بـه دوش وي   
 .باقی بماند

حتـی  «: کاري گفتغرور معاویه درهم شکست و با توسل به فریب جا ایندر 
 »؟نباشد مند بهرهو بخشندگی ما  ها نعمتمیان قریش نیست که از  تن یک
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 :ندپاسخ داد امام
آري، کسی که پس از خواري به وسیله او عزت یافتی و ناچیز بودنـت را بـه   

 .رساندي فراوانی

 »؟اند کیان گویی میمنظورت از افرادي که  «: معاویه پرسید

 ».را بشناسی ها آن خواهی نمیکسانی که «: حضرت فرمود

 :ندفرمود ه،گاه در معرفی خود به جامعه، سخنانش را ادامه دادآن
ن ساد قریشاً شاباً و ن ساد الوري کرماً و أنا بن م أنا بن م ، ، أنـا بـن     کهالً نـبالً

ن ساد أهل الدنیا بالجود الصادق، والفرع الباس ن   م ق، والفضل السابق، أنـا ن مـ
 سخطه سخطه، فهل لک أن تسامیه یا معاویه؟؛ رضاه رضی اهللا و

که بر پیر و جوان قریش پیشوا بـود و در کرامـت بـر همـه      ام کسیمن فرزند 
ـ      کـس  آن ؛مردم برتري داشت ؛ بـود  انکـه در راسـتی و بخشـندگی سـرآمد جهان

مـن پسـر    ؛بر دیگران پیشی داشـت  ها برتريو در  آمد میبارور به شمار  اي شاخه
اي . ، خشنودي خدا و خشـمش، خشـم خداسـت   اش خشنوديهستم که  کسی آن

 ؟دانی میآیا تو خود را برتر از او ! معاویه
 »!رسم نمیخیر، من به این پایه  ؛سخنت درست است«: معاویه گفت

 :فرمود 7حسنامام 
پشیمان نگشـت و   ،گرایید حق بهکه  کس آنحق روشن است و باطل تاریک، 

 .شناسند می اندیشانگرا به زیان افتاد و حقیقت را درست باطل

کـه بـه تـو     کـس  آنروز خوش نبیند «: گفت اش گري حیلهمعاویه طبق عادت 
 1»!ناسزاگویید

                                                           
 .به نقل از خوارزمی .۲۹۷ ، ص۲، جحیاه االمام الحسن. ١
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  در دمشق مناظره  )ب
- در دمشق بر معاویـه وارد شـده، هـم    7حسنامام  که ایندر بیان  نگاران تاریخ

 بـار  یـک در آن سـامان،   ایشانفشان در این است که آیا حضور داستانند، ولی اختال
مهم  ؛بحث و بررسی این مسأله مترتب نیست درالبته سودي . تر اتفاق افتاده یا بیش

از ایـن   امـام ما، هـدف   انداز چشماز . بررسی راز سفر آن حضرت به آن دیار است
پرده برداشتن از واقعیـت امـر امویـان در برابـر      و :بیت اهلجز نشر مکتب  ،سفر

بیرون برده بـود، چیـز    راستکه معاویه آن را به گمراهی کشانده و از راه  اي جامعه
و مناظراتی کـه   امام هاي گیريدلیل بر این معنا از موضع. باشد توانست نمیدیگري 

 .ندختوي را رسوا سا وسیله بدینزیرا حضرت  ؛، پیداستندبا معاویه داشت

 ،براي گرفتن هدایاي معاویه انجام شـده  امامکه بر این باورند سفر  برخیولی 
به  توان نمی وجه هیچ بهکه  اند جستهاز دیدگاه ما، به یکی از روایات جعلی استناد 

و از  نـد و جوانمردي و عظمت معروف بود نفس عزتبه  امامزیرا  ؛آن استناد کرد
خیزي در مدینه که درآمد کالنی حاصل هاي زمینسویی، آن بزرگوار با دارا بودن 

براي حضرت داشت، افزون بـر آن، حقـوقی کـه از ناحیـه مسـلمانان شایسـته و       
بـه فـرض اگـر     .بودنـد  نیاز بی، از هدایاي معاویه رسید مینکوکار به آن حضرت 

، امــام آن را بــراي خــود و رســید مــیامــوالی از طــرف معاویــه بــه آن حضــرت 
حتی به  ،در روایت آمده که آن حضرت از آن اموال. کردند نمیه هزین اش خانواده

امام موسی بن  1.داشتند برنمی، گیرند میمقدار ارزش علفی که چهارپایان به دهان 
  : فرماید می 7جعفر

اهـدایی معاویـه پسـر     هـاي  جـایزه  گـاه  هـیچ  7حسینو امام  7امام حسن
 2.پذیرفتند نمیرا  ابوسفیان

                                                           
 .الغطاء، نسخه خطی در کتابخانه عمومی کاشفجامع األسرار. ١
 .۳۰۴ - ۳۰۳ ، ص۲، جحیاه االمام الحسن. ٢
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در دمشق، شاهد روآوردن مـردم بـه    7حسنمعاویه که در مدت اقامت امام 
از عناصـر   مملـو آن حضرت و پذیرایی از آن بزرگوار بود، بـه تشـکیل مجـالس    

شـعبه، مـروان حکـم،    بـن نظیر عمروعاص، مغیـره  :بیت اهلمخالف و دشمنان 
ناسزاگویی و اهانت  زبیر، دست زد و آنان را بهبنابیه و عبداهللاعقبه، زیادبنولیدبن

را از چشم مردم بیندازد و  یشانتحریک کرد تا ا 9خدابوي رسول به گل خوش
قریش به دل داشـت،   هاي بتدردي را که از فرزند فاتح و قهرمان درهم شکننده 

فرومایه، بـا سـخنان تلـخ و نـاروا بـه       واوباش اراذلاین . تسکین دهد وسیله بدین
با منطقی کوبنـده و   امامولی . داشتند میروا  اهانت 7مجتبیساحت مقدس امام 

آن . داشـتند  مـی را بـه سـکوت وا    ها ، آنداده شکن دندانبه آنان پاسخ  ،بیانی رسا
و دشـمنان نـاتوانش، بـا خـواري و      گشـتند  مـی در همه مناظرات پیروز  حضرت

 .شدند میشکست مواجه 

 نخستین مناظره

 7حسـن امـام  » !حسن من از تو بهترم«: روزي معاویه رو به امام کرد و گفت
چون مردم اطراف «: معاویه گفت »پسر هند، تو به چه دلیل از من بهتري؟«: فرمود

 .و اطراف تو کسی نیست اند گردآمدهمن 

 به او فرمود امام
از راه بسـیار ناپسـندي بـراي خـود امتیـاز       !جگرخـوار اي پسر هند ! هیهات

یـا   انـد  آمـده یا با عالقه به سویت  اند گردآمدهکسانی که اطراف تو . تراشیدي
آنان که مطیع تواند، نافرمان خدا هستند و کسانی که مجبورند، بـه  . میلی بیبا 

در تـو   چون ؛من از تو بهترم گویم نمیمن هرگز . دستور کتاب خدا معذورند
که مرا از  گونه همانخداوند زیرا  ؛اصالً خیري نیست که من از تو فراتر باشم

 1.است کردهمحروم  ها فضیلتپیراسته، تو را نیز از  ها پلیدي

                                                           
 .نیشابوری روضه الواعظینبه نقل از ، ۳۰۶ھمان، ص. ١
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 مناظره دوم

صـورت گرفـت و شـاید از     اي منـاظره میان امـام و معاویـه    ،در محفلی دیگر
چهـار تـن از    ،در این مجلـس  ،به شمار آید امام هاي گردهمایی انگیزترین هیجان

بـن  عقبـه جاهلیت وي نظیر عمروعاص، ولیـدبن  گرانترویجارکان نظام معاویه و 
از معاویـه خواسـتند امـام    گردآمـده،  شـعبه،  بنسفیان، مغیرهابیبنمعیط، عتبه ابی

 امامزیرا گردآمدن مردم پیرامون  گویند؛ناسزا  به ایشانرا احضار کند تا  7حسن
 .د بوددانش و احکام دین از آن حضرت، براي آنان ناخوشاین از گیري بهرهو 

دست به «: بفرستد و به دوستانش گفت اماممعاویه حاضر نشد کسی را در پی 
، از مقـام و جایگـاه او، و از   ههرگاه نـزد مـن آمـد   ! به خدا سوگند ؛این کار نزنید

 آورتـر  زبان هاشم بنیحسن، از همه ) امام( .ام شدهبه دست وي بیمناك  ام رسوایی
 .ا در پی امام بفرستدولی سرانجام او را واداشتند ت .»است

 ».او و شما به انصاف رفتار خواهم کرد دربارهاگر در پی او بفرستم، «: معاویه گفت

 »آیا بیم داري باطل او بر حق ما چیره شود؟«: عمرو عاص گفت

من در پی او فرستادم تا به او بگـویم همـه سـخنانش را ابـراز     «: معاویه گفت
از آنـان   توانـد  نمـی رسـول خداینـد و کسـی     بیـت  اهـل بدارد، ولی بدانیـد آنـان   

او را سـخن خـودش    بـه  ولـی  .چسـبد  نمیکند و ننگ و عار به آنان  جویی عیب
پدرت عثمان را کشت و از خالفت خلفـاي پـیش   : و به وي بگویید آوریدهجوم 

 ».از خود، خرسند نبود

قتـی  و .را نزد خود فراخواند یشانفرستاد و ا امام محضرمعاویه کسی را  آنگاه
  : را ارج و احترام نهاد و عرضه داشت ایشانمعاویه  ند،حضور یافت امام

ولی این جمـع حاضـر مـرا     ،را به این مجلس فراخوانم شما خواستم نمیمن 
. به انصاف رفتار خواهم کـرد  ها آنبدین کار واداشتند و اکنون من میان تو و 

عثمان مظلومانه کشـته  را به این مجلس فراخواندیم تا ثابت نماییم که  شماما 
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در ایـن محـل تنهـا     کـه  ایـن از . بدانان پاسخ بـده  ؛شده و قاتل او پدر توست
 .همه سخنانت را ابراز نمایی توانی میهستی نگران مباش، 

 ناسزارا شدیداً به باد  7امیرمؤمناندر آغاز عمروعاص شروع به سخن کرد و 
بـه وي   توانسـت  مـی پرداخـت و تـا    7حسنو سپس به ناسزاگویی امام  گرفت

 :از جمله گفت ؛اهانت رواداشت
تـو کـه از عقـل و اندیشـه      .رسـد  مـی خالفـت بـه تـو     پنداري میتو ! حسن

تا تو و پدرت را به باد ناسـزا   فراخواندیم جا اینما تو را به  !برخوردار نیستی
 !...بگیریم

 عقبه به زشتی سخن گفت و از ریشه و تبار خود پرده برداشت وسپس ولیدبن
 .را به ناسزا گرفت هاشم بنی

را آشـکار   اش فرومایگیو  توزي کینهسفیان به سخن درآمد و ابیبنعبته گاهآن
  : ساخت و گفت
رشته  ؛خونشان را به زمین ریخت !پدرت در قریش، بدترین مردم بود! حسن

و  کشـت  میزندگان را  ؛شمشیر و زبانش بلند بود ؛را برید ها آنخویشاوندي 
، اي بسـته  دلاما در مورد خالفتی که به آن . داشت نمین نیز دست بر از مردگا

نه حق انتقاد از آن را داري و نه در میـراث بـردن از آن بـر دیگـران برتـري      
 .داري

  : را دشنام داد و گفت 7علی امام مغیره سخن گفت و سپس
و نـه در   کـنم  مـی  جـویی  عیبمن علی را نه در برابر خیانتی ! به خدا سوگند

  .داري کرده، ولی او عثمان را کشته استداوري از کسی طرف
 :ندو فرمود ندبه سخن گشود لب امامسکوت کردند و  گاهآن 

زیـرا   ؛اینان مرا دشنام ندادند، بلکه این تویی که مرا به باد ناسزاگرفتی! معاویه
 ناپسـندت و هم چنـان بـر اخـالق     اي بودهو بداندیش اي کرده به فحش خو
اسـت کـه بـا     خصـومتی به جهـت   داري، میستمی که بر ما روا . باقی هستی

اکنون پاسخت را بشنو و اطرافیانت نیز ! معاویه. رسول خدا و خاندانش داري
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در حـق شـما بایـد بگـویم، سـخن       چـه  آنتـر از   البته بدانید، من کم. بشنوند
 .خواهم گفت

 نـد عاویه و پدر او پرداختبه مقایسه جایگاه پدر بزرگوارش و موقعیت م گاهآن
 :ندو فرمود

آیا پدرم نخسـتین کسـی نبـود کـه     ! دهم میشما را به خدا سوگند ! اي گروه
به خـاطر   9بودید که پیامبرنو پدرت از کسانی ! ایمان آورد و تو اي معاویه

و به اسالم  داشتید میدر دل، کفر خود را نهان  ؟تألیف قلوب رهایتان ساخت
 .بودید ومنال مالجذوب و م کردید میتظاهر 

را بـر دوش داشـت و    9آیا پدرم نبود که در جنگ بدر پرچم رسـول خـدا  
کـه پـدرم در    گـاه آن ؟پرچم کفر در آن روز به دست معاویه و پـدرش بـود  

حد و احزاب با شما پنجه درافکند، پرچم پیامبر خدا را با خود داشت  جنگ اُ
 ،وند در همه این نبردهـا خدا. و پرچم شرك و کفر در دست تو و پدرت بود

پدرم را بر خصم زبون پیروز سـاخت و حجـتش را آشـکار نمـود و دیـن و      
از  هـا  عرصـه آئینش را یاري داد و سخن او را به تصدیق آورد و در همه این 

 .راضی و خرسند، و از تو و پدرت خشمگین بود 7علیحضرت 

ادیثی کـه  و بـه بیـان احـ    ندفضایل برجسته پدرش را برشـمرد  7مجتبیامام 
کـارزاري کـه    هاي عرصهو از  ندپرداخت آن حضرت فرموده بود، درباره 9پیامبر

 ندیاري و دشمنان را به خاك ذلت نشاند، یاد کرد ها آنپدر ارجمندش دین را در 
 :ندو سپس فرمود

مـویی  به یاد داري روزي که پدرت در جنگ احزاب بـر شـتر سـرخ   ! معاویه
و تـو آن شـتر را    کـرد  مـی تحریـک   9پیـامبر سوار بود و مردم را بـر ضـد   

و  کشـید  مـی حاضر است مهـار آن را   جا اینو برادرت عتبه که در  راندي می
و  دهنـده  سـوق شـخص سـواره و   ! خـدایا «: با مشاهده شما فرمـود  9پیامبر

 »!کنمهارگیرنده را لعنت 
ه خزیمـ به بنـی  اي نامه ندتصمیم گرفت 9پیامبربه یاد داري زمانی که ! معاویه
تـا   نـد نفرینـت نمود  9و تو نیامـدي و پیـامبر   نددر پی تو فرستاد .دنبفرست
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شـکم او را سـیر    گـاه  هـیچ ! خـدایا «: ندقیامت گرسنه بمـانی و عرضـه داشـت   
 »!نگردان

مـوارد   و 9بـا پیـامبر   ابوسـفیان پس از آن به بیان برخی رفتار  7حسنامام 
، پـس از پایـان   نـد رده بودرا لعنت ک ابوسفیان 9که پیامبر اي پرداختند گانههفت

 :ندو بدو فرمود ندسخنانش در مورد معاویه، رو به عمروعاص کرد
سب تو بین پنج تن مشترك است و همه  1،نابغهاما تو اي پسر  ادعـاي   ها آننَ

فردشان بـه   ترین فرومایهو  ترین پستو سرانجام عاص،  اند داشتهپدري تو را 
من دشـمن محمـد بـی    «: پدري تو برگزیده شد و همین پدر تو بود که گفت

) انّ شانئک هـو األبتـر  : (فرمودنازل  اش دربارهو خداوند این آیه را  »!دودمانم
و او را در مکـه   جنگیدي 9با جدم پیامبر ها معرکهتو در همه ! عاص فرزند

گ نمودي و از همه مـردم  و در حقش نیرن رسانديبه تمسخر گرفتی و آزار 
سپس به قصد دیدار بـا   .تر به تکذیبش پرداختی و با او دشمنی ورزیدي بیش

بـه   ،طالب و یارانش را از او بازسـتانده ابیبه حبشه رفتی تا جعفربن ،نجاشی
کـه تیـرت بـه سـنگ خـورد و       ،مشرکان مکه تحویل دهی، ولی در این سفر

وغت را آشـکار کـرد و حـدي را کـه     و در بازگرداندخداوند تو را مأیوسانه 
بـن ولیـد انـداختی و از او    به گردن رفیقت عماره ،قرار بود بر تو جاري شود

تـو از  . نزد نجاشی بدگویی کردي ولی خداوند تـو و رفیقـت را رسـوا کـرد    
تـو   .ورزیدي میدشمنی  هاشم بنیهمان دوران جاهلیت و نیز ظهور اسالم با 

 9گفتـی و پیـامبر   آمیـز  اهانـت د بیت شعر هفتا ،9از پیامبر جویی عیبدر 
! خـدایا . و پیشه شاعري، شایسته من نیسـت  دانم نمیمن شعر ! خدایا«: فرمود

 »!در برابر هر حرفی از اشعارش، هزار بار او را لعنت کن
آتش فتنـه   جا همهاین تو بودي که در )! بدان( ،عثمان گفتی درباره چه آنولی 

به فلسطین گریختی و چون خبر مرگش به تو  گاهآنرا بر ضد او برافروختی، 
 .»شکافم میهستم و هر جراحتی را با سرانگشتم  ابوعبداهللامن « :گفتی ،رسید

ما  ؛سپس خود را به دامان معاویه افکندي و دین خود را به دنیاي او فروختی

                                                           
 .زن بدکاره معروف عرب. ١
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. کنیم میمؤاخذه  ات دوستینکوهش و نه در مورد  ات دشمنینه تو را درباره 
تو نه عثمان را در زنده بودنش یاري کـردي و نـه از مـرگش    ! ا سوگندبه خد

 ...خشمگین شدي

 :رو به ولید کرد و فرمود گاهآن
زیرا او پدرت را در  کنم؛ نمیتو را به دشمنی با علی سرزنش ! به خدا سوگند

کـه   ات خوريشراببه هالکت رساند و تو را به جرم  9برابر دیدگان پیامبر
تو کسـی هسـتی کـه    . با مردم نمازگزاردي، هشتاد تازیانه زددر حالت مستی 

. را مـؤمن بـه شـمار آورد    7علیحضرت  وخداوند در قرآن فاسقت نامید 
 ...فخر فروختی 7بر علی گاهآن

 :ندو فرمود ندسپس متوجه عتبه شد
و نه فهمی  گویم پاسخنه خردي داري که به تو ! به خدا سوگند! و تو اي عتبه
نه خیري در توست که به آن امیـدي باشـد و    ؛نمایم وگو گفتو داري که با ت

عقل تو و عقل کنیزت به یک انـدازه  . نه شري داري که از آن باید پرهیز کرد
و  رسـد  نمـی زیانی بـه او   ،را در برابر همگان دشنام دهی 7اگر علی. است
رد اگر از چنین قدرتی برخورداري، چرا آن مـ  ،مرا تهدید به قتل کردي که این

لحیانی را که در بستر همسـرت خوابیـده بـود، نکشـتی؟ چگونـه تـو را بـه        
ولیـد را در جنـگ    ات دایـی ، نکوهش کنم که 7با علی توزي کینهدشمنی و 

کاري کرد و تـو را  بدر به هالکت رساند و در کشتن جدت عتبه با حمزه هم
 ؟را یک جا از پاي درآورد ها آناز برادرت حنظله جدا ساخت و 

غیره کرد و آن فرمودگاه رو به م: 
و نظیـر آن را   جـا  ایـن شایستگی حضور و سخن گفتن در ! ولی تو اي مغیره

زیـرا حـد    ؛بـراي مـا ارزشـی نـدارد     ات ناسـزاگویی ! به خدا سـوگند  !نداري
هنوز بر تو باقی است و عمر بر تو اجراي حد نکرد و خداوند او را  زناکاري

آیا مـرد بـه   « :پرسیدي 9دي که از پیامبراین تو بو. بازخواست خواهد نمود
اگـر  «: حضرت فرمود »نگاه کند؟ تواند میبا او ازدواج کند  خواهد میزنی که 
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به ایـن   9بیان این شرط از ناحیه پیامبر ».قصد زنا نداشته باشد، مانعی ندارد
 .تو زناکاري دانست می خوبی بهدلیل بود که 

توجـه داشـته   ( فروشـی  میر ما فخر افتخار رسیدن به حکومت ب هب که ایندر 
هرگاه بخواهیم مردم سرزمینی را نابود سازیم، «: فرمود یکه خداي تعال) باش
با فسق و فجـور خـود شایسـته عـذاب      ها آنو  گماریم میکاران را بر آن تبه
 .»سازیم میگاه سرنگونشان و آن شوند می

بیـرون   جـا  آنتـا از   نـد را برگرفت انو عبایش ندبرخاست 7امام مجتبی ازآن پس
! امیرالمـؤمنین اي «: د، عمروعاص دامان حضرت را گرفت و به معاویه گفـت نرو

بـر او حـد قـذف     خواهم میاز تو  !تو شاهد بودي که حسن چه نسبتی به من داد
و عمـرو   »!خدا جزاي خیرت ندهـد  !رهایش کن«: معاویه بدو گفت ».جاري کنی

 .برداشت امامدست از 

  : معاویه رو به اطرافیانش کرد و گفت
به شما نگفتم توان بحث و مناقشه با او را نداریـد و شـما را از دشـنام بـه او     

 وتـار  تیـره را بر مـن   ام خانه! ولی سخنم را نپذیرفتید به خدا سوگند بازداشتم
نشدن نظر  فتهخداوند به سبب بداندیشی شما و پذیر !از پیشم بروید !نمودید

 .نه من، رسوایتان ساختخیراندیشا

، با تزریق قدرت جدیدي در نیروهاي مخـالف  وگو گفتبا این  7امام مجتبی
کـه بـا    بـاري مـرارت و از واقعیـت   ندایجاد نمود ها آنحکومت، تأثیر بسزایی در 

، ندبـود، پـرده برداشـت    فراگرفتـه تسلط حاکمانی از این قبیل، حکومت اسالمی را 
و تحت تأثیر رسومات جاهلی خـویش   ندراف بودحکامی که از ریشه، داراي انح

وسیله تسلط بر مـردم و جبـران کمبودهـاي     ،قرار داشتند و اسالم از دیدگاه آنان
  .شد میشخصیتی تلقی 

 ،که همواره بـر موضـع اسـتوار خـویش     ندثابت کرد ،با این کار 7حسنامام 
آور، ایشان  رنجدشوار و  اوضاع هرچند. هستندبا جاهلیت اموي باقی  مبارزه یعنی



 49    7مجتبی حسن امام علمی میراثو  مکتب

د، زیرا امکـان  نند و مرحله جنگ را پشت سر بنهنک نیام درشمشیر  تا را واداشت
بود، میان انبوهی از  ساخته کرگرایان را که گوش باطل اي طلبانه حقنداشت فریاد 

 .آمیز دشمنان به وادي نابودي سپردانحراف هاي گویی یاوه

و حراست از مبانی رسالت  ندهی گام برداشتین الیدر مسیر پیشبرد آ امامبدین ترتیب، 
 .شود افکن طنینتا نام و یاد خدا در سراسر گیتی  را به خوبی انجام دادندالهی 

  
  7سنگ علمی امام مجتبی یراث گرانم اي از نمونه 

رهبـري الهـی بـه شـمار      ،مانند پدر ارجمند و جد بزرگـوارش  7مجتبیامام 
و داراي  پرمعنـا کوتـاه و   اي جملهدر  توان میرا  ایشان هاي مسئولیتکه  آمدند می

عنوان کرد که برخاسته از » یارشاد و هدایت به فرمان خداي متعال«ابعاد گوناگون 
  : آیه استاین 

وجعلناھم أئمه یھدون بأمرنا وأوحینا الیھم فعل الخیرات واقـام الصـاله وایتـاء الزکـاه (
 ؛)لنا عابدین وکانوا

و  کردنـد  مـی و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مـردم را هـدایت   
وحـی   هـا  آنکارهاي نیک و برپاداشتن نماز و اداي زکـات را بـه    دادن انجام

 .کردند میکردیم و تنها ما را عبادت 

در تبیـین دیـن الهـی و     پـذیرد،  مـی هدایتی که به فرمان خداي سبحان انجـام  
در قرآن و بیـان رسـول معظـم     که آناحکام کلی و یا مطلق یات یعرضه کردن جز

بـدان تصـریح شـده و نیـز در تفسـیر قـرآن کـریم و تشـریح اهـداف           9اسالم
 .است گر جلوه، 9پیامبر

میان مسلمانان و حراست دیـن   یهدایت در عملی ساختن احکام خداي متعال
 .و احکام الهی از هرگونه تحریف متجلی است
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اجتمـاعی یـا اقتصـادي     کـه  آنپیش از  ،زرگ به وجود آوردانقالبی که اسالم ب
خود را وقف تربیت  :بیت اهلبنابراین، اگر . شد میباشد، انقالبی فرهنگی تلقی 

، جـاي  کردنـد رسـالت الهـی    هـاي  ارزشو تهذیب مسلمانان بر اساس معارف و 
در تشـریح اهـداف    ،این بزرگواران با عنایت به بیان صریح قـرآن . شگفتی نیست

و حامی و سرپرسـت رسـالت امـت و     9پیامبرخود را ادامه دهنده راه  ،رسالت
نخسـتین  آنان  .و زحمات آن پیامبر گرامی است ها تالشکه نتایج  دانند میدولتی 

با  یخداي متعال .دانند میوظیفه و مسئولیت خویش را تربیت و تهذیب مسلمانان 
 :فرماید می 9بیان اهداف رسالت و مسئولیت پیامبر

 1)یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلّمهم الکتاب والحکمه(

، ندچشم از خالفت پوشید ،علل و اسبابی دینی و مکتبی به 7مجتبیاگر امام 
 را 9میراث پیامبر ندادنداجازه  ،گرایانو به جاهلیت نداما صحنه را تهی نگذاشت

و  بـود دولـت  کـه زیربنـاي    ندبلکه به تربیت پایگاهی همت گمارد به یغما برند؛
 .آمد درمیاحکام دین بر مبناي آن به اجرا و عمل 

طی سخنان گهربـار خـود بـراي مسـلمانان در قالـب خطابـه،        7مجتبیامام 
 .گذاشتندمیراث فکري و علمی پر باري را به یادگار ، نامه و سفارش، مناظره

و گسـتردگی دامنـه دانـش و     ایشـان  جانبه همه توجهاتاین سخنان حاکی از 
اسـت کـه    یه و آگاهی آن بزرگوار به نیازهاي مسـلمانان در دوران پرآشـوب  احاط

و حمایت الهی  موردتوجهبودند و اندك افرادي که  گریبان به دستمسلمانان با آن 
 .قرار داشتند، کسی از حقیقت این مرحله و نیازمندهاي آن آگاهی نداشت

                                                           
 .۲جمعه، آیه سوره . ١
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چینی از مفـاهیم  ، گل7مجتبیاکنون ضمن ارائه نمایی از توجهات علمی امام 
که آن بزرگوار با سـخنان بلیـغ خـویش بـدان     گیریم  برمیواالیی را  هاي ارزشو 

 : نداشاره فرمود
  
 خردورزيو  اندوزي دانش روش اصول تحول علمی و. 1

در تشویق به کسب دانش و چگونگی آن و شیوه بالنـده   7امام مجتبی -1-1
 :ندساختنش فرمود

القـوم وکبـارهم غـداً ومـن لـم یحفـظ مـنکم        تعلّموا العلم فإنکم صغار فـی  
 1فلیکتب

در پی کسب دانش برآیید که شما امروز در جمع مردم، کودك هسـتید ولـی   
مطلبـی را   تواندنمیهر یک از شما . فردا از بزرگان آنان به شمار خواهید آمد

 .حفظ کند، آن را یادداشت نماید

سن السؤال نصف العلم« -2-1 می از دانش استپرسش مناسب، نی" 2 ؛»ح." 

لـم غیـرك فتکـون قـد أتقنـت علمـک وعلمـت         « -3-1 علّم الناس وتعلّـم ع
 ،بـا ایـن کـار    !به مردم دانش بیاموز و از دانش دیگران بهـره بگیـر  " 3؛»تعلم مالم
 ".اي فراگرفته دانی نمیچه را نیز آن ،دانش خود را تحکیم نموده هاي پایه

ع العلم عذر المتعلّمـین « -4-1 طَ را از میـان   پژوهـان  دانـش دانـش، عـذر   " ؛»قَ
 ".برداشته است

 ".یقین، پناه سالمت است" ؛» الیقین معاذ السالمه« -5-1

                                                           
 .۱۴۲، صالفصول المھمه، ابن صبّاغ مالکی. ١
 .۱۱۰، صنوراألبصار. ٢
 .۳۷، صعشر ااألئمه االثن. ٣
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شما " 1؛»أوصیکم بتقوي اهللا وادامه التفکر، فانّ التفکر أبو کل خیر وأمه« -6-1
زیرا اندیشه، ریشه هـر کـار    کنم؛ میرا به پیروي از خدا و اندیشه مستمر سفارش 

 ".آید مینیک و پسندیده به شمار 

بیان لوازم و آثـار علمـی    با امام ،گذراز همین ره .عقل و خرد پایه دانش است
ــرد در کمــال آدمــی، آن را بــه تصــویر کشــیده اهمیــتآن و درجــه  و نقــش خ، 

 :فرماید می

 ."ان رازهاي دل استخرد نگاهب" 2؛»العقل حفظ القلب کلّ ما استرعیته« )الف

ال أدب لمن ال عقل له، وال موده لمن ال همه له، وال حیاء لمن ال دین له، «) ب
ـن حـرم     و ین، وم رأس العقل معاشره الناس بالجمیل، وبالعقل تدرك سعاده الـدار

فاقد ادب و فرهنگ  ،که از خرد برخوردار نیست کس آن"؛ »العقل حرمهما جمیعاً
 ؛برخوردار نیست محبتاز ارزش دوستی و  ،و اراده ندارد همتاست و کسی که 

رفتـار نیـک بـا     ،برترین درجه خردمنـدي . کسی که شرم و حیا ندارد، دین ندارد
کـه   کس آن .آید میبختی دنیا و آخرت به دست خرد، خوش وسیله به .مردم است

 ".بختی دنیا و آخرت نیز محروم خواهد بوداز خرد محروم باشد، از خوش

ـن استنصـحه   «) ج ـرد    «؛ »ال یغش العقـل م فریـب  گیـرد  پنـد هـر کـس از خ ،
 ».خورد نمی

  
 قرآن کریم عرصه تفسیر و علوم در .2

در بیان حقیقت قرآن و رسالت و اهداف و فضیلت آن و نحوه  7مجتبیامام 
 :فرماید میکرانش سیراب شدن از سرچشمه زالل بی

                                                           
 .۳۴۶ - ۳۴۳، ص۱، جحیاه االمام الحسن. ١
 .۳۵۷، ھمان. ٢
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فاء الصـدور، فلیجـل جـال بضـوئه     ان هذا القرآن فیه مصابیح النور وش« -2-1
ه، فانّ التفکیـر حیـاه قلـب البصـیر، کمـا یمشـی المسـتنیر فـی          ولیلجم الصفه قلب

بـه   هـا  دلو  درخشـد  مـی هـدایت   هـاي  چـراغ  ،در این قـرآن " 1؛»الظلمات بالنور
بنابراین، باید دل را بـه فـروغ تابنـاکش روشـن و بـه      . یابد میبهبود  اش راهنمایی
و راه  مانـد  مـی ، روشـن  درسـت اندیشـه   وسیله به ها دل. کرد استوار هایشدستور

 ".گذرند می ها تاریکیرهروان، در پرتو نور از  که چنانهم یابد می

، وإنّ أحـق      « -2-2 مابقی من هذه الدنیا بقّیه غیر هـذا القـرآن فاتخـذوه امامـاً
کـان   الناس بالقرآن من عمل به وإن لم یحفظه، وأبعدهم عنه من لم یعمل بـه وإن 

. از این دنیا اثري غیر از قرآن باقی نمانده، آن را پیشـواي خودگردانیـد  " 2؛»یقرؤه
هر چند حافظ آن نباشد  ،کسی است که بدان عمل کند ،سزاوارترین مردم به قرآن

کسی است که به قرآن عمل نکند هـر چنـد    ،قرآن است بهاز همه دورتر  که آنو 
 ".آن را قرائت نماید

ـدي،     واعلموا.. « -3-2 علماً یقیناً أنّکم لن تعرفوا التقی حتی تعرفـوا صـفه اله
ولن تمسکوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الکتاب حقّ تالوتـه  
حتّی تعرفوا الذي حرّفه، فإذا عرفتم ذلک، عرفتم البـدع والتکلّـف ورأیـتم الفریـه     

جهلنّکم الذین ال یعلمـون، والتمسـوا   علی اهللا ورأیتم کیف یهوي من یهوي، وال ی
ذلک عند أهله فانّهم خاصه نور یستضاء بهم وأئمه یقتدي بهم، بهم عـیش العلـم   

به یقین بدانید که شما تـا وصـف هـدایت را نفهمیـد، تقـوا را      « 3؛»وموت الجهل
نشناسید، هرگز بـه پیمـان قـرآن     اید را که کنار نهاده نخواهید شناخت و تا قرآنی

واهید جست و تا کسانی که قرآن را تحریـف کردنـد برایتـان شـناخته     تمسک نخ
                                                           

 .ارشادالقلوبو  الغمهکشفبه نقل از . ۳۴۷ – ۳۴۶ھمان، ص. ١
 .۳۴۷ - ۳۴۶، ص۱، جحیاه االمام الحسن. ٢
 .العقولتحفبه نقل از  ۳۶۰ھمان، ص. ٣
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هرگاه به همه امـور یـاد    .که باید تالوت نخواهید کرد گونه آنشده نباشند، آن را 
و بـه دروغ بسـتن بـر خـدا و      ایـد  شناختهشده آگاه شدید، بدعت و زورگویی را 

چگونـه سـقوط    ،تادهکه به ورطه سقوط اف کس آن دانید میو  اید بردهتحریف، پی 
جـو  افراد نادان، شما را به نادانی نکشـانند، آن را نـزد اهلـش جسـت     .کرده است

، شـود  مـی و از آنـان کسـب نـور     انـد  نورافشـانی کسانی که مخصوصان به  :کنید
دانش جاودان و جهل  ها آنوجود  واسطه به. پیروي کرد ها آنپیشوایانی که باید از 

 ».شود میبه نابودي کشیده 

کتاب اهللا فیه تفصیل کلّ شیء، ال یأتیه الباطل من بین یدیـه وال مـن   ...« -4-2
خلفه، والمعول علیه فی کل شیء، ال یخطئنا تأویله، بل نتـیقّن حقائقـه، فأطیعونـا    

در کتـاب  « ؛»..فإطاعتنا مفروضه إذا کانت بطاعه اهللا والرسول وأولی األمر مقرونـه 
بـاطلی راه   گونـه  هـیچ آمده است و در آن شرح و تفصیل هر چیزي ) قرآن(الهی 
و بـه   شـویم  نمیما در تأویلش دچار اشتباه  .هر چیزي استناد به قرآن دارد .ندارد

زیرا اطاعت ما چون به اطاعت  ؛بنابراین، از ما اطاعت کنید. حقایق آن یقین داریم
 ».األمر مقرون است، بر همگان واجب استخدا و رسول و اولی

 :از جمله ؛اندشده را یادآور 7مجتبیاز تفسیر قرآن امام  هایی نمونهنگاران تاریخ

از  را) مشهود و شاهد و(شد تا تفسیر آیه شریف  9مردي وارد مسجد پیامبر
گروهـی از مـردم حلقـه     ،که پیرامون هـر یـک   دیدسه تن را  جا آن .کسی بپرسد

معنـاي شـاهد و   . دگوی میبا آنان سخن  9از پیامبر هایش شنیدهو درباره  اند زده
شاهد، یعنی روز جمعـه و مشـهود،   «: پاسخ داد .پرسید ها آن یکی ازمشهود را از 

 ».یعنی روز عرفه

شاهد، یعنـی روز جمعـه و   «: به وي پاسخ داد .همین معنا را از دیگري پرسید
 ».مشهود یعنی روز عید قربان
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بـه   ؛و مشـهود روز قیامـت اسـت    9شاهد پیامبر«: فرمود ؛از نفر سوم پرسید
در  و) یا أیها النّبی إنا أرسـلناك شـاهداً ومبشّـراً ونـذیراً    (فرموده  خدا کهدلیل این

 .»)ذلک یوم مشهود: (مورد قیامت فرمود

 »؟اند کیاناین سه تن «: مرد پرسید

-بنحسن ،عمر و سومبنعبداهللا: دوم ؛عباسبنعبداهللا: نفر اول«: به او گفته شد

 1».استطالب ابیبنعلی

، کننـد مـی را بررسـی   7مجتبیو اندرزهاي امام  ها خطابهکسانی که به دقت 
به آیات قرآن حکیم، به خـوبی ملمـوس و حـاکی از     اماماستدالل و استناد دقیق 

   .رمز این آیات است و رازاحاطه و آگاهی آن بزرگوار به مراد و 
  
  9زندگی پیامبر سبک و نبوي سیره عرصه در. 3

عنایت  9به گسترش احادیث و سیره و فضایل اخالقی پیامبر 7مجتبیامام 
روایـت   9از احادیثی کـه آن امـام واالمقـام از پیـامبر     اي گزیده، ندداشت اي ویژه
 :عبارتند از، اندکرده

کـه  اسـت  از جمله امـوري   ،وارد کردن شادمانی در دل برادر مسلمان « -3-1
 .»شود میسبب بخشش گناهان 

سه چیز را بـرایم تضـمین کـن، بهشـت را برایـت ضـمانت       ! مسلمان« -3-2
انسانی که در قرآن بر تو واجب شده عمل نمایی،  هاییاگر به دستور: خواهم کرد

خداوند به تو روزي داده، قناعـت کنـی،    چه آنو اگر به  اي رفتهبه شمار  پرستنده
ترین شـخص  پیشه واپر، کنی دوريفرد هستی و اگر از محرمات الهی  نیازترین بی

 .»تلقی خواهی شد

                                                           
 .المھمهفصولبه نقل از . ۳۶۲ ھمان، ص. ١
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که پس از اداي نماز صبح تـا طلـوع آفتـاب بـر سـجاده خـود        کس آن« -3-3
 .»دارد میبنشیند، خداوند بدنش را از آتش دوزخ نگاه 

بـر مـن درود بفرسـتید کـه درودتـان بـه مـن         ،حضور داریـد  هرکجا« -3-4
 .»رسد می

رسـید و از حضـرت    9زنی بـه اتفـاق دو کـودکش خـدمت پیـامبر     « -3-5
 هاي دانه، آن زن هر یک از نددانه خرما به او داد ایشان سه .درخواست کمک کرد

کودکان پس از خوردن خرما به دست مادر نگـاه  . خرما را به یکی از فرزندان داد
ساخت و نصـف آن را بـه هـر     دونیمهمادرشان دانه باقیمانده خرما را نیز  .کردند

خداونـد   کرد،با ترحمی که این زن به فرزندان خویش : فرمود 9پیامبر .یک داد
 .»را شامل او نمودرحمت خویش 

  : ن دعا از آن حضرت نقل شدهیا -3-6
ن     أقلنی عثرتی، وآمن روعتی، واکفنی من بغی علی، وانصـرنی علـی مـ اللهم

 ؛»...ظلمنی وأرنی ثأري منه
آنان را که با  !درگذر و وحشتم را به امنیت تبدیل گردان هایم لغزشاز ! خدایا

 ،به کیفر برسان و بر کسانی که به من ستم روا داشـتند  ،من به ستیز برخاستند
 !پیروزم گردان و انتقام مرا از آنان بگیر

فـراوان   توجـه  9در گسترش سیره و فضایل اخالقـی پیـامبر   7مجتبیامام 
هالـه  هنـدبن ابـی   -اش دایـی یل را بـه نقـل از   و گاهی این فضا داشتند میمبذول 
فرمودنـد  بیان می -3زهراپسرخوانده رسول خدا و برادر ناتنی حضرت  ،تمیمی

هنـد،   .کـرد  مـی را دقیقـاً وصـف    9که صفات پسندیده و فضایل اخالقی پیامبر
 :کندسیره زندگی ایشان را چنین وصف می و 9شخصیت پیامبر
. نـد و پیوسـته در اندیشـه بود   رسـیدند  مـی اندوهناك به نظـر   همواره 9پیامبر
سکوتی طـوالنی   گفتند؛ نمیجز در موارد الزم سخن  ند؛راحتی نداشت گونه هیچ
 انسخنانشـ  گفتنـد؛  میبه آرامی سخن  گشودند، میهرگاه لب به سخن  ند؛داشت
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ـ سـخن زا  ،کـه مقصـود را بیـان کـرده     اي گونه به ،کوتاه و پر معنا بود آن د در ی
و خشـونت و   نـد از اخالقـی نکـو و پسـندیده برخـوردار بود     ؛وجود نداشـت 
و  فرمودنـد  میبه عظمت یاد  ،اندك هرچندالهی  هاي نعمتاز . نددرشتی نداشت

دنیـا و   نمودند؛ نمیرا سرزنش یا نکوهش  کس هیچ شمردند؛ نمیرا ناچیز  ها آن
 چیـز  هـیچ دریـاري حـق از    ساخت؛ نمیرا خشمگین  ایشانامور مربوط به آن، 

بـا تمـام کـف دسـت اشـاره       کردنـد،  مـی با دسـت اشـاره    هرگاه ند؛پروا نداشت
و  کردنـد  مـی  ورو پشـت را  ها دست، شدند می زده شگفتو هر زمان  نمودند می

و انگشـت ابهـام دسـت     کردند میرا به هم متصل  ها آن گفتند، میهرگاه سخن 
و زمـان   گرداندنـد  برمیرو  ،خشمهنگام  زدند؛ میچپ را به کف دست راست 

حالت تبسم داشـت   شان خندهتر  بیش. نهادند میرا بر هم  ان، چشمانشیشادمان
 .شد میتگرگ نمایان  هاي دانهنظیر  هایشان دندانو 

. ندتوجه و اهتمـام داشـت   العاده فوق ،به این سیره و شیوه مبارك 7حسنامام 
رسـالت الهـی،    هـاي  مسـئولیت روزي از پدر ارجمندش که در تحمل بار سنگین 

بـود،   انهمدمشـ  و قبل از بعثت تـا زمـان رحلـت، یـار و     9دوش پیامبراکرمهم
پاسخ  در 7امیرمؤمنان .وصف فرمایدرا برایش  9سیره و رفتار پیامبر ندخواست
 :ندفرمود

، اوقات خـویش را بـه سـه    آمدند میبه منزل خود  هرگاهپیامبر گرامی اسالم 
 ؛بخشی بـراي راز و نیـاز بـا پروردگـار جـل جاللـه       :کردند میبخش تقسیم 

قسمتی را  دادند؛ میقسمتی براي امور خانواده و بخشی را به خود اختصاص 
و بـه   بردنـد  مـی بود براي اداره امور مردم به کار  ایشانکه مربوط به شخص 
 دادنـد  میبراي رسیدگی به کارهاي عمومی دیگران  هاییخواص یاران دستور

ایـن بـود در    ایشـان شـیوه  . کردنـد  نمیرا صرف کارهاي دیگر و این اوقات 
و  دادنـد  مـی ، اهل فضل و دانش را برتري پرداختند میکه به امور امت  جا آن

. کردنـد  مـی در امـور دینـی، تقسـیم     ها آنتر  اوقات را به تناسب آگاهی بیش
متعـددي داشـتند و    هاي خواسته اي عدهبرخی یک نیاز، بعضی دو خواسته و 

را بـه اصـالح    هـا  آنو  شـدند  مـی به رسیدگی امـور آنـان مشـغول    ت حضر
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 ،را بـه مصـلحت آنـان بـود     چـه  آنو  ساختند میکمبودهاي امورشان سرگرم 
نیاز کسانی را که . حاضران به غایبان برسانند«: فرمودند می کرده،برایشان بیان 
ناتوان را زیرا هر کس نیاز افراد  ،به من اطالع دهید ،رسی ندارندبه من دست

رسی ندارد، خداوند در روز قیامت او نزد صاحب قدرتی ببرد که به او دست
 ،گونـه سـخنان   غیـرازاین  ،در حضور آن بزرگـوار  ».دارد مینگاه  قدم ثابترا 

کسـانی کـه بـراي     .شد نمیو از کسی غیر او پذیرفته . گردیدنمیچیزي ابراز 
جز با چشـیدن شـیرنی    یافتند، میتشرف  ایشانکسب علم و فضیلت حضور 

و خـود، دیگـران را رهنمــون    رفتنـد  نمـی بیـرون   ازآنجـا بیـان آن حضـرت،   
 .گشتند می

سـخن گفـتن    در 9از پدر بزرگـوارم پرسـیدم پیـامبر   «: فرمود 7حسنامام 
 :پدرم فرمود» ؟بودند چگونه

ـ  داشـتند؛  بـازمی  غیرضرورخود را از سخن بیهوده و  زبان 9پیامبر مـردم   هب
بزرگ هـر فـامیلی    رايب ساختند؛ نمیرا از خود دور  ها آنو دندکرمیمهربانی 

همـواره مـردم را    گرداندند؛ میو او را بر فامیلش حاکم  شدند میاحترام قائل 
، ند، مراقب خویشتن بودکندرویی ترش ها آن با که آنو بی داشتند میبر حذر 

، گذشت می ها آنبر  چه آنو از وضعیت مردم و  کردند میاز یاران خود دیدار 
و کـار ناپسـند    نمودند می، کار پسندیده را تحسین و تقویت کردند میپرسش 

از احوال مردم  ند؛بود رو میانهدر کارها  دانستند؛ می اعتبار بیرا نکوهش کرده 
 ؛غفلت کنند و یا به سوي باطل کشـیده شـوند   ها آنمبادا که  شدند، نمیغافل 

 ترین خیرخواه نمودند؛ نمیاز آن تجاوز نیز  و کردند نمیدر ابراز حق کوتاهی 
کسانی بودند ایشان، از دیدگاه  ها آن ترین بزرگ گماردند؛ میمردم را به کارها 

افرادي بـه شـمار    ،آنان ترین برجستهو  ندپذیرفتمیکه بیش از دیگران موعظه 
تـري مبـذول    کـه در مـورد دیگـران خیرخـواهی و حمایـت بـیش       آمدند می
 .داشتند می

 :فرمود 7امام علی» ؟نددر نشستن چگونه بود« :پرسیدند 7مجتبیمام ا
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و در  ندداشـت  وبرخاسـت  نشسـت هر مجلسی با یاد و نـام خـدا    در 9پیامبر
و دیگـران را نیـز از    گرفتنـد  نمیدر نظر  اي ویژهمجالس، براي خویش جاي 

در آخـر   شـدند،  مـی هرگاه وارد مجلس جمعی  فرمودند؛ میچنین کاري نهی 
چنـین   دادند میو به دیگران نیز دستور  نشستند میمجلس که جاي خالی بود 

کـه هـر    اي گونـه  به نمودند میبه تمام اهل مجلس احترام و توجه  ؛رفتار کنند
 .اسـت فرد نزد آن حضـرت   ترین گرامی پنداشت میبا خود  ،یک از حاضران

ز نـزدش خـارج   شـده ا  روا حاجـت بـا   ،داشـت  اي خواسته یشانهر کس از ا
اخـالق  . شـد  مـی و یا به بیان خوش و شیرین آن حضـرت راضـی    گشت می

مالیــم بــود کــه همگــان او را چونــان پــدري مهربــان  اي انــدازه بــهنکــویش 
 .از نظر حق همه در نزدش مساوي بودند .دانستند می

 ایشـان در حضور  .صداقت و امانت بود، حیا، بردباريایشان همراه با مجلس 
اگـر از کسـی    .آمـد  نمیو از کسی هتک حرمتی به عمل  شد نمی صداها بلند
دیگر به اهل مجلس با یک .شد نمی، در جاي دیگري بازگو زد میلغزشی سر 

و بــه پرهیزکــاري ســفارش  نــدکردمــیعــدالت و انصــاف و احســان رفتــار 
دیگــر فروتنــی داشــتند و پیــران را احتــرام و بــا یــک در برابــر نمودنــد؛ مــی

غریبـان را   ،نیازمندان را بر خود مقدم شمرده نمودند؛ میبانی مهر ترها کوچک
 .کردند میداري نگه

امـام  » چگونـه بـود؟   نشـینانش همبا  9رفتار پیامبر« :پرسیدند 7مجتبیامام 
 :فرمود 7علی

و  خـویی  درشـت و از اخالقـی خـوش برخـوردار و از     رو گشـاده  9پیامبر
و اگر چیزي مطابق  کردند نمیدیگران را زیاد ستایش . ندبود برکنار دادوفریاد

کـه مـردم از او    اي گونـه  بـه  نمودنـد،  مـی میل آن بزرگوار نبود، از آن تغافـل  
مجادلـه، پرگـویی و سـخنان     کردنـد  مـی از سه چیز دوري . شدند میمأیوس 

کسـی را   گـاه  هـیچ : فرمودنـد مـی مردم از سـه چیـز پرهیـز     دربارهو  فایده بی
و عیب کسـی را   نمودند نمیجو واز لغزش کسی جست کردند؛نمیسرزنش 

و  گفتنـد  نمـی سـخن   رفت، میجایی که امید ثواب  جز در کردند؛ نمیآشکار 
به سخنش گـوش  ، افکنده زیر سربه، حاضران گشودند میهرگاه لب به سخن 
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گویی پرنـده بـر سرشـان نشسـته بـود و       ،ساکت بودند چنان آن .دادند میفرا 
در حضـورش بـر سـر     .کردند می، دیگران آغاز سخن شدند می هرگاه ساکت
اگـر فـردي از اهـل مجلـس سـخن       .کردنـد  نمـی  وجـدل  بحثهر موضوعی 

و هـر کـس    رسـید  مـی تا سخن او به پایـان   کردند میهمه سکوت  گفت، می
اگر مطلبی سبب خنده اهـل مجلـس    .گفت میبه نوبت سخن  ،سخنی داشت

نیز  یشان، اشدند می زده شگفتو اگر از چیزي  خندیدند مینیز  یشانا شد، می
 ادبانـه  بـی تازه واردي که و بر گفتار اشخاص غریب  .گردیدندمی زده شگفت

تا جـایی کـه یـارانش     دادند می، بردباري نشان گفتند میبا آن حضرت سخن 
 نـد، نبود خودپـذیرا هرگز ستایش کسـی را در حـق    .کردند را جذب می آنان

سـخن کسـی    .شد میبه عنوان تشکر از آن حضرت تلقی  ثناي او که اینمگر 
کـه در ایـن    نمـود  مـی از حـد معمـول تجـاوز     که اینمگر  کردند نمیرا قطع 

 .کردند میصورت یا با نهی کردن و یا برخاستن از مجلس، سخنش را قطع 

 : فرمودند 7امام علی» سکوت حضرت چگونه بود؟«: پرسیدند 7مجتبیامام 
  : چهار وجه متبلور بود در 9سکوت پیامبر

سـکوت در تقـدیر   . بر حلم و بردباري، بر حذر، بر تقدیر، بر تفکر و اندیشه
بـه   را و گفتـار همـه   نگریستند می چشم یکبود که همه مردم را به  اي گونه به

چیزهـاي   دربـاره در تفکر چنان بود که  انو سکوتش دادند مییک نحو گوش 
ـذر بـه     . اندیشـیدند  میباقی ماندنی و امور فناناپذیر  سـکوت حضـرت در ح

 :پذیرفت میچهار گونه صورت 
زشت و ناپسـند   امور ؛پیروي کنند یشاند تا دیگران از انکار نیک را انجام ده

امـوري کـه    در. کننـد؛ آن خـودداري   دادنتا مردم نیز از انجام نمایندرا ترك 
خیـر دنیـا و   که  انجام دهندکارهایی . بکوشند؛مصلحت مسلمانان در آن بود 
 1.باشد آخرت مردم را در پی داشته

  

  

                                                           
 .۲۹، صالمختصر فی الشمائل المحمدیه ؛۳۹۰، ص۱ج ،أنساب االشراف ؛۳۵۹ – ۳۵۴ ، صالموفقیات. ١
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 اعتقادات حوزه اصول در .4

 توحید عرصه در -4-1

در مسجد کوفه براي مردم سـخن   ندداد دستور 7مجتبیبه امام  7علیامام 
 :ندو فرمود ندمنبر رفت فراز بر 7حسنامام  .بگوید

بغیر کلفه، الخالق بغیر الحمدهللا الواحد بغیر تشبیه، والدائم بغیر تکوین، القائم 
منصبه، والموصوف بغیر غایه، المعروف بغیر محدود، العزیز، لم یـزل قـدیماً   
فی القدم، ردعت القلوب لهیبته، وذهلـت العقـول لعزّتـه، وخضـعت الرقـاب      
لقدرته، فلیس یخطر علی قلب بشر مبلغ جبروته، وال یبلغ الناس کنه جاللـه،  

متـه، وال تبلغـه العلمـاء بألبابهـا وال أهـل      وال یفصح الواصفون منهم لکنه عظ
التفکر بتدابیر امورها، أعلم خلقه به الّذي بالحد ال یصفه، یدرك األبصار وهـو  

   1؛اللطیف الخبیر
خداي ابدي بدون خلقت و آفریده  ؛ستایش خداي یکتایی را که شبیهی ندارد

 هـایش  آفریدهآفریدگاري که  ؛است بدون تکلف و رنجی موجود که آن ؛شدن
حـد و مـرزي بـراي     کـه  آن نهایـت؛  بـی رنجی آفریده و موصـوف   هیچ بیرا 

از هراسـش لـرزان    ها دل که آن ؛توانا و ابدي ؛تصور کرد توان نمی هایش نیکی
، همه در برابر قـدرتش خاضـع گشـته    حیران عزتشاست و خردها در برابر 

ی بـه  هـیچ انسـان   کنـد؛  نمـی حد و اندازه توانش بر قلب هیچ بشري خطـور  
بـه   تواننـد  نمـی گران، ژرفاي عظمـتش را  توصیف رسد؛ نمیحقیقت جاللش 

بـا تـدبیر    ورانهدانشمندان با خرد خـود بـدو نرسـند و اندیشـ     .وصف کشند
کسـی اسـت کـه خـدا را بـه       اش آفریده ترین ؛ آگاهکارهایشان، بدو راه نیابند

 .و مهربان و آگاه است بیند میرا  ها چشماو همه  ؛توصیف نکند حدومرزي

، خداونـد را  9اي فرزند پیـامبر «: عرضه داشت 7مجتبیمردي حضور امام 
لحظـاتی سـر    7حسـن امـام   »!بینم میبرایم وصف نما که گویی او را  اي گونه به

 :فرمودندو  ندو سپس آن را باال گرفت ندمبارك را به زیر افکند

                                                           
 .۱۰۳۵۱، ص۴۳، جبحاراألنوار. ١
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متناه، وال قبل مـدرك وال بعـد   الحمد هللا الذي لم یکن له اول معلوم وال آخر 
محدود وال أمر بحتّی، وال شخص فیتجـزّأ، وال اخـتالف صـفه فیتنـاهی، فـال      
تدرك العقول واوهامها، وال الفکـر وخطراتهـا، وال األلبـاب وأذهانهـا، صـفته      

متی، وال بدئ مما، وال ظاهر علی ما، وال باطن فیما، وال تـارك فهـالّ،   : فیقول
، ابتدأ ما ابتدع، وابتدع مـا ابتـدأ، وفعـل مـا أراد،     خلق الخلق فکان بدیئ اً بدیعاً

 1؛وأراد ما استزاد، ذلک اهللا رب العالمین

قبـل و   تـوان  نمـی که آغاز و پایانی ندارد و بـراي آن   سزد میستایش خدایی را 
 ؛باشـد  پـذیر  تجزیـه تشخصی ندارد تـا   ؛بعدي تصور نمود و حدودي را معین کرد

بنـابراین،  . را محدود و متناهی کند یک، دیگريه حدود هر ک ندارداختالف صفاتی 
نـورانی و   هـاي  عقلفکري و نیز  هاي تراوشو  ها اندیشهو  ها آنخردها و تخیالت 

در چه زمـانی و   :گفت توان نمی. از درك صفات خداوندي عاجزند ها آنتصورات 
و در چه چیزي نمایـان گردیـد    یافتاز چه چیز آغاز گردید و بر چه چیزي ظهور 

 ؛او هرگز وانهاده نشده تا از وجودش پرسش شود ؛)باطن چیزي قرار نگرفته است(
، به وجـود  اند نبودههاي تازه و اشیاء نوپیدا و موجوداتی را که هو پدید ها آفریدهوي 
 ؛فزونـی بخشـید   ،چه را خواستآن را خود اراده کرده بود، انجام داد و چه آن ؛آورد

 .اوست خداوندي که آفریدگار من و آفریدگار جهانیان است

 تفویض و ابطال جبردر زمینه  -4-2

نظـر مبـارك    خواسـتند تـا   7مجتبیاز امام  اي نامه درگروهی از مردم بصره 
 :نددر پاسخ فرمودایشان  .نماید مخویش را در مورد جبر اعال

رش ایمان نیاورد، کافر است کـه گنـاه    کس آنو  کسی که به خدا و قضا و قد
خدا را از سر جبـر اطاعـت    کس هیچ. خود را بر عهده خدا بداند، فاجر است

زیرا خداوند مالک  نماید؛ نمیو کسی به قهر و غلبه، خدا را نافرمانی  کند نمی

                                                           
 .صدوق توحیدبه نقل از ، ۳۴۰ – ۳۳۵ ، ص۱، جحیاه االمام الحسن. ١
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بخشـیده   هـا  بـدان است که به مـردم داده و بـه نیروهـایی کـه      چیزهایی همه
نیست و اگر از فرمـانش   ها آنبنابراین، اگر از او فرمان بردند، مانع  ؛تواناست

اگـر خداونـد مـردم را بـه اطاعـت       زیرا، سازد نمیرا مجبور  ها آنسربپیچند، 
را  هـا  آننباید  ،و اگر به گناه مجبورشان کند ندارندخود مجبور نماید، پاداش 

 گرایـد؛  مـی به ناتوانی قدرتش  ،عذاب نماید و اگر آنان را به حال خود وانهد
، اگر از او اطاعت کردنـد،  رو ازاین. بندگان خود مشیتی نهان دارد دربارهبلکه 

تمـام   هـا  آننمودنـد، حجـت خـدا بـر      اش نافرمانیمنت دارد و اگر  ها آنبر 
 1.است

 الهیصفات ن یتبی رد -4-3

ــام  ــیشخصــی از ام ــید 7مجتب ــواد چیســت؟ « :پرس ــاي ج حضــرت  »معن
 -ر منظورت آفریدگار جهان است، خدا جـواد و بخشـنده اسـت    اگ«: دادند پاسخ

چیزي عطا  اي بندهزیرا اگر به  -دریغ کند ها آنچه به بندگانش عطا فرماید چه از 
چیزي را که از آن بنده نیست، از  ،آن چیز از آن بنده نبوده و اگر منع فرماید ،کند

 2.او دریغ کرده است
  
 :بیت الهی اهلوالیت در عرصه . 5

قلین  بییندر ت 7مجتبیامام  موقعیت هر یک نسبت بـه   جایگاه و وحقیقت ثَ
  :نددیگري فرمود
لـن   اعلموا علماً یقیناً أنّکم لن تعرفوا التقی حتـی تعرفـوا صـفه الهـدي، و     و

لن تتلوا الکتاب حق تالوته  تمسکوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذي نبذه، و
التکلّـف، ورأیـتم    م ذلک، عـرفتم البـدع و  حتی تعرفوا الذي حرّفه، فاذا عرفت

ال یجهلـنّکم الـذین ال    رأیـتم کیـف یهـوي مـن یهـوي، و      الفریه علی اهللا، و

                                                           
 .۲۵، ص۲ج، العربرسائل جمھره. ١
 .»ماده جود« البحرینمجمع. ٢
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أئمه یقتدي  التمسوا ذلک عند اهله فإنّهم خاصه نور یستضاء بهم و یعلمون و
 هم الذین أخبرکم حلمهـم عـن علمهـم، و    موت الجهل، و بهم عیش العلم و

ال  ظـاهرهم عـن بـاطنهم، ال یخـالفون الحـق و      م، وحکم منطقهم عن صمته
إنّ : (مضی فیهم من اهللا حکـم  قد خلت لهم من اهللا لسابقه، و یختلفون فیه، و

 1؛)فی ذلک لذکري للذاکرین
و ؛ بدانید که شما تا وصف هدایت را نفهمید، تقوا را نخواهید شـناخت  شکبی

 نخواهیـد نشناسید، هرگز به پیمـان قـرآن تمسـک     اید نهادهتا قرآنی را که کنار 
برایتان شـناخته شـده نباشـند،     اند کردهو تا کسانی که قرآن را تحریف جست؛ 

هرگاه به همه موارد یاد شده آگـاه   .که باید، آن را تالوت نخواهید کرد گونه آن
و به دروغ بستن بـر خـدا و تحریـف     اید شناختهگشتید، بدعت و زورگویی را 

چگونـه سـقوط    ،که به ورطه سقوط افتـاده  کس آن دانید میو  اید بردهپی قرآن 
جـو  وآن را نزد اهلش جست ؛افراد نادان، شما را به نادانی نکشانند .کرده است

و از آنـان کسـب نـور      انـد  نورافشـانی کسانی کـه مخصوصـان بـه     یعنی ؛کنید
ماندن علم و دانـش  پیروي کرد، جاودان  ها اند که باید از آن  پیشوایانی شود؛ می

، حلمشان شما را به پایـه دانـش آنـان    هاست آنوجود  واسطه بهو نابودي جهل 
دلیل گفتارشان اسـت و ظاهرشـان از باطنشـان     ها، آنو خموشی  سازد میآگاه 

آن اخـتالف ندارنـد و از خداونـد     در وبا حق مخالف نیسـتند   .گوید میسخن 
: آنان امضـاء گردیـده اسـت    دربارهروشی مقرر شده و حکم الهی  ها آن درباره

  .»، یادآوري خواهد بودیادآوراناین مطلب براي  راستی به«
  :در جاي دیگر فرمودند

آدم و نـوح و   عزوجـل خـداي   !علم و موفقیت را از پروردگار خود بیاموزید
-برخی از دودمان یک ؛خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید

بنابراین، ما دودمان آدم، خاندان نوح و برگزیدگان ابـراهیم و سـالله   . دیگرند
و زمـین   برافراشـته آسمان  مانندپاك اسماعیل و خاندان محمدیم و میان شما 

نظیر درخت زیتون نه شـرقی و نـه غربـی    . مانیم میگسترده و خورشید تابان 

                                                           
 .العقولتحفبه نقل از  ۳۶۰، ص۱ج، االمام الحسنحیاه . ١
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آن  شاخه 7یامام عل، اصل آن درخت و 9پیامبر. که روغنش برکت یافت
از آن چنـگ زنـد،    اي شاخههر کس به  ؛ما میوه آن درختیم! و به خدا سوگند

 1.که نافرمانی کند، به آتش دوزخ سقوط کرده است کس آنرهایی یافته و 

 :ندپس از حمد و ثناي الهی فرمود اي خطابهبا ایراد  در جایی دیگر،
ش جانشین و یاوران برای ،خداي سبحان هر پیامبري را مبعوث نمود راستی به

هـر  ! که محمد را بـه پیـامبري برگزیـد    کس آنسوگند به  .و خاندانی برگزید
خداوند بـه همـان مقـدار، اعمـالش را      ،کوتاهی کند بیت اهلکس در حق ما 

 ، فرجـامش ناقص خواهد گذاشت و هر چند دولتی بر ضد ما حاکمیت یابـد 
 2).طعاً دریافت کنیدو دیري نپاید که خبر آن را ق(از آن ما خواهد بود 

  : ندو نیز فرمود
أهل بیتـه الطـاهرون    عتره رسول اهللا األقربون، و نحن حزب اهللا المفلحون، و

فأطیعونـا  ... الثانی کتـاب اهللا  و اهللا رسولأحد الثقلین الذین خلّفهما  الطیبون و
 3؛الرسول وأولی األمر مقرونه فإطاعتنا مفروضه، اذ کانت بطاعه اهللا و

پاك و پیراسـته   بیت اهلو  9عترت و نزدیکان پیامبریم؛ رستگاراهللا  حزبما 
را بـه ودیعـه    هـا  آن 9هستیم کـه پیـامبر   سنگی گراناو و یکی از دو امانت 

زیرا اطاعت مـا چـون بـه     ؛بنابراین، از ما فرمان ببرید. و همتاي قرآنیم ندنهاد
  .است واجب، بر همگان استاألمر، مقرون اطاعت از خدا و رسول و اولی

  
  در عرصه فلسفه فقه و تشریع والیت. 6

ـ       اي، خطابهطی  7حسنامام   ابه بیـان فلسـفه تشـریع احکـام و ارتبـاط آن ب
 :دایفرمپرداخته می :بیت اهلوالیت 

                                                           
 .۳۲۸، ص۱ج، العیونجالء. ١
 .۳۰۶، ص۲، جالذھبمروج. ٢
 .۳۶۳، ص۱ج، حیاه االمام الحسن. ٣
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بـه   ،جانشـینان وي نبودنـد، شـما سـرگردان بـوده      و 9محمداگر حضرت 
غیـر از در   اي خانـه بـه   توانید میآیا  .از واجبات الهی آگاهی نداشتید یک هیچ

 آن وارد شوید؟

پس از استدالل بر کمال دین و تمام نعمت الهی و اشاره به حقوق آن حضرت 
بخیل  که ایناولیاء خدا و نقش اداي این حقوق در سالمت و رشد زندگی و بیان 

 :ندفرمود ،بخل بورزد 9واقعی کسی است که نسبت به دوستی پیامبر
 بیـتم  اهلمن از نور الهی آفریده شدم و «: فرمود میکه  شنیدماز جد بزرگوارم 

از نور من خلق شدند و دوستانشان از نور آنان به عرصـه آفـرینش آمدنـد و    
 1».سایر مردم از نور آنان آفریده شدند

  
 )عج(مهدي حضرت ظهور مژده برچیده شدن ستم با نگري و آینده. 7

و زبان بـه   ندي رسیدپس از صلح با معاویه که مردم حضور و 7مجتبیامام 
 :، فرمودگشودند نکوهش آن بزرگوار 

 پیشـگان  سـتم زیـر سـلطه و حاکمیـت     بیت اهلکه هر یک از ما  دانید نمیآیا 
ــدگی  ــش زن ــد مــیدوران ــائم) حضــرت(، جــز کن  اهللا روحکــه عیســی  7ق

خداونـد والدت آن بزرگـوار را نهـان سـاخت و     . گزارد سرش نماز می پشت
غیب قرار داد تا به هنگام ظهور، بیعتی را از کسی وجود مقدسش را در پرده 

 تـرین  برجسـته وي نهمین فرزند برادرم حسین و فرزند  .برگردن نداشته باشد
و  گردانـد  میعمر او را در دوران غیبتش طوالنی  یخداي متعال. کنیزان است

تـر از چهـل سـال ظـاهر      سپس به قدرت خـود وي را در چهـره مـردي کـم    
 2.سازد می

رانــی معاویــه و از حکــم 7مؤمنــانبــا نقــل روایتــی از امیردر جــاي دیگــر، 
 :ندفرمود ،آنان و ستیز با دشمنانشان خبر داده گزاري بدعت

                                                           
 .۱۵۱، ص۳، جالمودهینابیع، به نقل از ۳۶۵ھمان، ص . ١
 .۱۶۵ ، ص۳ج، احادیث االمام المھدیمعجم. ٢
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 خبـري  بیو دوران سخت و دشواري و در حال  آخرالزمانخداوند در  که اینتا 
 یـارانش  .کنـد  می حمایتو او را با فرشتگانش  انگیزد برمیاز مردم، شخصی را 

و بـر سـاکنان زمـین     فرماید میرا حافظ است و وي را با معجزات خود پیروز 
زمـین را پـر از عـدل و     نهنـد؛  میناگزیر همه سر به فرمان او . بخشد میسیطره 

هـر کـافري بـدو     آینـد؛  میسراسر گیتی به اطاعت او در  نماید؛ مینور و برهان 
و در سـایه حکـومتش،    دشـو  میکار کاري درستو هر انسان تبه آورد میایمان 

و آسـمان   رویاند میزمین گیاهانش را  رسانند؛ نمیدیگر آزاري درندگان به یک
بـر شـرق و    گردنـد؛  مـی زمین برایش آشکار  هاي گنج ریزد؛ را فرو می  برکاتش

سـعادتمند کسـی اسـت کـه      .رانـی خواهـد کـرد   غرب جهان چهل سال حکم
 1!دهد فرابه سخنانش گوش  ،دورانش را درك کرده

  
 الهی اخالق و تربیت در عرصه .8

 :گویدچنین می 7مجتبیامام  قول جابر از
 والسـائل،   اعطـاء  والبـأس،   صـدق  وصـدق اللسـان،   : مکارم األخالق عشره

 التـذمم علـی الجـار، و    صـله الـرحم، و   المکافأه بالصنائع، و الخلق، و حسن
 2»رأسهن الحیاء قري الضیف، و معرفه الحق للصاحب، و

کـاري، بخشـندگی،   ، درسـت گـویی  راسـت : گونـه اسـت  ضایل اخالقـی ده ف
ندان، حمایـت  و، پاداش نیک در ازاي کار شایسته، پیوند با خویشاخویی نیک

 .و سرآمد همه این امور، شرم و حیا نوازي مهمان، شناسی حقاز همسایگان، 

از  اي مجموعـه بیـان   بـه  7علـی امام  هاي پرسشدر پاسخ به  7مجتبیامام 
 :شویم می یادآوررا  هااز آن اي گزیدهفضائل اخالقی پرداخته که 

 .سداد چیست؟ دفع زشتی با نیکویی. 1

 1.آنانشرافت چیست؟ خدمت به همسایگان و برداشتن سختی از . 2

                                                           
 .۱۶۷ ھمان، ص. ١
 .۲۰۶ ص ،۲ج، تاریخ یعقوبی. ٢
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از اموالش به نحو شایسـته   و است دامنی پاكداراي  که آنجوانمرد کیست؟ . 3
سیدن، استفاده مناسب از اموال، بلند سالم کردن به امور دینی خود ر(استفاده کند 
 2).با مردم محبتو دوستی و 

 .سخاوت چیست؟ بخشندگی در ناداري و دارایی. 4

 .برادري چیست؟ همراهی در سختی و خوشی. 5

 .غنیمت چیست؟ توجه به پارسایی در دنیا. 6

 .شکیبایی چیست؟ فروبردن خشم و زمام نفس را در دست داشتن. 7

 ؛هـر چنـد انـدك    خواهـد  میخدا  چه آنچیست؟ خشنود بودن به  نیازي بی. 8
 .، غناي نفس استنیازي بیزیرا 

 .و مبارزه با نیرومندان کوشی سختنیرومندي چیست؟ . 9

انسـان   .هـا  آنسکوت چیست؟ پوشاندن عیب دیگران و زیبا جلـوه دادن  . 10
 3.استهمواره آسوده و همدمش در آرامش  ،ساکت

 .و از جرم درگذري کنی عطابزرگواري در چیست؟ در غرامت، . 11

 4.آن هاي نهانداري داري رازهاي دل، یا نگاهخرد چیست؟ نگاه. 12

 .کار نیک دادن و انجام ها زشتیستایش چیست؟ ترك . 13

با بزرگـان و برکنـاري از    خویی نرماستواري چیست؟ آرامش همیشگی و . 14
 .بدگمانی مردم

 دادن چیست؟ بخشش قبـل از خـواهش، داوطلـب بـودن در انجـام     کرم . 15
 1.کارهاي نیک و اطعام در قحطی

                                                                                                                                        
 .۳۴۳، ص۱ج ،حیاه االمام الحسن. ١
 .۲۰۲ص ،تاریخ یعقوبی. ٢
 .مطالب السؤولبه نقل از  ،۲۴۵، صامام مجتبی. ٣
 .۳۴۳ ، ص۱، جحیاه االمام الحسن. ٤
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کاري در پیشامدها و شـکیبایی  همراهی چیست؟ حمایت از همسایه و هم. 16
 2.ها سختیدر 

بـه مجموعـه دیگـري از     ،در کمـال روانـی و بـدون زحمـت     7تبـی مجامام 
از آن  اي گزیدهکه  ندی پاسخ دادل اخالقیپدر ارجمندش در مورد رذا هاي پرسش

 :آوریممیرا 

 .فرومایگی چیست؟ اندك بخشیدن و گفتار ناهنجار. 1

 .ردنناکسی چیست؟ آن که شکر نعمت نک. 2

 .انفاق کنی تلف شماري چه آنشرف بدانی و  ،در کف داري چه آنبخل چیست؟ . 3

 .ترس چیست؟ دلیري بر دوست و گریز از دشمن. 4

 .آزمندي بر هر چیزفقر چیست؟ . 5

 .دلیري چیست؟ هماوردي با نیرومندان. 6

 .شود نمیدشواري در چیست؟ در سخنی که به تو مربوط . 7

 .چیست؟ درافتادن با رهبر و در برابرش بلند سخن گفتن خویی کج. 8

 .با گمراهان نشینی همو  فطرتان پستنادانی چیست؟ پیروي از . 9

 .کارانپیروي از تبه غفلت چیست؟ به مسجد نرفتن و. 10

 3.دهند میکه به تو  اي بهرهچیست؟ از کف دادن  بهرگی بی. 11

 4.شریک نیستند هایش خوشیکه دیگران در  کس آنبدترین مردم کیست؟ . 12

با بیان اصل و ریشه کارهـاي خـالف اخـالق و اعمـال ناپسـند،       آن حضرت،
 :فرماید می

                                                                                                                                        
 .۳۴۵ - ۳۴۴، صھمان. ١
 .۳۴۱ھمان، ص. ٢
 .۳۹ ،۸ج تاریخ ابن کثیربه نقل از  ۳۴۴ - ۳۴۱ھمان، ص. ٣
 .۲۰۲ ، ص۲، جتاریخ یعقوبی. ٤
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 :دحس و تکبر، حرص: هالکت مردم در سه چیز است
 لعنت شد؛موجب تباهی دین است و شیطان به دلیل تکبرش  ،تکبر
از  7دشمن جان آدمی است و موجـب رانـده شـدن حضـرت آدم     ،حرص

 ؛بهشت شد
 1.کشت راو هابیل در اثر حسد، قابیل  کشاند می ها زشتیآدمی را به  ،حسد

  
 درمسائل اساسی زندگی 7امام مجتبی پندهاي حکیمانه. 9

 :نددر تعریف تقوا و تشویق مردم به آن فرمود 7مجتبیامام 
لحظات مرگ شـما   .خداوند شما را بیهوده نیافریده و به بازیچه نگرفته است

را در کتاب مشیت خود نگاشت و روزي شما را تقسیم کرد تا هر کس مقـام  
را خداوند تقدیر کـرده، بـه فـرد خواهـد      چه آن. و منزلت خویش را بشناسد

توشه دنیاي شـما  . از آن بازداشته بدان دست نخواهد یافترسید و هر چه را 
بـه سـپاس    ؛را مهیا ساخته و براي عبادت خویش به شما فرصت داده اسـت 

و یـاد خـود را بـر شـما واجـب گردانـده و بـه پارسـایی          کرده خود ترغیب
را  آن وتقوا را آخرین وسیله خشنودي خویش ساخته  .سفارش فرموده است
 پیشـگان  پـروا . مد حکمـت و ارزش هـر عمـل، قـرار داد    دروازه توبه و سرآ

: خداونـد در قـرآن فرمـوده اسـت    . یابنـد  مـی تقوا به سعادت دست  وسیله به
پرهیزکاران، به نعمـت  «: فرموده و »سعادت و رهایی از آن پرهیزکاران است«

و انـدوهگین   دسـ رنمـی  ها آنو هرگز بدي به  یابند میتقواي خویش رهایی 
از نافرمانی خداوند بپرهیزیـد و بدانیـد   ! ، اي بندگان خدابراینبنا ؛»شوند نمی

 از اودر کارهـایش  ، رهانیـده  هـا  فتنـه هر کس تقوا پیشه کنـد، خـدا او را از   
و حجـت او را   آورد مـی وسیله رشـد و کمـالش را فـراهم     کند ومیحمایت 
و  سـازد  میرا برآورده  اش خواستهو  گرداند میرا درخشان  اش چهرهپیروز و 

                                                           
 .نور األبصاربه نقل از  ۳۴۵، ص۱، جحیاه االمام الحسن. ١
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نعمـت ارزانـی    هـا  بـدان و شهدا و شایستگانی کـه   گویان راستبا پیامبران و 
 1.گرداند می، محشور خصالندداشته و همراهانی نیکو

اي فرزنـد  «: شرفیاب شـد و عرضـه داشـت    7حسنثروتمندي خدمت امام 
 :ندحضرت به او فرمود ».من از مرگ، بیم دارم! 9پیامبر

و از آن بهـره   سرنهادهرا پشت  ات اراییداست که  جهت بدینبیم تو از مرگ 
 2.از پیوستن به آن شادمان بوديي، فرستاد می اگر آن را پیش ؛نگرفتی

 :ندفرمود اقتصادي درآمدزایی و روزي کسب زمینهدر چنین هم
ال تشکل علی القدر اشکال المستسـلم، فـإنّ    ال تجاهد الطلب جهاد الغالب، و

نّه، و العفّـه   اسـت  ولـی مال فی الطلـب مـن العفّـه،    اإلج ابتغاء الفضل من الس
، و ، فـإنّ الـرزق مقسـوم، و       بدافعه رزقاً اسـتعمال   ال الحـرص بجالـب فضـالً

 3الحرص استعمال المآثم
مکوش و به اتکاي تقدیر تسلیم مشو و از کار  دستی چیرهبا  ،در کسب روزي

 دامنـی  پاكخواهی از جوي روزي، سنت خداست و کموبازنایست که جست
و حرص هرگز بر مقدار  کند نمیهرگز روزي انسان را نابود  دامنی پاك .است

 .کاري استو آزمندي، موجب گناه افزاید نمی شده تقسیمروزي 

 :ندبه مسجد، فرمود رفتن پایبندي بهدر مورد تشویق مردم ایشان 
ـ کسی که همواره به مسجد برود، به یکی از این هشـت امتیـاز نا   از : ل شـود ی

دانـش   ؛دوستی بیابد که به او سـود رسـاند   ؛حکم پروردگار بهره گیردآیات م
آمـوز  سـخنی هـدایت   ؛از جانب خـدا رحمتـی نصـیبش گـردد     ؛تازه فراگیرد

کالمی بیاموزد که او را از هالکت برهانـد، و از بـیم خـدا و شـرم از      ؛بشنود
 4.مردم مرتکب گناه نشود

                                                           
 .۵۵ ، صتحف العقول. ١
 .۲۰۲ ، ص۲، جتاریخ یعقوبی. ٢
 .۵۵، صتحف العقول. ٣
 .۳، ص ۳، جعیون األخبار، ابن قتیبه. ٤
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مـردم   حقـوق خـدا و   و سیاسـت  ودبا تعیین دقیق و جامع حد 7مجتبیامام 
 :فرمایدمی

. سیاست این است که حقوق خدا و زندگان و مردگان، در آن رعایـت شـود  
که خواسته انجام شود و از گناهانی که نهی کرده  فرایضی: خدا آن است حق

 .گردددوري 
ف خود را نسبت به برادران دینی خود انجام یدر این است که وظا ،حق مردم

بـه درسـتی    دار بـا تـو  زمام که چناندهی و از خدمت به مردم بازنمانی و هم 
و هرگـاه از راه   یتو نیز به درستی و خالصانه برایش عمـل کنـ   کند، میرفتار 

 .يو بر سرش فریاد برآور یراست منحرف شد، در برابر او ایستادگی کن
آنـان سـخن بگـویی و از کارهـاي      هـاي  خوبیست که از این ا ،حق مردگان

نیـز پروردگـاري دارنـد کـه بـه حسابشـان        هـا  آنزیرا  ؛بدشان چشم بپوشی
 1.رسیدگی خواهد فرمود

  :بهاي ایشان در سایر ابعاد زندگی عبارتند از گرانپربار و  پندهاي
  ».که در پی عبادت است براي آن پاك و پیراسته گردد کس آن« -
 ».پاداشند، کلید ها مصیبت« -

اگـر آن را سـپاس    ؛نعمت، از جهتی گنج و از سویی دیگر بـدبختی اسـت  « -
 ».بالي جان خواهد بود ،گنج است و اگر کفران نعمت کردي ،گفتی

 ».بدخویی، بدتر از مصیبت است« -

 ».کند میکه سفر دور آخرت را به یاد آورد، خود را آماده  کس آن« -

 ».است تر آسانز آتش پذیرش ننگ و عار، ا« -

 ».بهترین دارایی آن است که آبروي انسان را حفظ کند« -

 ».گردد میو دیر باز  گذرد میفرصت، زود « -

                                                           
 .۳۵۱، ص۱، جحیاه االمام الحسن. ١
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گرو آن است تـا بـدان    در ،انسان تا وعده نداده، آزاد است و اگر وعده داد« -
 ».وفا کند

بـودي و بـه آن دسـت     اش پیرا در دنیا در  چه آن .مرگ، دنیا را رسوا کرد« -
 ».به منزله کاري قرار ده که در ذهنت نگذشته است ،نیافتی

 ».دست نیاز نزد ناکسان ببري که ایننیازمندي بهتر است از « -

 »7رفتار در میراث فقهی امام مجتبی فقه احکام هایی از نمونه« -

  : گوید میعاصم بن ضمره 
در ساحل فـرات   7ن علیدار بودیم با حسن بعصر یکی از روزها که روزه

 زد مـی آب زالل مـوج   .ریز روان بود هاي شنو آب فرات روي  زدیم میقدم 
 تنـی  آب داشـتم  مـی اگـر لنگـی   « :فرمـود  7مجتبیامام  .و ما نیز تشنه بودیم

: حضـرت فرمـود  » .کنم میمن لنگم را به شما تقدیم «: عرض کردم» .کردم می
: فرمـود  امـام » .کنم می تنی آبعریان «: عرضه داشتم» ؟پوشی میچه  خودت«
 شـنیدم  9زیـرا از پیـامبر   ؛این همان چیزي است که خوشایند مـن نیسـت  «

، سازندگانی از فرشـته وجـود   ها خانهدر آب نیز مانند بناکنندگان ": فرمود می
ارج بنهید و احترام قائـل شـوید و هرگـاه     ها بدانشرم کنید و  ها آناز  .دندار

 1»."ون لنگ وارد نشویدخواستید وارد آب شوید، بد

 :نیز فرمودند
زیباترین لبـاس را بپوشـیم    ،به ما فرمان داده تا در عید فطر و قربان 9پیامبر

 ،گوسفند را قربانی کنـیم  ترین فربهو  سازیم خوشبوو با بهترین عطر، خود را 
باشـد و بلنـد تکبیـر     سـاله  دهو گوسـفند   ساله هفتکه گاو قربانی،  اي گونه به

 2.و سکینه باشیم باوقار بگوییم و

 :در جاي دیگر فرمودند

                                                           
 .۳۳۱ ، ص۱، جرجال اصبھان. ١
 .۳۳۰ ، ص۴، جمستدرک حاکم. ٢
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عـافنی فـیمن    رب اهـدنی فـیمن هـدیت، و   : علّمنی رسول اهللا قنـوت الـوتر  
نی شرّ ما قضـیت،   بارك لی فیما أعطیت، و تولّنی فیمن تولّیت، و عافیت، و ق

 ربنـا و ) تبارکـت (الیـت   ال یقضی علیـک، إنّـه ال یـذل مـن و     إنّک تقضی و
 1؛تعالیت
: کـه در قنـوت نمـاز وتـر ایـن دعـا را بخـوانم        نـد بـه مـن آموخت   9پیامبر

مرا به راه کسانی هدایت کن که خود، آنان را هـدایت فرمـودي و   ! پروردگارا
مرا نیز عافیت عنایـت فرمـا و مـرا دوسـت      ،عافیت دادي ها آنکه به  گونه آن

زانی داشتی، به من ار چه آنرا دوست داشتی و در  ها آنبدار به همان نحو که 
 ؛دارنگاه اي کردهبرایم مقدر  چه آنبرکت عنایت کن و مرا از شر و آسیب هر 

 .بر تـو غالـب نخواهـد بـود     چیز هیچتو حاکم بر همه اشیا هستی و  راستی به
و تـو منـزه و    شـود  نمـی کسی که تو او را دوست بـداري، ذلیـل   ! پروردگارا
 .اي بلندمرتبه

  : ندفرمود چنینهم
   2؛النوافل بالفریضه فاترکوهااذا اضرّت 

 .را ترك کن ها آن، زنند میمازهاي مستحبی به نمازهاي واجب لطمه اگر ن 

-، تنها پس از ازدواج انجامطالق«3؛»ال طالق إالّ من بعد نکاح«: ندنیز فرمود و

 ».است پذیرفتنی
  

 7مجتبی حسن امام مناجات و دعاها .11

دعاهاي گوناگون و حاالت مختلفـی از زاري بـه پیشـگاه خـدا      7امام حسن
از  ؛داللـت دارد  تعـالی  بـاري ذات مقدس  اکه بر ارتباط قوي آن حضرت ب داشتند

                                                           
 .۱۹۹ ، ص۴، جتھذیب ،ابن عساکر. ١
 .۳۶۸، ص۱، جحیاه االمام الحسن. ٢
 .۳۲۰، ص ۷، جسنن بیھقی. ٣
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در قنوت نمازش این دعا  ،با حالتی از خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند :جمله
 :خواندند میرا 

 وم، سـبقت مشـیئتک، و  بعونه یعتصم المکلـ  یا من بسلطانه ینتصر المظلوم، و
یا حاضـر کـل    .بما تمضیه خبیر أنت علی کلّ شیء قدیر، و تمت کلمتک، و

تقطّعت دونک  ملجأ کلّ مضطرّ، ضلّت فیک الفهوم، و عالم کلّ سرّ و غیب و
فیـه   ، وام علـی أنت اهللا الحی القیوم، الدائم الدیوم، قد تري ما أنت بـه   .العلوم

 و .العون علی کفّه غیر ضـائق  القادر علی کشفه، وأنت  و .عنه حلیم حکیم، و
قد ابنت عن عقود کلّ قـوم،   إلیک مرجع کلّ أمر، کما عن مشیئتک مصدره، و

أخّرت ما ال فوت علیک فیه،  أمضیت ما قضیت، و أخفیت سرائر آخرین، و و
یحیی من  حملت العقول ما تحملت فی غیبک، لیهلک من هلک عن بینه و و

أنـت المسـتعان،    إنّک أنت اهللا السمیع العلیم، األحد البصیر، و و .حی عن بینه
تعلم  أنت ولی من تولّیت، لک األمر کلّه، تشهد األنفعال، و و .علیک التوکل و

جنوحهم الی ما جنحوا الیه من عاجل  تري تخاذل أهل الخبال، و االختالل، و
خلـوي   و... ن ارتـد ارتداد م قعود من قعد، و حطام عقباه حمیم آن، و فان، و

علیک  بحبلک استمسک، و بک أعتصم، و انفرادي عن الظهار، و من النصار و
جدي، حتی انفـلّ   ال منعت و اللهم فقد تعلم أنّی ما ذخرت جهدي، و .أتوکل

تسـکین   حدي، فاتبعت طریق من تقدمنی فی کف العادیه و بقیت و حدي، و
 ت ما حرسه اولیائی من أمر آخرتـی و حرس الطاغیه عن دماء أهل المشایعه، و
بمیسهم  لطریقتهم أتسنّم، و بنظامهم انتظم، و دنیاي، فکنت ککظمهم أکظم، و

إنّ بعـد المـدي عـن     أنت ناصر الحـق وعونـه، و   أتّسم حتی یأتی نصرك، و
 آل محمد، و اللهم صلّ علی محمد و .نأي الوقت عن افناء األضداد المرتاد، و

سکعهم  أعم عن الرشد أبصارهم، و النصاب فی سرمد العذاب، وامزجهم مع 
هم نـائمون،   سحره و هم غافلون، و فی غمرات لذاتهم حتی تأخذهم البغته و

العلم الذي تبدیه، إنّـک کـریم    تبطش بها، و) آلتی(الید  بالحق الذي تظهره، و
 1»..ام علی

                                                           
 .۴۷، صمھج الدعوات. ١
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ص دردمند بـه  و شخ رسد میاي خدایی که به سلطنتش ستمدیده به پیروزي 
سـبقت دارد و فرمانـت    چیـز  همهاراده و مشیت تو بر  ؛زندیاري او چنگ می

انجـام دهـی    چـه  آنهر کاري توانـا و بـه    دادنتمام گشته است و تو بر انجام
 .آگاهی

 هـا  دركفهم و . اي حاضر هر غیب و داناي هر پوشیده و پناهگاه هر درمانده
تـو آن   .رابرت نـاقص و نارساسـت  در ب ها علمدر شناخت تو حیران است و 

را  چـه  آنتو خـود   ؛که آغازي ندارد و همیشگی و ازلی هستی اي زندهخداي 
در  کـه  آنبـی   .و بدان دانا و نسبت به آن بردبـاري  دانی می خوبی به دانی، می

 .از توان کشف آن و در جهت جلوگیري از آن، برخـورداري  ،تنگنا قرارگیري
ه آغازش از مشـیت تـو سرچشـمه    ک، چنانبازگشت هر چیز به سوي توست

گرفته و تویی که از اهداف قلبی هر گروه و جمعیتی پرده برداشـته و راز دل  
و هـر   کـرده اجـرا   اي، دادهو هر چه را فرمان  اي داشتهگروهی دیگر را پنهان 

را در غیـب خـویش    چه آنو  اي انداختهبه تأخیر  ،چه را از میان رفتنی نبوده
از روي دلیل نابود گردنـد و   ها شدنیتا نابود اي نمودهخردها بار بر  اي، داشته

که تـو شـنوا و دانـا و یکتـا و      راستی به .هر که زنده شود، با دلیل زنده گردد
تـو   .تویی آن خدایی که همه از تو کمک جویند و بر تو توکل نماینـد . بینایی

هـر   ؛همه کارها از توسـت  ؛هستی که او را سرپرستی کنی هرکسیسرپرست 
و تمایـل   نادانانو به هر اختالفی آگاهی و یاري ندادن  ،انفعالی را تو گواهی

مـدش آب جوشـان   ااندکی کـه پی  هاي نعمتآنان را به دنیاي زودگذر فانی و 
-عده که یاران دست از یاریم برداشته و بینیمیتو خود . است، خود شاهدي

از پشـتیبان و   ام تنهـائی و یـاور مانـدم و در    ریـا  بیاي از دین بیرون رفتند و 
و بر تـو توکـل    زنم میو به ریسمان حمایتت چنگ  جویم مییاور؛ به تو پناه 

 .کنم می
آگاهی که من از کوشش خود دریغ نورزیـده و از آن   خوبی بهتو خود ! خدایا

، در جلـوگیري از  رو ازایـن . و تنهـا مانـدم   یـار  بـی  که اینخودداري نکردم تا 
 نیـاي شمن و درهم شکستن طغیان این طاغی از ریختن خـون شـیعیان، از   د

که اولیـاي مـن حراسـت     گونه هماندر امور دنیا و آخرتم  .خود پیروي کردم
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کردند، مراقبت نمودم و همانند فروخوردن خشمشـان، خشـم خـود را فـرو     
از  ؛بخشـیدم و بـه راه آنـان رفـتم     سروسامانکارهایم را  ها آنبردم و به نظام 

که یاري تو فرارسد کـه تـویی یـاور     گاهآناستفاده کردم تا  ها آنرهنمودهاي 
آن، هر چند زمان طول کشد و نابود کردن دشمنان به تـأخیر   کار کمکحق و 
 .افتد

بر محمد و دودمانش درود فرست و دشمنانم را با ناصـبان در عـذاب   ! خدایا
د و هدایت کور نما و چشمانشان را از رش !قرین و ممزوج گردان ،همیشگی

ناگهـان   کـه  وقتـی سرگردانشان کن تا  ها خوشیو  ها لذتدر دریاهاي متراکم 
و در خـواب   خـورده  فریـب و  خبـري  بـی در  خودشـان جانشان را بستانی و 

گردانی و دست قـدرتی کـه بـدان برگیـري و      باشند، به حقی که آن را پیروز
 !دانشی که آشکارش سازي که تو بزرگوار و دانایی

 اکمـان از ح آن حضـرت در آخرین فقرات این دعا، آثار رنج و گرفتـاري کـه   
را  امیـه  بنـی  کردند کهاز خدا مسئلت  ایشان .ملموس است خوبی به ،دیده امیه بنی

 .به کیفر عمل خویش برساند 9و از پیامبر آن حضرتاز  شکنی حرمتدر ازاي 

و از  کنـد  میو تجاوزکاران را نفرین  پیشگان ستم، ذیلدعاي  در 7حسنامام 
 :، خود بر آنان مسلط شودها آنبا به هالکت رساندن  خواهد میخدا 

ن جعل بین البحرین حاجزاً و اللّهم یا و م ، یا ذا القـوه   .حجراً محجوراً برزخاً
علیـک   کیف أضـام و  أنت أملی، و السلطان، یا علی المکان، کیف أخاف و و

أیـدنی   أظهرنی علی أعدائی بـأمرك، و  أعدائک بسترك، وفغطّنی من  .متّکلی
، یـا   فاجعل لی من أمري فرجاً و .نحوك الملتجأ بنصرك إلیک ألجأ و مخرجاً

ـل علـیهم طیـراً أبابیـل، تـرمیهم       کافی أهل الحرم من أصحاب الفیل، و المرس
 اللهم إنّی أسألک الشفاء من کـل  .بحجاره من سجیل، إرم من عادانی بالتنکیل

 یـا الـه السـماء و    .ترضـی  التوفیق لمـا تُحـب و   النصر علی األعداء، و داء، و
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علیـک   بک اسـتعفی، و  ما تحت الثري، بک استشفی، و ما بینهما و األرض و
 1؛)هو السمیع العلیم فیسکفیکهم اهللا و(أتوکل 

اي خـداي  ؛ يدقـرار دا  نفوذناپـذیر  اي خدایی که میان دو دریا حائل و مـانع  
. اسـت  باعظمـت جایگاهت بـس واال و   که آناي  ؛قدرت و سلطنتصاحب 

 گـاهم  تکیهکه  ستم دیده باشمچگونه بیم داشته باشم که امیدم تویی؟ چگونه 
پس مرا به وسیله پوشش خود از دشمانت نهان دار و بـه فرمانـت    تو هستی؟
پیروزم گردان و به یاري خـود مـرا کمـک نمـا کـه بـه تـو پنـاه          ،بر دشمنان

اهل حرم  که آناي  !گشایش مقرر فرما کارم در .و پناهگاه تنها تویی یمجو می
از  هـایی  سنگرا از حمله اصحاب فیل رهاندي و پرندگان ابابیل را با ) کعبه(

! بـا کیفـر خـویش، دشـمنانم را هـالك نمـا      . سجیل بر سرشان فرو فرستادي
شـمنان و  و پیـروزي بـر د   کنم میشفاي هر دردي را از تو درخواست ! خدایا

، از تـو  شـوي  مـی را تو دوست داري و از آن خشنود  چه آن دادنتوفیق انجام
اســت،  زیــرزمینو  هــا آندر آســمان و زمــین و میــان  چــه آن .مســئلت دارم
عافیـت   یاریـت و به  جویم میبه نام و یاد تو و کمک تو شفا  ؛معبودش تویی

را کفایـت خواهـد    به راستی خداوند، آنان« کنم؛ میو بر تو توکل  خواهم می
 ».نمود و او شنوا و داناست

  
 7مجتبی امامو ادبیات  خطابه هنر

بـه   اي نامهطی ، معاصر امام هاي شخصیت ترین برجستهیکی از ، حسن بصري
  : گوید ، میادبی و فرهنگی آن بزرگوار پرداخته هاي جنبهبه معرفی  ،آن حضرت

نجات امت در دریاهاي مـتالطم و   هاي کشتی هاشم بنیشما  راستی به ،اما بعد
که ایمـان آورنـدگان    مانید مییا به کشتی نوح  اید؛ پرآوازهفروزان  هاي مشعل

اکنـون  ! اي فرزند رسول خـدا  .در آن نشستند و مسلمانان در آن نجات یافتند
ر      دارم میحضورتان تقدیم  جهت بدیناین نامه را  کـه در معنـا و مفهـوم قَـد

از شما خواستاریم دیدگاه  ؛وضوع استطاعت سرگردانیماختالف داریم و در م
                                                           

 .۲۹۷، صمھج الدعوات. ١
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زیرا دانش شـما از علـم    ؛خویش و پدران بزرگوارتان را براي ما بیان فرمایید
ذریـه  (و شما حجت مردمید و خداوند حجت بـر شماسـت    شده گرفتهالهی 
دیگریـد  و از دودمانی هستید که از یک« ؛)علیممن بعض واهللا سمیع  ها بعض

 1».و داناست اشنو خداو 

 نـاتوانی کوشید براي آشکار ساختن  ،آن روز که معاویه به پیشنهاد عمروعاص
گفتن، خطابه حضرت را قطع کند تا مردم شیفته بالغـت  سخن در 7مجتبیامام 

 2.آن بزرگوار نشوند، توانایی در هنر و بالغت امام بر همگان متجلّی گشت

پدر ارجمندش و حکومت دوران  در نظامی هاي خطابه ایراددر  7حسنامام  
عبارات و  دقت ساختار ،و در سخنان آن حضرت ندبعد از آن، سهم بسزایی داشت
 .شودآشکارا دیده می ،پیوستگی عناصر آهنگ و بیان

از امتیـاز خاصـی برخـوردار     پرمعنابا عباراتی کوتاه و  7مجتبیامام  هاي نامه
-یکی به معاویه و دیگري به زیادبناز آن را در دو نامه حضرت،  اي نمونهبود که 

امام در پاسخ نخستین فـرد   .که هر یک بیش از دو سطر نبودند توان یافتمی ابیه
 :ندکه دو تن جاسوس بر حضرت گماشته بود، مرقوم فرمود

، گـویی دوسـت داري   اي زدهتو دست به اعـزام جاسـوس   !) معاویه( ،اما بعد
بـه خواسـت    !وع تردیـدي نـدارم  من در این موض .خود را درگیر نبرد سازي

 3.اي پرداختهکه چون نابخردان به شماتت  ام یافتهخبر  ؛خدا در انتظار آن باش

 و کـرده را آزار  باایمـان ابیه که یکی از افـراد  طی نامه دیگري به زیادبن ایشان
زیـاد در  . دسـت از او بـردارد   ندپیگرد قرار داده بود، از او درخواست نمود تحت
  : به این مضمون به آن حضرت نوشت اي نامه ،پاسخ

                                                           
 .۲۳۱ ، صالعقولتحف. ١
 . ۳۰۰ - ۳۹۸، ص۲، جحیاه االمام الحسن. ٢
 .۱۸۹، صارشاد، شیخ مفید. ٣
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ـ  ات نامه ،امابعد؛ فاطمهبنحسن به سفیانابیزیادبن از در آن  .دسـتم رسـید  ه ب
روا نامه قبل از من خود را ستوده بودي، در صورتی که مـن حـاکم و فرمـان   

 1اي آوردههستم و تو دست نیاز به سمت من 

عقده حقارت  بیمارگونهحساس حاکی از ا ،است که مضمون این نامه پرواضح
بـه   را 7حسـن و امام  ابوسفیاناو خود را به  .بوده است زیادو کمبود شخصیت 

بـه وي   اي گونـه  بهدر دو سطر  7مجتبیولی امام . دهد مینسبت  3زهرافاطمه 
حضـرت بـدو مرقـوم     .شـود  مـی شخصـیت او متالشـی    کلی بهکه  دهد میپاسخ 
 :ندفرمود

الولـد  : قال 9اهللا رسولمن الحسن بن فاطمه الی زیاد بن سمیه، اما بعد، فإنّ 
 2؛للفراش وللعاهر الحجر

فرزنـد، از  «: فرمـود  9پیامبر ،اما بعد !از حسن پسر فاطمه به زیاد پسر سمیه
 ».است و زناکار باید سنگسار شود) شوهر(آنِ صاحب پسر 

  

 7نغز امام مجتبی شعرهایی از نمونه

  :یادآوري مرگ فرموددرباره  7مجتبیمام ا. 1
  قل للمقیم بغیر دار إقامه
  إنّ الذین لقیتهم وصحبتهم

  

ــه     ــودع األحبـ ــل فـ ــان الرحیـ   حـ
ــه   ــور ترب ــی القب ــاً ف ــاروا جمیع   ص

  

زمان کـوچ فرارسـیده،   : بگو اند گزیدهبه آنان که در این سراي ناپایدار اقامت «
اجساد همه کسانی را که دیدي و همراهشان بودي، اکنون در  !دوستان را وداع نما

  .»اند شدهدل قبرها به خاك تبدیل 

   :ندرغبتی به دنیا فرموددر مورد بیایشان . 2
  لکسره من خسیس الخبز تشبعنی

  

  وشربه من قـراح المـاء تکفینـی     

                                                           
 .۳، ص۲، ججمھره الرسائل. ١
 .۳۷، صھمان. ٢
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  وطمره من رقیق الثوب تسترنی
  

  حیاً وإن مـت تکفینـی لتکفینـی   
  

از آب گـوارا سـیرابم    اي جرعـه و  کنـد  میپاره نان خشک و خشنی مرا سیر «
که از دنیـا   گاهآنو  پوشاند میلباسی ساده و بی پیرایه، بدنم را  ام زندهتا  سازد؛ می
 .»همان لباس براي کفنم کافی است ،رفتم

  :فرمایدمیدر مورد سخاوت آن حضرت .3
  إنّ السخاء علی العباد فریضه

  

  العباد األسخیاء جنانهوعد 
  

  من کان ال تندي یداه بنائل
  

  هللا یقـــرأ فـــی کتـــاب محکـــم  
ــنّم  ــار جهـ ــبخالء نـ ــد للـ   وأعـ

ــیس ذاك   ــراغبین فل ــلملل   1بمس
  

الهی است و در قرآن حکیم از آن یـاد شـده    اي فریضه ،بخشندگی بر بندگان«
خداوند بندگان بخشنده و سخاوتمندش را وعده بهشت داده و آتش جهنم  .است

که دست بخشندگی به سـوي نیازمنـدان    کس آن. را براي بخیالن مهیا کرده است
 ».خواند توان نمیدراز نکند، او را مسلمان 

را آن حضرت خبر رسید، عمروعاص در مجلس معاویه  ایشانکه به  گاهآن. 4
  :دنناسزا گفته، فرمود

  أتأمر یا معاوي عبد سهم
  قریش ها مجالسإذا أخذت 

  أأنت تظلّ تشتمنی سفاهاً
  فهل لک من أب کأبی تسامی
  وال جد کجدي یابن حرب
م کامی فی قریش   وال اُ
  فما مثلی تهکم یابن حرب
موراً   فمهالً ال تهیج بنا اُ

  

  بشتمی والمأل منّا شهود؟  
فقد علمت قریش ماترید  

  ومایبید؟لضغن ما یزول 
  به من قد تسامی أو تکید؟
رسول اهللا إن ذُکر الجدود  
ل الحسب التلیدإذا ما حص  
وال مثلی ینهنهه الوعید  

  2الولیدیشیب لهولها الطفل 
  
  

                                                           
 .۹۵، ص۱۰، جبحار األنوار. ١
 .۲۶۰، ص۲ج، حیاه االمام الحسن. ٢
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کـه مـرا در حضـور مـردم ناسـزا       دهـی  میآیا عبد سهم را فرمان ! اي معاویه«
چـه   هـا  آنکـه   دانـی  مـی و تو  آورند میهنگامی که قریش مجالس فراهم  ،بگوید

که همیشه از ما  اي کینه، با گویی میمنظوري دارند؟ تو از روي نادانی به من ناسزا 
؟ بـازي  میآیا تو مانند من پدري داري که به او افتخار کنی یا نیرنگ  !دل داريه ب

اگر اجداد معرفی شوند تو جدي مانند جد من نداري که فرستاده ! اي پسر حرب
مادر من، مادري در قریش نیست که فرزنـدان شـرافتمندي از او    خداست و مانند

سرزنش کنـی و نـه کسـی     توانی می نه کسی نظیر مرا! اي پسر حرب .متولد شود
خاموش باش و دست به کـاري مـزن کـه از بـیم آن     . چون من از تهدید بیم دارد

 »!کودکان پیر شوند

  :نداز مردم فرمود نیازي بیدر آن حضرت . 5
  المخلوق بالخالقِاغنَ عن 

  واسترزق الرحمن من فضله
  من ظنّ أنّ الناس یغنونه
  من ظنّ أن الرزق من کسبه

  

  تغنَ عـن الکـاذب والصـادقِ     
ــالرازقِ  ــر اهللا بـ ــیس غیـ   فلـ
  فلـــیس بـــالرحمن بـــالواثق

  1حـالق زلّت به الـنعالن مـن   
  

و  گـو  دروغتـا از هـر    !شـو  نیـاز  بـی  هـا  آفریـده با وجود آفریدگار توانـا، از  « 
تنها از فضل و عنایت خداي مهربان درخواسـت روزي  . باشی نیاز بی گویی راست

کـه گمـان بـرد مـردم او را      کـس  آن. نیست رسان روزيکسی  ،کن که غیر از خدا
کسی که تصور کند روزي را تنهـا  . است اعتماد بیخواهند ساخت، به خدا  نیاز بی

 ».زیده است، از اوج بلندي لغآورد میبه دست  وکار کسباز راه 
   

                                                           
  .١٧٥ ، صنوراألبصار. ١



  
  
  
  

  ر قرآنیو تفس 7یامام حسن مجتب
  

  1يبدیمحمد فاکر م
  

  چکیده

از  یکـی ،ر قـرآنیتفسـدرسـت وه یبـه شـ یابی دست، یپژوھ قرآندر عرصه 
را یـ، زانـدداشـتهتوجه  به آنرزمان تاکنون یاست که از د یترین مباحث مھم

اسـت،  ونـدخدا یقـیدن به مـراد حقیبحث در رس نیتر ییربنایز ،ن مسألهیا
 ویـژه به ،خواھد داشت یز در پیرا ن یریتفس یھا گونهت یکه مشروع یبحث
 :تیـب اھلمکتـب  یھـا آموزهر قرآن را بـر اسـاس یکه تفس یکسان یبرا

 7یده از امام مجتبیات رسین نوشته بر آن است تا در روایا. کنند یمدنبال 
ات قـرآن یـن آیین امام ھمام در تبیر قرآن به روش و منش ایدر عرصه تفس

م بر زمان به اثبات برساند که ھرچند جو حاک ،لهین وسیبه ا و ؛کاوش کند
بـوده  یداخلـ گونـه نفاق یھـا یریدرگو دچار  یاسیکامًال س 7یامام مجتب

 درسـتخط  نشان دادنت مردم و یھدا برابر درر امام یخط مسئولیتاست 
م یاز قرآن کر یاتیر آیدگان آن حضرت دور نماند و تفسیر قرآن، از دیتفس

  .فرمودندان یب یریمختلف تفس یھا گونهرا در 
، یریات تفسـیـر قـرآن، روایر، تفسـی، تفسـ7یامام مجتبـ :کلیدیواژگان 

  .ریتفس یھا گونه
  

                                                           
  .عضو ھیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة .١
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  مقدمه
خ اسـالم  یمقاطع تـار  نیتر حساساز  یکی 7یامامت امام مجتب ساله دهدوران 

ان به یسرسلسله امو ییکه همراه با خالفت ادعا یدوران. ع استیخ تشیتار ویژه به
 يعصـر . بـود موجود در اردوگاه سپاه مقابل  یه و ضعف و سستیمعاو یسرکردگ

بـه   مسلمانان،مصالح  براي ی،ل باطنیم رغم علیرا ناچار کرد تا  7یکه امام مجتب
از مسائل  ياریبس ،خین گذرگاه تاریدر ا رسد یمبه نظر . آورد يرو یلیصلح تحم

، یاسـ یمختلـف س  يها شیگرابا  یز و درشت وجود دارد که دانشمندان اسالمیر
عد علماز اما  .اندبه آن توجه کرده غیره و ی، کالمیخیتار ي آن غفلت ریو تفس یب
 يهـا  تیـ فعال يبـرا  یکرد کـه مجـال   یینما رخ يا گونهگرچه زمانه به  .است شده
کـه بنابـه فراخـور زمـان و      رسـد  یمبه نظر  ؛نگذاشت یباق امام یو قرآن يریتفس

ـ وجود دارد، ز مجتبیامام  یز در کارنامه علمین بعد نیهرچند اندك، ا فـه  یرا وظی
  .و مقصود قرآن بپردازد ان معنییبه تب ی،ت علمیکه در مقام مرجع بودامام  یاله

 يدیمباحث تمه ینوشتار نخست به برخ :ن مقاله متشکل از دو نوشتار استیا
در  7ینوشتار دوم به نقش امام مجتب .پردازدمی نامه شناختبا عنوان  ساز نهیزمو 
 ير مجتبویتفس يها گونهو  يریات تفسیاز روا ییها گونهر قرآن با دو عنوان یتفس

  .کنداشاره می
  

  نامه شناخت: نوشتار نخست
  ریتفس شناسی مفهوم. 1

ـ در تعر 1.انـد  کـرده  امعنـ ضـاح  یان و ایب را در لغت بهر یتفس  ی،اصـطالح ف ی

                                                           
دارالعلم : ، تحقیق احمد عبدالعزیز عطار، چاپ چھارم، بیروتالصحاح، تاج الغهاسماعیل بن حماد جوھری، .  1

دارالجیل، : ، تحقیق عبدالسالم محمدھارون، چاپ دوم، بیروتمقاییس اللغهمعجم ق؛ ابن فارس، ١٤٠٧لمالیین، 
  .ق١٤٢٠
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 1».لکشـف مـراد از لفـظ مشـ    ک یعنـ یر یتفسـ « :معتقد است یاالسالم طبرس نیام
از  يروشن نمـودن مـراد خـدا   «: ر عبارت است ازیتفسده دارد یعق ییاهللا خو تیآ

 یتفـاوت  كبـا انـد   ییف خـو یبا قبول اصل تعرز ین ییعالمه طباطبا 2».میرکقرآن 
 3».آن يها شف مقاصد و مدلولکات قرآن و یآ یان معانیب یعنیر یتفس«: سدینو یم

اسـت   یر علمیتفس«: اند گفتهر یف تفسیتعرز در یاز دانشمندان اهل تسنن ن یبرخ
مـش  کام و حکافت و اَحیآن دست  یرا شناخت و به معان قرآنتوان  یآن م اه بک

در  یهمگـ  ،کـه دارنـد   یف با همه اخـتالف الفـاظ  ین تعاریا 4».را استخراج نمود
 یر را بـه خـوب  یهـدف تفسـ   ،دین قیو با ا اند مشتركان مراد خدا، با هم یعنصر ب
   .از الفاظ قرآن است یدن به مراد الهیکه همان رس اند کردهروشن 

  

  هاي تفسیري مفهوم گونه. 2
ـ ا 5.شـود  یمـ ر قـرآن  یع تفسیوجود دارد که موجب تنو یعوامل ،یطورکل به ن ی

که هرآنچه را  دارد یعام معناي يریتفس يها روشو  ها گونهبدان جهت است که 
ـ در ا ولی. ردیگ یبرمر مختلف مؤثر است دریدر ظهور تفاس سـه عامـل    ،انیـ ن می

  :ر داردیع تفسینقش را در تنو ترین بیشو  تر شاخص

   يریمنهج تفس -2-1
ـ ازا. مصطلح نشـده اسـت   یق و مشخصیف دقیتعر ،منهج يمعموالً برا  ،رو نی

                                                           
انتشارات ناصر خسرو، : ، چاپ سوم، تھران۱۳، ص۱، تحقیق محمدجواد بالغی، جالبیانمجمعشیخ طبرسی، .  ١

 .ش۱۳۷۲
 .ق۱۳۹۵دارالزھراء، : ، چاپ چھارم، بیروت۴۲۲، صالبیان فی تفسیرالقرآنسیدابوالقاسم خویی، .  ٢
 .ق۱۴۱۷انتشارات جامعه مدرسین، : ، قم۴، ص۱، جالمیزانعالمه طباطبایی،  . ٣
 .ق۱۳۹۱دارالمعرفه، : ، بیروت۱۳، ص۱، تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم، جالبرھانمحمد زرکشی، .  ٤
 اتجاھات تفسیری، تفسیریمدارس ، مناھج تفسیری، مذاھب تفسیری، مکاتب تفسیریاز  توان یمدر این زمینه  . ٥

  ).۲۰-۱۳، ص ۱، ج مکاتب تفسیریبابایی، : نک( .نام برد الوان تفسیر و
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ه مفسـر در پرتـو آن   کـ  اند دانسته یلکرا ضوابط  يریمنهج تفس ،از مفسران یبرخ
وه یرا شـ  يریمـنهج تفسـ   ،گرید یبرخ 1.شود ینمند و از آن منحرف ک یت مکحر
ـ  ید و تخصـص علمـ  یار و عقاکه مفسر بر اساس افکدانند  یم یخاص يریتفس ا ی
بـه   تـر  بـیش ف نخست یتعر 2.ردیگ یار مکر قرآن به یخود در تفس يریتب تفسکم

. دارد نظردرمفسر را  يش فکریگرا تر بیشف دوم یه است و تعریر شبیقواعد تفس
ش یمـا یپ یعنیمنهج : مییگو یم گونه نیامنهج  يبرا يتر جامعف یدر تعر ،نیبنابرا

ر یردن قرآن را دارد و مفسر بـا سـ  کر یو جواز تفس ییه تواناک يدر گستره مصادر
ر ین جهت، به تفسیر از ایتفس. پردازد یر قرآن میاز آن به تفس يریگ بهرهو  ،در آن

  .شود یم میقرآن به عقل تقسر یتفس و تیر قرآن به روایقرآن به قرآن، تفس

   يریاتجاه تفس -2-2
مفسر به لحاظ  يریگ همان موضع يریاتجاه تفس ،پژوهان از قرآن یبه باور برخ

 یبعضـ  3.اسـت ر یمفسر از نقل و عقل در تفسـ  يمند ز بهرهیو ن یو مذهب یدتیعق
 ریه در تفسـ ک اند کردهف یتعر مفسرن یشیپ يها شیرا به گرا يریگر، اتجاه تفسید
ـ ف دوم از تعریتعر 4.به آن داده است یخاص يریگ س شده و جهتکمنع يو ف ی

در آن  يریو مکاتـب تفسـ   يرین منـاهج تفسـ  یچون خلط ب ،است تر مناسباول 
ش یگـرا : اتجـاه عبـارت اسـت از    که گفت توان یمگر ید یانیصورت نگرفته در ب

و  یمختلـف علمـ  لـوان  ار را بـه  ینده، تفسکه افیسا ير ویه بر تفسکمفسر  يرکف

                                                           
  .م۱۹۹۰دارالعلم للمالیین، : ، چاپ چھارم، بیروت۱۳، ص۱، جتفسیرالکاشفمحمدجواد مغنیه، .  ١
سازمان سمت، ، چاپ دوم، پژوھشگاه حوزه و دانشگاه و ۱۸، ص۱، جمکاتب تفسیریعلی اکبر بابایی، .  ٢

 .ش۱۳۸۱
، چاپ اول، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، ۳۱، ص المفسرون، حیاتھم و منھجھمسیدمحمدعلی ایازی، .  ٣

 . ق۱۴۱۴
 .ش۱۳۷۲دفتر تبلیغات اسالمی، : ، چاپ اول، قم۲۳، صالمنھج االثری فی تفسیرالقرآن، جاسم محمد ابوطبره.  ٤
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، یر عرفـان ی، تفسـ یالمکر ین لحاظ، به تفسیر قرآن از ایتفس. آورد یدرم یتخصص
  .شود یم میتقس یر علمیتفس ی ور فقهی، تفسیر ادبی، تفسیر اجتماعیتفس

   يریاسلوب تفس -2-3
در پرتـو اسـلوب   . ر استیوه و قالب ارائه تفسی، شيریمقصود از اسلوب تفس

 ،د صـدر یر شهیو به تعب یر موضوعیو تفس یبیر ترتیتفسر قرآن به ی، تفسيریتفس
   1.شود یم میتقس يدیو اتجاه توح ايتجزیه اتجاه

  
  ریعناصر تفس. 3

که هر پدیده داراي علل موجده است، تفسیر قرآن که تالشی علمی بـه   گونه همان
  :این ارکان عبارت است از. شود ینمآید، ارکانی دارد که بدون آن محقق شمار می

  فاعل )الف
ـ آ ايدارد تا معنـ  یو سع کند یم ر قرآن اقدامیکه به تفس مفسر یعنی ات را در ی

  .گران منتقل کندیمرحله نخست بفهمد و در مرحله بعد آن را به د

  ابزار )ب
 یل عقلـ یث و دلیمثل خود قرآن، حدقرآن  رکنندهیتفسعوامل  ،منظور از ابزار

  .شود یمز گفته یاست که بدان مصادر و منابع ن

  ه و موضوعماد )ج
کـه   کریم است قرآنمتن و الفاظ  یعنیر، یر همان موضوع علم تفسیماده تفس 

  . پردازد یمه آن یاز عوارض ذات مفسر به بحث

                                                           
  .ق۱۴۱۳مؤسسه نشر اسالمی، : ، چاپ دوم، قم۶۱۲، ص۲ج ،المدرسه القرانیهسیدمحمدباقر صدر، .  ١
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  تیغا )د
ر یتفسـ  يکه برا یفیطبق تعر. و مراد نهفته در الفاظ و عبارات قرآن امعن یعنی 
 عنـوان  بهمفسر  و است یالهدن به مراد یرس ،ریم که هدف از تفسیگفت ،شد آورده

  .و مراد است معناآن  یقرآن در پ دهنده حیتوضشارح و 
ه عناصر به نسـبت مفسـر،   یاما در بق. اند کسانر قرآن تنها در رکن سوم ییتفاس

 ي،ر مجتبـو یمفسر در تفسـ  یعنی ؛زندیگر متمایدکیاز  ،ابزار به کارگرفته و هدف
 یانیـ ب یوح ،شود یمر به کارگرفته ین تفسیه در اک ياست و ابزار 7امام معصوم

ـ فرما یمـ  7يامـام هـاد  . عطا کرده است واست که خدا به ا ـه و   «: دی لْم ع ـۀً ل نَ خَزَ
ح عاً ل د تَو س کمحوۀً ل اجِم ه و تَرَ ت یم؛اسـت  گـون  گونهز یر به لحاظ هدف نیتفاس 1.»ه 

و  یدن به مراد الهیرس یواحدند و همگان در پ ير گرچه به لحاظ نظریرا تفاسیز
  .ند، در عمل مختلفهستندکشف مقصود خدا 

  
  7یر قرآن در عصر امام مجتبیتفس. 4

جهـان جـوان    يی برابیپرفرازونشدوره ) ق 50 - 40(یعصر امامت امام مجتب
 7امیرمؤمنـان بـا   یداخلـ  يها جنگاز  یکه هنوز چند صباح یزمان ؛بود یاسالم

 ياوضـاع جامعـه نوپـا    ،نین و مـارق یقاسـط  ،نینـاکث  يها يریدرگ و نگذشته بود
ـ فـه برگز یخل عنـوان  به ابتدا یامام مجتب .کرده بود یاز دورن متالشرا  یاسالم ده ی
گرچه منصـب   .مجبور گردیدندبه صلح  ،اصحاب ییوفا یبل یسپس به دل ند،شد

-آن حضرت در کم يامامت آن حضرت تا سال پنجاه ادامه داشت خالفت ظاهر

ـ جامعه رسماً به دسـت معاو  یاسید و زمام سیرس انتهاک سال به یتر از   .ه افتـاد ی
  .گران سپردندیعمالً همه امور را به د ،تیب اهلاز  جانبه همه یگردانيرو بامردم 

                                                           
  .ق۱۴۱۳مؤسسه نشر اسالمی، : ، چاپ دوم، قم۶۱۲، ص ۲، جمن الیحضره الفقیهشیخ صدوق، .  ١
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رگـذار در  یی تأثنـوع  بـه از آنان  یکه برخ وجود داشتند یمفسران ،ن عصریدر ا
  :از جمله ؛ر قرآن بودندیعرصه تفس

  )يقمر 60(ثم تمار یمعروف به م ییحیثم بن یم. 1
بـود کـه در    7ینو امـام حسـ   7امام حسن، نارمؤمنیاز اصحاب امام ام يو
و  ياز و يریات تفسینقل روا. دیاد به شهادت رسیبن زابه دستور  يقمر 60سال 

 نیعالمه امـ  1.نشانه مفسر بودن اوست تفسیر میثم التماربا عنوان  یکتاب ز وجودین
عباس گفـت هـر   به ابن کهاد کرده یعه و متکلم یب شیبه عنوان خط ياز و عاملی

ـ را مـن تنز یز! ر قرآن از من بپرسیاز تفس یخواه یمچه  قـرآن را بـر   ] الفـاظ [ل ی
   2.م فرمودیل آن را به من تعلیقرائت کردم و آن حضرت تأو 7یعل
  
  جدعامسروق بن . 2

بـه   ياز و یذهبـ  .قمري اسـت  63سال  يمتولد سال اول هجرت و متوفاوي 
او در مکتب « :سدینو یم، اد کردهیقرآن  یر و عالم آگاه به معانیعنوان امام در تفس

از مفسـران   یکـ ی را يز ویـ معرفت ن اهللا تیآ 3».مسعود تلمذ کرده استر ابنیتفس
علم آموختـه و در   7یکه از عل یه عابد و کسیر فقیو با تعب داندمین یعصر تابع

  4.کند یماد ی اندهمواره کنار حضرت بوده ها جنگ
  
  سیعلقمه بن ق. 3

 يو 5.چشم از جهان فرو بسـته اسـت   یسالگ نودو در  يقمر 62در سال  يو
                                                           

  .تا، بیروت، داراالوضاء، بی۳۱۷، ص۴، جالذریعهشیخ آقا بزرگ تھرانی، .  ١
  تا، سازمان اوقاف، بی۱۹۸، ص۱۰ج، تحقیق حسن امیت، الشیعهاعیانسیدمحسن امین عاملی، .  ٢
  .ق۱۴۲۱، چاپ پنجم، قاھره، مکنبه وھبه، ۸۹، ص۱، جالتفسیر والمفسرونمحمدحسین ذھبی، .  ٣
  .ش۱۳۸۶مؤسسه التمھید، : ، چاپ اول، قم۳۳۳، ص۹، جالتمھیدمحمدھادی معرفت،  . ٤
  .ق۱۴۰۴کر، ، چاپ اول، بیروت، دارالف۲۴۴، ص۷، جتھذیب التھذیبابن حجر عسقالنی، .  ٥
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7امیرمؤمناناز اصحاب امام 
   2.و از شاگردان ابن مسعود بوده است 1

  عبداهللا بن عباس. 4
بـه   ياز و .مري استق 68سال  يش از هجرت و متوفایمتولد سه سال پوي 
ـارِس   ء یشَلِّ کل«: ندفرمود  9که پیامبرچنان انددهکرر یتعب» القرآنفارس«عنوان  فَ

 وارِس آنِ فَ قُرْ اسعبداهللا بنُ  الْ ب ع ان مفسر یعبداهللا بن مسعود که خود از صحاب 3.»الْ
نعم ترجمان القـرآن  «: داده و گفته است »ترجمان القرآن«عباس لقب به ابن ،است
، 9امبریـ بعد از پ ياگر گفته شود و ،از ارباب رجال یبرخ يبه ادعا 4.»سعباابن

   5.به جاست آیدبه شمار مین مردان اسالم یبرتر ،، حمزه و جعفر:نامعصوم
  

  )ق 74 يمتوفا(عبداهللا بن عمر . 5
بایـد   نیبنـابرا  6.سـال عمـر کـرده اسـت     84خلکـان، وي  رش ابـن وي بنا به گزا

، 7وي در تمامی دوران امامت حسن بن علـی . ي اول بعثت به دنیا آمده باشدها سال
 گونه نیاادنروي از وي . فقیه و مفسر مطرح بوده است عنوان بهاهل سنت،  ریتعببنا به 
   7.»فی معانی القرآن کامالً متورعا و زاهدا و کان عالما و«: کند یمتعبیر 
  

  )ق 76 يمتوفا(ل یمره بن شراح. 6
مسعود بـه  ان مفسر از مدرسه عراق به زعامت ابنیف تابعیرا در رد يو یذهب

                                                           
 .۸۹، ص۱ذھبی، ھمان، ج.  ١
  .۸۹، ص۱؛ ذھبی، ھمان، ج۳۲۸، ص۹معرفت، ھمان، ج.  ٢
  .ش۱۳۷۵انتشارات رضی، : ، چاپ اول، ایران۲۸۶، ص۲، جروضه الواعظینفتال نیشابوری، .  ٣
 .۴۹۳-۴۱۸، ص۶ابن حجر عسقالنی، ھمان، ج.  ٤
  .۲۴۳، ص۵ھمان، ج: تستری،.  ٥
  .م۱۹۰۰دارصادر، : ، بیروت۷۵، ص۳، تحقیق احسن عباس، جالعیاناوفیاتابن خلکان، .  ٦
العلوم مکتبه: ، چاپ اول، مدینه۷، ص۱بن صالح، الخزی، ج، تحقیق سلیمانطبقات المفسریناحمد ادنروی، .  ٧

  .م۱۹۹۷والحکم، 
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  1.اد کرده استی يو صالح وو از عبادت، ورع . شمار آورد
   )ق 78سال  يمتوفا( يعبداهللا انصار بنجابر. 7

، فاطمـه،  یعلامام ، 9امبریپ: از اند عبارتهفت معصوم را درك کرده که  يو
عه و اهـل  یشـ  يریات تفسیدر روا. ن، امام سجاد و امام باقریامام حسن، امام حس

 ين از ویعالمه ام. و مفسران آمده است يریان تفسیف راویدر رد ينام و ،سنت
ـ ر الروایـ ثک و«ر یبا تعب يز از وین يادنرو و 2»نیکان من اجالء المفسر«ر یبا تعب ۀ ی
   3.انداد کردهی »امهکأح ه ویمعان القرآن ومن 

  

هران معروف به ابوالعالیرف. 8 ق 90يمتوفا(ه یع بن م(   
ر و ین به تفساو بلکه از مشهور یرا در شمار مفسران تابع يو معرفت و یذهب

از  ،گـر ید يمعرفـت در جـا   4.اند دانستهبن کعب  یاب يریاز شاگردان مکتب تفس
   5.ر کرده استیر تعبیبه امام در قرآن و تفس يو

  

   6.نیدالتابعیملقب به س) ق 95 -15( یب مدنید بن مسیسع. 9

 :سـد ینو یمـ  يو دربارهه، آورد یف مفسران تابعیرا در رد يمعرفت و اهللا تیآ
ن در مکتب و منزل علیبه وص يو« ] 7یو در کنار امام مجتب[ 7یت جدش حزَ

  ».را درك کرده است 7یو تمام دوران امامت مجتب 7ت شدهیترب
  

                                                           
  .۹۲، ص۱ذھبی، ھمان، ج.  ١
 .۴۶، ص۴امین عاملی، ھمان، ج.  ٢
  .۷، ص۱ادنروی، ھمان، ج.  ٣
 .۸۶، ص۱، ذھبی، ھمان، ج۳۳۵، ص۹معرفت، ھمان، ج . ٤
 .۱۷۶، ص۲معرفت، ھمان، ج.  ٥
  .۱۷۶، ص۲ابن خلکان، ھمان، ج.  ٦
  .۲۸۰، ص۹معرفت، ھمان، ج.  ٧
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  یکوف یل شعبیعامر بن شراح. 10
 يو متوفـا  يقمـر  بیسـتم متولد سال ششم از خالفت عمر و حدود سـال   وي

ش از پانصـد نفـر از صـحابه را درك    یسنت است که بن نزد اهلااز ممدوح 109
  ..را درك کرد 7یتببود که تمام دوره امامت امام مج يو مفسر يقار يو 1..کرد

ر قرآن بر اساس مکتـب  یبازار تفس ،ن عصریکه در ا شود یممالحظه  یبه خوب
صفت فرصت و مجـال ارائـه   کیرا افراد نیز ،رونق الزم نداشته است :بیت اهل

 یا بر با اغراض خاصـ یا سکوت کردند و یز یدار ناز افراد مسأله ینداشتند و برخ
  .ت داشتندیفعال

زمان با توحید مصاحفی که عثمان انجام داد، تا حدي از تعدد و تشتّت ضمناً در این 
قرائات قرآن کاسته شد، اما قاریانی بودند که ضمن نقش در نشر فرهنگ و معارف قرآن، 

  :با تخصص و تدریس قرائت خود، منشأ اختالفات بعدي شدند؛ از جمله
ـ  ) ق 64 يمتوفـا ( یاش مخزومیعبداهللا بن ع .1 بـن کعـب و    یاز شـاگردان اب

  .منشأ قرآن ابن قعقاع است يو 2-از قراء عشره -ید بن قعقاع مدنیزیاستاد 
مسـعود  کوفه از شاگردان ابن يقار) ق 74 يمتوفا( یله خزاعید بن فضیعب. 2

  3.بن وثاب از قراء کوفه در طبقه سوم ییحین و یو علقمه و استاد حمران بن اع
مسعود کوفه و از شاگردان ابن يقار) ق74يمتوفا( یب سلمیعبداهللا بن حب .3

 يو 4.عرضـه کـرد   7یعلـ امـام  قرائت را بـر   يو. النجود یو استاد عاصم بن اب
  .بودسرچشمه قرائت عاصم 

                                                           
  .۵۷، ص۵ابن حجر عسقالنی، ھمان، ج.  ١
  .۱۷۶، ص۲معرفت، ھمان، ج.  ٢
  .۱۷۷ھمان، ص.  ٣
  .۱۷۶ھمان، ص.  ٤
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ب .4 بن ح ان و عـالم بـه   یاز بزرگان تابع يو سندینو یم). ق83 يمتوفا(ش یزر
عاصـم   مسعود فـرا گرفـت و بـه   و ابن 7یعلامام قرائت را از  .قرآن بوده است

  1.م کردیتعل
  
  یامام مجتب یت قرآنیشخص. 5

 بودندبرخوردار  ییگاه واالیاز جا ،9امبریعنوان سبط اکبر پ اب 7یامام مجتب
گر دانشمندان یسان، مفسران و دیره نویاست که محدثان، مورخان، س یقتین حقیا

 9امبریفه پین خلیبه عنوان پنجم ایشان 2.جهان اسالم بدان اذعان و اعتراف دارند
  .هستندان یعین امام معصوم همه شیو دوم 3ان اهل تسننیدر م

د گفت آن حضرت به عنوان مصداق یبا 7یامام مجتب یت قرآنیشخصباره در
تْرَتک«عترت  ع و ه اب اللَّ ط یبیت اهل یتَ نَّ اللَّ بِیفَإِ خَ د إِلَیف الْ هِ ع د ا لَنْ یرَ قَ مه نَّ ا ی أَ تَرِقَ فْ
تَّ ا ی یح د لَرِ یع ضوح افزون . بودندقرآن  یر قرآن و مفسر واقعین جداناپذیقر 4.»الْ
د ندار یو مصداق یلی، تأويریم، حضور تفسیات قرآن کریاز آ ياریدر بس ،نیبر ا

هُ  ِإْبـراھیمَ  یاْبتَل ِإذِ  وَ (: ه کلماتیاز آ اند عبارت ها آنترین  که مهم ـ آ 5)ِبکِلمـاٍت  َربـُّ ه ی
 وَ  َأْبنـاَءکمْ  وَ  َأْبناَءنـا نَـْدعُ  تَعـالَْوا َفُقـلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  جاَءک ما بَْعدِ  ِمْن  فیهِ  َحاجَّک َفَمْن (: مباهله
ِ  لَْعنََت  َفنَْجَعلْ  نَْبتَِھلْ  ثُمَّ  َأْنُفَسکمْ  وَ  َأْنُفَسنا وَ  ِنساَءکمْ  وَ  ِنساَءنا : ریه تطهیآ 6،)اْلکـاِذبینَ  َعلَی اّهللاٰ

                                                           
  .ھمان.  1
تألیف سیدمرتضی حسینی فیروزآبادی، جلد  ،فضائل الخمسة من الصحاح الستة: برای آگاھی از این حقیقت نک . 2

  . ١٣٦٦انتشارات دارالکتب االسالمیه، : ، تھران٣-١
 .تاجا، بی، بی٣٤٦، ص ١، جالذھبمروجتا، مسعودی، جا، بی، بی١٠٦، ص٢، جالکامل، ریاث ابن.  ٣
  .۱۴۰۷دارالکتب االسالمیه، : ، چاپ چھارم، تھران۴۱۴، ص۲اکبر غفاری، جحقیق علی، تکافیشیخ کلینی، .  ٤
 .۱۲۴سوره بقره، آیه .  ٥
  .۶۱، آیه عمران آلسوره  . ٦
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ُ  یریدُ  ِإنَّما( ْجَس  َعْنکمُ  ِلیْذِھبَ  اّهللاٰ ـَرکمْ  وَ  اْلبَیِت  َأْھلَ  الرِّ ـ آ 1،)تَْطھیـراً  یَطھِّ  ال ُقـلْ (: ه مـودت ی
ةَ  ِإالَّ  َأْجراً  َعلَیهِ  َأْسئَلُکمْ  َ  ِإنَّ  ُحْسـناً  ھـا یف لَهُ  نَِزدْ  َحَسنَةً  یْقتَِرْف  َمْن  وَ  یاْلُقْرب ِفی اْلَمَودَّ  َغُفـورٌ  اّهللاٰ
 َعینـاً ، کـاُفوراً  ھـا مزاج کـانَ  کْأٍس  ِمْن  یْشَربُونَ  اْألَْبرارَ  ِإنَّ (: یه ابرار و هل أتیآ 2،)َشکورٌ 
ِ  ِعبادُ  ِبھا یْشَربُ  ُرونَھا اّهللاٰ هُ  کـانَ  یْومـاً  یخـاُفونَ  وَ  ِبالنَّْذرِ  یوُفونَ ، تَْفجیراً  یَفجِّ  وَ ، ُمْسـتَطیراً  َشـرُّ

عامَ  یْطِعُمونَ  هِ  یَعل الطَّ ِ  ِلَوْجهِ  نُْطِعُمکمْ  ِإنَّما، اً َأسیر وَ  یتیماً  وَ  ِمْسکیناً  ُحبِّ  وَ  َجزاءً  ِمْنکمْ  نُریدُ  ال اّهللاٰ
نا ِمْن  نَخاُف  ِإنَّا، ُشکوراً  ال   .اتیگر از آید ياریو بس 3)َقْمَطریراً  َعبُوساً  یْوماً  َربِّ

از وجهه قـرآن و   یصلح حسن ،شود همناسب است بدان اشار جا نیادر  چه آن
فه یه شـر یل آیکه ذ کند یمت یروا 7امام باقر محمد بن مسلم از. ر آن استیتفس

ـالةَ  َأقیُموا وَ  َأیِدیکمْ  کفُّوا لَُھمْ  قیلَ  الَّذینَ  ِإلَی تَرَ  ألَمْ ( کـاةَ  آتُـوا وَ  الصَّ ـا الزَّ  َعلَـیِھمُ  کِتـبَ  َفلَمَّ
  : فرمود 4)...اْلِقتالُ 

سنُ بنُ عل يو اهللاِ الذ الح هع نَ ه یانَ خَک 7یص ـۀِ  راً لهذاألم    لَیـهت ع عـ مـا طَلَ م
اهللاِ لَفالشّمس اآلی، و لَت هذه لَ(ۀ یه نَزَ م تَرَ إِ م ینَ قیالَّذ یأَ لَ ـ فُّوا أَکلَ لَه ، یکدی م
أَق آتُوا الزَّیو الةَ و وا الصاةَکم( ا هطَاعۀُ اإلمام؛ یإنّم  

ن امت انجام داد، بهتر است از یا يبرا 7یحسن بن عل آنچهبه خدا سوگند 
نـازل شـده    يه دربـاره و ین آیبه خدا سوگند ا. تابد یم آن د بریخورش چه آن

لَ(: است م تَرَ إِ   ، »...نَیالَّذ یأَ لَ
اد عطار یحسن بن ز ،گرید یتیدر روا 5.از امام است يرویتنها پ جا نیامهم در 

ذ یإِلَأَلَم تَرَ (ه ین آیکه درباره ا کند یمت یروا ـم  ینَ قیالَّ ه ـوا أَ کلَ لَ ـ فُّ از  )...م یکدی
  : دم، حضرت فرمودیپرس 7امام صادق

                                                           
  .۳۳سوره احزاب، آیه .  ١
 .۲۳سوره شوری، آیه .  ٢
  .۱۰ -۵سوره انسان، آیه  . ٣
 .۷۷سوره نساء، آیه .  ٤
ق؛ کلینی، ۱۳۸۰جا، بی: ، چاپ اول، تھران۲۳۵، ص۲رسولی محالتی، ج، تحقیق سید ھاشم تفسیر عیاشی . ٥
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لَت ف نِ بنِ عل ینَزَ س اهللاُ بِال7یالح ه   ف؛ کأمرَ
] از جنـگ [درباره حسن بن علی نازل شـده کـه خـدا وي را امـر کـرد تـا دسـت        

   1.بکشد
 7ز از امـام صـادق  یـ ن جعفـر  بن عبداهللا یمول سیدرز از این يزیمحدث حو

، یزمـان  اوضاع يسو که به اقتضا ه از یکین آیا 2.ت کرده استیرا روا معنان یهم
ن داده اسـت، در عصـر   ادن از جنگ را به مؤمنـ یدستور دست کش ،رویو ن یمکان

افت و حضرت به عنوان عامل به قـرآن بـدان عمـل    ی ینیتحقق ع 7یامام مجتب
و خطـاب آن بـه    9امبریه عصر پیل آیتنز ظاهر و اگرچه ،گرید ياز سو. ندکرد

ل و باطن آن امام به حـق و اصـحاب آن در زمـان    یتأو ،است يمؤمنان عصر نبو
ز وجـود دارد کـه بـا    یـ ن احتمـال ن یا. محقق شد يگر است که در عصر مجتبوید

سنِ ینَزَلَت ف«: که فرمود 7ت امام صادقیر روایتوجه به تعب واقعـاً مـورد   » ...الح
  .بودند 7ینزول امام مجتب

ـ گو یمـ  ادیز بن نیحسنقل کرده که  میإبراه بن یعلکه  يگریت دیدر روا  :دی
 اْألَْرِض  ِفی ِبَمْن  ُأریدَ  َشرٌّ  أَ  نَْدری ال َأنَّا وَ (فه یه شریدم که درباره آیشن 7از امام صادق

  : فرمود 3)َرَشداً  َربُُّھمْ  ِبِھمْ  َأرادَ  َأمْ 
رِ لْ و اللَّه شَرٌّ أُ یلَا بم عاوِینَ بایح -د بِهِ وا متَرَیع لکۀَ ونَ ع نَ ب س 4.»یوا الْح   

                                                                                                                                        
  .۷۳۳، ص۱۵ھمان، ج

  .ش۱۳۶۳دارالشبستری، : ، چاپ اول، قم۱۲۲، ص اصول السته عشری از علماء، ا عده . ١
  .ق۱۴۱۵انتشارات اسماعیلیان، : ، قم۵۱۹، ص۱، جتفسیر نورالثقلین عروسی حویزی،.  ٢
  .۱۰سوره جن، آیه .  ٣
ق؛ عروسی ۱۴۰۴، چاپ سوم، دارالکتاب، ۳۹۱، ص۲، تحقیق و تصحیح طیب موسوی جزایری، جتفسیر قمی.  ٤

  .۴۳۸، ص۵حویزی، ھمان، ج
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ـ ر آیز در تفسیاز مفسران اهل تسنن ن) ق 1160 -1224(به یابن عج فه یه شـر ی
ِ  َعلَی َفَأْجُرهُ  َأْصلَحَ  وَ  َعفا َفَمْن ( دانسته و  7حسنصلح امام  به تشارا ه راین آیا 1)اّهللاٰ
  : دیگو یم

را  مسـلمانان امـور   ،ه و گذشت از حق خـود یبا صلح با معاو یعل بنحسن 
   2.کرد يریجلوگ يزیراصالح و از خون

  
  ر قرآنیدر تفس 7ینقش امام مجتب: نوشتار دوم

کـرد آنـان بـه سـلطنت     یمردم از خاندان عصمت و طهارت و رو یگردانيرو
در . وستیبه وقوع پ 7یبود که در عصر امام مجتب یرخداد ناگوار و تلخ ي،امو
 يت معنـو یامامت و وال از دست امام ربوده شد يگرچه خالفت ظاهر ،ن زمانیا

چنان نسبت بود و امام هم یقرار داده شده باق يدر و یآن حضرت که به اراده اله
را کـه در   یتیرسـالت هـدا  و  ندپرداخت یمنقش  يفایخود به ا یرامونیبه احوال پ

 یر کـالم الهـ  ین و تفسـ یـی که تب ندرساند یمبه انجام  شتنددا  عهدهامامت بر  يلوا
 7یبه نقش امام مجتبـ  ي،ریو تفس یخیات تاریبا مرور در روا. ستها آناز  یکی

بـا   7یخواهد شد که امام مجتبـ  هاشار نیازا پس. برد یپتوان میر قرآن یدر تفس
  .ندآن پرداخت يح خطاهایبه تصح ،ر قرآنیحرکت تفس ریر نظر داشتن مسیز

درباره روایات تفسیري و از  که نیااول : ضروري است جا نیاتوجه به دو نکته در 
ي روایات تفسـیري؛ دوم  ها گونهیکی : جمله روایات مجتبویه دو اصطالح وجود دارد

نکتـه دوم  . شـود  یمیی اشاره ها نمونهي تفسیري روایی که بر همین اساس، به ها گونه
نقل روایات تفسیري در این مقاله لزوماً به معناي قبول روایت نیست؛ زیـرا در   که نیا

                                                           
 .۴۰سوره شوری، آیه .  ١
  .ق۱۴۱۹، چاپ اول، قاھره، ۲۲۵، ص۵، تحقیق احمد عبداّهللاٰ قرشی، جالبحر المدیدابن عجیبه، .  ٢
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صرف نقل حدیث مطرح است و بعد از پذیرش مبنایی اعتبـار خبـر واحـد در     جا نیا
  .قضاوت درست داشت توان یمتفسیر، و بررسی شرایط آن 

  
  هاي روایات تفسیري گونه

ـ ، ايریات تفسـ یروا يها گونهمراد از  ـ ن اسـت کـه روا  ی ده از امـام  یات رسـ ی
ر یدر خصـوص تفسـ   یبرخـ  :ر گوناگون اسـت یدر عرصه قرآن و تفس 7یمجتب

قرائت قـرآن،   یق، برخیق مصادیتطب یات، برخیا بطن آیل و یدر تأو یقرآن، برخ
ل قرآن یگر فضاانیب یبرخ و گر شأن و سبب نزولانیب یمعرف قرآن، برخ یبعض

  .استو جز آن 
  

  و قرائات قرآن 7امام مجتبی
زیـرا  م است، یر قرآن کریدر تفس یرساختیاز موضوعات ز ،مسأله تعدد قرائت

ر یست مفسر دنبـال تفسـ  یمعلوم ن ،تا کلمات و شکل و اعراب آن مشخص نباشد
اخـتالف قرائـات و تعـدد آن را     کـه  یان کسـان یـ در م ،ن رویاز ا .است یچه متن

رش قرائات، امام یبا فرض تعدد پذ ،به هر صورت. دارد یگاه مهمیجا، اند رفتهیپذ
رّاء  یکیبه عنوان  7یمجتب در فـن اول از مقدمـه    یاالسالم طبرسنیام بودنداز قُ

-معجـم . را نقـل کـرده اسـت    یمـدن  يعنوان قار 7یادکرد از امام مجتبی مجمع
. ف آورده استان موارد اختالیان همراه با بیشان را در شمار قاریز نام این القراءات

توجـه   بـه آن  ،افتندیدست  7یز هر جا به قرائت امام حسنمفسران اهل تسنن ن
  .ندنمودر خود بدان استناد یو در تفس کردند
با قـراء   7ید توجه داشت که موارد نقل شده در اختالف قرائت امام مجتبیبا

ـ ا از جمله. کند ینمار اندك است و از تعداد انگشتان دست تجاوز یمشهور بس ن ی
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در قرائـت  » إنّـک «که کلمـه   1)اْلکِریمُ  اْلَعِزیزُ  َأْنَت  ِإنَّک ُذْق (: دیفرما یمفه که یه شریآ
را از مشهور استثنا کرده امـا   ییتنها کسا یالبته طبرس 2.مشهور به کسر همزه است

بـه فـتح    و» أنّـک «آمـده کـه آن حضـرت     7یدر قرائت منسوب به امـام مجتبـ  
   3.اند خوانده

مثـل  . اند دادهنسبت  7یهم وجود دارد که مفسران به امام مجتب يردالبته موا
ن باورنـد کـه   یبر ا ياریچون آب یکه برخ 4)یتََزکی مالَهُ  یْؤِتی الَِّذی(: هیاختالف در آ

 7یاما حسن بن عل. است »کیتز« مضارعبه عنوان فعل  »کیتزی«قرائت جمهور 
ـ ن یاکه  یدر حال 5.اندفرمودهقرائت  یزّکّی» ءزا«در » تاء«آن را ادغام   يک خطـا ی

ـ   یبن حسن بـن علـ   ین قرائت حسن بن علیا يرا قاریز ،است یرجال -یبـن اب
   6.است 7طالب
ان یـ قرائت مشهور م 7جه گرفت که امام حسنین نتیچن توان یمن بحث یاز ا

  .کرده بودندد ییتأ آن رارفته و یرا پذ مسلمانان
  

  سبب نزول
ارُ  لَکمُ  کانَْت  ِإنْ  ُقلْ (: فهیشره یدرباره آ 7يامام عسکر ِ  ِعْنـدَ  اآلِخَرةُ  الدَّ  خاِلَصـةً  اّهللاٰ

                                                           
  .۴۹سوره دخان، آیه .  ١
 .۱۰۲، ص۹ھمان، ج ی،شیخ طبرس.  ٢
دارالکتب العلمیه، : ، چاپ اول، بیروت۱۳۲، ص۱۳، تحقیق علی عبدالیاری، جالمعانیروحسیدمحمود آلوسی، .  ٣

ق؛ ۱۴۲۰دارالفکر، : ، بیروت۴۰۸، ص۹، تحقیق صدقی محمدجمیل، جبحرالمحیط؛ ابوحیان اندلسی، ۱۴۱۵
  .ق۱۴۰۵جا، العرب، بیسجل، مؤسسه ۲۴۴، ص۶، جالمسوعه القرانیهابراھیم آبیاری، 

  .۱۸سوره لیل، آیه .  ٤
  .۳۸۷، ص۶آبیاری، ھمان، ج.  ٥
  .۴۹۸، ص۱۰ابوحیان اندلسی، ھمان، ج.  ٦
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کـه آن   کنـد  یمـ نقل  7یاز امام مجتب 1)صاِدقینَ  کْنتُمْ  ِإنْ  اْلَمْوَت  َفتََمنَُّوا النَّاِس  ُدونِ  ِمْن 
   :نداحضرت فرموده
سـرزنش کـرد، بـا    ] رفتن حـق یبه خاطر نپذ[امبرش یله پیهود را به وسیخدا 
 9ثابت کرد که محمـد  ها آنل و برهان قاطع راه عذرشان را بست، و به یدل
»یس بِد عیو خَ نَییالنَّ م ج امبر یـ ش پیمکابره پ يهود برای. است »...نَ یرُ الْخَلَائقِ أَ

رِ«: رفته و گفتند لَ يلَا نَد ا تَقُولُ؟ ونْ : نَّا نَقُولُکم نَا م صۀٌ لَ نَّۀَ خَال نَّ الْج ـ إِ ون کد 
ـ  ی لونِ ع د و د مـ حیا م  ـلِ د ونِ أَه د ـ یو ـ  کن ت أُما بِ  کو نَ  کـ و إِنـَّ تَلَـو ب م م]و [

ل و نُ أَ نَح و ، نُونَ تَح م الْخَیم ه ادب ع ونَ و ص مخْلَ تَجاب دعاؤُنَا، یاء اللَّه الْ س م و ، ونَ رُ
ود علَیغَ د شَنَا یرُ مرْ نْ س ء یبِ نَام ب نَا ر ن سخن گفتنـد، خـدا   یکه چن یهنگام. »ؤَال

نْ (: دیبگو ها آنامبرش فرمود که به یبه پ  لَـنْ  و... م الـدار الْـآخرَةُ   کـ انَت لَکإِ
هی نَّو م بداً تَ ما أَ میدیأَ قَدمت بِ م میعل اللَّه و هِ 2.)نَیبِالظَّال  

  
  هاجریان قرآن از عصر نزول به همه زمان

سـال و بـه    وچنـد  سـت یبخـاص و در طـول    یقـرآن در بـازه زمـان    تردیدبی
محـدود و منحصـر بـه آن زمـان      توانـد  ینماما . است شده نازلژه یو يها مناسبت

امـام  . باشـد  يو سـار  يد جاریابد بایباشد، بلکه در هر عصر و زمان که مصداق 
ـ ا ینیبه صورت ع ،اصحاب یکیدر برخورد با  7یمجتب را روشـن  قـت  ین حقی
وا (: دیفرما یمم یقرآن کر در سبحان يخدا. ندکرد طُ لَ هِم خَ نُوبِ ذُ وا بِ تَرَفُ آخَرُونَ اع و

آخَرَ س حاً و الً صالمیعس نْ  یئاً ع ه أَ لَیاللَّ ع حیتُوبر فُور ه غَ نَّ اللَّ ـ ن آیا 3»میهِم إِ  ،هی
 اعمال جبران و توبه به اماقد هکدارد  اشاره ارکگناه مسلمانان از یگروه وضع به
ـ ن آیبا استشهاد به ا 7یامام مجتب .ردندک خود سوء ب بـن  یـ خطـاب بـه حب   ،هی

                                                           
 .۹۴سوره بقره، آیه .  ١
مدرسه امام : ، چاپ اول، قم۴۴۳، ص)عج(، تصحیح مدرسه امام مھدیتفسیر منسوب به امام حسن عسکری.  ٢

  .ق۱۴۰۹مھدی، 
 .۱۰۲سوره توبه، آیه .  ٣
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! بیـ حب ي؛ ا»یعـال تَ اللّه ۀِاعطَ رِیغَ یف کلَ ریسم رب بیبح ای«: دیفرما یمه مسلم
راه من، همان راه پـدرت  «: گفت يو. »ر طاعت از خدا استیر تو در غیمس یگاه

ـ کلَ و یبل«: امام فرمود »ست؟یر طاعت خدا نیمس ایاست و آ ـ عاوم أطعـت  کنّ  ۀَی
یلع ۀلَیلقَ ایند زلَفَ دةائقَ نئکبِ ام یف قَ قدلَفَ كایندعـ  د ـ  کبِ یف ـ ید در يآر »؛کن ،
ـ اندك از معاو يایتو به خاطر دن ولیر خداست، یمس اگـر بـر    ي؛کـرد  يرویـ ه پی
ـ  لتعفَ إذ نتک ولَ و«: حضرت سپس فرمود .کاهد یم تنید از دیفزایب یتایدن  اًرّشَ
وا«: یالَعتَ اللّه الَقَ امک کذل انک راًیخَ علتفَ طُ لَ حاً عمالً خَ صال ـ  آخَرَ و ـ  ئاًیس س یع 
ه نْ اللَّ لَ تُوبی أَ یعنَّ هِم ه إِ فُور اللَّ ـلْ  کلّـاً : یتعال اللّه قال ماک کنکل و 1میرح غَ رانَ ب 
ل یع هِم لُوبِ واک ما قُ ونَیک انُ ب ماننـد  ! یرا با هـم انجـام دهـ    یو خوب يتو اگر بد 2س

ن است که یمانند ا اماختند، یکه عمل صالح و ناصالح را به هم درآم یهست یکسان
 كدر از و نشسـته،  دلشـان  بـر  يزنگـار  چـون هم ها آن سوء اعمال:] خدا فرمود[

ـ اگرچـه نـزول ا  دهد مینشان  امامن سخن یا 3.اند وامانده قتیحق ـ ن آی ه دربـاره  ی
بلکـه در   ،ستیمنحصر ن ها آناما به  4،فکرانش در جنگ تبوك استابولبابه و هم

 هکـ  است نیگر اروشن ،قتیدر حق. منطبق خواهد شد ،ابدیهر زمان که مصداق 
 و یـک ن اعمال هک شود یمشامل  را يافراد تمام هکبل ،زند ینم صیتخص هیآ نزول
  .ندمانیپش شیخو بد يارهاک از و اند ختهیآم هم به را بد
  

  بیان بطن آیه
ـ ال. باشـند  یمختلف معـان  يها هیال يممکن است دارا ،ات قرآنیاز آ یبرخ ه ی

                                                           
  .ھمان.  ١
 .۱۴، آیه مطففینسوره .  ٢
  .۱۴، ص۶آلوسی، ھمان، ج.  ٣
 .۱۰۱، ص۵شیخ طبرسی، ھمان، ج . ٤
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ا ترجمه یو  يلغو معنايکه همان  کند یماول همان است که به اذهان عموم تبادر 
بـه آن   تـر  بـیش د با تعمق یست و بایافت نیقابل در يبا ابزار لغو ،ه دومیال. است
وجود  يتر ژرفدر سطح  ییها هیال معنان یا يدر ورا. ر استید که همان تفسیرس

 يریبا اداوت و علوم تفسـ  یست بلکه حتیممکن ن یشناس لغتدارد که نه تنها با 
 يریـ از دارد که به تعبین يفراتر از امور عاد يافت نباشد بلکه به ابزاریز قابل درین

سـت کـه از آن بـه    معنان مرتبه از یمراد از بطن ا. ار دارددر بطن و باطن الفاظ قر
هر  ياول برا يمعنادر مقابل ، ر شدهیتعبکالم  يدوم برا معناي کالم که از آن به ظَ

ـ در روا 1.شود یمر یتعب ـ از ا يبـه مـوارد   7یامـام مجتبـ   يریات تفسـ ی ن نـوع  ی
اس تیرأَ و«ه یدرباره آ. میخور یمبر ونَی النَّ لُ ه نِید یف دخُ واجـاً  اللَّ ـ ظـاهر آ  2أَفْ ه ی
امـا امـام   . شـوند  یمبدان وارد  ین الهیرش دیبا پذ یانسان يها گروه که ن استیا

 انَاعیأشـ  و ،النـاس  حنُنَ«: دیفرما یمناس  معنايپرسش از به در پاسخ  7یمجتب
الناسِ أشباه، سنَالنَ ناأعداؤُ وـ در ادامه روا. »اس ـ امیرمؤمنـان  ت آمـده کـه   ی ن دو یب

ه«: ندو فرمود نددیچشم فرزندش را بوس لَم اللَّ ع علُی ثُیح أَ ه ج تَ سالَ   3. رِ
  

  تفسیر به مصداق
ر به مصداق است کـه  یا تفسیق و یات قرآن، تطبیاز انواع کشف مراد از آ یکی

  :دارد ییها گونهخود 
  
  

                                                           
  .۲۶، ص۳معرفت، ھمان، ج.  ١
  .۲سوره نصر، آیه.  ٢
بنیاد : ، مشھد۳۴۰، ص۳۲، تحقیق محمدجعفر یاحقی و محمدمھدی ناصح، جروض الجنانابوالفتح رازی، .  ٣

  .ق۱۴۰۸ھای اسالمی استان قدس رضوی، پژوھش
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  ان مصداق بارزیب) الف
 يا خطابـه در  ،دیبه شهادت رسـ  7یعلامام که  یصبح آن شب 7یامام مجتب

  : ندفرمود
ب لِ الْ نْ أَه یأَنَا مالَّذ نَ یتتَرَض لَا اللَّه افْ و و م تَهد ویمفَقَالَ ف ، م ـ   یتَه ا أُنْـزِلَ علَ یمـ 

دم حئَلُ«: 9ملْ ال أَس ـ    یم علَکقُ ةَ فد و مـ ا الْ لـَّ راً إِ جـ ـ  یه أَ ب نْ   یالْقُرْ مـ یو  تَـرِف قْ
نَۀًح نَۀِ 1»س س الْح رَافت نَا؛ اقتراف حسنه، مودت ما اهل: و اقْ دتُ و2.بیت است م   
راف 3.به دست آوردن حسنه است معناياکتساب، و اقتراف حسنه به  یعنی اقت 

ب«: قسمت نخست سخن امام که فرمود ا منْ أَهلِ الْ نَ ـذ یأَ ان مصـداق  یـ ب» ...نَ یت الَّ
ـ آ زیـرا  ؛سـت یمـراد ن  بیـت  جز اهل یربمنحصر است چون از ق الَّ... «: فرمـود  هی  إِ

دةَ والْم قُرْب یف ۀِ« :اما قسمت دوم سخن امام که فرمود. »یالْ نَ س ح اف الْ ترَ ـا : اقْ نَ دتُ وم «
 يا حسـنه مصداق بارز را نشانه کرد چون اقتراف حسنه عام اسـت و شـامل هـر    

  .ندر کردیتفس :بیت اهلن حسنه را به مودت یامام ا ولی شود یم
ناً انَک فَمنْ أَ«ه یدرباره مصداق مؤمن در آ 7امام مجتبی م ـقاً  انَک منْک مؤْ فاس 

تَوونَی ال گشوده  7یعل امام د بن عبدالملک که زبان به شماتتیخطاب به ول 4،س
  : فرمود ،بود

   فاسقا؟ كسما و ات،یآ عشر یف مؤمنا اللّه سماه قد و ایعل تشتم فکی
ه از قرآن او را مؤمن یدر ده آ يرا که خدا یعل یده یمچگونه به خود اجازه 
   5.»ا فاسق خوانده استورکه ت یو در حال یخوانده است شتم کن

                                                           
  .۳۲سوره شوری، آیه .  ١
ق؛ شیخ طبرسی، ھمان، ۱۴۱۴دارالثقافه، : ، چاپ اول، قم۲۷۰، تصحیح مؤسسه بعثت، صامالیشیخ طوسی،  . ٢

 .۴۵، ص۹ج
 .جوھری، ھمان، کلمه قرف.  ٣
  .۱۸سوره سجده، آیه .  ٤
  .ق۱۴۰۷دارالکتاب العربی، : م، بیروت، چاپ سو۵۱۵، ص۳، جکشافمحمود زمخشری، .  ٥
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د یاست و نه فاسق منحصر به ول 7یعلامام است نه مؤمن منحصر به  یهیبد
مصداق  ،د در ضدارزشیمصدق بارز و ول ،مانیدر ارزش ا 7یعلحضرت بلکه 

 .بارز است
  
  بیان مصداق انحصاري) ب

ُ  یریدُ  ِإنَّما(: ر فرمودیفه تطهیه شریدر آ قرآن ْجَس  َعْنکمُ  ِلیْذِھبَ  اّهللاٰ  وَ  اْلبَیـِت  َأْھـلَ  الرِّ
َرکمْ    : دیفرما یم 7امام حسن 1)تَْطھیراً  یَطھِّ

لَت آ...  ما نَزَ نَا یۀُ التَّطْهِیلَ ع م ولُرِ جسر 9اللَّه ۀَ ک یفم ـ (ساء لأُم سلَ ضیر   ه اللـَّ
نْها رِیخَ) عقَالَيب م لَاء اهل«: ، ثُ م هؤُ یبیت اللَّه تْرَت ع یو   و سج م الـرِّ نْه ع بفَأَذْه

م تَطْهِ رْه2.راًیطَه   
لَم «: دیافزا یمسپس  د فیکفَ غَکالْ ینْ أَح اء يرِیس أَخ أَبِ یو یو  وم ر از ی؛ غ»یأُ

با  امامروشن است که  یبه خوب. ر کساء نبودیز یمن و برادرم و پدر و مادرم کس
  .ندمنحصر کرد 7یعلامام خانه  يبیت را به اعضا اهل ریجمله اخ

  
  ان مصداق پنهانیب) ج

قسم حاتم یأب ابن ـ ر آیتفس 7حسنامام که از  کند یمنقل  3از م  وَ (: فهیه شـر ی
ا ْث  َربِّک ِبِنْعَمةِ  َأمَّ ـ ی ؤمنُالم لُجلرّا«: آن حضرت فرمود. دیرا پرس 4)َفَحدِّ لُعم مـالً ع 
صالاهل هبِ رُخبِیفَ اًح را انجام دهـد آن را بـه    ی؛ هرگاه مرد مؤمن عمل صالح)بیته

ـ ن آیر ایکه آن حضرت در تفس کند یمت یز رواین 5.بیت خود گزارش دهد اهل ه ی
                                                           

  .۳۳سوره احزاب، آیه .  ١
  . ۵۶۰، آیه ۸؛ شیخ طبرسی، ھمان، ج۵۵۹شیخ طوسی، ھمان، ص.  ٢
، مقسم بن : مقسم به کسر میم و فتح سین مشترک بین چند نفر است از جمله .٣ مقسم بن بِجره، مقسم بن عبیداّهللاٰ

  .جا نفر اول باشدمراد از مقسم در این رسد یمبه نظر . سعد، و مقسم بن ضبی کوفی
  .۱۱سوره ضحی، آیه .  ٤
 .۳۸۴، ص۱۵؛ آلوسی، ھمان، ج۳۴۴۵، ص۱۰، تحقیق اسعد محمدالطبیب، جتفسیرالقرآن العظیم، حاتم یأب بنإ.  ٥
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آن را  يانجـام داد  يریـ ؛ هر گاه کـار خ »کإخوان فحدث رایخ أصبت إذا«: فرمود
 7یامام مجتبـ  ،تین روایطبق ا). ، همانحاتم یأب بنإ. (برادرانت بازگو کن يبرا

ر یث تفسیر و عمل صالح، و گزارش آن را به تحدیکار خدادن نعمت را به انجام 
ع. اندفرموده ت به فتح نون، اسم مصدر از مصدر إنعام، و واژه نعم ـت بـه   واژه نَ م

ـ ا 1.ش و رفاه استیع معنايکسر نون اسم مصدر از مصدر تنعم به  ن کلمـه بـر   ی
غَ و(: قرآن که فرمود يها آموزهاساس  ب س لَ أَ یکعم ه مع رَةً نظاه ۀً و نَ هم شـامل  2)باط
از  یبرخـ . ردیـ گ یمـ را در بـر   یباطن يها نعمتو هم  شود یم يظاهر يها نعمت

 يظـاهر  يها نعمتاز  مراد ،ن که خطاب به کفار باشدیبنابر ا: سندینو یممفسران 
ب اسـت و مقصـود از   یـ ت و رزق طیـ گر جوارح، سـالمت، عاف یگوش، چشم، د

ن که خطاب بـه  یشعور، عقل و اراده است و بنابر ا) ب از حسیغا( ینعمت باطن
ا و یـ کننـده امـور دن  مین که تنظیگفته شده به اضافه د يهمگان باشد نعمت ظاهر

ي امور گفته شده به اضافه مقامـات معنـو   ی،خرت است و منظور از نعمت باطنآ
چـون   يامـور  ،مفسران در مجمـوع  3.شود یم یکه به اخالص در عمل منته است

ه اعضـاء، رزق، جـوارج، اقـرار بـه     یقرآن، حسن صورت، تسـو  ،9امبریاسالم، پ
 يو امـور . انـد  دانسـته  يبر دشمن، را نعمت ظـاهر  يروزیف شرائع، پیزبان، تخف

، اعتقاد به قلب، حسـن خلـق،   )قلب(چون گناهان بدون عقوبت، معرفت، جوانح 
  .اند کرده یمعرف یشفاعت، امداد فرشتگان و محبت را نعمت باطن

مصـداق آشـکار    ی،بـاطن  يها نعمتو از جمله  ها نعمتن یاست همه ا یهیبد
 کند یم هر اشاریکار خ دادن مبر انجا یق الهیفوبه نعمت ت 7یاما امام مجتب. است

بدان ندارند و به اصطالح مصداق پنهان است  یکه مردم و از جمله مفسران توجه

                                                           
  . ۱۴۱۴دارالھجره، : ، کلمه نعم، چاپ دوم، قممصباح المنیراحمد فیومی، .  ١
  .۲۰سوره لقمان، آیه .  ٢
  .۲۳۰، ص۱۶، جالمیزان.  ٣
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: فرمـود  7امام صـادق  که چنان ،دید توان یم :بیت تنها در مکتب اهل را نیو ا
الَ« ع ه تَ عم اللَّ نْ ا أَ لَ یم نَ  یعم ه عم بِ نْ ا أَ ثْلِ مبِم د ب ع   1.»قِیالتَّوفالْ
  

  بیان مراد جدي از آیه
مرِ  یف شاوِرهم و( :فرمایدمی سبحان يخدا ـأَ  ،معلـوم اسـت کـه مشـاوره     2.)الْ
هر چنـد مطلـق    ،فهیه شریآ این در. بهتر شدن امور است يو نظر برا يگرفتن رأ

و ن یامر د میدان یمبه طور قطع . ردیگ یمهمه امور را دربر رسد یماست و به نظر 
. گردیـد یمابالغ  9امبریبه پ یق وحیاز طر هاآنچون  ؛شود ینمع را شامل یتشر
است و اداره یا از جمله سیدر امور دن 9امبریا پیکه آ دینما یمن پرسش رخ یا اما

د یشـا . نداز داشـت یبه شور و مشورت ن... و یاست خارجیغ احکام، سیجامعه، تبل
ـ در ا 7یامـا امـام مجتبـ   ! نظر دارد درن موارد را یا کم دسته یند آیبگو ن بـاره  ی
   :دیفرما یم

ـ  نّسـتَ ی نأ أراد نکـ ل و اجۀح همیإل هبِ ام هنّأ اللّه ملع دقَ ـ  هبِ نم ب ؛ خـدا  هعـد
خـدا اراده فرمـود تـا بـه      لیاز به مشورت ندارد، وین 9امبریکه پ دانست یم

ـ خداوند از ا يمراد جد ،نیبنابرا 3.باشد یباق 9امبریعنوان سنت بعد از پ ن ی
بعـد از آن   يبـرا  یم سـنت یسـت، بلکـه تعلـ   ین 9امبریـ مشورت کردن پ ،هیآ

  .حضرت است
  

  تصحیح برداشت غلط
که آن حضرت برداشت غلـط از   میخور یمبر یثیبه احاد ،هیات مجتبویدر روا

                                                           
- التراثداراحیا: ، چاپ دوم، بیروت۲۸۲، ص۷۱، تصحیح جمعی از محققان، جبحاراالنوارمحمدباقر مجلسی، .  ١

  .ق۱۴۰۳العربی، 
 .۱۵۹، آیه عمران آلسوره .  ٢
، :البیتمؤسسه اھل: ، چاپ دوم، بیروت۹، ص۷، جالرحمانمواھبسوی سبزواری، موسید عبداالعلی .  ٣

  .ق۱۴۰۹
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ـ از جمله در آ. اندرا تصحیح کردهقرآن  وا (: فهیه شـر ی ـتَو س تَ لـ  و ل یع  ـورِه ه ـم  ظُ  ثُ
ذْ واکتَ ۀَ رُ مع ن بکرا م تَو إِذَ یاسلَ تُم یعه وا و قُولُ حانَ تَ ب ذ س خَّرَ يالَّ نا س اک ما و هذا لَ ه نَّ  لَ

ن قْرِ ـ از روا یدر برخـ . دارد یه و ذکر نعـم الهـ  یح، تنزیکه ظهور در تسب 1)نَیم ات ی
حانَ(ه یکه آ نددیسوار بر مرکب را د يمرد 7حسنن آمده که امام یچن ب ذ س  يالَّ
خَّرَ نا س ـ آ» أمـرتم؟  بهذا أ«: دیامام پرس .خواند یمرا  )ذاه لَ ـ ا بـه ا ی ن کـار مـأمور   ی
ـ  إن«: ودفرمـ  حضرت  »م؟یز مأموریپس به چه چ« :پرسیدراکب . »ندا شده  وارُکذتَ
نۀَعم رن یز همـ یـ گر ائمـه ن یره دیدر س 2.ادآور شدید نعمت پروردگار را ی؛ با»مکب

لکر«: ن آمده استیچن یتیدر روا. است ع نُ أَبِ یببٍبال ـه   7ی طَ لَ رِج ع ا وضَ لَم فَ
کالرِّ یفتَو ا اس لَم ، فَ ه سمِ اللَّ الَ بِ لَ يابِ قَ یع    ـذ ـه الَّ لَّ ل ـد مح الَ الْ ۀِ قَ اب کأَ يالد  ـا و نَ م رَ

ا ف نَ لَ منَ الطَّ یحا م نَ حرِ و رزقَ ب برِّ و الْ لَیالْ ا ع نَ لَ ات و فَضَّ ک یبـ  یث فْض ـقَ تَ لَ ایرٍ ممنْ خَ  3لً
ذ حانَ الَّ ب ما  يس نا هذا و خَّرَ لَ کسن قْرِ م ه ا لَ اثاً ثُم ینَّ لَ ه ثَ د اللَّ مح اثاً و لَ ه ثَ بح اللَّ س ثُم ، نَ

رْ لف الَ رب اغْ ا  یقَ ه لَ نَّ الَ یفَإِ ، ثُم قَ نْت ا أَ نُوب إِلَّ فرُ الذُّ هکغْ ولُ اللَّ س لَ رع ا فَ ا  9ذَ نَ و أَ
د یره   4.»فُ
  

  هاي تفسیر روایی گونه
ـ بـا ا  امـام ن است که ی، اییر روایتفس يها گونهمنظور از  ـ ن روای  یات، گـاه ی

ـ ر قرآن بـه روا یتفس یر قرآن به قرآن داشته است، گاهیتفس ـ  ی ش از یت معصـوم پ
ر یتفسـ  يدر مـوارد  تفسـیر کـرده  و امثـال آن   یل عقلـ یبه دلرا  قرآن یخود، گاه

                                                           
  .۱۳سوره زخرف، آیه .  ١
  .۸۸، ص۱۸، جالمیزان؛ ۲۳۹، ص۴زمخشری، ھمان، ج.  ٢
  .۷۰سوره اسراء، آیه .  ٣
البیت، مؤسسه آل: ، چاپ اول، قم۳۹۱، ص۱۱البیت، ج، تصحیح مؤسسه آلالشیعهوسائلشیخ حر عاملی، .  ٤

 .ق۱۴۰۹
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. انجام گرفته است... و یخیر تاریتفس ي، در مواردیر فقهیتفس ي، در مواردیکالم
 ،7یو از جمله امام مجتبـ  :ناو مأثور از مصعوم ییر روایتفس ،گرید ياز سو

ـ امام بدواً و  یگاه یعنی ؛کرده است یتجلّم یرمستقیم و غیبه دو گونه مستق ا در ی
را در  یامـام مطلبـ   یگـاه . ن و چنان اسـت یه چنیر آیتفس :دیفرما یم يپاسخ راو

ات را روشـن  یاز آ یمقصود بعض اما ،ان داشته باشندیب یاز معارف اله یکیقالب 
ـ در ا .هـر دو قسـم وجـود دارد    ير مجتبویدر تفس. رده استک ، تنهـا  ارن نوشـت ی

منـابع مختلـف    بـه و بـا توجـه    خواهد آمـد  ي تفسیريها گونهاین از  ییها نمونه
  .خواهد شدنقل  یو سن یعیش ییو روا يریتفس

  
  تفسیر قرآن به قرآن

از  يد مـرد یشد و د 9امبریپ مسجدوارد  یکه شخص کند یمت یروا یطبرس
د و(ر یاز تفس ياز و. کند یم ث نقلیحد 9امبریپ شاه و وده شْ گفت ،دیپرس 1)م: 
 يگریسراغ مرد د ».مقصود از شاهد روز جمعه و مراد از مشهود روز عرفه است«

مراد از شاهد روز جمعه « :گفت نیز وا .کرد یمث یحد 9امبریز از پیرفتم که او ن
-خـوش  یسراغ شخص سوم که جوان ».د قربان استیو مقصود از مشهود روز ع

 داهالشّ أما«: گفتاو نیز  .کرد یم نقل ثیحد 9امبریز از پیما بود رفتم که او نیس
 َأیَھـا یا یقول سبحانه سمعته أما(: سپس افزود .»ۀامیالق ومیفَ ودشهالم اأم و 9دمحمفَ

راً  وَ  شاِھداً  َأْرَسْلناک ِإنَّا النَِّبی ِذیراً  وَ  ُمبَشِّ اُس  لَـهُ  َمْجُموعٌ  یْومٌ  ذِلک( قال و 2.)نَ  ذِلـک وَ  النـَّ

                                                           
  .۳سوره بروج، آیه .  ١
  .۴۵سوره احزابة آیه .  ٢
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 ،عباسنفر اول، ابن«: گفتند »؟اند انیک ها نیا« :دمیپرس دیگو یم يراو1 .)َمْشُھودٌ  یْومٌ 
  :سدینو یم ییعالمه طباطبا 2».است 7یعمر و نفر سوم حسن بن علنفر دوم ابن
ـ ک بـه هـم روا  یث به طرق مختلف و الفاظ نزدین حدیا  ت شـده اسـت و   ی

   3.ر استیگر تفاسیده سازگارتر از یاق آیبا س یر امام مجتبیتفس
از خـود قـرآن    ،ر قـرآن یدر تفسـ  7یت، حضـرت امـام مجتبـ   ین روایطبق ا

  .ر قرآن به قرآن صورت داده استیاستمداد کرده و به اصطالح تفس
 نـد افتی یماگر امکان  آن حضرتکه  میرس یمن نکته یبه ا ،تین روایضمناً از ا

گـران را  ید يو خطـا  نـد پرداخت یمـ ر قـرآن  یبه تفس ند،داشت و فرصت و مخاطب 
  .ندکرد یمح یتصح

  
  تفسیر قرآن به روایت

اءِ  ِفی یْنِفُقونَ  الَِّذینَ (: دیفرما یمم یقرآن کر رَّ اءِ  وَ  السَّ رَّ  اْلعـاِفینَ  وَ  اْلَغیَظ  اْلکاِظِمینَ  وَ  الضَّ
ُ  وَ  النَّاِس  َعِن  ک کـه  یـ ن يو کارهـا  يگریانعام به د یعنیاحسان  4)اْلُمْحِسِنینَ  یِحبُّ  اّهللاٰ

ُ  وَ (ن که جمله یه و ایآ يبا دقت در انتها. ن استیز همیمتبادر به ذهن ن معناي  اّهللاٰ
ـ  توان یمن نکته یبه ا، و عفو آمده یظپس از انفاق، کظم غ )اْلُمْحِسِنینَ  یِحبُّ  بـرد   یپ

سـر، و فـرو   یا عسر و ی يهمان انفاق در غم و شاد ،هین آیکه مراد از احسان در ا
بـا   7یامام مجتبـ . است یاز حق شخص گذشتز از انتقام، و یبردن خشم و پره

؛ )نِسالح قُلُالخُ نِسالح نَأحس نّإ(: که فرمود کند یمنقل  9امبریاز پ یتینقل روا
ـ ر ضمن این تفسیا 5.کو استی، اخالق نها یکینن یکوترین ن کـه مصـداق پنهـان    ی

                                                           
 .۱۰۳آیه  سوره ھود،.  ١
  .۷۰۸، ص۱۰شیخ طبرسی، ھمان، ج.  ٢
  .۲۵۵، ص۲۰المیزان، ج.  ٣
  .۱۳۴، آیهعمران آلسوره .  ٤
- ق؛ جالل۱۴۱۷جامعه مدرسین حوزه علمیه : ، قم۲۹، ص۱اکبر غفاری، جتصحیح علی ،خصالشیخ صدوق، .  ٥
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اسـت   يریبلکه تفسـ  ،ستین 9یر خود امام مجتبی، تفسکند یماحسان را آشکار 
 9امبریـ آن حضرت از جدش پ که چنان ؛کند یمت یکه آن حضرت از جدش روا

 9اهللا رسول التَ و نیالد مالُکاست یتیرذُ و یبیت اهل بح(: که فرمود کند یمنقل 
میالْ«: ۀیاآل هذه کأَ ولْت کلَ مم کنَیدم و تملَ أَتْم یکعم ت مع ین و ضیرکلَ تم المس  اإلِ
له کامل شدن یرا وس اش هیذربیت و  محبت اهل ،تین روایدر ا 9امبریپ 2. 1)ناًید
  .فرمایدمی ین معرفید

  تحدیث تفسیر
ـه الـرَّحمنِ    «خواسـت تـا    7از امـام سـجاد   یشخص شده کهت یروا ـمِ اللَّ س بِ
حضرت فرمود! ر کندیرا تفس» مِیالرَّح :»ن دثَ یأَبِ یح  ـنْ أَخ یـ ع ـنْ أَبِ  ه ـنِ ع س ح ه یـ الْ
م نیأَ م الْمؤْ ام إِلَ: 7نَیرِ ا قَ لً جنَّ ر الَ یأَ قَ ـ ه فَ می ن یا أَ م ـؤْ الْم ـ یرَ ن بِرْ ـنْ  ینَ أَخْ ع    ـه ـمِ اللَّ س بِ

منِ الرَّحالَیالرَّح قَ اه فَ نَ ع ا م لَ: مِ منَّ قَو ه عزَّ و ج کإِ اء اللَّ مس ظَم اسم منْ أَ ع ه أَ لَّ و اللَّ
 ماالس وهذ غیال يالَّ ب نْ  ینْ ه غَ یسمیأَ ه و لَم یبِ ـلُ    یرُ اللَّ ـالَ الرَّج قَ ـوقٌ فَ لُ خْ م ه سم بِ تَ
س فْ ا تَ یفَم ه لرُ قَو»ه ذ» اللَّ الَ هو الَّ ه إِلَی يقَ أَلَّ د یتَ ائ د ائجِ و الشَّ وح د الْ نْ ع ـوقٍ  کـ ه لُ خْ لُّ م

 د نْ عمنْ جم اء اعِ الرَّج طَ ق ابِ منْ یانْ ب س أَ عِ الْ طُّ قَ ه و تَ ـنْ  کعِ منْ هو دونَ اه لِّ م ـو 3.»...س 
 امـام را دربـردارد و  » اهللا«ر کلمـه  یتفس ویژهه بسمله و به یر آیت که تفسین روایا

ت شده یروا 7ینامام حس يبرا 7یله امام مجتبیبه وس اند،فرمودهان یب 7یعل
 .اندفرمودهت یروا 7امام سجاد يحضرت برا نآو 
  
  

                                                                                                                                        
  .ق۱۴۰۴اّهللاٰ مرعشی نجفی، کتابخانه آیت: ، قم۷۶، ص۲، جدارالمنشورالدین سیوطی، 

  .۳سوره مائده، آیه .  ١
  .ش۱۳۷۶، چاپ ششم، تھران، کتابچی، ۱۹۲، صامالیشیخ صدوق، .  ٢
عروسی  ق؛۱۳۹۸جامعه مدرسین، : ، چاپ اول، قم۲۳۱، تصحیح ھاشم حسینی، صتوحیدشیخ صدوق، .  ٣

  .۷۱۸، ص۱حویزی، ھمان، ج
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  تفسیر تاریخی
از اتجاهــات و  یکــیخ یر قــرآن بــه تــاریز تفســیــقــرآن و ن یخیر تــاریتفســ

ـ ات مجتبویدر روا. است يریتفس يها شیگرا کـه   میخـور  یمـ بر يبـه مـوارد   ،هی
ـ ه قرآن، از مـراد آ یخ در کنار آیبا قرار دادن تار توان یم در . کـرد  يبـردار  پـرده ه ی

 1.نددیکم رمضان به شهادت رسـ یست و یدر شب ب 7امیرمؤمنانخ است که یتار
 7یعلـ که گفتـه اسـت    کند یمت یروا یث بن مخشیز از حرین يشابوریحاکم ن
ت که به گفته حاکم ین روایدر ادامه هم 2.دیکم رمضان به قتل رسیست و یصبح ب
: نـد فرموددر همـان روز   يا خطبهدر  7آمده که امام حسن ،است اإلسنادحیصح

 7ینش دو مطلب شهادت حضرت علـ یجه چینت 3.»لۀ أنزل القرآنیل ]یعل[ قتل«
ـهرُ (ن است که مـراد از  یکم رمضان، و شب نزول قرآن ایست و یدر ب ضـانَ  شَ م ر 
ذ لَ يالَّ نْزِ آنُ هیف أُ قُرْ د الْ اسِ يه لنَّ ل و یبنَ ناتد م ه فُرْقانِ و يالْ له مبارکـه  یو ل 4)...الْ
ا(ه یو شب قدر در آ 5)ُمْنِذرینَ  کنَّا ِإنَّا ُمباَرکةٍ  لَیلَةٍ  یف َأْنَزْلناهُ  ِإنَّا(ه یدر آ  یفـ َأْنَزْلنـاهُ  ِإنـَّ
  .کم رمضان استیست و یب 6)اْلَقْدرِ  لَیلَةِ 

 یْومَ  َعْبِدنا یَعل َأْنَزْلنا ما وَ (: دیفرما یمسبحان در قرآن  يسو خدا ن از یکیچنهم
از امـام   یسـلم  بیـ حب بـن  عبـداهللا گـر  ید يو از سـو  7)اْلَجْمعـانِ  اْلتََقی یْومَ  اْلُفْرقانِ 
 ةَ شـرَ عَ  بعِ سَ لِ  انمعَ الجَ  التقی یومَ  انِ رقَ الفُ  ةُ یلَ لَ  تکانَ «: که فرمود کند یمت یروا 7یمجتب

                                                           
- مناقب آل ابیابن شھرآشوب،  ؛۹ص ،ارشاد؛ شیخ مفید، ۴۵۲، ص۱، جکافی؛ ۱۱۹، ص۲، جتاریخ یعقوبی.  ١

 .۱۱، ص۲، جارشادالقلوبدیلمی،  ؛۲۷۷، ص۳، جطالب
  .۴۹۳، ص۱۰، جمستدرک حاکم.  ٢
  .۳۷، ص۲سیوطی، ھمان، ج.  ٣
  .۱۸۵سوره بقره، آیه .  ٤
 . ۳سوره دخان، آیه.  ٥
 .۱سوره قدر، آیه .  ٦
  .۴۱سوره انفال، آیه .  ٧
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ح دارد که هفده رمضان زمان جنـگ بـدر   یتصرنکته ن یامام به ا 1.»ضانمَ رَ  ھرشَ  نمِ 
  .ر کرده استیتعب »وم الفرقانی«بوده که قرآن از آن به 

  
  تفسیر فقهی و تأسیس قاعده فقهی

 ِبثََمٍن  َشَرْوهُ  وَ (: دیفرما یم 7وسفیسبحان در قرآن در داستان حضرت  يخدا
اِھدین ِمنَ  فیهِ  کانُوا وَ  َمْعُدوَدةٍ  َدراِھمَ  بَْخٍس  طبـق   7یامـام مجتبـ   ،گـر ید يسواز  2َ)الزَّ
آزاد  ين اسـت کـه و  یا یطیقضاوت فرمود که اصل در هر لق] یدر نزاع[ یتیروا

 َوکـانُوا«جمله  که ن استیوجه استناد بسا به ا. فرمودنده استناد ین آیو به ا 3است
اِھدینَ  ِمنَ  فیهِ  آزاد اسـت و لـذا    يو دانسـتند  یمـ وسف است که یا از برادران ی» الزَّ
وسف یان است که یا از کاروانیز فروختند یمت ناچی، او را به قياز و ییرها يبرا

تنهـا ارزش  چون انسـان آزاد نـه   ،نداشتند يو يدارهبه نگ یافتند و رغبتیرا آزاد 
لک ی، ماليکار ـ امـا ا . ز هسـت یـ نه نیبلکه موجب هز ،ت نداردیو م را  ين کـه و ی
  .مترتب شد يبر و بندگید و حکم دا کرین است بعداً مالک پیل ایبه دل ،دندیخر

  
  تفسیر عملی قرآنی

اءِ  ِفی یْنِفُقونَ  الَّذینَ (فه یه شریدرباره آ رَّ اءِ  وَ  السَّ رَّ  َعـِن  اْلعافینَ  وَ  اْلَغیَظ  اْلکاِظمینَ  وَ  الضَّ
ُ  وَ  النَّاِس   بـا کـه   یدر حـال  7حسـن ز امـام  یت شده که کنیروا 4)اْلُمْحِسنینَ  یِحبُّ  اّهللاٰ

آفتابـه از دسـتش    یآلودگ خواب، به خاطر ختیر یمآفتابه آب بر دست حضرت 
ـ ده بود آیزك که ترسیکن. خورد و زخم شد حضرت افتاد و به سر مبارك ه فـوق  ی

                                                           
  .ق۱۴۱۲اول، بیروت، دارالمعرفه،  ، چاپ۸، ص۱۰، جالبیانجامعطبری، .  ١
 .۲۰سوره یوسف، آیه .  ٢
  .تاجا، بی، بی۱۰۷۸، ص۳، جالقرآناحکامابن العربی، .  ٣
  .۱۳۴، آیه عمران آلسوره .  ٤
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ـ  نَیاظمکالْ«: که گفت یامام خواند، هنگام يرا فقره فقره برا غَ : امـام فرمـود  » ظَیالْ
عاف و«: گفت، »میظمان را فرونشاندی؛ غناظَیغَ امنَظَک« اسِ عنِ نَیالْ : ، امام فرمـود »النَّ
»اونَفَع کـه گفـت   یزمـان » می؛ از تو گذشـت کنع :»و  ـه ـب ی اللَّ ـن  ح س ح آن »نَیالْم ،

البتـه در   1.»یتو در راه خدا آزاد هست ؛یتعال اللّه لوجه حرّة أنت«: حضرت فرمود
   2.اندنسبت دادهز ین هفتمرا به امام و  اتفاقن یا ،ریاز تفاس یبرخ
َ  َأنَّ  َجـَرمَ  ال«فه یه شـر یآ دربارهز ین ونَ  مـا یْعلَـمُ  اّهللاٰ هُ  یْعِلنُـونَ  مـا وَ  یِسـرُّ  یِحـبُّ  ال ِإنـَّ

و  ندنشسـت  یمـ ن یدر کنار مسـاک  7یت شده است که امام مجتبیروا 3َاْلُمْستَکِبرین
ه«: ندخواند یم نَّ تَ حبی ال إِ س 4.»نیبِرِکالْم   
  

  اجتماعیتفسیر 
ِ  ِبَعْھدِ  یْشتَُرونَ  الَّذینَ  ِإنَّ «: دیفرما یمسبحان  يخدا  ال ُأولِئـک َقلـیالً  ثََمناً  َأیماِنِھمْ  وَ  اّهللاٰ

ُمُھمُ  ال وَ  اآلِخَرةِ  ِفی لَُھمْ  َخالقَ  ُ  یکلِّ  َعـذابٌ  لَُھـمْ  وَ  یَزکیِھمْ  ال وَ  اْلِقیاَمةِ  یْومَ  ِإلَیِھمْ  یْنُظرُ  ال وَ  اّهللاٰ
ا یـ کـه در دن  کند یمم یرا ترس کار خالفو اهل کتاب  هودیت یه وضعین آیا 5»َألیمٌ 
  :رو هستندهمان شکنند و در آخرت با پنج امر روبیپ

ـ «: که فرمود داشت نخواهند آخرت در يا بهره .1  ـالقَ  ال کأُولئ ـم  خَ ه ـ  لَ یف 
  ؛»اآلخرَةِ

همیک ال«: که فرمود گفت نخواهد سخن ها آن با امتیق در خدا .2  لِّم ه   ؛»اللَّ
ظُرُی ال و«: که فرمود کند ینم ها آن به ینگاهخدا  .3 می هِمیإِلَ نْ و ق ۀِیالْ ؛»ام  

                                                           
  .ق۱۴۱۳المعارف اسالمی، بنیاد دائره: ، چاپ اول، تھران۷۱، ص۲، تحقیق حسین درگاھی، جالبیان، نھجشیبانی.  ١
 .۷۴، ص۵ھمان، ج ،الجنانروض.  ٢
  .۲۳سوره نحل، آیه .  ٣
  .۶۵، ص۱۴طبری، ھمان، ج.  ٤
  .۷۷سوره آل عمران، آیه .  ٥
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  ؛»هِمکیزَی ال و«: که فرمود کند ینم كپا) گناه از( را آنان خدا .4 
هم و«: که فرمود است کیدردنا عذاب ها آن يبرا .5  ذاب لَ ع یأَلم« .  

ـالق    7یامام مجتب افراد جامعه را با توجه به ضرورت دارا بودن اَخـالق و خَ
است که  يا بهره معنايشه خلق به یواژه خالق از ر. اندم کردهیبه چهار دسته تقس

لُق  1.دیآ یمدر پرتو اخالق به دست  و  گـردد برمـی عـت  یت و طبیه سـج بواژه خُ
هم   ال«: دیفرما یمآن حضرت  2.است یباطن يایکاربرد آن در سجا ـنْ ـۀٌ فَم ع بأَر اس نَّ

ا  لُقٌ و لَ ه خُ اقَمنْ لَ لَ ه خَ لُقَ و ال  لَ هم منْ ال خُ نْ م و ه لُقَ لَ ا خُ اقٌ و لَ لَ ه خَ هم منْ لَ نْ م و
ه خَالقَ ذَل کو ذَل لَ لُقٌ و خَالقٌ فَ ه خُ هم منْ لَ نْ م اسِ و ـاسِ یـ خَ کمنْ شَرِّ النَّ  3.»رُ النَّ

ـ جـه  یهر کس فاقد اخـالق باشـد، در نت   ،میر و تقسین تفسیاساس ا بر از  بهـره  یب
  .فرد خواهد بود نیکارتر انیزو در آخرت  نیبارتر انیزا یدر دن ؛خَالق است

  
  نتیجه

ن و ییبه تب ی،باز علم يک فضاینبود که بتوان در  يعصر 7یدوره امام مجتب
 :تیـ ب اهـل از  یگردانيبا رو ن که مردمیا ویژهبه  ،پرداخت ینشر معارف قرآن

 یچنـد نکتـه اساسـ    امـا ز بر امام تنگ کرده بودند، یرا ن یفرهنگ و یاسیعرصه س
  :است شایسته توجه

افتند و بسا بتـوان  یر قرآن را نیفرصت و مجال تفس امامزمانه،  یل آشفتگیبه دل
ن مهم همانند دوران پدر بزگوارش بر دوش عبداهللا ابـن عبـاس گـذارده    یگفت ا

 .شده بود

                                                           
  .، کلمه خلقمفرداتراغب اصفھانی، .  ١
  .، کلمه خلقالقرآنالتحقیق فی کلماتحسن مصطفوی، .  ٢
 .۲۳۶، ص۱، جخصالشیخ صدوق، .  ٣
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کـه هـر    یقات موجود در عصر امام، آن حضرت در برابر مفسـران ییبا همه تض
ر یتفسـ  یدهـ ، به تناسب زمان اقدام بـه خـط  دادند یمرا نشر  یشه خاصیکدام اند
 .کردند یم درست

در قالـب منـاهج تفسـیري و اتجاهـات      7روایات تفسیري رسیده از امـام مجتبـی  
 .وره، مشروعیت بخش انواع تفسیر قرآن استتفسیري، و با فرض صحت روایات مأث

صـبغه   کـه  آنضـمن   ؛م داردیرمسـتق یر غیجنبه تفسـ  تر بیشات نقل شده یروا
 .است ریگ چشمگر ید يها گونهش از یب 7یر امام مجتبیدر تفس یمیتعل

مقـام خالفـت    ویـژه بـه   7یگاه امام مجتبی، با توجه به جاسنت اهلمفسران 
و بسـا   انـد  کـرده را از حضرتش نقـل   يادیات زیبودنش، روا یچندماهه و صحاب

گر ید مامانش از ایب 7امیرمؤمنانن امام همام پس از یرش ایزان پذیبتوان گفت م
، يطبـر  البیـان جـامع سنت از جملـه  ر اهلیتفاس تر بیشگفت  توان یم یحت .است

 القـرآن احکـام ، يزمخشـر  کشـاف ، يبدیم االسرارکشف، يراز فخر الغیبمفاتیح
، یقرطب القرآنالحکامالجامع، يطبر القرآناحکامالقرآن جصاص، ، احکامیالعربابن
ـ ، تفسیرالقرآن الکریم، یآلوس یالمعانروح و  يضـاو یب انوارالتنزیـل حـاتم،  یابن اب
 .اند کرده ت نقلیروا ایشانگر از یر دیتفس ها ده

فاقـد  ، در بـدو نظـر   یعه و سـن یر شینقل شده در تفاس يات مجتبویروا یبرخ
 فتـه ریات صحاح اسـت، پذ ید رواییمورد تأ ها آنط قبول است اما چون مفاد یشرا
 .شود یم
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  ی تربیتییگرا مهو اصول مبانی 
 7مجتبی ه امام حسناز دیدگا دین و اخالق

  
  محسن موحدي

  
  هچکید

حیـات  هان معنـا و نیـز بـرای ادامـھـما در نظام ج امامت پیشوایان معصوم
آن  .مانـد یمـو گرمـای آن  آفتـاب و نـور هبـ درسـتن، انااسـالم و مسـلم
و  اھـ ضـرورت ر زمـان و در ابعـاد مختلـفھـ هویـژ اوضاعبزرگواران در 

 دادند یم هپیروان ادام نمایی و پرورشھر ،درخشش ه، بهر دورھی اھ جابیا
برخی  .ی تجلی داشتندا هگون هب ،ی عصر خوداھ یژگیوگذر ھر درر یک ھو 

، رسـاندند یمان ھج هو پیام خون خویش ب دندیآفر یم هدر میدان رزم حماس
و برخی با  گماشتند یممت ھگسترش علوم و معارف  هبر منبر درس ب برخی

آفتـاب  ،رحالھدراما  .خاستند یبرم همبارز هطاغوت ب با ،تحمل قید و زندان
ی و پرورش مسلمانان واقعـی اشـتغال داشـتند و دارسازیب هبودند و ب هجامع
 دیـترد یبـ، شود یم هیی دیداھ تفاوت در عمل آنان اھ ضرورترعایت  هاگر ب

  .دف خدا بودھدف یکسان بودند و ھدر  هک نیست هبصیرت پوشید اھلبر 
تربیتـی دیـن و اخـالق از دیـدگاه امـام  گرایی ھماین مقاله که با عنوان مبانی 

تھیه شده است، با نگاھی بـه اھمیـت بررسـی ایـن رابطـه و  7حسن مجتبی
بـر ایـن اسـاس، . شـود یمـچنین مفھوم دیـن آغـاز  و ھم تعریف مفھوم اخالق

وجو نمـود کـه در ایـن را در چھار نظریه جست و اخالقرابطه دین  توان یم
. تبـاین، اتحـاد، تعامـل و رابطـه ارگانیـک: شـود یمنوشتار به تفصیل بررسی 



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    122

تشریح مفھوم تربیت و تربیت دینی، به ما کمک خواھد کرد تا با توجـه بـه 
  .تربیتی دین و اخالق، بررسی شوند گرایی ھم، مبانی 7ی امام مجتبیھا دگاهید
اخالق، دین، تربیت، تربیـت دینـی، تربیـت اخالقـی،  :واژگان کلیدی 

  7امام مجتبی
  

  همقدم
لق و ب اعم از سرشت   ،همعناي سرشت و سجی هاخالق در لغت عرب، جمع خُ

) مانند فرومـایگی (ناپسند و زشت  یا سرشت) مانند جوانمردي( هنیکو و پسندید
لُق  .است لْق و خُ  هایـن دو واژ  ،مفـردات راغب در  هگفت هب 1!استاخالق جمع خُ

انسان  هو صورتی است ک هیأتمعناي  هق بلْخَ. گردد یبازم هیک ریش هدر اصل ب
لُق ندیب یبا چشم م با چشم دل  هسجایا و صفات درونی است ک ،معناي قوا هب و خُ

ـ   همجموع ،بنابراین اخالق. شود یم هدید  هصفات روحی و باطنی انسان اسـت و ب
از  هکـ  شـود  یم هاعمال و رفتاري نیز اخالق گفت هب هگا ،بعضی از دانشمندان هگفت

  2.شود یخلقیات درونی ناشی م
اعتقادات کـه در  . اگر از دیدگاه اخالق به دین نگریسته شود، تمام دین اخالق است

بـه ملکـاتی    تیشود، درنها اي از اعمال تأیید می شهادت زبانی است و با مجموعه ،آغاز
تـرین   عنوان زمینه سایر فضـایل اخالقـی و مهـم    د و ایمان بهگرددر نفس انسان بدل می

چنـین اعمـال عبـادي و     هم. آید عامل دفع و رفع رذایل اخالقی در روح انسان پدید می
 همناسک ظاهري که در برنامه تکالیف شرعی تعریف شـده، بـراي حصـول یـک ملکـ     

اخالقی در نفس به نام عبودیت است و عبودیت بـا سـایر اوصـاف و ملکـات نیـک و      
ده و راه رشـد و کمـال معنـوي را بـه انسـان      را بیان کـر  اه نیناپسند نسبتی دارد؛ دین ا

                                                           
  .۱۳۶۴امیرکبیر، ، تھران، ۸۹، ص فرھنگ فارسیمحمد معین، .  ١
   .۱۳۷۷نسل جوان، : ، قم۲۴-۲۳، صزندگی در پرتو اخالق مکارم شیرازی،ناصر .  ٢
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بعثـت   .سـازد  شاکله انسـان و صـورت بـاطنی او را مـی     ،ملکات اخالق .نمایانده است
براي این بود که به مردم بیاموزد چگونه صورت باطنی خود را کـه در قیامـت    9امبریپ

: فرمودنـد  لـذا   ؛صورت و زینت حقیقی انسان آراسته سـازند  ، بهگردد یظاهر و آشکار م
   1»انما بعثت التمم مکارم االخالق«

نـگ غـرب و   هنگ ما از فرهسبب تأّثر فر هب هوم دین نیز امروزهدر بررسی مف
 هدیـن و دامنـ   هگسـتر ، بحث سمیبرالیلو  سمیسکوالریمی مانند هبا وارد شدن مفا

انبیا از  هدرست است ک: ندیگو یماست؛ برخی  رفتهسؤال  زیر شدت هبانبیا  هفیوظ
، ولـی آیـا   انـد  هآمـد  اهـ  انساندایت هجانب خداوند و با مأموریتی آسمانی براي 

 شود یمیی اه بخشا شامل هدایت آنان شامل تمام ابعاد زندگی انسان است یا تنه
ي عقالنـی،  اهـ  هداشتبر  تواند ینمقدرت استدالل ندارد و  اه آنانسان در مورد  هک

دین است؛ آیا ما در  هگسترکند؟ بنابراین، بحث بر سر  هعلمی و تجربی خود تکی
  ؟گرا تیتمام وستیم یا حداکثري هتعریف دین، حداقلی 

 هکـ  شود یم هاستفاد 2)اْلیْوَم َأکَمْلُت لَکْم ِدینَکْم َوَأْتَمْمُت َعلَیکْم ِنْعَمِتی( هفیشر هیآاز 
 هحیات انسان برنامـ ي اه هجنبتمام است یعنی براي تمام . دین کامل و تمام است
کامل است یعنـی  ، شود یمي جدا ساز يفردو  سمیسکوالردارد؛ بنابراین، از روند 

بشـر  . انـد  هشدبشر ابالغ  هترین شکل تبیین و بهب هب اه هرمجموعیزرکدام از این ه
  3. از معارف وحیانی دست یابد تر کاملیی اه هافتی هب تواند ینمتالش کند،  هرچه

دین اسالم درصـدد   هاین سؤال مطرح است ک ،تربیت دینی هنیدرزم، رحاله هب
ي ا هفـ یوظ هشکوفاسازي کدام بعد از ابعاد شخصیت انسانی است؟ مربیان دینی چ

ـ  هگستردر برابر انسان دارند؟ اگر  ـ در ازنـدگی انسـان باشـد،     هگسـتر  هدین ب  نی
                                                           

  .۱۳۷۲انتشارات شفق، : ، قم۳۴-۳۳، صاخالق اسالمی در برخوردھای اجتماعی، نیالد شمسمھدی .  ١
  .۳ هیآسوره مائده، .  ٢
  .۱۳۷۶انتشارات صدرا، : ، تھران۵۶، صفلسفه اخالقمرتضی مطھری، .  ٣



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    124

اد، ی، حقـوق، اقتصـ  شناس روانی، شناس هجامعي علوم، مثل اه هشاخصورت، تمام 
ند شد؛ چون هم وارد دین خواهي علوم طبیعی اه هشاخمدیریت و حتی برخی از 

   1.موارسازي زندگی بشر استه زمینهدر 
ي از ا مجموعـه «: گفت که دین عبارت است از توان یمبا مراجعه به متون دینی، 

یعنـی  » ي از احکـام رفتـاري  ا دامنه، یک نظام ارزشی و ها یتلقو طرز  ها داشتباور 
ی و تلقی ما از کلیـت هسـتی و   نیب جهانکه همان بحث  ها باورداشتي از ا مجموعه

چگونگی آن است و یک نظام ارزشی از بایدها و نبایـدهاي اخالقـی کـه نـاظر بـه      
ـ دنظري و تئوریک صرف ندارد امروزه برخی  جنبهرفتار است و فقط  ، شناسـان  نی

  :در انسان تنظیم نمایدمعتقدند که دین باید چهار نوع رابطه و رفتار را 
  ؛شود یمدر روابط انسان با خودش مطرح  هایی کهرفتار .1
  ؛باخداارتباط انسان  هاي مربوط بهرفتار .2
  ه؛در سطح جامع نوعانش مهاي ناشی از انسان با هرفتار .3
   2.اي ناشی از روابط ارتباط با طبیعت و منابع طبیعیهرفتار .4

فیلسـوفان  . دینی اسـت  هشیاند ياه ترین بحث هاز پرسابق ،دین و اخالق هرابط
دین و اخالق، اصالت دیـن یـا اخـالق،     هرابط هنیدین و عالمان علم اخالق در زم

دین، سرچشمگی دین از اخالق یا اخالق از دین  هوسیل هضمانت اجرایی اخالق ب
 ،در این نوشتار .اند هسخن گفت ،دین و اخالق ياه يازمندیو ن اه یو سایر وابستگ

، و اخـالق دیـن   گرایـی  مهي گوناگون در اه هینظربررسی اجمالی و بیان  هابتدا ب
بـر   گرایـی  مهاین  ریتأث، 7از کالم امام مجتبی هسپس با استفاد .شود یم هپرداخت

  .گردد یمتربیت بررسی 
  

                                                           
 .۱۳۷۶مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، : ، تھران۷۴، صسیری در تربیت اسالمیمصطفی دلشاد تھرانی، .  ١
 .۱۳۶۶سازمان تبلیغات اسالمی، : ، تھران۱۱۵، صآموزش فلسفهمحمدتقی مصباح یزدی، .  ٢
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  و اخالقدین  همیت بررسی رابطها
وگوي سـقراط   در گزارش افالطون از گفت ،آغازین ترابط دین و اخالق هنقط

، هچیزي امر کـرد  هآیا چون خدا ب«: پرسد می اوسقراط از . با اثیفرون نمایان است
  »است؟ هآن امر کرد هآن چیز صواب است یا چون آن چیز صواب است، خدا ب

اخـالق دینـی یـا     هنیوگو، حکیمان و متکلمان را برانگیخت تا در زم این گفت
ان و هـ متفکران اسالمی اعـم از متکلمـان، فقی  . ق از دین حکم راننداستقالل اخال

از ترابط دیـن و اخـالق    ،عالمان اخالق در بحث از حسن و قبح شرعی یا عقلی
در مقام ثبوت و اثبات؛ یعنی  -از حسن و قبح شرعی هاشاعر هفرق. اند هسخن گفت

و اعمال ذاتاً حسن  افعال هک ندکنند و بر این باور واقعیت و شناخت ـــ دفاع می
ی هـ کنند و بـا امـر و ن   ی تشریعی، حسن و قبح پیدا میهو با امر و ن رندو قبح ندا

با چنین رویکـردي، پیونـد    .گردد شرعی نیز حسن و قبح شرعی افعال، کشف می
  .یابد دین و اخالق، ناگسستنی است و اخالق در تاروپود دین حضور می

حسـن و قـبح ذاتـی و عقلـی      هب ،هو شیع هاي دیگر اسالمی مانند معتزله هفرق
ا مانند ه ؛ یعنی افعال و اعمال، ذاتاً حسن و قبح بردارند و کلیات آنندافعال معتقد

ا هـ نقش دیـن تن  پسگردند؛  عقل بشر درك می هوسیل هحسن عدالت و قبح ظلم ب
  .شود ر میهاي جزیی ظاه در کشف ارزش

 هان نیـز توجـ  هـ اخـالق در ج  ارتباط دیـن و  همسأل لذا دانشمندان مسلمان به
احکام و فرایض شرعی و ترك رذایل و  دادن حتی عمل اخالقی، انجام. اندداشته

 ها فرقـ هـ اي اسـالمی، تن هـ  هدر میان فرقـ . است يدار نیشرط ایمان و د، محرمات
گري در اخـالق و  و معصیت و اباحی هاعتقادات دینی را شرط ایمان دانست همرجئ

افراطـی، واکنشـی    هاین عقید. اندهایمان مردم منافی ندانستو  يدار نیعمل را با د
را کـافر و محـروم از    هان کبیرهمرتکب گنا هافراطی خوارج بود ک هدر برابر عقید

مبنی بر ترکیبی بودن ایمـان از معرفـت    :ارهاط هروایات ائم. پنداشتند ایمان می
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   1.ارکان است هقلبی، اقرار زبانی و عمل ب
 هو رابطـ  تعامـل  ،کلـی تبـاین، اتحـاد    هدیـدگا  ارهـ چ هب توان یم زمینه،در این 

  :نمود هاشار و اخالقارگانیک دین 
  

  و اخالقبین دین  تباین) الف
دیگـر تلقـی   مرتبط بـا یـک  نـا دین و اخالق در این نگرش، دو عنصـر متبـاین و   

اي کـه هـیچ ارتبـاط     گونه که قلمرو هر یک جداي از دیگري است؛ به شوند؛ چنان می
صورت اتفاقی مانند دو مسـافر بـا هـم مالقـات      و گاهی به رنددیگر نداقی با یکمنط
عالوه بـر ملحـدان و مخالفـان دیـن، مؤمنـان مسـیحی ماننـد         را این دیدگاه. کنند می

بـه زعـم وي، اگـر کسـی در     . انـد کردهفیلسوف اگزیستانس نیز مطرح » یرکگور کی«
بـه همـین سـبب، حضـرت     . پا بگذارد تواند به مرحله ایمان حوزه اخالق بماند، نمی

در اجراي حکم قتل فرزندش از اخالق پیروي نکرد و حکم دین را مقـدم   7ابراهیم
پس هیچ ارتباط منطقی میان دین و اخالق وجود ندارد و اگر مسائل دینی بـا  . داشت

نـه یـک رابطـه     - کننـد، یـک تالقـی عرضـی و اتفـاقی      مسائل اخالقی تالقی پیدا می
مقصـدي   يسـو  صورت جداگانه از یک مبدأ بـه  مانند دو مسافر که به ،است - منطقی

دیگـر را  صـورت اتفـاقی، هـم    اند و در بین راه و در یک نقطه مشترك به حرکت کرده
   2.اي داشته باشند دیگر رابطهآن دو مسافر با یک که نیکنند، بدون ا مالقات می

انـد، از   هی تمسک جسـت دالیل هب ،براي اثبات ادعاي خود ،تباین همدعیان نظری
 هرابطـ  هدین ب. اي موضوعی وجود دارده میان دین و اخالق، تفاوت هکاینه جمل

و  هتوسـع . شـود منحصـر مـی  دیگر روابط آدمیان با یک هانسان با خدا و اخالق ب
انسان با خـدا، خـود و دیگـران     هگر رابطبیان هحقایقی ک همجموع هتعریف دین ب

                                                           
 .۲۶، ص۳۰، ش۱۳۸۴، بھار کتاب نقدفصلنامه : ، تھران»ترابط دین و اخالق«عبدالحسین خسروپناه، .  ١
  . ۱۳۷۳انتشارات اشراق، : ، چاپ اول، قم۴۴، صمقایسه اخالق کانت و اخالق اسالمیمحمد اخوان، .  ٢
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 هاست ک نیاستدالل دیگر ا. دهتواند دلیل نخست را غیرمستدل نشان د می ،است
ـ  هـ  ؛ستندهاشتراك  هفاقد وج ،دفهت هدین و اخالق از ج  هدف دیـن، خداگون

ـ      دادندف اخـالق،  هـ اسـت؛ ولـی   ه روح آن هکردن آدمیـان و تعـالی بخشـیدن ب
یـز  ایـن دلیـل ن  . اسـت ه روابـط اجتمـاعی انسـان    اصـالح ایی براي ه دستورالعمل

اي هـ  هاز را ،اه آن هکردن آدمیان و تعالی بخشیدن ب همخدوش است؛ زیرا خداگون
دف هـ آید، پـس   دست می ها به روابط اجتماعی انسان اصالح هگوناگونی از جمل

از نویسـندگان غربـی    یبرخـ . گردد دف متوسط دین تلقی میهعنوان  هب ،اخالق
؛ زیرا با فرو ریختن انجامد یممحو اخالق  هدین، ب هوابستگی اخالق ب هک معتقدند

  .پاشد اي دینی، اخالق نیز فرو میهباور
اي هـ را براي پرورش کامـل نیرو  هخدا، را هتعبیر دیگر، فرو ریختن ایمان ب هب

آشـکار   هگفتـ  شیمخدوش بودن این ادعا با نفی تالزم پ. گشاید انسان می هآفرینند
 هب ،اعتقادي دین ياه هگزار رغم نفی هی بهبسا ممکن است گرو  هگردد؛ زیرا چ می
بنـد  اي ارزشـی دیـن پـاي   هدسـتور  هباشند و ب هداشت باور نیاي اخالقی ده هگزار

ـ هبمانند؛  خـدا و معـاد، ضـمانت اجرایـی احکـام       هرچند در مقام عمل، اعتقاد ب
   1.آورد م میهاخالقی را فرا

  

  و اخالقدین  اتحاد) ب
بر این . دین و اخالق استاین نگرش، دومین دیدگاه در حوزه ترابط میان 

گردد؛ زیـرا   اساس، رابطه ارگانیک و جزء و کل میان دین و اخالق برقرار می
از عقاید، اخالق و  يا مجموعه :عبارت است از ،دین از نگاه متفکران اسالمی

احکام که خداوند به منظور هدایت مردمان و تأمین سعادت دنیایی و آخرتـی  
تنها قلمرو اخالق از  است؛ بر اساس این تلقی، نه ها به پیامبران وحی کرده آن

                                                           
  .۲۷ص خسروپناه، ھمان، .  ١
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آیـد؛   شـمار مـی   قلمرو دین جدا نیست؛ بلکه اخالق جزیی از گستره دیـن بـه  
از بـاب تشـبیه،    .خصوص مطلق اسـت  که نسبت دین و اخالق، عموم و چنان
اخالق، تنه و احکام، ، ها درختی مقایسه کرد که عقاید، ریشه هتوان دین را ب می

   1.رگ و میوه آن هستندشاخه و ب
  
  و اخالقدین  تعامل )ج

سـتند؛ ولـی   هویتی مسـتقل  هـ براساس ایـن رویکـرد، دیـن و اخـالق داراي     
ـ  ،م در تعامل قرار دارند؛ یعنی اخالق و دینهبا حال نیدرع  هاز زوایاي گوناگون ب
بر برخـی از قضـایاي    ،اي دینیه هاي از گزار هپذیرش پار. ستندهدیگر محتاج یک

اي از قضایاي  هبر پار ،اي اخالقیه هاي از گزار هاخالقی مبتنی است و تصدیق دست
ارتباط منطقی  هستند و نه نیمتبا یکل هب هدینی متوقف است؛ پس دین و اخالق ن

علیت و معلولیـت، تـأثیر و تـأثر و     هرابط ها برقرار است، بلکه و ارگانیک بین آن
دین و  ياه يازمندیوابستگی و ن هدر زمین 2.ا وجود دارده بین آنتعامل  یطورکل هب

  :کرد هتوان اشار ذیل می ياه هنمون هب دیگریک هاخالق نسبت ب
  

  دین به اخالق يها يازمندین .1
و  يتصـور  يشارع مقـدس مبـاد  . ا در مقام اثبات استهاخالق تن هب نینیاز د

ـ در مقـام اثبـات، نیـاز د   . است هو روشن ساخت هکرد انیرا ب نید یقیتصد ـ  نی  هب
 يحضـور  هآنکـ  يبرا نید. است نید هو توسع جیلحاظ کارآمدي، ترو هاخالق ب

باشـد و   هداشت يبشر هانسان و جامع یزندگ هدر صحن همستقیم، پررنگ و پرجاذب
ـ هـ نشـان د  شـرفت یخود را در تغییر و اصـالح و پ  ییتوانا  يصـورت امـر   هد و ب

                                                           
 .۲۸ص ھمان، .  ١
  ۲۹ص ھمان، .  ٢
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 شیب هآنچ. درنیاید، نیازمند اخالق است ییایو دن يعاد اتیاز ح هگانیو ب یانتزاع
ا هگیرد، رفتار می يجا  و قلب انسان هشی، اندهدر نگا همهاز  تر عیو سر زیر چهاز 

 .دهخبر د وتواند از عمق و باطن و ملکوت ا می هاست ک يرهظا ياهو گفتار

. خود نیازمند اخـالق اسـت   یقیتصد يدر مباد نیاند د هتصور کرد یبرخ هالبت
 یعنـ یپس از مرگ و نبـوت،   اتیاثبات وجود خدا، ح هک هتصور شد ،مثال يبرا

حسـن و   مسألهافراد عمدتاً  نیا لیدل. بر اخالق متوقف است ،مبدأ، معاد و نبوت
 مسـأله  هب هبا توج ینبوت، برخ بارهدر هقرار است ک نیمطلب از ا انیب. قبح است

 هاثبـات نبـوت آن اسـت کـ     لیـ زیرا دل ؛نیازمند اخالق است نید :اند هگفت ،اختیار
افعـال   دادن انجـام  هکمـال از را  نی؛ و اهدیکمال آفر هب دنیرس يخداوند ما را برا

انسان  یهنیاز دارد و چون آگا یهآگا هب ،ياریشود و فعل اخت حاصل می ياریاخت
خلقت انسان کمـال  دف از ه لیدل هچ هاما ب .نیاز است یوح هپس ب ،ستیکامل ن

حسـن   رشیپـذ  ،اسـتدالل نبـوت   فرض شیپس پ. است؟ زیرا کمال خوب است
 .شود نبوت اثبات نمی ،نباشد فرض شیپ نیکمال و اختیار است و اگر ا

 کوکـاران یاز ن ياریزیرا پاداش بس ،معاد نیز بر اصل حسن و قبح متوقف است
 ،ییاز سـو . ممکـن نیسـت  و محدود  يماد يایکاران در دنهاز گنا ياریو کیفر بس

. اسـت  حیکیفر، قب فرد شایستهکیفر رساندن  هپاداش و ب فرد شایستهپاداش ندادن 
 يکیفـر کـار   شایستهکیفر رساندن  هپاداش، و ب شایستهپاداش دادن  ،دیگر انیب هب

امور در آن  نیا هدیگر باشد ک یانهج ،الزم است پس از مرگ ،رو ازاین. نیکوست
پـس اثبـات   . اسـت  هشد حیقب يخدا مرتکب امر ،اگر آخرت نباشد. محقق شوند

  1.بر حسن و قبح متوقف است ،معاد
ـ    هکاند هگفت نیاثبات خدا نیز چن بارهدر حسـن و قـبح نباشـد،     هاگـر اعتقـاد ب

                                                           
 . ۱۳۷۰کتاب طوبی، : ، چاپ اول، تھران۶۷-۶۳، ص اخالق و تربیت اسالمیمنفرد، حسن حسن.  ١
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ـ   زیرا با صرف ؛وجود خدا را اثبات کرد توان ینم اثبـات   يبـرا  هکـ  يا هنظـر از ادل
 همالزمـ  قیتا تصـد ...) و ودي، تجربیهعقلی، نقلی، ش(رود  کار می هوجود خدا ب

 يبـرا  یلـ یاستداللِ درست را نیکـو نـدانیم، دل   کی هجیو نت درستمقدمات  انیم
اثبات وجـود   يبرا هک ییاه استدالل همه ،رو ازاین. داشت میهنخوا هجینت رشیپذ

 .اند و قبححسن  رشینیازمند پذ ،گیرند خدا صورت می

حسن و قبح وجودشناختی، حسن  انیم هآن است ک ،مطالب نیا یپاسخ اجمال
اثبات وجـود خـدا   . تفاوت وجود دارد یو حسن و قبح اخالق یباشناختیو قبح ز

ـ   ییا صفات او، اثبات معاد و نبوت بر حسن و قبح وجودشناخت  همتوقف اسـت ن
 .سن و قبح اخالقیح

 یخوب یا آلودگ هساختمان یا دستگا نیاست، اوا خوب هشود  می هگفت وقتی
 و وا و آب بد است و نظایر آن، مـراد کمـال و نقـص وجـود، جـنس سـاختار      ه

امـا  . کمال و نقص یعنی یحسن و قبح وجودشناخت ،هساد انیب هب. است يکارآمد
ـ ا ،خوب اسـت  ...و گُل، درخت، دریا مییگو یم هک هگاآن  یباشـناخت یز یخـوب  نی

کنـد و   مـی  تیحکا یو خارج یواقع ییا صفت تیفیظر برخی، از کن هبناب هاست ک
ـ   لیـ دیگر، صرفاً از پسند و ناپسـند و م  ینظر برخ هب انسـان خبـر    یو تنفـر درون

یـا   ياریـ صفت فعـل اخت  هاست ک ییا در جاهتن ،یخوب و بداخالق یول. دهد می
مقـدمات و   انیـ م همالزمـ  هگردد کـ  روشن می ،انیب نیبا ا. منش انسان واقع شود

. پذیر است ا صدق و کذبهتن هنیست؛ بلک یخوب و بداخالق يراینتایج، اصالً پذ
ـ  هوابسـت  ينیـز امـر   هجـ یمقـدمات و نت  انیم همالزم رشییا پذ قیتصد درك و  هب

، تکـذیب یـا   قی، تصـد هدرصورت وجود درك و شـناخت مالزمـ  . شناخت است
 هروشن اسـت کـ  . پذیرد نمی یگیرد و حسن و قبح اخالق صورت می هناخوا هخوا

حسن و قبح  هتواند ب می هاست ک ياریاخت یپذیرش، فعل هر بهعناد و لجاج یا تظا
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ـ  يزیچ قِیشناخت و تصد انیم هکآن هخالص. متصف شود  ،آن هو عمل و التزام ب
شود خدا خوب یا خوب مطلـق   می هاگر گفت ،نیبنابرا. وجود ندارد یمنطق همالزم

ــضــرورت یخــوب نیــاســت، ا  یخــوب هبلکــ ،ســتین یاخالقــ یخــوب يمعنــا هاً ب
بر خـدا   حیشود قب می هاگر گفت. خدا کمال مطلق است یعنیاست؛  یوجودشناخت

اسـت؛   یقـبح وجودشـناخت   هنیست؛ بلک یقبح ضرورتاً قبح اخالق نیندارد، ا هرا
معناسـت   نیا هب ،»ان پس از مرگ باید باشدهج«لذا . ندارد هنقص بر خدا را یعنی
 ،نباشد امتیو قدرت خداوند کامل است و اگر ق یهرخوایحکمت، عدالت، خ هک

بر ) قبح(نقص  هک یدرحال ،د شدهناقص خوا ،فعل خداوند است هان کهخلقت ج
  1.ندارد هخدا را

، اسـت کـه عقـل    يامر ،کمال و نقص يمعنا به یحسن و قبح وجودشناخت
ـ نیـز بـه ا   یحسن و قبح اخالقـ  یحت. کند فطرت یا وجدان آن را درك می  نی

محسوب  یاخالق یکه خوب یدامن و پاك ییگو راست یخوب. درك نیازمند است
 جهـت کمال بـودن یـا در    ،که عقل یا وجدان یا فطرت روست نی، ازاگرددمی

پاسخ توقف اثبات نبوت بر حسن  ،انیب نیبا ا. کند کمال بودن آن را درك می
است نـه   یحسن، حسن وجودشناخت نیا یعنیشود؛  اختیار و کمال روشن می

  2.حسن اخالقی

، ایجـاد  اه یو پاک لیفضا هو آراستن آن ب اه یو پلشت اه يدینفس از پل راستنیپ
 يسـعادتمند بـرا   یو آرامش و زنـدگ  هروابط سالم اجتماعی، عدالت، امنیت، رفا

بر آن،  هاما عالو ،نیز وجود دارد نیداف در دها نیا. داف اخالق استهانسان از ا
گوناگون فـردي،   ياه عبادت در شکل قیانسان از طر تیاهن یب ياهرشد استعداد

                                                           
  .۱۳۸۵مؤسسه انتشارات ھادی، : ، تھران۱۱۴-۱۱۱، صتربیت و اخالقشکراّهللاٰ جھان میھن، .  ١
انتشارات : ، چاپ چھارم، تھران۸۶-۸۹، ص اخالق و تربیت اسالمیمحمدتقی رھبر و محمدحسن رحیمیان، .  ٢

  .۱۳۷۸سمت، 



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    132

و  یجاودانگ هپس از مرگ و جنب اتیح هب هبا توج ياقتصاد و اجتماعی، سیاسی
ـ غا همـ ه :گفت توان یم ،رو ازاین. است نیداف دهروح از ا يبقا اخـالق در   اتی
 یزیـرا حتـ   ،خورد چشم نمی هدر اخالق ب نید اتیغا یاما برخ ،وجود دارد نید

نیـز   ییو ارسـطو  یچون نظام سقراطی، افالطـون مهگرا  سعادت یاخالق ياه نظام
ـ با سـعادت موجـود در اد   هند کهد می نشان از سعادت يریتفس  هفاصـل  یهـ ال انی

  2:ي زیر قابل بررسی استاه هجنباخالق از  هنیاز دین ب، رحاله هب 1.بسیار دارد
  

  نیاز خداشناسی به اخالق -1-1
به عنوان یکی از دالیل ضرورت خداشناسی  ،کالمی يها وجوب شکر منعم در کتاب 

ـ    ذکر گردیده؛ یعنی حکم اخالقی سپاس نعمـت، مقدمـه ضـرورت    یگـزاري انسـان از ول
به  ،پس از نقد براهین عقلی ،آلمانی مشهور، فیلسوف »کانت« .شناخت خدا بیان شده است

جوید و الزمه قوانین اخالقی را اذعان بـه وجـود    و عقل عملی تمسک می براهین اخالقی
اي دیگر از طریق امر و نهی اخالقی به وجـود امـر و    عده. داند خدا و جاودانگی نفس می

  3.اند نهی کننده، یعنی خداوند متعالی پی برده

  نیاز هدف دین به اخالق -1-2
ـ دهاخالق، نیاز  هدیگر نیازمندي دین ب هنمون   هادار. اخـالق اسـت   هف دین ب

دف در هـ آیـد و ایـن    شمار مـی  هداف دین بهزندگی فردي و اجتماعی انسان از ا
 ،اسـت؛ پـس دیـن بـدون اخـالق      ممکناخالقی  هاياز دستور يا هپرتو مجموع

  .داف خود دست یازدها هتواند ب نمی

                                                           
   .۳۰اخوان، ھمان، ص . ١
  .۳۰صخسروپناه، ھمان، .  ٢
  .۱۴۴اخوان، ھمان، ص.  ٣
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  نیاز تبلیغ دین به اخالق -1-3
داران و متولیـان   اخالقی و ارزشی دیـن اي هترویج دین، رفتار هکاراترین شیو 

تصریح ، هی دانستهرا رحمت ال 9خویی پیامبر خداوند سبحان نیز نرم. دین است
   1.شدند می هاز اطراف او پراکند همهدل بود،  اگر خشن و سنگ هکند ک می

  
  وابستگی اخالق به دین .2

اخـالق   .در مقابـل اخـالق سـکوالر قـرار دارد     ،بحث نیازمندي اخالق به دیـن 
به نفی نیازمندي اخالق به دین و استقالل قلمـرو اخـالق از قلمـرو دیـن      ،سکوالر

معتقد هستند که اخالق در مقام ثبوت  ،داران نظریه امر الهیطرف. حکم رانده است
افـزون   نیاز دارد،اوامر و نواهی اخالقی و اثبات و تصدیق باورهاي اخالقی به دین 

  .اي الزم براي اجراي احکام اخالقی است ینی، پشتوانهکه دین و اعتقادات د بر این
اي اخالقـی را  ه و بدي یا، خوبه ارزش هاي دین، این است کهیکی از کارکرد
اي رفتـاري  ه ی، ارزشهاي دینی و اله هکمک آموز هکند؛ یعنی ب تبیین و تعیین می

  .گردد و حدود افعال آدمی مشخص می
ـ  هب ،جزئیات اعمال اختیاري انسان ـ    هاي اسـت کـ   هگون ایی هـ تن هعقـل آدمـی ب

دیـن و   هوسـیل  ها به ا را درك کند و تعیین ارزش آنه تواند زشتی و زیبایی آن نمی
  .اي دینی میسر استه هگزار

قلمرو حداقلی اخالقی را تشکیل  هاي اخالقی که کلیات ارزش هبنابراین، گرچ
ادیق و جزئیات بسیاري از مص، پذیر است اي دینی تشخیصه هبدون گزار ،دهد می

  .دارد اي دینی نیازه هدین و آموز هاحکام اخالقی ب
اي اخالقی ه بر شناسایی افعال خوب و بد، ضمانت اجرایی ارزش هدین، عالو

                                                           
  .۱۳۷۵دفتر نشر و فرھنگ اسالمی، : ، تھران۴۴، صاسالم و تعلیم و تربیتمحمدباقر حجتی، .  ١
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بسـیاري از   هتـوان گفـت کـ    شناسی انسان نیز مـی  براساس روان. دارد هدهع  هرا ب
اي بد رغبت هرك کاراي خوب و تهکاردادن انجام  ه، بها با تشویق یا تنبیه انسان
اعمال بنـدگان   هرسی بی و حسابهعدالت ال هاي دینی و اعتقاد به هآموز. یابندمی

فوایـد دنیـایی و آخرتـی    . کند آور می اي اخالقی را الزامه در معاد، اصول و ارزش
د و دین هد اي اخالقی سوق میه ارزش هسمت عمل ب هافعال اخالقی، آدمیان را ب

افعـال و   هکـ  بـر ایـن   هعـالو . ا مؤثر استه دنیایی و آخرتی آندر شناسایی فواید 
دف واالي هـ ایی نیازمنـد اسـت، دیـن در تعیـین     هدف نه هاي اخالقی به ارزش

م در هم در مقام ثبوت و ه ،اخالقر حال ه هب 1.دارد هکننداخالقی نیز نقش تعیین
  .است نیمقام اثبات نیازمند د

  
 در مقام ثبوت نید هنیاز اخالق ب

  ومیهمف ضاحییا ا يتصور يمباد )لفا
وضـوح   رغـم  یعلـ  ،مانند خوب، بد، باید و نباید و نظـایر آن  یاخالق میهمفا

داشـت   هباید توج. امات استهاب نیرافع ا ،نیدارند و د ياریامات بسهابتدایی، اب
ـ    هک ستین نیمراد ا توانـد تـا    طـور مسـتقل نمـی    هعقل، حس و وجـدان انسـان ب
منظـور آن   هرا درك کنـد، بلکـ   لـت یو رذ لتیفضـ  و خوب و بد يمعنا يحدود
حکیم، قادر، ثابت  ینیازمند منبع ،موارد یدر برخ میهمفا نیدرك دقیق، ا هاست ک

تـالش   ،رو ازایـن . را روشن سازد میهمفا نیربان است تا اهو م طرف یو سرمد، ب
در انکار  - یسیانگل مشهور یزبان لیتحل لسوفیف - نگیاوئ يمچون آقاه یکسان

اخـالق، بـا شکسـت     يتصـور  يو مبـاد  میهمفـا  ضاحیو در ا نید هنیاز اخالق ب
ـ در رد ا شانیزیرا استدالل ا. شد همواج  یاخالقـ  میهمفـا  همـ ه هادعاسـت کـ   نی
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ـ ادعـا ا  هحال آنکـ . اند نید ياز سو یومهمف ضاحینیازمند ا  یبرخـ  هاسـت کـ   نی
ـ وضوح و دقت کامـل و ثابـت نیازمنـد د    هب افتنیدست  يبرا یاخالق میهمفا  نی

 1.هستند

  تصدیقی يمباد )ب
کامل و پایدار  یکم، روشن شد، دست انیب يتصور يدر مباد هک هگون مانهاوالً 

) و حقیقـی  یواقعـ ( قیتصد هجا کاز آن. است نینیازمند د ،یاخالق میهمفا یبرخ
 یقیتصـد  ياز مبـاد  یکـم، برخـ   دسـت : گفت توان یم ،ستیبدون تصور ممکن ن
 ییگـو  راسـت «نظیـر   یاخالقـ  ياه هصدق گزار اًیثان. است نیاخالق نیز نیازمند د

» نباید دروغ گفـت «یا » بد است ییگو دروغ«، »باید راست گفت«یا » خوب است
گـر   و ممد اخـالق و تبیـین   هنیز پشتوان هیناح نیدر ا نید. اند لیو دل نیینیازمند تب
 2.استه هگزار نیصدق ا

 فرمــودهچــون خــدا  هکــ ســتین نیــا نیــمقصــود د ،هر اشــاعربــرخالف نظــ
خوب اسـت،   ییگو پس راست ،»باید راست گفت«یا » خوب است ییگو راست«

در اسـالم  (کمـال مطلـوب و بالـذات     نشـان دادن بـا   نید همراد آن است ک هبلک
ر هـ . گـذارد  معیار و مالك خوب و بد و باید و نبایـد را در اختیـار مـی   ) خداوند

است، و  هستیخوب و با ،کند کیکمال مطلوب و بالذات نزد هانسان را ب هک يکار
 یکوشش کسان ،انیب نیبا ا. شود می ستیناشا ،کمال دور سازد نیاو را از ا هرچه

ناکام  یقیتصد يمباد هیدر ناح نید هاخالق ب یرد وابستگ يبرا یبارتل ينظیر آقا
ـ د«: هادعاست ک نیرد ا يبرا اومانند  یکسان ياه زیرا استدالل. ماند می علـت   نی

پرسـش   هکـ حـال آن » .کنـد  مـی  انیـ ا را بهکار یستگیو نبا یستگیخوبی، بدي، با
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خوب است،  فرمودهخدا  هآنچ لیدل هچ هب: است نیا یبارتل يآقا ییاهو ن یاساس
خـوب   ؟خـوب اسـت   یهـ ال یهاز اوامر و نوا يرویپ لیدل هچ هیا ب ؟خوب است

 ؛کـرد  نییتب ینید يا هبا گزار توان یرا دیگر نم یهال یهاز اوامر و نوا يرویبودنِ پ
از اوامـر و   يرویپ :فرمودهگفت چون خدا  توان ینم یعنی. زیرا مستلزم دور است

. خـوب اسـت   یهـ ال یهاز اوامـر و نـوا   يرویـ خـوب اسـت، پـس پ    یهال یهنوا
غیـر از   يگریپس باید مالك و منبع د. استدالل روشن است نیبودن ا يا همصادر

 هباشد کـ  هو باید و نباید وجود داشت يو بد یخوب نییتب يبرا یهال یهاوامر و نوا
 يمبـاد  نیـی اخـالق در تب  ،رو ازایـن . مان عقـل یـا احسـاس یـا وجـدان اسـت      ه

  1.نیاز ندارد و از آن مستقل است نید هب اش یقیتصد

ـ د هنیاز اخالق ب: مذکور، در پاسخ باید گفت لیاما براساس دل روسـت   ازآن نی
ـ انسان بـدون غا  هانهو آگا ياریفعل اخت چیه هک . توانـد باشـد   و نمـی  سـت ین تی

 یدیگـر، ارزش اخالقـ   ياز سـو . مستثنا نیسـتند  هقاعد نینیز از ا یاخالق ياهکار
ـ غا نیا هرچه. است هوابست اه آن اتیارزش غا ها بهکار  ،ارزشـمندتر باشـند   اتی

مطلـوب   هک یتینیز آن غا اتیغا انیدر م. د بودهتر خواا بیشه آن یارزش اخالق
ـ اسـت و سـایر غا   اتیغا نیارزشمندتر باشدو پایدار  یقیبالذات حق ارزش  اتی
ـ  چیه ،لذت، قدرت، علم، ثروت و نظایر آن نیبنابرا. آن هستنددار خود را وام  کی

ـ غا هبلکـ  .باشـند  یقـ یلوب بالذات، پایدار و حقو کمال مط تیتوانند غا نمی  یاتی
کمـال مطلـوب و بالـذات    . ارزش مناسب خود را دارند کیره هک هستندمتوسط 

 يخداوند بـار  یعنیکند؛  می عرضهانسان  هب نید همان است که ،و پایدار یقیحق
د و نظـایر آن خـوب   هـ ع هب يدامنی، عدالت، وفاپاك هک آن لیدل ،رو ازاین. تعالی

 هانسان را ب هاست ک نید خود وفا نمود، اهع هو عادل بود و ب فیاست و باید عف
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 ،دهـ ، ظلم و نقض عیدامن هآلود هک آن لیکند و دل می کیکمال مطلوب بالذات نزد
امور انسـان را از کمـال    نیا هاست ک نیبود، ا داراي این صفاتبد است و نباید 

  1.سازد مطلوب بالذات خود دور می
  

 در مقام اثبات نید هاخالق بنیاز 

  ضمانت اجرا و پاداش و کیفر .یکم
 ،عمل کردن است و تا مـورد عمـل قـرار نگیـرد     ياخالق برا هروشن است ک

بـرخالف نظـر سـقراط،    . د داشـت هـ نخوا یو اجتمـاع  يفـرد  یدر زندگ يریتأث
ـ    يبـرا  ،شناخت صواب و خطا، خوب و بد، باید و نباید  هوادار سـاختن انسـان ب

با سقراط مخالف بودند و  هبار نیحق درا هافالطون و ارسطو ب. نیست یافک ،عمل
 هزیرا سقراط ب ،دانستند امر می نیمهسقراط را  یضعف نظام اخالق هاز وجو یکی

 .بود هنکرد هگوناگون در وجود انسان توج الیوجود ام

یـا   قیبا ابزار گوناگون تشو ه، نیازمند آن است کهرا يانسان، خصوصاً در ابتدا
ـ  ،خوب درس بخواند هآنک يدر ابتدا برا هک ی؛ درست مانند کودکشودتحذیر   هب
 ه، بهبرد یعلم و درس پ هدیفا هخود ب جیتدر ها بهاما بعد. ندهد می هزیجا هاو وعد

اسـت و انسـان    هگون نیمهاخالق نیز . ندارد يازیا نه هو یا تنبی اه قیتشو هگون نیا
 قینیازمند تشو ،یضداخالق ياهو اجتناب از کار یاخالق ياهکاردادن انجام  يبرا

ـ هوعیـد  نیا و بـدتر هـ  هوعـد  نیترهب نیاست و د هیو یا تنب  هانسـان عرضـ   ها را ب
از ) مثبت یـا منفـی  (بسیار بزرگ  یاخالق ياهاز کار یبرخ ،نیبر ا هعالو. دارد می

. کرد نییتعرا ا ه پاداش یا کیفر مناسب آن توان یدر دنیا نم هزند ک ا سر میه انسان
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 شـک بـی  ،هجان خود را نثار کـرد  یو حت هچیز خود در دنیا گذشت همهاز  هک یکس
 یبرخـ ... دیگر ظلـم و تجـاوز و    ياز سو. است یاخالق ياهکار نیمصداق برتر

پـاداش   نیـی تع هاما ن. است یضداخالق ياهبارز کار قیا نیز حتماً از مصاده انسان
آخرت و  نشان دادنبا  نید. کیفر عمل دوم هعمل نخست در دنیا ممکن است و ن

در  یعمل اخالق هزیسازد، انگ م میهرا فرا يفریپاداش و ک نیامکان چن هک امتیق
برد  می انیحد را از م نیدر ا یعمل ضداخالق هزیآورد و انگ سطح را پدید می نیا

 .دهد ش میهیا کا

 :جا الزم استدر این هذکر دو نکت

 شیسـتا  هنیاز ندارد، بلک ینید ییضمانت اجرا هب ،یاخالق ياهاز کار ياریبس
 هنباید سبب شـود کـ   نیاما ا. کافی استا ه آن يبرا ییایو دن یو سرزنش اجتماع

 ینـ ید یـی ضمانت اجرا هو ب ستنده چنین یاخالق ياهکار همهگمان کنند  یکسان
 .نیست يازین

روح  تـا شـود   سـبب مـی   ،اخالق هب يکردیرو نیچن هکنند ک تصور می یبرخ
 يامر هاز دست برود و اخالق ب ،است هو عمل خالصان يمان فداکاره هاخالق ک
   .شود لیتبد هشانیاند و مصلحت هکاران کاسب

تمـام   هتوج اًیثان. نیستند نیا چنهکار همهاوالً  :ادعا باید گفت نیا هدر پاسخ ب
بـا  انسـان  . اسـت  یو متوسط کمال اخالقـ  ییمراحل ابتدا يثواب و عقاب برا هب

توانـد بـدون    می هرسد ک می ییجا هب جیتدر هب ،یممارست و مداومت بر کار اخالق
 .، عمل کندهدر نظر گرفتن نتیج

ـ  ،با روح و باطراوت باشـد  هک آن ياخالق برا .دوم ـ   هن و  نشـاط  یخشـک و ب
-صرف انجام. است یعیطب و فوق یمتعال یمکانیکی، نیازمند منبع و منشأ و نگرش

. نیسـت  یرشد و کمال کاف يبرا ،است یاخالق هت کهاز آن ج ،یکار اخالق دادن
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ـ د هیو حق در سا یمتعال هزیانگ. حق انجام داد تیو ن هزیکار حق را باید با انگ  نی
و  يان مـاد هـ و ج عـت یطب يمـاورا  هب هتوج یعنیدر اینجا  نید. گردد حاصل می
ـ در قالـب اد  ،یهتـوج  نیشکل چن نیو واالتر نیبرتر هالبت. روابط آن و  یهـ ال انی

  1.اسالم متحقق است یعنیآن ادیان،  نیبرتر

  و اخالقارگانیک دین  هرابط .سوم
از تلقی خاص از دین و  هبرگرفت ،)تباین، تداخل و تعامل( هبیان شد ياه هینظر

تمایز قلمرو دیـن   هتواند ب می ،اخالق است؛ یعنی تعریف خاصی از دین و اخالق
ـ    .بینجامدو اخالق یا تداخل و تعامل آن دو  انسـان بـا خـدا     هرابطـ  هاگـر دیـن ب

دست گیرد، اخالق  هرا ب گریدکیا با ه منحصر گردد و اخالق تولیت روابط انسان
تبـاین   هاشکال اساتید نظری .شود سکوالر و جداانگاري دین از اخالق استنتاج می

زیـرا   ؛گـردد  از دین بازمی هداران این دیدگاتلقی نادرست طرف هب ،دین و اخالق
صـفات، ملکـات   بلکـه  ا انحصار نـدارد؛  ه روابط اجتماعی انسان هقلمرو اخالق ب
اي آدمیـان  هـ بنابراین، تمام رفتار .شود اي انسانی را نیز شامل میهنفسانی و رفتار

ـ   هستند خـوا هاخالق مطرح  هدر حوز ،پذیر باشند مدح و ذم هک  هرابطـ  همربـوط ب
انسان با خدا یا انسان با خودش یا انسـان بـا    هرابط هیا ب هدیگر بودا با یکه انسان

  .باشد هداشت هطبیعت اشار
اي گونـاگون فـردي، اجتمـاعی،    ه هاز طرف دیگر، دین در متون اسالمی، حوز

ن زندگی انسـان  ئوش همهدین اسالم، . شود را شامل می هالمللی و غیر سیاسی، بین
ایـن امـور در    همه؛ زیرا انسان با خدا اختصاص ندارد هرابط هگیرد و ب را دربرمی

اي در  هر پدیدهعبارت دیگر،  هزندگی انسان نقش و با تکامل آدمی ارتباط دارد؛ ب
  .د بودهاین عالم از نظر دینی، داراي حکم و ارزشی خوا
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آیـد؛   شـمار مـی   هاخالق، جزیی از دین ب همنطقی و مستدل این است ک هدیدگا
درخت با کل درخت  هتن هارگانیکی مانند رابطاي  هدین و اخالق، رابط هیعنی رابط

اش و احکام شاخ  هآن، اخالق تن هعقاید ریش هدرختی است ک همثاب هدین ب. است
  .ستندهو برگش 
اخالقـی   ياهـ  هیم و گـزار هاز مفا هبر اساس تحلیلی ک هم این است کهم هنکت

ان و کمـال  ا را حاکی از روابط واقعی میان افعـال اختیـاري انسـ   ه داریم؛ یعنی آن
توانـد بـدون    ر کس مـی هدانیم، اخالق بر دین توقفی ندارد؛ یعنی  ایی آدمی میهن

را بپذیرد؛ ولی شناخت کمال  هدینی، این نظری هاياعتقادات یا دستور هبندي بپاي
ـ  هب ،اییهمیان افعال اختیاري با کمال ن هایی انسان و کشف رابطهن دیـن   هشدت ب

اصول و اعتقادات دینی و محتواي نبوت روحـی   هنیازمند است، پس اخالق نیز ب
  .نماید عرضهایی انسان تحلیلی هر شخصی ممکن است از کمال نهنیاز دارد؛ زیرا 

دانند  می هو عاقل هویه، شهغضبی هگان هاي کمال آدمی را در اعتدال قواي س هعد
. انـد  هدانسـت  هطلبی و غیرلذت در سازگاري انسان با محیط و برخیدر اي  هو دست

ـ    ایی انسان باشد، بیهخداوند کمال ن هاگر تقرب ب خـدا   هشک شـناخت تقـرب ب
خـدا، جـاودانگی نفـس و سـایر      هب اعتقاد: هبدون دانستن اعتقادات دینی از جمل

 ،ر و باطن اعمـال هاحکام دینی میسر نیست؛ زیرا بین کماالت مادي و ابدي و ظا
مـی میسـر اسـت و آن مطلـب     درك آن در کمال آد هتکوینی وجود دارد ک هرابط

  .شود شناسی تحصیل نمی بدون دین
یم کلی مانند حسن عدالت و قبح ظلـم،  هایی در شناخت مفاهتن هعقل انسان ب

اي اخالقی نـاتوان اسـت؛ ولـی ایـن     هکارایی دارد؛ ولی در تعیین مصادیق دستور
ـ  خدا مؤثر است و کـدام  هکدام رفتار اختیاري در تقرب ب هپرسش ک  مـانع از  کی

  .عقل بشر دور است هکمال آدمی، از احاط
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؛ در دارد دینـی نیـاز   هايدستور هم بهاعتقادات دینی و  هم بهبنابراین، اخالق 
در مقـام   نیـز  گـذاري  ایی اخالق و مالك ارزشهدف نهدر تعیین مصداق  ،هنتیج

  .نیازمندیمدینی  هاياعتقادات و دستور هشدت ب هب ،تشخیص افعال ارزشمند
شـود کـه دیـن اسـالم دربردارنـده       معلـوم مـی   ،به قرآن و سنتبا مراجعه 

ون زنـدگی انسـان دخالـت    ئاعتقادات، اخالقیات و احکام است و در همه شـ 
البته ایـن سـخن بـدان معنـا     . کند و به رابطه انسان با خدا اختصاص ندارد می

نمونه، قواعد حساب، هندسه، فیزیک و شیمی را نیز جزو دین  براينیست که 
لّـی و   صرف روابطی که میان پدیده. ار آوریمشم به ها وجود دارد یا روابـط ع 

معلولی میان ترکیبات فیزیکی و شیمیایی یا فعل و انفعاالت فیزیکـی و ماننـد   
گیرد؛ ولی از آن جهت که این امـور در زنـدگی    ها در حیطه دین قرار نمی این

از  ،ر ارتباط هسـتند ها به نحوي با تکامل آدمی د انسان نقش دارند و همه این
  1.رندیگ یبعد ارزشی خود در قلمرو دین قرار م

  
  وم تربیت و تربیت دینیهمف

ریک متأثر از مکتب یـا  ه هک اندآوردهتربیت  هي گوناگونی براي واژاه فیتعر
 هي اسـت کـ  پـرداز  هینظرنگی حاکم بر هواي فرهرویکرد فلسفی تربیتی و حال و 

وم هـ بـراي تبیـین و توضـیح معنـا و مف    . است هوم برآمدهدرصدد توصیف این مف
  .کنیم همعناي تربیت توج هتربیت اسالمی، ابتدا باید ب

گـر تـأثیري   ی زبان عربی، تربیـت از بـاب تفعیـل و بیـان    شناخت هواژ هاز نظرگا
ـنش و رفتـاري را از مربـی    هدر فراگیر است؛ یعنی متربی، یـک ایـد   هجانب کی م ،

و  اه نشیب، اه نگرش هب هطی آن، مربی، با توج هدي کفراین. ردیپذ یمو  ردیگ یفرام
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ایـن   رغم هب. دهسمتی سوق د همتربی را ب کوشد یمي خاص تربیتی خود، اه هجنب
ایـن   ه، امـروز دیآ یمن هذ هویژگی باب تفعیل ب هب هبا توج هی کشناخت هواژمعناي 

ي ا هواژرچند از باب تفعیل است، هتربیت . ی نداردهوم، در دین و علم جایگاهمف
بخشـی   هفرایندي است ک 1.کندتضمین می هیک معناي تعاملی و دوسوی هاست ک

 عرضـه مربی و برخی دیگـر از جانـب متربـی     هیناحاي آن از هاز عناصر و متغیر
  .تلقین یا القاست هواژتربیتی معادل  هنباشد، از دیدگا هگون نیاو اگر  شود یم

: تربیـت عبـارت اسـت از    کـه  گفـت  تـوان  یمـ یـد تعـاملی،   این د هب هبا توج
ـ ي اهـ  تـوانش و  اهـ  تیقابلمتربی براي شکوفاسازي  هی برسان کمک« . »اش یدرون

باید » کمک کردن« هک ندیگو یم، مربیان و فیلسوفان تعلیم و تربیت همعموالً امروز
 هشـاخ ، و اهـ  زشیانگو  اه شیگرا هشاخ، اه نشیب هشاخ: انجام شود هشاخ هدر س
عد انگیزشی مشخص و سـرانجام   هارائما با . اهرفتار یک بینش خاص، با تقویت ب

تـا   میکنـ  یمـ متربی کمـک   هسمت خاص، ب هی یک رفتار بهد تهجبا تصحیح و 
ي طور مانهي فطري، اه تیقابلاین  عتاًیطب. شکوفا شود شیاه تیقابلا و هاستعداد

اھا، َفَأْلھَمھا ُفُجوَرھا َوتَْقَواھاَونَْفٍس (: دیفرما یمقرآن کریم نیز  هک . انـد  هدوگون 2)َوَما َسوَّ
شناختی و یا گرایشی باشد؛ یعنی تمایل و گرایش  تواند یم ،هیما درونام یا هاین ال
جور و تقوا، ممکن است ی هب اه انسان  هاین معنـا کـ   هشناختی باشد؛ ب شیگرا  کفُ

 و فطـري  هشـناختی بـالقو   هیک بنی ، یاهانهآگا همینیا  هانهیک علم حضوري ناآگا
؛ و یـا  دیآ یدرمتفصیل  هصورت علم تفصیلی از حالت اجمال ب ها بهبعد هک باشد

شکوفا یا  ،يساز خاموشي تقویت و اه زمیمکانباید با  هباشد ک هیک گرایش خفت
ي فطـري بـراي   اهـ  هنـ یزمي آور مهفـرا بحث در تربیت، بحث امداد و . راکد شود
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  1.در واقع نوعی تحمیل باشد هک هایجاد یک امر بدون زمین همتربی است، ن
ـ در  ،شـاخص اصـلی فراینـد تربیـت اسـت      هوم امداد کـ همف ي کلمـات  ال هالب

حـدیث نبـوي معـروف    . طور ضمنی وجود دارد هم به :نامعصومو  9امبریپ
م االَخْالقِ« عثْت ألُتمم مکارِ کار انبیا ایجـاد مکـارم    هک دهد یمروشنی نشان  هب ،»ب

ي بینشی یـا  اه هیما دستصورت فطري، در قالب  هاخالق نیست؛ مکارم اخالق، ب
کـار   هکـ  شـود  یمـ  هوجود دارد و از روایت استفاد اه انساني گرایشی در اه هنیزم
   2.ستاه هیما دستمان شکوفاسازي این ه، تکمیل یا 9امبریپ

تربیـت دینـی    هاي کـ  هو سـازند  اي بسیار کارآمـد ه وجود اوصاف و ویژگی با
بسـیار مفیـد و    ،ایـن الگـوي تربیتـی    هسـازد کـ   را قـانع مـی   کسیر هو  داراست

ی از پیـروان دیـن، آن را   هـ زیادي از مردم و حتـی گرو  هم عدهگشاست، باز  هگر
 همـ هبا  هی دارند کهآن تصورات اشتبا هکنند و دربار نااستوار و ناکارآمد تلقی می

ایـن   هد کـ نـ هد نشان مـی  ،هعالو هب .متناقض است ،ي تربیتیاي این الگوه ویژگی
ـ  ياه هحوز هاي تربیتی و اداره دستورالعمل دادنشایستگی  ،نظام تربیتی  همربوط ب

  :از اند صورت اجمالی عبارت هبعضی از این تصورات، ب. تربیت را ندارد
  .مراسم مذهبی استي تربیت کارگزاران دینی یا متولیان اتربیت دینی، الزاماً به معن .1
اي دنیوي است و در ه ا و گرایشه هي کنار گذاشتن خواستامعن هتربیت دینی ب .2
  .انجامد گرایی می کشی و آخرت ریاضت هایت بهن

ایت شـعایر دینـی   هدر ن هاي است ک هگون هتربیت دینی، بار آوردن افراد ب هثمر .3
  .ندهشرعی انجام د هايرا مطابق بعضی از مکتوبات یا دستور

ایـن در  ؛ آلیسـتی اسـت   هو ایـد  هاندیشان گرایی، خیال تربیت دینی بیش از واقع .4 
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ـ    ه واقعیت هحالی ک ـ  هویـژ  هاي نظـام تربیتـی دینـی و ب عملـی بسـیاري از    هتجرب
یچ یک از موارد فوق ه هکیافتگان این نظام تربیتی، غیر از این است و با آن تربیت

ـ  چیه هند، حقیقت آن است کجا نیستهذاتاً و حتماً ناروا و ناب م از قواعـد مسـل   کی
 هو با تأکید صریح یا اشار هدنبال این موارد نبود هل دین بهدینی و حتی وصایاي ا

عنـوان سـیماي صـادق ایـن تربیـت       هخاصی را ب هاند وج هرگز نخواسته ،ضمنی
 هاین پسـت و شـغل خـاص و مشـخص، ثمـر      هند کهمعرفی کنند و مثالً نشان د

  .دینی است ایی تربیتهن
تسبیح  هموارهنام دین،  هب هشد فرد تربیت هاین نیست ک ،منظور از تربیت دینی

ه در شـد  فـرد تربیـت   ه، منظور آن نیست کـ هعالو هب. ذکر باشد هدست و لب ب هب
ـ    هسر ب هموارهو، خجول، و ر بستر نظام تربیت دینی، کم فرمـان   هزیـر و گـوش ب

 هیچ مشکلی ندارد، بلکـ ها هتنهن ،وب بودنو حیا و محج هذکر و زمزم هالبت. باشد
ـ هنجارهدر حد مشروع و معتدل خود، بخشی از  رود، امـا   شـمار مـی   هاي دینی ب

حساب آورد،  همعادل نظام تربیت دینی ب هرفت مه ایی یا رويهتن ها را به آن هک نیا
منطقـاً   هگرایی افراطی کـ  ، دنیاگریزي و آخرتهاز این گذشت. خطاي فاحش است

ـ    ریدناپذیمات تردبا مسل و انجامد سکوالریسم می هب  هدین مخـالف اسـت، چگون
  دف تربیت دینی معرفی شود؟هتواند  می

 یعنـی بی نیست؛ هاز سوي دیگر، ماحصل تربیت دینی، صرفاً پرورش افراد مذ
ري و صـوري دیـن   هاعمال ظا هصورتی غیرعادي ب هب هد کهد افرادي را پرورش 

ردن آداب و مناسک پرستشی و نیایشی مشـغولند و از  گزا هجویند و ب تمسک می
ایـن تصـور نیـز نادرسـت اسـت و بـا       . ندارنـد  هیچ امر و بار دیگـري سررشـت  ه

   1.اي اصولی این نظام تربیتی تناقض آشکار دارده ویژگی

                                                           
  .۱۴۵-۱۳۱احمدی، ھمان، ص.  ١



 145    7ه امام حسن مجتبیاز دیدگا دین و اخالق ی تربیتییگرا مهو اصول مبانی 

  بر تربیت و اخالقدین  هرابط ریتأث
سوي کمال  هآن ب یهد تها و جهاستعداد يشکوفاساز :تربیت عبارت است از

انسـان بـدون تربیـت    . نیاز انسان در زندگی اسـت  نیتر يتربیت ضرور. مطلوب
ـ  نـد یچ یمـ   نیریش هاز باغ زندگی خویش میو هن ؛برد یجایی نم هب هر درست  هو ن

 هک باالتر آن ؛کند یدرخت وجود خود شیرین م هايمیوهدیگر را از  ياه کام انسان
انسـانیت دسـت    عیرف  ياههفتح قل هب هو ن دیآ یدرك معناي انسانیت نائل م هب هن
کتـب و   امیـ پ نیتر یدف پیامبران و اساسه نیتر یتربیت عال ،تهج نیبد. ازدی یم

والـدین را   میت تربیت،هضرورت و ا. والدین است هوظیف نیتر ياولین و ضرور
 يفایا يخود را برا ؛ندهبزرگ ارجی دوچندان ن تیاین مسئول هب هک دارد یبر آن م

ز بسـازند و بـا الگـو    هـ ی از روش و فنون تربیت مجهصالح و آگا هب ،درست آن
  .م بکوشندهم هدر انجام دادن این وظیف ،گرفتن از مربیان موفق

 اهــ آن قــولی و عملــی همربیــان و ســیر نیتــر موفــق: معصــومان شــک یبــ
   1.الگو براي والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است نیتر مطمئن

ذکر شـد، بـراي بررسـی ایـن      و اخالقدین  هرابطمیت هدر ا هآنچ هب هبا توج
 گرایـی  مهـ مبـانی و اصـول   بر آن است تا نکاتی از  همقال نیابر تربیت،  گرایی مه

یادآوري کند و گـامی   را 7ي امام مجتبیاه هآموزبر اساس  و اخالقتربیتی دین 
  .بردارد :بیت اهلر چند ناچیز، در ترویج معارف ه
  

  7امام حسن مجتبی هاز دیدگا و اخالقتربیتی دین  گرایی مهمبانی 
 هانسانی است ک) منفی و مثبت(و صفات  اه یژگیومبانی عبارت از یک سري 
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  1.اندمبتنی اه آنوجود دارند و اصول تربیتی بر  اه انسان همهدر 
روشـنی   هب هک میخور یبرمنکاتی  هب 7ري بر گفتار تربیتی امام مجتبیبا مرو

ـ بـا  . دهد یم نشانرا  ،مبناي اصول تربیتی ه،ویژگی انسان را تبیین نمود یی جـو  یپ
تربیتی دیـن و اخـالق از    گرایی مهمبانی  نیتر مهمکشف و بررسی  هاین گفتار، ب

  :میپرداز یم ذیلشرح  هآن حضرت، ب هدیدگا
  
  ی و خداجوییهخداخوا .1

در پیدا کـردن   هحتی کسانی ک ؛است هفتهن اه انسان همهاین ویژگی در فطرت 
 .سراغ خدا و پرسـتش اوینـد   هب همیشه، اند هرفت هاشتبا همصداق حقیقی خداوند ب

  :کند یم هفطرت خداجوي انسان اشار هب ه، بیانی دارد ک7امام مجتبی
 هکـ  ییاي ناپیـدا  ؛آشـکاري  ،ییان و در ناپیـدا هـ پن ،ورهـ از شـدت ظ  هاي کـ 

، اي توصـیف  شـود  ینمـ  هدیـد  هاي آشکاري کـ  ؛بر تو مخفی نیست زیچ چیه
ـ  يا هتوصیف شد یچه هک يا هشد ـ    هذات تـو پـی نبـرد    هب  هو تـو را تحدیـد ب

 هدهمشـا  هدي کـ هاي شـا  ، ويا هرگز گم نشده هبی کیاي غا .مقداري ننماید
در  ها و زمـین و آنچـ  هـ  آسمان و هپیدا نشد ،جو شويو، اگر جستيشو ینم
و با مکان تعیـین   ه، با کیفیتی درك نشدیستاز تو خالی ن يا هلحظ ،استه آن
تمام  هو ب يا هندهد ر پرورشهنور از توست و پروردگار  تینوران ي،گرد ینم
 مانند او نیست و او شنواهچیزي  هک است آن هپاك و منز .داري ها احاطهکار

  !مانندي نداردهچنین است و  هک است آن هپاك و منز !و بیناست
ـ  خداجوی و هخداخوا هاي بسیار دیگر، بهدر دعا 7مجتبیامام   هیی انسـان ب

  :دندار یم هخداوند عرض هایشان ب. کنندمی ها اشارهنگام اضطرار و تنگناه
موجودي بعد از تـو   یچه، و هماند یتو بعد از تمامی مخلوقات، باق! پروردگارا
و  هگرفتـ  أر کـس از تـو منشـ   هـ کار نیـک   !پروردگارا ؛د داشتهوجود نخوا
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خود اوست پس نیکوکار از یـاري و عنایـت    هر فرد از اشتباهاي زشت هکار
کار زشت انجـام داد، غیـر تـو فـرد دیگـري را پیـدا        هنیست و آنچ ازین یب تو

  .است هقدرت و حکومت تو خارج نشد و از تحت هنکرد
م و اگـر  ددایت شـ هدینت،  يسو هتو ب هوسیل هب ،هعنایت تو را شناخت! اهبارال

و کسی چون  است هگون نیا ه، پس اي کسی کشناختم یتو را نم ،یاریت نبود
و وسـعت   بر محمد و خاندانش درود فرست و اخالص در عمـل  ،او نیست

ترین سـاعات عمـرم را آخـرین سـاعات     هخدایا ب .من عطا فرما هدر روزي ب
 تـرین هقـدر فرمـا و ب  مایم هـ ترین اعمالم را آخرین کارهو ب هقرار د ام یزندگ

  .کنم یتو را مالقات م هک هقرار د لحظاتم را زمانی
تـو   ها نزد تو، یعنی ایمان بهچیز نیتر ادي تا در محبوبهبر من منت ن! خدایا
تـرین  بنمایم، و در مبغوض يبردار فرمان رسالت پیامبرت، تو را هادت بهو ش
تو را معصـیت   پرستی و تکذیب پیامبرت،ها نزد تو، یعنی شرك و دوگانهچیز

-تـرین رحـم  هبر من ببخشاي، اي ب ،را در میان این دو است هنکنم، پس آنچ
  !کنندگان

ـ     هی، کـ هخـداخوا وم هاز طرح مف ایشاندف ه  هاز مبـانی تربیتـی در اسـالم ب
این گـرایش، از   .فطرت خداجویشان است هب اه انساندادن  ه، توجدیآ یمحساب 

انسـان  . اي وي تأثیرگذار استهخدا، در اصالح رفتار هدادن انسان ب هطریق توج
خـدا را در نظـر دارد و در اثـر     همیشـ ه، اش یهخـداخوا فطرت  سبب هبخداجو، 

ایش با نیت خالص و هو رفتار شود ینمو معصیت خدا  هگنا هب ه، آلودهمین توجه
   1.ردیپذ یمخدا انجام  هت تقرب بهدر ج

  
  )حب ذات(خوددوستی  .2

ـ  تـر  شیبر کس، هر چیز و هم، انسان قبل از هبر اساس این ویژگی م خـود   هب
ـ  شیاهـ  هعالقـ و عشـق و   اه محبتو تمام  استعاشق خود  فطرتاًو  مند هعالق  هب

                                                           
  .۱۳۸۳دفتر نشر فرھنگ اسالمی، : ، تھران۸۷-۸۹، ص 7زندگانی امام حسنسید رسول ھاشمی محالتی، .  ١
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خدا  هب هحتی گرایش و محبتی ک. ردیگ یم هخودش سرچشم هاز محبت ب ،دیگران
ت هـ د و در جگـرد حـب ذات اگـر کنتـرل ن   . ردیـ گ یم هاز خود دوستی مای ،دارد

  .کشاند یمنابودي  هدایت نشود، انسان را بهدرستی 
 7در سـخنان امـام مجتبـی    ماًیمسـتق یا خوددوستی » حب ذات«عنوان دقیق 

ا و هـ اي مختلـف در بعضـی از دعا  هصورت هبیی از آن اه هجلواست، ولی  هنیامد
   1.شود یم هدهاحادیث ایشان مشا

 هنگـام ي سخت یـا  اهشامدیپیا  آزار دلنگام کار دشوار و ه، حضرت هاز جمل
  :خواند یم، آن را چنین هاندو

ـ    من نعمت ارزانی داشتی ولی سـپاس  هب! پروردگارا  هگـزارم نیـافتی، و مـرا ب
ـ   !ولی شکیبایم ندیدي ،ساختی ناراحتی دچار سـبب تـرك    هپس نعمتـت را ب

 ؛یبخشـ  یاستمرار نم ییبایسبب ترك شک هناراحتی را ب ، وهشکر سلب نکرد
  .رود یبزرگواري انتظار نم پروردگارا از بزرگوار جز

دسـتی و در مـواردي   در آن درخواست رفع تنگ 7امام هایی کهدعا چنین هم
 همهاز خداوند دارد، ... یی در مورد سعادت، کمال، قدرت، نعمت واه درخواست

ـ  همیشهانسان  هک نیاو  شودمیی ناشی خوددوستاز  و از  اسـت ه یخـوب  دنبـال  هب
ـ     ،گریزان است، پس این ویژگی اه یسختو  اه یاحتنار  هامـري فطـري اسـت و ب

  .خودي خود، مطلوب
منشـأ بـروز    ي انسان است کهها یژگیو نیتر مهمیکی از  یخوددوستبنابراین، 

د و گـرد  هآن توجـ  هاگر ب هي است کا هزیغری خوددوست .شود یماي انسان هرفتار
سـعادت   و یهخـوا ی، کمـال هخـوا  عـزت شود، منشـأ   هقرار داد درستیدر مسیر 

ـ خوددوسـت  هاما اگر غریز. شود یم شـود، روح اسـتکبار و    هانحـراف کشـاند   هی ب
اي ناپسندي از قبیـل خودپرسـتی،   هو منشأ رفتار دگردیم هسرکشی بر انسان چیر

   2.شود یمحرص  و عجب، غرور
                                                           

  .۱۳۸۴نشر کمال، : ، قم۷۷-۷۸، ص سیره پیشوایانمھدی پیشوائی، .  ١
 .۱۳۸۰نشر غدیر، : ، تھران۸۱، ص7حقایق پنھان از زندگانی امام حسند زمانی، احم.  ٢
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  یادوستیدن .3
انسـان زنـدگی    هک نیاعلت . ي انسان استاه یژگیودنیادوستی یکی دیگر از 

ود بـودن  هجاودانگی و علت دیگر، نقد بودن و مشـ  هب هدنیا را دوست دارد، عالق
از برخـی از   هآنچـ . اي اوسـت هنیاز برآوردنزندگی و  هي دنیا در گستراه ییاکار

ـ     ه، این است کدیآ یم دست هب صحیفه عبارات صـورت   هدنیـا و مادیـات نبایـد ب
، 7امـام مجتبـی  . اسـت مـذموم  محبـت   هگون نیا .و کمال مطلوب درآید آل هدیا

 هدو نوع نگرش ب اه آناز مجموع  هد کندنیا دار هفراوانی در مورد نگرش ب سخنان
  : دیآ یمدست 

  :ي آن، نظیر گفتار زیراه انیز سبب هبی ادوستیدنمذمت  ،نخست
دنیـا   هاو را دوست دارد و کسی ک) در عمل و گفتار(رکس خدا را بشناسد، ه

  .د کردها خواهرا ر آن ،را بشناسد
مـان  ه هکـ  اشـاره شـده   ي دنیادوستیاه انیز نیتر مهمیکی از  هبکالم در این 

  .فرمایدمیی را مذمت ادوستیدنت هاز این ج .خداست هجلوگیري از تقرب ب
  :نگرش دوم، درخواست دنیا براي بندگی خدا مانند دعاي زیر

بـا آن را   تـوان رویـارویی   هر کـار کـ  هـ در مقابل  مهخوا یاز تو م! پروردگارا
 و فکـرم بـدان خطـور    هامید آن را نداشت همن ارزانی داري ک هندارم، توانی ب

مـرا از   هی کـ یمن عطـا فرمـا   هباشد، و یقینی ب هو بر زبانم جاري نشد هنکرد
  .ییر کار تواناهتو بر  هک درستی هخواستن از غیر تو بازدارد، ب حاجت

  
  غفلت .4

 ذاتـاً انسان . شودمیانسان  ریگ دامن هیی است کاه خصلتغفلت یکی دیگر از 
از دیگـر امـور و شـئونات     ،اموري هبیش از حد ب هدر اثر توج هي است کا هگون هب

نفـع   هدر مواردي شاید تا حدي ب هاگرچاین خصلت . شود یمو غافل  ماند یمباز 
دادن در بسیاري موارد در انسان موجب انحرافـات و از دسـت    هاو باشد، متأسفان
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 هداف عالیهانسان خدا و خویشتن و ا هتا حدي ک. شود یمالکت او هو  اه فرصت
  1.کند یمخویش را فراموش 

و قـدرت   کنـد  یمـ وش هآن، او را مـد  هي فریبنـد اه ییبایزدنیا و  هک نیابراي 
براي نجات انسان از دام غفلت، در نظام تربیتـی امـام   . ردیگ یمتشخیص را از او 

  .است هشد هتدابیري اندیشید 7مجتبی
 ه،این ویژگی انسان پرداختـ  هب ،مختلف هاياي فراوان و با بیانهدر دعا ایشان

مـوارد غفلـت   . کنـد  یمـ را بیدار افل ي غاه انسانبا بیان موارد و مصادیق غفلت، 
ی، غفلت از هوظایف و واجبات ال دادن غفلت از خود، غفلت از انجام: عبارتند از

غفلـت از   تـر  مهم همهو از  اه نعمتعالم پس از مرگ، غفلت از وعید، غفلت از 
  :کندبه خداوند عرض می هدر این زمین. خدا

ـ  ،راسنده در ه، و کسانی کزندیگر یسوي او م هفرارکنندگان ب هاي کسی ک  هب
 بـر محمـد و خانـدانش درود فرسـت و     ،شـوند  یدلگـرم مـ  ، هاو الفت گرفتـ 

است و توکل و  هایت برایم تنگ شدهرهش هک هخودت قرار د هم را بادلگرمی
. انـد  هسوي من چشم دوختـ  هدشمنانت ب هک .بر خودت مقدر فرما اعتمادم را

ـ  خاندانش درود فرست و مرا آن پروردگارا بر محمد و ـ  هکـ  هقـرار د  هگون  هب
ـ ، هکنم و بر تو توکل کرد ت، تالشاو با یاري هکرد هتوج تو سوي سـوي   هب

  .تو زاري نمایم
تو را بدان خوانـدم   هک ییر دعاهتو را با آن ستودم و  هر صفتی که! خداوندا

بـدار و   ها زنـد هـ  خشنودي تو را دربرداشت، مرا بر آن و رضایت و محبت و
ـ     از آن هرا کـ  هبمیران، و آنچـ   هچـ  سـوي آن  هناخشـنود بـودي، مـرا از آن ب

  .ساز هوج، متسازد یم مهموجبات خشنودي تو را فرا
جز  ییو نیرو کنم یو از خطایم، استغفار م هتو روي آورد يسو هانم، بهاز گنا

 .اسـت  ، و او بردبار و بزرگوارهبا قدرت تو میسر نیست، معبودي جز تو نبود

                                                           
  .۱۳۷۷نشر اسرا، : ، قم۷۸، ص۷۸ص  ،مراحل اخالق در قرآنعبداّهللاٰ جوادی آملی، .  ١



 151    7ه امام حسن مجتبیاز دیدگا دین و اخالق ی تربیتییگرا مهو اصول مبانی 

م ما را در دنیـا و آخـرت،   هاي مهو بر محمد و خاندانش درود فرست و کار
  .سالمت و عافیت، کفایت فرما در
و صـفات مـذموم    اه یژگیویکی از  7مجتبیشد، امام  هگفت هآنچ هب هبا توج

غفلـت منشـأ امـور ناپسـندي نظیـر       هجـا کـ  از آن. کند یمانسان را غفلت معرفی 
ـ به پرهیز از غفلت، ، لذا شود یمخدافراموشی  و خودفراموشی عنـوان یکـی از    هب

   1.است دهش و درباره آن بحثتأکید  7بیت در نظام تربیتی امام مجتبیمبانی تر
  7امام مجتبی هشیانددر  و اخالقیی تربیتی دین گرامهاصول  )ب

ي ها یژگیوي مربوط به ها يمندقانوناصول، مجموعه قواعدي است که با نظر به 
اعتبار شده و به عنوان راهنماي عمـل، تـدابیر تربیتـی را    ) مبانی تربیت(عمومی انسان 

   2.اصول مبتنی بر مبانی هستندبنابراین، در این نگاه، . کنند یمهدایت 
یـی تربیتـی   گرامهاصول  نیتر مهمبرخی از  ه، ب7با بررسی گفتار امام مجتبی

 هرهـ ب اهـ  انساناصالح و تربیت  براي اه آناز  حضرت هک میرس یمدین و اخالق 
  :از اند عبارتشرح برخی از این اصول . برند یم
  
  دایتهاصل کنترل و  .1

ی هخـوا خداجویی، خوددوستی و جاودان: هبر مبانی چندي از جمل ،این اصل
ـ  ،ییخـداجو از این اصل، انسان باید بـر اسـاس مبنـاي     هبا استفاد. است مبتنی  هب

محب و مطیع خدا  ،یخوددوستد و بر اساس مبناي گرددایت هسوي یکتاپرستی 
امـام  . م گـردد هخـدا بـرایش فـرا    هکمال و قرب ب هشود و بستري براي رسیدن ب

  :دیفرما یمی، در مورد کنترل آن خوددوستي از ا هنمونبا آوردن  7مجتبی
بـا آن را   تـوان رویـارویی   هر کـار کـ  هـ در مقابل  مهخوا یاز تو م! پروردگارا

                                                           
  .۸۹پیشوائی، ھمان، ص.  ١
  .۶۵صباقری، ھمان، .  ٢



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    152

 و فکـرم بـدان خطـور    هامید آن را نداشت همن ارزانی داري ک هندارم، توانی ب

مـرا از   هی کـ یمن عطـا فرمـا   هب باشد و یقینی هو بر زبانم، جاري نشد هنکرد
  !ییر کار تواناهتو بر  هک درستی هب .خواستن از غیر تو بازداردحاجت
 هاشـار  آنیی از خوددوستی و روش کنترل اه هنمون هب دعا،در این  آن حضرت

ي اهـ  خصـلت ی کنترل نشـوند، سـبب بـروز    خوددوستاگر این مصادیق . کنند یم
ـ  یمـ ي خودمحـور ی، خودپسـندي و  هزشت خودخوا بـر اسـاس مبنـاي    . دگردن

بـراي   هآن را مقدمـ  هبلکـ  ،ی، انسان باید دنیا را پایان زندگی نپنداردهخوا جاودان
، این هدمورف هآن اشار هب 7مجتبیامام  هبینشی ک. حساب آورد هحیات جاودان ب

از دنیا  ،الزم باشد هجا کو آن بندد ینمدنیا  هانسان بیش از حد الزم، دل ب هاست ک
  :کندایشان به خداوند عرض می. کند یمدل 

بـر محمـد و    هکـ  -بـاطن  ياهـ از راز ات یانهـ ن ياهـ  علم هب مهخوا یاز تو م
و  هپیشی گرفتـ  هگران گذشتبا آن از تالش هدرودي ک ؛فرستی خاندانش درود

 ه، کیبرقرار کن يا هگیریم، و بین ما و خودت رابط سبقت هگران آینداز تالش
 ياهـ  گمـان  اي؛ کـه کـرده برقـرار   يا هي خودساختراآنان را ب هسانی کبراي ک

بـردار   در دنیا فرمان هک نید، تا اننساز گر آن را نابودگران ویرانباطل و آشوب
  .باشیم هتو و در آخرت، در جوار تو جاودان

حضرت . است هروشنی بیان شد هب ،بقا در دنیا هت بحضرنگرش  دعا،در این 
-می مقصد هي براي رسیدن با هلیوس عنوان هبی و آن را هخداخوا جهتبقا را در 

   1.دهخوا یمی است، همان مقام قرب اله هک خواهند
  
  اصل تقوا .2

و  اهـ  تـرس  تـا تر بر مبناي خوف و بیم در انسان مبتنـی اسـت   این اصل بیش
اگـر   یعنـی  ؛اموري مثبت و مطلـوب باشـد  ه، ي فطري انسان، کنترل شداه ینگران

                                                           
 .۱۰۸-۱۱۲ھاشمی محالتی، ھمان، ص .  ١
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 زیـرا  ؛است انسان از اموري نگران باشد، باید این فقط تـرس از خـدا باشـد   قرار 
یـز از  هپر هترس از خدا یا تقـوا و در نتیجـ  . است هودهي دیگر کاذب و بیاه ترس
 7امام مجتبـی  هشیانددر  و اخالقگرایی تربیتی دین مهاصول  نیتر مهم، از هگنا

   1.است
و از خـداي بـزرگ    کننـد  یمـ  هاشارم هاین اصل م هب ،در موارد مختلفایشان 

  :کنند یمدرخواست 
بـراي او   ا راهـ  هایی از فتنـ هـ ر هسـازد، خداونـد را   هی پیشهتقواي ال سر که

، هسـاخت  هآمـاد  را براي او دایته هو را دینما یم دییا او را تأه، در کارهگشود
 آرزویـش را کـرده،   اش را نـورانی  هرهو چ گرداند یحجت دلیلش را غالب م

 بـا  -هخداوند بر آنـان نعمـت خـود را ارزانـی داشـت      هبا کسانی ک .وردآ یبرم
  .ستندهی یو اینان دوستان نیکو -یدان و صالحانهو ش انیگو راست پیامبران و

در این روایات و موارد دیگر مبنی بـر توفیـق و    7مجتبی مکرر امام داتیتأک
تقـوا آثـار   . میت این اصل در نظام تربیتـی ایشـان اسـت   ها هندهد نشانام تقوا، هال

  .استهخطا، هداري انسان از گناهنگ اه آن نیتر مهم هک. داردتربیتی فراوانی 
  
  رفتار رییو تغاصل بازگشت  .3

 اسالم در. گردد یم استخراج »ییخداجو«مبناي  ،رفتار تغییر یا بازگشت اصل از

 با ،متربی در رفتار تغییر و بازگشت. شودمی تعبیر هاناب هرفتار ب تغییر و از بازگشت

   2:هآمد هاناب معناي در .است ریپذ امکان هتوب مکانیسم
 بـه  بازگشـت  معنـاي  بـه  انابه«یا  ».است توبه به وسیله خداوند سوي به بازگشت انابه

  .شده باشد لحاظ آن در - طاعت به معصیت از تغییر - رفتار معناي تغییر که» .است طاعت
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  :کندبه خداوند عرض می هدر این زمین 7امام مجتبی
ـ ! پروردگارا و  ه، بـا جـود و بخششـت و بـا بنـد     میجـو  یتـو نزدیکـی مـ    هب
و با فرشتگان مقـرب   -درود تو بر او و خاندانش باد هک-ات محمد،  هفرستاد

ات و بـر خانـدان او درود    هو فرسـتاد  هبـر محمـد بنـد    هک نی، تا اتو پیامبران
و  ا را بیـامرزي هـ  آن، هانم را پوشـاند هـ لغزشـم درگـذري و گنا  از  فرسـتی و 

 درستی هاي زشتم مرا عذاب نکنی، بهسبب کار هو بکنی  هحاجاتم را برآورد
  .ر کار تواناییهتو بر  و شود یبخشش تو مرا شامل م هک
 از دیگري اصل کمک با ،اساسی موضوع این هب او هتوج عطف و متربی بازگشت

 در متربـی  یهگـا  .بـود  دهخوا ریپذ امکان» اصل تذکر« یعنی ،تربیت اصول بنیادین

ـ  لـذا  ،سـپارد  یمـ  فراموشی هب را مربی ياه یکین و اه نعمت ،تربیت و تعلیم حین  هب
 هک است مربی هدهع بر نجایا .گردد یم خارج تربیت مسیر از و زند یم دست عصیان

  .بپروراند نیکش خویش آغوش در و بازش گرداند آورد، یادش هب
  
  اصل تذکر .4

اصل، باید انسـان را از   نیبنابرا. اصل تذکر بر مبناي تربیتی غفلت مبتنی است
مانـد  هاو ف هدانستنش براي او الزم است، ب هرا ک هخواب غفلت بیدار نمود و آنچ

او تذکر داد و یـادآوري کـرد تـا از عواقـب شـوم غفلـت        هو در موارد مختلف ب
سراسر ذکر و یاد  هو روایات خود ک هدر ادعی 7امام حسن بنابراین،. ایی یابدهر

نگـام بیمـاري،   هنگام صبح و شام، دعا هنظیر دعا  یاي گوناگونهخداست، با دعا
و  دنـ کن یمـ خـدا   همتوجـ  همـار هانسـان را  ... و اهـ  یسختا و هنگام دفع بالهدعا 
   1.دنیزدا یم، غفلت را از وي هلیوس نیبد

طلـب  «دعـاي   و »هگنـا  هاقرار ب«، دعاي »خدا هبردن ب هپنا«در دعاي  چنین هم
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زدایی را یـاد خـدا بیـان    غفلت هویژگی غفلت در انسان، را هب ه، ضمن اشار»عفو
  :کندنموده، به خدا عرض می

و  ؛يا هدایت کـرد هـ ایشـان را   هکـ  هکسـانی قـرار د   همرا در زمـر ! پروردگارا
ـ  هکسـانی کـ   همراه هب ،سالمت دار و مـرا   يا هآنـان سـالمت عطـا فرمـود     هب
ـ  هو در آنچي ا هایشان را سرپرستی نمود هدر میان افرادي ک ،کن سرپرستی  هب

 !دار راز من دو ،يا هرا مقدر کرد هنما و بدي آنچ طابرکت ع ،يا همن عطا کرد
را  سر کـ هـ تـو   هکـ ی درسـت  هب .کند یو کسی بر تو حکم نم هستی تو حاکم

  .گردد یذلیل نم ،سرپرستی کنی
  
  دهاصل ز .5

صل، در نظام تربیتـی امـام   ا نیبنابرا. ی مبتنی استادوستیدناین اصل بر مبناي 
د و گریز از هزه، دنیا از دل انسان رخت بربست ه، باید این نوع محبت ب7مجتبی

ـ  ؛جاي آن را بگیرد هم در حد معقول و پسندیدهدنیا آن  دنیـا را   هصـورتی کـ   هب
ـ . یش نداندو ابزاري ب هوسیل صرفاً گـرایش افراطـی در    هبراي جلوگیري از ابتال ب

حضـرت  و  کنند هشیپد هزا ه انسان هک دهد یماد هپیشن 7دنیادوستی، امام حسن
   1:کند یمدرخواست  خود يخدامان را از ه

ی هقدر ال و بر قضا و گر کوشش نکندر طلب روزي مانند افراد بسیار تالش
 ی وهـ ال ياهـ  دنبال روزي رفتن از سـنت  هب !مانند افراد ناتوان متکی نباشه

و حـرص و   هرگـز از روزي نشـد  هعفت  .از عفت است ،اجمال در طلب آن
و حـریص بـودن موجـب     هشـد  میروزي تقس .نیست روزي هکنند طمع جلب

  .تاس هگنا
د و دوري از دنیـا بیـان   هـ آسایش و راحتـی را در ز  عبارت،در این حضرت  
شـروع تمـام    هنقطـ  هکـ  آن هخالصـ . کنـد  یمد هاد زهپیشن اه انسان هو ب دیفرما یم
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امـام   هشـ یانددر  هد کهاصل تربیتی ز .مین حب دنیاستهدر انسان از  اه یبدبخت
معناي دوري از تعلقات دنیا و اسیر آن نبودن  ه، بهشد هآن تکی بهبسیار  7حسن

ي ایجـاد کنـد   خاطر  تعلقد در انسان چنان هبخوا هر چیزي است کهو آزادي از 
  .او را از خدا و یاد آخرت جدا و غافل سازد هک
  
  اصل عزت .6

 تربیتی اصل ششمین توان یم انسان، ویژگی عمومی منزله ی بهخوددوستمبناي  بر

 متربی اگر .آورد فراهم را متربی نفس عزت باید مربی اصل، این طبق. نامید» عزت«را 

 بیابـد؛  واقعـی  نفـس  عـزت  بـه  قـرین  عزتـی  خـود  در ی،خوددوست غریزه به با توجه

 پدیـد  او در مـذموم  آزمندي و خودپسندي خودخواهی، ي،خودمحوری، فتگیخودش

 در پیش را بختینیک و کمال راه شده، خودآگاه يها ییتوانا عکس، به بر. آمد نخواهد

 را او توانـد  یمـ » اصـل عـزت  «اسـت،   خویش ذاتاً شیفته چون متربی .گرفت خواهد
 آوردن وجـود  به با متربی، به بخشی عزت .سازد رهنمون سعادت به و بخشد هدایت

 با و باشد پنداري و وهمی تواند یمعزت  احساس .است متفاوت او در عزت احساس

 کسـی  هرگـاه  .است ذلت ناهماهنگ با درونی، واقعی عزت اما است؛ جمع قابل ذلت

 اعجـاب  بـه  را دیگـران ... و جمال علم، قدرت، با ی،خوددوست غریزه اساس بر بتواند

 فریفتـه  ممکـن اسـت   فـردي  نیچنـ   ؛شـود  یمـ  پدیدار او در عزت احساس درآورد،

 کـه  جاست این .است واقعی عزت فاقد صورت این در که گردد خویش يها یژگیو

 برخـی  عزت در احساس زیرا کند؛ ایجاد متربی در را واقعی عزت احساس باید مربی

   1.نیست چیزي وهمی و انحرافی يها یخوددوست و نفس حقارت جز موارد
 و خـواري  بـا  تـوأم  را خلق نزد بزرگی و عزت دعا، حضرت در دلیل، مینه هب
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 سـان  نیبـد  و دنهخوا یم خود نزد ريهظا ارجمندي و دنیایی کردن مقام ارزش کم

  :دنسپار یم خدا هب را خود و کنندمی را کنترل بزرگی و عزت احساس
موجودي بعـد از تـو    یچهو  هماند یباقتو بعد از تمامی مخلوقات، ! پروردگارا
و  هگرفتـ  أتر کـس از تـو نشـ   هـ کار نیک  !پروردگارا .د داشتهوجود نخوا

خود اوست، پس نیکوکار از یـاري و   هاز خطا و اشتبا ،ر فردهاي زشت هکار
کار زشت انجام داد، غیر تـو فـرد دیگـري را     هنیست و آنچ ازین یب عنایت تو
  .است هحکومت تو خارج نشد قدرت و و از تحت هپیدا نکرد

م و ددایت شـ هـ سوي دینـت،   هتو ب هوسیل هو ب هعنایت تو را شناخت! اهبارال
چـون   هو کسی کـ  است ه، پس اي کسی کشناختم یتو را نم ،اگر یاریت نبود

و وسـعت   بر محمد و خاندانش درود فرست و اخالص در عمـل  ،او نیست
ت عمـرم را آخـرین سـاعات    ترین سـاعا هخدایا ب !من عطا فرما هدر روزي ب

تـرین  هقـدر فرمـا و ب  مایم هـ ترین اعمالم را آخرین کارهو ب هقرار د ام یزندگ
   1.کنم یتو را مالقات م هک هقرار د لحظاتم را زمانی

ـ  رسیدن براي احساس عزت ایجاد متربی، در ذلت احساس رفتن بین از براي  هب
 ا نقـش هـ تن ،عـزت  احسـاس  تهـ ج ایـن  از .اسـت  مطلـوب  واقعی و پایدار عزت

ـ  تـذلل  و عبودیت پرتو در اهتن نیز واقعی عزت .کند یم ایفا را يساز هنیزم  هدرگـا  هب
  .بود دهخوا ریپذ امکان یهال

 ذات بـر  هتکی و پرودگار عزت هب یازیدن دست با عبودیت، هسای در ترتیببدین

 از يازین یب هب ،یهال عزت پرتو در و کند یم هکوتا مردم از دست ،او و قدرتمند عزیز

  .رسد یم خلق
تربیـت   و تعلیم اصول نیتر ییبنازیر و نیتر مهم از» اصل عزت« رسد یم نظر هب

 را خود رگزه بیابد، عزتمند را خویشتن خود، درون در متربی اگر زیرا ؛است اسالمی
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 ياهـ  یپست هب تريکم بسیار گرایشکم دست یا و سازد ینم هآلود ،هگنا و عصیان هب
  .دهد یم نشان خود از اخالقی و نفسانی

 
   هنتیج
سطح  هبرتر برد تا ب اش يانسان را از سطح ماد هآن است ک ،نید يدف وااله

 . یابد می یمختلف تعابیر متفاوت انیدر اد یهال این سطح. برساند یهال

 ییغـا  تیـ واقع ایـن خـود، از   یدتیـ عق ياهـ  هتناسب آموز هاز ادیان، ب کیره
 ییغـا  تیـ واقع هاند کـ  دیگر مشتركت با یکهج نیخاص دارند، اما در ا يریتعب

 کیرا در  انیاد همه تیغا توان یم نیبنابرا. دانند می یسته قتیخود را اصل حق
 يمحـور  حـق  هب يا را از خودمحوره اند تا انسان هآمد انیاد هکرد ک هخالص هجمل

 . برسانند

. مرکـب از تربیـت و اخـالق اسـت     يا هواژ» تربیـت اخالقـی  «از سوي دیگر، 
بـراي تحقـق    هبـدین بیـان کـ   . سروکار با دو علم تربیت و اخـالق دارد  ،رو نیازا

ـ آ یم مـ همدد  هدو دانش مذکور ب ،تربیت اخالقی م ایـن دو دانـش   هسـ  ه، البتـ دی
و تربیـت در   کند یاخالق نقش اصلی را بازي م هگفت ک توان ییکسان نیست و م

  .محتواي اخالق است هبراي تحقق بخشیدن بم هخدمت آن و ابزاري م
شکوفاسازي،  براي ییاه هویکارگیري شهو ب يساز هنیفرآیند زم ،تربیت اخالقی

ا و آداب اخالقی و اصالح و از بین بردن صـفات،  هتقویت و ایجاد صفات، رفتار
   .در خود انسان یا دیگري است یراخالقیا و آداب غهرفتار

الح و صـ  بـاب و شـامل   هبعد اخالقی تربیت داراي سـ  7حسناز منظر امام 
  .استاخالقی  هاصالح، پیرایش صفات مذموم اخالقی و کسب صفات حسن

  :این مورد به طور خالصه در جدول ذیل نشان داده شده است
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 7امام مجتبی هشیانددر  بعد تربیت اخالقی

  ها نهیزم  ابواب  بعد تربیت

تربیت 
  اخالقی

  صالح و اصالح
اصرار  ،توبه و انابه، اطاعت امر خدا، از معاصیدوري 

  ناحلشرکت در مجالس صا، به گناهنکردن 
پیرایش صفات مذموم 

  اخالقی
پرهیز از صفاتی چون حسد، حرص، خشم، 

  ، طمعناشکیبایی

 کسب صفات حسنه اخالقی
کسب صفات حسنه اخالقی مثل صبر و بردباري و 

  تواضع
ــ ــه ــ يا هیچ جامع ــد ینم ــی و ارزشــی  توان ــ ،مســتقل از مالحظــات اخالق  هب
 مسـأله  هکـ  علـت این  هنگی خود اقدام نماید؛ بهاجتماعی و فر امور یبخش سامان

نگـی،  هتمامی مناسبات اجتمـاعی، فر بر  هستند که ییاه همقول، اه اخالق و ارزش
ـ  هضـرورت توجـ   بر تأکید بـر  هعالو گذارداثر میاقتصادي، سیاسی و رفتاري   هب

 اي درست آموزش اخالقی وها و رویکرده روش هب ها، توجه اخالقیات و ارزش

اخـالق و  در مـورد   هامـاتی کـ  ها و ابهبسـیاري از تردیـد  . اسـت نیز مهم ارزشی 
ـ   علت هب هتردید در ضرورت، بلک سبب هلزوماً ب ها وجود دارد، نه ارزش  هتردیـد ب
این . اي مربوط استهداهاخالقی در مدارس و دیگر ن آموزش و تربیت ياه روش

-میخاص و روشن تربیت اخالقی و ارزشی ناشی  تردید نیز خود از فقدان مدل
اي مـؤثر تربیـت اخالقـی و    هـ رویکرد ا وهـ  بنابراین، تبیین و ارزیابی روش. شود

تربیـت اخالقـی و    هت حل معضالت مربوط بهگام مؤثري در ج تواند یم ،ارزشی
  :مین اساسهبر  .حساب آید هارزشی ب

بـدون   شـود  یمـ  همراکز آموزشی و متولیـان آمـوزش و پـرورش توصـی     هب -
و حتـی تربیـت نیـرو،     هیختـ هاي مـتخص و فر هـ ی و بـا جـذب نیرو  زدگـ  شتاب
و تربیت دینی  و شناختي منظم و منطقی را براي تبیین اه شهپژوي از ا همجموع
 هپشـتوان  ی کنند و از اقـدامات بـدون  هی، ساماندو اخالقآن با نظام ارزشی  هرابط

 هیی کـ اهـ  هیفرضـ از نقد، اصـالح و تکمیـل    هعالو هب. نظري قوي اجتناب ورزند
  .، غفلت نورزندردیگ یمخود  هصورت عملی ب
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ـ  هبا توج شود یماد هپیشن ،تربیت اسالمی گرانپژوهش هب - ي اهـ  يدشـوار  هب
دایت آموزش و پرورش هدر  اه آنتربیت دینی و رسالت بزرگ  هش در زمینهپژو
ي اهـ  انجمـن و بـا تشـکیل    ندیزهو سطحی پر هاي پراکندهاسالمی، از کار هجامع

اي خـود را عینیـت   هکاري نزدیک با مجریان آموزش و پرورش، ادعامهعلمی و 
اي معنوي و هتأمین نیاز(دو کارکرد  هک کنند هبخشند و آموزش و پرورشی را ارائ

 و نیـز  قـرآن  از هبا اسـتفاد  هژیو هب، موارد زیر باشد را توأمان دارا) مادي و تمدنی
  :ستنده شایسته توجه هدر این زمین :نامعصومو  9سنت پیامبر

در تربیت دینی در مـدارس نظـام آمـوزش و     اخالقیرویکرد  هتبیین جایگا -
  ؛پرورش ایران

ا در تربیت دینـی در نظـام   هو دیگر رویکرد اخالقیرویکرد  بررسی تطبیقی -
  ؛آموزش دینی در ایران

  ؛در تربیت دینی اخالقی بود عملکرد رویکردهاي بهکارهرا بررسی -
  ؛تربیت دینی در ایران هب اخالقیرویکرد  هب هشناسانآسیب هنگا - 

اي درسـی  ه هدینی با محتواي برنام تربیت هب اخالقیبررسی تناسب رویکرد  -
  .آموزش دین در مدارس ایران
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  7شناسی روایات امام مجتبیگونه
 
  1زهرا محققیان

  2پرستسعیده اقارب
  

  چکیده

مھـم امامـان  یھا رسـالتیکـی از  ،قـرآنتبلیغ دین، بیان احکـام و تفسـیر 
 7بـیوجود مبارک امـام مجت از مانده یباقی قرآنمیراث . است :معصوم

شـمار هبـ :تیـب اھلاعلی و عظیم ذخـایر تفسـیری  یھا نمونهاز یکی  نیز
 یبـردار بھرهو مـورد  نشده شناختهشایسته  طور بهھنوز  متأسفانهکه  رود یم

  .است نگردیده
 اسـاس بـر ،تحلیلـی -پژوھش حاضر درصـدد اسـت تـا بـه روش توصـیفی

مختلف کـالم ایشـان  ھای گونهبه استخراج  ،7ی امام حسنقرآنگفتارھای 
یـن پـس از معرفـی اجمـالی ا ،بـه ھمـین دلیـل. آیات وحی بپـردازد درباره

 ھای یافتـه. شـده اسـت بندی دسـتهآموزگار الھی، گفتارھای ایشان بررسی و 
ی این امام ھمـام، در پـنج گونـه یعنـی قرآنگفتارھای  دھدنشان میپژوھش 

است که  پذیری تقسیمقرآنروایات تفسیری، بطنی، تطبیقی، استشھادی و علوم 
گفـت  تـوان می ،رو ازاین. شوند میھریک نیز خود به موارد مختلفی تجزیه 

که ایشان ھمواره به آیات الھـی توجـه داشـته و در ضـمن گفتـار و اعمـال 

                                                           
 - دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفھان و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی.  1

z.mohaghegh  @yahoo.com  
  - agharebsaeedeh@yahoo.comاصفھاندانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه .  2

mailto:z.mohaghegh89@yahoo.com
mailto:agharebsaeedeh@yahoo.com
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حکومت معاویه (زمانه خاص اوضاع ویژه مختلف به ھای صحنهخویش، در 
 بخـش روحاز آیـات  ،صریح یا ضمنی صورت به ،)و وجود انواع فرق اسالمی

-هتـأثیر بـ ،ھا گونـهبدیھی است آشنایی با ھریک از این . اند بردهالھی بھره 
داشته و تنھا در پرتو ایمان به ھمتـایی  قرآنآیات  درستسزایی در شناخت 

  .راه کمال را پیمود توان می، قرآنایشان با 
  .، تفسیر، تطبیق، استشھادقرآن، 7امام مجتبیشناسی، گونه :واژگان کلیدی

  
  مقدمه

 بـراي  پـژوه  قـرآن  و مفسـر  اصلی منابع از اسالمی، یکی علوم دانشمندان از نظر
اسـت کـه در    :معصـومان  از احادیث مندي بهره ،قرآن معارف شناخت و آگاهی
 بنـابراین  1.انـد  شـده کریم به فضیلت اذهاب رجس و کرامت تطهیر معرفی  قرآن

ي امـر  کـریم،  قرآن تفسیر يبرا :معصومانگفتارهاي  از گیري بهره گفت توان می
 شناسـی  روشو  ها گونه به یقرآن فمعار پژوهندگان ،از دیگر سو. است يضرور
-این با. کردندمین توجه جدي صورت به اخیر، هاي دهه از پیش روایات تا انواع

 برانگیزي تحسین تالش تفسیري، روایات تنظیم و آوريجمع در خود پیشینیان که
 کـه ایـن  گو. اند نکرده روایات گوناگونی به اي اشاره چندان ؛اند داده نشان خود از

ـ نا نکته این کشف به آنان  از شـماري  اخیـر،  هـاي دهـه  در امـا  بودنـد؛  نشـده  لی
 اقـدام  هـا  گونـه  ایـن  گـذاري  نـام  و اسـتقرا  بررسـی،  به یقرآن معارف پژوهندگان

 ایـن  از تـر  آسـان  منـدي  بهـره  بـه  انـواع،  این یافته نظم شناخت تردید بی. اند کرده
کـه   کنـد  مـی به شبهه کسانی را فراهم  گویی پاسخانجامید و زمینه  خواهد روایات

واکـاوي و   چنین هم 2.کنند میتفسیر باطنی متهم  دربارهشیعه را به گرایش افراطی 

                                                           
  .۳۳سوره احزاب، آیه.  ١
  .ق۱۳۹۶دارالکتب الحدیثه، : ، قاھره۷۶-۷۷ص، ۳، جالتفسیر والمفسرونذھبی، .  ٢
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بـه تفسـیر    یـابی  راهبـراي   اي دریچـه  :معصـومان گفتارها و سخنان  بندي دسته
  . متن هدایت الهی است هاي آموزهاز  تر عمیق مندي بهرهجا و از آن قرآن درست

درصدد است بـه فراخـور بضـاعت و گنجـایش خـویش، بـا        ،حاضرپژوهش 
مختلـف   هـاي  گونـه به اسـتخراج   7امام مجتبیتفحص در زندگی و گفتارهاي 

 و تحلیـل  نوشـتار  ایـن  در کـه  روایـاتی . ی این امام همام بپـردازد قرآنگفتارهاي 
منـابع متـأخر اسـتخراج     بعضـاً و  امامیـه  منابع متقـدم  از غالباً ،شده شناسی روش
 دلیـل  بـه امـا   ،داردنیـز اهمیـت    روایـات  ایـن  يسند و بررسی نقد البته. اند شده

تنهـا بـه   چنـین ایـن نوشـتار    هم. شودبه آن پرداخته نمیجلوگیري از اطاله کالم، 
و مخـالف   قـرآن روایاتی استناد کرده که عالوه بـر عقالنـی بـودن، در تضـاد بـا      

امید است پژوهش حاضر راه را براي سـایر تحقیقـات   . وحیانی نباشند هاي آموزه
  .در این حوزه بگشاید

  
 7گذري بر زندگی امام مجتبی. 1

 به چشم نهیمد در يهجر سوم سال رمضان ماه مهین در امامت مولود نینخست
 دیسـ  و سبط ،یمجتب القابش نیمشهورتر و »محمدابو« ایشان هینک .ندگشود 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
 چهلـم  سـال  رمضان 21 در 7امام مجتبی. گذراند انبزرگوارش پدر محضر در را

 و مهـاجر  زبـدگان  و بزرگـان  ویـژه  بـه  مـردم  ياریاخت و یعموم عتیب با ،يهجر
 1.نـد دیگرد نیمسـلم  امامـت  دار عهده و ندزد هکیت یاله خالفت یرسک بر ،انصار
 کـه  اسـت  حضـرت  آن بـا  هیمعاو صلح انیجر ایشان یزندگ در حادثه ترینمهم

                                                           
دفتر نشر و فرھنگ اسالمی، : ، قم۱۲۷-۱۲۰، ص7زندگانی امام حسن مجتبیسیدھاشم رسولی محالتی، .  ١

۱۳۶۹.  
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 بـه  يبرا 7حسن امام موفق تالش. است پژوهش این هدف از خارج آن، تحلیل
 يریـ گیپ را حضرت قتل طرح هیمعاو که شد باعث ،صلح اهداف نشاندن کرسی

 سـلطنت  بـه  یاسـالم  خالفـت  لیتبد یعنی خود نیرید خواسته به بتواند تا دینما
 توسـط  را آن و کـرد  هیته مهلک یسم ،ترتیب این به. بپوشاند عمل جامه ،یموروث
 28 روز در رنـج،  و درد یمـدت  از پس حضرت. خوراند او به حضرت آن همسر

 یشانا جنازه ،7نیحس امام برادرش. پیوستند لقاءاهللا به يهجر 50 سال صفر ماه
ـ  بـرد  9امبریـ پ روضه و مسجد يسو به دفن يبرا نماز و لیتغس از پس را  یول

  .ه شدندسپرد خاك به عیبق در هیام یبن جلوگیري اثر بر سرانجام
  
  7قرآن در کالم امام مجتبیاهمیت . 2

   :اند فرموده د و توصیف آنیمج قرآن در اهمیت شناخت 7مجتبی امام
ـ  و بضوئه جال جلیفل الصدور، شفاء و النور حیمصاب هیف قرآنال هذا ان  لجمیل

 الظلمـات  یفـ  ریالمستن یمشی کما ر،یالبص القلب اةیح ریالتفک فان قلبه، الصفۀ
   1.بالنور

 ها دل دیبا پس هاست؛ دل يشفا و تیهدا درخشنده هاي چراغ، قرآن نیا در 
 کـه  را قلـب  ،نشیفـرام  به دادن گوش با و ساخت روشن تابناکش فروغ با را

ـ ز ؛گذاشـت  ارشیـ اخت در اسـت  بـدن  یفرمانـده  مرکز  وسـیله  قلـب بـه   رای
 ،نـور  پرتو در رهروان که طور همان ،یابد می را خود روشن یزندگ دن،یشیاند
  .رهند می و ندگذرمی ها تاریکی از

 را آن و کنـد  مـی  بیـ ترغ قـرآن  به را جامعه خود، کالم نیا در 7یمجتب امام
 و شـمارد  می نور را آن از ییجز هر. داند می جامعه و فرد يبرا بخشحیات یکتاب
ـ  در را ها تاریکی که يرهرو يبرا و کند می مداوا آن توسط را ها مرض  دارد، شیپ
  .داند می يابد سعادت به دنیرس و ییرها وسیله تنها را قرآن

                                                           
  .ق۱۴۰۳مؤسسه الوفاء، : ، بیروت۱۱۲، ص۷۵، جبحاراالنوارعالمه مجلسی، .  ١
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 از يرویـ پ ضـرورت  دربـاره  ،یآسمان کتب نیب یاجمال اي مقایسه در چنین هم
   :فرمایندمی دیمج قرآن

ـ  اماما فاتخذوه ،قرآنال هذا ریغ ۀیبق ایالدنیف یبق ما  ان و هـداکم  یعلـ  دلکمی
 به عملی لم من منه أبعدهم و حفظه،ی لم ان و به عمل من قرآنبال أحق الناس

 ان: قـال  و .أخطـا  فقد فأصاب هیبرأ قرآنال یف قال من: قال و .قرأهی کان ان و
 حاللـه  أحلوا الجنۀ، یال قوما قودی. سائقا و قائدا امۀیالق ومی ء یجی قرآنال هذا
 و حـدوده  عوایضـ  النـار،  یال قوما سوقی و بمتشابهه، آمنوا و حرامه حرموا و

   1؛»محارمه استحلوا و أحکامه
 را آن پس اند؛ رفته انیم از و شده تحریف هیبق ،قرآن جز یآسمان هاي کتاب از

 مـردم  نیبهتـر  .برد می درست راه به را شما قرآن تنها و دیده قرار خود راهبر
ـ آ اگرچـه  کنـد،  عمـل  آن احکـام  به که است یکس ـ ننما حفـظ  را اتشی  و دی
. کند تالوت را اتشیآ اگرچه نکند، عمل قرآن به که است یکس مردم نیبدتر
 درسـت  کـه  شود معلوم بعد و دینما ریتفس خود يرأ و نظر با را آن کس هر

 شـود  مـی  حاضر امتیق روز در قرآن رایز ؛گشته مرتکب بزرگ ییخطا گفته،
 متشـابهش  بـه  و دانسـته  حرام را حرامش و حالل را حاللش که را یکسان و
 و نمـوده  تبـاه  را حـدودش  کـه  را یکسان و برد می بهشت به ،اند داشته مانیا

   .برد می دوزخ به ،اند دانسته حرام را حاللش و حالل را حرامش
بختی، باید از قالـب ظـواهر خـارج    براي خوش 7بنابراین از نظر امام مجتبی

از نعـم   منـدي  بهـره آن، موجبـات   بخـش  روحشد و با عمل به مفـاهیم و تعـالیم   
  : فرمایند می باره دراینایشان . اخروي را براي خویش فراهم نمود

 حالله أحلوا الجنۀ یال قوما قودی سائقا و قائدا مۀیالق ومی ء یجی قرآنال هذا ان
ـ  قومـا  سـوق ی و بمتشابه آمنوا و حرامه حرموا و  و حـدوده  عوایضـ  النـار  یال

   2.حرامه استحلوا و أحکامه

                                                           
  .۱۳۷۷اسالمیه، : ، تھران۱۰۲ص، تحقیق عبدالحسین رضایی، ارشادالقلوبحسن دیلمی، .  ١
  .۱۰۳ص، ھمان.  ٢



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    168

 دسـته  دو به را مردم و بدایمی ظهور امام و رهبر صورت به امتیق صحنه در
 را آن حـرام  و حـالل  کردنـد،  عمـل  قـرآن  بـه  یکسـان ) الـف  :کند می میتقس
 قـرآن  شـدند،  رایپـذ  قلب با را آن متشابه و آوردند جا به هست که گونه همان
 و حـدود  کـه  آنـان ) ب .نمایـد  مـی  تیهـدا  دانیجاو بهشت سوي به را آنان
 حـالل  و کردنـد  يتعـد  آن محرمـات  بـر  و نمودنـد  عیضـا  را قـرآن  نیقوان

  .سازد می روانه) جهنم( آتش يسو به را آنان قرآن شمردند،
  
  7قرآنی امام مجتبیشناسی گفتارهاي گونه. 3

 نزول ؛باشد مربوط کریم قرآن شئون از شأنی به که گویند تفسیري ی رااحادیث
 کـه  جـا آن از امـا  1.تأویـل  یا تنزیل و باطنی معناي ظاهري، معناي آن، قرائت آن،

 2.هاسـت  آن مـدالیل  و مقاصـد  کشـف  و قـرآن  آیـات  معانی بیان معناي به تفسیر
 تـر  بیش و است قرآن درباره ائمه سخنان از بخشی تنها تفسیري، روایات رو ازاین
 و جـري  مـوارد  برخـی  در بلکـه  نبـوده  تفسـیر  نوع از روایی، تفاسیر در احادیث
 چنـین هـم  4.است بطن قبیل از نیز دیگر برخی در 3.مصداق بیان برخی در، تطبیق

 فضایل و خواص استشهاد، قبیل از مواردي فوق، موارد بر عالوه روایی تفاسیر در
 منظـور  بـه  ،حاضـر  نوشـتار  دلیل همین به. دارد وجود نیز نزول سبب و هاهسور
 و پـژوهش  دقـت  افـزایش  نیـز  و مـوارد  سایر با تفسیري احادیث خلط از پرهیز

 را آن و برگزیـده  تفسیري روایات جايه ب را یقرآن گفتارهاي عنوان آن، جامعیت
  . پردازدمیاعم از روایات تفسیري  کریم قرآن شئون از شأنی به که دانسته روایاتی

                                                           
  .۱۳۸۵ ،۴۶۵ص فر، احسانی.  ١
 تفسیرآملی،  عبداّهللاٰ جوادی ق؛۱۴۱۷ دفتر انتشارات اسالمی،: ، قم۴ص ،۱ج ،المیزانعالمه طباطبائی، .  ٢

  .۱۳۸۱ مرکز نشر اسراء،: ، قم۱۶۸ص ،۱،جتسنیم
  .۳۵۰ و ۲۴۰ص ،۷ج ؛۵۹ص ،۲ج ؛۳۹۲و۴۱ص ،۱ج المیزان،.  ٣
  .۲۹۳ص ،۱۶ج ؛۳۰۲ص ،۱۹ج ،المیزان.  ٤
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که از طریـق منـابع    را ی ائمهقرآنشناسی این گفتارهاي اما برخی مفسران گونه
و تـاکنون تعـاریف    داده انجـام است، بـه طـرق مختلـف     گیريپی قابل روایی نیز 

ترسیم فضاي نزول، ایضاح لفظـی، ایضـاح مفهـومی،    . اندآوردهمتعددي براي آن 
، قـرآن معنایی، بیان حکمت و علت حکم، اسـتناد بـه    هاي الیهیان بیان مصداق، ب

انـواع ایـن    تـرین  کاملاز  ،و تعلیم تفسیر قرآنبا  گویی پاسخبیان اختالف قرائت، 
که براي جلـوگیري از   اندآوردهبرخی نیز موارد دیگري  1.آید میبه شمار  ها گونه

  2.گردد میاطاله کالم، تنها به ذکر آدرس آن اکتفا 
به انواع  ،با توجه به کارکردها 7قرآنی امام مجتبیدر این پژوهش، گفتارهاي 

روایات تفسیري، روایات تأویلی، روایات تطبیقی، استشهادات و روایات مربـوط  
  :گرددمیشرح هریک بیان  ،که در ادامه شده تقسیم ی قرآنبه علوم 

  
 روایات تفسیري -3-1

کـه از آن  است  7ي تفسیري امام حسنها گونهاز  ،تبیین معناي ظاهري آیات
ـ گفتارهـاي   تمـام بـه   معمـوالً این تعبیر . شودمی به روایات تفسیري تعبیر ی قرآن

ایـن پـژوهش کـه در ادامـه      بندي تقسیماما بر اساس  گردد؛ میاطالق  7معصوم
در نظر گرفتـه   7مجتبی ی امامقرآنبخشی از گفتارهاي  ،، روایات تفسیريآید می

  :گرددمیار بررسی شده که به اختص
  

  قرآنتبیین واژگان ) الف
اهمیـت بسـزایی    قـرآن براي تفسـیر   ،یابی به فهم واژگان در زمان نزولدست

. اسـت  9از منابع مهم براي برخوردار شدن از ایـن فهـم، روایـات پیـامبر     .دارد
                                                           

  .۱۳۸۹، سال پانزدھم، علوم حدیثشناسی و حجیت، مجله روایات تفسیری شیعه، گونه« مھدی مھریزی، .  ١
  . ۱۳۹۰دارالحدیث، : ، قم۱۱۳-۱۳۳، درآمدی بر تفسیر جامع رواییشھری،  محمدی ری.  ٢
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پرداختـه از   قـرآن  هـاي  واژهبه تبیین  نیز 7ز روایات تفسیري امام حسنبرخی ا
نقـل   7ن حسن از طرق خویش از امام حسنموسی بن عبداهللا ب بنعبداهللا جمله

. پرسیدند 1)ِبَقَدر َخلَْقنَاهُ  شْیءٍ  کلَّ  ِإنَّا(آیه  در »ردقَ«مورد معناي  درکرده که از ایشان 
  : ایشان فرمودند

، بـه انـدازه   ایـم  آفریـده فرموده که ما هر چه براي اهل دوزخ  عزوجلخداي 
  2ستها آناعمال خود 

-است که بـه دلیـل طغیـان    شدهالكه هاي امتداستان  دربارهسیاق آیه فوق، 

ـ  سـر  ه گري، عذاب الهی به ایشان رسید و در آخرت نیز همواره در آتش دوزخ ب
بنابراین کالم امام که به اهل دوزخ اشـاره  . و راه نجاتی براي ایشان نیست برند می

  3.در دنیاست اندارد، برگرفته از سیاق آیه و حاصل اعمال و رفتارهاي کافر
کـه   اندرا صاحبان عقل خوانده »اولوااللباب«در روایت دیگري، واژه  چنین هم

حاجت نماید تا بدین ترتیـب،   انسان باید هنگام پیشامد، تنها از ایشان درخواست
  : عزت انسان حفظ شود

: قـال  أهلهـا؟  من و اهللا رسول ابنی: لیق. أهلها من فاطلبوها الحوائج طلبتم اذا
 هـم : قـال  )األلباب أولوا تذکری انما(: فقال ذکرهم، و کتابه یف هیال قص نیالذ

   4.العقول أولوا
ـ کرد حاجـت  درخواست وقت هر  پسـر  يا«: گفتنـد  .دیـ بخواه اهلـش  از د،ی

 بـازگو  خـود  کتاب در خداوند که هاآن«: فرمود »ست؟یک آن اهل خدا رسول
 ".پذیرنـد  مـی  تـذکر  خردمنـدان،  کـه  همانا": فرموده و نموده ادشانی و کرده
   ».ورانندهشیاند ها آن«: فرمود

                                                           
  .۴۹سوره قمر، آیه .  ١
  .ق۱۴۱۶مھر، : ، تھران۳۸۳، صالشرایععللشیخ صدوق، .  ٢
  ۸۲، ص۱۹، جالمیزان.  ٣
  .۱۳۸۶عطارد، : ، تھران۷۲۷محمدرضا عطایی، ص: عزیزاّهللاٰ عطاردی، مسنداالمام المجتبی، مترجم.  ٤
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ع( آیه در »یکرس«واژه  تبیین در 7حسن امام چنین هم س ک وس ات  هیرْ او ـم الس 
ض وأَر ایشـان   ».اسـت  عرش همان یکرس« 1؛»العرش هو یالکرس« :اند فرموده )الْ

هم و( در ذیل چنین هم م ۀَک أَلْزَ مقْو ل   : فرمودند "تقوا"واژه  درباره 2)يالتَّ
آن کفـه اعمـال در روز قیامـت     واسطه بهاالاهللا همان حقیقت تقواست که الاله

  3.شود میسنگین 
  
  شرح آیات) ب

توضیح و  منظور به قرآندر ذیل آیات  7از روایات تفسیري امام حسنبرخی 
 اللهـان  أذن وتیـ ب یفـ ( کریمه آیه ریتفس در آن حضرت. است رفع ابهام از آیات

   :فرمودند 4)اسمه ها فی ذکری و ترفع
 هـو  و لـه  أوفق )اسمه ها فی ذکری و( میبالتعظ لکن و بالبناء ترفع أن أمراهللا ما
   5؛ذکره کل یف عام

 گـردد،  بـزرگ ] مسجد مثالً[ ساختمان با او ادی که است نداده دستور خداوند
 تـر  مناسـب  »شود ادی] ها خانه[ آن در يو نام و«] شود ادیاگر [ میتعظ با یول

  .است يجار خداوند يذکرها تمام در موضوع نیا و است
 خداونـد  کـه  احقـاف  سـوره  آیـه  در توضیح عذاب قـوم عـاد ذیـل    چنین هم

ـ  ال فأصـبحوا  ها رب بأمر ء شی کل تدمر(: فرماید می  تنـدباد [ 6؛)مسـاکنهم  اال يری
 يآر. کنـد  مـی  نـابود  و کوبـد  مـی  درهم پروردگارش فرمان به را چیز همه] عذاب

                                                           
  .م۱۸۹۹دارصادر، : ، بیروت۹۰، ص۱البلخی، البداء والتاریخ، ج.  ١
  .۲۶سوره فتح، آیه.  ٢
  .۱۳۸۷بوستان کتاب،: ، قم۱۲۰۹، ص۲، جیرالقرآناالصفی فی تفسفیض کاشانی، .  ٣
  .۳۶سوره نور، آیه.  ٤
  .ق۱۳۱۸العربی، دارالکتاب: ، بیروت۶۸، ص۳ج، الکشاف ،زمخشریمحمود .  ٥
  .۲۵سوره احقاف، آیه.  ٦
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 چشـم  بـه  هایشـان  خانـه  جـز  يزیـ چ کـه  درحالی رساندند، صبح به را شب ها آن
   :فرمودند ،»خورد نمی

   1؛منهم اءیأش ال و ایبقا يتر ال
  .ییایاش نه و بینی می اي بازمانده نه آنان از

  
  قرآنبه  قرآنتفسیر ) ج

از صـدر اسـالم    پژوهـان  قـرآن ران و مفسـ  يهـا  روش، از قرآنبه  قرآنر یتفس
در  زیـرا ؛ آورنـد  یمـ ر بـه شـمار   ین روش در تفسیآن را اول ینون بوده و برخکتا

ـ ا 2.میر آن را بخواهی، تفسقرآند از خود یگر بایز دیش از هر چی، پقرآنر یتفس ن ی
وه ین شـ یارآمـدتر کمورد استفاده و استناد بـوده ،   :ه از عصر معصومانکروش 
ـ از آ يثرکاستفاده حدا یعنی قرآنبه  قرآنر یتفس. است يریتفس  قـرآن گـر  یات دی
به هـم   یکا نزدیسان یک ها آن يه موضوع و محتواکگر ید يا هیآن مراد ییتب يبرا

ـ ، با توجـه بـه آ  یتعال يخدا یبه مراد واقع یابی دست ،ن روشیدر ا 3.هستند ات ی
بودنـد،   قـرآن ن ی، مبقرآنح یه به تصرک 9رمکامبر ایپ 4.گردد یمامل ک قرآنگر ید

  : دیفرما یم قرآن یانیوه بیدرباره ش
 يناسـازگار  ها آنان ی، پس مکنند یمق ید و تصدییگر را تأیدیک قرآن يها هیآ

   5!دینکفین یگونو ناهم
ـ آ یبودن بعض کننده قیتصدر و یتفس ـ گـر، بـه ا  یبعـض د  يبـرا  قـرآن ات ی ن ی

ره یآن حضـرت در قالـب سـ   . شوند یمر یگر تفسیدیکناظر به  ها آنه کمعناست 
                                                           

  .۵۲۴، ص۳، جالکشاف.  ١
، ۱م؛ ذھبی، ھمان، ج۱۹۸۰منشورات دارمکتبه الحیاه، : ، بیروت۳۹، صالتفسیرمقدمه فی اصولابن تیمیه، .  ٢

  .۱۴۲۳دارالقلم، : ، دمشق۱۵۰، صالدراسینتعریف؛ عبدالفتاح خالدی، ۳۸ـ۳۷ص
  .۱۳۷۹، ۳۶۱ی، صزنجان دیعم.  ٣
  .۶۱، ص۱، جتفسیر تسنیم.  ٤
  .۱۳۹۹دارالرساله، : ، بیروت۶۹۱، ص۱، جکنزالعمالمتقی ھندی، .  ٥
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ز یـ ن :انمعصـوم سیره . ندآموخت یمش یاران خویوه را به ین شیز ایخود ن یعمل
 یگر سـابقه طـوالن  انیامر بن یبود که ا قرآن، استفاده از خود قرآنات یر آیدر تفس

 گـر یدیک يایرا گواه، گو قرآنات ینیز آ 7یامام عل 1.است قرآنبه  قرآنر یتفس
  2.اند خواندههم  گر قیتصدو 

استناد آیات به آیات بود کـه   شان يریتفس يها وهیشنیز یکی از  7امام حسن 
نمونه، روزي مردي براي . شودیماستفاده  از آنی قرآن يها داللتدر تبیین مراد و 

   :فرمود 3»ست؟یدر سوره بروج چ مشهود و شاهد از مراد«: دیپرس یشانا از
 عزوجـل  سـمعته  امـا  امـۀ، یالق ومیف المشهود اما و 9فمحمد الشاهد اما نعم
ـ  ذلـک  و(: یتعـال  اهللاقـال  و 4)راینذ و مبشرا و شاهدا ارسلناك انا(: قولی  ومی

   5)مشهود ومی ذلک و الناس له مجموع
 يخـدا  که يا دهینشن ایآ. امتیق روز مشهود، و است 9محمد شاهد اما بله،
 و«: فرمـود  و »میا فرستاده دهنده میب و مبشر و شاهد را تو ما«:دیفرما یم بزرگ

  .»باشد مشهود روز، آن و ندیآ گرد آن يبرا مردم که است يروز نیا
  

 سنت به قرآن تفسیر) د

 هـاي  راه تـرین  ضـروري  و بهتـرین  از یکـی ، :سنت معصومان به آنقرتفسیر

اصـول   و تفسـیر  علـم  منابع از یکی :معصومان سنت واقع در است قرآن شناخت
 بـر  :طـاهرین  عتـرت . اسـت  یقرآن معارف به یابیدست يبرا تحقیق و بررسی

 بـدون  دو، آن از یکی تمسک به که هستند قرآن يهمتا ثقلین، متواتر اساس حدیث

 کامـل،  دیـن  به یابیدست يبرا ،رو ازاین .است ثقل دو هر كتر با ي، مساويدیگر

                                                           
  .۱۲، ص۱، جالمیزان.  ١
  .۱۳۶۶آستان قدس رضوی، : ، مشھد۲۲۷، ترجمه محمود فاضل، صالتأویلحقایقسیدرضی، .  ٢
  .ق۱۳۸۱مکتبه ھاشمی، : ، تبریز۵۴۳، ص۱، جالغمهکشفبن عیسی اربلی، علی.  ٣
  .۴۵سوره احزاب، آیه .  ٤
  .۱۰۳سوره ھود، آیه .  ٥
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 نیـز گـاهی   7حسن امام 1.باشد يدیگر به تمسک با همراه باید به هرکدام اعتصام

بهـره   پدر و جـد خـویش   روایات برخی خویش، از يتفسیر مطالب بیان بر عالوه
ـوهم  و( ذیـل آیـه   ،در روایتـی  ،نمونه براي. اند برده فُ ق  ـم ه نَّ ون  إِ ـؤُلُ س از قـول   2)م
  :فرمودند 9پیامبر

 سـؤال او  کـه در مـورد چهـار چیـز از    مگـر ایـن   دارد برنمیبنده هیچ قدمی  
عمرش را که چگونـه طـی    .2 ؛جوانیش که در چه راهی گذرانده .1: شود می

محبـت   .4 ؛مالش را که از کجا آورده و در چه راهی خـرج نمـوده   .3 ؛کرده
  3.:بیت اهل

  
  قرآنتفسیر موضوعی ) ه

ــی از روش  ــیر موضــوعی یک ــد و  روش تفس ــاي کارآم ــديه ــه  ج در عرص
-اي سامان را به شیوه قرآنتوان معارف  می ،تفسیر این با کمک. است یپژوه قرآن

هـا و   شمار هر عصري ارائه نمود و پاسـخ  مند و سازگار با نیازها و موضوعات بی
 ،هـاي ذاتـی تفسـیر موضـوعی     انمنـدي تو. دکردریافت  قرآنکارهاي عملی از راه

بـه رویکردهـاي جدیـدي از تفسـیر موضـوعی       گـران پـژوهش موجب شـده تـا   
هاي تفسـیر   کاستی به دلیل ،در سده اخیر قرآناقبال به تفسیر موضوعی . بیندیشند

ــایی تفســیر موضــوعی   ایــن روش در ســیره  .اســتترتیبــی و کارآمــدي و توان
در  .خورد یمبه چشم  قرآنط آیات در ذیل موضوعات مختلف توس :نامعصوم

ـ یـک موضـوع    دربـاره نیـز ایشـان   7برخی احادیث امام حسن ی، جمـالت  قرآن

                                                           
  .۱۳۲ص ،۱، جتفسیر تسنیم.  ١
  .۲۴صافات، آیهسوره .  ٢
  .۲۱۷، ص۱ھمان، ج ؛ شیخ صدوق،۱۴۰۷، ص۲ھمان، ج فیض کاشانی،.  ٣
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 ،نمونـه  براي. اند پرداخته قرآنو بدین ترتیب به تفسیر موضوعی  فرمودهمتعددي 
   :فرمایندمی تقوا موضوعدرباره 

 کـل  بـاب  يالتقـو  و رضاه، یمنته يالتقو جعل و يبالتقو أوصاکم .... اهللا إن
 ن،یالمتقـ  مـن  فـاز  من فاز ،يبالتقو عمل کل شرف و حکمۀ کل رأس و توبۀ
 اتقـوا  نیالـذ  اهللا ینجـ ی و(: قـال  و )مفـازا  نیللمتق إن(: وتعالی تبارك اهللا قال

 مـن  أن اعلمـوا  و عبـاداهللا  فاتقوا )حزنونی هم ال و السوء مسهمی ال بمفازتهم
 فلحهی و رشده، له أیهی و أمره یف سددهی و الفتن من مخرجا له جعلی اهللا تقی

 و نیـی النب مـن  همیعلـ  اهللا أنعم نیالذ مع رغبته هیعطی و وجهه ضیبی و بحجۀ
   1قایرف اولئک حسن و نیالصالح و الشهداء و نیقیالصد

 نیآخـر  را تقـوا  و کـرده  سـفارش  يزکاریپره به شما را...  خدا که راستی به 
 حکمـت  هر سرآغاز و توبه هر دریچه تقوا ؛داده قرار خود يخوشنود سرحد

 يرسـتگار  بـه  .اسـت  يزگـار یپره بـه  یعملـ  هر شرافت و است یفرزانگ و
 يخـدا  کـه  شـدند  رسـتگار  تقوا وسیله به که یزکارانیپره آن دندیرس یواقع
 و »اسـت  يرستگار گاهیجا و لهیوس را زکارانیپره کهیراست به«: فرمود یتعال
 شـان یابیـ کام گـاه یجا به شدند زکاریپره که را یکسان خداوند و«: فرموده زین

 ،خـدا  بنـدگان  يا پـس  .»نشوند نیغمگ و نرسد شانیا به يبد که برد می باال
 او يبـرا  خداوند ،پیشه کند یاله يتقوا کس هر که دیبدان و دیباش داشته تقوا
 درك و رشد لیوسا و کند محکم را کارش و سازد فراهم ها فتنه از یشیگشا
 شیرو و کند يرستگار را او ،خود روشن لیدل کمک به و سازد فراهم را او
 کـه  آنان همراه به ،دیفرما عطا او به ،دارد لیم بدان را آنچه و گرداند دیسف را

 کـه  سـتگان، یشا و دانیشـه  و قانیصد و غمبرانیپ از کرده، انعام ها آن بر خدا
  .هستند یقانیرف خوب نانیا

  
 )تأویلی(روایات بطنی -3-2

و یا معنایی گسترده و عـام   شودمعنایی باطنی براي آیه بیان  ،روایتی اگر در
                                                           

  .ش۱۳۸۲علی، انتشارات آل: ، قم۵۶ص زاده،ترجمه صادق حسن، العقولتحف ابن شعبه حرانی،.  ١
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د و یا آیه به حقیقتی متعالی فراي الفاظ و عبـارات  گرداز آیه استخراج و مطرح 
و یا حتی مصادیق پنهان و دور از ذهن بشر یا لوازم بین مخفـی   شودبرگردانده 

از تفاسیر  يا بخش عمده .امیمن ، روایت را تأویلی میگرددو غیربین آیه معرفی 
اشتمال قرآن . هاي باطنی و معانی پنهانی آیات استیهمعصومان از نوع تفسیر ال

به ظهر و بطن و گستره معنایی باطنی، حقیقتی است کـه ابتـدا از زبـان گویـاي     
این  :پس از آن حضرت، همواره ائمه اطهار. شنیده شده است 9پیامبر اکرم

به بیان معـانی بـاطنی    يا و خود نیز در سطح گسترده دندنمو ینکته را گوشزد م
 ،آن یگیویژگی مراتب معنایی در قرآن و چندال. یدندورزمیآیات قرآن مبادرت 

گـر جـاودانگی و پایـداري قـرآن     و بیان آید یاز امتیازات زبانی قرآن به شمار م
 ییهـا  گوي بخشپاسخ تواند یم ،کشف هر یک از مراتب معنایی شکبی. است

باطنی قرآن،  هاي یهال که پیداست. از نیازهاي هدایتی بشر در گستره تاریخ باشد
لفظـی و قواعـد و    یدوبندهايو آزادتر از ق ،سیاقی و نزولی يها فراتر از داللت

و جداسـازي از   یـد به همین جهت، با تجر ؛هاست نی حاکم بر آنزبامعیارهاي 
نزولی و داللی، با  هاي یژگیاز و ،یهالبته تجرید آ. نزولی همراه است هايویژگی

همان معانی ظاهري است و بیگانه از آن  جهتها و اصول کلی، در  حفظ مالك
 یعنـی  ؛.سویی آن با تفسیر ظاهري استلذا از امتیازات تفسیر باطنی، هم ،نیست

در روایتی . اند زمان اراده شدهدر طول معانی ظاهري آن، هم ،معانی باطنی آیات
که دو  خوانیم یم - 7یکی از اصحاب بزرگوار امام باقر و امام صادق - از جابر

ولی هر بار جوابی شنید که بـا مرتبـه    ،پرسید 7را از امام باقر اي یهبار تفسیر آ
ایـن تفـاوت در گفتـار ناشـی از     «: با شگفتی از امـام پرسـید   .دیگر فرق داشت

  :امام فرمود »چیست؟
  ؛ ...بطنا و للبطن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر قرآنان لل 
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و نیـز داراي ظهـر اسـت و     داردداراي بطن است و هر بطنی باز بطنـی   قرآن
   1...براي هر ظاهري باز ظاهري دیگر

و  هـا  تفـاوت که ایـن   ندنکته دقیق اشاره کرداین در واقع امام با این پاسخ، به 
داراي سـاختار   قـرآن کـه   اخـتالف ظـاهري روایـات، بـدان جهـت اسـت       بعضاً

 يا مرتبـه چندمعنایی است و هر یک از این روایات تفسیري، ممکن است در بیان 
  . از آن مراتب معنایی باشد

، روایتی است از 7قرآنی امام مجتبیاز روایات تأویلی در گفتارهاي  يا نمونه
  :گوید می فضل 2)عنید کفار کل جھنم فی ألقیا( آیه ریتفس ایشان در

 يبجـد  الکـافر « :فرمود »هستند؟ یکسان چه کفار«: دمیپرس 7حسن امام از 
   3»7طالب أبی بن یعل حق الجاحد«: قال »د؟یالعن من و«: قلت ،»اهللارسول
ـ نما انکار را 9اهللا رسول جدم که است یکس آنکافر   عنـاد  پـس «: گفـتم . دی
  .»کند انکار را 7طالب ابی بن یعل حق که کس آن«: فرمود »ست؟یک کننده،

  
 روایات جري و تطبیق -3-3

. اسـت » جري و تطبیـق «، از باب :تیب اهلاز روایات تفسیري  زیاديشمار 
یجري کما تجري الشمس  قرآنان ال«که برگرفته از روایاتی چون  رااصطالح این 

   5.دکرطرح م نخستین بار عالمه طباطبایی ،است 4»و القمر
جاري شـدن و سـرایت کـردن مفـاهیم بـه       :عبارت است از ،»جري و تطبیق«

گرچه منطوق آیات، در ظـاهر   ،بر این اساس. دست آمده از آیات به موارد مشابه

                                                           
  .۱۴۱۳البیت، العالمی الھلالمجمع: ، قم۲۰۰، ص۲ج، المحاسن برقی،.  ١
  .۲۴سوره ق، آیه.  ٢
  .۳۵۸، ص۶۶، جبحاراالنوار.  ٣
  .۹۴، ص۸۹ج ،بحاراالنوار؛ ۱۱، ص۱ج ،عیاشیتفسیر .  ٤
  .۴۱، ص۱، جالمیزان.  ٥
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گذشته یـا اتفاقـات عصـر نـزول اسـت؛ روح و حقیقـت آن در        يها امتناظر به 
اسـت و در آینـدگان   » یفرازمـان « ،حصار هیچ زمانی نیست، بلکه به تعبیـر دیگـر  

به  ،»بطون آیات«با » جري و تطبیق«فرق . ي و ساري استهمانند گذشتگان جار
-ویژگیاز  ،با تجرید و جداسازي آیه ،یابی به هر دوگردد که دستاین نکته برمی

انطباق همان مفاهیم به دست آمده » جري و تطبیق«نزولی همراه است؛ ولی  هاي
زیـاد  حجـم  . بر مصادیق مشـابه خـارجی اسـت   ) اعم از معانی ظاهري و باطنی( 

کـه   دهـد  یمـ ، نشـان  انـد  شـده روایات تفسیري که با روش جري و تطبیـق وارد  
کـه عالمـه    يا گونـه  به ؛اند کردهدر سطح وسیعی از این روش استفاده :تیب اهل

   :برشمرده است: نامعصوم يها قهیسلطباطبایی این را از 
علـی مـا یقبـل ان     قـرآن فانهم یطبقون اآلیه من ال البیت اهلو هذه سلیقه ائمه 

   ؛ینطبق علیه من الموارد و ان کان خارجا عن موارد النزول
را در  قـرآن زیرا آنان آیـات   ؛است:تیب اهلجري و تطبیق، روش و سلیقه 

   1.کردند یممواردي که قابل انطباق با موارد مشابه مورد نزول بود، تطبیق 
ایـن روایـات بـه صـدها     گفته که روایات،  گونه نیاعالمه در بیان آمار تقریبی 

  2.رسد یممورد 
. اسـت :تیـ ب اهل یات تفسیريارویشگاه اصلی تفسیر جري و تطبیقی در رو

  : سدینو یمعالمه مجلسی 
  ؛اآلیه اذا انزلت فی قوم تجري فی امثالهم الی یوم القیامه عرفتانقد 
درباره قومی نازل شد، دربـاره همسـانان آنـان تـا      يا هیآدانستی هرگاه  مکرراً

  3.روز قیامت نیز جاري است

                                                           
  .۴۲ص ھمان،.  ١
  .ھمان.  ٢
  .۳۴۵، ص۲۴، جبحاراالنوار . ٣
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از یک  ،رازگشایی از مفاهیم عام آیات يجا بهیات تفسیري، ادر شماري از رو
قی یات تطبیروا. مصداق یا چند مصداق خارجی محدود سخن به میان آمده است

  : هستند کیتفک قابل ذیلبر انواع 
  

  انحصاريمصداق ) الف
منظور از مصادیق انحصاري، آیاتی است که تنها در مورد یک واقعه یا جریان 

قابل انطباق بـر سـایر افـراد یـا وقـایع       که به طوري ،اند شدهیا افراد خاص نازل 
هماننـد آیـه تطهیـر کـه طبـق       ؛مصادیق دیگري بر آیه برشمرد توان نمینیستند و 

در 7امـام مجتبـی  . اسـت  :بیت اهلامل ، تنها شامامانروایات متعدد منقول از 
قرار  :بیتاهلنیز به این مهم توجه نموده و انحصار این آیه را در  ذیلروایات 

  :گوید می، حسکانی از زاذان نقل کرده .اند داده
ما را با  9رسول خدا 1،چون آیه تطهیر نازل شد«: فرمود 7حسن بن علی 

. دنمـو سـلمه و سـاخت خیبـر بـود، جمـع      خود به زیر عبایی که متعلق به ام
! خداوندا. اند منمن و عترت  بیت اهل ها این! پروردگارا«: ندسپس عرض کرد

   2»گناه و پلیدي را ایشان دور کن و اینان را پاك و پاکیزه بگردان
   3:گوید می، حسکانی از ابوجمیله نقل کرده چنین هم

، خوانـد  مـی مردم نمـاز   با که درحالیبیرون آمد و در کوفه  7حسن بن علی
سـپس   .مردي با خنجر ران آن حضرت را هدف گرفت و دو ماه مریض شـد 

از خدا دربـاره مـا   ! اي مردم عراق«: به منبر درآمد و پس از حمد الهی فرمود
تی هستیم که خداونـد در  یبروایان و مهمانان شما و اهلبپرهیزید که ما فرمان

                                                           
  .۳۳سوره احزاب، آیه.  ١
  .ش۱۳۸۱اسوه، : ، قم۱۷، ص۲ترجمه یعقوب جعفری، ج ،شواھد التنزیل، حسکانی.  ٢
  .۷۵۲؛ عطاردی، ھمان، ص ۱۷، ص۲ج ،التنزیلشواھد  . ٣



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    180

ه  دیرِی ماإِنَّ: (فرماید می، برده نامکتاب خود  ـن  ذْهبیـ ل اللـَّ کعم  سج ـلَ  الـرِّ أَه 
ب    1)رًایتَطْهِ مکطَهرَی و تیالْ

می(شب فرقان و جدایی «: نددر حدیث دیگري فرمود 7امام حسن ـانِ  و فُرْقَ  الْ
می قَ و تَ ان یالْ ع مج ـ «از منظـور  از نظـر مفسـران،   3)هفـدهم رمضـان اسـت    2)الْ می و 

فُرْقانِ ـ « :آمـده  زیرا در ادامه آیه ،است جنگ بدر روز در آیه مذکور، »الْ می ـ  و قَ تَ  یالْ
عانِ مج  داد قـرار  هم يروهروب را باطل و حق خداوند هک يروز آن در حقیقت .»الْ

 از ردنشکن ياری با و احقاق را حق خود، تصرف به و ردک جدا هم از را دو آن و
  4.پیوست وقوع بهرمضان 17بود که  بدر روز همان ،نمود ابطال را آن باطل،

  

  مصداق اکمل) ب
و  تـرین  کامـل لذا  ،برخی آیات داراي مصادیق مختلف با مراتب متعدد هستند

سکانی در روایتـی  ح 5.شود میمصداق آن آیه، مصداق اکمل محسوب  ترین عالی
  : آورده که آن حضرت پس از حمد الهی فرمود 7از امام مجتبی
ابِقُونَ ولُونَالْأَ الس نَ و اجِرِ مهم م نَیالَّذ و الْأَنصارِ و نَیالْ وهع ب سانٍ اتَّ ح  رضـی  بِإِ
اللَّه م نه ع ضُواْ ور نْه ع و دأَع م له نَّات رِ جرُ ها تحت يتَجالْأَنْه دهـا  فـی  نَیخَل 
بدا ز کذَال أَ یم الْفَو ظع    6الْ

، فضـل و برتـري   اند آمدهرا بر کسانی که پس از ایشان  پیشینیانکه  طور همان
 هـا  آنسبقتش بر سابقین بر همـه   سبببه 7چنین براي پدرم علی هماست، 

  1.فضل و برتري است

                                                           
  .۳۳سوره احزاب، آیه.  ١
  .۴۱سوره انفال، آیه.  ٢
  .ق۱۴۱۲دارالمعرفه طبرسی، : ، بیروت۴۲۰، ص۲ج ،البیانجامع محمدبن جریر طبری، . ٣
  .۹۲، ص۹، جالمیزان.  ٤
، دو »7قرآنی امام کاظمشناسی گفتارھای گونه«بی سادات رضی بھابادی و معصومه علی بخشی، بی.  ٥

  ..، سال سوم، شماره ششمحدیث پژوھینامه پژوھشی،  فصل
  .۱۰۰سوره توبه، آیه.  ٦
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  : فرمودند 7کرده که امام حسنابوموسی نقل  چنین هم
نَا و(آیه  ا نَزَعم یف م ورِه دنْ ص انًا غلٍ مخْو رٍ  علی إِ رُ ـین  سـ بِل تَقَ دربـاره مـا    2)م
  3.نازل شده است بیت اهل

  

  مصداق عام) ج
در برخی مواقع، برخی آیات گرچه نزول خاص داشـتند و دربـاره یـک مـورد     

شدند، قابل اطباق بر سایرین نیز بودند و مضـمون آن، خطـاب    مخصوص نازل می
  : گوید ز شعبی میبه نقل ا) شیعی(طبري امامی، براي نمونه. شد به سایر افراد نیز می

نُواْ نَیالَّذ هایأَی(درباره آیه  7از حسن بن علی اماتَّقُواْ ء قَّ  اللَّه حـ  ه تُقَاتـ ـا  و  لَ
نَّ لَّا تموتُ م و إِ مون  أَنتُ ل سـ آیـا ویـژه گـروه خاصـی اسـت یـا       «: پرسـیدند  4)م

شـامل  این آیه درباره قوم خاصی نازل شد ولی بعد «: فرمود »عمومیت دارد؟
 5».همگان گردید

  

 روایات استشهادي  -3-4

 7مجتبـی  کـه امـام   شود میروایات استشهادي به آن دسته از روایات اطالق 
. اند نمودهاستدالل و احتجاج  قرآنخود به آیات و مفاهیم  هاي دیدگاهبراي تبیین 

پـس از  . هسـتند  7وضعیت دوران امـام حسـن  گر بیان ،این نوع روایات تر بیش
در ایـن زمـان   . ، امامت به فرزنـد ایشـان انتقـال یافـت     7حضرت علیشهادت 

به نام دین بر مردم  ،معاویه که حکومت شام را در دست داشت، با دروغ و فریب
تـا   نمودنـد  میپیروي ، جزء دین دانسته گفت میو مردم آنچه را  کرد میحکومت 

                                                                                                                                        
  .۲۵۵، ص۱، جشواھدالتنزیل.  ١
  .۴۷سوره حجر، آیه.  ٢
  .۲۶۴، ص۲۴، جبحاراالنوار.  ٣
  .۱۰۲سوره آل عمران، آیه.  ٤
  .۷۳۷، ص۲عطاردی، ھمان، ج.  ٥
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 1.به او اعتراض نکـرد  کسیجا که او نماز جمعه را در روز چهارشنبه خواند و آن
در جهـت مبـارزه بـا ایـن      قـرآن استشـهاد بـه آیـات     7از اقدامات امام مجتبـی 

 :شودمیبه سه بخش تقسیم یشان روایات استشهادي ا. انحرافات بود
  

  صریح طور بهاستشهاد به نص آیات ) الف
براي بیان مقصود خـود   یدر روایات متعددي به نص آیه یا آیات 7امام حسن

ایـن روایـات اغلـب بـه مسـائل اعتقـادي و فقهـی        . اند کردهاستشهاد و استدالل 
  :اختصاص دارد

  

  استشهاد اعتقادي. 1
  جایگاه و ارزش واالي امامت 

 به یاسالم امت متأسفانه یول. دارد اسالم در یخاص گاهیجا، امامت و تیوال 
 امر نیهم واسطه به اسالم جهان مشکالت تمام امروز و اند نداده را الزم تیاهم آن

االسالم، با توجـه بـه آیـات    دعائم ثیحد به هیشب یثیحد در 7حسن امام. است
از  ،خویش در سخنان ، به اهمیت و لزوم این امر براي جامعه اشاره نموده وقرآن

کالم خویش بهره  مؤکدشاهد و  عنوان بهامور اعتقادي یا کالمی  درباره قرآنآیات 
اهمیت و جایگاه والیت  درباره ،قرآنایشان با توجه به آیات  ،نمونه براي. اند برده

   :فرمایندمیو امامت در زندگی انسان 
 ذلـک  یفـرض  لـم  الفـرائض،  علـیکم  فرض لما رحمته، و بمنه عزوجل اهللا إن

 و الطیـب  مـن  الخبیـث  لیمیـز  هو اال اله ال منه رحمۀ بل الیه، لجاجۀ منه علیکم
 و رحمتـه،  الـی  لتتسـابقوا  و قلـوبکم،  فی ما لیمحص و صدورکم فی ما لیبتلی

 ایتـاء  و الصـالة  اقام و العمرة و الحج علیکم ففرض جنته، فی منازلکم لتتفاضل
 الـی  مفتاحا الفرائض أبواب به لتفتحوا بابا لکم جعل الوالیۀ، و و الصوم و الزکاة

                                                           
  .ش۱۳۴۰کتابخانه بزرگ اسالمی، : ، تھران۱۹۵، ص۱۰ترجمه محمدتقی واحدی، ج، الغدیر، امینیعالمه .  ١
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 ال کالبهـائم،  حیـاري  کنـتم  7ولـده  مـن  األوصـیاء  و 9محمـد  لوال و سبله،
 علـیکم  مـن  فلمـا  ها، باب من اال قریۀ تدخل هل و الفرائض، من فرض تعرفون
 علـیکم  أتممـت  و دیـنکم  لکـم  اکملـت  الیوم(: قال9نبیکم بعد األولیاء باقامۀ
 أمـرکم  و حقوقـا،  ألولیائـه  علیکم فرض و 1.)دینا االسالم لکم رضیت و نعمتی
 و مـآکلکم  و أمـوالکم  و أزواجکم من ظهورکم وراء ما لکم لیحل الیهم، بأدائها

 مـنکم  یطیعـه  مـن  لـیعلم  الثـروة  و النمـاء  و البرکـۀ  بذلک یعرفکم و مشاربکم،
 أن فاعلموا 2.)القربی فی المودة اال اجرا أسئلکم ال قل(: عزوجل قال ثم بالغیب،

 مـن  فـاعملوا  الیه، الفقراء أنتم و الغنی هو اهللا ان نفسه عن یبخل فانما یبخل من
 الغیـب  عالم الی تردون ثم المؤمنون و رسوله و عملکم اهللا فسیري شئتم ما بعد
 علـی  الـی  عـدوان  ال و )للمتقین العاقبۀ و( تعملون، کنتم بما فینبئکم الشهادة و

 خلـق  و عزوجل، اهللا نور من خلقت: یقول9اهللارسول جدي سمعت .الظالمین
  3.النار فی الخلق سایر و نورهم من محبوهم خلق و نوري، من بیتی أهل

  
  دعا

 آن از خداونــد یآگــاه و یپنهــان يدعاهــا ارزش بــه راجــع 7حســن امــام
   :اند فرموده

 مـا  و قرآنال جمع لقد الرجل کان ان ،یالخف الدعاء و یالتق القلب علمی اهللا ان
 ان و بـه،  الناس شعری ال و ریالکث الفقه فقه لقد الرجل کان ان و جاره به شعری

 لقـد  و بـه،  شـعرون ی مـا  و الـزوار  عنـده  و لۀیالطو الصالة یصلیل الرجل کان
 السـر  یفـ  عملوهی أن یعل قدرونی عمل من األرض یعل کان ما أقواما أدرکنا

 لهم سمعی ما و الدعاء، یف جتهدونی المسلمون کان لقد أبدا، و ۀیعالن کونیف
 ادعـوا « قـول ی یتعـال  اهللا أن ذلـک  و ربهـم  نیب و نهمیب همسا اال کان صوتان

                                                           
  .۳سوره مائده، آیه.  ١
  .۲۴شوری، آیهسوره .  ٢
  .ق۱۴۱۴دارالثقافه، : ، چاپ اول، قم۶۵۵، صاالمالی ،شیخ طوسی.  ٣
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ـ زکر یعل یأثن قد و 1»ۀیخف و تضرعا ربکم  نـداء  ربـه  ينـاد  اذ(: فقـال  7ای
  3.ضعفا سبعون ۀیالعالن دعوة و السر دعوة نیب و 2)ایخف

 جمع را قرآن یکس بسا چه است، آگاه پنهان يدعا و زگاریپره دل از خداوند
 یکسـ  بسـا  چـه  و ؛ندارد خبر يو از اش همسایه و است دهنمو حفظ و کرده
 یشخصـ  بسـا  چـه  و ؛ندارنـد  یآگـاه  بـدان  مردم و است دانسته ياریبس فقه

 بـدان  هـا  آن و هست هم دیدارکننده او نزد یحت و گزارد می یطوالن ينمازها
 امکـان  یعملـ  در اگر خویم کهبرمی هایی دسته به مقابل، در ندارند و یآگاه
 آن شـه یهم و دهنـد  نمی انجام انهیمخف را آن ها آن ،باشد آن دادن انجام يسر

 دعـا  در مسـلمانان  .شد نخواهد افشا عمل آن. دهند می انجام آشکارا را عمل
 اي گونهنجوا يصدا جز پروردگارشان و ها آن نیب و کوشیدند می اریبس کردن

 و يزار سـر  از را يخـدا «: فرمایـد  می بزرگ يخدا رایز ،رسید نمی گوش به
 کـه  یهنگـام «: کهنیا به کرده شیستا را 7ایزکر خداوند، و »دیبخوان یپنهان

 دعـوت  و پنهـان  دعـوت  انیم و »فراخواند آهسته ییصدا به را پروردگارش
 .است فرق برابر هفتاد آشکار

  
 انحرافی هاي فرقهمبارزه با 

مقارن با حضور جریانات و مکاتب سیاسی مختلفی بود،  7دوران امام حسن
بـه   ،امیـه یاهل حدیث در سایه حکومـت بنـ  . ازجمله جبرگرایی، مرجئه و غالت

و مرجئه بر خالف خوارج، ایمان را از عمـل جـدا    ندپرداختمیترویج جبرگرایی 
، لـذا  دانسـتند  نمـی حتی قتل فرزندان پیغمبر را موجب خـروج از اسـالم   ، دانسته

غالت نیز که در جهت عکس اقـدامات خلفـا   . کردآنان را تأیید میدستگاه حاکم 
، بـه غلـو در   هـا  آنو تنقیص جاللـت و شـأن    :بیت اهلمبنی بر منزوي نمودن 

                                                           
  .۵۵سوره اعراف، آیه .  ١
  .۳سوره مریم، آیه.  ٢
  .۸۳، ص۲زمخشری، ھمان، ج.  ٣



 185    7شناسی روایات امام مجتبیگونه

رو  ازاین. و جایگاهی خداگونه براي ایشان قائل شدند ندپرداخت :بیت اهلمورد 
به  اًاسی پرداختندکه مختصربه مقابله با این مکاتب و جریانات سی ،7امام مجتبی

  : گردد اشاره می ها نحلههریک این جریانات و 
  

  جبرگرایان  .یکم
  : گوید یم المعتزلهطبقاتتاب کنویسنده  یابن مرتض

ـ مـروان پد یه و پادشـاهان بنـ  یومت معاوکدر ح ،انیمذهب جبرگرا د آمـده  ی
   .ستیخداوند ن یمرض ها آنه روش کدارد  یسانکن استناد به یبنابرا .است

  :گوید یم، پیش از وي قاضی عبدالجبار نیز در چند مورد به این معنا تصریح کرده
ان اهـل شـام منتشـر    ید آمد و در میمان آنان پدکو حا امیه یبنجبر در دولت  

نـه فتنـه بـاال    ین زمیماند و در ا یان مردم باقیده در مین عقی، اازآن پسشد و 
  1.گرفت
و در  نـد تالش فراوانی نمود ،این عقیده گرآثار ویراندر زدودن  7امام حسن

وقفـوهم انهـم   (از جملـه در تفسـیر    ،استناد کردنـد  قرآننفی جبرگرایی به آیات 
  : فرمایند یم9از قول پیامبر 2)مسئولون

از . 1:شـود  سـؤال او  از یـز چهـار چ کـه  مگر این دارد یبرنمبنده، هیچ قدمی 
عمرش که در چـه راهـی صـرف    از  .2 ؛جوانی که در چه راهی صرف کرده

محبـت   و از .4 ؛از مالش که از کجا آورده و در کجـا خـرج کـرده   . 3 ؛دهنمو
   3.یتب اهل

                                                           
  .۱۴۰۶الدار التونسیه، : ، تونس۱۲۲، صاالعتزالفضلار قاضی، عبدالجب.  ١
  .۲۴سوره صافات، آیه.  ٢
  .۱۴۰۷، ص۲، جھمان فیض کاشانی،.  ٣
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را در مشروعیت بخشیدن بـه حکومـت ظالمانـه     امیه یبن ،ایشان به این وسیله
و نـد  برمی سؤالعقیده به جبر و راضی بودن مردم به این حکومت زیر  واسطه به

  .نمایند یمارشاد 
  

  مرجئه .دوم
یکی به معناي تأخیر انداختن و دیگـر  : اند دو معنا برشمرده» ارجاء«کلمه براي 
 و به رساند ینم ضرر به ایمان معصیت بنابر معناي دوم، .بخشیدن امید به معناي

 در پـس رویـدادهاي سیاسـی در    1.در قیامت امیـد هسـت   گناهکاران بخشایش

 7علـی امام میان  اختالف و در جریان امیه بنی و روي کار آمدن جامعه اسالمی
پـس در  . شـده اسـت   مشـتبه  بر ایشان حقیقت کردند که ادعا کسانی ،معاویه و

 عقیـده  ما از :گفتند یاینان م. نکردند قضاوت تند و درباره امور جامعهخانه نشس

اسـت و   مـؤمن  و مسلمان چه کسی در دل، دانیم یخبر نداریم و نمکسی  باطنی
 ثواب پس سزاوار است. ؛ زیرا همگی به ظاهر، مسلمانندفاسق و کافر یچه کس

. کنـد  داوري دربـاره آنـان   خـدا  انـدازیم تـا   تأخیر به قیامت نان را تاآ عقاب و
 و تنهـا  کننـد  ینم حکم مسلمانان گناه به ثواب یا دنیا در این ،، مرجئهسان ینبد

نیز به مقابله با ایـن عقیـده    7امام حسن. دانند یکافی م مسلمانان را براي ایمان
، )و امـا بنعمـه ربـک فحـدث(ایشان در تفسـیر آیـه شـریفه    ،راي نمونهب. برخاستند
  : فرمودند

آن  دربـاره و سپس با برادرانش  دهد یممراد عمل صالح است که انسان انجام 
   2).تا آنان نیز مثل آن انجام دهند کند یمصحبت 

                                                           
انتشارات علمی و فرھنگی، : ، تھران۱۴صترجمه محمدجواد مشکور، ، الشیعهفرق ،نوبختیبن موسی حسن .  ١

۱۳۸۶.  
  .۱۴۲۶ ،۷۶۶، ص۲مجاھد، ج.  ٢
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را  کـس  یچهـ و  فرماینـد  یمـ در حقیقت محور ثواب و عقاب را عمل معرفـی  
  .دانند ینمبدون عمل و طاعت، ایمن از عذاب الهی 

  
  غالت. سوم

به الوهیـت آنـان اعتقـاد    ، غلو نموده :غالیان، کسانی هستند که در حق ائمه
عبداهللا امین یکی از اهداف غالیـان را رسـیدن بـه حکومـت و خرابـی در       1.دارند

 پرداختـه، به مقابله با ایـن گـروه    7لذا امام حسن 2.کند مین بیان اناعقاید مسلم
  : فرمایند می

داشته باشید، پس اگـر اطاعـت خـدا را     خدادوستما را در راه  !واي بر شما
مبغـوض   را مـا  ،دوست بدارید و اگر معصیت خدا را نمـودیم  را ، مانمودیم
  3.بدارید

  
  استشهاد فقهی. 2

از آیـات بهـره    ،افراد یا اجراي حدود شـرعی  سؤاالتگاهی امام در پاسخ به 
 کـه  آوردند 7امام علیحضرت  نزد را يمرد عمر زمان در ،نمونه براي اند؛ برده
 مـرد  آن. بودند افتهی ،اي کشته سر يباال را او و بود او دست در آلود خون يکارد
 کـارد  نیا با من. شناسم می را او نه و ام نکشته را او من سوگند خدا به«: گفت می
 »!مبرخورد کشته نیا به که رفتم می بود کرده فرار دستم از که يگوسفند دنبال به

 آن یواقع قاتل که يگرید مرد وقت این در .کرد صادر را مرد آن قتل دستور عمر
 مـن  جـاي  بـه  را يگـر ید و مـنم  قاتـل  !راجعون هیال انا و هللا انا«: گفت بود کشته

                                                           
  .۱۵۴، ص۱، جھمان شھرستانی،.  ١
  .۹۱امین، ھمان، ص.  ٢
  .تا اّهللاٰ مرعشی نجفی، بیکتابخانه آیت: ، قم۵۵۳،ص۱۸الحق، جسیدنوراّهللاٰ مرعشی، شرح احقاق.  ٣
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ـ جو حسن فرزندش از را قضاوت نیا يفتوا 7نارمؤمنیام »!بکشند خواهند می  ای
 مقتول بهاي خون و شوند آزاد دیبا ها این يدو هر«: ندگفت پاسخ در یشانا و ندشد
 چـون «: کـرد  عـرض  »چـرا؟ «: نددیپرسـ  7یعل »!شود پرداخت المال بیت از هم
 آزاد را دو آن نیبنابرا )جمیعاً الناس ایاح فکانما اهایاح من( :فرموده یتعال يخدا
  1.دیینما پرداخت المال بیت از را مقتول هید و دیکن

  : در روایت دیگري نیز نقل شده
 رسول ابنی له لیفق ابه،یث اجود لبس الصلوة یال قام اذا 7یعل بن الحسن ان
ـ  فاتجمـل  الجمال حبی لیجم اهللا ان فقال ابکیث اجود تلبس اهللا  هـو  و یلرب
  2)مسجد کل عند نتکمیز خذوا( وقلی

 یشخصـ . پوشـید  مـی  را خـود  هاي لباس نیباتریز نماز، هنگام 7حسن امام
 »؟پوشـی  می نماز در را خود لباس نیباتریز چرا! خدا رسول پسر يا« :دیپرس
 قـرآن  در دارد و دوست را ییبایز و باستیز خداوند« :ندفرمود پاسخ در امام
 دوسـت  ،رو ازاین "!دیریبرگ مسجد به رفتن هنگام را خود نتیز" :فرماید می
  ».بپوشم نماز هنگام را لباسم نیباتریز تا دارم

 برپـا  هنگـام  که کنند می استدالل و استشهاد فهیشر آیه به ،حدیثاین در  امام
 انسان رایز ؛دیبپوش را خود ینتیز و فاخر هاي لباس نیبهتر است الزم ،نماز کردن
  .گوید می سخن او با و بیند می خدا محضر در را خود

  
  استشهاد به مضمون) ب

 ،روایات، اشاره صریح به آیات نشده است بلکه امام در بیان خویشدر برخی 
 گونـه  ایندر حقیقت . اند کردهبه مفاهیم آیه بدون ذکر متن آیه، استناد و استشهاد 

                                                           
  .۱۳۷۹انتشارات عالمه، : ، قم۱۱، ص۴، جطالبمناقب آل ابی، ابن شھرآشوب.  ١
نشر صفا، : ، تھران۵۷۲، ص۱، ترجمه سبحانی و محمدباقر ساعدی خراسانی، جتفسی صافی فیض کاشانی،.  ٢

۱۴۰۵.   
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 امـام  ،نمونـه  اسـت؛ بـراي  روایات، در بردانده مفهوم و مضمون یک یا چند آیـه  
 :کردند انیب طور نای را خود گاهیجا ،عاص عمرو و هیمعاو حضور در 7مجتبی

 النساء سیدة ابن و یعل بن الحسن فأنا یعرفنی لم من و یعرفن فقد یعرفن من
 ر،یـ المن السـراج  بنأنـا  اهللا، نبی بنأنا اهللا، رسول بنانا ،9اهللا رسول بنت فاطمۀ

 و الجـن  یإل بعث من انابن ن،یللعالم رحمۀ بعث من انابن ر،یالنذ البشیر بنأنا
 صـاحب  بنأنا الفضائل صاحب بنأنا ،اهللا رسول بعد اهللا خلق ریخ أنابن االنس،

 واحـد  أنـا  یحقـ  عـن  المـدفوع  أنـا  ،أمیرالمومنین بنانا الدالئل، و المعجزات
 المشـعر  ابـن  أنا یمن و مکۀ بنأنا المقام، و الرکن بنأنا الجنۀ، أهل شباب يدیس
   1.عرفات و

 فرزنـد  مـنم  ،9خـدا  رسـول  دختـر  فاطمـه  انیعالم زنان نیبرتر فرزند منم
 انـس  و جـن  بـر  که یکس فرزند منم !است انیجهان يبرا رحمت که يامبریپ

 صـاحب ) یعلـ ( امبریـ پ از پـس  خـدا  خلـق  نیبهتر پسر منم !دیگرد مبعوث
 !نیرالمـؤمن یام فرزنـد  مـنم  !روشن لیو دال معجزات يدارا و) اریبس( فضائل
   .بهشت اهل جوانان يآقا دو از یکی منم

 ،خود يپرمحتوا سخن نیا در 7یمجتب امام گردد، میکه مالحظه  گونه همان
 2)رایـ تطه طهـرکم ی و البیـت  اهل الرجس عنکم ذهبیل اهللا دیری انما( ریتطه هیآ به

 بر نیز یروشن داللت :بیتاهل يبرا عصمت اثبات بر که عالوه اند نمودهاشاره 
این آیه به اتفاق علماي شیعه  زیرا ؛دارد آنان خالفت و امامت تیحقان و صداقت
   3.است دهیگرد نازل عباپنج تن آل دربارهو سنی، 

  

                                                           
  .۲۳۶ھمان، ص ابن شعبه حرانی،.  ١
  .۳۳سوره احزاب، آیه.  ٢
- معجمق؛ سلیمان طبرانی، ۱۴۱۵العربی، داراحیاء التراث: ، چاپ سوم، بیروت۲۵۸ ،ص۳ ، جمسندابن حنبل، .  ٣

، ھمان، ابن اثیر،  ۶ص ،۲۲ج ھمان،؛ طبری، ۱۴۰۴التراث العربی، داراحیاء: ، چاپ دوم، بیروت۱۳۴ ، صالکبیر
  .۵۲۱ ص ،۵ ج
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  و تلویحی به آیات استشهاد ضمنی) ج
چه در قالب دعا و چه در قالب سـخنرانی   -گاهی در میان برخی سخنان امام 

ضمنی به برخـی   طور بهکه  شود میدیده  قرآنکلمات یا عباراتی از آیات  -یا نامه
 طـور  بـه در برخـی مـوارد    بـراي مثـال   .اند بردهآیات اشاره دارند یا از آیات بهره 

 ضـربت  از پـس  .انـد  آوردهتسدید کالم و غنـاي آن،   برايبرخی آیات را  ،ضمنی
   :فرمودند امام ،نیمدا در 7حسن امام ران به اسد بن جراح زدن

 رغبـۀ  و نیالعـادل  یف زهدا یقتل دونیتر ومیال یعل وثبتم و باألمس یأب قتلتم
   1نیح بعد نبأه لتعلمن اهللا و ن،یالقاسط یف
 دادگـران  از تـا  آوریـد  مـی  هجـوم  مـن  بـر  امـروزه  و دیکشـت  را پدرم روزید
ـ  و هیمعاو لقب نیقاسط( گران ستم به و دیکن يدور :بیت اهل(  در او ارانی

 را آن اثـر  یمـدت  از پـس  قسم خدا به. دیده نشان خوش يرو )نیصف جنگ
  !دید دیخواه

 2)ِحـین بَْعـدَ  نَبََأهُ  لَتَْعلَُمنَّ  وَ (عبارت، برگرفته از آیه این قسمت آخر کالم امام در  
  .اند نمودهتلویحی و ضمنی بدان اشاره  طور بهاست که امام 

تلـویحی از   طـور  به ،نکوهش از اهل عراق یا کوفیان در ،دیگري جايدر امام 
ُقواْ  الَِّذینَ  ِمنَ (آیه   :انـد  نمـوده استفاده  3)َفِرُحون لََدیِھمْ  ِبَما ِحْزِب  کلُّ  ِشیًعا کانُواْ  وَ  ِدینَُھمْ  َفرَّ
 چهـره  کننـده  اهیسـ  يا«: گفـت  7حسـن  امام به صلح از بعد لیلی ابی بن انیسف

   :فرمود او به پاسخ در امام »!مؤمنان
ـ  قتلکم فعلت ما یال یأحوجن يالذ فان یتعنفن ال یالخارج هایأ حکیو  و یأب

 أمـام  نکمید کان نیصف یال سرتم لما انکم و یمتاع بکم انتها و اي اي طعنکم
ـ  یالخـارج  هـا یأ حکـم یو .نکمید أمام اکمیدن و ومیال اصبحتم قد و اکمیدن  یان

                                                           
  .۱۱۴، ص۷۵، جبحاراالنوار.  ١
  .٨٨سوره ص، آیه . ٢
  .۳۲سوره روم، آیه.  ٣



 191    7شناسی روایات امام مجتبیگونه

 مـنهم  احـد  سیل ذل من اال بهم اغتر ما و بهم وثقی ال قوما الکوفۀ اهل تیرأ
 أسـرع  یهـ  و مرة دیشدا و صعبۀ أمورا منهم یأب یلق لقد و اآلخر يرأ وافقی

 1)عایش کانوا و نهمید فرقوا نیالذ هم( أهلها و خرابا البالد

 و شبث حارث بن حجر، سیق بن اشعث، ثیحر بن عمرو به هیمعاو چنین هم
 یکی پول، درهم هزار دویست دیبکش را 7حسن امام اگر« که داد غامیپ یربع بن
 یوقت 7یمجتب امام ».دهممی شما به را خود دختران از یکی و شام يلشکرها از
اسد بنجراح یول نشدند، موفق آنان و نددیپوش زره ،ندشد خبردار موضوع نیا از
 ...نمـود  یزخمـ  را او ران و کـرد  حملـه  خنجر با حضرت آن به نیمدا ساباط در

   :فرمود آنان به خطاب حضرت
ـ  أظـن  یأن و یقتل یف ضمنه بما منکم ألحد یفی ال ۀیمعاو ان واهللا لکمیو  یان
ـ  و9يجد نیلد نیاد یترکنی لم فأسالمه دهی یف يدی وضعت ان  أقـدر  یان
 أبنائهم، أبواب یعل نیواقف أبنائکم یال أنظر یکأن یلکن و ،يوحد اهللا أعبد أن
 فبعـدا  طعمونی ال و سقونی فال لهم اهللا جعله بما ستطعمونهم،ی و ستسقونهمی
ـ أ کسـبته  لما سحقا و  ،)نقلبـون ی منقلـب  يأ ظلمـوا  نیالـذ  علمیسـ  و( کمیدی

  2هیف لهم عذر ال بما عتذرونی فجعلوا
ِذینَ  ِإالَّ « آخر کالم امام، به آیه شود میگونه که مالحظه همان  َعِملُـواْ  وَ  َءاَمنُـواْ  الـَّ
اِلَحاِت  َ  َذکُرواْ  وَ  الصَّ ِذینَ  َسـیْعلَمُ  وَ  ُظِلُمواْ  َما بَْعدِ  ِمن انتََصُرواْ  وَ  کِثیًرا اّهللاٰ  ُمنَقلَـٍب  َأی َظلَُمـواْ  الـَّ
  .اشاره دارد 3»ینَقِلبُون

  
 یقرآنروایات مربوط به علوم  -3-5

و شـئون   قـرآن اصطالحی است دربـاره مسـائلی مـرتبط بـا شـناخت       ،علوم قرآنی

                                                           
  .ق۱۴۰۱، :البیتمؤسسه اھل: ، بیروت۱۸۱، صالخواصتذکره،  ابن جوزی.  ١
  .۲۹۵عطاردی، ھمان، ص.  ٢
  .۲۲۷سوره شعرا، آیه.  ٣
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، تفسـیر ، اعـم از تـاریخ   ،قـرآن و هدفش شناخت همه شـئون مربـوط بـه     1مختلف آن
محتوا و نهایتاً استفاده بهتر بردن از قرآن در حوزه علوم شرعی و معارف دینـی  ، صورت
  :مطرح شده است؛ از جملهآنی ، مباحث علوم قر 7در روایات امام حسن .است

  
  بیان سبب نزول) الف

در پـی   اي سورهاموري که یک یا چند آیه و یا  :عبارت است از ،اسباب نزول
 داده روي 9و ایـن امـور در زمـان نبـوت پیـامبر      شده ها نازل آن سببو به  ها آن

  2.باشد
دربـاره   7از حسن بـن علـی  : گوید میبه نقل از شعبی ) شیعی(طبري امامی

نُواْ نَیالَّذ هایأَی(آیه  اماتَّقُواْ ء قَّ اللَّهح هتُقَات نَّ لَا و ا  تموتُ لـَّ م  و إِ مون  أَنـتُ ل سـ 3)م 
  : آیا ویژه گروه خاصی است یا عمومیت دارد؟ فرمودپرسیدند که 

سـپس  . این آیه درباره قوم خاصی نازل شد ولی بعد شـامل همگـان گردیـد   
از خـدا   توانیـد  مـی بـه قـدري کـه تـوان داریـد و      : ه فرمـود تخفیف رسید ک

  . بپرهیزید
ةَ  ِإالَّ  َأْجـًرا َعلَیـهِ  َأسـالُکمْ  الَّ  ُقـل(آیه  اي پسر رسول خدا :عرض کردند  فـی اْلَمـَودَّ

-درباره چه کسی نازل شد؟ پس لحظـه  4)ُحْسًنا ھا فی لَهُ  نَِّزدْ  َحَسنَةً  یْقتَرْف  َمن وَ  اْلُقْربی

. نـد گاه سر به پایین آوردآن ندسپس چشم خود را باال گرفت. ندافکند زیر سربهاي 
  : ندو فرمود ندسپس بلند کرد

خداوند این آیه را نازل نکرده بلکـه  : چون آیه شوري نازل شد، برخی گفتند
ایـن حـرف را از روي   ! خویش را باال بـرد  پسرعمويمقام  خواهد میمحمد 

                                                           
  .۱۳۸۵البیت، معارف اھلمؤسسه تحقیقات و نشر : ، اصفھان۷، صعلوم قرآنی معرفت،محمدھادی  .  ١
اکبر بابایی و ؛ علی۱۳۸۶دفتر نشر فرھنگ اسالمی، : ، تھران۲۰، صالنزولاسبابسیدمحمدباقر حجتی، .  ٢

  .پژوھشگاه حوزه ودانشگاه: ، قم۱۲۱، به کوشش محمود رجبی، صشناسی تفسیر قرآنروشدیگران، 
  .۱۰۲سوره آل عمران، آیه.  ٣
  .۲۴سوره شوری، آیه.  ٤
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ولُونَی أَم(آیه  رو ازاین. گفتند :بیت اهلکینه و حسد نسبت به  ترَي قُ  یعل افْ
اک اللَّهب ن ذ می اللَّه شَإِی فَإِ ت ـ  علـی  خْ بِ ح ی و کقَلْ مـ  ه ـلَ  اللـَّ اطب قُّ ی و الْ قَّ  حـ الحـ 
ماتهکبِ ل ام علی إِنَّه ور بِذَات دنباید بـه   :]فرمودکه به پیامبر می[ نازل شد 1)الص

زیـرا   ؛این گفتار اعتنا کنی و آنچه پیش خود گفتند نبایـد بـر تـو گـران آیـد     
چـه   کنـد  مـی خویش اثبات  وسیله بهو حق را  سازد میخداوند باطل را نابود 

زده بودنـد   قبالًچون آن حرفی که . ، آگاه استهاست دلکه او بر آنچه در آن
ه ایشان دسـت از حسـد و   بر رسول خدا گران آمد و غمگین شد و دانست ک

م قَد(آیه  رو ازاین اند، برنداشتهکینه  علَ ذ  کحزُنُیلَ إِنَّه نَ ولُـونَ ی يالـَّ م  قُ لَـا  فَـإِنه 
بونَیک م نَّکلَا و کذِّ ا نَیالظَّلیبات ون اللَّه دح3....نازل شد 2)یج  

  
  هاهبیان خواص و فضایل سور) ب

که به بیـان فضـایل و    وجود داردبه روایاتی  7در میان گفتارهاي امام حسن
 بر عالوه قرآن اتیآ و ها سوره از یک هرزیرا  پردازد؛ می هاهخواص آیات و سور

 بـراي . دارنـد  کننـدگان تالوت يبرا يمندارزش آوردهاي ره و دیفوا ،گري هدایت
   :اند فرموده هود سوره تالوت و لتیفض درباره 7حسن نمونه امام

 نییالنب زمرة یف امۀیالق ومی عزوجل اهللا بعثه جمعۀ، کل یف هود سوره قرأ من
  4»امۀیالق ومی ها عمل ئۀیخط له عرفی لم و
 در را او بـزرگ  يخـدا  کنـد،  قرائت را هود سوره جمعه روز هر در کس هر
 کـه  یگنـاه  امـت یق روز و سـازد  مـی  مبعوث آوران پیام سلک در ،امتیق روز
  .شود نمی دهید داده، انجام

                                                           
  .۲۵وره شوری، آیهس.  ١
  .۳۳سوره انعام، آیه.  ٢
  .۷۳۷- ۷۳۸، ص ۲عطاردی، ھمان، ج.  ٣
  .ق۱۴۰۷مؤسسه نشر اسالمی، : ، قم۱۱۹، ص۶، جکنزالدقائق، یقم مشھدیمحمد .  ٤
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کنـد کـه حسـن بـن     میدر روایتی دیگر نیز ابونعیم از حجاج بن فرافصه نقل 
  : فرمود 7علی

و شام بخواند و هیچ دزد  هستم که این بیست آیه را صبح کسی آنمن ضامن 
گـر بـه او آسـیبی    گر و آب طغیانبخش و پادشاه ستمتجاوزگر و درنده زیان

نَّ(آیه از سوره اعراف یعنـی   سه الکرسی،آیه: از اند عبارتآن آیات . نرساند  إِ
ب کرم اللَّه خَلَقَ يالَّذ اتاوم الس و ضر تَّۀِ یف الْأَ امٍیأَ س م تَوي ثُ ل اسرْشِ یعع  الْ
شی بهی النهار لَیالَّ یغْ مس و ثًایحث طْلُ مرَ و الشَّ سخَّرَات النُّجوم و الْقَ م  ه لَـا  بِـأَمرِ  أَ
الخَلْقُ لَه رُ والْأَم ارب م رب اللَّه كتَ علَ ب ادعواْ* نَیالْ کرا مضَرُّع ه  ۀًیخُفْ و تَ  لَـا  إِنـَّ
تَد حبی ع م واْ لَا و*نَیالْ دس رضِ یف تُفْ عد الْأَ ا بهلَاحإِص و وهعفًا ادخَو ا  و عـ م  طَ
نَّ مت إِ ح ر یقَرِ اللَّهنَ ب ین م ن س حم و ده آیه اول سوره صافات و سـه آیـه    1)الْ

شَرَی(آخر سوره حشر و آیات  ع الجنِ ام نِ الْانسِ و م  إِ تُ ع ـتَطَ ن اس واْ  أَ نْ  تَنفُـذُ مـ 
ماوات أَقْطَارِ الس ضِ ور واْ الْأَ ونَ لَا فَانفُذُ لَّا تَنفُذُ لْطَانٍ  إِ سـ ـأيِ *بِ بِ ب ءالَـاء  فَ ا کر مـ 
با   2)نتُکذِّ

  : فرمایندمی 7چنین امام حسن هم
نا: (روي کاغذ بنویس داً یونک نار ای قُلْ الماً و برْ لی سیم  ع راه بـ و آن را بـر   3)إِ

و چـون تـب ادامـه یافـت ایـن آیـه را در کاغـذي         نـد بیاویز دار تبشخص 
لْ: (بنویسید و بر بازوي مریض ببندید نَ ءاللَّه قُ کلَ أَذم ل أَمیع  ه ون  اللـَّ تـرَ  4)تَفْ

تب فالنی را بستم و آن را به سـاق دسـت چـپش     ،نام خداونده ب: دیو بگوی
  5.دیببند

  
  

                                                           
  .۵۴-۵۶سوره اعراف، آیه.  ١
  .۳۳-۳۴سوره الرحمن، آیه.  ٢
  .۶۹سوره انبیا، آیه.  ٣
  .۵۹سوره یونس، آیه .  ٤
  .۷۳۷، ص۲؛ عطاردی، ھمان، ج۱۳۷۰شریف رضی، : قم ۴۲۹ص ، االخالقمکارم ،طبرسیشیخ .  ٥
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  نتیجه
کـریم   قرآنکه در  :بیتاهل هاي آموزهسخنان و  تبیینپژوهش حاضر براي 
 شناسـی بـه گونـه   1انـد،  شـده و کرامت تطهیـر معرفـی    ،به فضیلت اذهاب رجس

حـاکی از آن اسـت    ،پژوهش هاي یافته. تپرداخت 7امام مجتبیی قرآنگفتارهاي 
مختلـف روایـات تفسـیري، بطنـی،      هاي گونهدر قالب  7مجتبیکه سخنان امام 

روایات تفسیري ایشان را  .است بندي دستهی قابل قرآنتطبیقی، استشهادي و علوم 
 تفسیر ،قرآنبه  قرآندر قالب تبیین مفردات، شرح و توضیح آیات، تفسیر  توان می

روایات منقـول از   چنین هم. کرد بندي دسته قرآنسنت و تفسیر موضوعی  به رآنق
مصـداق   مصداق انحصاري، جري و تطبیق آیات، در قالب سه دسته دربارهایشان 

 قـرآن در برخی روایات نیز امام بـه آیـات    .است پذیرتجزیه اکمل و مصداق عام 
) همانند آیات اعتقادي یا فقهی(به نص آیه شکاراکه این امر یا  اند نمودهاستشهاد 

ضمنی و  طور بهالبته در برخی موارد نیز . اشاره کرده یا به مفهوم آن پرداخته است
. اشـاره شـد   هـا  آنکه به برخـی از   اند بردهکالم خویش از آیات بهره  الي البهدر 

 و خـواص  نـزول و بیـان   سبب بیان دودستهی نیز در قرآن علوم به مربوط روایات
  .پذیرندها تقسیمهسور فضایل

 اوضاعگرفتن  نظر دربا  خصوصاً، ها گونهبدیهی است آشنایی با هریک از این 
) و جریانات فکـري و سیاسـی   ها فرقهرویارویی ایشان با (زمانی خاص حضرت 

به تفسـیر   توان میآیات دارد و تنها از این طریق  درستتأثیر بسزایی در شناخت 
  .دست یافت قرآنترت با و لزوم همراهی ع قرآن درست

  
   

                                                           
  .۳۳سوره احزاب، آیه.  ١
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  7چهارده رهنمود از امام حسن 
  انسانی مطلوب با دیگران  براي برقراري ارتباطات

  
   1جبارلوي شبستريبهرام 
  2نازیال نوزاد دیزجی 

  
  چکیده

و در نتیجه اصالح رابطه  متعالیھا برای اصالح رابطه خود با خداوند  انسان
ھا و  سـری ضـابطه بـه یکبایـد ھا و حتی بـا طبیعـت،  خود با دیگر انسان
بخشـی از  ،در این میان. بند باشند و در عمل پای داشته معیارھای متقن، باور

ارتباطـات انسـانی در  عبارتی دیگر بایدھا و نبایـدھا، بـر ھا و به طهاین ضاب
که با بررسی توصـیفی  طوری ھای ارتباطی فرد با دیگران ناظر است؛ به حوزه

با استفاده از روش مطالعـه  7تحلیلی بخشی از سخنان امام حسن مجتبی -
ا رویکـرد ارتبـاطِی بـ -ھای اخالقی  طور نمونه به ضابطه توان به می ،اسنادی

دلی، دوستی با مردم، یاری دیگـران، فروتنـی رفتاری، ھمخوش ایجابی، مانند
 -ھای اخالقـی چنـین ضـابطه ھمگزاری داشتن و  کردن، صبر و روحیه سپاس

پرھیـز از بخـل، غـرور و تکبـر، حسـد،  با رویکرد اجتنابی، مانند ارتباطی
، جـا زیـاد و بی  شـکنی و شـوخیحرص و طمع، تمنای منجر به پستی، پیمان

                                                           
 –آموخته کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي دانشکده صدا و سیما و مدرس دانشگاه جامع علمی دانش .١

  . کاربردی
   .اسالمی تبریزآموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آزاد دانش .٢
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اشاره کرد که آن حضرت برای برقراری ارتباطات انسانی مطلوب با دیگران 
ھای الھی که ھمگان برای ارتباط  رھنمودھا و آموزه. داشتندتأکید  ھابه آن
ھا در حد وسع و توان از آن دبای ،ھا و معاشرت مطلوب با دیگر انسان مؤثر

ھـا نیز بـه آن در عمل ، و آخرت منظور سعادت دنیا و بهیرند پند و درس گ
 .بند باشند پای

، ارتباطات انسـانی، اخـالق اجتمـاعی، 7امام حسن مجتبی :واژگان کلیدی
 .ارتباطی -ھنجارھای اخالقی 

  
 مقدمه

که خود را بهتر بشناسند، دیگران را بشناسند، جهان پیرامـون   ها براي این انسان
تحـت  ، کنند، دیگـران را متقاعـد کـرده   خود را بشناسند، دنیا را با دیگران تقسیم 

هـا و    با اسـتفاده از انـواع شـیوه    غیرهثیر قرار دهند، تفریح کنند و لذت ببرند و أت
الطبـع   لذا انسان موجودي مدنی 1.کنند می تالش  )1(ابزارها براي برقراري ارتباطات

سوي جمع و جامعه گـرایش دارد؛   و به است رود که از تنهایی گریزان شمار می به
دیگـر قادرنـد بـه نیازهـاي     ها در ارتبـاط و تعامـل بـا یـک     عبارتی دیگر، انسان به

  2.گسترده، متنوع و پیچیده خود پاسخ دهند

 ،دهد انجام می انسان موجودي ادراکی است و کارهاي خود را با اختیار و اراده
  تنظـیم » هانبایـد «و » هابایـد «اساس  کارهایش را بر بایدفهمد،  جا که می لذا تا آن

 چنـین  هم، بایدها و نبایدها و :ناکریم و سنت معصوم کند؛ بدین سبب در قرآن
که آنان هم از راه بود و نبود، هشدار  طوري به. ، کامالً محسوس است»نبود«و »بود«

                                                           
: ، تھران۲۸-۲۵، ترجمه حوا صابر آملی، صپویایی ارتباطات انسانیگیل ای مایزر و میشل تی مایزر، .  ١

  .۱۳۸۳انتشارات دانشکده صدا و سیمای جمھوری اسالمی، چاپ اول، 
انتشارات آستان قدس رضوی، : ، مشھد۶۷-۶۵، صھای زندگی در سیره رضویمھارتمحمدرضا شرفی، .  ٢

  .۱۳۸۹چاپ ھفتم، 
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، پایانش هالکت این کار دادنانجام«: اند کرده و گفته تلویحى داده و تهدید ضمنى
طور مستقیم دستور  ؛ و هم به»سعادت است کار، پایانش حیات و آن«و» و شقاوت

ایـن اصـول و قواعـد بـراى      چنـین  هـم . اند داده) باید و نباید(تحریم و یا ایجاب 
ایـن  یعنى براى فطرت آدمى اسـت  . بلکه براى انسان است شخص معینى نیست؛ 

   1.در همگان وجود دارد )3(فطرت
بـراي   2.کنـیم  زندگی می )5(»دنیاي ارتباطات«که همه ما در  این  با توجه به حال
به ارتباطات انسانی مطلوب بـا دیگـران، همـواره نیازمنـد شـناخت و       یابی دست

زیـرا در قلمـرو   . هسـتیم هـا و معیارهـاي مـتقن     سـري ضـابطه   رعایت عملی یک
ارهـاي مشـخص و   فردي و محورهاي زیرمجموعه آن، وجود معیهاي میان ارتباط

بخشد و استحکام، تداوم و تعمیـق آن   قطعی، به آدمی اطمینان و آرامش خاطر می
شود و از بروز و یا تأثیر عواملی که به ارتباطات انسانی آسیب  موجب می را رفتار
   3.کندمیرساند، جلوگیري  می

در  کدمؤهاي متجلّی و  عبارتی ضابطه و نبایدها و به هاکه باید سبب این حال به
هـاي   در حیطه :بیت مطهرشو اهل 9و سیره و سخنان پیامبر اعظم کریم قرآن

هـا بـا دیگـران بخـش      انسـان   ط ویژه در حیطۀ ارتباه ها، ب گوناگون زندگی انسان
الی کـه ایـن نوشـته    ؤسـ . دهنـد  هاي اسالم را تشکیل می عظمی از تعالیم و آموزها

بـر مبنـاي سـخنان امـام حسـن       کـه سعی دارد به آن پاسخ ارائه دهد، این اسـت  
هایی وجود دارد کـه بـراي    عبارت دیگر، چه ضابطه چه رهنمودها و به 7مجتبی

                                                           
نشر اسرا، چاپ ھشتم، : ، قم۳۷و ۲۹، ۲۶-۲۵، ص۱۰، جتفسیر موضوعی قرآن کریمعبداّهللاٰ جوادی آملی، .  ١

۱۳۹۰.  
  .۲۵مایرز، ھمان، ص.  ٢
  .۵۸-۵۶شرفی، ھمان، ص.  ٣
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 -اخالقـی   )6(به این هنجارهاي بایدانسانی مطلوب با دیگران،   برقراري ارتباطات
 بند باشیم؟ ها پايو در عمل نیز به آن نیمارتباطی توجه ک

  
 ها مواد و روش

در حیطــه  7تحلیلــی رهنمودهــاي امــام حســن -ی بــراي بررســی توصــیف
اسـنادي اسـتفاده    از روش تحقیقانسانی مطلوب با دیگران،   هاي ارتباطات ضابطه

نیاز پـس از   طوري که در چارچوب فرآیند آن، ابتدا اطالعات مورد به ؛شده است
،  مراجعه به محتواي منابع و مآخذ مرتبط با موضوع تحقیـق کـه در قالـب کتـاب    

ــک  -هــاي تحصــیالت تکمیلــی، مقالــه علمــی  دوره  نامــه نپایــا پژوهشــی و بان
بـرداري   بـه شـیوه فـیش    ،اند رس بودهنوعی در دست ، انتشار یافته و به)7(احادیث

استفاده  هااز آنهاي مدنظر،  گردآوري شده و سپس در چارچوب بحث و بررسی
  .شده است

  
  نتایج بحث

و  9کریم، سـیره پیـامبر اعظـم    قرآن در آیات )8(هاي اخالقی مباحث و آموزه
تـوان   و حتی اخـالق نیکـو را مـی    دارد، اهمیت و محوریت خاصی :نامعصوم
 1؛آورد شـمار   بـه  :بیـت  اهـل و  9رسول خدا )9(شناسی سیرهکلیدي روشواژه
ام تا مکـارم اخـالق را    من برانگیخته شده«: فرماید می 9ه حضرت محمدک چنان

چون خداي تبارك و ! اي مردم«: فرماید می 7و یا حضرت امام علی 2»کامل کنم
                                                           

 قرآن و؛ مھرناز حاجی ترخانی، ۱۳۸۷خرداد  ۷شنبه ، سه۱، ھمشھری آنالین، صفلسفه اخالقحسین کاجی، .  ١
دانشگاه تھران، : نامه کارشناسی ارشد رشته الھیات و معارف اسالمی، تھران، پایاناخالقی -ھنجارھای اجتماعی

دانشگاه شھید  پژوھشنامه علوم انسانیفصلنامه » اخالق اجتماعی در مثنوی معنوی« ؛ غالمرضا رحمدل، ۱۳۸۶
  .۳۰۴، ص ۱۳۸۱، بھار ۳۳بھشتی، شماره 

  .۱۳۷۳البیت، چاپ اول مؤسسه آل: ، قم۱۸۷، ص۱۱، جمستدرک الوسائلحسین بن محمد نوری، .  ٢
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تعالی خلقش را آفرید، خواست که آنان بر آداب بلنـد و اخـالق شـریف باشـند؛     
شوند، مگر خود آنچه را به سود و زیان آنان است، بـه   دانست که آنان چنین نمی

وسـیله   مر و نهی بهجز با ا ،ها ها و بدي آنان بشناسد؛ و تعریف و شناساندن خوبی
لق نیکـو  نیکوترین نیکو، خ«: فرماید می 7و یا امام مجتبی 1یستپیامبران ممکن ن

بـی  از بداخالقی بپرهیزید، زیـرا بـد اخـالق    «: فرماید می 7و یا امام رضا 2»است
  3».تردید در آتش است

کـه همـه در دنیـاي     ایـن   طور که در مقدمه بیان شد، با توجه بـه  بنابراین همان
به ارتباطات انسانی مطلوب با دیگران،  یابی دستکنیم؛ براي  ارتباطات زندگی می

و معیارهـاي  هسـتیم؛  ها  سري ضابطه همواره نیازمند شناخت و رعایت عملی یک
کـه   ایـن  تر و قطعی باشند و مهمباید و نبایدهایی که در وهله اول مشخص . متقن

از  ،بخشـیده  ها در عمل، به آدمی اطمینان و آرامش خاطر بندي به آن توجه و پاي
اجتمـاعی  فـردي و  هاي میـان  که به ارتباط .جلوگیري کنند بروز و یا تأثیر عواملی

  .رساند آسیب می
گـر وجـود   بیـان  7تحلیلی سـخنان امـام مجتبـی    -بنابراین بررسی توصیفی 

  ، بـراي برقـراري ارتباطـات   )تحریمـی (و اجتنـابی   سري رهنمودهاي ایجابی یک
  : شوند ها ارائه میانسانی مطلوب با دیگران است که در ادامه چهارده مورد از آن

  
  

  
                                                           

دانشگاه فردوسی، : ، مشھد۲، صبرای اتمام و اکمال مکارم اخالق ۹بعثت پیامبر اسالممحمدرضا جواھری، .  ١
۱۳۸۹.  

  .۱۳۶۶المکتبه االسالمیه، چاپ پنجم، : ، تھران۲۹، صخصال شیخ صدوقای، محمدباقر کمره.  ٢
المکتبه : ، تھران۳۴، ص۱، ترجمه عبدالحسن رضایی و محمدباقر ساعدی، ج۷عیون اخبارالرضابابویه، ابن .  ٣

  .۱۳۷۷االسالمیه، چاپ دوم، 
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  انسانی مطلوب با دیگران   رهنمودهایی با رویکرد ایجابی براي برقراري ارتباطات) الف
  خوش رفتاري. 1

هـا و معیارهـاي مـتقنِ مـورد تأکیـد امـام        از ضـابطه ، یکـی  »خوش رفتـاري «
آن . رود شـمار مـی   انسانی مطلوب با دیگران به  براي برقراري ارتباطات 7مجتبی

: فرمایـد  ارتبـاطی، مـی   -طی رهنمودي در تبیین ایـن بایـد اخالقـی     7حضرت
  1.مردم، رأس خرد است رفتارى با خوش«

ه اخالقی و در چـارچوب یـک   به این صفت پسندید یابی دستبراي  چنین هم
چنان بـا مـردم رفتـار نمـا کـه دوسـت داري بـا تـو         «: فرمایدمیکاربردي،   آموزه

   2».رفتارکنند
  

 دلی کردنهم .2

: فرمایـد  ارتبـاطی، مـی   -آن حضرت طی رهنمودي در تبیین این باید اخالقی 
سـوز و  دل ،کسـی اسـت کـه در تمـام حـاالت      دوست نزدیک به انسان،  بهترین«

تـرین افـراد    بامحبت باشد، گرچه خویشاوندي نزدیکی هم نداشته باشد؛ و بیگانه
تــرین  دلســوزي بیگانــه باشــد، گرچــه از نزدیــک کســی اســت کــه از محبــت و

   3».خویشاوندان باشد
اي راهنمـا، بـراي سـنجش وفـاداري      دلی را نشـانه هم 7امام حسن چنین هم
 وفادارى در سـختى و آسـایش،  « : دندارتأکید ، دیگر قلمداد نمودهها به یک انسان
  4».برادرى است نشانه

  

                                                           
  .۱۳۷۴دارالحدیث، چاپ دوم، : ، قم۵۴۷، ص ۷، جالحکمهمیزانمحمد محمدی ری شھری، .  ١
  .۱۳۷۳چاپ اول، ، )سینا(منطق: ، قم۱۱۴، صاز ھر معصوم چھل حدیثمحمدعلی کوشا، .  ٢
؛ ابن شعبه حرانی، ۱۳۷۱المکتبه االسالمیه، چاپ سوم، : ، تھران۱۰۶، ص۷۵، جبحاراالنوارمحمدباقر مجلسی، .  ٣

  .۱۳۸۳دارالحدیث، چاپ اول، : ، قم۲۳۴، ترجمه پرویز اتابکی، صتحف العقول
  ۱۱۴، ص۷۵مجلسی، ھمان، ج.  ٤
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  دوستی با مردم .3
با کسى دوسـتى  «: فرماید ارتباطی، می -آن حضرت در تبیین این باید اخالقی 

 ؛که او را از هر جهت بشناسى و مورد اطمینان باشد و برادرى برقرار نکن، مگر آن
   1».امور با او باش در همه پس هنگامى که چنین فردى را یافتى،

  
 یاري کردن دیگران. 4

تـرین افـراد،    تـرین و باشخصـیت   گرامی«: فرماید می بارهدر این 7امام مجتبی
  2».اظهار نیازشان، کمک نماید کسی است که به نیازمندان پیش از

  
  تواضع و فروتنی .5

در  ،توجـه نداشـته   آن حضرت به افرادي که به این هنجار پسـندیده اخالقـی   
: فرمایـد مـی   بنـد نیسـتند، هشـدار داده    رتباط و معاشرت با دیگران نیز به آن پايا
باشـد،   اعتنـا  هـا بـی  دوستان و برادرانش را سبک شمارد و نسبت به آن کسی که«

را  هـاى خـود   هر کس احسـان «و یا  3».فاسد گشته است شامردي مروت و جوان
  4».برشمرد، بخشندگى خود را تباه کرده است

  
  صبر داشتن .6 

و عجلـه   صبر و شکیبایی زینت شخص«: فرماید میباره در این 7امام مجتبی

                                                           
  .۱۰۵ص؛ مجلسی، ھمان، ۱۶۴ابن شعبه حرانی، ھمان، ص.  ١
انتشارات : ، تھران۲۰، ص۱۱، ترجمه محمد عیدی خسروشاھی، جاحقاق الحقمیرزا موسی حائری اسکویی، .  ٢

  .۱۳۸۷یزد، چاپ دوم، 
مؤسسه تحقیقاتی و : ، تھران۲۰۹رضا میرزا محمد، ص، ترجمه علی7الحسنکلمه االمامسید حسن شیرازی، .  ٣

  .۱۳۵۸انتشاراتی نور، چاپ اول، 
  .۴۱۷، ص۷۴ھمان، جمجلسی، .  ٤
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آن خوبی که «و یا  1».استخردي  دلیل بی] در کارها بدون اندیشه[زدگی شتاب و
  2».هاست و آفتی در آن نباشد، صبر و شکیبایی در برابر سختی شر

  

 گزاري  روحیه سپاسداشتن  .7

: فرماید ارتباطی، می -ودي در تبیین این باید اخالقی طی رهنم 7امام مجتبی
  3».هاست آن خوبی که شر و آفتی در آن نباشد، شکر در مقابل نعمت«

در ارتباط  ،توجه نداشته به افرادي که به این هنجار پسندیده اخالقی  چنین هم
ـ از عال« فرماینـد می  بند نیستند، هشدار داده و معاشرت با دیگران نیز به آن پاي م ی

   4».پستى شخص، شکر نکردن از ولى نعمت است
  

   انسانی مطلوب با دیگران  هنمودهایی با رویکرد اجتنابی براي برقراري ارتباطاتر) ب

 پرهیز از بخل .1

 7ها و معیارهاي متقنِ مورد تأکید امام مجتبی ، یکی از ضابطه»پرهیز از بخل«
 آن حضـرت . رود شـمار مـی   انسانی مطلوب با دیگران به  براي برقراري ارتباطات

خل آن است که ب«: فرماید ارتباطی، می -طی رهنمودي در تبیین این باید اخالقی 
ه را کـه  چبیهوده بپندارد و آن از دست رفته و ،کند انسان آنچه را انفاق و خرج می

  5».دارد، مایه شرف و بزرگی بداند نگه می

  پرهیز از غرور و تکبر .2
در  ،توجـه نداشـته   آن حضرت به افرادي که به این هنجار پسـندیده اخالقـی   

                                                           
  .۱۹۸شیرازی، ھمان، ص.  ١
  .۱۰۵، ص۷۵مجلسی، ھمان، ج.  ٢
  .ھمان.  ٣
  .؛ مجلسی، ھمان۱۳۹شیرازی، ھمان، ص .  ٤
  .۱۱۳ھمان، ص.  ٥



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    208

: فرمایـد مـی   بنـد نیسـتند، هشـدار داده    ارتباط و معاشرت با دیگران نیز به آن پاي
 بـه ] عبـادت  با آن همـه [و شیطان  استسبب نابودى دین و ایمان شخص  تکبر«
از  هـیچ وحشـتی بـدتر   «: فرماینـد مـی  چنـین  هـم و  1».تکبر ملعون گردید اسطهو 

  2».خودپسندي نیست

 پرهیز از حسد .3

هاست و  ها و زشتى حسد سبب همه خالف«: فرماید می بارهدر اینآن حضرت 
  3».جهت، قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند به همان

 پرهیز از حرص و طمع .4

طـورى کـه حضـرت     شخصیت انسـان اسـت، همـان   دشمن  ،حرص و طمع«
دامنـى، روزى را از  نه پاك« چنین همو  4».آن از بهشت خارج شد اسطهو به 7آدم

آورد؛ چـون روزى قسـمت شـده     مـى  کند و نه حرص، روزى زیاد انسان دور مى
  5».شود باعث مبتال شدن به گناهان مى ،است و حرص زدن

  پرهیز از تمناي منجر به پستی .5
ها و معیارهاي متقنِ مـورد   ، یکی از ضابطه)13(»هیز از تمناي منجر به پستیپر«

شـمار   انسانی مطلوب با دیگـران بـه    براي برقراري ارتباطات 7تأکید امام مجتبی
ارتبـاطی،   -طی رهنمـودي در تبیـین ایـن بایـد اخالقـی       7آن حضرت. رود می

                                                           
ق؛ مجلسی، ھمان، ۱۴۲۰دارالتعاریف للمطبوعات، : ، بیروت۵۷۷، ص ۱، جالشیعهاعیانسید محسن امین، .  ١

  .۱۱۱ص
  .۱۱۶کوشا، ھمان، ص.  ٢
  .سید محسن امین، ھمان؛ مجلسی، ھمان.  ٣
  .ھمان.  ٤
  .۲۳۴ابن شعبه حرانی، ھمان، ص.  ٥
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 بهـاى خـون : این سه جادرخواست کردن روا نیست، مگر در یکى از «: فرماید می

  1»شندهفرسا و یا فقر ک توان  سنگین، یا بدهکارى

 شکنی پرهیز از پیمان .6

... وفاي به عهـد عالمـت جـوانمردي    «: فرماید وفاي به عهد، می ایشان درباره
دهـد زیـر    اما وقتی وعده می. وعده نداده، آزاد است انسان تا« چنین همو  2».است

   3».اش عمل نکند، رها نخواهد شد وعده ا بهرود و ت بار مسئولیت می

 جا زیاد و بی  پرهیز از شوخی .7

شخصیت ] جا هاي زیاد و بی[مزاح و شوخی «فرمایندباره میامام حسن در این
برد؛ و چه بسا افراد سـاکت، داراي شخصـیت و وقـار     و وقار انسان را از بین می

   4».دهستنعظیمی 
  

   نتیجه
و در نتیجه اصـالح رابطـه    متعالیرابطه خود با خداوند ها براي اصالح  انسان

 ها و معیارهـاي مـتقن بـاور    سري ضابطه خود با دیگران و حتی با طبیعت، به یک
بند باشند که از جملـه مباحـث اساسـی و الگـویی سـیره و       و در عمل پاي داشته

   .روند به شمار می :ناالشأن الهی و معصوم سخنان انبیاي عظیم
عبارتی دیگـر بایـدها و نبایـدها، بـر      ها و به میان، بخشی از این ضابطهدر این 

نـاظر اسـت؛   » فرد با دیگري و یا دیگران«هاي ارتباطی  ارتباطات انسانی در حوزه
، 7تحلیلی بخشی از سخنان امام حسن مجتبـی  -که با بررسی توصیفی  طوري به

                                                           
  .۲۶۲شھری، ھمان، ص؛ ری۱۵۲، ص۹۶مجلسی، ھمان، ج.  ١
  .۱۹۸شیرازی، ھمان، ص.  ٢
  .۱۱۳، ص۷۸مجلسی، ھمان، ج.  ٣
  .۱۱۳، ص۷۵؛ مجلسی، ھمان، ج۱۳۹شیرازی، ھمان، ص .  ٤
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هـایی را در   و سرمشـق  تـوان دسـتورها   در زمینه ارتباط و معاشرت با دیگران، می
دلـی کـردن،   رفتـاري، هـم  خـوش  هایی ماننـد  از ضابطه آگاهیخصوص توجه و 

گـزاري   دوستی با مردم، یاري دیگران، فروتنی کردن، صبر داشتن و روحیه سپاس
 هاي ناپسندي مانند دستور تحریم و پرهیز از خصلت چنین همسو و  داشتن از یک

شـکنی و  ، تمناي منجر به پستی، پیمـان بخل، غرور و تکبر، حسد، حرص و طمع
هـایی کـه از    باشد تـا انسـان  . جا را از سوي دیگر، مشاهده کرد زیاد و بی  شوخی

ویژه آنانی کـه  ه سعادت دنیا و آخرتشان را مسئلت دارند، ب متعالیدرگاه خداوند 
نمایند؛ از  اظهار ارادت می :ناو سایر معصوم 9به پیامبر اعظم حضرت محمد

بنـدي خـود را نیـز در     پـاي ، پند و درس گرفته 7هاي امام مجتبی و آموزه ها پیام
  . عمل نشان دهند

  
  هانوشت پی

ادویـن امـري   . تاکنون تعاریف زیادي شده است ،)Communication(براي واژه ارتباط  .1
)Edwin Emery ( آورد براي ارتباط این تعریف را مـی  ،اي بر ارتباطات جمعی مقدمهدر کتاب :
ارتباط عبارت از فن انتقال اطالعات، افکار و رفتارهاي انسانی از یک شخص به شخص دیگر «

، ارتباط را چنین تعریف سازمان اجتماعیدر کتاب ) Charles H. Cooley(چارلز کولی » .است
آید و  وجود میبه وسیله آن  ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی براساس و به«: کرده است

. کند ها در مکان و زمان، بر پایه آن توسعه پیدا میمظاهر فکري و وسایل انتقال و حفظ آنتمام 
» گیـرد  را در بـر مـی  .... هـا و   ارتباط حالت چهره، رفتارها، حرکات، طنین صدا، کلمات، نوشته

 ).39: 1378راد،  و محسنیان 38و  35 ،1ج : 1371معتمدنژاد، (
2. Gail E. Myers and Michelle T. Myers.   

  ).30: سوره روم( )اهللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا فطرت( .3
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ج : 1390جـوادي آملـی،   ( مبادي اخالق در قرآن :نکتر براي مطالعه بیش .4
هاي  شناسی عالمه طباطبایی و داللت بررسی دیدگاه ارزش«؛ و مقاله )25-55، 10

  ).224-199: 1383حسنی، ( »آن در تربیت اخالقی
فرآیندي است که به سـه دسـته   ) Human communication(ارتباطات انسانی  .5

 Intrapersonalفـردي   درون ارتبـاط (ارتباط بـا خـود   . 1: اساسی تقسیم شده است

communication( ارتباط با دیگري یا دیگران  .2؛)فـردي  ارتباط میان/Interpersonal 

communication  ( می یـا جمعـی   ارتباط عمـو  . 3و)Mass /Public communication (
  ).16 - 12، 1ج: 1389فرهنگی، (

و به عبارتی دیگر، بایدها و نبایـدها در امـور اجتمـاعی،    ) Norms(هنجارها  .6
روند که طی زمان در  شمار می اي به یک سلسله قضایاي انشایی، دستوري و قاعده

عنوان عضو جامعـه   ر درون آدمی، بهها دجامعه نشو، نما و تکوین یافته و الزام آن
در این میان، هنجارهاي اخالقی عمـدتاً  . نهند شکل گرفته، کارکرد داشته و اثر می

گیـري و نظـارت    منشأ دینی و مذهبی دارند که از سوي مراجع دینی و مذهبی پی
نمونـه   بـراي  ).210: 1376و آشـنا و رضـی،    553: 1370خـو،   آراسـته (شوند  می

دهـد کـه بـین     ، نشـان مـی  )John K. Simmons(سـیمونز  . کـی  هـاي جـان   بررسی
وجـود دارد؛   نزدیکـی هاي مذهبی بـا هنجارهـاي اخالقـی همیشـه رابطـه       ارزش

 زیـرا . دهنـد  رفتارهاي انسانی را شـکل و سـاخت مـی     عبارتی باورهاي مذهبی به
، )Behavior = Beliefs + Believers(براساس قاعده عوامل تعیین کننده رفتار انسـانیِ  

از تجمیع باورها و افرادي که با آن باورها، ایمان و اعتقاد عملی  ،بروز هر رفتاري
   )..Diener, 1997, p(یابد  دارند، شکل و ساخت می

هـا اسـتناد شـده؛    بـه آن  7حسن مجتبی  ام که در این نوشته از ام  ثی ادی اح .7
، )1386(سوي پایگاه حـوزه   طور مستقیم با استفاده از آثار علمی انتشار یافته از به



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    212

رسـانی  مؤسسه فرهنگـی و اطـالع   و) 1389(سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
متنـی،  هـاي درون  ارجاع چنین هماما در قسمت منابع و  ،تنظیم شده) 1389(تبیان 

  .ده استگردیبه منابع اولیه اشاره 
لق مشتق شده و معناي آن را سرشت و  اخالق، واژه .8 اي عربی است که از خُ

چه این رفتار و سجیه، پسندیده و نکـو باشـد و چـه ناپسـند و      ؛اند سجیه دانسته
علمی ( Ethics واژه اخالق در زبان فارسی در مقابل دو اصطالح چنین هم. رذیالنه

اي که علـم   وید و یا فلسفهگ ها و هنجارهاي اخالقی سخن می که در مورد ارزش
هـا و هنجارهـاي    ارزش( Moralityو) دهد اخالق را موضوع پژوهش خود قرار می

 Ethikoبه معنـاي اخـالق از واژة یونـانی     Ethicsالبته واژه . رود به کار می) اخالقی
لق و مـنش مـرتبط و هـم     به Ethosمعناي شخص گرفته شده و با واژة  به معناي خُ

نیز ترجمه و اسـتعمال  ) Usage(یا عادت ) Custom(معناي عرف  معناست و گاه به
گرفته شده و با افعالی که بـدون   Moralizeاز واژة التین  Moralityاما واژة . شود می

حسـینی،  (ها و شخصیت فردي درست یا نادرسـتند، مـرتبط اسـت     لحاظ ویژگی
  ).1: 1387و کاجی،  1: 1389
و در  اسـت یقه، شیوه، نوع و سبک رفتـار  معناى روش، طر به سیره در لغت  .9

گفتـه   :انو معصـوم  9و تقریر پیـامبر ) فعل(، کردار )قول(به گفتار  اصطالح، 
  ).1: 1376و حسنی،  65: 1376مطهري، (شود  مى

دلـی  به توانایی افراد براي درك احساسات دیگران و مشارکت در آن، هم .10
)Empathy (چون اشـکال دیگـر   فردي همارتباط میاناز سوي دیگر، . شود گفته می

تواند در دو حد غایی بسـیار اثـربخش و بسـیار غیـر اثـربخش       ها، می رفتار انسان
داري بـر   اطـور معنـ   که به استهایی  دلی، یکی از ویژگیرو هم از این. مطرح شود
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 :Kumar,1998و  112، 1ج: 1389فرهنگی، (فردي تاثیر دارد اثربخشی ارتباط میان

p.166 .(  
سـوي   و بـه  اسـت  لذا از تنهایی گریزان. الطبع استانسان موجودي مدنی .11

قادرنـد بـه    ،دیگـر ها در تعامل با یک عبارتی انسان به .جمع و جامعه گرایش دارد
  ).67-65: 1389شرفی، (نیازهاي گسترده، متنوع و پیچیده خود پاسخ دهند 

تـر از آنچـه موقعیـت     ینیتواضع، این است که انسـان خـود را پـا   مفهوم  .12
شود انسان، خـود را   سبب می، عکس غرور و تکبربر . اجتماعی اوست قرار دهد

برتر از دیگران بداند، مردم را به چشم حقارت بنگرد و در نتیجه خـود را دانـاي   
  ).2-1: 1389پایگاه حوزه، . (کل پندارد

انسـانی در  هاي آدمی از دیگران فزونی یابـد روابـط    زمانی که درخواست .13
-گیرد و چه بسا دیگران به چنین فردي با نگاهی حقـارت  معرض تهدید قرار می

  ).58: 1389شرفی، (آمیز بنگرند 
  

  منابع
  کریم قرآن

،  ی اع م ت اج -   ی م ل ع  ات طالح اص  گ ن ره ر ف ب  ی رش گ د و ن ق ند،  م ح و، م خ ه ت آراس .1
  .1370، چاپ دوم،  ره ت س ر گ ش ن:  ران ه ت
ها و  هاي هنجاري رسانه بازنگري نظریهالدین و حسین رضی،  آشنا، حسام .2

ص  ، 4شماره ، 7، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادقارائه دیدگاهی اسالمی
  .1376، تابستان 246 - 207

و   ی یا رض  ن ی س ح دال ب ، ترجمه ع7ا رض ارال ب اخ  ون ی ع،  ی ل ع ن دب م ح ، م ه وی اب ب ن اب .3
دوم،   اپ ، چ ه ی الم اس  المکتبه:  ران ه ت،  ودي ب ه ر ب اق دب م ح م  ح ی ح ص ، ت دي اع ر س اق دب م ح م

 1377. 
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، ترجمه پرویز اتابکی، انتخاب العقول تحف،  ی ل ع  ن ب  ن س حرانی، ح  ه ب ع شن اب .4
 .1383   دارالحدیث، چاپ اول، : احادیث محسن موسوي، قم

  .ق1420،    ات وع طب م ل ل  ارف ع ت دارال:  روت ی ، به ع ی ش ال  ان ی اع،  ن س ح ، م ن امی .5
 1386نت،  ، پایگاه حوزه7مجتبی امام حسن از حدیث چهلپایگاه حوزه،  .6
 ).1391: تاریخ مشاهده(

www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=54980   
تاریخ ( 1389نت،  پایگاه اطالع رسانی حوزه، ، تعریف تواضعپایگاه حوزه .7

  ). 1391: مشاهده
www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=91856 

مبادي اخالق  - 10جلد ( تفسیر موضوعی قرآن کریمجوادي آملی، عبداهللا،  .8
 .1390مرکز نشر اسراء، چاپ هشتم، : ، قم)در قرآن

 براي اتمام و اکمال مکارم 9ت پیامبر اسالمبعثرضا،  جواهري، محمد .9
 ).1391: تاریخ مشاهده( 1389، پایگاه مقاالت دانشگاه فردوسی مشهد، اخالقی

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1014498.doc. 
نامه  ، پایانقرآن و هنجارهاي اجتماعی اخالقیترخانی، مهرناز،  حاجی .10
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 7تجلی قدرت و صالبت در مناظره امام مجتبی
  
  محمدباقر شریعتی سبزواري

  
بر خالف تصور برخی که گمان دارند پس از مصالحه با معاویه  7امام مجتبی
هـاي   طورکلی منزوي شـدند و از فعالیـت   بس و نرمش قهرمانانه، به و پذیرش آتش

هـاي   نشـین شـدند، همـواره در صـحنه     اجتماعی دست برداشتند و خانـه  - سیاسی 
 اجتماعی، تبلیغی و سیاسی مختلف فعال بـود و بـه جنـگ سـرد بـر ضـد معاویـه       

ایشـان  . کردنـد  پرداختند و از هر موقعیت و پیشامد مناسبی علیه او اسـتفاده مـی   می
کردنـد و  تهدیدها را همواره به فرصت تبدیل نموده، دشمنان را محکوم و ذلیل مـی 

گذشـته از تبلیغـات و بیـان مطـاعن     . دادند را محبوب و عزیز قرار می 7بیت اهل
نه، کمر معاویـه و یـارانش را خـم کـرده، بـه      معاویه، با ایشان با مناظرات پیروزمندا

اما درباریان معاویه که از سویی مست قـدرت و غـرور،   . ساختند شکست منتهی می
دیدند کـه روز بـه روز    بودند و از جانب دیگر، محبوبیت مردمی آن حضرت را می
پارچه در آتش شود، یک بر شخصیت و نفوذ معنوي و علمی امام علویان افزوده می

از سوي دیگر، احساس . سوختند و اوالدش می 7کینه نسبت به امام علی حسد و
او . دیدنـد  کردند؛ زیرا معاویه را در افکار عمومی شکسـت خـورده مـی    حقارت می
رو،  ازاین. نامه را در نخیله پاره کرده بود و مردم به وي بدبین شده بودند چون صلح
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خواسـتند جلسـات منـاظره را     براي بازسازي آبروي رئیس، پیوسـته از معاویـه مـی   
هاي خود را بیرون بریزند و در جلسه بـه   ها عقده و کینه برقرار کند تا هر یک از آن

بست قرار دهند تا مگـر   یورش آورده، اهانت کنند و ایشان را در بن 7امام مجتبی
 7شـد، امـام مجتبـی    اما هر بار که محفلی تشکیل مـی . آبرو شود در بین مردم بی

نشانیدند و با مجادله  رفتند و هرکدام را در جاي خود می ها می مصاف آنتنه به  یک
و امـام   7ها به امـام مجتبـی   البته آن. ساختند ها را محکوم می و معامله به مثل، آن

ها را صادقانه مطـرح   معایب واقعی آن 7زدند ولی امام حسن تهمت می 7علی
هـاي آنـان را بـازگو     خته، خیانتها را بر مال سا هاي گذشته آن کردند و رسوایی می
آموزد اگـر مظلـومی را درجـایی مجبـور      به ما می 7شیوه امام مجتبی. نمودند می

فاعتـدوا (سـوره بقـره    194سازند تا با دشمن واقعی به جدال بپردازد، به حکم آیـه  
غـرض  . هـاي آنـان بدهـد    تواند پاسخ مناسبی به هتـاکی  می )علیه بمثل ما اعتدا علیکم

تـوزي بـود، نـه منـاظره بـراي کشـف        کوم کردن و بدگویی بر اساس کینهها مح آن
رو، در این مواقع، قواعد منـاظره مطلـوب    ها بر تصدیق آن؛ ازاین حقیقت و الزام آن
شود، بلکه از مجادله همسان باید استفاده کـرد تـا دشـمنان خـدا و      به کار برده نمی

مجبور  7لبته امام مجتبیا. را محکوم ساخت و به خاك مذلت نشاند 7بیت اهل
بودند در این جلسات حضور یابنـد و بـه الطـائالت و سـخنان ناهنجـار درباریـان       

ها بدهند، چنانکه  اي به آن شکن و رسواکننده معاویه گوش فرا دهند و جواب دندان
اش  الجوشن دستور داد تـا لباسـش را از سـینه    به شمر ذي 7برادرش امام حسین

جدم راست گفت که قاتل تـو مثـل سـگ، هفـت پسـتان      « :سپس فرمود. کنار بزند
گرچه شمر غضبناك شد و از قفا سر ایشان را جدا کرد، این حقیقت تاریخی . »دارد

گـاهی بـا برخـی از عناصـر لجـوج برخـورد تنـدي         7یا امام علـی . ثبت گردید
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دانی چه چیزي به ضرر و چه تو چه می«: کردند مثالً به اشعث بن قیس فرمودند می
امـام   1»!کنندگان بـر تـو بـاد   زي به نفع من است؟ لعنت خدا و لعنت تمام لعنتچی

جــواب  توزانــه اصــحاب معاویــه را بــی نیــز ســخنان مغرضــانه و کینــه 7حســن
هـا، بـه منزلـه     دانستند؛ زیرا سکوت در برابـر آن  گذاشتند و سکوت را روا نمی نمی

ن از اولیاي شیطان محسـوب  بااینکه آنا. امیه بود هاشم و پیروزي بنی محکومیت بنی
و قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کـان  (ها به حکم  شدند، آن حضرت با آن می
با اولیاي شیطان بجنگید و «: معناي این آیه این است. پرداختند به مجادله می) ضعیفاً

امـام  » .بدانید مکر آنان در مقابل قدرت الهی ضعیف و محکوم بـه شکسـت اسـت   
پرداختند نه جـدال نـاروا، بلکـه جـدال نیکـو و       م به جنگ با آنان میه 7مجتبی

هـا درصـدد بـه     مناسب با وضعیت هر جلسه و مصلحت اسالم، از جانب دیگر، آن
قصدشان محکوم نمودن امام و پخـش  . دست آوردن حقیقت و هدایت پذیر نبودند

شـأن و  هـاي درخـور    غرض امام نیز این بود کـه پاسـخ  . کردن صورت مجادله بود
هاي مسلمانان و آزادگان بـاقی   ها بدهند تا در تاریخ اسالم براي نسل مطابق کالم آن

هـا شـرعاً حـرام     گونه مجادله طبیعت اولیه این. بماند و تبلیغات آنان را خنثی سازند
در حقیقـت حضـرت   . شـد  بود، ولی براي مصالح سیاسی و عناوین ثانویـه روا مـی  

جـا   همـه . ند زیرا سکوت، پیامدهاي ناروایی داشتناگزیر بودند جواب مناسب بده
را  7را محکوم ساختیم و آبروي خاندان امام علی 7کردند امام مجتبی شایع می

  . شد که مجادله در چنین مواقعی مجاز باشد و عمل امام، باعث می. بردیم

                                                           
این به زیان توست نه به سود «؛ »یا امیرالمؤمنین ھذه علیک ال لک«: قیس فرمود ، در جواب اشعث بن١٦خطبه  .1

  .َتو
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معاویـه کـه   . شـدند  هـا پیـروز مـی    همواره در مجادالت بـا آن  7امام مجتبی
کرد و آنان را در برابـر   لمس می 7اپی اصحابش را با امام مجتبیهاي پی شکست

کرد  ها سفارش می دید، به آن ضربات کوبنده منطق حضرت، مغلوب و مفتضح می
امـا درباریـان مغـرور و     1پرهیز نمایند؛ 7گو با امام مجتبیکه از مجادله و گفت

هاي خـود را   نادان، اصرار داشتند که جلسات پیوسته تشکیل شود تا مگر شکست
  .جبران نمایند و براي مردم بازگو کنند

نماید  این نوع مناظرات که تصویري از ادب مشاجره را در آن عصر ترسیم می
. دبه صورت یک میراث اصیل فرهنگی به دست دوسـتداران منطـق و ادب رسـی   

شیرینی گفتار، حاضرجوابی، معامله به مثل، قدرت منطق، هیبت، حلـم و عقـل و   
  .درایت امام، باعث شد که دشمنانش نیز زبان به تصدیقش بگشایند

  : گفت معاویه می
ام کـه وقتـی    این احساس را نداشـته  7علی بن کس به قدر حسن درباره هیچ
  2.ادامه گفتار او را دوست بدارم گوید، سخن می

  : نویسد رحوم طبرسی میم
در اسالم روزي کـه قـومی محفلـی برپـا سـاخته باشـند و در آن مجادلـه و        

گفتار ستیزي در حد اعـال رخ دهـد،    و مشاوره با امام معصوم باالگرفته باشد
اي چون عمروعاص، عمر بن عثمـان بـن    تر از مجلسی که در آن عده حساس

ابی معیط و مفرع بن ابی شعیه با عفان، عقبه بن ابی سفیان، ولید بن عقبه بن 
اي بـا امـام    معاویه به توافق رسیده باشـند، سـراغ نـداریم، تـا زمینـه منـاظره      

  .فراهم گردید 7حسن

                                                           
  .٢١٥، ص٢ج ،االعالم ؛٤٣ -٢٩، ص ١، جاحتجاجطبرسی، .  1
  .٣٩، ص  ٨، ج البدایه و النھایه؛ ٢٠٢ص  ٢، ج تاریخ یعقوبی.  2
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معاویـه  . آنان بر تشکیل چنین مجلسی اصرار داشتند و از معاویه مطالبه کردند
ل ترسم او گردنبند ذلت و عاري بر گردن شما آویـزد تـا شـما را داخـ     می«: گفت

اما آنان بر اصرار و سـماجت خـود افزودنـد تـا حضـرت      » !گورستان دفن نماید
مجبور شدند به شام بیایند، چون حضرت نزد معاویـه آمدنـد، او پـس از احتـرام     

گونـه کـه    همـان . این افراد حاضر در جلسه، شما را احضار کردنـد «: بسیار، گفت
ت و موقعیت مـن، مـانع از   هیب! گونه بده ها را به همان گویند، جواب آن سخن می

حضرت اول به معاویـه عتـاب نمودنـد سـپس جـواب      » .جواب دادن شما نباشد
  .ها دادند هتاکان را مناسب با شأن آن

هـا   ایـن «: گفـت  شد، مـی  یاد می 7زمانی که در حضور معاویه از امام حسن
  .»1مردمی هستند که سخن گفتن به آنان الهام شده است

کرد تا بـا   ساخت و دوستان نزدیک خود را جمع می معاویه مجالسی فراهم می
در حقیقـت ایـن مجـالس، صـحنه پیکـار      . مفاخره و مجادله کنند 7امام حسن

اندازي جنگ اعصـاب   ها راه و هدف سیاسی آن 7جمعی آنان با امام حسن دسته
  .رفتبر ضد امام و شیعیانش بود و نوعی جنگ سرد به شمار می

گونـه مجـالس، صـبر و     در این 7وه با امام حسناما میزان بدرفتاري این گر
بـار معاویـه و    خصـومت  تحمل عجیب و نجیبانه آن حضـرت را در برابـر گفتـار   

  .ساخت درباریانش و حلم و متانت، صراحت و شجاعت امام را آشکار می
صـخره تسـخیرناپذیر و دور از   «که به گفته عبداهللا بـن جعفـر    7امام حسن

، چندان از نظر اخالقی پیراسته و مهـذب بودنـد کـه    »2تیررس و برتر از ستیغ بود
ــوع مشــاجرات و    ــن ن ــاري در ای ــی و انحــراف گفت ــقوط اخالق ایشــان را از س

                                                           
  ٣٢٣، ص ٢، ج العقد الفرید.  1
  .٦٢، ص ١، ج المحاسن و المساوی.  2
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هاي مقابـل را بـر   ولی در عوض عیوب راستین طرف. داشت ها بازمی جویی ستیزه
پردازي کنند، اما امام  دروغ 7بیت کردند درباره اهل آنان سعی می. ساخت مأل می

به خدا سوگند اگر این نبـود  «: فرمودند کردند و می اسخ به آنان خودداري نمیاز پ
تردید از پاسخ دادن به آنـان   امیه مرا به ناتوانی در گفتار محکوم سازند، بی که بنی

شدند با منطق قوي و رساي خود کـه درهـم    امام ناگزیر می. »1کردم خودداري می
دهند و آنان را به تسـلیم و سـرافکندگی    کوبنده عناد روزافزون ایشان بود، پاسخ

  .وادار سازند
حریف پیروز و نیرومندي در برابر مردمی  7در تمام این مجالس، امام حسن

بیش از همه رئیس آنان معاویه احساس ضعف و  ضعیف و مغلوب بودند، و  لئیم،
جداگانـه  گونه بود که هر یک از حریفان را تنهـا و   شیوه امام این. کرد شکست می

کردند که خـود  هاي حسبی و نسبی او را مطرح میپیش کشیده، بارزترین ویژگی
. کردنـد  و دیگران بدان اعتراف داشتند و به مدعاي آنان اعتراض و ایراد وارد مـی 

 :ترین جلسه مناظره که بین امام و یاران معاویه درگرفت، بدین شرح است مهم

  : گوید می المفاخراتبکار در کتاب زبیربن
روزي عمروعاص، مغیره بن شعبه، عمرو بن عثمان، عتبه بن ابی سفیان، ولیـد  
بن عقبه، مروان بن حکم، زیاد بن ابیه و عبداهللا بن زبیر، پیش معاویه جمع شدند 

نام  7علی بن حسن! اي امیر المومنین«: بدگویی کرده، گفتند 7و از امام حسن
گوید، مردم او را  در هر محفلی سخن می. ستو یاد پدرش را مجدداً زنده کرده ا

هـا از   شود و برگـرد او، کفـش   دهد، اطاعت می کنند؛ هر فرمانی که می تصدیق می
امیه بـا   او سخنان خود را بر ضد تو و بنی. گردد پاي درآمده، اجتماعاتی فراهم می

                                                           
  .شود معامله به مثل مانعی ندارد معلوم می. جا که عمل امام حجت استاز آن.  1
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یه معاو» .پذیرند گوید و شنوندگان میکند و از فضایل پدرش می صراحت بیان می
پیام بده و احضارش کن تا او و پدرش را «: گفتند» خواهید؟ از من چه می«: گفت

  »!دشنام دهیم و وي را توبیخ و سرزنش کنیم
آن گروه بـا اصـرار از معاویـه    » .بینم من این کار را به مصلحت نمی«: معاویه گفت

تنها  غریب و 7کردند چون امام حسن تصور می. خواستند که این کار را انجام دهد
. توانند ایشان را در جلسه تحقیر و مغلوب نماینـد  هستند و یارانش حضور ندارند، می

فرسـتاد تـا حتمـاً     7به همین دلیل، معاویه مجلسی ترتیب داد و به دنبال امام حسن
معاویه بسیار ایشان را تجلیل و احتـرام کـرد و   . امام به ناگزیر نزد معاویه آمدند. بیاید
امـام   1.»در واقع اینان به دنبال شما فرستادند و فرمان مـرا نبردنـد   ،اي ابامحمد«: گفت
بـه خـدا قسـم اگـر     ! اهللا، خانه، خانه توست و اجازه آن در اختیار تـو  سبحان«: فرمود

اي و از نیت آنان آگاهی، ناسزاها به حساب تو گذاشته خواهـد   ها را پذیرفته سخن آن
. اند، در این صورت مرد نـاتوانی هسـتی   ردهها نظرشان را بر تو تحمیل ک شد و اگر آن

دانستم که این گروه چنین قصدي دارنـد، حـداقل    دانم کدامین را بپذیرم؟ اگر می نمی
هـا   ولی من هرگز از تـو و آن . آوردم اي از بنی عبدالمطلب را با خودم می من هم عده
دیـد و  معاویه خن 2.»محبوب من خداست و خدا دوست نیکوکاران است. باکی ندارم

حرفشـان ایـن اسـت کـه عثمـان      . اي ابا محمد، در القـاي سـخن آزاد بـاش   «: گفت
در این هنگـام  » !مظلومانه کشته شده و قاتلش هم پدرت است و آنان در پی قصاصند

  :گونه آغاز کرد عمرو بن عثمان به سخن آمد و مناظره را این
عثمان، بـا آن وضـع   هرگز انتظار نداشتم روزي را ببینم که پدرم امیرالمومنین «

فرزندان عبدالمطلب عثمان را کشتند تا . فجیع به قتل برسد و قاتالنش زنده بمانند

                                                           
  .٣٠٥ - ٣٠٤، ص ٣ ، ججلوه تاریخ در شرح نھج البالغه.  1
  .٣٠٥ھمان، ص .  2
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شما «: آنگاه فریاد کرد» .شاید بر روي نعشش، عروس خالفت را در آغوش کشند
به حرف من گوش دهید و قضـاوت کنیـد و داد مـرا    ! اشراف اسالم! رجال عرب

و پسران عبدالمطلب زنده باشند و  7امام علی نآیا سزاوار است فرزندا. بگیرید
خون پدرم پایمال شود؟ تنها قتل عثمان مطرح نیست، بلکه پدر این مـرد، نـوزده   

امیه حق قصاص ندارد؟  آیا بنی. امیه را در لب چاه بدر گردن زد تن از اشراف بنی
  »ن بزنند؟به جرم پدر گرد. امیه است آیا نباید فرزندان کسی را که قاتل اشراف بنی

  :آن گاه خاموش شد و عمروعاص شروع به سخن کرد
ایم تا به یک  ما تو را به این محفل کشانده! اي پسر علی! گوش کن اي حسن«

اقرار کن کـه پـدرت،   ! اي پسر ابوتراب. ها صریحاً اعتراف کنی سلسله از واقعیت
ایرانـی،   پرستان ابوبکر صدیق را محرمانه مسموم ساخت و بعد با گروهی از آتش

سپس عثمان ذوالنـورین را  . توطئه چید و عمر فاروق را در مسجد به قتل رسانید
هم در نتیجه تحریکات سیاسی خود از میان برداشت و ایـن کارهـا را در آرزوي   

تو و پدرت ابوتراب، هر دو از بدترین خلق شـمرده  ! اي حسن. خالفت انجام داد
کـار  بگـذرانیم، در پیشـگاه خـدا گنـاه     شوید و اگر اکنون تو را از دم شمشـیر  می

  ».نخواهیم بود و ملت اسالم هم بر این عمل مالمت نخواهند شد
اي «: سپس عتبه بن ابی سفیان برادر معاویـه، سـخنان او را ادامـه داد و گفـت    

او عالوه بر نوزده تن قریشی، عثمان . پدرت دشمن قریش و قاتل آنان بود! حسن
آیی و قاتـل بـه    ردیف قاتالن عثمان به شمار می را هم کشت و تو اي حسن، در

ما اگر تو را از میان برداریم، به دستور قرآن . فرمان قرآن محکوم به قصاص است
در طلب خالفـت بیهـوده زحمـت کشـیدي، و بایـد      ! تو اي حسن. ایم رفتار کرده

  ».دانستی که مرد این کار نیستی می
  : گاه ولید گفتآن
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عثمان را بر سریر خالفت دیدید، بر وي حسد بردیـد   که هاشم همین شما بنی«
بنـا را    جا نشسـتید و جا و آنو چون قدرت نداشتید با وي به جنگ برخیزید، این

هاي کوچـک او را بـزرگ جلـوه     ها و لغزش سستی. بر انتقاد و اعتراض گذاشتید
ون دادید و بر شمردید و مردم را بر ضد او برانگیختید و سرانجام به خـاك و خـ  

. ایـد  شما این کار را صرفاً در آرزوي حکومت و حـب دنیـا انجـام داده   . کشیدید
اکنون در چنگ اولیاي خونش گرفتارید و سزاوار است که جزاي کـردار خـود را   

  ».دریابید
  :کرد و گفت 7مغیره بن شعبه رو به امام حسن

کشنده عثمان نبود؟ قبول داریم، اما براي  7خواهید بگویید که امام علی می«
ما بگویید که چرا قاتالن او را به خدمت خـود راه داد و از آنـان حمایـت کـرد؟     

 7اعتراف کنید که خون خلیفه مظلوم به ناحق بر خاك ریخته شد و امـام علـی  
کشت و با زبانش بد  با شمشیرش می. رحم قریش بود وي دشمن بی. قاتل اوست

طور نیست؟ امروز امیرالمومنین معاویه، ولی خون عثمان اسـت   این مگر. گفت می
  ».و حق اوست که تو و برادرت را به قصاص عثمان به قتل برساند

  :گفت 7مروان بن حکم سخنان مغیره را ادامه داد و خطاب به امام حسن
تـوانی روي مقـابر    گمان کردي که مـی ! امیهاي کشنده عثمان و اي دشمن آل«

طـرح سـلطنت بریـزي و سـریر خالفـت       هاي خشکیده عثمان، ر خونقریش و ب
امیه بگذارند شما بـه هـدف خـویش دسـت     محال است که آل !بگذاري؟ هیهات

ایم شما را به  شما نه تنها شایسته خالفت و سلطنت نیستید، بلکه ما شایسته. یابید
 سـپس سـاکت شـد و سـکوتی    » .اید بـه قتـل برسـانیم    هایی که ریخته کیفر خون

  1.خشمناك مجلس را فرا گرفت
                                                           

  .ھمان.  1
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براي رعایت ادب و قواعد مناظره احسن، هم چنـان سـاکت    7علیبن حسن
هنگامی کـه گفتـار   . شنیدند هاي اطرافیان معاویه را می گویی نشسته بودند و زشت

تمام شد، سربلند کردند و روي خویش را بـه جانـب معاویـه گردانیدنـد و      ها آن
  :فرمودند

کنم کـه شـما همگـان را بـه نـور       خداوندي را ستایش میمن به فضل الهی، «
علم و تقوا  دار پرچمفرستم که  درود می 9اهللا رسولهدایت ما رهنمون کرد و بر 

  .گیرم اکنون حاضران را به گواهی می. بود
هنـد   ي پسـر آکلـۀ االکبـاد   ا .گـویم  ابتدا بـا تـو سـخن مـی    ! اي پسر ابوسفیان

اي و این  ام، همه را تو به من گفته یدهشنوآن  یناامروز از دهان  چه آن 1.جگرخوار
ایـن  . يا رفتـه باید بگویم که سخت بـه خطـا   . گذارم ها را به حساب تو می دشنام

یده تو سیاستی زیرکانه و خردمندانه است، بسیار سخیف و عقکاري که به  یاسیس
هـا،   همه توهین ینااکنون درك خواهی کرد که با . پست و مستحق شکست است

قام اقدس و عرشی مرا نتوانستی به پستی بنشانی و جز حقارت و ذلت خـویش  م
و در  9کـاش اکنـون در مسـجد رسـول خـدا      يا. نخواهی آورد به دستچیزي 

. شـنیدند  محضر مهاجران و انصار نشسته بودیم و رجال اسالم سخنان شما را می
 7مـام علـی  کردید نسبت بـه ا  جا تو و اطرافیانت جرأت نمیبه خدا قسم در آن

تـو و   دربـاره اي معاویه، مطالبی  اینک . چنین ناهنجار سخن بگویید طالب یاببن 
تر از آن است که در شما نهفته و سرشته شـده  آنان خواهم گفت که به مراتب کم

  :اکنون گوش کنید. است

                                                           
او پس از شھادت حمزه، او را مثله کرد و پاره جگرش را . ھند با ھمسرش ابوسفیان در جنگ احد حضور داشت .1

البدایه و ؛ ٩١؛ الفخری، ص١٣٩، ص ٢ ، جسیره ابن ھشام؛ ١٠٥، ص ٩ ، جاالعالمزرکلی، . (به دندان کشید
  ).٢٣٥ص ، ٨ ، جطبقات الکبری؛ ٢٩٣ – ٢٩٢، ص٧، ج اسدالغابه؛ ٥١، ص٧ ، جالنھایه
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در برابر دو قبله  9اکرمآن هنگام که به پیروي و اقتداي رسول  7امام علی«
آیـا امـام   . پرسـتیدي  ي معاویه در آن هنگام الت و عـزي را مـی  تو انماز گذارد، 

یکـی بیعـت   : بیعـت کـرد   9با رسـول اکـرم   دو بارآن کسی نیست که  7علی
ي معاویه، در بیعت نخستین کـافر بـودي و در   تو ارضوان و دیگري بیعت فتح و 

  بیعت دوم هم پس از بیعت، پیمان شکستی؟
حق و ترویج توحیـد و   کلمهلیغ و آموختن نبود که در راه تب 7مام علیاآیا 

که پـرچم اسـالم    یدرحالیکتاپرستی، در کنار چاه بدر جهاد کرد و شمشیر کشید، 
  بودي؟ پرستان بت دار پرچم جا آندر  جگرخواري پسر هند تو ابه دوشش بود و 

 9اهللا رسـول در پـیش روي   7احزاب، امام علی غزوهآیا به خاطر داري که در 
که تو پرچم کفر و شرك و نفاق را بـر دوش   یدرحالپرچم اسالم را بر دوش داشت، 

کشیدي؟ خداوند در هر سه جنگ حجتش را آشکار ساخت و دین خود را یـاري   می
در تمـام   9پیـامبر . ش را در مورد پیروزي لباس تحقق بخشید9کرد و گفتار پیامبر

  1.شمگینها از پدرم خشنود بود و از تو و پدرت خ این جنگ
خیبـر بـه فرمـان خـدا، قلعـه پـوالدین        واقعهنبود که در  7آیا این امام علی
فـردا  ": قـبالً در حـق وي فرمـوده بـود     که رسول اکرم یدرحالیهودیان را گشود، 

دارد و خـدا و   سپارم که خدا و رسولش را دوست می پرچم را به دست کسی می
  "2 .دارند رسولش نیز او را دوست می

                                                           
.( ؛ پیامبر ابوسفیان و معاویه را لعن فرمودند٢٢٠، ص وقعه صفین؛ نصر بن مزاحم، ٧٤ ص ،٤٤ج ، بحاراالنوار .1

، طبقات؛ آیتی به نقل از ١٠٩، صتاریخ پیامبر اسالم؛  ٣٠، ص دوم؛ الجنان و اللسان، قسمت الصواعق المحرقه
 .٢٠٠، ص ١ج 

، ١ج، ابن عساکر؛ ٦٢، ص١ج ، حلیة االولیاء ابونعیم؛ ٣٤٩، ص٣ج  ،النبویهسیره : تر نکبرای اطالع بیش .2
، ٦ج ، مجمع الزوائد؛ ٢٥٩، ص١ج ، فرائد السمطین؛ ٥٦٩، ص٥ج ، سنن ترمذی؛ ٢٦٩حدیث  ٢٠٥ص
؛ ٢٢، ص٥ج ، صحیح بخاری؛ ٢٤ص ، سبط بن جوزی، تذکره؛ ١١٠، ص٢ج  ،طبقات، ابن سعد؛ ١٥١ص
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  نیست که لقب کرّار غیر فرّار به وي داده شد؟ 7ام علیآیا این ام
انت منی بمنزلـه  «: در موردش فرمود 9پیامبرنیست که  7آیا این امام علی

   1»هارون من موسی اال أنه ال نبی بعدي
وي را مـوالي   9نیست که در خطابۀ غدیر، رسول اکرم 7این امام علی آیا

  2مؤمنین و مؤمنات نامید؟
نیست که شهوات و لذات دنیا را بر خود حرام کرده بود  7علیآیا این امام 

یها الذین آمنوا ال تحرموا طیبات ما ایا «: یه شریفه در حق او فرود آمدآجا که این تا آن
بود کـه پروردگـار تعـالی، وي را از ایـن همـه پارسـایی منـع         جا آن 3).احل اهللا لکم

  :سپس رو کردند به حاضران و فرمودند» .فرمود
. قـرار گرفـت   9اهللا رسـول آیا این معاویه نیست که چندین بار مورد لعنـت  «

توانسـت دل   او را چند مرتبه احضار فرمود و چون نمـی  9زمانی که رسول خدا
  4»!خداوندا شکم او را سیر مفرماي: از خوراك برکند، به او نفرین کرد و فرمود

کـه پـدرش بـر     یدرحالآمدند،  بار دیگر با پدرش ابوسفیان و برادرش یزید می
کردنـد و   بود و یزید از جلو شتر و معاویـه از عقـب شـتر حرکـت مـی      شترسوار

  !بر هر سه تن لعنت فرستاد 9پیامبر

                                                                                                                                        
ایندحدیث یک داللت مطابقی دارد و یک داللت التزامی، با داللت مطابقی حضرت . ١٢، ص٣ج ، تاریخ طبری

 .زند برد با داللت التزامی دیگران را به فرش می به عرش می را 7علی
احمد  مسند ؛٣٣٧، ص٢ج  ،المستدرک الصحیحین ؛١٢٩٣) چاپ بوالق مصر( ٣١٠ص ، ٢ج ،  صحیح ترمذی .1

 .٣٢٢ص حنبل ج پنجم، 
  .٢١٤، ص١؛ جالغدیر؛ عالمه امبنی، ١،٤٩٠ ج البرھان، سیدھاشم بحرانی، ٤٩، ١٢ ، جتفسیر کبیرفخر رازی،  .2
 .٨٨و  ٨٧سوره مائده، آیه  .3
 نصر بن مزاحم، کتاب(» .از خوردن خسته شدم ولی سیر نشدم«: گفت ، معاویه می٩٦، ص٥ج  صحیح مسلم .4

  ).٢٢٠، صوقعه صفین
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اکنون کار تو به جایی رسیده که مـرا بـه حضـور خـویش دعـوت      ! اي معاویه
تـوانی   اي می دوانی؟ گمان کرده خود را به سوي من می گزندههاي  کنی و سگ می

  مقام مرا از علو و اعتبارش فرود آوري و به پستی بکشانی؟
اي که با اراده و قدرت الهی باال رفته باشد، با دسـت   دانی مقام و مرتبه تو نمی

تو به پستی کشیده نخواهد شد و آن کس را که خـدا عزیـز و شـریف خواسـته،     
 1!توانند از عزت و شرافتش بکاهند خلق خدا نمی

مکـث کوتـاهی کردنـد و نفـس عمیقـی کشـیدند و        7حسنجا امام  ینادر 
  : برگردانیدند و فرمودند نگاهشان را از معاویه به سوي عمرو بن عثمان

با آن نادانی که در ذات توست، قـدرت فهـم و کشـف امـور     ! اي پسر عثمان«
زادگـان سـخن گفـتن کجـا؟      یآدمـ محفل  تو کجا و در. بینم سیاسی را در تو نمی

اي اسـت کـه وقتـی بـر      داستان تو مانند آن پشـه . گفتار تو شایسته جواب نیست
خـود را نگـاه   : درخت خرمایی نشست، هنگام برخاستن به آن نخل تنومند گفت

من نشسـتن  : خرما در جوابش خندید و گفت نخل . خواهم پرواز کنم بدار که می
تو در چشـم مـن   . تا براي برخاستن تو خود را نگاه بدارمام  تو را احساس نکرده

بـر مـن بسـیار    . توانم به دوستی و دشمنی تو فکر کنم حقیر هستی که نمی قدر آن
را بـه   7امام علـی تو . اي چون تو پاسخ گویم دشوار است که به موجود فرومایه

سـزاوار   7امـام علـی  چـرا  . گونه ناشایستی یاد کردي و او را سزاوار دشمنی دانستی
اي؟ آیـا نسـبت و مراتـب     سب است؟ آیا نقصی در نژاد او و یا سستی در دین او یافتـه 

به دین اسـالم زیـانی    7امام علیدور است؟ آیا از دست  اکرماز رسول  7امام علی
یچیـده؟ آیـا امـام    سر پدر حکومت و قضاوت خود از عدالت  7امام علیرسیده؟ آیا 

از ایـن نقـایص    هرکـدام را بـه   7امام علـی  اگریادوست بوده؟ دنمردي  7علی
                                                           

 .٣١٠ـ  ٣٠٧ص ، ٣ج ، شرح نھج البالغهجلوه تاریخ در : نک .1
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نـوزده تـن از    7امـام علـی  : ي؟ گفتـی ا کـرده ی، تنهـا خـود را رسـوا    ده نسبت
امام این افتخار بزرگی در زندگی . امیه را در جنگ بدر کشته است یبن پرستان بت
 9دانی که مشرکان قریش به دست خدا و رسـول خـدا   است؛ مگر نمی 7علی

 1 ».اند به هالکت رسیده

  : به عمروعاص نگریستند و فرمودند گاهآن امام
تو همان . مگر تو آن لعین ابتر نیستی که مادرت به فحشا و فجور معروف بود

از مردان قریش ادعـاي پـدري تـو را     2اي هستی که پنج نفر کودك ناپاك و آلوده
یش تـرین رجـال قـر    یثخبترین و  یملئو عاقبت مادرت، تو را به . اند اظهار داشته

  3.نسبت داد و از آن روز پدرت به نام عاص بن وائل شناخته شد
: گفـت  نامیـد و نمـی   نمـی  9پیـامبر مگر پدرت با صراحت خود را دشـمن  

محمد ابتر است و وقتی بمیرد نامش و دینش و سر و صدایش فراموش خواهد «
در پاسـخ وي نـازل شـد و خـداي عزوجـل      » کـوثر «یفه شر سورهآن گاه  ».شد

 9پیــامبرهــا رویــاروي  تــو خــود نیــز در تمــام جنــگ. پــدرت را ابتــر نامیــد
بـودي و بـه آرزوي    9اهللا رسـول ین دشـمنان  تـر  سرسـخت تو از . جنگیدي می

تو همان بودي که با اصحاب کفر و شرك به کشتی . جنگیدي شکست اسالم می
نجاشی را به قتل عمـویم جعفـر طیـار و مهـاجران     نشستی و به حبشه رفتی تا 

                                                           
یا ابا  ».اکنون وعده خدا را دیدید«: پیامبر بر سر چاه بدر ایستادند و کشتگان قریش را با اسم صدا زدند و گفتند .1

جھل بن ھشام یا عتبه ابن الربیعه و یا شیبه بن ربیعه و یا ولید بن عتبه ھل وجدتم ما وعد ربکم حقاً فأنی قد 
ھا قال والذی بعثنی بالحق ما انتم  یففقال عمر یا رسول اّهللاٰ أتکلم اجساداً ال ارواح ." عدنی ربی حقاً وجدت ما و

 ).١٥٩٢، حدیث مسنداحمد بن حنبل، (» .باسمع لما أقول منھم
 .ابوسفیان، ولید بن مغیره، عثمان بن حارث، نضر بن حارث، و عاص بن وائل: بودند از اند عبارتاین پنج تن  .2
  .٢٠١، ص ١ ، جطبقات؛ ١٧، ص٢ ،ج سیره النبی .3



 231    7تجلی قدرت و صالبت در مناظره امام مجتبی

تو سعی بسیار به کـار بـردي تـا شـریعت اسـالم را درهـم       . اسالم تشویق کنی
  .شکنی، ولی خداوند قادر و قاهر، سعی تو را بیهوده گذاشت

کنی؟ تو خود بر ضد عثمان تبلیغ و توطئـه و دسیسـه    حال تو از عثمان یاد می
بـاره   ی و بر وي شوراندي که یـک برآشفتر ضد عثمان مردم را ب قدر آنتو . داشتی

شمشیرها را از غالف کشیدند و به قصد جانش برخاسـتند و در ایـن هنگـام کـه     
ها افروخته شد، خود بـه فلسـطین گریختـی و خویشـتن را از معرکـه کنـار        آتش

  1!پس از قتل عثمان، به معاویه پیوستی و فریاد واعثمانا سردادي. کشیدي
کنم و از تو انتظار دوسـتی   مالمت نمی رسوله بغض و دشمنی آل من تو را ب

تـو رسـول   . هاشم در جاهلیت و در اسالم، دشمنی داشـتی تو همواره با آل. ندارم
را با شعر هفتاد بیتی هجـو کـردي و دل مقدسـش را رنجانـدي و او بـه       9خدا

کـه   من شاعر نیسـتم و سـزاوار نیسـت   ! پروردگارا«: درگاه خداوند عرضه داشت
شعر بگویم و پسر عاص را با شعر پاسخ گویم، ولی تو به عدد هـر بیـت از ایـن    

  »!یده، وي را لعنت فرمايقص
یی و گو سخنبه حجت و منطق  9آیا تو شایسته هستی که با نوة رسول خدا

  2»سرایی نمایی؟ ی و یاوهبازکنبه یاوه، دهان  7مردي چون امام علی درباره
به ولید بن امام در این هنگام . عمروعاص پاسخی جز سرافکندگی نداشت

دشمن نباشی چه  7امام علیي ولید اگر با توا«: عقبه نگاهی افکند و فرمود
کنم؛ زیرا پـدرت بـا دم    مالمت نمی 7کنی؟ تو را بر دشمنی پدرم امام علی
مـاجراي  . ي هشتاد تازیانه زدخوار شرابشمشیر او کشته شد و تو را به جرم 

                                                           
 .٧١ترجمه محمدعلی شیرازی، ص  ،علی و فرزندانشطه حسین، : نک .1
 .٣١٠ـ  ٣٠٧ص ، ٣ج ، جلوه تاریخ در شرح نهج البالغه: نک .2
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گساري تو چنان شهرت یافت که حطیئه، شاعر عرب، آن ماجرا را به شعر  می
  :یاد کرد

  شهد الحطیئه حین یلقی ربـه 
ــالتهم  ــدتمت ص ــادي و ق   نن
  للیزیــدهم اخــري ولــو قبلــوا

 

ــذر  ــق بالعـ ــد احـ   اان الولیـ
ــدري  ــکرا و مای ــدکم س   أأازی
شـر   صالتهم علـی الع اَتَت   1للَ

 

بامدادان حطئیه هنگام نماز صبح، ولید را دید که بعد از نماز در حالت مستی، «
نماز فجر را خواندم، آیا زیاده بخوانم براي شـما؟  : گوید کند و می عذرخواهی می

پذیرفتنـد،   خواهد نماز زیادتر بخواند و اگر مردم مـی  داند، چرا می که نمی یدرحال
  ».دکر نماز صبح او از ده رکعت تجاوز می

دشمن نباشی که او را خداي تعالی در قرآن مـؤمن   7تو چگونه با امام علی
أفمن کان مؤمناً کمن کـان فاسـقاً   (: جا که فرمودآن. نامید و به تو عنوان فاسق داد

آیا کسی که مؤمن است، مانند کسی است که فاسق اسـت؟ هرگـز   « 2)ال یستوون
کم فاسـق بنبـأ فتبینـوا أن تصـیبوا قومـاً      ان جاء : (نیز فرمود و ».ها برابر نیستند آن

چه فاسقی براي شما خبري نقل کـرد،  چنان 3)بجهاله فتصبحوا علیما فعلتم نادمین
رو خواهید بررسی کنید؛ زیرا در صورت اعتماد به او از روي نادانی، با زیان روبه

  .گشت و همگی بر این اعتماد، پشیمان خواهید شد
ت کـه حسـان بـن ثابـت، شـاعر نـامی انصـاري،        شهرت یاف جا آناین معنا تا 

  :اي سرود و چنین گفت اش قصیدهدرباره
  

                                                           
 .١٨٣ص ، تذکرة الخواص .1
 .١٨سوره سجده، آیه  .2
 .٦٣٧ص ، ٣ج ، االصابة فی تمییز الصحابه: ؛ نک٦یه آ سوره حجرات، .3



 233    7تجلی قدرت و صالبت در مناظره امام مجتبی

ــا   ــالل علین ــزل اهللا ذوالج   أان
ـــوا الولیـــد منـــزل کفـــر فتب  
  للیس من کان مؤمنـاً یعبـداهللا  
ــد   ــد بع ــدعی الولی ــوف ی   س
  ففعلییجـــزي هنـــاك جنانـــا

 

  ففی علی و فی الولیـد قرآنـاً  
ــا  ــوأُ االیمانــ ّــ ب ــی تَ   و علــ

ــن  ــا ککم ــقاً خوان ــان فاس   ک
  قلیل و علیـالی الجـزاء عیانـا   
  1و هناك الولید یجزي هوانـا 

  
 

  .فرستاد) آیاتی(و ولید قرآنی  7امام علیپروردگار ذوالجالل براي ما در حق «
: را در کفۀ ایمان و ولید را در کفۀ کفر قرار داد و فرمود 7خداوند امام علی

  .»کار نیستهرگز مؤمنی که خدایش را عبادت کرده، مانند فاسق جنایت«
  .هر دو در پیشگاه خدا خواهند ایستاد 7دیري نخواهد گذشت که ولید و امام علی

  .مؤمن شناخته خواهد شد 7در آن روز ولید، کافر و امام علی
پاداش بهشت جاویدان خواهد یافت و ولید به سزاي  7امام علی جا آنو در 

  ».کفر و فسق خویش خواهد رسید
تو را با قریش چه کار؟ تو اصالً قریشی نیستی تا سخن از قریش بـه  ! اي ولید

تـو  . بـود » ذکـوران «به نـام   2از مردم صفوریه پرست بتزبان آوري، پدرت مردي 
  !يآور زبانکه نام قریش را به تر و پلیدتر از آن هستی  کوچک

خبري که طلحـه و زبیـر و    تو ادعا داري که ما عثمان را به قتل رساندیم و بی
بچسبانند، تا چه  7عایشه نتوانستند این تهمت ناحق و ناشایست را به امام علی

  .رسد به تو
 1»!خوب است به خویشتن بپردازي و سر ننگین خویش را به گریبان فرو بري

                                                           
 ،بحاراالنواري، ؛ مجلس٧٤، ص امالی، مفید؛ ٥٧٥ص ، ١ج ،اعیان الشیعه: ؛ نیز نک١٨٣ص  ،تذکرة الخواص .1

 .٩٢ص ، ٤٤ج 
 ).٣٦٩ص ، ٥ج ، معجم البلدان(. صفوریه نام بخش و شھرکی از اردن و نزدیک طبریه شام است .2
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  :گاه روبه برادر معاویه، عتبه نمودند و فرمودندآن  امام
ي و نظري که مستحق جواب باشی و نه از اهل رأتو نه مرد صاحب ! اي عتبه 

نـه  . کنم تا بتوانی حقایق را درك کنی وگو گفتخردي که بتوانم با تو خردمندانه 
شخصیت سودمندي داري که کس به سود تو چشم طمـع بـدوزد و نـه اقتـدار و     

دشـنام   7یـن، بـه امـام علـی    اوجـود    با. داري که دیگران از تو بترسند کفایتی
تـر و   از تو شـریف  7امام علی غالمکنی که مردم بدانند که  دهی و شرم نمی می

  تر است؟ تر و گرانمایه گرامی
چـه   7امام علیتوانایی برابري نداري، با  7امام علی بردهتو که با غالم و 

امـا بایـد بـدانی کـه خداونـد      . اسخ نخواهم گفتیی داري؟ من به تو پوگو گفت
تـو از نسـل   . تعالی، تو و پدر و مادرت را به مجازات و سزایتان خواهـد رسـانید  

عاملَۀٌ نَّاصبۀٌ تَصلَی نَـارا حامیـۀً تُسـقَی    ( :فرماید قومی هستی که خداوند در قرآن کریم می
یی کـه پیوسـته   هـا  آن" 2.)من ضَرِیعٍ لَا یسمنُ ولَا یغْنی مـن جـوعٍ   منْ عینٍ آنیۀٍ لَّیس لَهم طَعام إِلَّا

گردانـد؛ از   اند ـ در آتش سوزان وارد می  اند ـ و شرارت را دنبال نموده  عمل کرده
خـار خشـک تلـخ و     نوشانند؛ غذایی جز ضـریع  هاي بسیار داغ به آنان می چشمه
  ".دهد یمکند و نه از گرسنگی نجات  ندارند؛ غذایی که نه آنان را فربه می) بدبو

خون عثمـان از دم   بهانهخواهی به  کنی و می تو مرا به قتل تهدید می! اي عتبه
کنی؟ اگر مرد شمشیر و جنگ بودي، چرا آن مـرد   شمشیر بگذرانی؟ آیا شرم نمی
  تی، از دم شمشیر نگذرانیدي؟را که در رختخواب همسرت یاف

                                                                                                                                        
  .٣١١ص ، ٣ج ، جلوه تاریخ در شرح نھج البالغه .1
  .٣ـ  ٧سوره غاشیه، آیه  .2
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آن کسی است که  7امام علیکنم؛ زیرا  سرزنش نمی 7امام علی سبتو را بر 
برادرت حنظله را در جنگ احد کشت و جدت عتبه را با مشارکت حمـزه در جنـگ   

  .از مدینه اخراج کرد 9بدر از میان برداشت و عمویت را با فرمان رسول خدا
که لیاقت ندارم به خالفـت فکـر    یدرحالکه گفتی من در طلب خالفتم،  ینااما 

! ترم یقالتر و  کنم، باید بدانی که به خدا قسم من از همه مردم به این مقام شایسته
اما برادر . توانم گذشت و فداکاري کنم می محمدتر به خاطر امت اما از همه بیش

مقدارتر شمرد و متمردانه  هاي دجله و فرات بی ها را از آب خون انسان) معاویه تو
باز است که  یلهحاو مردي . از فرصت استفاده کرد و سریر سلطنت را غصب نمود

  .نسبت به مردم نیرنگ ورزیده و باالخره روزي هم به جزاي فریبش خواهد رسید
داننـد کـه امـام     همـه مـی   براي قریش شر است، 7که گفتی امام علی ینااما 
انسـانی را کـه سـزاوار رحمـت و     . در حکومـت خـود عـدالت داشـت     7علی

 ».کشت کرد و ستمدیدگان را نمی مرحمت بود، تحقیر نمی

با خداي تعالی دشـمنی کـردن و   «: رو به مغیره بن شعبه کردند و فرمودند امام
زنـا کـردن و از    قرآن کریم را ناچیز شمردن و پیامبرش را به دروغ نسبت دادن و

تـوان   یطه قـدرت الهـی مـی   حي پسر شعبه که از مداراگمان . کیفر رجم گریختن
هجـوم آوردي و مـادرم را    فاطمـه  خانـه تو کسی هسـتی کـه بـر درب    . گریخت
و مخالفـت بـا او و شکسـتن حـریم      خـدا  9این کار تو اهانت به پیامبر. آزردي

  1.اهل بهشت نامید یده زنانسمادرم را  رسول اکرم. قدس و نبوتش بود
 7کـه امـام علـی    ینارا به قتل عثمان متهم ساختی، در عین  7امام علیتو 
  .هاست یلودگها و آ گونه تهمت ینا ازتر  تر و پاك یزگارتر، شریفپره

                                                           
، حلیه االولیاء؛ ٣٩١ص ، ٥ج  ،مسند حنبل ؛١٥١ص ، ٣ج معروف به حاکم نیشابوری،  ،مستدرک الصحیحین .1

  .١٩٠ص ، ٤ ج
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کنی، به من بگو در حـق عثمـان چـه     تو که امروز به نام عثمان گریبان پاره می
یف در منـزل خـویش خیانـت و    طاخدمتی کردي و به او چه کمکی نمودي؟ در 

جنایت انجام دادي و به احیاي مجدد قوانین جاهلیت پرداختـی و بـراي نـابودي    
  .اي کوتاهی نکردي اسالم و محو آن از هیچ توطئه

از ابوبکر و عمر یاد کردي و مسرورانه به ذکـر غلبـه و قدرتشـان پرداختـی و     
فرعـون  . ت نیسـت ها، مـالك حـق و حقیقـ    ها و سلطنت ندانستی که این چیرگی

چهارصد سال بر مصر حکومت کرد و در آن وقـت موسـی و هـارون، دو پیـامبر     
پس این دنیا در ملک مطلـق  . در غم و اندوه و زحمت بودند هموارهبزرگ الهی، 
اوست که به مشیت خود، یکی را در دنیا کامیاب و دیگـري را ناکـام   . الهی است

ا به دلیل این کامیـابی، بـه خـدا نزدیـک     توانند خویشتن ر کامیابان نمی. گذارد می
اند، از رحمت و مرحمت ذات الهی  که ناکام مانده یناها نیز به نام  بشمارند و ناکام
هـاي   گاهی مصیبت و ناکـامی را بـه رسـم امتحـان بـه انسـان      . دور نخواهند بود

دهند و گاهی زمام سلطنت و قدرت را در مشت مردم فاجر و فاسـق   نیکوکار می
دانـم شـاید ایـن آزمایشـی      و نمی 1)و ان ادري لعله فتنۀ لکم و متاع الی حین(: ردگذا می

ي مغیـره کـه   ا تـو گمـان مبـر   ". گیري تا مـدتی معـین  براي شماست و مایۀ بهره
! نه این طور نیست. بر شکست راه و حقیقت او گواه است 7شکست امام علی

انـد، چنـدي    آن مردم طاغی و عاصی که بر اقوام و ملل غلبه کرده و قدرت یافتـه 
اما این کامرانی به فنا و دمارشان خاتمه یافت و همین کامرانی براي . اند کام رانده

  2».آورد بارآنان ناکامی ابدي و حرمان از رحمت الهی را به 

                                                           
  .١١سوره انبیاء، آیه  .1
بن مغیره مطرف ). وال تحسبن الذین کفروا انما نملی لھم خیر النفسھم انما نملی لھم لیزداد و اثما و له معذاب الیم( .2

گشت و معاویه را رفت و آخر شب بر می یمپدرم ھرشب به میھمانی . ما میھمان معاویه در شام بودیم«: گوید یم



 237    7تجلی قدرت و صالبت در مناظره امام مجتبی

  : گاه رو به مروان بن حکم نمودند و فرمودندآن امام
خوانی؟ تو اگر عثمان را نفریفته بودي و  این تویی که خویشتن را شریف می«

مظالم خویش را به حساب او، بر ملت اسالم تحمیل نکرده بودي، روزگارش تباه 
  !نشده بود

رپا شـد و تـو   ها ب است که به خاطر او این فتنه کس آنقاتل عثمان در حقیقت 
آن وزیر نابخردي بودي که طغیان شهوات خویش را ابتدا با خون مردم و سـپس  

  .اي یدهبخشبا خون عثمان، تسکین 
یـد، ولـی ذاتـاً مردمـی     ا گرفتـه درست است که امروز زمام قدرت را به دست 

شـود و   شـما دیـده نمـی    چهرههستید که حشمت سلطنت بر  صفت دونپست و 
  ».رود تظار نمیعظمت ملوك از شما ان

رسـیدند از جایشـان بلنـد شـدند و      روحی خسته بـه نظـر مـی    ازنظرکه  امام
فرمودند  را تالوت می 1)الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثـات( یمهکریه آکه  یدرحال

شـما کـه همگـی از    ! سوگند به خـدا ! اي معاویه«: رو به معاویه کردند و فرمودند
کنید؛ اما ما که از طیبین و طیبات  دارید و تجمع میخبیثان هستید، با هم سنخیت 

  ».هستیم، با شما قرین و دمساز نیستیم
که رسوایی عجیبی بـراي آنـان بـه بـار      یدرحالسپس از مجلس خارج شدند، 

در این هنگام معاویه، بـه نکـوهش   . آوردند و آنان در بهت و حیرت قرار داشتند

                                                                                                                                        
او . دانستم معاویه این قدر بدجنس و بدذات است ینم: " گفت. یک شب آمد خیلی ناراحت بود. کرد یمتعریف 

 ،خلیفه اول عدالت کرد! ھیھات: تاریخ بماند؛ گفترا نصیحت کردم بیا در اواخر عمر عدالت کن تا اسمت در 
. به سود پسر عبداّهللاٰ تمام شد ،خدمت و عدالت کردند ھا آننامش محو شد؛ دومی ھم کشته شد ولی ھرچه 

! فأتی عمل یبقی بعد ذلک اال دفناء فنا 9اشھد ان محمدًا رسول اّهللاٰ : گویندھا میبینی پیوسته باالی مأذنه یم
  .رنگ معاویه شدی ھممغیره پس از مدت

  .٢٦سوره نور، آیه  .1
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 7علی بن شما توان معارضه با حسنمن اخطار کردم که «: آنان پرداخت و گفت
شما وادارم . هرگز مایل نبودم که چنین جریانی در حضورم اتفاق بیفتد. را ندارید

  1».کردید تا موجبات سرشکستگی خود و خاندانم را فراهم سازم
 

   

                                                           
، ١ج ، االحتجاج؛ ١٨٢ص ، تذکرة الخواص؛ ٥٧٥ص ، ١ج ، اعیان الشیعه ؛٨٦ـ  ٧٠ص ، ٤٤ج  ،بحاراالنوار .1

ص ، ٣ج ، جلوه تاریخ در شرح نھج البالغه: ؛ نک١٥٣ص ، دراسه و تحلیل، بن علیالحسن؛ ٤١٦ـ  ٤١٠ص 
این روایت را ابومخنف، لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم ازدی و یزید بن ابی حبیب . ٣١٣ـ  ٣٠٤

  .نقل کرده است) سویدازدی(
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  دگاه اهل سنتیاز د 7حسنامام  
  

  1یقاسم خانجان
  

  دهکیچ

دگاه اھـل یـد است ازبوده  9پیامبربر کاسبط 7امام حسنه کاز آن جا 
ن سـبب در منـابع اھـل یبـه ھمـ. دندار یبرجسته و ممتازگاه یز جایسنت ن

 .پرداختـه شـده اسـت ایشـانو مناقـب  فضـایلبه  یا ل گستردهکسنت به ش
توجـه و  ،7امـام حسـنمتواتر سرور جوانـان اھـل بھشـت بـودن  تیروا

 ک، مالایشانت دوست داشتن یبه آن حضرت، اھم 9پیامبرار یمحبت بس
بـا  یو دشـمن یدوسـت یحضـرت بـرا بـا آن یو دشـمن یقرار گـرفتن دوسـت

ھمچـون  7امام حسـنی اخالق فضایل یو برخ متعالیو خداوند  9پیامبر
ه با نگاه اھـل کاست  یو مناقب فضایلاز جمله  یی،باکیسخاوت، عبادت و ش

  .شود یمن نوشته بازگو یسنت در ا
  .سنت، فضایل، اھل7، امام حسین9پیامبر :واژگان کلیدی

  
  مقدمه

 بـه آن ربـاز  یه از دکـ است  یاز مباحث ،7امام حسنو مناقب  فضایلموضوع 
ـ دراه کـ چنان هم. اندنگاشته ياریآن آثار بس دربارهو  شدهتوجه  سـخنان   ،بـاره  نی

                                                           
  .استادیار پژوھشگاه حوزه و دانشگاه .1
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ن اسـت بـه   ک، ممیو بدون بررس یسطح یبا نگاه. ز مطرح شده استین یفراوان
ـ د آمـده و اهـل سـنت بـا ا    یان پدیعیان شین آثار تنها در مید اینظر آ مباحـث   نی

 اتفاقـاً ه کـ افـت  یتـوان در  یم یبه آسان ،مختصر یبررس یکاما با . ندارند يا انهیم
اهـل   یثیو منـابع حـد   یـی ، آثار روااندپرداختهاین موضوع ه به ک ين آثارینخست

مستدرك و  سنن ترمذي، مسند احمد بن حنبل، صحیح بخاري مانند. استسنت 
ر آثـار  یدر سـا  فضـایل از  یبخش مهم هکد توجه داشت یالبته با .حاکم نیشابوري

 ،نوشتار اینه به تناسب موضوع کشده س کز منعین یخیاهل سنت مانند منابع تار
  .شود یتر بدان پرداخته ممک

آن  يگذار ه حوادث مربوط به والدت و نامکاست  يته ضرورکن نیا يادآوری
ل و ی، شـما يفـرد  هـاي ویژگـی شـان،  یا يردن بـرا کقه یحضرت پس از تولد، عق

آن  یزنـدگ  يه حـوادث عـاد  کـ  يو مـوارد  یخی، حوادث تاریجسم يها یژگیو
اسـت   ی، از مبـاحث رود یمبه شمار  یخیتار يا و تنها حادثه شود یم یحضرت تلق

از  9پیـامبر  کـه  آنبـا   چنین هم .ستیها ن ردن آنکمطرح  درصددن نوشتار یه اک
بـه والدت آن حضـرت بشـارت     7امام حسن میالدش از یپ یتولد و حت يابتدا
ن ی، اندز در رشد و پرورش آن حضرت نظارت داشتیبود و پس از والدت ن ندداد

امـام  گـاه  یبـه جا  ،وتـاه و گـذرا  ک هرچنـد  یلکنوشتار تنها بر آن است تـا بـه شـ   
امـام   فضایلان تمام یچون ب ،رو نیازا. اهل سنت بپردازد ییروادر منابع  7حسن
ز آوردن همه منابع موجب اطاله نوشـته  یست و نینن کن نوشته ممیدر ا 7حسن

از  يا دهیرده تنها به نقل گزکخواهد شد، به ناچار به حداقلِ ارجاع به منابع بسنده 
  .شود یمتفا کاهل سنت ا ییروامنابع  نیتر مهماز  يا پارهدر  فضایلن یا

  
  9در نگاه پیامبر 7امام حسن. 1

تـا   ندبرخوردار بود يژه و ممتازیوگاه یاز جا ،9پیامبردر نظر  7امام حسن
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 یه بـه حسـن بـن علـ    کـ د یآگاه باش«: فرمود ،اهل سنت منابعه بر اساس ک ییجا
وسـف بـه   ی جـز  بـه از فرزندان آدم  کی چیهه به کعطا شده  يفضل و برتر قدر آن

 7امـام حسـن   فضـایل از اخبـار مربـوط بـه     یبخش 1».مانند آن عطا نشده است
نقـل شـده    9پیـامبر از ) عه و اهل سـنت یق شیاز طر(ه به تواتر کاست  یاتیروا

 اند مشترك 7نیامام حسو  7امام حسن درباره ،ن اخباریا از یالبته بخش. است
  .شوداشاره می 7حسنبخش مربوط به امام به  ،ن نوشتاریه در اک
  
 کیودکدر  7حسنبه امام  9پیامبر توجه -1-1

 يخردسـال را رو  7حسـن امـام   9پیـامبر  يروز ي،از ترمذ یتیه روایبر پا
سـوار   یبکخوب مر يرو«: گفت امام حسنبه  يمرد. ندکرد یمدوش خود حمل 

  2»!است يا سوارهاو خوب «: ندفرمود 9پیامبر »!پسر يا  يا شده
  : دیگو يه راوکات مشهور است یاز روا

ـ ا عصـر  یاقامه نماز ظهر  يبرا 9پیامبر يروز ـ ا مغـرب  ی ف یا عشـا تشـر  ی
ـ ترد( 7نیامام حسا ی 7حسن امام که یدرحالآوردند  را ) اسـت  يد از راوی

چـون  . ردندکن گذاشتند و شروع به نماز یزم يشان را رویدر بغل داشتند و ا
 ،ردمکـ سـرم را بلنـد    .دیشـ کشان طول یسجده ا ،آن حضرت به سجده رفتند

بالفاصـله بـه سـجده    . بر پشت آن حضرت سوار شده اسـت  كودکدم آن ید
م یردکـ گمان  رسول خدا، يا« :دندیمردم پرس .برگشتم و چون نماز تمام شد

آن حضـرت   ».شد یه سجده شما طوالنک شده نازل یا وحی داده رخ يا حادثه
ن پسرم مرا رحل خـود قـرار داده بـود و مـن     یه اکبل ،نبود کدام چیه«: فرمود

ن یگر بـه همـ  ید یتیروا 3».ندکارش را تمام کنم تا او کم عجله دوست نداشت
                                                           

  .۲۴۲، ص۲، جاخبار اصبھانابونعیم اصفھانی،  .١
  .٢١٧، ص١٣، جمدینه دمشقتاریخ ؛ ابن عساکر، ١٧٠، ص٣، جمستدرک؛ ٣٢٧، ص٥، جسننترمذی،  .2
؛ حاکم نیشابوری، ۲۳۰، ص۲، جسنن؛ نسائی، ۴۹۴ و ۴۶۷، ص۶؛ ج۴۹۴، ص۳، جمسنداحمد بن حنبل،  .٣

  .۲۶۳، ص۲، جسنن؛ بیھقی، ۶۲۷و  ۱۶۶، ص۳، جالمستدرک
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 7امـام حسـن  ه کـ  خواندنـد  یمـ نماز  9پیامبر يه روزک شده نقلمضمون 
 دیپر یمپشت و گردن آن حضرت  يرو ،رفت یمشان به سجده یا که یهنگام

ار چند بار کن یا. فتدین نیزم يشان رویتا ا ندخاست یبرم یبه آرام 9پیامبرو 
 ،چون نماز آن حضرت تمـام شـد  ). ندردکبا او مدارا  9پیامبرو (رار شد کت

گـران  یه بـا د کـ  یـد نک یرفتار م يا گونه بهشما با حسن «: شان گفتندیمردم به ا
ـ در روا( نـد کرد ادی یآن حضرت از مطلب :دیگو يراو »میا دهیند مطلـب   ،تی
، »ایـ اسـت از دن حانـه مـن   یر او« :نـد گر فرمودید یتیا بنابر روای )امده استین

ان دو گـروه از  ین پسرم سرور است و خداوند به دست او میا«: سپس فرمود
  1.»ردکمسلمانان صلح برقرار خواهد 

ب به نام 9پیامبراز اصحاب  یکی گر،ید یتیبر اساس روا بن ح دیش گویزر :  
 7نیامام حسو  7امام حسنه کدر حال اقامه نماز بودند  9پیامبر يروز

ه کـ مردم . خردسال آمدند و در حال سجده بر پشت آن حضرت سوار شدند
آن دو «: فرمودنـد  9پیـامبر اما  ،ردندک یار نهکن یآن دو را از ا ،دندین دیچن

ـ ه مرا دوسـت دارد با ک یسک !آن دو يد، پدر و مادرم به فداینکرا رها  د آن ی
  2».ز دوست داشته باشدیدو را ن

  
  9پیامبرحانه یر 7حسن امام -1-2

 9پیــامبر يبــوحانــه و گــل خــوشیر ياریات بســیــدر روا 7حســنامــام 
بـا   9پیـامبر مردم از مدارا و رفتار  که یهنگامگذشته، ت یدر روا 3.اند شده یمعرف

ـ بـر پا  4.ا دانسـتند یـ از دن يا حانهیرا ر يآن حضرت و ،دندیپرس 7امام حسن ه ی
  : دیگو کگر، انس بن مالید یتیروا

                                                           
 .۵۱و  ۴۴ ، ص۵، جمسنداحمد بن حنبل،  .١
 .۲۰۲ص، ۱۳، جتاریخ مدینه دمشق؛ ابن عساکر، ۲۶۳، ص۲، جسننبیھقی،  .٢
 .۳۲۲، ص۵، جسنن؛ ترمذی، ۷۴، ص۷و ج ۲۱۷، ص۴، جصحیحبخاری،  .٣
  .۵۱و ۴۴، ص۵، ج مسنداحمد بن حنبل،  .٤
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م کشـ  يرو 7نیامام حسو  7امام حسنه کدم ید ،وارد شدم 9پیامبربر 
 يهـا  حانـه یآن دو ر« :دیفرما یو آن حضرت م روند یمن ییباال و پا 9پیامبر

  1».ا هستندین دنیمن از ا
  
  سرور جوانان اهل بهشت 7حسن امام -1-3

امـام  ع یـ گـاه رف یه عظمـت و جا کـ  یار مهمـ یات مشهور، متواتر و بسـ یاز روا
مختلـف و در   يها با عبارت 9پیامبره کاست  یتیروا ،ندک یرا بازگو م 7حسن

نار برادر بزرگوارشان، از سروران کرا در  7امام حسنمختلف  يها ان و زمانکم
 9پیامبرات، یروا یبر اساس برخ هکجالب است  2.اند دانستهجوانان اهل بهشت 

ل یه جرئک ستنددان یم یاله یآن را بشارتند، بلکه تنها نظر خود ندانست ن خبر رایا
  3.کرده بودبه آن حضرت ابالغ 

  
  9پیامبرمحبوب  7حسن امام -1-4

اعـالم   7امـام حسـن  شدت محبت خود را به  ي،اریات بسیدر روا 9پیامبر
 یدر برخـ  یحت .فرمودندمیشان سفارش یز به دوست داشتن ایگران را نید، ردهک

واجـب دانسـته شـده و     يامرو محبت به آن حضرت  دوست داشتن ،اتیاز روا
  : دیگو یمره یابوهر. اند دادهدستور  آشکاراشان ینسبت به محبت به ا 9پیامبر

بـه سـبب    ،شـد  يجار کاز چشمانم اش که آندم مگر یرا ند 7حسنهرگز 
بـه بـازار    بـاهم د، دست مرا گرفت و یمرا در مسجد د 9پیامبر يروز که آن

                                                           
 .۱۵۰، ص۵، ج سنننسائی،  .١

؛ ٣٩٢، ٣٩١، ص٥و ج ٨٢، ٦٤، ٦٢، ٣، ص٣، جمسند؛ احمد بن حنبل، ٥١٢، ص٧، جالمصنفابن ابی شیبه،  .١٠
؛ طبرانی، ٢٩٦، ص٢، جمسند؛ ابویعلی موصلی، ٣٢١، ص٥، جسنن؛ ترمذی، ٤٤، ص١، جسننابن ماجه، 

  .١٦٧، ص٣، جالمستدرک علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، ٣٦، ص٣، جالمعجم الکبیر
، ۳، جالمعجم الکبیر؛ طبرانی، ۵۸و  ۲۰، صفضایل الصحابه؛ نسائی، ۵۱۲، ص ۷، ج المصنفابن ابی شیبه،  .۱۱

 .۳۸۱، ص۳، جحیحینالمستدرک علی الص؛ حاکم نیشابوری، ۳۸ص
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سـپس   .و در بـازار دور زد  نگفـت  یآن حضرت با من سخن. مینقاع رفتیقیبن
خردسال  كودک: آن حضرت نشست و فرمود. میبازگشت و وارد مسجد شد

قـرار   9پیـامبر آمد و در دامـان   7حسند؛ چون یرا بخوان) 7امام حسن(
ز دهـان  یـ و آن حضـرت ن  برد یم 9پیامبرمحاسن  گرفت، دست خود را در

مـن او را دوسـت دارم    خداوندا«: فرمود یمو  گذاشت یمخود را در دهان او 
  1.»ز دوست بداریه او را دوست دارد نکس کدوست بدار و هر  تو هم او را

  : نقل شده است چنین ر بن اقمریزه«از  چنین هم
لـه  یاز قب يه مردکخواند  یخطبه م 7امام حسن، 7یعل امامپس از شهادت 

در (خـود   يدر جـا  کـه  یدرحال 9پیامبره کدم یمن د  :ازد برخاست و گفت
ـ س مرا دوسـت دارد با کهر «: فرمود یمنشسته بود ) مسجد را ) حسـن (د او ی

 .ن اطـالع دهنـد  ابین به غاان مطلب را حاضرید ایهم دوست داشته باشد و با
  2».گفتم ینمسخن  باره نیدراهرگز با شما ، نبود 9پیامبرم ین تصمیاگر ا«

بـر مـا وارد شـدند و     9پیـامبر  يروز: فرمودنـد  7ین علارمؤمنیام چنین هم
شان آمد، یجاست؟ پس حسن خدمت اک 7 حسن امام(خردسال  كودک :دندیپرس

دسـت او را گرفـت و بـه     9پیامبرپس  .رده بودکدست خود را دراز  که یدرحال
ـ س مرا دوسـت دارد با کتو، هر يپدر و مادرم فدا«: رد و فرمودک یکخود نزد د ی

بـراء بـن عـازب، از اصـحاب      گـر، ید یتیدر روا 3».ز دوست داشته باشدیرا ن يو
  :گویدمی ،9پیامبر

و  نـد را بـر دوش خـود گذاشـته بود    7امـام حسـن  ه کـ دم یرا د 9پیامبر 
  4».ز دوست داشته باشدیرا ن يد ویس مرا دوست دارد باکهر «: ندفرمود

                                                           
  . ۲۵۲، صادب المفردبخاری،  ؛۴۰، ترجمه االمام الحسن، ص طبقات الکبریابن سعد،  .١
، ۳، جالمستدرک؛ حاکم نیشابوری، ۳۶۶، ص۵، جمسند؛ احمد بن حنبل، ۵۱۲، ص۷، جالمصنفابن ابی شیبه،  .٢

 .۱۷۴ص
 .۱۹۵، ص۱۳، جتاریخ مدینه دمشقابن عساکر،  .٣
  .۹۹ص، مسندطیالسی،  .٤
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از  یه بعضـ کبود  يا گونه به ،7امام حسنبه  9پیامبرشدت عالقه و محبت 
ه در کـ ج بود و شهرت داشـت  یار چنان راکن یو ا نددیوسب یمبدن او را  ياعضا
ـ ه اکـ از صحابه  یبرخ ،بعد يها زمان ـ را د 9پیـامبر ن رفتـار  ی آن را  ،ده بودنـد ی

ـ را د 7امـام حسـن  ره یابوهر ينمونه، روز براي. ردندک یان میو ب يادآوری د و ی
 9پیـامبر ه کرا  ییجاد پس یم تو را بوسکش 9پیامبره کدم یمن د«: ردکعرض 

نـار زد و  کلبـاس خـود را    7امام حسـن  .»تا من هم ببوسم بازکنده است یبوس
  1.دیره آن جا را بوسیابوهر

  
  9پیامبرو  خدا با دوستی كمال 7حسن امامبا  یدوست -1-5

را  7حسـن  س امـام کهر دهند یمه نشان ک،  به تواتر نقل شده ياریات بسیروا
ا یس با آن حضرت دشمن باشد کرا دوست داشته و هر  9پیامبر دوست بدارد،

 ،اتین روایتر اشیالبته ب. است 9پیامبرنه داشته باشد، دشمن کیشان ینسبت به ا
  .اند نقل شده 7نیامام حسو  7امام حسن درباره كبه صورت مشتر

   :گویدمیره یابوهر
 یـک  يرو 7امـام حسـن   کـه  یدرحالاز خانه خارج شدند  9پیامبر يروز

ـ آن حضرت . گرشان بودیدوش د يرو 7نیامام حسدوش و  امـام   بـار  کی
؛ نـد نـزد مـا آمد   که آنتا  نددیبوس یمرا  7نیامام حس بار کیرا و  7حسن
بلـه؛  «: فرمود »؟يتو آنان را دوست دار 9پیامبر يا« :دیشان پرسیاز ا يمرد
س بـا آنـان دشـمن    کمرا دوست داشته و هر ،س آن دو را دوست بداردکهر 
  2».دشمن من است ،باشد

                                                           
  .۱۶۸، ص۳، جالمستدرکحاکم نیشابوری،  .١
؛ حاکم نیشابوری،  ۴۴۰، ص۲، جمسند؛ احمد بن حنبل، ۵۱، ترجمه االمام الحسن، صطبقات الکبریابن سعد،  .٢

 .۱۶۶، ص۳، جمستدرک
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امام و  7امام حسنس کهر«ه کن مضمون نقل شده یبه ا ياریات بسیز رواین
س بـا آن دو دشـمن باشـد    کمرا دوست داشته و هـر  ،را دوست بدارد 7نیحس

ـ در اسناد  ین است برخکه ممکاز آن جا  1».دشمن من است ـ اا رجـال  ی  گونـه  نی
ـ ن روایا یمنابع در مواضع متعدد بر درست یبرخ ،ندید نمایجاد تردیات ایروا ات ی

  2.اند ردهک دیتأکاز نظر سند و رجال 
  
  7حسن امام یاخالق فضایلارم و کم

امـام   یارم اخالقـ کو م فضایل ید برخیبه نظر آ ،ن است در نگاه نخستکمم
ـ از ا ياریبسـ  کـه  یدرحـال  ،س شدهکان منعیعیتنها در آثار ش 7حسن ن مـوارد  ی

چـون سـخاوت و    فضـایلی . شـود  یمـ افـت  یز یـ در منابع اهـل سـنت ن   یآسان به
ـ از ا ي، زهد و عبادت، حلم و صبر، شـجاعت و شـهامت و مـوارد   یبخشندگ ن ی
ز آمـده  یـ در منابع اهل سنت ن ،از آن زیاديه بخش کاست  ییها یژگیاز و ،دست
  :شود یماشاره  فضایلن یاز ا ییها نمونهجا به  نیدر ا. است

  
  یسخاوت و بخشندگ -2-1

 ياریامـوال بسـ   يا بهانـه  كه با اندکبود چنان  7امام حسنجود و سخاوت 
: امام فرمود. داشت یخدمت آن حضرت آمد و حاجت ياند مرد گفته. نددیبخش یم
آن مـرد   !مینـ کاور تا آن را برآورده یس و بیبنو ياغذک يبرو حاجت خود را رو«

ـ کم امام یحاجت خود را تقد ش از آنچـه خواسـته بـود عطـا     یرد و آن حضرت ب

                                                           
؛ ۵۳۱، ص۲، جمسنداحمد بن حنبل، ؛ ۲۴۸، ص۱، جمسند؛ ابن راھویه، ۴۷۲، ص۳، جالمصنفعبدالرزاق، : کن .١

، المعجم الکبیر؛ طبرانی، ۴۹، ص ۵، جسنن؛ نسائی، ۷۹، ص۱۱، جمسند؛ ابویعلی، ۵۱، ص۱، جسننابن ماجه، 
  .۲۹، ص۴، جسنن؛ بیھقی، ۴۸، ص۳ج

 .۱۷۱و  ۱۶۶، ص۳، جالمستدرکحاکم نیشابوری، ؛۵۱، ص۱، جسننابن ماجه،  .٢
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ان یـ آنـان ب  يار خود را براکل یردند و امام دلکد؛ همراهان امام اظهار تعجب فرمو
بـه آن حضـرت    یشـان آمـد و گلـ   یخدمت ا 7امام حسنزان ینکاز  یکی 1.ردک

ز یـ نکن یا«: شان گفتندیبه ا »!يتو در راه خدا آزاد«: رد؛ آن حضرت فرمودکم یتقد
 متعـالی خداونـد  «: فرمـود  2»!یـد ردکاو را آزاد  شـما آورد و  شـما  يگل بـرا  یک
  3».دییت بگویت گفتند شما به بهتر از آن تحیبه شما تح هرگاه«: دیفرما یم

ه کـ  نـد دیرا د یغالم ند،رفت ینه میمد يها باغاز  یکیدر  يروز 7امام حسن
ـ او جو ي؛ آن حضرت از مـوال کند یمدر خوردن غذا با سگش مواسات   ندا شـد ی

سپس به غالم  نددیغ و غالم را از اربابش خرآن با هسپس نزد ارباب آن غالم رفت
ـ نم و اکـ  یام؛ تو را در راه خدا آزاد م دهیباغ و تو را خر نیمن ا«: ندفرمود ن بـاغ  ی

ه تـو  کـ  یسکردم به که یز باغ را هدیمن ن«: ؛ غالم گفت»ه من به تو باشدیز هدین
  4».يردکاو آزاد  يمرا برا

دو بار تمام امـوال خـود را در راه    7امام حسنات مشهور و متواتر یروابنابر 
 یکه ک ییتا جا ندردکم یاز آن را در راه خدا تقس یو سه بار بخش نددیخدا بخش

  5.نددیبخش یمگر را یفش دکو  ندداشت یخود نگه م يفش را براک
  

  زهد و عبادت -2-2
نمـاز صـبح را در    وقتـی « :انـد  گفتـه ه کـ  نددر عبادت چنان بود 7امام حسن

تـا   نـد پرداخت یمـ ر گفـتن  کـ نماز خود به ذ يدر جا ند،خواند یم 9پیامبرمسجد 

                                                           
  .۵۵، ص المحاسنبیھقی،  .١
  .۲۰۸، ص۲، جنزھه المجالسصفوری شافعی،  .٢
  .۸۶سوره نساء، آیه  .٣
 .۲۴۶، ص۱۳؛ ابن عساکر، ج۳۳، ص۶خطیب بغدادی، ج .٤
  .۲۴۳، ص۱۳، جتاریخ مدینه دمشق؛ ابن عساکر، ۶۸، ترجمه االمام الحسن، صطبقات الکبریابن سعد،  .٥
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شـان  یه اکـ حج آن حضرت مشهور اسـت   درباره 1».کرد یمد طلوع یخورش که آن
اده از یـ پ يبـا پـا   4مرتبـه  بیست و پنجا ی 3مرتبه بیست یو بنا بر نقل 2مرتبه پانزده
ردند و ک یم ن استداللین عبادت خود چنیا يآن حضرت برا. نه به حج رفتندیمد
 يبا پا که یدرحالنم که او را مالقات کنم ک یا میمن از پروردگارم ح« :فرمودند یم
  5».نرفته باشم اش خانهاده به یپ

  
  حلم و صبر -2-3

، از منابع اهل سنت یه برخکچنان شهرت دارد  7امام حسن يحلم و بردبار
ـ گـر، بـه ا  یممتـاز د  يها یژگیو در کنار آن حضرت را  یز معرفـ یـ صـه ن ین خصی

  :دیگو باره نیدرا یوطیس. اند کرده
ه کـ چنـان  و وقار بود هـم  یآرامش، بزرگ ي، سرور، بردبار، داراحسن) امام(

  6.راهت داشتکر یش بود و از فتنه و شمشیبخشنده و مورد ستا
امـام  نه آمد و چون بـا  یاز اهل شام به مد يمرد يروز مشهور، یتیه روایبر پا
ن ارمؤمنـ یه از امکـ  يا نـه یکبـه سـبب    ،شان را شـناخت یرو شد و اهروب 7حسن

ست یانواع دشنام و سخنان ناشا ،آن حضرت و پدر بزرگوارشان به داشت 7یعل
گمان «: نده به او فرمودکبل ندنشان داد ییباکیش تنها نهاما آن حضرت  .را نثار کرد

: گفـت د ه آن مرک ییتا جا ندردک ییرایاز او پذ یو به گرم »!یب هستیغر کنم یم

                                                           
 .۵۲۴، ص۱، جالفائقزمخشری،  .١
  .۶۸، ترجمه االمام الحسن، صطبقات الکبری .٢
 .۴۴، ص۱، جاصبھاناخبار  .٣
  .۱۶۹، ص۳، جالمستدرک .٤
  .۴۴، ص۱، جاخبار اصبھان .٥
  .۷۳، صتاریخ الخلفاسیوطی،  .٦
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شان یم از ایبرا کس چیهن یزم يه در روکبازگشتم  7امام حسناز نزد  یدر حال«
  1».نبود تر یداشتن دوست

  
   نتیجه

 یعیمنحصـر در منـابع شـ    ،7امام حسـن  دربارهو مناقب مطرح شده  فضایل
ه نشـان از  کـ  انـد  کردهان یرا ب فضایلن یز ایاز منابع اهل سنت ن ياریست و بسین

ـ ه در اک فضایل یبرخ. دارد فضایلن یت ایاهم  یبـه آسـان   ،ان شـد یـ ن نوشـته ب ی
 کـه  آنو با  ها یدشمنه با وجود تمام کقت رهنمون سازد ین حقیما را به ا تواند یم

ار کبه  يخ اسالم، عوامل متعددینگارش تار يو ابتدا ین اسالمینخست هاياز قرن
ـ ابـد  یاس نکانع 7امام حسن ژهیو به، تیب اهل فضایلگرفته شد تا   یلکا بـه شـ  ی

 ،ها از آن ياریو شهرت بس فضایلن یثرت ا، کان شودیو نادرست ب گرددف یتحر
ن یهـا از تـدو   نرسد و پس از گذشـت قـرن   جهیبه نتن تالش شوم یسبب شد تا ا

 تواننـد  یمچنان ن منابع همیار، ایبس يها فیتحر باوجوداهل سنت و  ییروامنابع 
 7امام حسن و تیب اهلو مناقب  فضایلن منابع مربوط به یتر هنکو  نیتر مهماز 

  . باشند
  

  منابع
، تحقیق سعید محمد لحام، المصنف، )235 م(شیبه، عبداهللا بن احمدابی  ابن .1

  .1409دارالفکر،  :بیروت
، تحقیق مسند ابن راهویه، )238 م(بن ابراهیم بن مخلد ، اسحاقابن راهویه .2

  .1412مکتبۀ االیمان،  :مدینهعبدالغفور عبدالحق حسین برد بلوسی، 

                                                           
  .١٤٩، صترجمه االمام الحسنابن عساکر،  .1
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، ترجمه االمام الحسن، تحقیق الطبقات الکبري، )230م(سعد، محمدابن .3
 .1413 :سیدعبدالعزیز طباطبائی، قم

، تحقیق علی شیري، تاریخ مدینۀ دمشق، )571  .م(بن الحسن   عساکر، علیابن .4
  .1415دارالفکر،  :بیروت

محمدباقر تحقیق  ،الحسناالمام ۀجمتر، )571  .م(بن الحسن عساکر، علیابن .5
  .1400، المحمودي ۀمؤسس :، بیروتمحمودي

، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، سنن، )275  م(ابن ماجه، محمد بن یزید  .6
  .بیروت، دارالفکر

: ، تحقیق سعید محمد لحام، بیروتسنن، )275م(ابوداود، سلیمان بن اشعث  .7
   .1410دارالفکر، 

  .دارالمعرفه :، بیروتمسند، )204  م(ابوداود طیالسی  .8
  .1931، لیدن، اخبار اصبهان، )430م(ابونعیم اصفهانی  .9

، تحقیق حسین سلیم مسند، )703  م(ابویعلی موصلی، احمد بن علی بن مثنی  .10
  .اسد، دارالمأمون للتراث

  .دارصادر :، بیروتمسند احمد، )241م(حنبل احمدبن .11
دارالفکر،  :، بیروتصحیح بخاري، )256م(بن اسماعیل   بخاري، محمد .12

1412.  
، تحقیق محمدفؤاد االدب المفرد، )256م(بخاري، محمد بن اسماعیل  .13

  .1409سسه الکتب الثقافیه، ؤعبدالباقی، م
  .1409 دارالفکر، :، بیروتالسنن الکبري، )458م(الحسین بیهقی، احمدبن .14
  .1380 :، بیروتمحاسن، )458 م(الحسین بیهقی، احمدبن .15
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، تحقیق عبدالوهاب عبد اللطیف، سنن، )279. م(عیسی ترمذي، محمدبن .16
  .1403دارالفکر  :بیروت

، تحقیق یوسف الصحیحینالمستدرك علی، )405 .م(عبداهللا حاکم، محمدبن .17
 .1406دارالمعرفۀ،  :المرعشلی، بیروت

مصطفی  قیتحق ،تاریخ بغداد، )462م (علی، خطیب بغدادي، احمدبن .18
  .1417دارالکتب العلمیه،  :عبدالقادر عطا، بیروت

 :، بیروتالفائق فی غریب الحدیث، )538  م(زمخشري، محمود بن عمر  .19
  .1417دارالکتب العلمیه، 

  .1305، مصر، تاریخ الخلفا، )911م (ن اسیوطی، عبدالرحم .20
  .1322، مصر، نزهه المجالسصفوري شافعی،  .21
ن ا، تحقیق حبیب الرحمالمصنف، )211م(ام صنعانی، عبدالرزاق بن هم .22

  .االعظمی، المجلس العلمی
، تحقیق حمدي عبدالمجید الکبیرالمعجم، )360  .م(احمد بنسلیمان طبرانی، .23

  .تیمیۀ  مکتبۀ ابن :السلفی، قاهره
  .1408دارالفکر،  :، بیروتسنن، )303م (نسائی، احمد بن شعیب  .24
دارالکتب  :، بیروتالصحابهفضایل ، )303  م(نسائی، احمد بن شعیب  .25

  .1419، العلمیه
   



  
  
  
  
  از دیدگاه علماي اهل سنت 7فضایل و مناقب امام حسن مجتبی

  

  1فاطمه سیفی
  

  چکیده

اسوه حیات طیبه و برتر است و ھرکـدام بـه تنھـایي در  :بیت زندگي اھل
 یعصمت، بزرگ یدارا تیدر مقام اھل بنیز  7امام حسن .اسوه بودن، کاملند

 میپـدر ترسـ ینیدر امامت و جانشـ شانیا شخصیتو  ھستند ییو عظمت واال
صـاف، رفتـار جـدش  یا نهیھمانند آ یدر زمان کودک ایشانروح بلند . شود یم
را در خـود مـنعکس  3و مادرش فاطمه زھـرا 7یو پدرش عل 9امبریپ
درباره فضـایل و  .بود آن بزرگوار رهیس ینماتمام نهیآ ی،و در بزرگسال کرد یم

در منابع شیعی موجـود  :روایات فراوانی از معصومان 7مناقب امام حسن
مذھب نیـز فضـایل و مناقـب آن را در آثـار خـود لمای سنیبرخی از ع. است
 7یو مناقب امام حسن مجتب لیفضاھدف پژوھش حاضر، بررسی . اندآورده

 لیـو از نـوع تحل یفیتوصـ وهیپژوھش به ش. است اھل سنت از دیدگاه علمای
اسناد و مدارک مربـوط بـه  ھمهکه  بیترت نیبد گردیده است،انجام  یاسناد

پژوھش پرداخته  یھاافتهیبه ارائه  ی،فیک وهیشده و به ش یگردآورد ،موضوع
در ایـن پـژوھش، فضـایل و مناقـب آن حضـرت در ابعـاد دینـی، . شده اسـت

سیاسی، علمی و فرھنگی بررسـی گردیـده و بـرای  اخالقی، اجتماعی، اقتصادی،
 . ھایی آورده شده استھر کدام از این ابعاد، شاخص

  .، فضایل، مناقب، اھل سنت7مجتبی امام :واژگان کلیدی
                                                           

 .کارشناس ارشد مدیریت فرھنگی .١
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  مقدمه
 نید انیشوایاهداف پ نیترو مقدس نیمعنوى انسان، از واالتر تیشخص تعالى
را بـر   شیتمامى هم خو ر،یمس نیدر ا اریهاى بسآنان با تحمل مشقت. بوده است

 مـردم بـه   شیهاى رفتـارى و گفتـارى خـو   وهیرا با ش کیآن گذاشتند تا اخالق ن
واالى انسـانى و   قـت یقرا از زشتى ها به دور داشـته، متوجـه ح   هاآن و اموزندیب

  .کنند انارزش سترگش
و  يو از جهت وجـود  اند شدهنور واحد خلق  کیهمه از  :چهارده معصوم

 .بـوده اسـت   یبه امر اله :از امامان کیهستند و امامت هر  کسانی تیمقام وال
ـ ، بـه ا شـود  مـی  افتی ثیدر احاد گرینسبت به امام د یامام يبرا يازیاگر امت  نی
رفتـار و روش را در   نیزمانـه، بهتـر   خـاص  اوضاعکه هر کدام طبق  هبودجهت 

 تیـ را به فعل الهیاز اسما و صفات  ياو جلوه دادند میها قرار انسان دیمعرض د
ـ خود مأمور به  طیطبق شرا 7یامام عل. رساندندیم ظهـور   يرفتـار  يالگـو  کی

ـ در ا 1.طورنیهم نیزائمه  گریبودند و د الهیت و صفا اسماجلوه خاص   انیـ م نی
  . دینماجلوه مى ریگچشم اریبس 7نقش برجسته امام مجتبى

  

  بیان مسأله
خـاص و   اوضاع .اندبوده الهی ياز صفات و اسما یجلوه کامل ،معصومامامان 

 یهـا تجلـ  آن یروحان تیاز شخص ياکه جنبه دیگردیزمانه، باعث م يهایژگیو
گردند و در هر زمان،  الهی ياسم از اسما کیبرسد و آنان مظهر  تیو به فعل یابد
 2.داشته باشد یآنان بروز و جلوه خاص يجودعد از ابعاد وب کی

                                                           
چاپ : ، قم۱۳۲-۱۰۶، ص۷نگرشی عرفانی، فلسفی و کالمی به شخصیت و قیام امام حسینقاسم ترخان، .  ١

  .۱۳۸۸الھادی، 
 .۱۰۶ترخان، ھمان، .  ٢
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 يبـرا  اریبسـ  يهـا  معتقدند که تـالش  7یاهل سنت درباره امام مجتب يعلما
 ایشـان  رهیسـ  به دیو با کندحکایت می شانیاز نقش مثبت ا امبریترور سبط اکبر پ

 .شود تري بیشتوجه 

پاسخ به این سـؤال اسـت کـه فضـایل و مناقـب امـام        پژوهش،مسأله اصلی 
 شدهسعی  پاسخ،به  ؟ براي رسیدنچیستاز دیدگاه علماي اهل سنت  7مجتبی
علمـاي اهـل سـنت بـدان      هـاي دیدگاهجا که ممکن است بر اساس منابع و تا آن

  .پاسخ داده شود
  

  پژوهشروش 
عنایت به عنوان و مسأله اساسی، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و از نوع با 

منابع و مطالعات مـرتبط بـا مسـأله اساسـی      همه .تحلیل اسنادي انجام شده است
بـه   ،برداري، گردآوري شده و به شیوه کیفـی هاي فیشبا استفاده از فرم ،پژوهش

  .هاي پژوهش پرداخته شده استارائه یافته
  

  پژوهشونه و ابزار و نم جامعه
اهـل   اتینظرو ) ییو کتب روا میقرآن کر(یمتون اسالم شامل پژوهش جامعه

 پـژوهش مرتبط بـا موضـوع    اتپژوهشها و پژوهش ،اتیاست که در نشرتسنن 
ابتدا منـابع   ،اساس نیهدفمند انجام شده و بر ا وهیبه ش يریگنمونه .استموجود 

و از  توجـه   منابع مرتبط بـا موضـوع،   ریسابه و سپس گردیده دست اول انتخاب 
 يگـردآور  يپـژوهش بـرا   نیدر ا زیمورد استفاده ن ابزار .ها استفاده شده استآن
  .است يبردارشیها، فداده

  
  پژوهشسؤاالت 

  :ها هستیم، عبارتند ازگویی به آنبه دنبال پاسخ پژوهشسؤاالتی که در این 
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ـ از د 7هاي دینی فضـایل و مناقـب امـام مجتبـی    شاخص .1  يعلمـا  دگاهی
  کدامند؟ سنت اهل

ـ از د آن حضـرت هاي اخالقی فضایل و مناقب شاخص .2  علمـا ایـن   دگاهی
 ؟یستچ
 اهـل سـنت   يعلما دگاهیاز دهاي اجتماعی فضایل و مناقب امام شاخص .3

 کدامند؟

ـ از د ایشـان هاي اقتصادي فضایل و مناقـب  شاخص .4 فـوق   يعلمـا  دگاهی
 کدامند؟

ـ از د 7امـام مجتبـی   هاي سیاسی فضـایل و مناقـب  شاخص .5  آنـان  دگاهی
 چیست؟ 

 نلمااع دگاهیاز د حضرتفرهنگی فضایل و مناقب  -هاي علمی شاخص .6
 اهل سنت کدامند؟

  
 اهل سنت يعلما دگاهیاز د 7دینی فضایل و مناقب امام مجتبیهاي شاخص) الف

  انتخاب اسم امام از سوي خداوند. 1
  : گوید میجابر بن عبداهللا 

، بـه امـام   نـد آورد ایـ را بـه دن  7امام حسـن  3که حضرت زهرا یهنگام
 يگـذار من در نام«: فرمود 7یعل ».نام انتخاب کن شیبرا«: ندگفت 7یعل
را خـدمت   7امـام حسـن   ۀقنداق ».رمیگینم یشیپ 9امبریفرزند بر پ نیا

 امبریـ پ ».نـام انتخـاب کـن    شیاهللا، بـرا رسول ای« :آوردند و گفتند 9پیامبر
پس خـدا بـه    ».رمیگیمتعالی سبقت نم يبر خدا يگذارنام نیا در«: فرمود
بـرو،   يصاحب فرزند شد، به جانب و 9محمد«فرستاد که  یوح لیجبرئ
نسبت به تو مثل هـارون اسـت نسـبت بـه      یگو، و به او بگو که عل کیتبر
فـرود   9امبریـ بر پ لیجبرئ ».بگذار يپس نام فرزند هارون را بر و ،یموس
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: عـرض کـرد  گفت و  کیتبر يتولد فرزند را از جانب خداوند بر و و آمد
 امبریپ ».بگذارنام مولود فاطمه را به اسم پسر هارون «: متعالی فرمود يخدا

: رمـود ف 9امبریـ پ ».شـبر «: گفت لیجبرئ »ست؟ینام پسر هارون چ«: فرمود
 »او را حسن نام بگذار«: در جواب گفت لیپس جبرئ »!است یزبان ما عرب«

  1.دیبرگز شینام حسن را برا امبریو پ
  
  7در شأن امام حسن آیات آسمانىنزول . 2

و آل  کسااین است که او جزو اصحاب  7ترین فضایل امام مجتبىاز برجسته
؛ اهل بیتى که آیات فراوانى در شأن ایشان نـازل شـده   بودند :بیت عبا و از اهل

  :از جمله آیه تطهیر ،است
خداوند اراده کـرده   2،)البیت و یطّھرکم تطھیراً  لیُذھب عنکم الّرجس اھلانّما یُریُد اّهللاٰ (

  .تان بخشد بیت، پلیدى را بزداید و پاکیزگی است که از شما اهل
-پیـامبر در خانـه ام  «: گوید مى) 9پسر همسر رسول خدا(سلمه  عمر بن ابى  

در این هنگام حضرت، دخترش فاطمـه   .سلمه حضور داشت که این آیه نازل شد
-یها افکند و در حالى را بر سر آنیو پسرانش حسن و حسین را فراخواند و عبا

ـنهم  «: پشت سر او ایستاده بود، فرمود 7که على ع باَذْه الء اهلُ بیتى فَ اللّهم هؤُ
طهیرا هرْهم تَ پلیـدى را از  بیت من هستند، پس  اینان اهل! ؛ پروردگارا»ًالرّجس و طَ

  .آنان دور فرما و آنان را پاکیزه گردان
  9رسـول خـدا   »آیا من نیز جزو آنان هسـتم؟ «: سلمه از آن حضرت پرسید ام 

  3.»جایگاه تو بسیار نیکو است ؛تو در جایگاه خودت هستى«: ندپاسخ داد
  

                                                           
 .ق۱۴۱۳البیت، مؤسسه آل: ، قم۲۱۲-۲۱۱، ص۱، جاعالم الوریشیخ طبرسی، .  ١
 .۱۳۳سوره احزاب، آیه .  ٢
 .۱۳۹۰مؤسسه بوستان کتاب، : ، قم۳۵- ۳۴، صدر روایات اھل سنت ۷امام حسن و امام حسینمھدی اکبرنژاد، .  ٣
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  9امبریپ محبوب. 3 
 7م حسـن امـا به  يوافر  عالقه 9ن دارد که رسول خداآاز  تیحکاروایات 

 1.ندکرد یابراز م ایشانرا به  شیمحبت خو یو به طور علن ندداشت

ه نقل کرده که رسول خدا   : فرمود 9ابن کثیر از جابر بن عبداللَّ
هر کس دوست دارد تا به آقاي جوانان اهل بهشت نظر کند، باید بـه حسـن   

  2.بن علی نظر نماید
  : گوید ابوهریره می

 9که رسـول خـدا   بن علی نبود بعد از آنتر از حسن  کسی نزد من محبوب
مـن او را  ! خـدایا 3»اللّهم انّی احبه فاحبه و احب من یحبـه «: او فرمود در حق

  .دوست دارم پس تو نیز او را و هرکس که او را دوست دارد دوست بدار
  : گویدمیانس بن مالک 

 : به من فرمود 7امام حسن  درباره 9خدارسول 
اگر کسـی او را اذیـت کنـد، مـرا      :دل من است  و میوهحسن فرزند ! اي انس

   4.اذیت کرده و هر کس مرا بیازارد، خدا را اذیت کرده است
  
  شباهت به پیامبر. 4

  : کند میرافع، نقل یدختر اب نبیاش زاز پدرش، از جده یرافع یابن عل
 دیرسـ  9پیامبرخدمت  7نیو حس 7حضرت فاطمه با دو پسرش حسن

 ادگـار یبه ارث و  يزیدو پسرانت هستند، پس چ نیا«: ندفرمود ایشانو  …
و ابهت مرا دارد  بتیحسن ه«: ها فرمودآن ةدربار 9امبریپ ».اموزیآن دو را ب

  . »جود و بخشش و شجاعت من است يدارا نیو حس
                                                           

مؤسسه : ، قم۱۳۴، تحقیق سیدعبدالعزیز طباطبایی، صالطبقاتمن کتاب 7سنترجمه االمام الحابن سعد، .  ١
 .ق۱۴۰۸البیت، آل

 .ق۱۴۰۷دارالفکر، : ، بیروت۳۵، ص۸، جالبدایه والنھایهابن کثیر،  .٢
 .ق۱۴۱۹الرساله، مؤسسه: ، بیروت۲۳۱، ص۲، جمسند احمدابن حنبل، .  ٣
 .ق۱۴۰۱ه، الرسال: ، بیروت۲۲۲، صکنزالعمالمتقی ھندی، .  ٤
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ـ روا نیا دیمؤ ،محمد بن اسحاق تیروا در  یکسـ «بـه گفتـه وي،   . اسـت  تی
 « :گوید می يو ».است دهینرس 7یبه حسن بن عل 9شرافت بعد از رسول خدا

-یم ادهیآمد و پ نییاز مرکبش پا 7خود شاهد بودم که امام حسن همک ریدر مس
سعد  یشد، حت ادهیاز مرکبش پ زیکه او ننینماند، مگر ا یاز همراهانش کس .رفت
 1.»رفت یشد و در کنار حضرت راه م ادهیوقاص هم پ یبن اب

ترین مردم از حیـث صـورت بـه     حسن بن علی شبیه«: گوید میانس بن مالک 
  2.»بود 9رسول خدا

  
  و خوف از خدا عبادت. 5

کـه در تمـام    بودنـد  یکامل بندگان مقرب اله قیمصاد از7یامام حسن مجتب
و خوف عظمـت   نددید ی، خود را در محضر او مندخدا داشت يحاالت رو به سو

  .را فرا گرفته بود شانیام هسترا پر کرده، و تم شانسراسر وجود یاله
لرزیـد و رنـگ   مـی  ان، بنـدهاي بدنشـ  نـد گرفتهرگاه وضـو مـی   7امام مجتبی

سـبب ایـن حـال را از آن حضـرت پرسـیدند و ایشـان       . گشـت زرد مـی  انمبارکش
  : فرمودند

العرش به بندگی بایستد، رنگـش  خواهد نزد ربسزاوار است بر کسی که می
  . زرد شود و بدنش بلرزد

و رو بـه آسـمان    نـد کردسرشان را بلند میآن حضرت هنگام رفتن به مسجد، 
  : ندگفتمی

ی فتجاوز عـن قبـیح مـا عنـدي     سک، یا محسن قد أتیک المبی ضیفک بباهال
  بجمیل ما عندك یا کریم؛ 

                                                           
 .۲۱۲، ص۱ابن کثیر، ھمان، ج.  ١
 .ق۱۴۱۵دارالفکر، : ، بیروت۵، صتاریخ مدینه دمشقابن عساکر، .  ٢
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اي خداونـد   .اي خداي من، این مهمـان توسـت کـه بـه درگـاه تـو ایسـتاده       
کار، پس درگذر از کارهاي زشت و ناسـتوده  نیکوکار، به نزد تو آمده بنده تبه

  1.هاي خودت اي کریممن به نیکی
  
  زهد . 6

 ،حفظ خون مسـلمانان  برايکه  بسهمین مقدار  7در اثبات زهد امام حسن
چشـم پوشـى نمـوده، آن را     ،بـود  یشـان دارى و حکومت که حق مسـلم ا از زمام

پـس از رسـول    ایشـان نویسندگان و ارباب تراجم اجماع دارند که . ندواگذار کرد
   2.نداز همه مردم زاهدتر بود 7على امامو  9خدا

  :گویدمینیز شخصى به نام مدرك بن زیاد 
از نـان و نمـک اسـتفاده     ،به مهمانی دعوت شده بودنـد  7وقتی امام حسن

نان و (اي ساده و غذاي خوب را در اختیار غالمان قرار دادند و غذ کردند می
  3.را بهتر دانستند) نمک

  
  نماز. 7

  بـه  در اطـرافش،  يگـرد آمـدن افـراد    وی مسجدالنب با آمدن به 7حسن امام
   :کند میعساکر نقل ابن .ندپرداخت یم آنان تیو ترب سیتدر

حسـن بـن   « :دیپرسـ  بودند،  به شام رفته نهیکه از مد ياز افراد هیمعاو يروز
نماز صـبح  « :بود گفت نهیساکن مد  که شیاز قر يمرد »کند؟ یچه م 7یعل

و سـپس تـا    ندینشـ  یو تا طلوع آفتـاب مـ   کند یرا در مسجد جدش برگزار م
سپس  .و آموزش افراد مشغول است میو تعل یاحکام اله  انیبه ب ،رظه کینزد

                                                           
 .ق۱۳۷۹، ۱۴، ص۴، جطالبمناقب آل ابیابن شھر آشوب مازندرانی، .  ١
 .ق۱۳۸۵اآلداب، مطبعه: ، نجف۳۳۰-۳۲۹ص ۱، جاالمام الحسن بن علیحیاهباقر شریف قرشی، .  ٢
  .۲۱۲، ص۴عساکر، ھمان، ج ابن.  ٣
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ـ از احاد زنـان  گونه، نیو به هم خواند ینماز م ـ و روا ثی   شیهـا  و گفتـه  اتی
  1.»برنامه کار هر روز اوست نیو ا کنند یه مبعدازظهر استفاد

  : در روایتی از آن حضرت آمده است
نَ النّارِ  تْراً م س الّه إلى طُلُوعِ الشّمسِ کانَ لَه ص فى م لَسى، فَج نَ صلّ 2»م  

هر که نماز صبح را بخواند و در جایگاه خود بنشیند تا خورشید طلوع کنـد،  
  . برایش پوششى از آتش خواهد بود

  
  انس با قرآن. 8

  : که گفت کرده  تیروا یاز ام موس یاعالم النبالء ذهب ریسکتاب 
سـوره   رفـت،  یآن بود که چون به بستر خواب م7یرسم امام حسن بن عل

  3دیخواب یو م خواند یکهف را م
   :گویدمیشیخ ابوالفتوح 

وحى . شد حاضر مى 9پیامبرسالگى، در مجلس در هفت 7حسن بن على
گشت و بـراى مـادرش    گاه به خانه برمىآن. کرد شنید و آن را حفظ مى را مى
شد  متوجه مى ،گشت به خانه برمى 7از این روى هر وقت على. گفت بازمى

یـک روز کـه در   . هم از آنچه نازل شده، مطلع اسـت  3که همسرش فاطمه
بعـد از آن،   ».از فرزنـدت حسـن شـنیدم   «: فرمـود  3فاطمه ،این باره پرسید
طبق معمـول بـه خانـه آمـد و      7در خانه پنهان شد و حسن 7روزى على

 3حضرت فاطمـه . خواست آنچه را شنیده بود، بازگوید، اما زبانش بند آمد
تعجب نکن؛ زیرا بزرگوارى سخن ! مادرجان«: زده شد و حسن گفت شگفت
  4.بازداشته است) از سخن گفتن(شنود و شنیدن او مرا  مرا مى

  

                                                           
 .۱۳۹، ص۸ھمان، ج.  ١
  .ق۱۳۵۶المرتضویه، مکتب: ، نجف۱۵۵۳، ص۴، جالکوفهتاریخبن سید احمد وافی، حسین.  ٢
 .ق۱۴۰۹، ۱۱۴، ص۱۱، جملحقات الحقاق الحقاّهللاٰ مرعشی نجفی، آیت.  ٣
 ۱۳۷۲ناصر، : ، قم۷۶، صانوار البھیهشیخ عباس قمی، .  ٤
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  تقوا. 9
» وکان ورعـاً فاضـالً  «: گوید می 7تقواي امام حسن مجتبیباره درابن عبدالبرّ 

  . ورع و فاضل بود او مردي با
  

  حضور همیشگی در مسجد . 10
  :اندهفرمودجد حضور در مسباره در 7امام مجتبی

آیه محکمه، اخـاً مسـتفاداً   : من أدام االختالف الی المسجد أصاب احدي ثمان
و علماً مستطرفاً و رحمه منتظـرة، و کلمـه تدلّـه علـی الهـدي، او تـرده عـن        

  1.الردي، و ترك الّذنوب حیاء او خشیۀ
خود را در مسجد قرار دهد، یکی از هشت فایـده  ] عبادات[هر کس جایگاه  

اي براي معرفت، دوست و بـرادري سـودمند،   برهان و نشانه :شودشاملش می
دانش و اطالعاتی جامع، رحمت و محبت عمومی، سخن و مطلبـی کـه او را   

در ترك گناه به جهت شـرم از مـردم یـا بـه     ] توفیق اجباري[ گر باشدهدایت
  .جهت ترس از عقاب

  
  يخدامحور. 11

و  ی، از امـت اسـالم  ندپا اخالص بودکه خود خدامحور و سرا 7یمجتب امام
. قرار دهند شیخو تیرا محور فعال یاله تیکه رضا شتندانتظار دا شیخو انیعیش
 یالهـ  تیو خارج شدن از محـور رضـا   يمحورمردم انیز انیتوقع را گاه با ب نیا

  : از جمله شتند؛دایابراز م
 یاهللا بسخط الناس کفـاه اهللا امـور النـاس و مـن طلـب رضـ       یرض طلبمن 

   2الناس یالناس بسخط اهللا و کله اهللا ال

                                                           
 .ق۱۴۰۸البیت، ، چاپ اول، قم، مؤسسه آل۳۷۷۸، ح۳۵۹، ص۳، جالوسائلمستدرکی، میرزا حسین نور. ١
 .۱۵۳، ص۴محمدی ری شھری، ھمان، ج.  ٢
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خدا را بخواهد هرچند با خشم مردم همراه شـود؛ خداونـد    تیهر کس رضا
و هر کس که با بـه خشـم آوردن خداونـد،     کند می تیاو را از امور مردم کفا

  .گذاردیردم وامرا به م اومردم باشد، خدا  تیدنبال رضا
  

  تهیه توشه براي آخرت . 12
  : فرمایدمی 7امام حسن
لم تزل فی هدم عمرك منذ سقطت من بطـن امـک فخـذ ممـا فـی      ! آدمیابن

  ؛1یدیک لما بین یدیک، فانّ المؤمن بتزود و الکافر یتمتع
اي، در حال گذراندن عمرت هسـتی،  از موقعی که به دنیا آمده ،اي فرزند آدم

ذخیره نما، همانـا مـؤمن در   ] قبر و قیامت[ ات چه داري براي آیندهپس از آن
  .ولی کافر در فکر لذت و آسایش استحال تهیه زاد و توشه 

  
  زیارت خانه خدا با پاي پیاده. 13

 دیـ خـود از عبـداهللا بـن عب    به سند، از دانشمندان اهل سنت، يشابوریحاکم ن
  :گوید میکرده که  تیروا

  2، و ان النجائب لتقاد معه ایحجۀ ماش نیخمسا و عشر یحج الحسن بن عل لقد
راهـوار او   يهابه حج رفت و مرکب ادهیسفر پ  25 یکه حسن بن عل یبراست

  .دندیکش یرا بدون سوار همراهش م
از  گــریاز ده نفــر د شیو بــ يدر ســنن کبــر یهقــیرا ب تیــروا نیــا ریــنظ و

   3.اند کرده تیروا دیدانشمندان اهل سنت از عبد اهللا بن عب

                                                           
، تھران، دارالکتب ۷۹، ص)تنبیه الخواطر و نزھه النواظ( مجموعه ورامابن ابی فراس ورام و مایکل اشتری، .  ١

  .۱۳۶۸االسالمیه، 
: ، بیروت۱۶۹، ص۳، تحقیق یوسف عبدالرحمان مرعشلی، جرک علی الصحیحینمستدابو عبیداّهللاٰ نیشابوری، .  ٢

 .ق۱۴۰۶دارالمعرفه، 
 .۱۲۳، ص۱۱مرعشی نجفی، ھمان، ج.  ٣
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  اهل سنت يعلما دگاهیاز د 7هاي اجتماعی فضایل و مناقب امام مجتبیشاخص) ب

  اعتبار زیاد در نزد مردم. 1
ـ مردم کوفه در جر ختنیدر برانگ 7قدرت امام حسن  از نیشـورش نـاکث   انی

  1.کندحکایت میدر نزد مردم آن شهر  حضرتو اعتبار  تیماه
فرزنـدان   ،فراوانی که در منقبت و فضـایل آمـده   ثیاحاد مسلمانان با توجه به

و  هیـ ام یانکار بن رغم یو عل انددانسته 9را فرزندان رسول خدا 3زهرا حضرت
  2.امدین دمسلمانان به وجو يبرا يدیترد نیتر کوچک عباس، یبعدها بن

  
 مانیتیبا  یمهربان. 2

زبانزد عـام و خـاص    ،7یامام مجتب ژهیبه و :بیت اهل یو عطابخش محبت
بختـان جامعـه   رهیپاك و پرمهر نسبت به دردمندان و ت یکه قلب یشانا. بود دهیگرد
 هادرآمدو کم انمستضعف ،دردمند نانینشبا خرابه بزرگوارشان، همانند پدر ندداشت

و بـه آن،   نددیشـن ی، درد دل آنان را بـا جـان و دل مـ   ندشد می نینشهمراه و هم
و  نـد دیدیدوسـتانه جـز خـدا را نمـ    حرکت انسـان  نیو در ا دندادیاثر م بیترت

  :ندبود فهیشر هیآاین مصداق  نیبارزتر حضرت دیطلبیاجرش را جز از او نم
ِھْم َوالَخْوف َعلَ  هً یَ َوالنََّھاِر ِسّرًا َوَعالنِ  لِ یْ أْموالَُھم ِباللَّ  ْنِفُقونَ یُ  نَ یالَّذ(  ِھمْ یْ َفلَُھْم َأْجُرُھْم ِعْنَد َربِّ

  3)ْحَزنُونَ یَ َوالُھْم 

                                                           
 .۴۹ابن سعد، ھمان، ص.  ١
، ۲۷، صالحیاه السیاسیه لالمام الحسن فی عھد الرسول والخلفاء الثالثه بعدهسیدجعفر مرتضی حسینی عاملی، .  ٢

 .۱۳۶۴انتشارات اسالمی، دفتر : قم
 .۲۷۴سوره بقره، آیه .  ٣
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کننـد، مزدشـان    یو آشکارا انفاق م یکه اموال خود را شب وروز، پنهان یآنان 
و نـه   خواهد کـرد  دایها راه پبر دل آن ینه ترس بود،در نزد پروردگارشان خواهد 

  .یغم و اندوه
  

 عفو و گذشت. 3

کـردن  عفـو   و در ندهاى قرآنـى داشـت   رفتارى برگرفته از آموزه 7امام حسن
 .نیز الگو بودند دیگران

ـ روا7نیمقتـل الحسـ  در کتاب  یموفق بن احمد خوارزم کـرده کـه امـام     تی
تنهـا از  را به عمد شکسـته بـود، نـه    گوسفنددر جواب غالمش که پاي  7حسن

  1.کردندبلکه او را آزاد  گذشتندتقصیرش 
  

 ایثارگري . 4

دسـتان  و امید تهیهاي دردمندان  بخش دلدرماندگان، آرام أملج 7امام حسن
. خالی برگـردد  گاه نشد که فقیري به حضور آن بزرگوار برسد و دستهیچ .ندبود

آمـد و اظهـار فقـر و    7مردي به حضور امام حسـن : اند در همین مورد نقل کرده
پانصد دینـار بـه     تا پنجاه هزار درهم، به اضافه نددستور داد حضرت. حاجت کرد
امـام  . هـایش را بـرایش ببـرد    دا زد کـه پـول  مرد سـائل حمـالی را صـ   . او بدهند
  : ندو فرمود ندپوستین خود را هم به آن مرد داد 7مجتبی

  2این را هم به جاي کرایه به آن مرد بده
  

  وفاي به عهد. 5
  : فرمود 7امام مجتبی 

                                                           
 .۳۱۴، ص۱قرشی، ھمان، ج.  ١
 .۱۸۲ابن سعد، ھمان، ص.  ٢
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  1؛المسؤول حر حتی یعد، و مسترق المسؤول حتی ینجز
دهـد، زیـر بـار مسـئولیت     می انسان تا وعده نداده، آزاد است، اما وقتی وعده

   .هایش عمل نکند، رها نخواهد شدرود و تا به وعدهمی
  
   برآوردن حاجت مردم. 6

  : فرمود 7امام مجتبی
  2»لقضاء حاجه أخ لی فی اهللا احب من اعتکاف شهر

برآوردن حاجت و رفع مشـکل دوسـت و بـرادرم، از یـک مـاه اعتکـاف در       
   .تر استمسجد، بهتر و محبوب

  
  جااجتناب از شوخی بی. 7

  : ندفرمود 7امام مجتبی
  3»المزاح یاکل الهیبه، و قد اکثر من الهیبه الصامت

بـرد و  جا، شخصیت و وقار انسان را از بین میهاي زیاد و بیمزاح و شوخی
   .هستندچه بسا افراد ساکت داراي شخصیت و وقار عظیمی 

  
  مشورت. 8

  : فرمایدمی 7امام حسن
  4»اال هدوا الی رشدهم ما تشاور قوم

-، با یـک ...هیچ گروهی در کارهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و 
  .اند، رسیده...اند، مگر آنکه به رشد فکري و عملی ودیگر مشورت نکرده

  و گرامی داشتن دوستان یابیدقت در دوست. 9
                                                           

 .۱۱۳، ص۷۸مجلسی، ھمان، ج.  ١
  . الوفاء، چاپ چھارم، بیروت، مؤسسه۱۳۹، صالحسناالمامکلمهسیدحسین حسینی شیرزای، .  ٢
 .۱۳۹حسینی شیرازی، ھمان، ص.  ٣
 .۵۷۷، ص۱، ھمان، جسیدمحسن امین.  ٤
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نشـینى،  معصوم ما ضمن بیان اثرهاى مثبـت و منفـى رفاقـت و هـم     پیشوایان
در 7مجتبـى  حضـرت . اند با افراد شایسته سوق داده  پیروان خود را به مصاحبت

  : فرماید به فرزندش مىباره این
یا بنى ال تواخ احدا حتى تعرف مـوارده و مصـادره فـاذا اسـتنبطت الخبـرة و      

   1رضیت العشرة فآخه على اقالۀ العثرة و المواساة فى العسرة
و خصوصـیات  (که از رفت و آمـد  کن مگر اینبا هیچ کس دوستى ن! فرزندم

بررسى نمودى و معاشرت  اًاو آگاه گردى، هنگامى که دقیق) القىروحى واخ
هـا و   پوشـى از لغـزش  گاه با او براساس گذشت و چشمبا او را برگزیدى، آن
  .ها دوستى کن یارى کردن در سختى

. ندکرد میش مردم را به اجتناب از سبک شمردن دوستان سفار 7امام مجتبی
  : دایفرمآن حضرت می

  2من استخف باخوانه فسدت مروته
اعتنا باشـد،  ها بیکسی که دوستان و برادرانش را سبک شمارد و نسبت به آن

  .مردیش فاسد گشته استمروت و جوان
  

  شجاعت و شهامت. 10
و تنـى   اسریبه دستور پدر، همراه عمار جملاز شروع جنگ  شیپآن حضرت 

جهاد دعـوت   نیشرکت در ا  برايوارد کوفه شدند و مردم کوفه را  اران،یچند از 
هاى  از مهره کىی،  که هنوز ابوموسى اشعرى ندوقتى وارد کوفه شد یشانا 3.ندکرد

مخالفـت   7رمؤمنـان یحکومت عثمان بر سر کار بـود و بـا حکومـت عادالنـه ام    
زه آن حضـرت بـا   از مبار بانىینموده، از جنبش و حرکت مسلمانان در جهت پشت

                                                           
  .۱۳۷۶الصدوق، مکتبه: ، تھران۲۳۳، صالعقولتحفابن شعبه حرانی، .  ١
 .۱۳۹حسینی شیرازی، ھمان، ص.  ٢
 .ق۱۳۸۴المکتبه الحیدریه، : ، نجف۱۷۰، ص۲، جتاریخ یعقوبیابن واضح، .  ٣
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 هزار نفـر نه از  بیش 7حال حسن بن على نیبا ا. کرد مى رىیشکنان جلوگمانیپ
  1.ندداشت لیجنگ گس دانیاز شهر کوفه به م را

داشـتن   لیو گسـ  روهـا یعمـومى ن  جیدر بسـ  نیز نیآن حضرت در جنگ صف 
و بـا   ندنقـش مهمـى بـه عهـده داشـت      ه،یبراى جنگ با معاو 7رمؤمنانیارتش ام

 7علـى  حضرت مردم کوفه را به جهاد در رکاب ش،یخو  جیسخنان پرشور و مه
  2.ندو سرکوبى خائنان و دشمنان اسالم دعوت نمود

  :سدینو اصفهانى مى میابونع
کنـار   ،شرکت داشت و در اصفهان و گرگان رانیدر فتوحات ا 7امام حسن 

  3.رزمندگان اسالم بود
  

  انگاريپرهیز از سهل. 11
  : فرمایندمی 7مجتبیامام 

انّ اهللا جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه فیستبقون فیـه بطاعتـه الـی مرضـاته،     
   4.فسبق قوم ففازوا، و قصر آخرون فخابوا

پـس  . ماه رمضان را براي بندگان خود میدان مسابقه قـرار داد  متعالیخداوند 
-یـک  اي در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خشـنودي الهـی از  عده

انگـاري  تـوجهی و سـهل  دیگر سبقت خواهند گرفت و گروهـی از روي بـی  
  . بینندخسارت و ضرر می

  
  آزاد کردن بردگان. 12

  :دیکرده که گو تیاز انس بن مالک روا االبرار عیربدر کتاب  يزمخشر
                                                           

 .ق۱۳۸۵، بیروت، دارصادر، ۲۳۱، ص۳، جالکاملابن اثیر، .  ١
 .ق۱۳۸۲مکتبه بصیرتی، : ، قم۱۱۳، صصفین واقعهابن مزاحم، .  ٢
 .۱۳۸۵مرکز فرھنگی انتشاراتی منیر، : ، چاپ دوم، تھران۱۱۷، صحقایق پنھانعلی لباف، .  ٣
 .ق۱۴۱۳انتشارات جامعه مدرسین، : ، قم۴۷۹، ح۵۱۱، ص۱، جمن الیحضره الفقیه شیخ صدوق،.  ٤



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    270

را به آن  یو شاخه گل مدآ یزکیبودم که کن 7یحسن بن عل  دمتخمن در  
تو در راه  » لوجه اهللا حرة انت« :گفت ه اوب یبن عل حسن .کرد هیحضرت هد

 یزکـ یکن«: به آن حضرت عـرض کـردم   دمیکه آن ماجرا را د من !يخدا آزاد
ـ او را آزاد کرد شـما کرد و  هیبه شما هد یارزش یشاخه گل ب پاسـخ   در» ؟دی

و کـان  )باحسـن منهـا   وایـ فح ۀیـ بتح تمییح اذا( یادبنا اهللا تعال هکذا« :ندفرمود
  1؛منها اعتاقهااحسن 

به شما دادنـد،  تی یتح یوقت«: ما را ادب کرده که فرمود یتعال يخدا نگونهیا 
  .ستااو بهتر از آن  يآزادو »دیبهتر ده یتیتح

  
  توجه به روح و روان. 13

در زمینه ضرورت تربیت روحى و معنوى انسان و تغذیه روان  7مجتبى امام
   :فرماید او مى

ماکوله کیف ال یتفکر فى معقوله، فیجنب بطنه ما یؤذیه عجبت لمن یتفکر فى 
  ؛و یودع صدره ما یردیه

کـه سـالم و   (کند  کنم از فردى که در غذاى جسمانى خود فکر مى تعجب مى
اندیشد، در نتیجه شکم  اما در غذاى روح و جان خویش نمى) بهداشتى باشد

 ر مقابل آنچه آناش را د کند ولى سینه بخش حفظ مىخود را از غذاهاى زیان
  .کند رها مى ،گرداند را پست مى

  
 اهل سنت  يعلما دگاهیاز د 7القی فضایل و مناقب امام مجتبیهاي اخشاخص) ج

دربـاره آن   یاسـالم ریو غ یاست که دانشمندان اسـالم  یاخالق از مسائل مهم
تمـاع  علم االج ياز علما یکه برخییاند تا جا کرده ها ییفرساها نوشته و قلمکتاب

 .اند دانسته تیمرحله کمال انسان نیآن را هدف خلقت و آخر

  : اند؛ از جملهنیز به فضایل اخالقی ایشان اشاره کرده 7آنان درباره امام مجتبی
                                                           

 .۱۴۹، ص۱۱مرعشی نجفی، ھمان، ج.  ١
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  : نویسد می یوطیس
او  .فـراوان بـود   یانسـان  فضـایل و  یاخالقـ  ازاتیامت يدارا ]یبن علا[حسن 

  1.بود شیسخاوتمند، و مورد ستا ن،یبزرگوار، بردبار، باوقار، مت] یتیشخص[
  : نویسد می 7نیز در بیان فضایل و مناقب امام حسن میثحجر هیابن

اهللا عنـه آقـایی کـریم، بردبـار، زاهـد، داراي سـکینه و وقـار و        حسن رضـی 
  2.حشمت، اهل جود و مورد ستایش بود

  : نویسد می بارهیکی دیگر از علماي اهل سنت در این ذهبی 
اف، امـام  بن ابی طالب بن عبدالمطلب بـن هاشـم بـن عبـدمن    حسن بن علی 

د، او، و بزرگ جوانان بهشت، ابومحمـ  و سبط 9د، دسته گل رسول خداسی
این امام، بزرگواري بود تنومند، اهل خیـر،  . بود قرشی، هاشمی، مدنی، شهید

  3.ورع، داراي حشمت و جاه، و شأنی بزرگ دار، بابسیار دین
مناقـب امـام   هاي بعد اخالقی فضایل و برخی از شاخصبه اختصار  دامهدر ا 
  :را ذکر می کنیم 7حسن

  
  و متانت يبردبار. 1

بـراي  خـدا بـود و    بـراي و خشنودى و خشمش  ندمالک نفس خود بود امام،
و با حوادث و ماجراها با کرامت  ندکرد خدا بر خشم درونى خود غلبه مى رضاي

  :در روایات آمده. نمودندبرخورد مى
  4؛هو کظم الغیظ و ملک النفس: سئل عن الحلم، فقال انه

                                                           
  .ق۱۳۸۳المثنی، مکتبه: ، بغداد۱۸۹، صتاریخ الخلفاءالدین سیوطی، جالل.  ١
مؤسسه الرساله، : ، بیروت۱۸۹،تحقیق عبدالرحمان ترکی و کامل محمد، صصواعق المحرقهابوالعباس ھیثمی، .  ٢

 .م۱۹۹۷
، چاپ نھم، ۲۵۴ص، ۳، تحقیق شعیب ارناووط و محمد نعیم عرقسوسی، جسیراالعالم النبالءابوعبداّهللاٰ ذھبی،  . ٣

  .ق۱۴۱۳مؤسسه رسالت، : بیروت
 .۳۱۹، ص۱قرشی، ھمان، ج.  ٤
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بردبـارى، فـرو بـردن خشـم اسـت و      : از امام از معناى حلم پرسیدند، فرمود
  .نفس حکومت بر

  : گزارش کرده است سیوطى
. گریسـت  مروان در تشییع جنـازه امـام مـى    7حسن بن على رحلتپس از 

دل او را خون  در حالی کهگریى؟  آیا بر او مى«: فرمودبه او  7حسین] امام[
: مـروان گفـت   »!هاى غصه و اندوه بـه او چشـاندى   کردى و چه بسیار جرعه

  1».از این کوه بردبارتر بود کهکردم  کسى مىبا من این کارها را «
  
   سخاوت. 2

تمـام   ،و سه بـار  ندرا در راه خدا داد شیخو ییدارا یتمام ،حضرت دوبار آن
 2.نددیو نصف اموال را به مستمندان بخش نددکر میاموال خود را با خدا تقس

کرم  3»الکرم والجود عزیزة مغروسۀ فیه«: نویسد اغ مالکی در این باره میصبابن
  .اي بود که در آن حضرت کاشته شده بود و جود غریزه

  : کندمینقل چنین عساکر به سندش از عامر ابن
  4»حتی تصدق بفرد نعلهانّ الحسن بن علی قاسم اللَّه تعالی ماله مرّتین 

که بـه یـک    ی ایناموالش را دو بار تقسیم نمود، حتبا خدا  7حسن بن علی
  .عدد از نعلینش صدقه داد

  
  پرهیز از بخل

هو ان یري «: درباره بخل سؤال شد؟ در جواب فرمود 7از امام حسن مجتبی
ن آنچه را به معناي آن چنین است که انسا 1»الرّجل ما انفقه تلفاً و ما أمسکه شرفاً

                                                           
  .ق۱۳۲۵، بیروت، دارالفکر، ۲۷۶، ص۲، جالتھذیبتھذیبعسقالنی، .  ١
 .۲۱۵، ص۲ابن واضح، ھمان، ج.  ٢
 .ق۱۴۰۸مؤسسه االعلمی، : ، چاپ اول، بیروت۱۵۷، صالمھمهالفصول ابن صباغ مالکی،.  ٣
  .۱۴۳ان، صابن عساکر، ھم.  ٤
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که از دست داده و تلف شده است و آنچه  تصور کندد، ردیگري کمک و انفاق ک
ماند و موجب شخصیت و را ذخیره کرده و نگه داشته است، خیال کند برایش می

  . شرافت او خواهد بود
  
  پرهیز از تکبر، حرص و حسد. 4

  :ندفرموددر این باره  7امام مجتبی
الکبر و الحرص و الحسد؛ فالکبر هالك الـدین، و بـه   : هالك المرء فی ثالث

و الحسـد رائـد   . و الحرص عدو النفس، و به خرج آدم من الجنه. لعن ابلیس
  2»السوء، و منه قتل قابیل هابیل

. تکبـر، حـرص و حسـد   : نابودي دین و ایمان هر شخص در سه چیز اسـت 
همه عبادت بـه   تکبر، سبب نابودي دین و ایمان شخص است و شیطان با آن

حـرص و طمـع، دشـمن شخصـیت انسـان اسـت،       . وسیله تکبر، ملعون شد
حسد سبب . به وسیله آن از بهشت خارج شد 7که حضرت آدمطوريهمان

ن جهت، قابیل برادر خود هابیل را بـه  یهاست و به همها و زشتیهمه خالف
  .قتل رساند

  
  پرهیز از خشم. 5

؛ قـدرت اندیشـه و   »اال عنـد الغضـب  ال یعـرف الـرأي   «: فرمود 7امام حسن
  3»شودهاي درونی انسان هنگام خشم، شناخته و آشکار میخصلت

در «: فرمودنـد » عظمت و بزرگی در چیسـت؟ «: سؤال کردند 7از امام حسن
   4»هنگام خشم عطا کند و از جرم و خطا درگذرد

                                                                                                                                        
 .۵۷۷ص ۱سیدمحسن امین، ھمان، ج.  ١
  .ھمان.  ٢
 .۱۳۸۲، ۷مؤسسه امیرالمؤمنین: ، قم۱۵، ص7فرھنگ سخنان امام حسن مجتبیمحمد دشتی، .  ٣
  .۲۲۵حرانی، ھمان، ص.  ٤
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این است کـه شـخص در    ،هاي درونی انسان هنگام خشمدلیل ظهور خصلت
کند و نیز در روایات آمده کـه خشـم و   گوید و چه میداند چه میالت نمیاین ح

  . ب نوعی جنون استضغ
  
  محبت . 6

  :فرمود بارهدراین 7امام مجتبی
دامن باش تا عابد و بنده نسبت به محرمات الهی عفیف و پاك! اي فرزند آدم

اضـی  ر بر آنچه خداوند سبحان برایت تقسیم و مقدر نموده است. خدا باشی
نشینان خـود نیکـی   به همسایگان، دوستان و هم. نیاز باشیباش، تا همیشه بی

چنـان برخـورد   آن] مختلف[با افراد . و احسان نما تا مسلمان محسوب شوي
  1.کن که انتظار داري دیگران همان گونه با تو برخورد کنند

  
  نشینی با فقراهم. 7

در  7امـام حسـن   یکرده کـه هنگـام   تیروا الخلفاء خیتاردر کتاب  یوطیس
بـه آن   امام .وارد شد يریفق ،دنجا برواز آن ندو چون خواست ندنشسته بود یمکان

  :ندو سپس به او فرمود ندبا او مالطفت کرد، گفته خوشامد ریمرد فق
  منا افتاذن باالنصراف؟ امیق نیح یجلست عل انک

ـ آ م،یرفتن برخاست يکه ما برا ینشست یمرد تو وقت يا اجـازه رفـتن بـه مـن      ای
  .پسر رسول خدا يا يآر 2» رسول اهللا ابنی نعم« :عرض کرد ریفق مرد ؟یده یم

  

  نیازمندان حاجترفع 
 تیروا يالمحاسن و المساواز دانشمندان اهل سنت، در کتاب  ،یهقیب میابراه

                                                           
 .۳۳، ح۷۹ورام، ھمان، ص.  ١
  .۷۳سیوطی، ھمان، ص.  ٢
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 اذهـب « :بدو فرمـود  امام .کرد ازیآمد و اظهار ن 7نزد امام حسن يکرده که مرد
خـود را در    بـرو و حاجـت  ؛ » لـک  هاینقض نایرقعۀ و ارفعها ال یفاکتب حاجتک ف

  !میآور یما حاجتت را برم ؛ما بفرست يو برا سیبنو يا نامه
ارسال داشت و آن  امام يبرا ،نوشته يا خود را در نامه  مرد رفت و حاجت آن

جـا  کـه در آن  یشخص .فرمود تیحضرت دو برابر آنچه را خواسته بود به او عنا
 یراسته ب؛ »!رسول اهللا ابنی هیکان اعظم برکۀ الرقعۀ عل ما« :نشسته بود عرض کرد

  :فرمود امام !پسر رسول خدا يمرد ا نیا ينامه برا نیبود ا  چه پر برکت
جعلنا للمعروف اهال، اما علمت ان المعروف مـا کـان    نیاعظم ح نایعل برکتها

بما بذل لک مـن   تهیبعد مسئلۀ فانما اعط تهیعطمسئلۀ، فاما من ا ریابتداءا من غ
  1؛وجهه

و بذل و بخشش قرار داد،  ریکار خ نیا ستهیبود که ما را شا ادتریبرکت او ز 
آن اسـت کـه بـدون سـؤال و      ،یواقعـ  ریـ کـه بخشـش و خ   يا مگر ندانسـته 
آن را در ، یبـده   باشد، و اما آنچه را پس از درخواست و مسئلت  درخواست
  !يا پرداخته شیبرابر آبرو

  
   اهل سنت يعلما دگاهیاز د 7هاي اقتصادي فضایل و مناقب امام مجتبیشاخص) د
  پرهیز از اسراف . 1

  : می فرماید 7امام حسن
من وجد لقمه ملقاه فمسحها او غسلها ثم اکلها اعتقه : یقول 9سمعت جدي

   2»اهللا تعالی من النار

                                                           
  .۱۵۳العلمیه، صدارالکتب: ، بیروت۵۵، صالمحاسنابراھیم بیھقی، .  ١
 ۱۵۲، ص۱۱مرعشی نجفی، ھمان، ج.  ٢
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یـک لقمـه نـان را کـه روي     هر کـس  «: ندشنیدم که فرمود 9از جدم پیامبر
، بـردارد و آن را پـاك کنـد و یـا بشـوید و سـپس آن را       ]اسـت [زمین افتاده 

   ».بخورد، خداوند تعالی او را از آتش جهنم نجات خواهد داد
  

  انفاق. 2
. بـود   7امـام مجتبـی    سابقه یکی دیگر از صفات برجسـته  انفاق و بخشش بی

  : گوید ابوهشام قنّاد می
هنگام خرید بـا مـن چانـه     .بردم کاال می 7ي حسن بن علیمن از بصره برا

کرد ولی گاه من هنوز نشسته بودم که تمـام آن   زد و متاع را خریداري می می
نقل کرده اسـت   9پدرم از رسول خدا: گفت بخشید و می را در راه خدا می

فریب خورده نه سـتوده اسـت و    1»المغبون ال محمود و ال مأجور«: که فرمود
  .اي اجر و پاداشنه دار

بلکه هر چیزي را در بر می گیرد که بتوانـد   شود، میانفاق به مادیات محدود ن
کیـد  أانفـاق دانـش ت   بـه  در روایتـی  7امـام مجتبـی  . براي دیگران سودمند باشد

  :فرمایند می
دانش خویش را به مردم بیاموز و علـم دیگـران را یـاد بگیـر؛ زیـرا در ایـن       

  2.ايدانستی، فراگرفتهچه را نمیاي و آنکرده صورت، دانش خود را پایدار
  ریزيبرنامه. 3

  : فرمایدمی 7امام حسن
  3واعمل لدنیاك کانّک تعیش ابداً و اعمل الخرتک کانّک تموت غداً

کـه  ریزي کن، مثـل آن چنان برنامه ]...جویی واز نظر اقتصاد و صرفه[ در دنیا
آخرت به نوعی حرکت و کار کن دوام باشی و نسبت به باخواهی همیشه می

  .که فردا خواهی مردمثل این
                                                           

 .۱۳۸۵، تھران، انتشارات امیرکبیر، ۲۶۲، ص7فرھنگ جامع سخنان امام حسنمحمود شریفی و ھمکاران، .  ١
 .۱۱۱، ص۷۵مجلسی، ھمان، ج.  ٢
  .۲۰، ص۱۱مرعشی نجفی، ھمان، ج.  ٣
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  اهل سنت  يعلما دگاهیاز د 7هاي سیاسی فضایل و مناقب امام حسنشاخص) ه

تـرین  را مهـم کـه شـاید بتـوان آن    کنـیم جا تنها به یک مورد اشاره مـی در این
   :شاخص در زندگی آن حضرت بیان نمود

  
  انبراى پاسدارى از کرامت مؤمن صلح

. اسـت  7ترین بعد سیاسی فضایل و مناقب امام مجتبیصلح آن حضرت مهم
رمـت خـون   معاویه، براى حراست از کرامـت، عـزت و ح  با  7امام حسن صلح

  . مؤمنان بود نه تسلیم و سازش و زبون کردن آنان
ضـمن اظهـار محبـت بـه امـام       9اند که روزى رسـول خـدا   نوشته خانمور
  :فرمود 7مجتبى

  1»هذا ریحانتى و انّ ابنى هذا سید، سیصلح اللّه به بین فئتین من المسلمین انّ
د و بزرگ اسـت و بـه زودى   و این فرزندم سی مانا حسن ریحانه من استه 

  .خداوند به دست او بین دو گروه مسلمان، صلح برقرار خواهد کرد
از بود که در آینده بین دو گـروه   9گویى از رسول خدااین سخن، یک پیش
بـین آن دو، صـلح و    7ریزى خواهد شد و امـام حسـن  مسلمانان جنگ و خون

  .دوستى برقرار خواهد کرد
آن حضرت درباره علت صلح آورده که  ینابیع المودةعالمه قندوزى در کتاب 

  : با معاویه چنین فرمود
 اید که خداى بزرگ شـما را بـه وسـیله جـد مـن      خوبى دانستهه ب ،اى مردم 

و از گمراهى نجات داد، و از نادانى رهانید، و پس از خـوارى  هدایت فرمود، 
معاویـه دربـاره حقـى کـه      .عزیزتان کرد و بعد از کمى عـددتان بسـیار کـرد   

                                                           
  .ق۱۴۱۲، چاپ اول، بیروت، ۱۲، ص۲جباوی، ج، تحقیق علی محمد الاالصابه فی تمییز الصاحبهعسقالنی، .  ١
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با من به منازعه برخاسته و من صـالح امـت و قطـع      ،ستامخصوص به من 
فتنه را در نظر گرفتم و شما هم با من بیعت کردید تا بـا هـر کـس کـه مـن      

و مـن چنـان    .دم مسالمت کنید، و با هر کـس جنگیـدم بجنگیـد   مسالمت کر
بـس برقـرار سـازم و بـا او     دیدم که با معاویه به مسالمت رفتار کـنم و آتـش  
ریزى بهتر است، و منظورى مصالحه کنم، و چنان دیدم که جلوگیرى از خون

دانـم شـاید بـراى     و اگر چه مى  از این کار جز خیرخواهى و بقاى شما ندارم
  1. اى است تا مدتى معین آزمایش و بهره شما

  

ـ از د 7هاي فضایل و مناقب امام مجتبـی هاي علمی و فرهنگی جنبهشاخص  دگاهی
 ي اهل سنت علما

  بالغت . 1
7امـام حسـن  الدین طبري به سندش نقل کرده که معاویه به حضـرت   محب 

م در بـین  امـا : گوید ابوسعید می ».بلند شو و براي مردم خطبه بخوان«: عرض کرد
  : اش فرمود خطبه

هر کس مرا شناخت که شناخته و هر کس مرا نشناخت، من حسن ! اي مردم
-مـن فرزنـد بشـارت    ؛من فرزند رسول خدایم ؛بن علی بن ابی طالب هستم

من فرزند زینـت   ؛من فرزند چراغ نورافشانم ؛ام من فرزند بیم دهنده ؛ام دهنده
مـن   ؛ن رحمت عالمیان مبعوث شدمن فرزند کسی هستم که به عنوا ؛آسمانم

کسـی  مـن فرزنـد    ؛پسر کسی هستم که به سوي جن و انس مبعوث گشـت 
من فرزند کسی  ؛سجده و طهارت قرار داده شد هستم که زمین براي او محل

  2ههستم که خداوند پلیدي را از آنان دور کرده و کامالً پاکشان نمود
  

  تفکر و اندیشه کردن. 2
  : فرمایدمی 7امام مجتبی

                                                           
 .ق۱۴۱۶دار اسوه، : ، چاپ اول، قم۲۹۳، صینابیع المودهقندوزی، .  ١
 .ق۱۳۵۶، قاھره، مکتبه القدسی، ۱۴۰، صذخائرالعقبیالدین طبری، محب . ٢
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  1»اوصیکم بتقوي اهللا و ادامه التفکر، فان التّفکر ابوکل خیر و امه
کـنم؛ زیـرا   را به پرواپیشگی و اندیشیدن دایـم سـفارش مـی   ] شیعیانم[ شما 

   .هاستتمام خوبی] و ریشه و اساس [تفکر، پدر و مادر 
  : دارددر جاي دیگري اظهار می

ر فی معقوله فیجنّب بطنه ما یؤذیه عجبت لمن یتفکر فی مأکوله کیف ال یتفک
   2و یودع صدره ما یردیه

هاي خـود اندیشـه   خوراکی] چگونگی استفاده از[ در شگفتم از کسی که در 
اش پس از آنچـه معـده  . کندکند، ولی درباره معقوالت خویش اندیشه نمیمی

-خـود را از پسـت  ] و روح[که سینه کند، در حالیدهد، دوري میرا آزار می
  .کندرین چیز پر میت

  
  زیاد با علما  نشینیهم. 3

  :فرمود 7امام مجتبی
من اکثر مجالسه العلما اطلق عقال لسانه، و فتق مراتق ذهنه، و سـرّ مـا وجـد    

   3من الزّیاده فی نفسه، وکانت له والیه، لما یعلم، و افاده لما تعلّم
با علما بسیار مجالست نماید، سخنش و بیانش در بیـان حقـایق آزاد    سهر ک

اش بـاز خواهـد شـد،و توسـعه مـی یابـد و بـر        و روشن و ذهـن و اندیشـه  
  . تواند دیگران را هدایت نمایدگردد و به سادگی میمعلوماتش افزوده می

  
  آگاه سازي  جهت انمنتقد ی بانشینهم. 4

  : فرمایدمی 7امام حسن
  4خوفک حتی تبلغ االمن، خیر ممن یومنک حتی تلتقی الخوفانّ من 

                                                           
  .۵۳، ص۱ورام، ھمان، ج.  ١
  .۲۱۸، ص۱مجلسی، ھمان، ج.  ٢
  .۲۳۸، ص۱۱مرعشی نجفی، ھمان، ج.  ٣
  .۲۴۲ھمان، ص.  ٤
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هشدار دهد تا آگاه و بیدار ) ها و کمبودهاتو را در برابر عیب( که همانا کسی
-که فقط تو را تعریف و تمجید کند تا بر عیـب  است شوي، بهتر از آن کسی

  . هایت افزوده گردد
  
  فراگیري دانش . 5

  می فرماید 7امام حسن
   1العلم فان لم تستطیعوا حفظه فاکتبوه و ضعوه فی بیوتکمتعلموا 
چه نتوانستید آن را در حافظه خود فرا گیرید و چنان )طریقی از هر( دانش را

  .نگه دارید، ثبت کنید و بنویسید و در منازل خود در جاي مطمئن قرار دهید
  
   یعلم اله از يبرخوردار. 6

کـه در نـزد او    یخطاب بـه شخصـ   7عثمان بن عفان درباره علم امام حسن
  : دیگو یحاضر بود م

تْ الْف لِ هؤُالء مثْ نْ لَک بِ مووا الْخَ ۀِی حاز ما و فَط م علْ موا الْ فُط کولئ مۀَ رَیاُ کْ الْح2»و  
کـه  ] هسـتند  یاز خانـدان [آنـان   ؟یکنـ  دایها را پ جوان نیمثل ا یتوان یم اکج

  .لتندیو فض یکیکانون علم و حکمت و سرچشمه ن
  

  نتیجه
تنها از نظر علم، تقوا، زهد و عبادت، مقامی برگزیده و دوم شیعیان، نه پیشواي
گیــري از بیچارگــان و ، بلکــه از لحــاظ بــذل و بخشــش و دســتندممتــاز داشــت

 ،وجود گرامی آن حضرت. نددرماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود
امید درماندگان  طهدستان، و نقمستمندان و تهی هاي دردمند، پناهگاهبخش دلآرام

                                                           
  .۲۳۵ھمان، ص . ١
  .۴، روایت۳۳۳-۲۳۲، ص۴۳مجلسی، ھمان، ج.  ٢
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آزرده دلـی  هیچ. گشتهیچ فقیري از در خانه آن حضرت دست خالی برنمی. بود
کـه مرهمـی بـر دل    کرد، جز آنشرح پریشانی خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمی

  . آزرده او نهاده می شد
قـدر  آن7بـى امـام حسـن مجت   9مانند سبط اکبـر پیـامبر   ت بىشخصی دامنه

هاى حدیث، تراجم، سیره، تـاریخ و   هاى آن در تمام کتاب گسترده است که نشانه
فروتنى، خداترسى، روابط حسنه، احترام متقابـل   .خورد مناقب فراوان به چشم مى

آن . از ابعاد برجسته زندگى آن سرور جوانـان بهشـتى اسـت    ،و کمک به بینوایان
یى بسیار کارآمد بـراى حکومـت علـوى و    بزرگوار بازویى علمى، قضایى و نیرو

  .ندبود 7شخص امیرمؤمنان
بـر همگـان روشـن اسـت و همـه       ایشـان  هايابعاد مختلف مناقب و فضیلت

هاي ابعاد مختلفـی  شاخص. اندمسلمانان اعم از شیعه و سنی بر آن صحه گذاشته
از به برخی  نوشتار حاضربسیار زیاد است ولی در  ،آورده شد پژوهشکه در این 

  . به اختصار اشاره شد هاآن
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  الحدید یابابن  البالغه نهجدر شرح  7مجتبی حسنامام 
  

   فروشانی اهللا صفريدکتر نعمت
 سیده معصومه اخالقی 

  
 چکیده

 ھـای کتاباز  ،ابن ابی الحدید بـه لحـاظ مباحـث تـاریخی البالغه شرح نھج
. گـران تـاریخ بـه آن توجـه دارنـدشـود کـه پـژوھشمیتاریخی محسوب 

یکی از موضوعاتی است که ابـن ابـی الحدیـد ذیـل  7حسنامام  حال شرح
این بخش دربردارنـده موضـوعات . به آن پرداخته است البالغه نھج ۳۱نامه 

ابن ابی الحدید در شـرح . است 7مجتبیامام  حال شرحمتنوعی از زندگی و 
تاریخی  ھای شخصیتتالش کرده دیدگاھی منصفانه نسبت به وقایع و  ،خود

 یپوشـ چشمکالمـی و عقیـدتی خـود  ھای یدگاهدبا این حال از  داشته باشد،
سـعی کـرده  ،خود یھا قضاوتو  ھا دادهدر انتخاب  رسد مینکرده و به نظر 

و نیـز   فوقنش روایات با رعایت مسأله گزی. وارد نیاید به معتقداتش آسیبی
 خـورد، یمبـه چشـم  آشـکارا 7حسندر بخش زندگانی امام  ھا آنتحلیل 

از  ،که گاه قضاوت را دشوار دیده و از آن دسـت برداشـته اسـت یا گونه به
ــام  ــلح ام ــه ص ــه واقع ــنجمل ــه  .7حس ــودی ک ــا وج ــوع ب ــن موض از ای

مبھم و نارسا رھـا  آید،میبه شمار زندگی امام  یھا بخش یزترینبرانگ بحث
  .شده است

  .الحدید، ابن ابیالبالغه نھج، شرح 7حسنامام  :واژگان کلیدی
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  مقدمه
یکـی از منـابع مهـم تـاریخ اسـالم       ،ابن ابی الحدید معتزلـی  البالغه شرح نهج

وقـایع تـاریخی در اختیـار قـرار      دربـاره که اطالعـات مهمـی    گردد میمحسوب 
تـاریخی مواجـه    يها گزارشبا  یانهگرا عقلسعی کرده با نگاهی  نویسنده. دهد یم

  .این اثر مانند هر منبع دیگر قابل نقد و کاووش است حال ینباا ،گردد
و  شدهتوجه  به آناز جمله مباحثی است که در این اثر  7حسنزندگی امام 
در موضـوعات مختلـف و    هـا  گزارش. مفصل به آن پرداخته است نویسنده نسبتاً

اما با وجـود   کند؛ میاز زندگی امام کمک  ییها بخشتنوع بیان شده که به تبیین م
تـاریخ   نشان دادنتا حد توان، راه را براي  ها آنو پیراستن  ها گزارشبررسی  ،این

 7حسـن ضمن معرفی و تحلیل زندگی امـام   ،این نوشته. کند میواقعی هموارتر 
از  ییهـا  نمونـه و نقـد   هـا  گـزارش در پی بررسـی   ،ابن ابی الحدید البالغه نهجدر 
  هاست آن
  

  )ق 656 -586(ابن ابی الحدید  یمعرف
عبدالحمید بن داوود بن هبه اهللا بن محمد بن حسین بن عزالدین بـن اثیـر   عزالدین 

به نقلـی در سـال    ،که از بزرگان قرن هفتم هجري و از سرشناسان است معتزلی مداینی
در مـداین   ،به گفته یـاقوت حمـوي   1.جا رشد کرد مد و در هماندر مدائن به دنیا آ 586

از  2.مردم کرخ و مـداین در ایـن دوره شـیعه امامیـه بودنـد     . متولد و در کرخ بزرگ شد
شـرح  کودکی و دوران تحصیل او چندان اطالعی در دست نیست هرچنـد او خـود در   

  3.تصریح نموده که در مدارس نظامیه تحصیل کرده است البالغه نهج

                                                           
 .۱۸۱، ص۱۳، جالبدایه و النھایهابن کثیر، .  ١
  .۷۵، ص ۵و ج ۴۴۸، ص۴، جمعجم البلدانحموی،  .٢
  .۲۸۰، ص۱۴، جشرح نھج البالغهابن ابی الحدید،  .٣
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به کتابت و دبیري اشتغال  ،خلیفه عباسی ،در دستگاه حکومتی مستنصر باهللاو 
او را ادیـب و از عالمـان بـزرگ     2 .اشتغاالت سیاسی دیگري نیز دارا بود 1.داشت

او  4.که اطالعات وسیعی در زمینه تـاریخ داشـت   اند کردهتوصیف  3عصر خویش
  5.وزیر مؤیدالدین محمد بن علقمی نوشت خانه کتابرا براي  البالغه شرح نهج
برخـی از   .مختلفـی بیـان شـده اسـت    هاي مذهب ابن ابی الحدید نظر درباره
 در راه وي امـا معتقدنـد   ،انـد  کـرده صریح درباره مذهب او خـودداري   اظهارنظر

در آن دوران تشیع و غلو بود و به مذهبشان ه کمذهب غالب اهل مداین گام نهاد 
سبع را به روش آنان به نظـم   ات يعلوقصاید معروف به  چنین هم .شباهت یافت

غلو و زیاده روي نمود و در بسیاري از ابیات آن در بیان مـذهب   نآ دردرآورد و 
برخـی چـون    ؛دیدگاه عالمـان شـیعه دربـاره او یکسـان نیسـت      6.روي کردزیاده

 یبرخ یکینزد یرتأثتحت  وي 7.دانند یمشیعه  قطعاًاو را  الجنات روضات نویسنده
7علیات او از امام ید و دفاعیالحد ید ابن ابیعقا

 ایدسـرودن قصـ   ویـژه  بـه و  8
  .سبع است ات يعلو

ار کـ انچـون  با توجه بـه عقایـدي    ،آمده البالغه شرح نهجدر  آنچهاما باز بنابر 
ت یه وصـ یـ ر و توجکخالفت ابـوب  یرفتن درستیو پذ 7علینص بر امامت امام 

                                                           
  .۲۰۷، ص۲ج، المحاضره فی تاریخ مصر و القاھره ،سیوطی، حسن.  ١
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، دانشکده ادبیات و علوم )معرفی و نقد( شرح ابن ابی الحدید بر نھج البالغهمحمود دزفولی و محمد زارع، : کن .٧
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  .۳۰۱، ص۸، جشرح نھج البالغهابن ابی الحدید، . ۹
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7علیت امام یآن با وصا و عدم ارتباط 9پیامبر
و مجاز شمردن تقدم مفضول  1

او در سرتاسر کتابش  .وجود داردد ید تردیالحد یابن اب شیعه بودندر  2،بر فاضل
پـیش از   گانـه  سـه به معتزلی بودن خود و اعتقاداتش و درستی خالفـت خلفـاي   

 در وي 3.خوانـد  یمـ و بزرگان معتزله را شـیوخ خـود    کند میاقرار  7ناامیرمؤمن
 تـوان  یمـ  4.شیعه مخالفت کـرده اسـت   هاي یدگاهدبا  آشکارا ،برخی وقایع یلتحل

بـه   زیـ و ن یعلقمـ عه چون ابنیبا دانشمندان ش ینینش هماو و  ید معتزلیگفت عقا
ل یه سـبب تعـد  کـ  جا آناو به بغداد و آشنایی با دانشمندان  مکان نقلگفته برخی 

  .بنگاردعه ید شیبا عقا راستا هم یمطالب باعث گردید که 5،اعتقادات او شد
  

  و جایگاه علمی آن البالغه شرح نهج
علقمـی اسـدي وزیـر شـیعی آخـرین      خواست ابـن درابن ابی الحدید کتاب را به 

بـه   6.سـتوده اسـت   ،و وي را در مقدمـه خـود  . خلیفه عباسی المستعصم باهللا نوشـت 
به وزیر شیعی  گویی در این نگارش چشمی به خلیفه شافعی و چشمی ،عقیده برخی

ي او در نقل وقایع و نیاوردن موضـعی روشـن در برخـی    ها مسامحهشاید  7.او داشت
  .کدام را فراهم نکند یچهموارد نیز به این سبب بود تا موجبات رنجیدن خاطر 

ـ   ينگـار  خیتار يها ویژگیاز  ،ها گزارشل یدخالت دادن عقل در تحل  یابـن اب

                                                           
  .۲۹۶، ص۲؛ ج ۷، ص۱، جھمان .١
  .۳، ص۱، جھمان .٢
  .۱۸۶، ص۱؛ ج۶۳، ص۴ج؛ ۱۰، ص۱، جھمان .٣
درباره ابن ابی الحدید  ییھا نکتهمحمود مھدوی دامغانی، : کن ینچن؛ ھم۶۰ص  و ۲۱، ص۲، جشرح نھج البالغه .٤

  .۲و ۱، مجله میراث جاویدان، سال ھفتم، شماره شرح نھج البالغه و
  .۲۲، شماره۱۳۸۴، تاریخ اسالم، سال ابن ابی الحدیدویکا واگلیری، . آل . ٥
  .۴، تصحیح ابوالفضل ابراھیم، صمقدمه شرح نھج البالغه .٦
  .۷۴، صدر پرتو نھج البالغه ابن ابی الحدید 9یامبرجانشینان پواسعی،  .٧
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ـ . کنـد میبرخی وقایع را تحلیل  ،با استفاده از عقل وي. د استیالحد  ،مثـال راي ب
 کنـد و مـی را رد نظر غالیان مبنی بر علم غیب امـام   1،امام 92شرح خطبه وي در 

  2.داند یم ممکنناآگاه بودن فردي را تمام امور غیبیه 
 او. ن اثر استیا هاي یژگیوز از یخ نید به تاریالحد یمنصفانه ابن اب نسبتاًنگاه 
 هادر موارد زیادي نظر يو. منصفانه به تاریخ بنگرد و آن را تحلیل کند تاکوشیده 

 ،اما با این حال. و گاه با آن همراه شده است 3را آورده یعیمنابع ش هاي گزارشو 
این حقیقـت در  . کالمی خود را نادیده بگیرد اعتقاداتنتوانسته  موارد،در بسیاري 

عایشه بـه قضـاوت بنشـیند و یـا      و ابوبکرو  جایی که خواسته است درباره عمر
ابـن ابـی الحدیـد     4.اسـت  کامالً مشـهود  ،سخنان امام را درباره ایشان تحلیل کند

ر و غصـب  کح عمل ابـوب یه در تقبکند که یز توجیه امام را نیخطبه شقشق کوشیده
 كتـر  ير براکه از ابوبک داند یم اي لهگاو سخنان امام را  .ان شده استیخالفت ب

ند تا نـه  کر یر و تفسیتعب يا گونه بهرده سخنان امام را ک یدر واقع سع .داشت اوال
  5.دیدر ارادت او به امام وارد آ يا شبههرسد و نه  یبیآس يو یالمکبه اعتقادات 

این کتـاب بـه   . منابع آن است البالغه شرح نهجدر  توجه جالب یکی از نکات 
لحاظ گستردگی و اعتبار منابع مورد استفاده و نیز تقدم این منابع اهمیت فـراوان  

از منابع بسیاري  ،عظیم آن دوره يها کتابخانهرسی به نویسنده به دلیل دست. دارد
در حمالت مغوالن از بین رفـت و ایـن کتـاب     ها آنبهره برده است که برخی از 

بـه   .بـه ادوار بعـدي اسـت    هـا  آنانتقال مطالب  يها واسطهکی از معدود تنها یا ی

                                                           
  .۴۴، ص۷، جشرح نھج البالغه .١
  .٦٦، ص١٣، پژوھش و حوزه، شروش شناسی تاریخی ابن ابی الحدیدمحمود، حیدری آقایی،  .2
  .۲۱۹، ص ۱؛ ج ۲۵۱، ص ۹، ج شرح نھج البالغه .٣
  .۴-۳، ص۱۲؛ ج۶۰، ص۲، ج۱۸۳، ص۱، جھمان .٤
  .۵۱، ص۲، جھمان .٥
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 يهـا  کتابخانـه سرپرست  ها مدتوي که . دارد اي یژهواعتبار تاریخی  ،همین دلیل
 هـاي  کتاببه  ،علقمی را در اختیار داشتهابن يهزارجلدبغداد بوده و کتابخانه ده 
  .اند شده نگاشته ریخ طبريتاپیش از  ها آن تر یشبفراوانی مراجعه کرده که 

یکـی از   عنـوان  بـه  اش، یخیتـار و  اي یرهسبه دلیل مطالب ارزشمند  تابکن یا
خ یحـوادث تـار   دربـاره د یالحد یابن اب .آید یممنابع مطالعاتی این رشته به شمار 
اطالعات موجـود   يحجم باال. کند یم نقل يدیصدر اسالم اطالعات مفصل و مف

ع باخذ شـده، آن را در زمـره منـا    ها آنه از ک يمنابع معتبرنار کدر  ،تابکن یا در
  .مهم قرار داده است یخیتار
  

  ابن ابی الحدید البالغه نهجدر شرح  7حسنامام 
که آن را در بازگشت از صفین بـراي   7یعلامام  31ابن ابی الحدید ذیل نامه

 7حسنزندگی امام  دربارهمفصل  نسبتاًنگاشت، شرحی  7حسنفرزندش امام 
روایت این بخش از راویان مختلف نقل شده که بر اساس تعداد  72. آورده است

 یاصـفهان ابوالفرج  1،)228م ( مداینی: را به این ترتیب آورد ها آن توان یمروایات 
سـبیعی  ابواسحاق ، 1)256م (بکار زبیر بن  3،)245م ( محمد بن حبیب 2،)256م (

                                                           
برخی وی را در حدیث . مشھور قرون دو و سه ھجری و اھل بصره بود نگارانتاریخعلی بن محمد مداینی از .  ١

وی در . اند اندهاما برخی دیگر او را ثقه خو) ۱۵۳، ص ۳، ج میزان االعتدالذھبی، . (اند چندان قوی ندانسته
  )۲۹۱، ص ۱۶، ج تاریخ االسالمذھبی، . (اخبار، مغازی و انساب عالم بود

نسب مروانی و مذھب شیعی و باعث تعجب . ابوالفرج علی بن حسین از نوادگان مروان حکم و زیدی مذھب بود .٢
و مدتی در دستگاه نزد بویھیان و عباسیان به خصوص وزیر مھلبی ارج و قرب زیادی داشت .. برخی شده است

  ).مقدمه( ۱۴، صمقاتل الطالبیینابوالفرج اصفھانی، : کن. (حکومتی به کتابت اشتغال داشت
وی را عالم به اخبار و انساب و ثقه . ابوجعفر محمد بن حبیب مورخ، لغوی، نحوی و عالم به علم تاریخ بود.  3

اما برخی به استناد این که وی عایشه، . نیستمذھب او معلوم ) ٢٧٦، ص٢، جبغداد یختارذھبی، . (اند خوانده
و گاه خطاھایی  کند یرا با رضی اّهللاٰ عنه ھمراه م 7علی اماماّهللاٰ و نام خدیجه وابوبکر و عمر را با عبارت رحمه

  .)١٩٩، ص٣، جالمعارف بزرگ اسالمیدایره. (شمارند یرا به عمر نسبت داده است، وی را شیعه م
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 يال البـه نیـز بـه شـکل پراکنـده در     روایات دیگري . 2)105م (و شعبی ) 127م (
  .وجود دارد 7حسنامام  دربارهمطالب کتاب 

به ترتیبِ تعداد روایـاتی کـه بـه     ،جاي گرفته 31شرح نامه موضوعاتی که در 
 22(صلح و پـس از آن  و وقایع جنگ :از اند عبارتاختصاص یافته است  هرکدام
، )یـت روا19(ایشـان  به خاك سپاري، درگذشت امام در اثر سم و جریان )روایت
، )روایـت  8(مناقـب امـام    ،)روایت 8(سیاسی امام پس از صلح  هاي یريگ جهت
ها پرداخته تر به آنکمموضوعات دیگر که  ).روایت 7(امام يها طالقو  ها ازدواج

معاویه و عدم وفـاداري نسـبت بـه     یزيانگ فتنهامام،  يگذار نامتولد و  :عبارتند از
ز ین افتی توان یمع یگر وقایل شرح دیه در ذک يا پراکندهمباحث  .داد قرارشروط 

از عثمـان،   7حسـن چون دفاع امام  یمباحث گردد؛ یمرا شامل  یگاه مطالب مهم
در نگاهی  ،درهرحال .ه پس از صلحیرابطه امام و معاو و مناظرات امام با مخالفان

، روایـات  دهد میبخش اعظم این شرح را تشکیل  آنچهدریافت که  توان می ،کلی
 کـه  یـن اایـن روایـات عـالوه بـر     . جنگ و صـلح امـام بـا معاویـه اسـت      درباره
و ابـوالفرج اصـفهانی    مداینی، از دو راوي دنده میروایات را تشکیل ترین یطوالن
  .اند شدهنقل 

  
 7مجتبی امام يگذار نامتولد و 

سـه از  ه هر کشان آورده یا گذاري نامت درباره تولد و یسه رواابن ابی الحدید 
در نیمـه   7علـی حسـن بـن   « :است نقل شدهزبیر بن بکار  انساب قریشتاب ک

در » .نـام نهـاد   7حسـن او را  9پیـامبر رمضان سال سوم هجري متولد شـد و  
که خداوند از ایشـان   -را  7حسینحسن و  9پیامبر«: روایت دیگر آمده است

                                                                                                                                        
  .۱۷۹، ص۱، جکشف الظنونحاجی خلیفه، . (شناس بودزبیر و از اعیان علما و نسباز اوالد عبداّهللاٰ بن . ١ 
  .)۲۲۲، ص۱۱۲، جتاریخ بغدادذھبی، ( .عامر بن شراحیل شعبی از فقھا وعالمان کوفی زمان خود بود.  ٢
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» .به روز هفتم تولدشان نام نهاد و نام حسین مشتق از حسـن اسـت   -خشنود باد
بـه   3فاطمهحضرت  که یناتراشیده شدن موهاي سرشان و  دربارهسپس روایتی 

روایـات   7حسـن امام  يگذار نام درباره 1.، آورده استندوزن آن نقره صدقه داد
گـر  یبـه د و  نمـوده تکیـه   ن تعـداد محـدود  یاکه وي تنها بر  وجود دارد یفراوان
  :کرد تقسیم دسته چند به توان می را روایات این .است  نکرده اي اشاره اتیروا

 که ندبود گذاشته حرب را 7حسن امام نام 7علی امام ها آن در که روایاتی. 1

  2.ندداد تغییر حسن به را آن 9پیامبر
 نـام  و حمـزه  را 7حسن امام نام 7علی امام شده گفته هادر آن که روایاتی. 2

   3.ندددا تغییر حسین و حسن به را ها آن 9پیامبر اما ،نهاد جعفر را 7حسین امام
 9پیـامبر فرزندان خود بـر   گذاري نامامام در  کهآمده  ها گزارش یدر برخ. 3

   4.ندن نهادیرا حسن و حس ها آننام  9پیامبرو  ندنگرفت یشیپ
 9پیـامبر  توسـط هـا  آن گـذاري  نام به تنها سوم دسته چون که هایی گزارش. 4

 به ها آن در که است این در پیشین يها گزارش با دسته این تفاوت اما :اند کرده اشاره

 .ندابوده رونها  نافرزند شبیر و شبر معرب حسین و حسناشاره نشده که  نکته  این
  5 .گرفتندشبیر و شبر از را آنان نام 9پیامبر که شده گفته پیشین دسته سه در ماا

 
  

                                                           
  .۳، صجلوه تاریخ در شرح نھج البالغه ابن ابی الحدیدابن ابی الحدید، .  ١
الفصول ؛ ابن صباغ، ۱۶۹ ص ،۱۳، جتاریخ مدینه دمشق؛ ابن عساکر، ۴۰۴ ص ،۱، جرافنساب األشابالذری، .  ٢

  .۶۹۰، ص۲، جالمھمه
، الفصول المھمهابن صباغ،  ؛۴۸۸، ۱، جکشف الغمه؛ اربلی، ۳۹۷، ص۳، جمناقب آل ابی طالبابن شھرآشوب، . ٣

 .۶۹۰، ص۲ج
 .۶۹۰ص ،۲، جالفصول المھمه؛ ابن صباغ، ۱۶۹، ص۱۳، جتاریخ مدینه دمشقابن عساکر،  .٤
  .متنوع و متناقض است که به بررسی و نقد نیاز دارد 7گذاری امام حسنروایات مربوط به نام .٥
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  7امام مجتبی مناقب
و چنـد   جـا یـک را در  7حسنمناقب امام  ،هشت روایتدر ابن ابی الحدید 

کتـاب   يها بخشدیگر  يال البهروایت دیگر از مناقب امام را به شکل پراکنده در 
و زبیـر بـن   مـداینی  روایاتی از محمد بن حبیب،  ،او در این مورد. گنجانده است

از زینـب بنـت ابورافـع     ،زبیر بـن بکـار   شارح در روایتی از .بکار نقل کرده است
  :آورده است

در آن رحلـت فرمـود، دو پسـرش را بـه      کـه  9پیامبردر بیماري  3فاطمه
این دو پسران تو هستند  ،اهللا رسولیا  :حضور آن حضرت آورد و عرض کرد

هیبـت و سـروریم از آن   «: فرمـود  9پیـامبر  »ارزانـی فرمـاي   ها آنچیزي به 
   1».از آن حسین خواهد بود ام یبخشندگجرأت و  و 7حسن

 7سـخاوت و امـام حسـن    ا وتقودرباره روایاتی  ینچن در این قسمت هم
  2.وجود دارد
  : گوید یم امالیمحمد بن حبیب در  از به نقلسخاوت امام  بارهدر مداینی

 یشـان یـدك همـراه ا   يها اسب، در حالی که ندامام پانزده بار پیاده حج گزارد
و سه بار دیگر مال خـود را بـا    نددوبار همه مال خود را بخشید .شد یمبرده 

را  لنگـه  و چنان بود که کفش خود را هم یـک  ندقسمت فرمود یخداي تعال
  3.داشتند یمو یکی را نگاه  بخشیدند یم

 
  

                                                           
المعجم ؛ طبرانی، ۳۷۰، ص ۵، ج اآلحاد و المثانیچون ابن ابی عاصم، این روایت در برخی منابع اھل سنت ھم .١

، ج مجمع الزوائدھیثمی، ) در منبع اخیر از ابی رافع نقل شده مه ظاھراً اشتباه شده است( ۲۲۲، ص ۶، ج االوسط
، ص ۳، جمناقب آل ابی طالبابن شھرآشوب،   ؛۷۷، صالخصالو برخی منابع شیعه مثل صدوق،  ۱۸۵، ص ۹

  .بی رافع نقل شده استکه از زینب بنت ا. ؛ روایت شده است۱۵۶، صروضه الواعظینفتال نیشابوری،  ۱۶۵
  .۱۰، ص۱۶، جشرح نھج البالغه .٢
  .شاید عبارت آخر کنایه از شدت سخاوت و بخشندگی امام باشد. ۱۰، ص۱۶، ج ھمان .٣
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  امام يها ازدواج 
امام از جمله موضوعاتی است که ابن ابـی الحدیـد بـه آن توجـه      يها ازدواج

روایـت از محمـد   دو و  مداینیروایت از  پنجشته و در این باره خاصی مبذول دا
روایت، امام را به مـزواج و مطـالق بـودن     پنج ها آن یاندر مبن حبیب آورده که 

وحفصه  2ازدواج امام با هند دختر سهیل بن عمرواز  دو روایت 1.متهم کرده است
: گویدمیبن حبیب  به نقل از محمداو  .است آورده 3رکبن ابوبن ادختر عبدالرحم

 ترسـم  یمـ چندان ازدواج کرده و طالق داده است که  7حسن«ند فرمود 7علی
 7حســن هرگــاه: و بــاز بــه نقــل از وي گفتــه شــده اســت »دشــمنی برانگیــزد

آیا اگـر  « :فرمود یمو  نشست یمکنار او  ،یکی از زنانش را طالق دهد خواست یم
چیـزي  « :گفـت  یمـ  آن زن »؟شـوي  یمـ چنین و چنان چیزي به تو بدهم خشنود 

آن برایـت فـراهم   « :گفـت  یمـ  7حسـن امـام  و  »آري« :گفت یمیا  ».خواهم ینم
را که نام برده بود، همـراه   چه آن رفت یمو  خاست یبرمو چون از کنار او  «.است

  .فرستاد یمبراي او   نامهطالق 
 .»بسـیار ازدواج کـرد   7حسـن امـام  « :آمـده  مداینیبه گفته  ،در روایتی دیگر

چنـد   کـه  یدرحـال  ،که البته تنها ده نفر را آورده است برده نامسپس همسران او را 
هفتـاد   ،را شـمردم  7علیزنان حسن بن «: به نقل از وي گفته شده تر یینپاسطر 
امـام دختـر مـردي را خواسـتگاري     «: آمده که مداینیروایتی دیگر از در . زن بود

و  هـا  زندهنـده  تنگدسـت و بسـیار طـالق    دانـم  یمبا آن که ": آن مرد گفت. کرد
که از همـه مـردم واالگهرتـري و     دهم یمهستی، به تو دختر  تنگ دلو  یرگ سخت

                                                           
  .۲۰و  ۱۳ - ۱۲، ص۱۶، جھمان.  ١
  .۱۲، صھمان .٢
  .۱۳، صھمان.   ٣
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  1»".تو از همگان برترند اي ینپدر و 
البته گویا روایات دیگر در این مـورد   کرده، دابن ابی الحدید این روایت را نق

وي . نمایـد  ینمـ امع و کامـل  نیـز چنـدان جـ    اودر هر حال نقد . را پذیرفته است
  : گوید یم

درسـت   7حسندستی و بسیار طالق دادن امام سخن آن مرد در مورد تنگ
امـام   ؛ زیـرا درسـت نیسـت   یتنگـ  دلو  یـري گ سـخت است ولـی در مـورد   

  2.ندبود تر گشادهو سینه  تر يخواز همه مردم خوش  7حسن
  

  و دفاع از عثمان 7حسنامام 
از مباحثی که ابن ابی الحدید به آن پرداخته، جریان محاصـره خانـه عثمـان و    

از ابـوجعفر   اًدر این روایـات کـه عمـدت   . اوستدر دفاع از  7حسنشرکت امام 
گفتـه  . اندحضور فعالی در دفاع از عثمان ایفا کرده 7حسنطبري نقل شده، امام 

آمده بودند، خواست  گرد اش خانهعثمان از افرادي که براي دفاع از در  وقتیشده 
، محمـد  7حسـن بازگردند، ایشان بازگشتند جز چند نفر که از جمله ایشان امام 

طبري در ادامه گزارش محاصره خانه عثمان، بـه   3.بن طلحه و عبداهللا بن زبیر بود
توسـط امـام    هـا  آناز ورود  و جلـوگیري کنندگان به سوي خانـه  هجوم محاصره

خواست که دست از یاري او  ها آنعثمان از . پردازدمیو تعدادي دیگر  7حسن
عثمـان خطـاب بـه امـام     . و بازگردند اما ایشان به دفاع از او ادامه دادنـد  رندبردا

                                                           
  .۲۰، صھمان.  ١
القول الحسن فی عدد زوجات  ،البلداویوسام برھان  :کنبرای مطالعه نقد روایات تعدد زوجات امام حسن  .٢

؛ ۲۹۷ - ۲۸۹، ص حسن کیستاّهللاٰ کمپانی، فضل. 9جانشینی حضرت محمد، ویلفرد مادلونگ، االمام الحسن
؛ ۱۱۹-۱۰۶، ص ۱۳۸۲، ۵۵، حسین ایمانی، مجله کوثر، شپژوھشی پیرامون فرزندان و ھمسران امام حسن

، مجله طلوع، مجتمع از دیدگاه دونالدسن قد و بررسی زندگی امام حسنو معصومه اخالقی، ن اّهللاٰ صفرینعمت
 .)۳۳ -۳۱، ص ۳۹، ش ۹۱آموزش عالی امام خمینی، بھار 

  .۱۵۳ -۱۵۲، ص ۲شرح نھج البالغه، ج .٣
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اما امام از این  ».برو نزد او ؛اکنون پدرت از بابت تو نگران است«: گفت 7حسن
   1.ندکار خودداري کرد

محاصره خانـه او در   یاندر جر از عثمان 7حسینز امام یدفاع امام حسن و ن
ه پـس از قتـل   ک اند کردهمنابع اشاره  یبرخ. گفته شده است يادیز یخیمنابع تار
در دفـاع از   8نیحسـن  یوتـاه کو اعتراض به  تأثربه نشانه  7علیامام  ،عثمان

منـابع   2.ساخت وارد 7حسنبه امام  يا ضربه یرد و حتکعثمان آنان را سرزنش 
شـتن  که قصـد  ک اند پرداخته یسانک امام و مبارزه مسلحانه با يارکبه فدا چنین هم

 4.ندشد ین مبارزات زخمیا ه امام درک ییتا جا 3.عثمان را داشتند

» حـش کوکـب  « نـام  به دفن عثمان در امالك خودش به ،در ادامه این جریان
از  یبرخ 5.ندشرکت داشت سپاريخاكنیز در مراسم  7علیپرداخته که حسن بن 

  6.اند کردهز منابع به آن اشاره یگر نید
ابن ابی الحدیـد  . از عثمان پس از مرگ او نیز ادامه داشت 7حسندفاع امام 

و عمـار بـر سـر عثمـان بـه نـزاع        7حسـن گزارشی را نقل کرده که روزي امام 
عمار معتقد بود که عثمان در حالی از دنیا رفت کـه کـافر بـود و امـام     . پرداختند
منازعه ادامه داشت تـا  . ان در حال ایمان به قتل رسیداعتقاد داشت عثم 7حسن

  7.ندبه آن پایان داد 7امام حسنیید أبا ت 7علیامام  که ینا
  

                                                           
  .۱۵۶ -۱۵۵، صھمان .١
  .۶۴ -۵۶ص ، ۱، ج االمامه و السیاسهدینوری، : کن .٢
  .۱۰۴ -۱۰۲ ھمان،  الفخری،.  ٣
  .۶۴ -۵۶، ص۱، جاالمامه و السیاسه.  ٤
  .۱۵۸، ص ۲، جشرح نھج البالغه .٥
  .۱۸۰، ص۳، جالکامل فی التاریخابن اثیر، .  ٦
  .۴۸، ص۳، جشرح نھج البالغه .٧
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  قصاص ابن ملجم
یی که ابن ابی الحدید آورده مربوط به قصاص ابـن ملجـم   ها گزارشاز جمله 

. این گزارش در ضمن گزارش ابوالعباس مبرد از جنگ نهروان آمده اسـت . است
. ابن ملجم را قصاص کرد ،پس از شهادت پدر 7حسنوي بیان کرده است امام 

، گفـت یمو پاهاي وي را قطع کرد و چون ابن ملجم ذکر خدا را  ها دستاو ابتدا 
  1.بان او را نیز قطع کردز
  
  7مجتبی صلح امام 

جنگ و صلح امـام   موضوعبخش شرح خود را به  ینتر مفصلابن ابی الحدید 
وي . و ابوالفرج اصفهانی تخصیص داده اسـت  مداینیمنبع  با معاویه به نقل از دو

نقل کرده که بسیار پراکنده مطرح شده و تقـدم   مداینیابتدا روایات مربوطه را از 
یی از هـا  گـزارش پـس از آوردن   مـداینی . خر وقایع در نظر گرفته نشده استأتو 

عبـاس بـه امـام و پـس از آن     نامـه ابـن   خالفت، صلح، درگذشت امـام و غیـره،  
  .امام و معاویه را آورده است ينگار نامه

 ،و معاویـه در پاسـخ   فرسـتاده امام تنها یک نامـه بـه معاویـه     ،در این گزارش
معاویـه بـا شصـت هـزار      :دهـد  میوي ادامه . براي امام ارسال کرده است يا نامه

 جـا در کوفـه مقـیم بـود و از آن    چنان هم 7حسنامام سپاهی عازم عراق شد و 
در . گذشـته اسـت   2بیرون نیامد تا هنگامی که به او خبر رسید معاویه از پل منبج
پاسـداري وادارد و   این هنگام حجر بن عدي را گسیل فرمود تا کـارگزاران را بـه  

تالش او بـراي  به روشنی  ،ازاین عبارات .مردم را فراخواند که شتابان جمع شدند

                                                           
  .۹۶، ص۵، جھمان .١
مقدسی، . (اند که آن را از توابع حلب دانسته) آثار العباد و اخبار العبادقزوینی، . (منبج شھر بزرگی در شام بود .٢

  .)۱۵۴، صاحسن التقاسیم
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  ..هویداستکردن امام به سستی و اهمال  محکوم
به سرعت پس از این که از حرکت سپاه دوازده هزار نفري به مسـکن   مداینی 

ه بـه آشـوب در   گفته، خطبه امام را آورده است کـ  و رسیدن امام به مدائن سخن
روایی معاویه را ناخوش فرمانتا  امام در این خطبه از مردم خواسته. انجامیدسپاه 

امـام از مـردم    تنها فردي است کـه خواسـته   مداینی 1.ندارند و از او اطاعت کنند
  .از معاویه را نقل کرده است يبر فرمانمبنی بر 
بودنـد و  ] امـام [ر گروهـی طرفـدا  «: گویـد  یمشورش در سپاه امام  دربارهوي 

برپاکننـدگان ایـن    رسـد  مـی به نظـر   که یدرحال 2».بر ضد او بودند تري یشبگروه 
بقیـه سـپاه اگـر بـه     . شورش خوارجی بودند کـه در سـپاه امـام حضـور داشـتند     

د سپاه امـام را  یخ مفیش. علیه او نیز نبودند کم دست ،از امام برنخاستند يدار طرف
، خـوارج،  7علـی و امـام   7حسـن شیعیان امام : داده است يدر چند گروه جا

  3.شکاکان و کسانی که به طمع غنایم همراه امام شده بودند
 موضوعدوباره به  که یناتا  کردهروي  ییگو پراکندهبه  دوباره ینازا پس مداینی

  .فرمودندکه بعد از انعقاد قرارداد ایراد آورده  صلح بازگشته و خطبه امام را
تسلیم شـدن عبیـداهللا   به  ،مداینیالحدید پیش از بیان گزارش صلح از  ابن ابی

که براي رعایت ترتیب کند اشاره میبن عباس به معاویه و دیگر بزرگان سپاه وي 
وقتی این خبر بـه امـام رسـید،     ،مداینیبه گفته  .شود یمزمانی وقایع در آخر بیان 

  4.ندم کردتصمیم خود مبنی بر پذیرش صلح را اعال يا خطبهطی 
روایـات را آورده   تـري  یمنطقـ گزارش بعدي از ابوالفرج است که بـا چیـنش   

                                                           
  .؛ این روایت در منابع شیعه یافت نشد۲۶، ص۱۶، جشرح نھج البالغه.  ١
  .۲۶، صھمان .٢
  .۱۰، ص۲، جاالرشادشیخ مفید،  .٣
  .۲۲، ص۱۶، جشرح نھج البالغه .٤
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وارد قضـایاي   ،وي با بیان به دام افتادن جاسوسان معاویه در بصره و کوفه. است
حقـوق  ، در آغـاز  امـام امام شده و اندکی بعد تصـریح کـرده کـه     باجنگ معاویه 

  1.ندرا دو برابر کرد یانجو جنگ
متن  ینچن هم. امام و معاویه را نقل کرده است يها نامه يتر مفصلاو به شکل  
و امام را به کشته شدن  را آورده که معاویه پیش از جنگ براي امام ارسال يا نامه

تنها ابوالفرج  اًاین نامه را ظاهر 2.تا با او بیعت کند هخواست یشانتهدید کرده و از ا
مخفیانه معاویه براي ترور قبل از  هاي یتفعالبه آغاز  هک ینانقل کرده که عالوه بر 

چـون   ییها وعدهمعاویه را آغازگر صلح و دادن آشکارا شروع جنگ اشاره دارد، 
 يا گونـه  بـه شـاید بتـوان   . کنـد  مـی واگذاري خالفت پس از خود به امام، معرفی 

برخـی   ،راویـان  تعـدادي را به این دلیل دانست کـه   نامه صلحمغشوش بودن مفاد 
 مـورد که پیشنهادهاي امام بوده و یـا   اند آوردهمعاویه را با این تصور  یشنهادهايپ

   .واقع شده است پذیرش ایشان
معاویه را رد نمـوده و   یشنهادهايپنامه امام را آورده که در آن  سپسابوالفرج 

  3.اندهاو را به پیروي از حق فراخواند
خطبه امام را آورده است که در آن مردم را براي جنـگ بـا    ،ابوالفرج در ادامه 

که براي رسـیدن بـه خیـر     ندآن را جهادي دشوار دانست فرمودند ومعاویه دعوت 
امام نیز با بیـان ایـن   . ندادند نشاناما کوفیان اشتیاقی . باید با شکیبایی انجام گیرد

 یشـی اند چـاره شما هم کنیم و  یشیاند چارهخود بروید تا  لشکرگاهبه «عبارت که 
و تصـمیم خـود را بـه آینـده      ندتردید خود را از همراهی مردم ابراز داشـت » .کنید

مردم تنها زمانی به امام پیوستند که بزرگان ایشان چون عـدي بـن   . ندموکول کرد
                                                           

  .٢٧، صھمان.   1
  .٣٦، ص١٦، جھمان .2
  .٣٦، صھمان .3
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را بـه  مـردم  گشـودند و   آنهـا زبان به سـرزنش   ،حاتم، قیس بن سعد و تنی دیگر
  1.و خود نیز به امام پیوستند همراهی با امام فراخواندند

به سرعت و بدون مقدمه به سراغ خطبه امـام رفتـه    ،مداینیابوالفرج نیز چون 
خطبـه   یندر اادعا کرده  مداینیکه  گونه آنالبته . است که به شورش سپاه انجامید

هیچ اشاره مستقیمی به صلح با معاویه و یا حتی صلح نشده بلکه امام تنهـا مـردم   
فرد به مردم و مصالح ایشان معرفی  ترین یرخواهخد فراخوانده و خود را را به اتحا
 یشانبه اند و اما برخی این سخنان را دلیلی بر تمایل امام به صلح دانست اندفرموده
امـا از   .ابوالفرج جزییات چگونگی صلح امام را بیان نکرده اسـت . شدند ور حمله

شایعه صلح امام را در  ،سر بن ارطاهب ،که پیش از صلح آید یبرمگزارش او چنین 
  2 .منتشر کرد ،سپاه قیس بن سعد

بـراي   کـس  یچهـ «: را بدین قـرار ذکـر کـرده اسـت     نامه صلحابوالفرج شرایط 
عمـل   7علـی امـام  از شـیعیان   کـدام  یچهـ کارهاي گذشته تعقیب نشود و علیـه  

 :افزاید یمسپس  ».جز به نیکی یاد نشود 7علیاز امام . ناخوشایندي انجام نگیرد
او را پذیرفتـه اسـت و امـام     يها شرطرساندند که معاویه دیگر  7حسنبه امام 

کـدام   هـا  شرطاما اشاره نکرده است که منظور از دیگر . ندپیشنهاد صلح را پذیرفت
  3.برخی شیعیان نسبت به صلح آمده است گونه اعتراض در ادامه واکنش. است
که در آن  کرداز انعقاد صلح ایراد از معاویه را آورده که پس  يا خطبه او

 به نیز .ادعا کرده که تمام شرایط صلح را زیر پا گذاشته است آشکارامعاویه 
در آن گفته بـراي برپـایی نمـاز و روزه جنـگ     اشاره کرده که خطبه معاویه 

                                                           
  .۳۸، صھمان .١
  .۴۲، صھمان.  ٢
  .۳۴، صھمان .٣
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  1.جنگ کرده است ییروا نکرده بلکه براي به دست آوردن فرمان
  
  و سیاست پس از صلح 7مجتبی امام 

امام پس از صلح با معاویه  هاي یريگ موضعابن ابی الحدید روایاتی مربوط به 
اگر آن را بـر اسـاس تقـدم و     .و محمدبن حبیب آورده است مداینیاز ابوالفرج، 

تأخر زمانی مرتب نماییم و نه مکان قرار گرفتن آن در کتاب، باید از خطبـه امـام   
ت را ابوالفرج در ادامه جریان صلح این روای. درست پس از انعقاد صلح آغاز کرد

امـام   پنداشـت  یمـ چـون   ،رانـی کنـد  نقل کرده که معاویه از امام خواست سـخن 
خلیفـه را کسـی    ،امام در این خطبه. آن نخواهد بود دادن قادر به انجام 7حسن
در غیر این صورت وي را  ؛باشد 9پیامبرکه مجري احکام خدا و سنت  نددانست

  2.شود یمخواهد شد و سپس لذت آن قطع  مند بهرهاندکی که  ندپادشاهی دانست
امام در مقابل درخواست معاویه مبنی بر جنگ با خـوارج   یريگ موضع مداینی

  :گوید یماو . را نقل کرده است
معاویه به امام پیـام   .گروهی از خوارج بر معاویه خروج کردند ،از صلح پس 

 »اهللا سبحان«امام با این بیان که . فرستاد و تقاضا کرد که به جنگ خوارج برود
براي صالح حـال امـت و الفـت     ،من جنگ با تو را که براي من حالل است

که حاضرم با تو و براي خاطر تو بـا   پنداري یم، اینک ام کردهمیان ایشان رها 
  3»کسی جنگ کنم؟

هاشمی را به سخاوت، امـوي را   ،که معاویه آوردهید در گزارشی ابن ابی الحد
وقتی ایـن  . به حلم، عوامی را به شجاعت و مخزومی را به کبر توصیف کرده بود

   :فرمودندرسید،  7حسنسخن به گوش امام 
                                                           

  .۴۶، صھمان .١
  .۴۹، صھمان .٢
  .۴۶، ص۳، جانساب االشرافبالذری، : کن؛ ۱۴، ص۱۶؛ ج۹۸، ص۵، جھمان .٣
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و محتاج  چیز یب ،با بخشش اموال خود به دیگران هاشم یبن خواهد میمعاویه 
بنی مخـزوم بـا    ؛ورزي خود را به هالکت اندازندتعوام با شجاعبنی ؛گردند
در میـان مـردم    ،با حلم و بردبـاري خـود   امیه یبنگردنشان را بشکنند و  ،کبر

  1.محبوب شوند
در این بخـش جـاي    توان میامام به شیعیان معترض به صلح را نیز  يها پاسخ

 نـد مشروعیت حکومت معاویـه را تأییـد نکرد   تنها نه ،امام در پاسخ این افراد. داد
، ندداشـت  خویش و دالیلی که براي اتخاذ این سیاسـت  هاي یتمعذوربلکه با بیان 

پاسـخ امـام بـه     ،بـراي مثـال  . نـد خود را در موضع مخالف حزب اموي نشان داد
  : فرمودندامام خطاب به وي  ،مداینیبه گفته . بیان کرد توان میمسیب بن نجبه را 
معاویـه بـه هنگـام جنـگ و      .من ایـن کـار را بـراي دنیـا نکـردم      ،یباي مس

 .را اراده کردم از من نیست، بلکه مصلحت شما یباترو شکرویارویی پایدارتر 
  . دست بردارید دیگر یکاینک از ریختن خون 

و در آن انگیزه خود از پـذیرش صـلح را بـاقی     ندکه به حجر داد یو یا پاسخ
  2.ندخود وي دانست ماندن شیعیان مخلصی چون

   :فرمودندو به او  ندرا دید 3جیه بن خدیمعاوامام روزي  ،مداینیدر روایتی از  
؟ به خـدا  دهی یمرا دشنام  7علی ،جگرخواره ]هند[تو هستی که پیش پسر

را خـواهی  ] ع[ یعلـ ض کوثر برسی که نخواهی رسـید،  وسوگند اگر کنار ح
را بـاال زده و منافقـان را از کنـار     هـایش  ینآسـت دید که دامن بر کمـر زده و  

                                                           
  .۳۵۴، ص۱۹، جشرح نھج البالغه .١
  .۹، ص۱۶، جھمان .٢
معاویه بن خدیج نخستین کسی بود  .)ق ۵۳م (معاویه بن خدیج یا حدیج بن جفنه بن قنبر، ابونعیم کندی سکونی  .٣

ابن ( یدن گرداناریزی میان مسلمخواھی عثمان تظاھر کرد و باعث خونخون که در اسالم شمشیر کشید و به
خواھی عثمان از داران تفکر عثمانی و خواھان خوناو از رھبران و طرف) ۳۶۴، ص۴، جالکامل فی تاریخاثیر، 

، محمد بن ابی بکر، در 7ین بیعت نکرد و با دستورات والی امام علامنمؤدر مصر نیز با امیر. بود یامام عل
وی در دوره حکومت امویان از ) . ۳۱۳، ص ۷ج  :، بیروتالبدایه و نھایهکثیر، ابن. (کرد یمصر مخالفت م

  )۸۷، ص ۸، ج االصابهعسقالنی، . (فرماندھان فتوحات مسلمین بود
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  1.راند یمحوض بیرون 
که سلیمان بن ایوب از اسود بن قیس عبدي بـراي مـا نقـل     کردهنقل  مداینی

  : را دید و فرمود 2کرد که امام روزي حبیب بن مسلمه
حبیـب  . اي یمـوده پبسیاري که در غیـر اطاعـت خـدا     يها راهچه  ،اي حبیب

: فرمـود  »نبود؟ چنین ینا، ام یمودهپپدرت بود  يسو بهولی راهی را که «: گفت
از  ،آري به خدا سوگند ولی تو براي نعمت اندك و نابود شونده این جهـانی 

تـو  ، او کارهاي این جهانی تو را برپاي داشت هرچندمعاویه پیروي کردي و 
اگر سخن نیکو  دهی، یمکه کار بد انجام  برفرض .فرونشاندرا از جهان دیگر 

کاري پسندیده و کاري « :شاید در زمره آنان باشی که خداوند فرموده ،بگویی
نه چنان «: ولی تو چنانی که خداوند فرموده است 3».ناپسند را در هم آمیختند

 غالـب شـده   هـا  آن يها دلچرك گرفته و بر  ،کسب کردند چهآنبلکه  ،است
  4.است

   :جاحظ آورده است در گزارشی از ابوعثمان
عبداهللا بن زبیـر در مجلـس    که یدرحالبر معاویه وارد شد  7علیحسن بن 

را  7علـی  ایشـان بود یا زبیـر؟   تر مسن 7علی« :معاویه از امام پرسید. بود
عبداهللا بـن زبیـر   . ندرا آورد» علیا اهللا رحم«و به دنبال نام امام  نددانست تر مسن

 ،س حاضر بـود ابوسعید بن عقیل در مجل. »اهللا زبیرارحم« :نیز بالفاصله گفت

                                                           
، ۱، جالغارات(ود بن ابی عوف با کمی تفاوت نقل شده است وروایت از دااین . ۱۸، ص ۱۶، جشرح نھج البالغه.  ١

بحار ؛ مجلسی، ۱۰، ص۳، جانساب االشراف؛ بالذری، ۳۳۳، ص ۵، جطبقات الکبری؛ ابن سعد، ۲۸۵ص 
  .)۵۶۲، ص۳۳، جاالنوار

 الغاراتؤلف م. ایفای نقش نمود یپس از مرگ عثمان در جبھه مخالف عل. وی در شام در خدمت معاویه بود.  ٢
کار بزرگی انجام دھد، او  خواست یوی را از کارگزاران و مشاوران معاویه معرفی کرده است که معاویه ھرگاه م

  .)۲۷۲، ص۱، جالغاراتثقفی، . (تا در مجلس مشاوره شرکت کند کرد یرا ھم دعوت م
 .۱۰۲آیه  ،سوره توبه .خلطوا عمًال صالحا وآخر سیئا .٣
ابن : کنو نیز  ۱۸، ص۱۶، جشرح نھج البالغه؛ ۱۴آیه  ،سوره مطففین قلوبھم ما کانوا یکسبونکًال بل ران علی  .٤

، ۳، ج انساب االشراف؛ بالذری، ۲۹۹، ص ۵، ج طبقات الکبری؛ ابن سعد، ۳۲۱، ص ۱، جاالستیعابعبدآلبر، 
  .۳۲، ص۴، جتاریخ االسالم؛ ذھبی، ۱۲ص 
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را در  7حسـن شـدن عبـداهللا پرسـید و پـدر او و پـدر       زده یجانهاز علت 
  1.بر زبیر بیان کرد 7علیندانست و احتجاجاتی در برتري امام  مرتبه یک

  :کندمیابن ابی الحدید از شرقی بن قطامی نقل 
 نامـه  اوبـه   ،نسبت بـه برخـی از شـیعیان    ابیهبنامام در اعتراض به آزار زیاد 

بـه امـام    يا گستاخانهپاسخ  جواب،زیاد در . نوشت و خواستار توقف آن شد
و نامه زیـاد را بـراي    ندجریان را بازگو کرد ،به معاویه اي نامه درامام نیز . داد
برتـري امـام و خانـدانش را بـه او      ،معاویه ضمن سرزنش زیـاد . فرستادنداو 

سرح را که مورد آزار قرار شد و دستور داد اموال و خانواده سعید بن  یادآور
  2.به او بازگرداند و خواسته امام را عملی کند ،گرفته بود

  :آمده است مداینیباز در روایتی از 
را در طواف دید و با سخنان درشتی امـام را بـه    7حسنعمرو عاص امام  

 يهـا  نشـانه ستیز با دوسـتان خـدا را از    ،امام در پاسخ. نمود قتل عثمان متهم
و ضـمن   ندو به این شکل او را با کنایه اهـل دوزخ شـمرد   ندانستدوزخیان د

  3.ندو ناپاك خواند زاده حراموي را  7علیبیان فضایل خود و امام 
اد ید از آن یالحد یه ابن ابکو مخالفان او  7حسنن امام یگر مناظرات بیاز د

در سرزنش عمرو عـاص بیـان    7علین خطبه امام یا. است 83ذیل خطبه ، ردهک
مفـاخره  «عنـوان   بابابی را  ،عمرو عاص حال شرحل یز ذید نیالحد یشده و ابن اب

  4.آورده است» و رجاالت من قریش 7حسنبین 
 

  

                                                           
ارش در منابع دیگر یافت نشد و زجویی که انجام شد این گ؛ در جست۲۰ -۱۹، ص۱۱، جشرح نھج البالغه .١

  .اند دیگران عمدتًا از ابن ابی الحدید نقل کرده
  .۱۹۵، ص ۱۶، جھمان .٢
  .این گزارش در منابع دیگر یافت نشد. ۲۷، صھمان .٣
 ۳۴۰، ص ۴، جالمحصول؛ فخرالدین رازی این گزارش را به شکل مختصر در، ۲۹۴ -۲۹۰، ص۶، جھمان.  ٤

  .آورده است
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  نقد و بررسی
هـا را  الحدید، به نکاتی بایـد توجـه کـرد و آن   در نقد و بررسی کتاب ابن ابی

  :درنظر داشت؛ از جمله
  
  منابع محدوداستفاده از . 1

از منابع محدودي  ،و معاویه 7در تصویر قضایاي امام حسنابن ابی الحدید  
رسی او به کتابخانه ده هـزار جلـدي ابـن    به علت دست که یدرحال ،استفاده کرده

در . بغـداد، منـابع فراوانـی در اختیـار داشـته اسـت       يهـا  کتابخانهعلقمی و سایر 
زیادي شده و پس از او عمده مطالـب از  تکیه  به مداینی ،7حسنامام  حال شرح
واقـدي اسـتفاده    الشوريابن حبیب و کتاب  االمالی، تاریخ طبري، یینالطالب مقاتل

بـالذري،   انساب االشـراف ابن سعد،  ياطبقات الکبرکتاب  که یدرحال ؛شده است
ابن عساکر مطالب مفید و  تاریخ مدینه دمشقابن اعثم و  الفتوحد شیخ مفید، ارشا

سـت در روشـن شـدن    توان مـی که  اند آورده 7حسنزندگی امام  دربارهمفصلی 
  .ها کمک گیرداز آنصلح امام  ویژهوقایع به 

  
  ارزشی يها قضاوت. 2

دسـت بـه تحلیـل زده کـه بـه مبـانی        یتنها در جاهـای  اًابن ابی الحدید ظاهر
در  .دفـاع از آن باشـد   جهـت  ایدئولوژیک و کالمی او خدشه وارد نسازد و یا در

هنگـام ذکـر    وي .همین موضع را رعایـت کـرده اسـت    اًنیز ظاهر ها دادهانتخاب 
اما زمانی که از  گرفته، دارانه جانبموضعی  رسد می، به نظر 7مجتبی مناقب امام

او بـا  . نشان دهـد  طرف یبسعی کرده خود را گوید،  یمسخن  جنگ و صلح امام
به نقـل  و یکی  )ابوالحسن مداینی( سنیبه نقل از راوي یکی  ،آوردن دو گزارش

  .خود را از موضع قضاوت کنار کشیده است )ابوالفرج اصفهانی( یشیع از راوي
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و یسـتند  همسـو ن  در حالی که، ابن ابی الحدید دو گزارش از صلح امام آورده
مخالف رهنمون  اًخواننده را به دو جهت تقریب ،ها گزارشهر یک از این  گیري یپ
تنها  ،و یکی را بر دیگري ترجیح دهد بیاوردنظر خود را  که آنوي بدون  .شود یم

  .اکتفا کرده است ها آنبه نقل 
گـزارش ابـوالفرج و    يهـا  شـباهت  رغـم  یعلـ  7حسندر جریان صلح امام 

  .یافت توان می ها آناختالفات اساسی در  از صلح، مداینی
نه سپاه امـام  ، متهم کند يکار اهمالامام را به  قصد دارد ،از همان ابتدا مداینی

سـپس بعـد از چنـد    را آورده،  »ایشان شتابان جمـع شـدند   «وي عبارت  زیرا ؛را
 رود یمـ ن یکند، سراغ خطبه امام در مدا  اشارهبه جریان جنگ  که آنبدون  ،جمله

و تفرقه  توزي ینهکو مخالف ناامنی،  تر آگاهکه طی آن امام خود را به صالح مردم 
  1.نددانست

معاویه را به شکل کامل نیاورده اسـت تـا بـه ایـن     با امام  هاي ينگار مداینی نامه
 .بـر موضـع خـود روشـن شـود      امام و معاویه و پافشاري هرکدام يها شکل تالش

و تصمیم بر صـلح مـتهم    ییجو از ابتدا امام را به مسالمت يا گونه گزارش مداینی به
  .همراهان او را بیان نکرده است هاي یامام و کارشکن هاي یتفعال یروشن کرده و به

امام  هاي ينگار نامهبا ضبط کامل  وي .است 2گزارش دوم از ابوالفرج اصفهانی
و نیز پافشـاري   اند دهکربیان  ها نامهو معاویه و نکاتی که هر یک از طرفین در آن 

و  »بـا معاویـه   یطلبـ  صـلح «تا حدودي امـام را از افتـراء    ،امام در جنگ با معاویه
  3.کند میسستی در جنگ دور 

نتیجـه بگیـرد    آخـر در  کـه  ینابدون ، ابن ابی الحدید این دو گزارش را آورده
                                                           

  .۳۹، ص ۱۶، جشرح نھج البالغه. ١ 
  .۱۶، ص۶، جدایره المعارف بزرگ اسالمی: کنتر در مورد مذھب ابوالفرج برای اطالع بیش.  ٢
  .۴۵، ص ۱۶ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغه، ج  .٣
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مرحله  یزترینبرانگ بحثو  ینتر مهموي . داند یم تر یکنزدرا به حقیقت  یک کدام
گویا موضـع  . زندگی تاریخی امام را به این شکل مبهم و متناقض رها کرده است

  .نکرده است يا قاطعانهداشته و قضاوت  7حسنمذبذبی درباره امام 
امام در گـزارش ابـوالفرج از زبیـر بـن      سپاريخاكابن ابی الحدید در جریان 

 9پیامبرامام در کنار قبر  دفن اکه در آن گفته شده عایشه ببکار روایتی را آورده 
در ادامـه روایتـی دیگـر از     .کردنـد  جلـوگیري از این کار  امیه یبنولی  بود قمواف

آورده است  النسبکتاب  نویسنده) ق 277م (ابوالفرج به نقل از یحیی بن حسن 
، مـروان بـن حکـم و دیگـر     امیـه  یبندر آن روز عایشه سوار بر استري شد و  که

ابن ابی الحدید سپس در مقـام دفـاع از    1 .ي جنگ فراخواندوابستگان خود را برا
امام را براي آرام شدن فتنه خوانـده و   سپاريخاكاز  ، جلوگیري اوبرآمدهعایشه 

  2.مناقب عایشه دانسته استاز را آن
  
  روایات نکردن نقد. 3

اما ابن ابی الحدیـد   ،ي کتاب تردید کردها گزارشبرخی از  درستیدر  توان می
بیـان کـرده    هـا  آن درستیرا آورده و گاه نیز نظر خود را مبنی بر  ها آنبدون نقد، 

برخی اعمال  هب 7حسنکه امام  گزارشی را از طارق بن شهاب آوردهوي  .است
در جریان قتل عثمان در  7علی امام که ینااز ایشان . پدرش اعتراض کرده است

و نیـز   ندنسـاخت  ااز مدینه خود را از اتهام قتل عثمان مبرو با خروج  ندمدینه ماند

                                                           
گزارش شده است  9یامبردر کنار پ 7در برخی منابع دیگر نیز به اجازه اولیه عایشه برای دفن امام حسن. ١

؛ ۴۴، ۸، جالبدایه و النھایه؛ ابن کثیر، ۳۹۲، ص۱، جاالستیعاب؛ ابن عبدآلبر، ۶۰، ۳، ج انساب االشرافبالذری، (
  .)۸۲، ص مقاتل الطالبیینابوالفرج اصفھانی، 

، افیالک؛ کلینی، ۱۹۴، صتاریخ گزیده؛ مستوفی، ۲۲۵، ص ۲، جتاریخ یعقوبییعقوبی، : کنتر برای اطالع بیش .٢
  .۱۸۶، صالھدایه الکبری، یبی؛ خص۳۰۳ -۳۰۲، ص۱ج
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 حضـرت بـر خالفـت    هنـوز همـه   که یدرحال ند،خالفت پس از عثمان را پذیرفت
ه و کـ ت میامـام در پاسـخ رضـا   . خرده گرفته است یشانتوافق نکرده بودند، بر ا

عـت اشـاره   بیپـس از   ،گر مناطقید يرویو به پ نددانست یافکعت یب اينه را بریمد
امـام   ينه بـرا یان خارج شدن از مدکام ،در هنگام محاصره عثمان که یناو  .ندردک

 داناترم تو از به آن هک يموارد در اعتراض از پسرم يا ندسپس افزود. فراهم نبود
  2.عباس آمده استاین گزارش در دیگر منابع هم از عکرمه از ابن 1.نک يخوددار
 شد یمعت با خلفا در حجاز انجام یب، آمده 7لیعه در پاسخ امام ک گونه همان

و . ن بـود یز چنین نیشیپ يدر مورد خلفا. آمدند یدرمت آن یگر مناطق به تبعیو د
 يتر محکم یپشتوانه مردم 7یعت با امام علیب ،نیشیپ يسه با خلفایدر مقا یحت

ـ تعـداد ز  وفه انجام شد یر در سقکعت با ابوبیب. داشت از صـحابه برجسـته    يادی
فـه شـد و البتـه    یر خلکت ابـوب یعمر تنها به اعتبار وص. حضور نداشتند 9پیامبر
ـ الحد یطبق گفته ابن اب یحت 3.ردندکز اعتراض یر نکم ابوبین تصمیبر ا یبرخ  ،دی
ن یجانشـ  هفـ یخل عنـوان ت به اغما رفت و عمر نام خود را بـه  یر هنگام وصکابوب

 يرأه کـ  ییشـورا  ؛دیشش نفره بـه خالفـت رسـ    يز در شورایعثمان ن 4.نگاشت
به  7علیعت با امام یب آنکه حال. ار داشتین به عوف در اختارا عبدالرحم یینها
-بـی  یشانه اک يبا وجود ،به گفته امام. مردم انجام شد يل خودجوش از سوکش

 حضـرت هجـوم آوردنـد و بـا     یشـان ا يمردم به سو ند،خود را ابراز داشت رغبتی
  5.ردندکعت یب

                                                           
  .۲۲۶، ص۱، جشرح نھج البالغه .١
  .۲۱۷، ص۲، جانساب االشرافبالذری،  .٢
  .۸۹، ص۱، جھمان .٣
  .۱۶۳، ص۱، جشرح نھج البالغه .٤
 .۵۱، ص۲، جھمان .٥
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حفظ جان  يدر دفاع از عثمان و تالش برا 7علیز در نقش مهم امام یمنابع ن
نـه  یخواست از مد 7علیخود از امام  ،عثمان هنگام شورش. اند کردهح یاو تصر

ت کسـا  دهنـد  یمـ شـعار   7علی ي امامدار طرفه به ک یانیخارج شود تا شورش
ان او و یوساطت م ياما باز عثمان از امام خواست برا ،نبع رفتیز به یامام ن .شوند
تـا از   کوشـیدند  ،امام در طول مدت محاصره عثمـان . بازگرددنه یان به مدیشورش
اما عثمان دوباره ابن عباس را نـزد  . دننک يریو باال گرفتن شورش جلوگ يقتل و

  :ندفرمود ،امام ناراحت شده. نه خارج شودیامام فرستاد و از امام خواست از مد
ش سـرگردان نگـاه دارد؛    که مرا چون شـتر آب  خواهد میعثمان جز این ن  کـ

خارج شوم، دوباره  ینهاز مدپیغام فرستاد  بار یک. گاهی بروم و گاهی برگردم
از شهر خارج شوم؛ بـه خـدا    تو را فرستاده که اکنون همخبر داد که بازگردم، 

   1از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم قدر آن! سوگند
 انار خودشـ یـ نه تحـت اخت یا خارج شدنش از مدیه امام ماندن ک وضعیتیدر 

ند، سازت در شورش مبرا کبا اطاعت از عثمان خود را از شر ندداشت ینبود و سع
خـود در   7حسـن امام . رفتیپذ 7حسنن سخن را به امام یانتساب ا توان ینم

. دینـ را بگو ین سـخنان یچن نبودند تادادها یو از اتفاقات و رو دنمتن حوادث بود
قتـل او   شد ینم یسادگ بهبود و  یرمنتظرهغ یاتفاق ،شته شدن عثمانک که یناضمن 

  .ردک بینی یشپان یرا به دست شورش
و  هـا  بخشـش در مجلـس معاویـه و    7حسـن ابن ابی الحدید از حضور امام 

در یکـی از  . ، سخن گفتـه اسـت  داد یمهدایاي هنگفتی که معاویه براي امام قرار 
ـ مبالغ زیادي را به امام داد تا قـرض خـود را بپرداز   که اوروایات آمده  د و نفقـه  ن

سـت کـه   ساخته ذهن کسانی ،روایات گونه ینا اًظاهر 2.دنرا تأمین کن انش خانواده

                                                           
  .۲۳۳، صھمان.  ١
  .١٢، ص١٦، جھمان .٢
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 اًخصوصـ  ؛امام در مقابل معاویه بپردازنـد  به نوعی به تحقیر شخصیت اند خواسته
در زمان امویان و عباسیان،  به ویژهدر ادامه روایت آمده که در طول تاریخ  که ینا

 یـري گ کنارهو همواره سعی شده تا  ندایشان بود يها تهمتامام در معرض هجمه 
 .و به طمع مال و ثروت معرفی شـود  طلبی یشآساامام از حکومت به نوعی براي 

 بـاال بـردن  و در مقابـل   7روایاتی که از آن تخریب چهره امام حسنروي،  ینزاا
  .نیست پذیرفتنی، آید یممقام معاویه به دست 

در هیچ منبع تاریخی از سـفر امـام بـه     ،پس از صلح و بازگشت امام به مدینه
امام پس از بازگشت به مدینه تا آخـر عمـر   . عراق و شام سخنی گفته نشده است

گزارشی در دست نیست که فقیر بـودن   که یناضمن . ندسکونت داشت جا هماندر 
 هـاي  ینزمـ امـالك و  و  7علـی امـوال امـام    زیـرا  ؛را تأییـد کنـد   7حسنامام 

ع یشانکشاورزي ا نب بـه   2.نـد جزو صدقات قـرار داد حضرت آن را ، بود که 1در ی
 یناردهزار ایتی چهلبالغ بر چهار هزار و به رو اندرآمد موقوفاتش ،گفته خود امام

، جـزو  ندداشـت ) برعـه (در اذینه، فقیرین و بدعه امام  چه آن نیز 3.شد یم) در سال(
 7علــی امــام صــدقات دیگــري نیــز بــراي ،منــابع 4.نــدامــوال صــدقه قــرار داد

امـام  و پـس از او بـه    7حسـن امـام  را بـه   آنامور مربوط بـه   هک 5.اند شمردهبر
بـه   از این اموال رابرخی ، پس از صلح 7حسنامام  6.ندواگذار نمود 7حسین

                                                           
در آن  یتر موقوفات امام علآب بوده و بیشمه نخلستان، زراعت و چشای بین مکه و مدینه، که دارای منطقه .١

 .)٢٢١، ص١، جتاریخ مدینه؛ ابن شبه، نمیری، ٤٥٠، ص٥، جمعجم البلدانیاقوت حموی، . (است قرار داشته
 .٢٢١، صالمصنف .٢

 .۵۹۹، ص۳ج أسد الغابهابن اثیر،  .٣
 .۱۴۶، ص۹، جتھذیب االحکامشیخ طوسی،  .٤
 .۱۳۵ -۱۳۴، ص حقایق پنھان؛ احمد زمانی، ۲۲۵ - ۲۲۴ابن شبه، ھمان، ص  .٥
 .۱۴۸ -۱۴۵، ص ۹، جتھذیب االحکامطوسی،  .٦
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کـه بـه    ندالقـري، امالکـی داشـت   در وادي 7علـی امـام   1.دادند یمصدقه شیعیان 
  2.ندهبه کرد 3زهرافرزندان حضرت 

کـه امـام    کـرده نقـل  از محمد بن حبیب از قول مسیب بـن نجبـه    ،در روایتی
و کـاري از   هـا  جنـگ که در  ندرا اهل بخشش معرفی کرد 7حسنامام ، 7علی

  3».من و حسین از شماییم و شما از ما هستید اما« :و در ادامه فرمود برد ینمپیش 
سـعی  آنـان  اموي و عباسـی، بسـیار محتمـل اسـت کـه       هاي یدشمنبا وجود 

و دلیل  نندبه انحاء مختلف صلح با معاویه را خواست قلبی امام معرفی ک اند ردهک
بـا   که یدرحال ؛از جنگ نسبت بدهند یشانا بودن گردان يروو  ییآسا تنآن را به 

 7حسـن مانـده از خالفـت و صـلح امـام      يجا به یخیتار هاي گزارش گیري یپ
ـ ست دادن معاوکش يخود را برا يرویه امام تمام نک شودمشخص می ار کـ ه بـه  ی

  4.ندگرفت
در ایـن بخـش    7حسـن مکرر امام  يها طالقو  ها ازدواج دربارهروایاتی که 

روایـت از   پـنج  بـاره  یـن درا ،که گفته شـد  گونه همان. است توجه درخورآمده نیز 
امـام   ،روایتپنج  ها آن یاندر مروایت از محمد بن حبیب آورده که  دو ومداینی 

کـه بـه هفتصـد     مـداینی ابوالحسـن   .را به مزواج و مطالق بودن متهم کرده است
، تنها 5هور دانسته شدهشناسان مشاز نسب که یدرحالبوده، معتقد همسر براي امام 

  6.توانسته یازده نفر را به عنوان همسر امام نام ببرد

                                                           
 .۱۴۷، ص۱، جکشف الغمهاربلی،  .١
 .۴۹، ص ۷، جالکافی ؛ کلینی،۱۴۸ – ۱۴۵، ص ۹، جتھذیب االحکامطوسی،  .٢
نیز به نقل از مسیب بن نجبه آمده است مصحح در پاورقی نقدھایی بر  ۲۵، ص ۵ج  طبقات الکبریاین روایت در  .٣

  .آن وارد کرده است
  .ھمان، طلوع، مجله »نقد و بررسی زندگی امام حسن از دیدگاه دونالدسن«: کن .٤

 .۴۰۱-۴۰۰، ص۱۰، جسیر اعالم النبالءذھبی،  .٥
  .۲۸۸-۲۸۰ص ،القول الحسن فی عدد زوجات االمام الحسنبلداوی،  .٦
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خارج از چارچوب آن عصر، براي امام وجود داشـت، آیـا از    يها ازدواجاگر 
بـراي   یشـان ها زدن وپا دستو در  ماند یمچشمان تیزبین معاویه و امثال او پنهان 

در تمـام  . کردنـد  یمـ نتمسـک   ها آنامام به  یکفایتبیکسب قدرت و براي اثبات 
هیچ  ،متقابل امام و معاویه باقی مانده يها نامهگوها و روایات تاریخی که از گفت

را ستوده  حضرتامام در خالفت مسلمانان وجود ندارد بلکه  کفایتیبیسخنی از 
بـودن   تـر  تجربهو با  تر مسنبودن خود،  تر یستهشانهایت ادعاي معاویه در  1.است
ـ مت ذم 9در حالی که طالق در سخن و سیره پیامبر ؛کومت بوددر ح ده و گردی
مخالفـت آشـکار بـا     ،و مطالق بودن امام 2.معرفی شده است ها حالل ینتر زشت
آن را تنها این روایـات را رد نکـرده، بلکـه    ابن ابی الحدید نه .بود 9پیامبرسیره 

  3.مطالق بودن امام را پذیرفته استکرده و  ییدتأ
ـ ش از وقوع جنگ با معاویپ کهاز حارث آورده  یتید در روایالحد یابن اب   ،هی
آنـان را بـه    یسخنان ی، طنددین رسیبه مدا انبا سپاهش 7حسنه امام ک یهنگام

ه امام قصد کردند کبرداشت  چنین ،ن سخنانیه سپاه امام از اک. نداتحاد فراخواند
ن خطبه را از یا ،ان صلح امامینقل جرد در یالحد یابن اب 4.ه را داردیصلح با معاو

دیگر منابع ایـن   5.ه فراخواندهیمعاو يبردار فرمانه امام مردم را به کآورده  ینیمدا
گـران را  یخـود و د  7حسـن اگـر امـام    6.انـد  یـاورده ن 7حسنسخن را از امام 

ه پس از یبا درخواست معاو بایست یمز ی، خود ندانستند یمه یمعاو االطاعه واجب

                                                           
  .۵۳، ص۳، ج، انساب االشرافبالذری .١
  .۴۸۴، ص۱، جسنن ابن ماجه؛ ابن طقطقی، ۶۵۰، ص۱سجستانی، سنن ابی داود، ج .٢
 .۱۵، ص جلوه تاریخ در شرح نھج البالغه ابن ابی الحدیدواسعی،  .٣
که ابھامات آن نیاز به . آن و نیز زمان ایراد آن در منابع مختلف متفاوت بیان شده است یاین خطبه امام، چگونگ.  ٤

  .داردبررسی و روشن شدن 
  .۲۶، ص۱۶، جشرح نھج البالغه .٥
  .۱۶۳، صکشف الغمه؛ اربلی، ۳۴، ص۳ج،انساب االشراف؛ بالذری، ۲۸۷، ص۴، جالفتوحابن اعثم،  .٦
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پـس از   يا خطبـه در  ایشـان . دادنـد  یمبر جنگ با خوارج پاسخ مثبت  یمبنصلح 
ـ  هـو  حقـا  ینـازعن  ۀیمعاو إن« :فرمودندصلح   حقـن  و األمـۀ  لصـالح  تـه کفتر یل
او را بـه خشـم    فرمودنـد و  یه را غاصب معرفیمعاوامام در این خطبه،  1.»دمائها
، 7حسـن ن سـخن از امـام   یرش ایدر صورت پذ اًضمن. ندکردنده کسراف، آورده

ـ زیو خالفت  عهدي یتوالبا  7حسینمخالفت امام  از  نافرمـانی  يا گونـه د بـه  ی
ـ منـابع ا  یبرخـ . شـد  یمـ محسوب  7حسنه و بر خالف خواست امام یمعاو ن ی

ن بـاز  یه از جنـگ صـف  کـ  یهنگـام  انـد  کـرده منسـوب   7علـی سخن را به امام 
 يا خطبـه در  ،از جنـگ نهـروان   بازگشـت هنگام  اند گفتهگر ید یبرخ 2.گشتند یم

  3.چنین ابراز داشتند
که گزارش کرده  7حسنملجم توسط امام د درباره قصاص ابنیالحد یابن اب
، زبـان او را نیـز   گفت یمو چون او ذکر خدا  ندرا قطع کرد اواعضاي بدن  ایشان

در منـابع دیگـري    7حسنملجم توسط امام گزارش مثله شدن ابن 4.ندقطع کرد
 7علـی اما این گزارش در مقابل گزارشی قرار دارد که امام  5.ر شده استنیز ذک

ملجم با مدارا رفتار شـود و  تا با ابن نددر روزهاي پایانی عمر خویش توصیه کرد
                                                           

  .۴۳، ص۳، جانساب االشراف .١
البدایه و ؛ ابن کثیر، ۱۴۴، ص۳، جسیر اعالم النبال؛ ذھبی، ۱۵۲، ص ۵۹، ج تاریخ مدینه دمشقعساکر، ابن .٢

  .۷۲۴، ص۸ابن ابی شیبه، المصنف، ج ۱۴۰، ص۸، جالنھایه
پذیرش درستی انتساب این سخنان به امام علی مشکل به نظر . ۱۲۹، ص۱، جاالمامه و السیاسهدینوری،  .٣

خواست تا از آن کراھت نداشته  یمخواند و از آنان برداری معاویه فرا میمردم را به فرمانی علاگر امام . رسد یم
باشند در حالی که امام علی تا آخرین روزھای عمر خویش مردم کوفه را برای جنگ با معاویه فرامی خواند و 

، ۲، جشرح نھج البالغهابن ابی الحدید، . (کرد یمشان در جھاد با معاویه سرزنش  یکوتاھآنان را به سبب 
دینوری، ( .چنان مردم را به جھاد با معاویه فرامی خواندپس از حکمیت نیز آن را نپذیرفت و ھم) ۱۸۹ص

  ).۲۰۴، ص۲، جشرح نھج البالغه؛ ابن ابی الحدید، ۱۲۹، ص۱االمامه و السیاسه، ج
  .۹۶، ص۵، جشرح نھج البالغه .٤
، االمامه و السیاسه؛ دینوری، ۵۰۴، ص۲، جانساب االشراف، ی؛ بالذر۲۸، ص۳، جیطبقات الکبرابن سعد،  .٥

  .۳۳۰، ص۷، جالنھایه البدایه و؛ ابن کثیر، ۱۸۱، ص۱ج
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در منابع  2.ندحتی آنان را به بخشش او تشویق کرد 1.از مثله کردن وي پرهیز کنند
ابـن ابـی    3.ندضربتی به قتل رسـاند ملجم را با ابن ،که امام طبق وصیت پدر آمده

، دسـتور  7علیپس از شهادت امام ایشان که  الحدید در جاي دیگر آورده است
  4.ملجم را گردن بزنندابن ندداد

  
  نتیجه

شـرح  علقمی، وزیر شـیعی عباسـیان، بـه    ابن ابی الحدید معتزلی به دستور ابن
تاریخ اسـالم را پدیـد    نگاري یختارمنابع  ینتر مهمپرداخت و یکی از  البالغه نهج
ي تاریخی که ضمن شرح سخنان امـام آورده،  ها گزارشاین کتاب به سبب . آورد

  .گردد مییک منبع تاریخی ارزشمند محسوب 
که امام آورده  البالغه نهج ویک یسابن ابی الحدید شرح حال امام را ذیل نامه  
وقایع مختلفـی چـون    ها گزارش. ندنگاشت 7حسنامام آن را خطاب به  7علی

با مخالفان، جنـگ و   امام، مناظرات امام يها طالقو  ها ازدواج، يگذار نامتولد و 
شارح با دیدي که عقـل را حـاکم   . صلح امام با معاویه و غیره را دربرگرفته است
وي سـعی  . پرداخته است ها گزارشبر تحلیل وقایع تاریخی قرار داده، به بررسی 

 يهـا  قضـاوت وارد نشـود، از    خدشـه  اشعتقـادات کالمـی  کرده تا جایی که بر ا
  .شده است ها يداور گونه ینادر مواردي دچار  حال، ینبااارزشی بپرهیزد 

از مـواردي   ،اسـت  مشـکوك  هـا  آن درسـتی یی که ها گزارشبرخی  نکردننقد
شـارح گـاه    .از جمله مطالق بودن امـام . خورد یمشرح به چشم  ایندر  است که

                                                           
  .۱۴۳، ص۵، ج تاریخ الطبری؛ طبری، ۱۰۶، صالفخریابن طقطقی،  .١
  .۲۴۲، ص۲، جالذھب جمرومسعودی،  .٢
  .۲۱۴، ص۲، جیعقوبی تاریخ؛ یعقوبی، ۱، ص۵، جتاریخ الطبریطبری،  .٣
  .۱۲۵، ص۶شرح نھج البالغه، ج .٤
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 7حسـن در صـلح امـام    هکـ  چنـان  ؛نتیجه مناسـبی بگیـرد   ها گزارشنتوانسته از 
 ،آورده اسـت کـه گـاه پـذیرش یکـی      مداینیي متناقضی از ابوالفرج و ها گزارش

. کنـد  مـی ن بـراز ا هـا  آن دربارهاما ابن ابی الحدید نظري  ،مستلزم رد دیگري است
داشــته و  تــري یشبــجســارت  ،در پــرداختن بــه بعــد شخصــیتی امــام نویســنده

و خاندانش پرداخته اما در بیان بعد سیاسـی   حضرتخاوتمندانه به بیان فضایل س
  .کنار کشیده است باره یندراخود را به آرامی از قضاوت  ،زندگی امام
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  منابع
، تصحیح بالغهلاشرح نهجاهللا، عبدالحمید بن هبهابن ابی الحدید معتزلی،  .1

 .ق1378داراحیاء الکتب العربی،  :جابی ،، چاپ اولمحمدابراهیم ابوالفضل

، البالغه ابن ابی الحدید جلوه تاریخ در شرح نهج، ـــــــــــــــــــــــــ .2
 .1375، رنیشن: ، تهرانمحمود مهدوي دامغانیترجمه 

 .ق 1409دارالفکر،  :، تحقیق سعید اللحام، بیروتالمصنفابن ابی شیبه کوفی،  .3

: تحقیق دکتر فیصل احمد الجوابراه، ریاض، اآلحاد و المثانیابن ابی عاصم،  .4
  .ق1411التوزیع،  دارالدرایه للطباعه و النشر و

، اسد الغابه فی معرفه الصحابهعلی بن محمد، ،  ابوالحسن ینعزالد ابن اثیر، .5
 .ق 1409دارالفکر،  :بیروت

چاپ اول،  شیري، علی تحقیق ،الفتوح کتاب أحمد، أبومحمد کوفی، اعثم ابن .6
 .1411 داراألضواء، :بیروت

 و السلطانیۀ اآلداب فی الفخري طباطبا، بن علی بن الطقطقی، محمد ابن .7
 .1418العربی،  دارالقلم :بیروت مایو، محمد عبدالقادر تحقیق ،االسالمیۀ الدول

مؤسسه : الدین ارموي، تهران ، تحقیق جاللاالیضاحابن شاذان، فضل،  .8
  .1351انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

البن ( 7مناقب آل أبی طالبمازندرانی، محمد بن علی،  شهرآشوبابن  .9
 .ق1379عالمه،  :قماول، : چاپ ،)شهرآشوب

: ، قمالفصول المهمۀ فی معرفه ائمهابن صباغ مالکی، علی بن محمد،  .10
 .ق 1422دارالحدیث، 

، تصحیح محمدفؤاد عبدالباقی، سنن ابن ماجهابن طقطقی، محمد بن یزید،  .11
 .تا یبدارالفکر،  :بیروت
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 معرفۀ فی االستیعاب محمد، بن عبداهللا بن یوسف أبوعمر عبدآلبر، ابن .12
 .1412 دارالجیل، :بیروت البجاوي، محمد علی تحقیق ،األصحاب

 :، تحقیق علی شیري، بیروتتاریخ مدینه دمشقابن عساکر، علی بن حسن،  .13
 .ق 1409دارالفکر، 

 :، تصحیح علی شیري، بیروتالنهایهالبدایه و  ،یلاسماع ابن کثیر دمشقی، .14
 .داراحیاء تراث العربی

امامی، چاپ  ابوالقاسم، تحقیق تجارب االمم، یابوعلابن مسکویه رازي،  .15
 .1379سروش،  :تهران ،دوم

 :بیروت، الکامل فی التاریخعلی بن محمد،  ابوالحسن ینعزالداثیر، ابن .16
 .1385دارالصادر، 

 تاریخ فی المنتظم محمد، بن علی بن عبدالرحمان أبوالفرج الجوزي،ابن .17
چاپ  عطا، عبدالقادر مصطفی و عطا محمدعبدالقادر تحقیق ،الملوك و األمم
 .1412 العلمیۀ، دارالکتب :بیروت اول،

ق ی، تحقالطبقات الکبري، يبصر یسعد، محمدبن سعد هاشمابن .18
  .يقمر 1410ۀ، یتب العلمکدارال :روتیب ،عطا، چاپ اول عبدالقادرمحمد

 عامر عبدالمنعم دینوري، تحقیق ،الطوال األخبار ،داود بن احمد ابوحنیفه .19
 .1368 الرضی، منشورات :قم شیال، الدین جمال مراجعه

 .ق 1381، هاشمی یبنچاپ مکتبه  :، تبریزکشف الغمهاربلی، علی بن عیسی،  .20

 .1995دارکتب العلمیه، چاپ اول،  :، بیروتاالصابه .21

، تحقیق کاظم المظفر، مقاتل الطالبیینعلی بن حسین،  ابوالفرجاصفهانی،  .22
 .1385منشورات المکتبه الحیدریه،  :نجف

، مجله »7حسنفرزندان و همسران امام  دربارهپژوهشی « ،ایمانی، حسین .23
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 .1382، 55، شماره کوثر

، 7حسنالالقول الحسن فی عدد زوجات االمام برهان البلداوي، وسام،  .24
  .م2008الحسینیه المقدسه، عتبه : کربال
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 .ق1403
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جا، دارالحرمین للطباعه و  ، بیالمعجم االوسططبرانی، سلیمان بن احمد،  .50
  .1425النشر و التوزیع، 

، )تاریخ طبري( تاریخ االمم و الملوكمحمد بن جریر،  ابوجعفرطبري،  .51
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 .1995دارکتب العلمیه،  :بیروت
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1365.  

 .1354جا، فراهانی،  بی، حسن کیست اهللا، فضلکمپانی،  .59

، ترجمه احمد نمایی، جواد 9جانشینی حضرت محمد ،مادلونگ، ویلفرد .60
  .1385 :ضابط، آستان قدس رضوي یدرضاقاسمی، محمدجواد مهدوي، حم
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 هارون، محمد عبدالسالم تحقیق ،صفین وقعۀ مزاحم، بن منقري، نصر .67
 المرعشی مکتبۀ منشورات :قم چاپ دوم، الحدیثۀ، العربیۀ المؤسسۀ :القاهرة
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  يالکبر طبقاتکتاب در  7مجتبی حسنامام 
  

  صفري فروشانی اهللا نعمتدکتر 
  معصومه اخالقیسیده 

  
  چکیده

محمد بن سعد از منابع مھـم تـاریخی محسـوب  نوشته یالکبر طبقاتکتاب 
حال  دربردارنده موضوعات متنوعی از زندگی و شرح آن،بخشی از . گردد می

در میـان صـحابه  آن حضـرتبه جھت قـرار گـرفتن . است 7مجتبیامام 
 امامحال  و به شرح اندشده داده یاز اصحاب جا یا ، ایشان در طبقه9پیامبر

حال  شـرح ،روایـت ۱۸۶ در نویسـندهذیل طبقه پنجم پرداختـه شـده اسـت 
ھـا را  توان به شکل کلـی آن که می آورده 7مجتبیمفصلی از زندگی امام 
 ؛امـام در دوران خالفـت .۲ ؛امام پیش از خالفت. ۱: در سه دسته جای داد

  .با ایشان امام پس از صلح معاویه .۳
سعد توجه زیادی  از نکات مثبتی است که ابن ،توجه به حیات اجتماعی امام

 7امام حسن حال شرحی ھا یژگیواز  ،ھای مناقبی غلبه گزارش. داردبه آن 
توان از جمله  اما نقدھایی نیز بر کتاب وارد است که می. در این کتاب است

توجـه و  ، وجـود روایـات متنـاقضھـا مدارانـه گزارش انتخاب ارزشھا  آن
  .با امام دانستکافی به واقعه جنگ و صلح معاویه نا

  .سعد الکبری، ابن ، طبقات7مجتبی امام حسن :واژگان کلیدی
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  مقدمه
، یکی از نیازهـاي جامعـه علمـی خصوصـاً جوامـع      تبیین زندگانی امامان شیعه

آنان آشنایی با سیره و سنت شیعی است؛ زیرا الزمه قرار دادن امامان به عنوان الگو، 
شناخت منـابعی اسـت کـه    گام اول در انجام دادن پژوهش علمی، بررسی و . است

. کنـد  ارائـه مـی   ضـوع مـورد بررسـی   زمینـه مو هایی درست در  اطالعات و آگاهی
سعد کاتب واقدي، از جمله منابع مهم تـاریخی محسـوب    نوشته ابنالکبري  طبقات

و تابعین را تا عصـر نویسـنده بررسـی کـرده      9گردد که زندگی صحابه پیامبر می
نگاري نویسنده و حجم زیاد اطالعات، از مواردي  قدمت کتاب، روش تاریخ. است

زنـدگانی امـام حسـن    . دهـد است که کتاب را در جایگاه علمی مناسـبی قـرار مـی   
زنـدگی امـام در   . حجم زیادي از این اثر را به خود اختصاص داده است 7مجتبی

  .بودندخردسال  9حابه قرار دارد؛ کسانی که در دوران پیامبرطبقه پنجم ص
وانـی از زنـدگی و سـیره امـام     اطالعات فرا که آنعالوه بر  ،مطالعه این بخش

دهـد، بررسـی و نقـد آن بـه روشـن شـدن دیـدگاه         در اختیار قرار مـی  7حسن
هـاي   در پذیرش یا نپذیرفتن برخی گزارش گرانپژوهش نویسنده و افزایش بینش

  .رساند هاي موجود یاري می اریخی و پیراستن گزارشت
  

  )ق 230 -168(معرفی محمد بن سعد 
 ،مشـهور بـه کاتـب واقـدي     ،ابوعبداهللا محمد بن سعد بن منیع زهري بصـري 

ـ در بصره متولد شـد و ازا  وي. مشهور بغداد بود سینو رهیو س نگار تاریخ  يرو نی
وي را از موالی حسین بن عبداهللا نواده عباس عمـوي  . اند وي را بصري لقب داده

مدینـه نشـأت    خارج ازبود که در  یسانینو رهیاو از اولین س 1.اند خوانده 9پیامبر

                                                           
  .۶۶۶، ص ۱۰، جسیره اعالم النبالذھبی، .  ١
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  . نویسان پیش از او چون ابن اسحاق و واقدي مدنی بودندغالب سیره. یافت
به . به حجاز سفر کرد مريق 200سعد در عراق متولد شد اما پیش از سال  ابن

را در آن جا مالقـات   تادانیري در مدینه بوده و اسقم 189در سال  ،گفته خودش
  1.ري به عراق بازگشته استقم 210کرد و پیش از سال 

وي  يها که کتاب ییجا در زمره شاگردان واقدي در آمد و ازآن ،در بغدادوي 
چهـار نفـري بـود کـه      جـزو وي . به کاتب واقدي مشهور شـد  ،کرد را کتابت می

 ،خود به مدینه و کوفه يها در مسافرتاو  2.واقدي را در اختیار داشت يها کتاب
کتـب و   يآور و بـه کتابـت حـدیث و جمـع     رفـت  ین مابه دیدار شیوخ و محدث

  . برد یها بهره م و در نگارش کتب خود نیز از آن پرداخت یم هاآنروایت از 
ان در ثقه دانسـتن او اتفـاق   نگار تاریخ اما ،اند کردهوي را به کذب متهم  برخی

 ،و قبل از آوردن روایـات  نمودمی يآور وي روایات مختلف را جمع زیرا 3دارند،
 5اند وي را عالم، داراي روایات و تصانیف فراوان خوانده 4.کرد یبررسی م را ها آن

 ریالصـغ  طبقات يها او با نام گرید اثرتنها به سه  يالکبر طبقاتبه جز  ،اما در منابع
بـه گفتـه    6.انـد  اشاره کرده الحیلو  اخبارالنبیاستخراج شده،  يالکبر طبقاتکه از 
را در علـم   سـعد ابـن  7.آثـاري در فقـه و حـدیث هـم داشـته اسـت      وي  ،برخی
ها نسـل   گاهی سلسله نسب شخصی را تا ده او 8.اند نیز توانا خوانده یشناس نسب

                                                           
  .۹۹، ص۲، ق۷، جطبقات الکبریابن سعد، .  ١
  .۳۶۹، ص ۲، جتاریخ بغدادذھبی، .  ٢
  .۵۶۰، ص۳، جمیزان االعتدالذھبی، .  ٣
  .۳۷۹، ص ۲، جتاریخ بغدادذھبی، .  ٤
  .۳۷۰، ص۲، جتاریخ بغداد؛ ۶۶۴، ص ۱۰، جاعالم النبالسیر ذھبی، .  ٥
  . ۱۱۲ -۱۱۱، ص فھرستابن ندیم، .  ٦
  .۳۷۰، ص ۲، جتاریخ بغدادخطیب بغدادی، .  ٧
  .۲۳۴، ص ۱، جفھرس التراثجاللی، .  ٨
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بـه  هم  یشناس برخی این کتاب را اثري مهم در نسب يرو نیااز. دنبال کرده است
   1.آورندشمار می

 اًسـعد را شـدید   ، ابـن طبقـات با استناد به برخی مطالب  ،شیعه انیبرخی رجال
تمام درها را به  9از جمله این که وي مدعی شده است پیامبر. اند ناصبی دانسته

امام وي درب خانه  که یدرب خانه ابوبکر درحال مگر 2؛سوي مسجدالنبی سد کرد
  3.را به درب خانه ابوبکر تغییر داده است 7علی

خواسـت هفـت نفـر از سرشناسـان و      مـري ق 218مون در سال أهنگامی که م
سـعد   ابـن  ،و به خلق قرآن شهادت دهنـد  ونددر دربار او حاضر ش مشهورفقهاي 

ـ  توان یاین را م 4.بود یکی از آنان ر شـهرت علمـی و فقهـی وي در میـان     دلیلی ب
  5.سالگی در بغداد درگذشت 63در  مريق 230او در سال . علماي زمانش دانست

  
  و جایگاه علمی آن الکبري طبقاتکتاب 

کـرده و بـا    تأییدان توانـایی وي را  نگار تاریخ ،اشاره شد تر شیگونه که پ همان
   6.اند توصیف کرده الحبرامام و صفاتی چون عالم، ثقه
 نویســنده)  ق279م (، احمــد بــن یحیــی بــالذري) ق281م (ابــن ابــی الــدنیا

از شاگردان بـه   توان ی، حارث بن ابی اسامه و حسین بن فهم را ماالشراف انساب
ابن ابی الـدنیا، حـارث بـن ابـی اسـامه و       را يالکبر طبقاتکتاب  7.نام او دانست

                                                           
  .۴۲۸، ص ۳، جدایره المعارف بزرگ اسالمینویسندگان، .  ١
  .۲۲۷، ص ۲، جالکبریطبقاتابن سعد، .  ٢
  .۲۸۵، ص ۹، جالرجالقاموستستری، .  ٣
  .۱۹۷، ص ۷، جطبریالتاریخ طبری، .  ٤
  .۳۷۰، ص ۲، جتاریخ بغداد.  ٥
  .۷۵، ص ۳، جالوافی بالوفیات؛ کتبی، ۷۶، ص۲، جمرآة الجنانیافعی، ؛ ۱۶۲، ص ۱۱، ج المنتظمابن جوزی، .  ٦
  .۱۶۰، ص ۹، جتھذیب التھذیبعسقالنی، .  ٧



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    328

   1.اندکردهحسین بن فهم نقل 
 و با شرح احوال صـحابه، عالمـان مدینـه،    شود یآغاز م 9پیامبراین کتاب با سیره 

ن، بغـداد،  یمکه، طائف، یمن، یمامه، بحرین، کوفه، بصره، جزیره، انـدلس، واسـط، مـدا   
 2.ردجلد پایانی آن به زنـان اختصـاص دا   .یابدمیاسان، ري، همدان، قم و انبار ادامه رخ
ل آورده است که این نکته و نیـز اتصـال   کام اًسعد شرح حال افراد را مفصل و تقریب ابن

  . گردد از مزایاي کتاب محسوب می ،مصادر روایات
، هیثم بن عدي )ق204م (، هشام کلبی )ق 207م (واقدي  يها ابن ندیم کتاب

سعد در این اثـر را دانسـته    منابع مورد استفاده ابن) ق235م (و مدائنی ) ق207م (
آثار موسـی بـن   . واقدي استفاده کرده است بیش از همه ازاو  ،در هر حال 3.است

 195م (، ولید بن مسـلم امـوي   )ق170م (ن بن نجیح اعقبه، ابو معشر عبد الرحم
  . ها بهره برده است دیگر آثار مکتوبی که وي از آن ازو فضل بن دکین ) ق

از جایگـاه ارزشـمندي    ،شـد  نگاشـته این کتـاب در میـان آثـاري کـه بعـدها      
 کردنـد؛ به آن مراجعه می انیرجال ویژهاسالمی به  نگارانریخاست که تابرخوردار 
داده انجـام  ) ق 279م (شـاگردش بـالذري    راسـعد   نقل روایات ابن نیتر گسترده
قـال،  ، حـدثنی «بیش از هفتصد بـار عبـارات    االشراف انسابوي در کتاب . باشد

کثیـر در  پس از او ابن اًکاربرده است و ظاهر ، را به»اخبرنا محمد بن سعد حدثنا یا
 )مقدمـه (در استیعاب ) ق463م (عبدالبرخود، ابن در تاریخ ، طبريالبدایه و النهایه

، الغـارات ، المنتظم نیز .انداز او روایت نقل کرده االنسابدر ) 562م ( و سمعانی 
، تـاریخ دمشـق  ، تهـذیب التهـذیب  ، االصـابه ، سیر اعالم النبال، ذهبیتاریخ اسالم 

استفاده  طبقاتاز جمله دیگر منابعی هستند که از  ،امتاع االسماع و لزاهرهالنجوم ا
                                                           

  .ھمان.  ١
  .۱۱۲ -۱۱۱، ص فھرستابن ندیم، .  ٢
  .ھمان.  ٣
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 النـووي الـدین محیـی  المجمـوع روایی سنی مانند  يها سعد در کتاب از ابن. کرده
روایـی   يهـا  و حتـی کتـاب   ماردینی الجوهرالنقیبیهقی،  يالکبر سنن، )ق 676م(

 و )ق 588م(ابن شهرآشـوب   طالب یمناقب آل ابخراز قمی،  االثر هیکفاشیعه مثل 
  .اند روایاتی را آورده) ق 1390م (عالمه امینی الغدیر

-شـرق میالدي به کوشـش ادوارد زاخـائو و    1918 -1904این کتاب در سال 

دیگر در هشت جلد در لیدن به چاپ رسید اما نسبت به نسخ موجـود از   شناسان
صـحابه و تـابعین اهـل مدینـه     در طبقـات   ییها یآن در کتابخانه استانبول، افتادگ

از آن جمله بـود   7و امام حسین 7مربوط به زندگانی امام حسنبخش . داشت
ده و یازده مجله تراثنا  يها قمري در شماره 1408که عبدالعزیز طباطبایی در سال 

  .کردمنتشر آن را 
  

  سعد در طبقات ابن 7امام حسن
سـعد   ، ابـن 9در میـان صـحابه پیـامبر    7به جهت قرار گـرفتن امـام حسـن   

کسانی را ذکـر   ،وي در این طبقه. را ذیل طبقه پنجم آورده است ایشانحال  شرح
ـ  چیو در هـ  نـد خردسـال بود  9کرده که در زمان رحلت پیـامبر  از غـزوات   کی

  .در جزء هشتم کتاب قرار دارد 7شرح زندگی امام حسن. ت نداشتندشرک
نقل  7ل مفصلی را از زندگی امام حسنحا شرح ،روایت 186سعد در  ابن
دو ( 8ذکـر اذان در گـوش حسـنین   : از نـد عبارت آن يبند عنوان. است کرده

چهـارده  (  8راشیدن موي سر حسنینت؛ )چهار روایت(؛ عقیقه امام )روایت
ـ  7؛ شـباهت امـام حسـن   )ده روایـت ( 8حسـنین  يگـذار  ؛ نـام )روایت  هب
آن نسـبت بـه امـام و سـخنان      9؛ مهرورزي پیـامبر )شش روایت( 9پیامبر

روایت در این بخـش و چهـار روایـت در     26( 7مام مجتبیحضرت درباره ا
پـنج  (  نـد به امـام آموخت  9؛ دعاهایی که پیامبر)کتاب يها ضمن دیگر بخش
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بقیـه مطالـب بـدون    ). هفـت روایـت  (  7و انگشتر و خضـاب امـام  ) روایت
ها حول یک موضوع در  رشگزا اًعموم .به شکل پراکنده آمده است يبند عنوان

 ورهـاي مـذک   ناها را ذیل این عناوین به عنو آن توان یکنار هم بیان شده که م
؛ رابطـه امـام   )پنج روایت( 7دوره امام علی يها شرکت امام در جنگ: افزود

پـنج  ( ؛ حیات اقتصـادي امـام   )روایت شش(با معاویه و امویان پس از صلح 
از آغاز تا  با امام ؛ جنگ معاویه)روایت چهار( 7؛ بیعت با امام حسن)روایت
؛ علـت  )سـیزده روایـت  (امـام   يهـا  ؛ ازدواج)هجـده روایـت  (صلح  برقراري

؛ امـام در مدینـه   )روایـت  سی وهفت( مراسم دفنوصیت و  و درگذشت امام
  .و روایاتی در موضوعات متفرقه) روایت پنج(

ان ایشان آغاز کـرده  درباره فرزندان امام و مادر ،وي این بخش را با ده روایت
بـه همـراه نـام مادرشـان      جـدا اند به صورت  فرزندانی که از یک مادر بوده. است

. اند اند، مشخص شده فرزند داشته 7زنانی که از امام حسن بیترت نیا آورده که به
بنـابراین  . بدون سند آمـده اسـت   ،سعد این ده روایت بر خالف روش معمول ابن

تعداد همسران و کنیزان صاحب فرزند امام شـامل ده تـن و فرزنـدان     ،ها گزارش
 درجالب است  1.اند بوده کنیزانتن، هفده نفر از زنان آزاد و هشت نفر از  25امام 

امام را ذکـر   يها هاي مربوط به ازدواج گزارشصفحات بعد، هنگامی که خواسته 
   2.و بیان کرده است يآور عکند، روایات مبنی بر مطالق و مزواج بودن امام را جم

  :عبارتند از 7برخی از موضوعات کتاب درباره امام مجتبی
  
  7امام حسن يگذار نام. 1

روایـت   سند. آورده است 7مجتبیامام  يگذار نام دربارهسعد ده گزارش  ابن
                                                           

  .۲۲۶ -۲۲۵، ص ۱، الخامسهطبقات الکبری.  ١
  .در ادامه خواھد آمد.  ٢
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در  هـا را  ایـن گـزارش  . رسـد  یشیعیان مرروایت دیگر به غی از میان آن به شیعه و
  :قرار داد توان یچند دسته م

از  7سه روایت از میان این روایات با طرق مختلف از زبـان امـام صـادق    .1
گذارده شد و نام  9توسط پیامبر 8نقل شده که نام حسنین 7پدرش امام باقر

حسـنین توسـط امـام     يگذار ها به نام این گزارش 1.حسین از حسن مشتق گشت
  .اند اشاره نکرده 7علی
از پـس   7مدبن عقیل نقل شده که امام علیبن محعبداهللاروایتی دیگر از . 2 

را جعفر نهاد اما  7را حمزه و نام امام حسین 7نام امام حسن 8تولد حسنین
   2.ها را به حسن و حسین تغییر داد آن 9با دستور پیامبر

کـه در ادامـه،    رسـد  یاسحاق مدو روایت دیگر که هر دو به طرق مختلف به ابی .3
این مضمون را بیـان   ،پایان یافته 7هانی سپس به امام علیبنها به هانی سند یکی از آن

آن را بـه حسـن    9اما پیامبر ،را حرب نهاده بود 7نام حسن 7اند که امام علی کرده
  3.نیز تکرار شد 7گذاري امام حسین سپس این اتفاق در نام. تغییر داد

، بیـان شـده   7ابی الجعد به نقـل از امـام علـی    روایتی دیگر نیز که از ابن .4

                                                           
شیخ صدوق این گزارش را از حسن بن محمد بن . تر در منابع معتبر شیعی نیز ذکر شده است این روایت با سند کامل. ١

ود بن قاسم از عیسی از یوسف بن یعقوب از ابن عیینة از عمرو بن دینار از ویحیی علوی از جد شیخ صدوق از دا
الحسن جاءت به إلی النبی فسماه حسنا فلما ولدت الحسین جاءت به  3لما ولدت فاطمة«: عکرمة نقل کرده است

اوی اول با منابع روایت با تفاوت اندک و با اشتراک سه ر ».اّهللاٰ ھذا أحسن من ھذا فسماه حسیناإلیه فقالت یا رسول
  .۵۸، ص معانی االخبارصدوق، ؛ ۱۳۹ص  ،۱ج ،  علل الشرائعصدوق، . (سنی مشترک است

ابن حنبل و ابی  مسندابن شھرآشوب و عالمه مجلسی روایت را از . این گزارش در منابع شیعی ھم آمده است .٢
) ۲۵۱، ص ۴۳، جبحاراالنوارمجلسی، ؛ ۳۹۷، ص۳، جطالب یابآل  مناقبابن شھرآشوب، .(اند یعلی ذکر کرده

اما در منابع ) ۴۸۸، ص۱، جکشف الغمهاربلی، .( اربلی نیز این گزارش را بدون سند از جنابذی نقل کرده است
 .معتبر شیعه این گزارش یافت نشد

ام مناقب ام: کن. (در برخی منابع شیعی نیز وارد شده است اسحاق از ھانیاین گزارش از اسرائیل از ابی .3
  .)٢٢١، ص٢، جامیرالمؤمنین
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را حرب بگذارد که بـا   7دوست داشت نام حسن 7امام علیدارد که میاظهار 
در . نـد رو شد و ایشان نام حسنین و نیز محسن را برگزیدهروب 9مخالفت پیامبر
هـارون   نام فرزنـدان  فرزندانش هم خواستند کهمی 9پیامبر، ها آمده این گزارش

  1.باشد )شبر و شبیر و مشبر(
ـ  8روایتی نیز نقل شده که نام حسـنین  .5 ـ ازا شیپ و در زمـان جاهلیـت    نی

   2. وجود نداشت
هـاي   گـزارش . است 8حسنین يگذار چگونگی نام گر انیب ،چهار دسته اول

سـعد ایـن    کـه ابـن   آمـده بـه اشـکال مختلـف     ،در منابع 7امام حسن يگذار نام
  . کامل بیان کرده است باًیها را تقر گزارش

امـام   توسـط  8گـذاري حسـنین   نـام روایتی در منابع شیعه وجـود دارد کـه   
و حتی تمایل امام به نامی خاص را بیان نکرده و گفته اسـت زمـانی کـه     7علی

 9در این زمینه از پیـامبر  ه کهفرمود 7، امام علیندپیامبر نام نوزاد را سؤال کرد
   3.پیشی نگرفته و نام نهادن فرزندان را به عهده ایشان گذاشته است

  
  9به پیامبر 7شباهت امام حسن. 2

را به  7هایی است که شباهت امام حسن رشذکر گزا ،سعد موضوع بعدي ابن
                                                           

شیخ صدوق از امام . در منابع روایی شیعی نیز آمده است 7نام حرب از سوی امام علین گزارش دوست داشت .1
از اسماء بنت  7نیالعابد نیاز امام ز 7از امام باقر 7از امام صادق 7از امام موسی بن جعفر 7رضا

فتال  )٢٥، ص  ٢ج ،7الرضاعیون االخبارصدوق، (چنین روایتی را آورده است  3عمیس از فاطمه زھرا
، ١، جروضه الواعظیننیشابوری، .(این روایت را بدون ذکر سند از اسماء بنت عمیس آورده است نیز نیشابوری

نت از اسماء ب 7و نیز از امام سجاد 7ابن شھرآشوب این گزارش را از ھانی بن ھانی از امام علی) ٣٥٢ص
 یستاما این گزارش خالی از نقد ن ؛)١٨٩، ص٣، جطالب یابمناقب آل ابن شھرآشوب، .(ده استکرعمیس نقل 

  .است مردودو 
 .۲۴۳، ص۱، الخامسهالکبریطبقات .٢
  .۵۷، صاالخبارمعانیصدوق، ؛ ۱۹۷، صاالمالیشیخ صدوق،  .٣
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یک روایت از امـام   ،در میان شش روایت. اند با اسناد مختلف بیان کرده 9پیامبر
از آن به پایین  7از سینه تا سر و امام حسین 7نقل شده که امام حسن 7علی

اولین سـند مـدون از ایـن     ،حنبلاحمدبن مسندگویا کتاب . ندبود 9شبیه پیامبر
و سـپس   1نقل کرده 7هانی از امام علیبناسحاق از هانیروایت است که از ابی

اند و البته از جملـه   آن را آورده 3عبدالبرو ابن 2سنی مثل ترمذي نویسندگاندیگر 
-گرچه این روایت در منابع منـاقبی و دالیـل   4.روایات ضعیف شمرده شده است

در منابع معتبر شیعه یافت نشد و منابع معتبـر تنهـا بـه     5،نگاري شیعه نفوذ نموده
   6.اند اشاره کرده 9شباهت امام به پیامبر

در برخـی منـابع شـیعی بـا     هاي این بخش سند شیعی نداشته و  دیگر گزارش
   7.همین اسناد روایت شده است

  
  7به امام حسن 9محبت پیامبر. 3

و بیان مهرورزي  7امام مجتبیدرباره  9سخنان پیامبر ،سعد عنوان بعدي ابن
روایـت در ایـن قسـمت     27سـعد   ابـن . نسبت به ایشان است 9حضرت رسول

تـوان بـه سـه     است، می 9رسخنان پیامب دربارهکه  را دوازده روایتی. آورده است
و  7امام حسن است که 9این سخن پیامبر دربارهپنج روایت  :کرد میدسته تقس

                                                           
  .۹۹، ص ۱، جمسنداحمد بن حنبل،  .١
  .۳۲۵، ص ۵، جسنن ترمذی .٢
 .۳۸۴، ص ۱، جاالستیعاب، لبرابن عبدا .٣
 .۵۰۸، ص ضعیف سنن ترمذیالبانی،  .٤
، دالئل االمامهطبری، ؛ ۹۷، ص ۳، جشرح االخبارمغربی، ؛ ۲۵۵، ص مناقب االمام االمیرالمومنینکوفی، : کن .٥

 .۲۲۸، ص ۳، جمدینه المعاجزبحرانی، ؛ ۱۵۹ص 
  .۵، ص ۲، جارشاد مفید، .٦
  .۵۵۰، ص ۱ج ،کشف الغمهاربلی،  .٧
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 :انددیگر که گزارش داده يا دسته. اندرا سید جوانان بهشت خوانده 7امام حسین
که کودك بـود   7آوردند و اما حسن 9یامبرپروزي طبقی از خرماي زکات نزد 

خرمـا را از   9در این هنگام پیامبر .از میان آن خرما برداشت و در دهان گذاشت
  1.»حرام است 9زکات بر آل محمد« :ندو فرمود نددهان امام خارج ساخت

ان « : ندافرموده 7درباره امام حسن 9دسته دیگر پنج روایت است که پیامبر
این گـزارش کـه بـا     2».ین من المسلمینابنی هذا سید و ان اهللا سیصلح به بین فئت

بـا اسـناد مختلـف در     3اندك در منابع معتبـر اهـل سـنت وارد شـده،     يها تفاوت
خـتم شـده امـا دربـاره      9همه سلسله اسناد به پیـامبر . آمده است يالکبر طبقات

اتحاد ندارنـد و بـه نظـر     ند،این سخن را فرمود 9امبریکه پ هاییمکانموضع و 
گویـا  . انـد تکرار کـرده  مختلف این سخن را هايمکانبارها در  9پیامبر رسد یم

امـا بـا   . کند يآور این حدیث را به هر شکلی که نقل شده جمع کوشیدهسعد  ابن
چنین حدیثی نقل نشـده و تنهـا در منـابع     میابی یدر م ،رجوع به منابع معتبر شیعه

 رسـد  یبه نظـر مـ   .معتبر و مناقبی شیعه با سلسله سند غیرشیعی نقل شده استنا
توجیه قابل قبـولی   7به زعم خود براي صلح امام حسن که برخی منابع براي آن

ایـن روایـت را از    ،و آن را موجب خرسندي خدا و رسولش نشان دهنـد  بیاورند
باشد تا  ساخته امویان ،این روایت رسد یبه نظر م که یدرحال 4؛اند گرفتهمنابع سنی 

نشـان   9را تقدیر الهی و عملی مورد رضاي پیامبر 7به نوعی صلح امام حسن

                                                           
  .۳۶۸، ص ۱، الخامسهطبقات الکبری .١
تاریخ ؛ ذھبی، ۲۱۹، ص۶، ج، البدایه و النھایهکثیر؛ ابن۳۸۴، ص۱، جاالستیعاب، لبر؛ ابن عبدا۲۵۶، صھمان .٢

 .۳۹۵، ص ۱، جاالسالم
؛ ۵۱۶ص ،المصنف ؛ ابن ابی شیبه،۳۸، ص۵ج ،مسند احمد؛ ۱۸۴، ص۴و ج ۱۶۹، ص۳، جصحیح بخاری .٣

  .۳۸۶، صاالستیعاب
مرآة مجلسی،   ؛۵۲۸و  ۵۲۰، ۵۱۹ج، ص ،کشف الغمهاربلی، ؛ ۲۰، ص۴و ج۱۴۰، ص۱، جطالب یابآل  مناقب .٤

 .۶۷، ص ۱۱ج ،سبل الھدیصالحی شامی، ؛ ۴۱۲، ص ۱، جاعالم الوریطبرسی، ؛ ۲۴۳، ص۱۲، جالعقول
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بـا رضـایت یـاد     موضوعاز این را  9پیامبر ،در این گزارش که نیا ویژهدهند به 
ردیـف  گروهی از مسلمانان و هـم  ،و با پذیرش آن، معاویه و همراهان او اندکرده

نه گروهی کـه بـه شـکل نامشـروع      ،دنگرد یو یارانش محسوب م 7امام حسن
 وضـوع در برخی منابع تـاریخی نیـز ایـن م   . ندگرفت 9را از فرزند پیامبر خالفت
که معاویه پس از صـلح بـا شـادمانی ایـن سـخن را نقـل کـرد و آن را بـه          آمده
   1.منتسب ساخت 9پیامبر

 7بـه امـام حسـن    9مهرورزي و شدت محبت پیـامبر  دربارهپانزده روایت 
بوسـعید خـدري، زهیـربن    ایـن روایـات از ابـوهریره، بـراء بـن عـازب، ا      . است

عباس، علی بن یزید و زید بن ن، ابنااقمر،عمیربن اسحاق، ابوسلمه بن عبدالرحم
با همان اسناد در منابع شـیعه موجـود    ،این روایات ازبرخی . ارقم نقل شده است

سـعد   هـاي ابـن   با گـزارش  نیز در محتوا ،عالوه بر سند ،و در برخی موارد 2است
  3.اختالفاتی دارد

 
  ي امامها ازدواج. 4

ده روایت درباره فرزندان امام و مادران ایشـان آغـاز    سعد زندگی امام را با ابن
تـن و همسـران و کنیـزان     25تعداد فرزندان امام  ،ها گزارش نیبنابرا. کرده است

 دربـاره دوازده روایـت دیگـر    ،حال نیباا 4.اندبوده صاحب فرزند امام شامل ده تن
                                                           

  .۴۳۰، ص۲، جالذھبمروجمسعودی، ؛ ۴۹۱، ص ۱، جاسدالغابهاثیر، ابن؛ ۳۸۶ص  ،۱، جاالستیعاب .١
 .۵۴۹و  ۵۲۰، ص۱، جکشف الغمه؛ ۲۴۹ص  ،امالیطوسی، : کنبرای نمونه  .٢
 9در نزد پیامبر 7حسین مو اما 7یکی از احادیث این بخش درباره کشتی گرفتن امام حسن ،نمونه رایب .3

تر را در  چرا کودک بزرگ« :پرسیددر این ھنگام عایشه از ایشان . ندکرد یرا تشویق م 7حسن ایشاناست که 
را جبرئیل تشویق  7حسین«: در جواب فرمود 9پیامبر ».دیکن یتر تشویق م مقابل کودک خردسال

عایشه از  یجا نقل شده و در آن به 7در برخی منابع شیعه این گزارش با تفاوت در سند از امام علی ».کند یم
  .)١٠١، ص االسنادقربحمیری، ؛ ٤١٤، ص ٢، جفئالطرا، طاووسابن . (برده شده است نام 3حضرت فاطمه

  .۲۲۵، ص ۱، الخامسهالکبریالطبقات.  ٤
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از جملـه   ،دهد ایـن موضـوع   نشان می ،حجم این روایات 1.ي امام استها ازدواج
ادي انجام داده یي روایات آن تالش زآور جمعبراي  نویسندهموضوعاتی بوده که 

مطالق دانسته و روایات دیگر  آشکاراامام را تلویحاً یا  ،هشت روایت و درا .است
سند شش روایت شـیعی و بقیـه    ،از این میان. ي امام استها ازدواجنیز مربوط به 

و  ها ازدواجاست که از  7جمله روایتی منسوب به امام علیاز . استغیر شیعی 
ابراز نگرانی کرده که مبادا قبایل را با او دشـمن   7ی امام حسندرپ یپي ها طالق
زنان  که نیامردم را از  7نقل شده امام علی 7امام باقردر روایتی دیگر از  2.کند

   3.ندو او را مطالق خواندفرمودند در آورند منع  7امام حسنرا به عقد 
  
  7صلح امام حسن. 5

و عنـوان  » مبایعه اهل العراق للحسن و مایشترط علـیهم « سعد ذیل عنوان  ابن
ه وقایع سیاسی این دوره و صـلح  ب» تنازل الحسن و الصلح بین المسلمین« بعدي 

 ،ابن اسعد با انتخاب ایـن دو عنـوان   رسد یمبه نظر . امام با معاویه پرداخته است
بیعت اهل عراق بـا  «رت او در عنوان اول در کنار عبا. ه استداشتبر نکاتی تأکید 

خواسته در همان ابتدا توجه  ،»ها شرط کرد با آن چه آنو « عبارت » 7امام حسن
ها با کسی که امام با او در جنگ باشد  جنگ آن«مبنی بر 7را به شرط امام حسن

و تصمیم امام بـر صـلح را    زدمعطوف سا» با کسی که امام با او صلح کند و صلح
خواسـته   ،ظاهراً با قید بیعـت اهـل عـراق    که نیاضمن . شود یادآوراز همان ابتدا 

 7ي امام حسـن ریگ کناره« در عنوان دوم . بیعت با امام را به عراق محدود نماید
قرار  گرید کدر کنار یرا  7سن، معاویه و شامیان و امام ح»و صلح بین مسلمانان

                                                           
 . ۳۳۴و ۳۰۴،، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۲۹۲،  ۲۹۰ ،۲۸۹ ، صھمان .١
  .؛ این گزارش در منابع روایی شیعه یافت نشد۳۰۱، ص ھمان .٢
  .۵۶، ص۶، جکافیکلینی، ؛ ۳۰۲، ص ھمان .٣
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  . سازدمی مایاني امام نریگ کنارهو به شکلی حسن رضایت خود را از  دهدمی
و بیعت او با مـردم   7ي امام پس از شهادت امام علیها خطبهاو با روایتی از 
   .آغاز کرده است

پـس از درگذشـت    7امام حسن: دیگو یم حارث بن ریاحقول در روایتی از 
گرچـه مـردم از آن    ندکه در آن فرمان خدا را آمدنی دانست ندي خواندا خطبه ،پدر

سپس عدم تمایل خود را با ریخته شـدن خـون مسـلمانان بـراي     . ناخشنود باشند
امام به جنگ  بی میلیخواسته  ،ن ابتدااوي از هم. کردندرسیدن به حکومت ابراز 

این خطبـه را پـس از درگیـر     امام ،طبق گفته منابع دیگر که یدرحال ،را نشان دهد
و تعدادي از سـپاه امـام و    ندشدن با معاویه و دلسرد شدن از سپاه خود بیان کرد

و  نداین سخنان را حمل بر تصمیم امام بـر صـلح دانسـت    ،خوارج موجود در سپاه
 ،بیعت کرده بودند ماممردم و کسانی که با ا اشاره کرده که سپس 1.شورش کردند

بـه  . تا به جنگ معاویه برود و امام را به این کار تحریک کردندخواستند  یشاناز ا
نه بـه  ، سعد مایل بوده امام را خواهان صلح با معاویه معرفی کند رسد ابن نظر می

پردازند میبه شورش سپاه امام  نیازا پس. یشانسبب سستی سپاهیان و همراهان ا
او . ایجـاد شـده بـود   ی دشمن و پراکندن خبر مرگ قـیس  پراکن عهیشاکه به سبب 

امام طی . ن پرداخته استیبه کاخ مدا حضرتبه زخمی شدن امام و رفتن سپس 
 سـلمه  بـن  عمرو  ندسپاه خویش و کوفیان ابراز داشت ازي ناراحتی خود را ا خطبه
 تقاضاي او از و ندفرستاد همعاوی پیش يا نامه همراه را او و ندفراخواند را ارحبی
   .دنواگذار او به را حکومت شرط سه با که ندکرد صلح

حواشی ایـن   دربارهاما روایات زیادي  ،تمام شرح او از جنگ امام همین است

                                                           
البالغه ابن ابی  جلوه تاریخ در نھج ؛ ۳۴، ص ۳، جانساب االشرافبالذری، ؛ ۲۱۷، ص اخبارالطوالدینوری،  .١

  .۳۸، صالحدید
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روایات نسبتاً طویلی درباره وقایع پـس از صـلح ماننـد     سپس. آورده است اتفاق
بیان کـرده   نامه صلحي امام پس از صلح و مفاد ها خطبهاعتراض شیعیان به صلح، 

، تعلـق خـراج   7کوفـه در اختیـار امـام حسـن     المـال  تیـ بتن او قرار گرف. است
مفاد  به عنوان در حضور ایشان را 7سا به امام و ترك لعن امام علیدارابگرد و ف

سعد بـه جـز دادن خـراج دارابگـرد و فسـا بـه امـام،         ابن. معاهده ذکر کرده است
که البته برخـی منـابع    1.روایاتی در انجام شدن دیگر تعهدات توسط معاویه آورده
  2 .معتقدند معاویه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد

  
  7مجتبیدرگذشت امام . 6

ي از این بخش را به روایات مربوط بـه وفـات   ا صفحه 35سعد حجم زیاد  ابن
هـاي   گـزارش : ها را به دو دسـته تقسـیم نمـود    توان آن امام اختصاص داده که می

هاي مربوط به مراسم تدفین  ذشت امام و گزارشمربوط به چگونگی و علت درگ
  .و کم و کیف آن

سعد هفت گزارش درباره مسمومیت امام آورده و علت درگذشت امـام را   ابن
در  ،چه کسی امام را مسموم ساخت که نیااما درباره  ؛داند یممسموم شدن ایشان 

شنیدم « :گویدمییی دیگر با تردید درجا 3.به جعده نسبت داده استروایتی آن را 
   4».معاویه دستور داد تا به او سم بخورانند ندیگو یمبرخی 

در کنـار قبـر    یشـان امویان از دفـن ا  جلوگیريتدفین امام و  موضوع نویسنده

                                                           
  .۳۲۲، ص۱، ج الخامسه طبقات کبری .١
 .۸، صالبالغه ابن ابی الحدید جلوه تاریخ در نھج؛ ۱۲۴، ص ۴، جتاریخ طبری .٢
  .۳۳۴، ص ۱، الخامسهطبقات الکبری .٣
نمونه  برای. (اند به دستور معاویه در مسموم ساختن امام پرداخته آشکارادیگر  ؛ برخی منابع۳۳۵، ص ھمان .٤

  .)۵، ص۶، جالبدء و التاریخمقدسی، ؛ ۶۰، صمقاتل الطالبییناصفھانی،  ابوالفرج: کن



 339    يالکبر طبقاتکتاب در  7مجتبی حسنامام 

در ایـن بخـش   . را مفصل در چنـد روایـت طـوالنی بیـان کـرده اسـت       9پیامبر
که نزدیک بـود بـه درگیـري نظـامی      هیام یبنو  هاشم یبني لفظی میان ها يریدرگ

منابع دیگر معموالً این بخش را در ایـن حـد   . با جزییات بیان شده است بینجامد
که نقش اصـلی در   بود ها مروان کسی بر اساس این گزارش. اند مفصل بیان نکرده

را بـه ایـن کـار     هیام یبن او .را داشت 9جلوگیري از دفن امام در کنار قبر پیامبر
این نکته را سعد نقش عایشه را با عباراتی کوتاه بیان کرده و تنها  ابن. دتحریک کر

نزد  اش خانوادهو  7امام علیاو گفته بود این کار عملی نخواهد شد و  کهآورده 
ـ گو یماو . کار مروان آورده است تأییدسخنانی در  سپس 1.نداو پسندیده نیست : دی

و خلیفـه   9کس دیگري در کنار پیامبر که نیاکردند و  تأییدمردم کار مروان را «
 کردي، خوبی کار" :گفتند یم مروان به و دانستند یم بزرگ خطایی ،شود دفناول 
به ذهـن خواننـده ایـن     با این سخنان، وا 2.»"باشد آنان با چهارمی نفر هرگز نباید

  .کند که براي تأیید کار مروان و عایشه تالش کرده است مطلب را متبادر می
 

  نقد و بررسی
 توجه کردنکاتی به  الکبري الطبقاتدر کتاب  7در بررسی حیات امام حسن 

  :شود یم ها اشارهبه آنکه به اختصار 
  امام توجه به حیات اجتماعی) الف

خصوصـاً   7در شناخت وقایع زندگی امام حسن يالکبر طبقاتاهمیت کتاب 

                                                           
امویان و نقش عایشه در جلوگیری از دفن امام  جلوگیری؛ یعقوبی در تاریخ خود به ٣٥٦، ص الکبریطبقات .١

را  9در کنار پیامبر دفناجازه  گفت یبود و م عایشه سوار بر شتری«:گوید یم ،پرداخته 9در کنار پیامبر
قاسم بن محمد بن ابی بکر نزد او آمد و ماجرای جنگ جمل و این که آنان ھنوز از بابت آن  .»داد منخواھ

؛ ٢٢٥، ص ٢، جتاریخ یعقوبی. (عایشه بازگشت ،اش یادآور شد و از این روی عمه هشرمسار ھستند را ب
 .)١٩٤، صتاریخ گزیدهمستوفی، 

 .۳۵۶، صھمان .٢
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بـا حجـم    این زمینـه در سعد  روایات ابن. نیست شدنیانکار زندگی اجتماعی امام 
وي . گـردد  ییکی از مزایاي کتاب محسوب مکه ده است ش يآور نسبتاً زیاد جمع

بـه   تـوان  یتر مـ  که در دیگر منابع تاریخی کم اشاره کردهنکاتی از زندگی امام به 
، تراشـیدن  يگذار هاي او درباره عقیقه امام، نام از جمله گزارش. ها دست یافت آن

 9با امام و سخنان ایشان درباره او، دعاهایی که پیمبر 9برسر ایشان، رفتار پیام
ورود  .امـام  يهـا  ازدواج و ، انگشتر امـام و نقـش نگـین آن   ندبه امام آموخته بود

به شکلی از نگاه اجتماعی  ،سعد که با گزارش فرزندان امام و مادرانشان است ابن
  .دهد یسعد به تاریخ گواهی م ابن

. آورده اسـت  7گذاري امام حسـن  نام دربارهزارش سعد ده گ ابن ،نمونه براي
 اًاین ده گزارش تقریبـ . رسد سند برخی به راویان شیعه و برخی به غیرشیعیان می

گفت  توان یکه در این موضوع وجود دارد و مشود شامل میهایی را  تمام گزارش
  . جامع و کامل بیان شده است

 هاي مناقبی غلبه گزارش) ب

را  يالکبـر  طبقـات در  7حال امـام حسـن   از شرح يا عمدهمناقب امام بخش 
فضایلی که به سبب : سعد فضایل امام را در دو بعد دیده است ابن. دهد یتشکیل م

در امـام   در ایشان موجودیت یافته و فضایلی کـه مسـتقالً   9قرابت امام با پیامبر
یسـته شـده و   هـا نگر  تر بـه آن  بسیار برجسته ،البته در بعد اول. وجود داشته است

که  يا به گونه. گردیده يآور هاي مربوط به این فضایل با دقت بسیار جمع گزارش
  .رسد یکتاب در ابتدا، مناقب نگاري به نظر م

، ذکر شباهت امام 9امام و عقیقه ایشان توسط پیامبر يگذار مواردي چون نام
 فرمودهورد ماین نسبت به امام و سخنانی که در  9، مهرورزي پیامبر9به پیامبر

سـعد بـراي امـام در سـایه      ، از جمله مناقبی است که ابناندچه به او آموخته و آن
مواردي چون زهد و سخاوت امام که به شکل . است آورده 9قرابت او با پیامبر
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پراکنده در شرح زندگی امام وجود دارد و بخش محـدودي از روایـات را در بـر    
به عنوان یک انسـان عـادي    7امام حسن برايسعد  فضایلی است که ابن  گرفته،

  .قائل است
  

  ها مدارانه گزارش انتخاب ارزش
در برخـی موضـوعات دچـار     ،سعد گاه در گزینش روایـات  ابن رسد یبه نظر م

 ،در ابتداي شرح زندگانی امام به تفصیل ،مثال براي. ارزشی شده است يها انتخاب
فرزند و ده همسـر اعـم از زنـان     25از فرزندان امام را همراه مادرانشان یاد کرده و 

 دوازده ،شـرح زنـدگانی امـام    يال در البـه  سـپس . امام نام برده است کنیزانآزاد و 
 هشت ،و بیان کرده که از میان این تعداد يآور امام جمع يها گزارش درباره ازدواج

امام را به مزواج و مطـالق بـودن مـتهم نمـوده بـه       اًروایت به صراحت و یا تلویح
نـامعلوم بـودن نسـب و قبیلـه     . است نکرده اعتنا ابتداي بخش  يها تناقض گزارش

درسـتی   ،ها در منابع تـاریخی  همسران امام و زنان مطلقه ایشان و نام برده نشدن آن
نی که قائل به هفتصد همسـر بـراي   یابوالحسن مدا. بردمیاین روایات را زیر سؤال 

توانسته تنها یازده نفـر را   1شهور دانسته شده،شناسان م از نسب که یامام بوده، درحال
ها از پنجاه نفر تـا   تعداد همسران امام در این گزارش. 2به عنوان همسر امام نام ببرد
 .رسـد  طبیعی به نظر نمی ،وجود چنین اختالفی در تعداد. نهصد نفر در نوسان است
ها هم  و مادران آن 4نفر گفته شده 25تا  3بین هفت نفر 7تعداد فرزندان امام حسن

در این میان نیز خبري . ها ثبت شده است ولد بودن یا آزاد بودن آن با نام و نسب، ام

                                                           
  .۴۰۱-۴۰۰، ص۱۰، جسیر اعالم النبالءذھبی،  .١
  .۲۸۸-۲۸۰، ص7فی عدد زوجات االمام الحسنالقول الحسن البلداوی،  .٢
 .۷۷۴، ص۲ج ،آفرینش و تاریخمقدسی،  .٣
 .۲۲۶-۲۲۵، الطبقه الخامسه، الجزء االول، صالکبریطبقات .٤
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شاهدي  7تعداد فرزندان امام حسن. از زنان دیگري که براي امام ادعا شده نیست
  1.یشان استبر تعداد اندك همسران ا

بــاره امــام را در 9پیــامبر نمونــه دیگــر، وي در میــان روایــاتی کــه ســخنان
: نـد افرموده 7درباره امام حسن ایشان که آوري کرده پنج روایت را جمع،ذآورده

این گزارش که با  2».ان ابنی هذا سید و ان اهللا سیصلح به بین فئتین من المسلمین«
بـا اسـناد مختلـف در     3اندك در منابع معتبر اهـل سـنت وارد شـده ،    يها تفاوت
خـتم شـده امـا دربـاره      9همه سلسله اسناد به پیـامبر . آمده است يالکبر طبقات

 9اتفاق ندارند و گویا پیـامبر  ،این سخن را فرموده 9که پیامبرمکانی موضع و 
 کوشـیده سـعد   و یا ابن اندفرمودهتکرار  مختلف این سخن را هاییمکانبارها در 

منـابع معتبـر   ایـن حـدیث در   . این حدیث را به هر شکلی که نقل شده جمع کند
معتبر و منـاقبی شـیعه بـا سلسـله سـند      نـا شیعه نقل نشده است و تنها در منـابع  

خود براي صـلح  که به زعم  براي آن ،این منابع رسد یکه به نظر م 4آمدهغیرشیعی 
و آن را موجب خرسندي خدا و رسولش  بیاورندتوجیه قابل قبولی  7امام حسن
ایـن   رسد یدرحالی که به نظر م. اند هگرفتی این روایت را از منابع سن ،نشان دهند

را تقدیر الهی و عملی  7ن است تا به نوعی صلح امام حسنروایت ساخته امویا
از ایـن   9پیامبر ،در این گزارش که نیا ویژهنشان دهند به 9مورد رضاي پیامبر

                                                           
القول  ،بسطام البلداوی :کنمکرر امام وارد شده است  یھا تر از نقدھایی که بر اتھام ازدواجبرای اطالع بیش .١

نقد و بررسی زندگی اما « ،و معصومه اخالقی ،اّهللاٰ صفری؛ نعمت7الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن
 زمانی، احمد؛ ۳۹، ش ۹۱، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، بھار طلوع، مجله »از دیدگاه دونالدسن 7حسن

 .۲۹۶ - ۲۸۹، صحسن کیستاّهللاٰ کمپانی،  ؛ فضل۳۵۴-۳۴۰، صحقایق پنھان
، ص ۶، جالبدایه و النھایه؛ ابن کثیر، ۳۸۴، ص ۱، جاالستیعاب،لبر؛ ابن عبدا۲۵۶، ص ۱، الخامسهالکبریطبقات .٢

 .۳۹۵، ص ۱، جتاریخ االسالم؛ ذھبی، ۲۱۹
 ،المصنف؛ ابن ابی شیبه، ۳۸، ص ۵ج ،مسند احمدابن حنبل، ؛ ۱۸۴، ص ۴و ج ۱۶۹، ص ۳، جصحیح بخاری .٣

  .۳۸۶ص، ۱ج، االستیعاب؛ ۵۱۶ص 
، العقولمرآة مجلسی،   ؛۵۲۸و  ۵۲۰، ۵۱۹،ج، ص کشف الغمه؛ ۲۰، ص ۴و ج۱۴۰، ص ۱، جطالب یابآل  مناقب .٤

 .۶۷، ص ۱۱ج ،لھدیاسبل صالحی شامی، ؛ ۴۱۲، ص ۱، جاعالم الوریطبرسی، ؛ ۲۴۳، ص ۱۲ج
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جریان با رضایت یاد کرده و بـا پـذیرش آن، معاویـه و همراهـان او گروهـی از      
نه گروهـی کـه    گردد یو یارانش محسوب م 7ردیف امام حسنمسلمانان و هم

در برخی منابع تاریخی  نیز طلباین م: غصب کردندبه شکل نامشروع خالفت را 
با شادمانی این سخن را نقل کرد و آن را  ،ذکر شده است که معاویه پس از صلح

   1.منتسب ساخت 9به پیامبر
او درباره جریان جنگ امام بـا   دارانه جانبي ریگ موضعسعد و  نگاه ارزشی ابن
  .است که پیش از این گفته شد توجه جالبمعاویه و صلح نیز 

  
  روایات متناقض ) د

 متناقضآوردن روایات  ،توان وارد دانست سعد می از جمله اشکاالتی که بر ابن
و منفعالنه برخـورد کـرده    ،ها گزارشگویا وي گاهی در انتخاب روایات و . است

و  7مشاجره امـام علـی   بهاز جمله روایتی که در آن . هیچ موضعی نداشته است
در راه رفتن به سوي  7امام مجتبی ،طبق این روایت. کنداشاره می 7امام حسن

به پدر یادآوري کرد که پیش از این نیز او را از  زیآم سرزنشلشکر جمل، با لحنی 
نیـز   7امام علی. تا بازگردد خواهد یمجنگ جمل بازداشته بود و اکنون نیز از او 

این گزارش را آورده که خود  یحالدر  سعدبنا 2.او را ناسزا گفت و سرزنش کرد
براي بسیج مردم کوفه براي شرکت در جنگ جمـل خبـر    7از تالش امام حسن

 7از امام حسن 7روزي امام علی :دیگو یمروایتی آورده است که  نیز 3.دهد می
در حضور پدر سخن بگوید  که نیااز  7کند اما امام حسن یرانخواست تا سخن
در ادامـه  . دنمـو خود را از دید فرزند مخفی  7امام علی که نیاخودداري کرد تا 

و با  ند، وارد مجلس شد7مجتبی پس از اتمام سخنان امام 7که امام علی آورده

                                                           
  .۴۹۱، ص ۱، جاسدالغابهاثیر، ابن؛ ۳۸۶، ص ۱، جاالستیعاب؛ ۴۳۰، ص۲، جمروج الذھبمسعودی،  .١
 .۲۷۴ص الخامسه، ، الکبریطبقات .٢
 .۲۷۵، ص ھمان .٣
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نیـز   2.ندبر او مباهات کرد 1» میعل سمیع اهللا و بعض منها  بعض ذریه«قرائت آیه 
پس چگونـه   3به جهت حلم و ادب ستوده شده 7، امام حسنطبق روایتی دیگر

9چنین جسارتی بر پدر روا دارد که او را جانشین پیامبر
  . داند یم 4

به ستایش حضرت و  آورده 7ی امام حسندان سخنوي چند روایت مبنی بر 
روایـاتی آورده اسـت کـه در آن از     حـال  نیباااز امام مجتبی اشاره کرده،  7علی

سـخن گفـتن او را ماننـد     7نیکی یاد نشده و گفته امام علی سخن گفتن امام به
آرد کردن به وسیله شتري تشبیه کرد کـه ایـن کـار را نیاموختـه و او را حجـاب      

  5.دانست تیب اهل
  

  7مجتبی به وقایع مهم زندگی امام توجهیبی) ه
هاي موجـود   سعد گردآوري تمام گزارش روش ابن رسد یبه نظر م که یدرحال

وقـایع اساسـی دوران    به بعضـی ها،  نه گزینش برخی از آن، در یک موضوع بوده
روایت دربـاره مهـرورزي    27 که یدرحال. امام بسیار گذرا و ناقص پرداخته است

ایشـان، چهـارده    يهـا  ازدواج دربـاره دوازده روایـت   نسبت به امـام، و  9پیامبر
یـازده روایـت دربـاره درگذشـت امـام       و رباره تراشیدن موي سر ایشانروایت د

جنگ امام با معاویه و وقایع صلح به نه روایت  مربوط به هاي آورده، تمام گزارش
 تـر  بـیش که اگر روایاتی را که ارتباط مستقیم با واقعـه نداشـته و    شود یمحدود م

تنهـا یـک    بگیـریم، نادیده   ،شودشامل میامام و وقایع پس از صلح را  يها خطبه
 وجـه  یچو به ه پردازدمیصلح   نااتفاقات جنگ و جری به که ماند یروایت باقی م

به این موضوع و به مقطعـی کـه امـام     سعد ابن. دهد یتصویر گویایی به دست نم
  . نپرداخته است یسته، به شکل شاندخالفت را در دست داشت

                                                           
  ).۳۴عمران، ص  سوره آل(» و خدای شنوای داناست اند یفرزندانی که برخی از برخ« .١
 .۲۷۸ -۲۷۶، ص ۱، الخامسه الکبریطبقات .٢
  .۳۵۴و  ۲۸۰، ص ھمان .٣
  .۲۸۵ -۲۸۴، ص ۴الفتوح، جاعثم، ابن .٤
  .۲۷۸ -۲۷۷، ص ھمان .٥
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  نتیجه
 نویس یرهو س نگار تاریخهور به کاتب واقدي مشسعد نوشته ابن الکبري طبقات

، 9در میان صحابه پیامبر 7به جهت قرار گرفتن امام حسن. استمشهور بغداد 
 شـان یاحـال   و بـه شـرح   داده ياز اصـحاب جـا   پـنجم   در طبقهرا ایشان سعد ابن

 9کسانی را ذکر کرده که در زمان رحلت پیـامبر  ،در این طبقه او. پرداخته است
  .از غزوات شرکت نداشتند یک یچو در ه ندودخردسال ب

ارائـه   7ال مفصلی را از زندگی امام حسـن ح شرح ،روایت 186سعد در  ابن 
مطالـب   در مجمـوع، . پرداخته استموضوعات متنوعی از زندگی امام  و بهکرده 

 7امـام حسـن   .1: در سه دسته جـاي داد  توان یگنجانده شده در این بخش را م
  .امام پس از صلح با معاویه .3 ؛امام در دوران خالفت .2 ؛پیش از خالفت

هایی از  شامل گزارش تر بیشو  ردحجم روایات را دربر دا نیتر بیشدسته اول 
امـام   بـا  7امـام حسـن   نیـز دربـاره رابطـه   تعداد محدودي و دوران کودکی امام 

  .است 7علی
رنگ و  این قسمت از زندگی امام بسیار کم. دحجم را دار نیتر دسته دوم، کم 

بیعت مردم  بهتعداد اندکی از روایات  .کنداشاره میبه شکل گذرا بیان شده است 
  . کنداشاره می امام با امام و جنگ معاویه با

شیعیان  يریگ امام، خرده يها با امام، خطبه دسته سوم نیز گزارش صلح معاویه
صلح، رابطه ایشان با امویان و مخالفان و درگذشت  پذیرش به دلیلامام بر ایشان 
  .گردد یامام را شامل م

سعد توجه زیادي به  از نکات مثبتی است که ابن توجه به حیات اجتماعی امام
 .مشـهود اسـت   7دربـاره امـام حسـن    هاي مناقبی غلبه گزارش .آن نموده است

مدارانـه   انتخـاب ارزش ها  توان از جمله آن نقدهایی نیز بر کتاب وارد است که می
کافی به واقعه جنگ معاویه و صـلح  ناتوجه و  ، وجود روایات متناقضها گزارش

 .او با امام دانست
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  مستشرقاناز نگاه  7اجتماعی امام حسن واخالقی  سیره
  
  محمدرضا احمدي ندوشن

  
  چکیده

ــوار ــان بزرگ ــان امام ــر بیش :در می ــبت ــاجم از جان ــا و تھ  ین انتقادھ
بـه بررسـی  ،نوشـتار حاضـر. شده اسـت 7شناسان متوجه امام مجتبی شرق

 –با رویکردی توصیفی  شناسان شرقاجتماعی امام از دیدگاه  -سیره اخالقی 
-مـیضمن ارزیابی دیدگاه ایشان، آراء نادرست را نقـد  پردازد ومیتحلیلی 

 تـر بیش به بعد اجتماعی زندگی ایشـان ،پس از بعد سیاسی شناسان شرق .کند
مشخص شد کـه در بعـد  ان،شناس شرقھای  با بررسی دیدگاه .اند توجه داشته

گیری از منـابع اھـل سـنت و بـدون  با بھره ھا،آناز  تعداد زیادی ،اجتماعی
شخصـیتی  پرداختـه و امـام را آن حضـرتبه مذمت  ،بررسی مستندات آن

کـه منشـأ بسـیاری از  درحالی ؛اند و مطالق معرفی نموده! ران منزوی، شھوت
برخـی از  ،ایـن وجـود  اما بـا. تاساتقان الزم  فاقداین اتھامات مغرضانه و 

ای را مـردود چنین مسـأله ،نیز با دقت در منابع و تحلیل جامع شناسان شرق
 ،گرایانـه با نگـاھی واقع ،از ایشان نیز تعداد زیادیدر بعد اخالقی . اند دانسته
  .اند ل اخالقی امام را تبیین نمودهیفضا
اخالقی، رفتار اجتمـاعی، شناسان، فضائل  ، شرق7امام حسن :کلیدی گانواژ

  .گذرانی ازدواج، طالق، خوش
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  مقدمه
که توجـه بسـیاري    اي هستند هاي برجسته ل و ویژگییداراي فضا :بیت اهل

مظهر کماالت  9سبط اکبر رسول خدا ،در میان ایشان .اند را به خود جلب نموده
همچـون  فضایلی . ندمردم داشت همهبر  ي،و برتري آشکارندو فضایل اخالقی بود

پارسـایی، بخشـندگی،    پایـداري ، زهد، تقوا، بندگی، وقار، فروتنی، فصاحت کالم
آن حضرت با توجه به نامشان واقعاً  . ...ادب و اخالق، زیبایی صورت و سیرت و

   .حسن بودند
  : فرمایند میتوصیف  گونه اینرا  آن بزرگوار 7صادقامام 

 ؛بود ها آنین و برترین عابدترین مردم زمان خود و زاهدتر 7حسن بن علی
و گـاهی نیـز    رفـت  مـی ، پیـاده بـه حـج    آورد میچنان که وقتی حج به جاي 

، و در نطـق و بیـان از   گـوتر  راسـت مـردم   از همـه  … رفت میراه  برهنه پاي
  1.بود تر فصیح کس همه

بسـیاري از  به سرعت در حال گسترش اسـت،   :بیت جا که مکتب اهلاز آن
 تـر  بـیش و حتی استعمارگران را بر آن داشته تا به بررسـی   شناسان شرق متفکران،

شناسی  هاي اسالم و پژوهش زندیابی آن پرداهویت تشیع و عوامل جذابیت و کام
گوناگون تأثیرگذار در درخشندگی  عواملدر میان . شناسی را افزایش دهندو شیعه

ام ، و اهتمـ ردي داتـر  بـیش برجسـتگی   ،تشیع، موضـوع شخصـیت عـالی امامـان    
هاي حیـات آنـان و نیـز تحریـف و نقـد و       ي در بررسی زندگی و ویژگیتر بیش

  .شود نامه آنان یافت می اشکال در زندگی
 شناسـان، سـیره  شـرق  هـاي دیـدگاه  ضمن بررسـی  شدهسعی  ،در این نوشتار

تـاکنون  . گرددتبیین  گیري از متون معتبر با بهره 7اخالقی و اجتماعی امام حسن
 .شـده اسـت  تر نقد و بررسی با امامان و جایگاه ایشان کم مورد شناسان شرقآثار 

                                                           
  .٣٣١ ص، ٤٣ ج، بحاراالنوار. ١
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و  شناسان شرقاز دیدگاه  به موضوع امامان ،خاص یباارزشی که به شکل منبعتنها 
شـیعه در  تصـویر امامـان   پرداختـه کتـاب   7به تبع آن بـه موضـوع امـام حسـن    

ترجمه و نقـد و بررسـی   آن را شناسی است که مؤسسه شیعه اسالم المعارف دائره
ن درباره زنـدگی امـام   وبررسی دیدگاه دونالدس«با عنوان  نیز اي مقاله. است کرده
 شده که نگاشته معصومه اخالقیو خانم صفري  اهللا نعمت توسط آقاي» 7حسن

. کندمیرا واکاوي و نقد  7در مورد امام حسن نودونالدس هاي بخشی از دیدگاه
، شـبهات و اتهامـات   شناسان شرقهمسوي  هايگاهآوردن دیدضمن  ،این نوشتار

  .دهد وارده را به طور مستند و مستدل پاسخ می
  
  شناسان شرق يهمسودیدگاه  

اخالقـی امـام   هـاي ممتـاز    ویژگیبه  اهل سنت گران پژوهشتنها بسیاري از  نه
نیـز   شناسان شرقبلکه دانشمندان غیرمسلمان و از جمله  ،اند دهکراشاره  7حسن

  .اندعنایت داشتهها  بدین ویژگی
  :اند عبارتند ازبرخی از موضوعاتی که به آن پرداخته

  
  به نوادگان 9توجه ویژه پیامبر. 1

  :نویسد می کردهاشاره  شابه نواده گرامی 9توجه خاص پیامبربه  1هالیستر
بودند و آن حضرت  9بسیار مورد محبت جد خود پیامبر ،حسن و برادرش
 :گوینـد  مـی . یافت میخود تسلی فراوان  هاي نوهدر وجود  ،که پسري نداشت
شیعیان اسـت   موردتوجهحدیثی که بسیار . شباهت داشت 9حسن به پیامبر
: خـویش نشـاند و فرمـود    زانوهـاي را بـر   7پسران علی 9آمده که پیامبر

 ،پس تو نیز دوست بدار دارم؛ میرا بسیار دوست  ها آنراستی من ه بارالها، ب«

                                                           
  . John norman Hollister. 
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را بـر دوش   7حسـن  9روزي پیامبر »!دارد میرا دوست  ها آنهرکس که 
اي پسـر بـر مرکبـی عـالی     «: مردي رسید و گفـت  .کرد میبا او بازي  ،گرفته
  1».او نیز سواري بسیار نیکوست« :فرمود 9و پیامبر »!اي نشسته

  
  سجایاي واالي اخالقی. 2

 گونه اینرا  7حسناخالقی امام  هاي ویژگی ،)1977 ـ 1898( 2پطروشفسکی
  : نماید می وصف

با معاویـه منعقـد کـرد و از     اي نامه موافقتوي . بود النفس سلیمحسن مردي 
  3...حقوق خویش استنکاف نمود

  :نویسد می چنین همي و
و رأفـت   پرهیزکاريحسن از جمله سجایاي پدر خود، ]امام[روایت شده که 

 ،ن امام حسین را از مسمومیت برادرش مطلع ساختندچو. را به ارث برده بود
حسـن در  ]امـام [حسن خواست تا نام قاتل خود را فاش سازد و ] امام[او از 

 نظـر اسـت کـه از    هایی شباي برادر، زندگی دنیا « :دم مرگ چنین پاسخ داد
کشنده مرا به حال خود بگذارید تـا هـر   . گردد مینیست و ناپدید ) روشنایی(

جـا محکمـه   دیگـر برسـیم کـه آن   برابر کرسی داوري خداوند به یـک دو در 
 ولطیـف و باوقـار    امیـري  :حسن مکـارم بسـیار داشـت   ]امام[ ».عدالت است

به مردي صـد  . نبود جدال واهل نزاع  ؛و بسیار بخشنده و ستوده بود خوددار
اسـب او را در کنـارش راه    کـه  درحالیبار پیاده  25... هزار درهم عطا بخشید

بـه انـدازه    7ادله و معجـزات امـام حسـن   ... به زیارت کعبه رفت ،بردند یم
معجزات سایر امامان نیست، ولی دومین امام شیعیان این حجت مهم امامـت  

  4.را فاقد نبوده است

                                                           
  .۶۴ص، تشیع در ھند. ١

  . I. P. Petroushevsky. 
  .۵۴، صاسالم در ایران. ٣
  .۶۷ و ۶۸صھمان، . ٤
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  :نویسد می) 1978ـ  1886( 1فیلیپ حتی 
اهتمام در حل مسائل دینـی مـردم داشـت، همـتش      تر بیشحسن که ]امام[...

و زمـان چنـدانی نگذشـت کـه      شـد  می امپراتوريي غیر از اداره صرف امور
جـا  خالفت را به رقیب نیرومندش واگذاشت و به مدینه بازگشـت تـا در آن  

جـا بـه   معاویه پیشنهاد کرده بود که مال فراوانـی یـک  . مسلمین را ارشاد کند
پرداخـت شـود و نیـز مقـرري      باره یکدرهم از خزانه کوفه  میلیونپنج مبلغ 

معتبري کـه درآمـد یکـی از والیـات فـارس بـود نیـز در همـه مـدت عمـر           
  2.خودداري فرمود ها آنولی امام حسن از قبول  ؛مخصوص ایشان باشد

  : نویسد مینیز ) 1989 – 1893( 3واگلیري
بود که هرگز آرامش و متانت خویش را از دست  خو نرماو حاکمی  گویند می
به سـبب همـین تقـوا،    (؛ شخصی سخاوتمند و باتقوا بود )حلیم بود( داد نمی

  4).بارها با پاي پیاده به زیارت مکه رفت
  

  شناسان شرق يغیرهمسودیدگاه 
نسـبت بـه امامـان     شناسـان  شرق غیرهمسويدیدگاه  ،که اشاره شد طور همان
گرایانـه بـه مسـائل    و نگاه مـادي  آنانجایگاه واقعی  ناآشنایی باناشی از  ،بزرگوار

از منـابع غیرشـیعی در    گیري بهره چنین همشیعیان و  ویژهاعتقادي مسلمانان و به 
بر اساس همین  شناسان شرقنیز  7حسندر مورد امام . معرفی امامان شیعه است

پرداختـه و   ایشـان  اخالقـی  هـاي  ویژگـی به تبیین جایگـاه اجتمـاعی و    ،دو دلیل
  :اند؛ از جملهداده نشان ز آن بزرگوارا غیرمنصفانهتصویري نادرست و 

  

                                                           
  . Philip Khuri Hitti.  

  .٢٤٦ص، تاریخ عرب. ٢
 .Laura Veccia Vaglieri.  

  .۱۰۶ ص، تصویر امامان شیعه در دائرةالمعارف اسالم ؛۳۸۱۱ و ۳۸۱۰ص، ۷ج، رةالمعارف االسالمیةیدا. ٤
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  و طالق ي در ازدواجرو ادهیز .1
وارد  7شناسان بر امـام حسـن  شرقاشکالی که  اتهامات و یکی از شدیدترین

هاي  ، اتهام توجه زیاد امام به زنان و دارا بودن تعداد بسیار همسر و طالقاندکرده
  :نویسد می بارهاینفیلیپ حتی در  .ازحد است بیش

در خانـه و در   ،در منصب و کار حکومـت باشـد   که آنعلی بیش از بنحسن 
 1»!میان زنان بود

 7حسـن زنـی بـه امـام    اهانـت و اتهـام  ضـمن   نیز) 1937 ـ 1862( 2المنس
  :نویسد می

حسن داراي صـفات جـوهري میـل بـه شـهوت و احتیـاج بـه نشـاط و         
و طالق  ،را در ازدواج اش جوانیاو بهترین دوران ... است بودهپرخوري 

. انـد  که در حدود یکصد ازدواج بـراي او شـمرده  به طوري ؛بسیار گذراند
ایــن اخــالق آزاد او و عــدم تعهــدش در ازدواج باعــث گردیــد کــه بــه  

 او. شدیدي پیـدا نمایـد   هاي خصومتمتصف گردد و با پدرش » مطالق«
براي هریک از زنانش  که نحوي به ،است کننده اسرافاثبات کرد که بسیار 

و در روزگـار خالفـت    اختصاص داده بـود  وحشم خدماي همراه با  خانه
ثروت زیـادي در ایـن راه خـرج     ،را فرا گرفته بود جا همهپدرش که فقر 

  3.کرد می
   :نویسد می گونه این نیز) معاصر( 4هالم زهاین

 در مدینـه  ،همچـون مـالکی بـزرگ و ثروتمنـد مشـهور      ،وي تا زمان وفاتش
متعددش که او را بـه مطـالق    هاي ازدواجزندگی کرد و بیش از همه به دلیل 

  5.به کثرت فرزندان شهرت یافت ،ملقب کرد
                                                           

  ۲۴۶ ص، تاریخ عرب. ١
 . Hanri Lammens. 

  .۴۰۱ - ۴۰۰ ص، ۷، جدائرة المعارف االسالمیه. ٣
  . Heinz halm.  

  .۳۹ ص، یعشت. ٥
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  : نویسد میپطروشفسکی  چنین هم
طالقشـان   ازآن پـس و  کـرد  میبا زنان ازدواج  دائماًامام حسن از عهد جوانی 

  1.زن گرفت 75 هم رويبر  که طوري به داد می
  : نویسد مینیز  واگلیري

در آرامـش زیسـت و    -حداقل در ظاهر -پس از استقرار در مدینه 7حسن
چون گذشته، بارها همسران خویش را طالق او هم. در سیاست دخالت نکرد

دهنده به خود که لقب مطالق یعنی طالق اي گونه بهازدواج کرد؛  مجدداًداد و 
. داشـت  متعـه چهارصد  نیز سیصد یا و زنوي شصت، هفتاد، یا نود . گرفت

  2.نداشتسرزنش چندانی را درپی ظاهراًاما این زندگی توأم با لذایذ شهوي، 
  : نویسد مینیز ) 1976 ـ 1884( 3نودونالدس

 تـر  بـیش .... شیعه به ذات خود اعتراف دارند که امام مجتبی شصت زن داشته
  4.و به همین خاطر مطالق نام گرفت زنان را طالق داد

  
  نادرستی این اتهامعلل 

بـیش نیسـت    اي افسانه ،متعدد هاي بیش از حد همسران و طالق تعدد داستان
 سـرایی  داسـتان این  توان میچگونه . اندساختهافرادي مغرض و یا غافل مطرح  که

 و و توجه او به عبادت، دعا، مسجد، تعلیم و تدریس ها جنگرا با حضور امام در 
با اخـالق، تعهـد،    ،ناسازگاري این سخن ؟داد قتمطاب، یشانمکرر ا هاي مسافرت

  .آشکار است کامالًتعبد و تهجد امام 
که ایـن اخبـار را    اند کردهنقل  نییمدا امثال ازرا  اي افسانهچنین  شناسان شرق

در  شناسـان  شرق .نه براي تاریخ نوشتند میحاکم  هاي قدرتبراي جلب رضایت 
                                                           

  .۹۳ص، اسالم در ایران. ١
  .١٠٥ ص ،تصویر امامان شیعه در دائرةالمعارف اسالم ؛٣٨١٠و  ٣٨٠٩ ص، ٧ج، ةدائرةالمعارف االسالمی .٢

  . Dwight Martin.Donaldson.  
  .۹۰ص، عقیدةالشیعة .٤



 359    مستشرقاناز نگاه  7اجتماعی امام حسن واخالقی  سیره

  .اند کردهاستفاده  نگارانتاریخهمین  هاي گفتهاز  تر بیشتاریخی خود  هاي بحث
 چنـین  همو  کنند میذکر  7حسنزن را براي امام ... روایاتی که هفتاد و نود و

بـه  : فرمـود  مـی  بزرگـوارش  پدرکه و این اندوصف کرده !باره زنروایاتی که او را 
د ایـن  که از اسـنا  گونه آن !دهنده استفرزندم حسن زن ندهید که او بسیار طالق

  .نی و امثال او ندارندیمنبعی جز مدا ،آید برمیروایات 
منصفانه حوادث آن  نسبتاًاست و  شناسشرقخود یک  که) معاصر( 1مادلونگ

  :نویسد می بارهدر این ،دوران را تحلیل نموده
 غیرعـادي نشانه میل شـدید و   ،براي طالق گفتن) 7امام حسن( اوآمادگی  

 ،صـحیح  نسـبتاً  هـاي  روایـت ایـن   رغـم  به ...از زنان نیست جویی کاماو براي 
. دهنـد  مـی متفاوتی از سبط پیـامبر ارائـه    کامالًگروهی از راویان دیگر چهره 

مـبهم اسـت و نـام راویـان یـا       هـا  روایتو  ها وصفاین  بخشهايین تر بیش
بـه   7نحـس ] امـام [آنان شهرت . یات عینی و واقعی حذف شده استیجز

-افتراآمیز او را به صورتی چشم سوءنیتیغلط تعبیر کرده و با را به » مطالق«
این روایات از مـداینی نقـل شـده     تر بیش. اند کردهگیر معتاد به طالق معرفی 

  2.است
هجري از دنیا رفتـه   255نی منبع سند اغلب این روایات است که در سال یمدا

 .تهم اسـت بـه ضـعف سـند مـ     هـایش  نوشتهو  3و روایات او سند درستی نداشته
 وي .اسـت  بوده اموي سمره بن ناعبدالرحم غالم درگذشته اواند  نوشته چنین هم

 سـود  به اخباري و بود عثمانی که رفتهگ )ق158.م( حکمبنهعوان از را خود اخبار
  4.نمود جعلامیه  بنی

                                                           
  . Wilferd Madelung.  

  .۵۱۲ ص، جانشینی محمد. ٢
  .۲۵۳ ص، ۴ ج، لسان المیزان. ٣
  .۹، ص ۲ جمعجم االدباء،  ؛۳۸۶ ص، ۴ ج ،ھمان. ٤
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 روایـات  و مطالـب  نقـل  از ،مسـلم  صـحیح  نویسنده حجاجبنمسلم چنین هم
  : است گفتهعدي در مورد نقل حدیث از وي  ابن و. هکرد خودداري مداینی

 ذکـر  را روایتـی تـر   کـم  و نیسـت  برخوردار اعتبار و قوت از مداینی احادیث
  1.باشد ندتمس کهکند  می

کـه دربـاره او    رسد میبه ابوطالب مکی  ،برخی از اسناد این روایات ساختگی
که  اند نوشته حالش شرحدر . بوده است باف سخنو  سرا داستانفردي  :اند گفتهنیز 

اهل بغداد در سخنانش هـذیان و   ،وقتی به بغداد رفت و دچار اختالل روانی بوده
  2.عدم تعادل روانی را مشاهده کردند

  : نویسدمیدر مورد وي  بغدادي خطیب
هـاي   هـذیان  از و دارد وجـود  زشتی و شنیع مطالباو  القلوبقوت کتاب در

 مخلـوقین  بـراي « ؛»لیس علی المخلوقین اضـر مـن الخـالق   «: گفته که اوست
 3».نیست خالق ازبارتر  زیان کسی

 اند نوشته هایی حکومتپیشین، تاریخ را در سایه  نگارانتاریخ برخی و مداینی
 هاي واقعیتکردن  دار خدشهبراي  اي وسیلهدشمنی داشتند و از هر  بیت اهلکه با 
دولـت عباسـی نیـز در     انمـ کحا. کردند نمیو ضربه زدن به ایشان فروگذار  ها آن

 هـا  حسنیبه ویژه نسبت به  ؛اموي نداشتند حکام از کمی دستتعصب و دشمنی، 
سـر بـه    عبـاس  بنـی که علیه سـتم   هایی آن تر بیشچون  ؛ورزیدند میکینه خاصی 

  .بودند 7حسناز فرزندان و نوادگان امام  ،داشتند برمیشورش 
 منصـور  .دسـتگیر کردنـد  ، او را قیام کـرد  عباس بنیحسن علیه بنوقتی عبداهللا

ــه ســخن  ــوه بســیاري از جمعیــت ب ــر انب ــه رانــی پرداخــت ودوانیقــی در براب  ب
و از جمله  ؛و همه فرزندان ابوطالب دشنام داد 7امام حسن ،7طالب ابی بن علی

                                                           
 .۲۱۳ ص، ۵ ج، الکامل .١
  .۱۱۱ ص، ۱ ج، الکنی واأللقاب ؛۳۰۰ ص، ۵ ج، لسان المیزان ؛۸۹ ص، ۳ ج، تاریخ بغداد. ٢
 .۳۰۳ ص، ۳ ج، تاریخ بغداد .٣
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 شـتیم را در خالفت تنها گذا طالب ابیفرزندان  ،که جز او نیست خدایی به«: گفت
بـدان پرداخـت و    7طالـب ابـی بنو هیچ کاري به کارشان نداشتیم؛ در آغاز علی

موفق نگردید و به داوري حکمین رضایت داد و امت در این مورد اختالف پیـدا  
بـر وي   ،مورد اعتمـادش افراد گاه شیعیان و یاران و آن .کردند و پراکنده گردیدند

که  خدا به .برخاست 7علیپس از وي حسن بن  .را کشتندیورش آوردند و او 
معاویه با نیرنگ بـه او   .را پذیرفت ها آنوقتی اموال به او عرضه شد ! او مرد نبود
ساخت و همه چیز وي را  برکنارعهدش کند و بدین ترتیب او را ولی وعده داد تا

او امروز  .همه کارها را به وي واگذارد و به زنان روي آورد) امام حسن( وگرفت 
بدین کار مشغول  چنان همو  داد میو فردا دیگري را طالق  کرد میبا یکی ازدواج 

  1.که در بسترش مردبود تا این
حتی معاویه بـا   ؛این مسأله تا قبل از روي کار آمدن منصور عباسی مطرح نبود

از چنـین  7ز براي تضعیف و تحقیر امام حسـن نه خود، هرگآن دشمنی سرسختا
معاویـه و   تردیـد  بـی  ،وجـود داشـت   ايمسـأله اگر چنـین   .استفاده نکرد اي حربه

آنان نخستین کسانی بودند که از این وسیله بهره  خواران جیرهعمروعاص و دیگر 
  .بردند می

ضـمن ذکـر اسـامی همسـران امـام       ،برجسـته معاصـر   گـران  پـژوهش یکی از 
  :نویسد می

عبیداللّـه؛  بـن هدختر طلحـ » الحقام«: از اند عبارت) 7امام حسن(همسران او 
» هجعـد «عمـرو و  بندختر سهیل» هند«بکر؛ ابیبنناعبدالرحمدختر » حفصه«

و این آخرین، همان است که بـه اغـواي معاویـه او را    ... قیسبندختر اشعث
 ،اش زنـدگی یاد نداریم که تعداد همسران او در طول ه ب. کردمسموم و شهید 
با ایـن توجـه کـه     ؛تجاوز کرده باشد -به اختالف دو روایت -از هشت یا ده

                                                           
  .۳۰۰ص، ۳ جمروج الذھب،  ؛۹۲ ص، ۸ ج، تاریخ االمم والملوک .١
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زیـادي   هـاي  ازدواجمـردم بـه او   . هم داخل در همـین عددنـد   هایش»ولدام«
 بـر ایشـان  .. انـد  پیمودهنسبت داده و در تعیین عدد آن به میل خود راه مبالغه 

و  انـد  کـرده زیادي که با این اعداد بـدان اشـاره    هاي ازدواجپوشیده مانده که 
 معنـاي  بـه  ،، اگر هـم بـوده  اند دادهقرار  ییجو عیب وسیلههم آن را  ها بعضی

 واحـوال  اوضـاع بلکه حوادثی بوده که  ،ازدواج براي شرکت در زندگی نبوده
مـوارد ازدواج و طـالق   در این  اًو قهر کرده میقانونی و شرعی آن را ایجاب 

از هـم جــدا نیســت و ایـن خــود دلیــل وضـع و موقعیــت مخصــوص ایــن    
در صورتی که شـرایط و اوضـاع قـانونی و     ،ازدواج زیاد یقیناً. ستها ازدواج

 جویـان  عیـب ولـی  ... شرعی آن را ایجاب کند، درخور مالمت نخواهـد بـود  
اگـر پاسـخ امـام     و نـه نـادانی خـود را و    انـد  دانستهنه حقیقت را  ،زده شتاب
آن حضـرت بـا زن قبلـی او ازدواج     کـه » کریزعامربنبنعبداللّه«را به  1حسن

  2.بردند میزبان انتقاد، در کام  شنیدند میکرده بود، 
تأییـد کنـد، بررسـی     تواند نادرسـتی ایـن اتهـام را    نکته مهمی که میچنین هم

-آن و از .د داشـتند مناظرات و مجادالتی است که امام با مخالفان و دشـمنان خـو  

کنند  جووجستتا در زندگی خصوصی امام  کوشیدند میتوان  امبا تم ها جاکه آن
هرگـز  ، بکوبنـد منـاظرات   براي حضرتش پیدا کنند و امام را در آن ضعفی نقطهو 

  3.نتوانستند عیب و نقصی براي امام بیابند
 ،نسـبت امـام را رد نمـوده    گـذرانی  خـوش و  رانـی  شـهوت اتهام  مادلونگ نیز

  :نویسد می
سـاخت کـه تمـام     ران شـهوت  اي چهـره  7حسننیز از  اي مغرضانهروایات 

                                                           
 »مرا پیش ھند امانتی است«: گفت 7عامر پس از طالق ھمسرش به مدینه آمد و به امام حسنبنوقتی عبداّهللاٰ « .١

خود و جدایی عامر به حال بنعبداّهللاٰ . ھند آمد و مقابل عبداّهللاٰ نشست. او را ھمراه خود به خانه برد 7امام حسن
برای  کنم نمیاز او برای تو جدا شوم که خیال  خواھی میاگر «: فرمود 7امام حسن. از ھند سخت متأثر شد

 .)۱۲ ص، ۱۶ ج، شرح نھج البالغه ؛۱۹۰ ص، تذکرة الخواص( »!خودتان محللی بھتر از من بیابید
  .۳۸ و ۳۹ ص، 7صلح امام حسن. ٢
 .۴۴۹ ص ،۲ ج ،7حیاةاالمام الحسن بن علی: تر نکبرای آگاھی بیش.  ٣
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و تشـکیل   شـمار  بـی ثروت و عمر خـود را صـرف ازدواج و طـالق زنـانی     
که این انگاره را تأییـد   اي خصمانهو  اي افسانه روایات. وسیع کرد سرایی حرم
تعداد زنان او کـه روایـات معتبـر آن را    . رداعتبار چندانی ندا یک هیچ ،کند می

عالقـه او بـه زنـان نیـز     ... تر بـود از تعداد زنان عثمان اموي کم ،کند میتأیید 
  1.تر از اغلب مردم عادي نبودخود و کم ردیفان هماز  تر بیش

  : دهد میتوضیح  گونه اینرا  مداینیدلیل مخدوش بودن گزارش  چنین هموي 
که مداینی نتوانست حتی نـام یـک زن بـیش از همـان     شایسته است بپذیریم 

 ،بیاورد و آن تعدادي را هم که نام برده است ،یازده زنی را که اسم برده است
  2.مشکوك است کامالًنامعلوم یا  7حسناز آنان با  تن پنجازدواج 

بـه   هـا  آنو همسران خود را با وجودي کـه   ندبود» مطالق « 7حسناگر امام 
 کـه  درحـالی  ؟چـرا جعـده را طـالق نـداد     نـد داد بودند، طالق مـی  مند عالقهامام 

اي که مجبور  گونه ؛ بهندامام از او آزارهاي زیادي دیدکه ن معترف است ودونالدس
دهد که امام  نشان می مسألهاین  3.ندنشدن از او به بصره سفر کآسوده براي  ندشد
 انهمسرش ندضر نبودحا وضعیتترین  ، بلکه حتی در سختندتنها مطالق نبود نه

را پـیش از هـرکس    د؛ در غیر این صورت، شایسته بود امـام جعـده  نرا طالق ده
  4.طالق دهد

 تـا 11ن تعداد فرزندان آن حضرت را بـین او محدث نگارانتاریخباید توجه داشت که 
  .خوانی ندارد ادعایی با این تعداد فرزندان هم هاي ازدواجبنابراین  5.اند کردهنفر ذکر  23

                                                           
  .۴۵۲ ص، جانشینی محمد. ١
  .۵۱۵ھمان، ص . ٢
 .۳۰۲ ص ،عقیدةالشیعة. ٣

، ۳۹ ، شمارهطلوع ،»7ن درباره زندگی امام حسنونقد و بررسی دیدگاه دونالدس« :تر نکبرای آگاھی بیش. ۲۵
  .۲۷ـ  ۵۶ ص
- إعالم ؛۲۰ص، ۲ ج، اإلرشاد ؛۱۹۴ص ،الخواصتذکرة ؛۱۴۳ص، العقبیذخائر ؛۷۴۴ص، ۲ج، المھمةالفصول. ٥

  .۴۱۶ص، ۱ج، الوری
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  یگذران خوشمیل به . 2
  : نویسد می 7حسنزنی به امام المنس در ادامه اتهام

حسن داراي صفات جوهري میل به شهوت و احتیاج به نشـاط و پرخـوري   
 به مدینه رفت و تا آخر عمر به لهـو ) وي پس از برقراري صلح..(.است بوده
  1.ی مشغول شدیجو لعب و لذت و
وارد نموده  گذرانی خوشاتهام  7به امام حسن نیز) 1945ـ  1867( 2سایکس

  : نویسد میو 
به جاي زحمت اداره امـور لشـکري و یـا مخـاطره میـدان       ،این خلیفه جدید

و تنها به ارسال دوازده هزار تـن   گذراند میحرم به فراغت  در تر بیش ،جنگ
ن یبقیـه را پشـت سـر در مـدا     ولشکرش، بسنده کـرد   قراوالن پیشبه عنوان 

 هـا  بـاغ توقـف کـرد و اوقـات فـراغتش را در      جا همانداشت و خود در نگاه
  3.گذراند می

  
  7هد و عبادت امام حسنز

سـرآمد عصـر خـویش     ،گزینی از زخارف دنیاو دوري زهد در7مجتبیمام ا
 دیـده  گـذرانی  خوش و طلبی رفاه از آثاري یشان،ا زندگی کجاي هیچ در و ندبود
 .شود نمی

  : ندفرمود 7العابدین زین امام
  4.بود خود زمان مردم برترین و زاهدترین و عابدترین 7حسن امام

 وصـف  گونه این را و زهد خود ییپارسا ،7امام مجتبی به منسوب شعري در
  : فرماید می

                                                           
 .۴۰۰ و ۴۰۱ص، ۷، جدائرة المعارف االسالمیه .١

  . Percy Molesworth Sykes.  
  .۷۴۷ص، اسالم در ایران. ٣
 .)۱۷۸، ص مالیاال(» .کان اعبد الناس فی زمانه ازھدھم و افضلھم7طالبابیبنان الحسن بن علی« .٤
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و  نشـانم  فرومـی را  ام تشـنگی با جرعه آبـی   ؛کند میتکه نانی خشک مرا سیر 
آن پارچه لباس من است  ،باشم اگر زنده. پوشاند میمرا  بها کم اي پارچهقطعه 

 1.آن کفن من است ،و اگر بمیرم

  : دنفرمای می وصف گونه ایننیز زهد ایشان را  7امام صادق
 هـا  آنعابدترین مردم زمان خود و زاهدترین و برترین  7حسن بن علی

 ،نمـود  مـی ، و چـون یـاد قبـر    گریسـت  مـی  ،کرد میوقتی یاد مرگ  .بود
و  گریسـت  مـی  ،کـرد  میو چون از قیامت و بعث و نشور یاد  گریست می

بـه یـاد    هرگاهو  گریست می شد می چون متذکر عبور و گذشت از صراط
و روي  زد مـی ، فریـادي  افتاد میتوقف در پیشگاه خداي تعالی در محشر 

 2.لرزید میبندهاي بدنش  ،ایستاد میچون به نماز  و .افتاد میزمین 

  : که فرمود کند مینقل  7امام صادقشهرآشوب از ابن
سه مرتبه مال خود  ،مرتبه پیاده به حج رفت و بنا به خبري 25 7امام حسن

را با خدا قسمت کرد نصف آن را خودش برداشت و نصف دیگر را به فقـرا  
آن حضرت دو بار تمامی دارایی خویش را در راه  ،ري دیگربو بنا به خ 3.داد

  4.ندبه مستمندان بخشید و نصف اموال را ندخدا داد
  : گوید میراوي 

از خلق خـدا نبـود کـه او را     یک هیچو  دیدمآن حضرت را در راه مکه پیاده 
تـا آنجـا کـه     رفـت  مـی و پیـاده   شد میپیاده از مرکب  که آنمشاهده کند جز 

  5.رفت میپیاده  ]به احترام آن حضرت[ که وقاص را دیدمابیسعدبن
و  گرایـی و تجمل طلبی رفاهرفتار زاهدانه امام که با  است بر اي نشانهاین خود 

                                                           
  .١٥ ص، ٤ ج، مناقب آل ابی طالب .١
 .۳۳۱ص، ۴۳، جبحاراالنوار ؛۱۷۸ و ۱۷۸، ص مالیاال.  ٢
 .۱۴ص، ۴ج، مناقب آل ابی طالب ؛۲۴۳ص، ۱۳ج، قتاریخ مدینة دمش.  ٣
، بحاراالنوار ؛١٤ ص، ٤ ج، مناقب آل ابی طالب ؛٣٧، ص٨، جالبدایة و النھایة ؛٢٢٦ص، ٢ج، تاریخ یعقوبی .٤
 .٣٣٩ ص، ٤٣ج
 .۳۳۸ ص، ۴۳ ج، بحاراالنوار ؛۷ ص, ۴ ج، مناقب آل ابی طالب.  ٥
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 کـه  درحـالی . ندبار پیاده حج گزارد 25آن حضرت . سازگار نیست گذرانی خوش
گروهـی از مـردم از    هرگاه 1.کردند میشترانش از پیش روي آن حضرت حرکت 

خـود فـرود    هاي مرکب، براي احترام به ایشان از کردند میکنار آن حضرت عبور 
د و ناصلی تغییر ده جاده، مسیر خود را از ندجا که امام مجبور شدتا آن آمدند می
  2.ندنفروتنی پیشه ک کامالًد تا در مقابل خداوند نبرو راهه بیاز 

  : نویسد میمسعودي 
پـاي مبـارکش    ،به جانب مکه حرکت نمـود  7که امام حسن ها سالیکی از 
اگـر سـوار شـوید ورم    «: دآن حضرت عرض کـر  هاي غالمیکی از  .ورم کرد

 3».کند میپاي شما تسکین پیدا 

و  9پس از جدش رسـول خـدا   7حسنامام ارباب تراجم اجماع دارند که 
  4.اندمردم زاهدتر بوده همهاز  7علیامام پدرش 

  : اند نوشتهدر حاالت عبادي آن حضرت 
بر سـجاده خـویش    ،ندشد میهمواره وقتی از نماز صبح فارغ  7امام حسن

تا  ندگفت نمیسخن ) در آن حال( کس هیچ با ند وکرد میو عبادت  ندنشست می
  5.کرد میگاه که خورشید طلوع آن

 گذرانی خوشمدعی شد امام اهل  توان میچگونه  ،حال با توجه به این شواهد
  !ندداد میدنیوي  هاي لذتبه  تن وند بود

 
 
  

                                                           
 .۱۷۰ص ،قرب االسناد ؛۱۶۹ ص، ۳ج، المستدرک.  ١
 .۱۲۹ و ۱۲۸ص، ۲ ج، االرشاد.  ٢
 .۷ص، ۴ج، مناقب آل ابی طالب ؛۱۶۰ و ۱۵۰ ص، اثبات الوصیة.  ٣
  .۳۰۷ص، ۱ج ،7حیاةاالمام الحسن بن علی ٤.
 .٣٣٩ ص، ٤٣ ج ،بحاراالنوار ؛١٤ ص، ٤ ج، مناقب آل ابی طالب .٥
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  لیفضا تشکیک در. 3
ل یفضـا  بـاره درنوشـته   7امام حسن«که در ذیل مدخل  اي مقالهواگلیري در 

  :نویسد می 7امام حسن
از آن  چراکــه -ي داردتــر بــیشدیگــر کــه بــراي شــیعیان اهمیــت  اي نمونــه
 ؛انـد  دادهنسـبت   9تعابیر خاصی است که بـه پیـامبر   -کنند می هایی استنباط
هل بهشت سرور جوانان ا]) السالمعلیهما [حسن و حسین (آنان «که این مثالً

 تـر  مهمآن را زیر سؤال برد و  درستیحکم بن؛ حدیثی که مروان»خواهند بود
، آن دو را همراه پدر و مادرشان زیر عباي خود قـرار  9که پیامبراز همه این

  1.از هرگونه پلیدي مبرّایند هستند و بیت اهلکه آنان  ندو اعالم کرد ندداد
  : نویسد میالمنس نیز 

، این است که حسـن در نـزد   آید برمیو روایات موجود  جدشآنچه از سیره 
بسـیاري از روایـات    رسـد  میبه نظر  اما. است  داشته واالییجدش مقام بس 

  2.مشکوك هستند باره دراینموجود 
  
  7یل امام حسنفضا

گنجانـده  محـدود   پژوهشزیاد است که در این  قدر آنو مناقب ایشان ل یفضا
 ورزي غـرض طلب و آشـکار شـدن نادرسـتی و    ، اما براي روشن شدن مشودنمی

 ویـژه  بهروایی و  منابع درکه  کنیم میبه چند روایت اشاره  ،شناسان شرقبرخی از 
  :مهم اهل سنت آمده است کتب در

  :کند میروایت چنین ابوبکره  حنبل ازبناحمد
موقعی کـه آن حضـرت    .ندخواند می) جماعت(با مردم نماز  9پیغمبر اکرم
. رفت میچند مرتبه باالي دوش آن بزرگوار  7امام حسن ندرفت میبه سجده 

                                                           
  .۹۸، صتصویر امامان شیعه در دائرةالمعارف اسالم ؛۳۸۰۴ ص، ۷ ج، دائرةالمعارف االسالمیة. ١
  .۴۰۰ص، ۷ج، االسالمیة دائرةالمعارف. ٢
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مـا   دهی میانجام  7این عملی را که تو با امام حسن! یا رسول«: گفتند مردم
این پسـر  «: در جواب فرمود 9رسول اکرم »!ندیدیم که با کسی انجام دهی؟
 بـین  ،ایـن فرزنـدم   وسیله بهکه خدا  کشد نمیمن سید و بزرگ است و طولی 

  1.ن اصالح خواهد کردانادو طایفه از مسلم
  : گفتمیابوهریره  

کسـی کـه   «: فرمـود  مـی  8حسـنین  دربارهاز رسول معظم اسالم شنیدم که 
مرا دوست داشته و کسـی کـه بغـض     ،حسن و حسین را دوست داشته باشد

  2.مرا مبغوض داشته است ،ایشان را داشته باشد
  : گوید میابوبریده 

امـام   نـد کرد مـی رانـی  بـراي مـا سـخن    9که پیغمبر اکرمدر یکی از روزها 
پیراهن قرمزي پوشیده  هرکدامدر حالی آمدند که  7و امام حسین 7حسن

پیـامبر  . خوردنـد  مـی و بـه زمـین    پیچید میبه پاهاي آنان  ها آنبودند و دامن 
و در جلـو خـود    ندرا برداشـت  8حسنین، ندمعظم اسالم از منبر به زیر آمد

 انمـا (: فرمایـد  مـی کـه   گویـد  مـی راسـت   وندخدا«: ندگاه فرمود، آنندنشاند
همین که من به این دو کودك نظر کردم و دیدم راه 3).هاموالکم و اوالدکم فتن

سـخن خـود را قطـع     که ایننتوانستم صبر کنم تا  ،خورند میو زمین  روند می
  4».کردم و ایشان را برداشتم

 شـانه را روي  7راست و امـام حسـین   شانهرا روي  7امام حسن 9پیامبر
مرکب حسنین خوب مرکبـی اسـت و ایشـان    «: ندو فرمود ندچپ خود سوار کرد

با همـان حـال    ».هم خوب سوارانی هستند و پدر حسنین از خود آنان بهتر است

                                                           
  .۴۴ ص، ۵ ج، مسند احمد. ١
 تاریخ ؛۵۷ ص، ۱۱ ج، سبل الھدی و الرشاد ؛۵۳۱ ص، ۳ ج، شرح األخبار؛ ۲۶۶ ص، ۱۰ج، طبقات الکبری. ٢

  .۹۵ ص، ۵ ج المشاھیر و األعالم،االعیان و وفیاتتاریخ اإلسالم و  ؛۱۵۲ ص، ۱۴ ج، قدمش مدینة
 .۲۸آیه . سوره انفال. ٣
 ؛۲۵ ص، الجوھرة فی نسب اإلمام علی و آله ؛۲۱۸ ص، ۸ ج، سبل الھدی و الرشاد ؛۲۲۹ ص، مطالب السئول. ٤

  .۳۵ ص، ۸ ج، البدایة و النھایة ؛۲۱۵ ص، ۱۳ ج ،قتاریخ مدینة دمش
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آیا خبر نـدهم  ! اي گروه مسلمانان«: ندوارد مسجد شدند و خطاب به مردم فرمود
 »؟اهللا رسولچرا یا «: گفتند »مردم بهترند؟ همهده او از شما را از کسی که جد و ج

 جـده  ؛خاتم پیغمبران است، مبر اسالمازیرا جد ایشان پی ؛حسن و حسین«: فرمود
بهتـرین   دوآنعمـو و عمـه    اسـت؛ خویلد بزرگ زنان بهشت ایشان خدیجه بنت

-تر ابیدخ هانی امایشان  عمهو  طالب ابیزیرا عموي ایشان جعفربن هستند؛مردم 

ـ دا زیراند؛ مردمبهترین  ایشان ی و خالهیو دا ؛طالب است ی ایشـان قاسـم پسـر    ی
بـار  «: گـاه فرمـود  آن ».ایشان زینب دختر پیغمبر اسـالم اسـت   خالهرسول خدا و 

حسـنین اهـل بهشـتند و کسـی کـه حسـنین را        عمهکه عمو و  دانی میتو ! خدایا
دوست داشته باشد اهل بهشت و کسی که بغض ایشان را داشته باشد اهل جهـنم  

  1 ».خواهد بود
دل مرا  میوهاي انس فرزند و ! واي بر تو«: مالک فرمودبنبه انس 9پیامبراکرم

مرا اذیت کرده و کسی کـه مـرا    ،اذیت کند) حسن را(زیرا کسی که این ! رها کن
  2!خدا را اذیت نموده است ،اذیت کند

بر پشت آن حضرت  و آمدند 8که حسنین ندمشغول نماز بود 9پیامبراکرم
چون  .نددو را بر زمین گذاشتبا مدارا آن ،ندچون سر از سجده برداشت .سوار شدند

هـر   گردیدنـد، ارغ چون از نماز ف ؛ایشان سوار شدند دیگربار ،ندباز به سجده رفت
مرا دوست بـدارد   سهر ک« :ندو فرمود ندنشانید خود هاي رانرا بر یکی از  کدام

  3».باید که این دو فرزند مرا دوست بدارد
و این عالقه و دوستی را  داشتند عالقهسخت  7حسنبه امام  9پیامبراسالم

                                                           
 ؛۲۳۸ ص، فضائل الثقلین .۲۷ ص، ۴ ج ،مناقب آل ابی طالب؛ ۲۱۶ صابن المغازلی،  مناقب ؛۲۸۸ صمناقب، ال. ١

  .۳۶۷ و ۳۶۸ ص، ۱ ج، تسلیة المجالس؛ ۲۸۲ ص، ۱ ج، روضة الواعظین
  .۱۲۵ ص، ۷ ج، یرالغد ؛۲۸۴ ص، ۱ ج، مجمع الزوائد ؛۴۳ ص، ۳ ج، المعجم الکبیر. ٢
  .۲۰ ، صفضائل الصحابة ؛۲۹ ص، ۲ ج، اإلرشاد. ٣
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بـر   9پیـامبراکرم «: گویـد  مـی ابابکره  :ندفرمود میدر گفتار و کردار خویش ابراز 
و  ندکرد میایشان گاهی به مردم رو . علی هم با او بودبن، و حسنندفراز منبر بود

  1.»این فرزند من آقاست«: ندفرمود میگاهی به حسن و 
کسـی  7حسـن « :اقرار نمود که 7مجتبیدشمنی با امام  رغم علیمعاویه نیز 

  2.»گرفت کم دستنیست که بتوان او را 
  : نویسد می مداینیه نقل از الحدید بابیابن

او سـرور سـخاوتمندان،   . بود طالب ابیبنفرزند علی ترین بزرگعلی بنحسن
  3.داشت میبسیار دوستش  9پیامبراکرم. توانا بود اي گویندهحلیم و بردبار و 
  : نویسد می 7مجتبیابن عبدالبر درباره امام 

فضـل و پرهیزکـاریش او را بـه    . فاضل بود و حلیم، پرهیزکار 7امام حسن
 پروردگـار  ]عبودیـت [دنیـا و روي آوردن بـه    تـرك رها نمـودن حکومـت،   

  4.واداشت
   :کند میعازب، بدین مضمون نقل بنکثیر حدیثی از براءبنابوالفدا حافظ
: فرمـود  میعلی را بر شانه خود قرار داده بود و بنرا دیدم که حسن 9پیامبر

گـاه چنـد صـفحه را    آن. »و را دوست دارم پس او را دوست بدارخدایا من ا«
  5.اختصاص داده است 7حسنامام به نقل اخبار در فضیلت 

  : نویسد میسیوطی 
او  .ل انسـانی فـراوان بـود   یعلـی داراي امتیـازات اخالقـی و فضـا    بـن حسن

  6.بود ستودهبزرگوار، بردبار، باوقار، متین، سخاوتمند، و  ]شخصیتی[
                                                           

  .٧١ ص ،٦ ج ،السنن الکبری ؛٣١ ص، ٣ ج، بخاری صحیح. ١
 .۱۹۵ ص، ۱۶ ج، شرح نھج البالغه .٢
 .۲۶ ص، ۱۶ ج، ھمان. ٣
 .۳۸۴ ص، ۱، ج االستیعاب فی معرفة األصحاب. ٤
  .۳۴ ص، ۸ ج، البدایة و النھایة .٥
تاریخ (» اّهللاٰ عنه له مناقب کثیرة، سیدا حلیما، ذا سکینة و وقار و حشمة، جوادا، ممدوحاکان الحسن رضی«. ٦

 )۹۵ ص ،الخلفا
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  :نویسد می 7حسنشخصیت واالي امام باره شهرآشوب در ابن
. نرسـید  7علـی بـن به حسـن  ،در شرافت مقام 9احدي پس از رسول خدا

و  گسـتراندند  مـی فـرش   اش خانـه رسم چنان بود که براي آن حضرت بر در 
-زیرا کسی از آن ؛شد می، راه بسته نشست میو روي فرش  آمد می امامچون 

و جلـو   ایستاد میه به خاطر جاللت مقام آن حضرت کجز آن گذشت نمیجا 
و داخـل   خاسـت  برمـی  ،شـد  مـی و هنگامی که امام از ماجرا مطلع  .رفت نمی

آن حضرت را در راه مکـه  . شد میو راه باز  رفتند میو مردم هم  شد میخانه 
-تا آن شد میپیاده  مگر ببینداز خلق خدا نبود که او را  یک هیچو  دیدمپیاده 
  1.رفت میپیاده  ]به احترام آن حضرت[را دیدم  وقاص ابیسعدبن جا که

  : نویسد میکثیر ابن
 نـد کرد مـی را بسیار احترام و تعظـیم  7فرزند خود امام حسن 7امیرمؤمنان

 7و امـام حسـین   7در حین طواف، مردم براي اظهار ارادت به امام حسن
و پـا   زیردسـت  که گاه ممکـن بـود بـه    آوردند میدیگر فشار به یک چنان آن

  2.بروند
داسـتان  . بـود  7مجتبـی بـارز امـام    هـاي  ویژگـی مهربانی با بندگان خـدا از  

 همـه  آنمردي شامی است کـه بـا دیـدن     ادبی بیمشهوري درباره گذشت امام از 
داران آن خاندان از بهترین دوست وگذشت و مهربانی، از کرده خود پشیمان شد، 

  3.گردید
 ، با کدام توجیه7در مورد امام حسن ها دیدگاهت و حال با توجه به این روایا

  ه است؟شدبرخی روایات تشکیک  در مورد
 

  

                                                           
  .۷ص، ۴ج، مناقب آل ابی طالب .١
  .۳۷، ص۸، جالبدایة و النھایة. ٢
 .۱۹، ص۴، جمناقب آل ابی طالب .٣
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  نتیجه
متفاوت و برگرفته از اهداف و منابع  7مام حسنا درباره شناسان شرق دیدگاه

جایگـاه و   از درسـت و شـناخت   آشـنایی  بـاانگیزه  اي عده. مطالعاتی ایشان است
به تحقیق و بررسـی   ،داوري پیشو  ورزي غرضو بدون  ین بزرگوارا هاي فعالیت

تحلیـل و   را هاي ایشان فعالیتجایگاه ایشان پرداخته و با مراجعه به منابع معتبر، 
 شناسـان،  شـرق  از اي و عده .اند نموده عرضهو تحقیقات قابل قبولی  کردهبررسی 
هم رانـی مـت   ایشـان را بـه شـهوت   7بعد اجتماعی زنـدگی امـام حسـن    در تبیین
متأثر از رویکرد مخالفان و دشمنان خاندان حسنی است  ،اند که این اتهامات نموده

گیـري ایـن عـده از     و ایـن تأثیرپـذیري بـه دلیـل بهـره      انـد کردهکه بر امام وارد 
آن و تحلیـل درسـت    از منابع اهل سنت و عدم بررسـی مسـتندات   شناسان شرق

 ،با دقت در منابع و تحلیلی جـامع  شناسان شرقوجوداین برخی از  با. وقایع است
بـا   ،از ایشـان  تعـداد زیـادي   ،چنین مسأله اي را مردود دانسته و در بعد اخالقـی 

  .اند گرایانه، امام را شناسانده دیدگاهی همسو و واقع
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  7سیاسی امام حسن وجایگاه اجتماعی  خاورشناسان و
  

  1سیدقاسم رزاقی موسوي 
  

  چکیده

مطالعات شیعی در غرب پیشینه چندانی ندارد، گسترش ایـن  که آنبا وجود 
پژوھی غربیان امام. توجه و بررسی است شایسته اخیر یھا دھهمطالعات در 
اما  ،گیر نداشتهمطالعات شیعی، پیشرفت چشم یھا حوزهسایر  در مقایسه با

 مامـان،ااھمیت ایـن مطالعـات و آشـنایی بـا نظرگـاه خاورشناسـان دربـاره 
مطالعـات خاورشناسـان . داشت که به بررسی آن بپـردازد بر آننگارنده را 

 یال البـهیـا در  ھـا المعارفهدائـرشـیعه را بایـد در مقـاالت  امامـاندرباره 
جایگـاه  ،ایـن نوشـتار. د شـیعه یافـتیـعقا مربـوط بـه تـاریخ و یھا کتاب

ــاعی ــی  -اجتم ــنسیاس ــام حس ــارف هدائردر را  7ام ــالم  المع و  )EL2(اس
کـاوش  دونالدسـوناز  مذھب شـیعهو کتاب مستقل  امریکانا المعارف هدائر
  .را بررسی نماید باره یندراتا دیدگاه سه خاورشناس  کرده

  .خالفت، رھبری ، شیعه، خاورشناسان،7امام حسن :واژگان کلیدی
 

  مقدمه
فرهنگـی، مرجعیـت علمـی و     -اهمیت جایگاه خاورشناسان در مراکز علمی 

امري است که بررسی آثار آنان را  ،ي علمی و فرهنگیهاتأثیرگذاري آنان در فضا
                                                           

  razzaghi   @gmail.com -استادیار گروه تاریخ تشیع پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی .١
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پیشـینه   ،مطالعات خاورشناسان دربـاره شـیعه و امامـان شـیعه    . سازدمیضروري 
آثار . گیري برخوردار بوده استاخیر از رشد چشم يها دههچندانی ندارد، اما در 
اهمیـت خاصـی    ،شیعه امامیه یژهو بهبراي شیعیان ائمه اره علمی خاورشناسان درب

 یـن ا .گمارنـد  همـت  هـا به نقد و بررسی آن ،تا ضمن آشنایی با نظرگاه آنان دارد
 7امـام حسـن  سیاسـی   -به بررسی سـه اثـر دربـاره جایگـاه اجتمـاعی      ،نوشتار

 7مـدخل امـام حسـن    دونالدسـون،  هالشـیع  هعقیـد  :از انـد  عبارت که پردازد یم
 7از لـورا اچ والیـري و مـدخل حسـن و حسـین     ) EL2(اسـالم   المعـارف  دائره
  .از مونتگمري وات امریکانا المعارف دائره

  
 دونالدسون هالشیع هعقید) الف

  7حسن کار آمدن امام يرو. 1
را بـا   مـذهب شـیعه  در کتاب  7حسندرباره امام  دونالدسونبررسی دیدگاه 

 Hasan the caliph who« :آورده ويعنـوانی کـه   . کنـیم  یمـ  آغاز يوعنوان انتخابی 

Abdicated«1  اسـت » واگـذار کـرد  کـه خالفـت را    اي یفهخل، 7حسن« ايمعنبه .
عنوان داده شود، پیشـاپیش ذهنیـت    گونه ینا جمله یندر اول 7حسنامام  که ینا

بـه نـوعی گویـاي ابعـادي از شخصـیت       و به خواننـدگان منتقـل شـده    نویسنده
بیعت مردم با امام  ،وي در ابتدا به نقل از مسعودي. استسی امام سیا -اجتماعی 

هجري  چهلمسال را بیان نموده که دو روز بعد از شهادت پدرش در ماه رمضان 
) 7امیرمؤمنـان قاتل (ن بن ملجم اامام در ابتدا عبدالرحم. صورت گرفت در کوفه

  .را به قتل رساند
آورده اسـت کـه    حنبل احمدبناز  نقل  بهوي خطبه امام در ابتداي خالفتش را 

                                                           
1 .Dwight M. Donaldson, The Shii Religion; A History of Islam in Persia And Iran; London: 

1933. 
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کـه   جا آن ند؛و حق الهی خالفت پرداخت یرمؤمنانامبه توصیف  تر بیش در آنامام 
در این شب مردي از دنیا رفت که نه قبل از ایـن زمـان کسـی در عمـل     «: فرمود

کسـی کـه   . کسـی تـوان درك او را خواهـد داشـت     ینـده در آمانند او بود و نـه  
در تبیین و توضـیح   نویسنده 1»نصب کرده بود] جانشینی خودبه [ او را 9پیامبر
به مناقشه این بخش از خطبه امام برآمده و با طرح عادت عربی بر تعیین  تر، بیش

در مناقشـه  ایجاد خلیفه توسط مردم بدون انتخاب از سوي خلیفه پیشین، درصدد 
امـام  ب انتخـا  یـت بـه روا  ،در ادامـه البتـه وي  . خالفـت برآمـده اسـت    یحق اله
بـه محتـواي    اشـاره  2.کنـد مـی اشـاره   جانشینی ه ب 7یرمؤمنانام توسط 7حسن

 تـوان  یمـ را  دونالدسـون از سـوي   7علـی  امامـ  توسـط خطبه امام و انتخاب او 
 ایشـان و جایگـاه اجتمـاعی    7حسـن  غیرمستقیم نشان از اهمیت شخصیت امام

و رهبـري حکومـت جامعـه     حـد خالفـت  را در  حضـرت جایگاهی که . دانست
بلکه حتی منابع  ،صرفاً یک اعتقاد شیعی نیست مسألهو این  .دهدمیاسالمی قرار 

بیعـت همـه   انـد،  کردهو دیگران به آن اشاره  دونالدسونکه  گونه آن نیز سنت اهل
جایگـاه بـاالي    هـا  ینا .ساختندمسلمانان با آن حضرت به عنوان خلیفه را مطرح 

 یگـر دو  دونالدسـون ، حتـی اگـر   دهدرا نشان مین حضرت سیاسی آ -اجتماعی 
  .به آن تصریح نکرده باشند خاورشناسان

و مخفی بودن قبر آن حضرت نیز از نکاتی اسـت کـه    7امام علیدفن شبانه 
در شیعه  یدگاهو دبه علت مخفی بودن  يا اشارهولی هیچ  آوردهآن را  دونالدسون

 حضـرت در وي بخش کوتاهی از خطبه آن  که آنوجود  با. زمینه نکرده است ینا
محتـوا و گوینـده    دربـاره  یو بررسهیچ تحلیل  3را آورده 7امیرمؤمنانتوصیف 

                                                           
  .١٩٩ص  ١ج، مسند احمدبن حنبل.  ١

   . DwightM.Donaldson,    :   . 
  . Dwight M.Donaldson,    :  . 



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    380

ـ ، مسـأله ایـن   رفـت  یمـ انتظار  که یدرحال ،ندارد وضعیتدر آن  خطبه  طرفانـه  یب
  .شدمیپژوهش 

  
  اقدامات متقابل امام و معاویه. 2

 7علـی  امـام  خبـر شـهادت  سپس به اقدامات معاویه پس از شنیدن  نویسنده
هدف  با» التمر ینع«که عبیداهللا بن عامر بن کریز را همراه لشکري به  کندمیاشاره 

، به همراه لشکري به سوي رسیدخبر به امام این وقتی  .تصرف منطقه انبار فرستاد
در  شوند، یمشکر خود مواجه با اختالفات در لامام وقتی  جا آن در و ندمداین آمد

بـدون   شـکل  یـن  ابیـان مطلـب بـه    . خوانندمی خطبه ،ساباط توقف نموده منطقه
بـودن   دار جهـت  ییمنگوبررسی و پرداختن به چرایی گسست در لشکر امام، اگر 

. گفت از تحلیل جامع علمی به دور اسـت  توان یم، دهدرا نشان مینویسنده  نظر
وي بدون اشاره به نقـش جاسوسـان معاویـه و طراحـی پیشـین از سـوي وي و       

در لشکر امام اشـاره   گسستگیبرخی از لشکریان امام با معاویه، فقط به  یراه هم
با ایـن موقعیـت    رویاروییاز خطبه امام پس از  ییها بخش که آن تر جالب. کند یم

خود دربـاره شخصـیت    داوري یشپخواننده را در تأیید  تا کردهنقل را انتخاب و 
کـه خطـاب بـه مـردم      آوردهاین قسمت از خطبـه امـام را    يو .امام همراه سازد

که نظـري کـه   و کراهت دارم از این دانم یمرا مانند نظر خود  نظر شما« :ندفرمود
شـما از   تربیش نمک یمبراي آنان در نظر بگیرم و گمان  ،جماعت طالب آن نیستند

به  سپس 1».تحمیل کنم بر شماجنگ در این میدان گریزانید و دوست ندارم آن را 
علیه امام سخن گفتنـد و  ، که بعد از ایراد خطبه کند یمخوارج اشاره  العمل عکس
 یهبا معاو از صلحرا بعد  7علی امیرمؤمنانکه  گونه همان ؛شمردند را کافرایشان 

                                                           
  .٦٩ھمان، .  ١
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بـا حملـه بـه امـام و      ،خوارج به مخالفت خود ادامه داده. دانستنددر صفین کافر 
. ن اسـتقرار یافـت  یو امام در مـدا  جدا شدندمضروب ساختن وي، از لشکر امام 

 نـد خود ادامه داد روي یشپلشکر اعزامی معاویه به فرماندهی عبیداهللا بن عامر به 
 یطیشـرا ختند و امـام  صلح را مطرح سا مسألهو  ندتا به لشکر امام در انبار رسید

   1.براي صلح طرح نمود
  
  صلح امام طیشرا. 3

در منابع  چه آنبا  ،مطرح نموده دونالدسونکه  گونه آن ،امام براي صلح یطشرا
بـه برخـی    ،وي بدون اشاره به منبعی خـاص . رسد یمشیعی آمده متفاوت به نظر 

  :کند؛ از جملهمیشروط امام اشاره 
  ؛نکند يیرگ سختبر مردم عراق  .1 
  ؛همه مردم در امنیت باشند .2
  ؛خراج اهواز را به امام واگذار کند .3
  ؛نیز یک میلیون درهم در نظر بگیرد 7علی بن ینحسبراي برادرش  .4
  . مقدم بدارد عبدالشمس یبنصله بر  و پرداخت در عطارا  هاشم یبن .5

و نشـان از   یسـت ن گـون  هم شود یمدر منابع شیعی یافت  چه آنبا  یطشرااین 
 اش داوري یشپدارد که او را در هدف و  یو نکاتتعمد نویسنده در انتخاب موارد 

انصـاف   گرنـه کمک کنـد و  ایشانسیاسی  -از شخصیت امام و جایگاه اجتماعی 
در منابع مختلف  شدهکه وي به شروط مطرح طلبید یمعلمی و پژوهش منصفانه، 

از امـام شخصـی    دونالدسـون،   قدمـه مواکاوي این شروط بـا ایـن   . کردمیاشاره 
در ایـن مواقـع،   منافع مالی و شخصی را  که کند یز تصور میگر وجنگ طلب صلح

                                                           
  .٨٠ھمان،.  ١
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و  سـنت  اهـل همان نظري کـه بسـیاري از علمـاي    . دهد یمبر دیگر موارد ترجیح 
بـه دیـدگاه شـیعه و     يا اشارهکه آنان خاورشناسان مطرح نمودند، بدون این تبع به

   1.تحلیل علماي شیعه داشته باشند
وي با اشاره به نامه امام به قیس بن سعد مبنی بر پذیرش صلح و تسلیم خالفت 

پـردازد کـه مـردم را بـین      یمـ قیس  العمل عکسبه معاویه و بازگشت به مداین، به 
دومـی را   سازد که مـردم  یمجنگ با معاویه بدون امام و تسلیم معاویه شدن، مخیر 

، به مداین بازگشتند و امام نیز در کوفه در مالقاتی با معاویه بر شـروط  نموده یاراخت
البته دونالدسون در پایان این بخش، بـراي   2.خود تأکید نمودند و به مدینه برگشتند

بخشی به خواننده، به روایت یعقوبی از این واقعه و مشابهت آن بـا روایـت   اطمینان
. دهـد نتیجـه دیگـري را نشـان مـی     تاریخ یعقوبیکه  یدرحالکند،  یمدینوري اشاره 

یدس إلـی   یهو کان معاو« :داردهاي معاویه در لشکر امام تصریح  یسهدسیعقوبی به 
عسکر الحسن من یتحدث أن قیس بن سعد قد صالح معاویه و صار معه، و یوجـه  

 کـه  آنحـال   3».إلی عسکر قیس من یتحدث أن الحسن قد صالح معاویـه، و أجابـه  
امـا بـا توجـه بـه اثربخشـی      . کنـد هـا نمـی   یسهدسي به این ا اشارهدونالدسون هیچ 

کـه   گونـه  آنپذیرنـد نـه    یمـ هاي معاویه و ایجاد سستی در لشکر، صـلح را   یسهدس
که امام با  اند نکتهدونالدسون و دیگر خاورشناسان تصور نموده و درصدد القاء این 

  .تی، از ابتدا طالب صلح بودندها و صفات شخصی یژگیوتوجه به 
کـه امـام در    کنـد مـی اشـاره   ،گزارشی از سـیوطی بر پایه در ادامه  دونالدسون

ایـن   هب ندخالفت را به معاویه واگذار ندکه حاضر کردند ماعال ،به معاویه يا نامه

                                                           
 ٢ج، تاریخ یعقوبی؛ ٥٧٢ص، ٢ج، تجارب االممی مسکویه رازی، ابوعل :برای آشنایی با دیدگاه شیعه نک.  ١

  .٦١-٨٤ص، مقاتل الطالبیین؛ ٤٣١ص ٢ج، مروج الذھب؛ ٢١٤ص
  .٨١ص ھمان، .  ٢
  .٢١٤ ص ٢ج، تاریخ یعقوبی.  ٣
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از قول  ،وي براي تردید در این امر .شرط که بعد از او خالفت به امام منتقل شود
در جاي دیگري  ،در کتاب سیوطی جز  بهکه این خبر را  کند یممترجم کتاب نقل 

   1.ندیده است
روضه و  جنات الخلوددونالدسون، معرفی دو کتاب  در کتاب تأمل قابلاز نکات 

بـه   اسـت کـه  در ایـران   :ائمهدرباره زندگانی  ها کتابین تر مهمبه عنوان  الشهدا
اگرچه وي ایـن مسـأله را بـا عبـارت     . کنند یمتفصیل درباره زندگانی امامان بحث 

تـوان ایـن مطلـب را     ی نمـی کلـ  به نحوو در زمان تألیف کتاب بیان نموده، » شاید«
، امـا  اند داشته توجه ها کتابي از زمان به این ا برههشاید علماي ایران، در . پذیرفت

  .درباره زندگانی ائمه در ایران دانست تابک ینتر مهمها را توان آن ینم
  
  مدت خالفت امام. 4

مدت خالفـت امـام را شـش مـاه و سـه روز       ،به نقل از مسعودي دونالدسون
و آن  کـرد است که خود را از خالفت عزل  اي یفهخلکه امام اولین  گفتهدانسته و 

فـت امـام   آورده که شـیعیان مـدت خال   ،وي در ادامه 2.را به دیگري واگذار نمود
ماه آن را خود خالفت نمـود   چهاردهکه  دانند یمو شش ماه  سال دهرا  7حسن

و چهار ماه را با هدف حفـظ امـوال، آبـرو و جـان شـیعیان از تعـرض        سال نهو 
   3.دکربه وي واگذار  ،معاویه

و مطابقت مـدت زمـان آن بـا روایـات،      7اثبات حقانیت خالفت امام حسن
اسـت کـه    توجـه  جالـب توسط سیوطی بنابه نقل خبـري از مسـعودي، از نکـات    

از منـابع   که دارد یممسعودي بیان  ،روایت یندر ا. کندمیبه آن اشاره  دونالدسون
                                                           

  .٨٧ص ، عقیده الشیعهدونالدسون، .  ١
  .٨٧ص ھمو، مذھب الشیعه، .  ٢
  .٨٨ص ھمان، .  ٣
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سیوطی  1»الخالفه من بعدي ثالثین سنه«: نقل شده که فرمودند 9پیامبرمتعدد از 
 شـهادت هجري و سال  یازدهدر  9اکرمسال رحلت پیامبر چون ه کنتیجه گرفته 

در دوره  7حسـن خالفـت امـام   اساس،  ینبر ا، بود هجري چهل 7حسنامام 
بخاري نیز با توجه به این حدیث، به صحت  .قرار دارد 9پیامبر بینی یشپزمانی 

   2.تصریح نموده است 7امام حسنو احقّیت خالفت  9نبوت پیامبر
را احادیـث مربـوط بـه     :در فضـایل ائمـه   توجه قابلز نکات ا ینچن هموي 
امام در کعبه و والدت  7علی حضرتبه والدت  ،براي مثال .داند یم آنانوالدت 
ل از طـرف  ئیـ کـه جبر  يا خانـه تنها  -3فاطمهو  7یعلامام  خانهدر  7حسن

در  دونالدسـون  3.کنـد میاشاره  -باز گذاشتخداوند درب آن را به سوي مسجد 
-میاشاره  8به حسنین 9گرانه به محبت سرشار پیامبربه ظاهر ستایش ینگاه

دنظر وررا در ارائه تصـویر مـ   نویسندهکه  آوردمی 9یامبرپولی روایتی از  فرماید
میــان همــه  ازاو  .کنــد یمــسیاســی امــام یــاري  -وي در شخصــیت اجتمــاعی 

، ایـن روایـت را نقـل    8محبت حسـنین  درباره 9یامبرپموجود از  هاي یتروا
کسـی کـه بـه وسـیله او      کنید؟ یمآیا سیادت و سروري فرزندم را انکار « :کند یم

  4»کند یم رصلح برقرا اناناز مسلم یفهطاخداوند بین دو 
  
  جایگاه اجتماعی امام المنس و. 5

بـا   خـود را پایانی مطلب درباره امام، حـرف اصـلی    يها بخشدر  دونالدسون
و بـه برخـی    کنـد  یمـ  یانب) EL1( اسالمیره المعارف دامنس در استناد به مقاله ال

                                                           
  .٧ص  ٥ج ، مروج الذھبمسعودی، .  ١
  .١٩١ص ، تاریخ الخلفاالدین سیوطی، جالل.  ٢

  . Donaldson,     :   . 
  .٥٣، ص٩، جصحیح بخاری؛ ١٩١، صتاریخ الخلفانقل از سیوطی،  ٨٩دونالدسون، ھمان، .  ٤
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شـیعه   هـاي  یـدگاه د بـا کـه   پردازد یمفردي، اجتماعی و سیاسی امام  هاي یژگیو
 انـدك ، باایمـان و شـجاعتی   الـنفس  یفضـع  یشخصوي امام را . ندارد ییسو هم
دو صـفت مهـم   . که صالحیت الزم براي رهبري جامعه شیعه را نداشـت  داند یم

و نداشـتن  ) بـودن  ران شهوت(نفس تبعیت از هواي « ،امام به نقل از مقاله المنس
ست که بعد از شهادت مادرش، چندان رابطـه خـوبی بـا    ا» نشاط و زکاوت عقلی

ـ  شـهوت را در  اش یجوانپدر و برادرش نداشت و  ق زنـان  و ازدواج و طـال  یران
 چنینـی  یـن ابیان مطالبی  1!!!که به واسطه بیماري سل درگذشتسپري نمود تا این

گویاي بطالن مطلب و آشکار ساختن نیـات   خود بدون مراجعه و استناد به منابع،
البته باید توجه داشت کـه ایـن اثـر در سـال     . استو اهداف پیدا ونهان نویسنده 

مطالعه علمی و آکادمیـک دربـاره شـیعه     منتشر شده و در آن دوره یالديم 1933
، آشـنایی  پـژوه  یعهشـ و خاورشناسـانِ   راه خـود بـود   يدر ابتداائمه شیعه  یژهو به

 اسـالم یره المعارف داکه در نسخه دوم  یموضوع ؛چندانی با منابع شیعی نداشتند
)EL2( ،در به ویژه  غربیان تغییراتی در آثار بعدي رو، ینازا .اصالح شد يتا حدود

 یندر ا. اندرا نشان دادهاز ائمه  تر مناسبتتصویري  شود کهدیده میاخیر  يها دهه
امـر  از ویلفرد مادلونـگ،   9محمدجانشینی حضرت  هايبه کتاب توان یمزمینه 

هاي شیعی، تعالیم امام  یشهاندنخستین  و از مایکل کوك به معروف ونهی از منکر
با اشاره بـه   ،در بخش پایانی دونالدسون .کرداثر ارزینا الالنی اشاره  7محمدباقر

امام نسبت به سایر ائمه، به چند کرامـت امـام پرداختـه و مقالـه      کرامات بودن کم
متعـدد آن   يهـا  ساختنخود را با نقل مطالبی در چگونگی رحلت امام و مسموم 

  .برد یممتعدد به پایان  يها گزارشحضرت در 
 

 
  

                                                           
  .٨٩صمذھب الشیعه، .  ١
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  نودسلدیدگاه دونا يبند جمع .6
به  ،حتی منابع شیعی و با طرح مطالبی در ظاهر مستند به منابع اصلی نویسنده

سیاسـی را   -مرتبط با دوران خالفـت امـام، اوضـاع اجتمـاعی      هاي یانجربرخی 
یابی به اهدافش نشـان داده و بـه صـورت    آشفته و آن حضرت را ناتوان در دست

و نامناسب بـراي   سیاسی آن حضرت را ناتوان -شخصیت اجتماعی  یرمستقیم،غ
-مـی  یجـه نت وياز قول  ،به ویژه با اشاره به مقاله المنس کند؛می خالفت تصویر

 -االیمان و به لحاظ جایگاه اجتماعی ، ضعیفالنفس یفضعکه امام شخصی  گیرد
 :گفـت  تـوان  یم باره یندرا. بودندسیاسی نامناسب براي خالفت و رهبري شیعیان 

از دیـدگاه مخالفـان،    يمنـد  بهـره خصیت امام با تصویرگري و بررسی ش گونه ینا
بدون در نظر گرفتن دیدگاه شیعه و منابع شیعی در این زمینه، هم به لحاظ روشی 

مراجعـه بـه همـه منـابع و     . اسـت و هم به لحاظ محتـوایی، غیرعلمـی و نـاقص    
الزم براي بررسی عالمانه و منصفانه،  یطشراحداقل  ،مخالف و موافق هاي یدگاهد

 .که این اثر فاقد آن است آیدمار میبه ش
  
 )EL2( اسالمالمعارف  رهیدا) ب

ایتالیـایی مقالـه    شـناس  اسالمخاورشناس و ) م 1989-1893( 1لورا اچ والیري
. درآوردبه نگارش را  )EL2( اسالمیره المعارف دادر  »طالب یاببن  یعل بن حسن«

فلسـفه بـود و تحقیقـات     و تحصیالت و تخصـص وي در زمینـه ادبیـات عـرب    
 ها یتشخصدر موضوعات مختلف تاریخ اسالم، تاریخ تمدن اسالمی،  يا گسترده

 و سی سال تدریس و حضور علمـی او در دانشـگاه ناپـل   . و وقایع تاریخی دارد
ـ و  نگارش مقاالت مختلف و شرکت در سمینارهاي پرشمار داخلـی   المللـی،  ینب

ندگان پرکـار ایتالیـایی در کنـار نـاموران     سبب شد نام وي به منزله یکی از نویسـ 

                                                           
 . L. Veccia Vaglieri 
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آشنایی وي به چند زبـان  . اسالم ثبت گردد یره المعارفدادر  یشناس اسالمعرصه 
تسلط والیري به زبان . تنوع فراوان بخشید یشها ترجمهو  یآثار قلمبه  ،زنده دنیا

روش  ینچنـ  هـم عربی و اطالع کافی او از منابع اسالمی به ویـژه کتـب شـیعه و    
چهـل مـدخل از    نزدیک بـه موجب شد نگارش  ،علمی وي در تحقیقات تاریخی

بر اهمیت جایگاه  چه آن 1.را به او بسپارند یره المعارف اسالمداجلدهاي مختلف 
نگارش سه مقاله اصلی مربوط به سه امام نخست شیعه در  ،او افزود یشناس اسالم

  2.بود یره المعارف اسالمدا
امـا در   اسـت  به ظاهر متفاوت دونالدسون،ي در مقایسه با آغازین جمله والیر

ـ از  ییهـا  نشـانه همراه بـا   ،باطن وي امـام را فرزنـد   . یابـد نمـود مـی   داوري یشپ
که به نفع معاویـه از ادعـاي خـود     کند یممدعی خالفت معرفی  و 7امیرمؤمنان

معرفـی  وي در  3.دانـد مـی از نظر شیعیان امـام دوم   را اوچنین هم. کرد نظر صرف
به نام آن حضرت اشـاره   ،اولیه امام، با ذکر سال والدت و اختالف در ماه والدت

او را  خواسـت  یمپدرش  که یدرحال ندنامید 7حسنوي را  9که پیامبر کندمی
 يگـذار  نـام هنگـام   7امیرمؤمنان ،روایات صحیح بنا بر که آن حال 4.حرب بنامد
  ».گیرم ینمپیشی  9خدامن در این کار از رسول «: امام فرمودند

  
  9جایگاه امام نزد پیامبر. 1

از  هـا  گزارشبه نقل برخی  ،9یامبرپدر بیان جایگاه آن حضرت نزد  نویسنده

                                                           
، ٢٤٥، ص)ترجمه و نقد( المعارف اسالمدر دائره 3و حضرت زھرا 9احمدی، تصویر پیامبرفاطمه جان.  ١

  .١٣٨٨شناسی، مؤسسه شیعه: قم
 . The Encyclopedia of Islam: Ali B. Abi Talib, vol  , p    &(AL)Hasan B. Ali B. Abi 

Talib, vol  , p.    &(AL) Husayn p.    
 .The Encyclopedia of Islam: (AL)Hasan B. Ali B. Abi Talib, vol  , p.    

  .ھمان.  ٤
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در جریان یکی  9ازجمله پیامبر ؛به ایشان پرداخته است 9محبت خاص پیامبر
را که پایش بـه لبـه لباسـش گیـر      7حسنتا  نداز منبر پایین آمد یش،ها خطبهاز 

در حـال   9که پیامبریا این. ندناز روي زمین بلند ک ،کرده و روي زمین افتاده بود
را به همـین   اند و نمازشنسوار شو یشانبر پشت ا یشها نوه دادند یماجازه  ،نماز

و روایاتی دیگر از زنـدگی آن   ها گزارشبه  ،وي در ادامه 1.ندکرد یمدلیل طوالنی 
حسـن  «با نقل حدیث او . داردي تر بیشکه براي شیعه اهمیت  پردازد یمرت حض

سـخن  بـا اسـتناد بـه     ،، بـا زیرکـی  »هستندسرور جوانان اهل بهشت 7و حسین
 2.برد سؤال یرزاین حدیث را  درستیکه مروان بن حکم، گوید می، الحدید یاب ابن

امام (دو آن  9پیامبر هک آن تر مهم«: یا به حدیث شریف کسا اشاره داشته و آورده
را همراه پدر و مادرشان زیر عباي خـود قـرار داد و اعـالم    ) حسن و امام حسین

   3».بوده، از هرگونه پلیدي مبرّایند یتب اهلکرد که آنان از 
  
  امام در دوران خلفا. 2

 خلفـا را ، جایگـاه اجتمـاعی امـام در دوران    ها یژگیووالیري پس از بیان این 
نقش در وقایع مهم خالفت  یچهترسیم نموده که امام به همراه بردارش،  چنین ینا

بـدون ذکـر    و البتـه مـبهم  (منـابع  ابوبکر، عمر و عثمان ایفا نکردند و با استناد به 
وي . منفعالنـه دانسـته اسـت    کـامالً امام را مطیع پدرش و تحرکات آنان را ) منبع

این نکته تا پایـان خالفـت خلیفـه     تهالب 4.داندمیآنان  نعلت این امر را جوان بود
 سنت اهلبرخی روایات مورخان  اما در زمان خلیفه سوم، بنابر ،دوم درست است

همانند فرزندان دیگـر   7حسنخلدون، امام مانند طبري، ابوالشیخ انصاري و ابن
                                                           

 . EL ; vol  , p.   . 
  .۵ص ۴ج، البالغهشرح نھجابن ابی الحدید، .  ٢

 . EL ; vol  , p.   . 
 . EL ; vol  , p.    
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   1.ندفریقا و خراسان شرکت داشتاصحابه، در فتح 
 بـر اسـاس  نـه عثمـان پرداختـه،    وي سپس به نقش امام در واقعه محاصره خا

تـا   دانـد می 7علی امام حمایت آنان از خانه عثمان را به دستور ،احادیث متعدد
در ادامه بـا  . دفاع کنند اوو در صورت شدت یافتن حمله از  ندبراي خلیفه آب بر

 کندمیبه نقش محمد بن ابی بکر در قتل عثمان اشاره  ،به صورت ضمنی ،زیرکی
کـه امـام شـاهد بـود کـه محمـدبن        :نویسد یم 2سعد،ابن طبقاتوي با استناد به 

در قتل عثمان دست داشته و به همین دلیل از آن پس او را فاسق خطـاب   بکر یاب
نتـایج دیگـري دارد و منـابع، عـامالن      تـر  بـیش موضوعی که با بررسـی   3.کرد یم

معرفـی   یل و سنان بن عیاضمستقیم قتل عثمان را افرادي دیگر مانند عمروبن بد
 .رسد ینمسریع والیري چندان منطقی به نظر  گیري یجهنت رسد یمبه نظر  4.دانکرده

اینکه تحت تأثیر برخی  کرد، نه یماین موضوع را به ابهام آن واگذار  ويبهتر بود 
منابع، این احتمال را ترجیح دهد که به جهت انتسـاب محمـد بـن ابـی بکـر بـه       

 ظـاهراً کـه  ضمن ایـن  5.گیردپیرا  یتب اهلبه نوعی تخریب چهره ، 7امیرمؤمنان
 یتدر روا .خلط نموده است) 110م ( يبصرو حسن  7حسنبین امام  نویسنده

   6.ابن سعد، ابواالشهب این مطلب را از او نقل کرده است
                                                           

طبقات ؛ ابوالشیخ انصاری، ١٣٨٥، ١٣٩المعارف اسالم، صزاده داوری، تصویر امامان شیعه در دائره یتق.  ١
ذکر ؛ ابونعیم اصفھانی، ٢٦٩ص، ٤ج، تاریخ طبری؛ محمدبن جریر طبری، ١٩١ص، ١ج، المحدثین باصبھان

معروف به تاریخ ابن خلدون، .. و دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب؛ ابن خلدون، ٤٣ص، ١ج، اخباراصبھان
  .٥٧٣، ص ٢ج

  .٥٨ ،ص ٣ج، سعدقات ابنطب.  ٢
 . EL ; vol  , p.   . 

  .٢٠٧ص ، ٥ج، البدء و التاریخ.  ٤
، تاریخ ابن خلدون؛ ١٩٩ص ، ٥ج، البدء و التاریخ؛ ٥٣، ص ١ج، االمامه و السیاسه: تر نک برای مطالعه بیش.  ٥

  .٤٢٦، ص ٢ج، الفتوح ؛٦٠١ص، ٢ج
  »نقد مقاله امام حسن«پناه، ؛ محمدرضا ھدایت ٩٩زاده داوری، ھمان، ص یتق.  ٦



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    390

  7امیرمؤمنانامام در دوران خالفت . 3
ــه  ــري در ادام ــت      ،والی ــرت در دوران خالف ــاه آن حض ــش و جایگ ــه نق ب

نیروهـاي کـوفی    يآور جمـع تنها به  ،پرداخته و به صورت مختصر 7امیرمؤمنان
تا اهالی آن دیار را ترغیب کنـد   نمودهپس از شورش طلحه، زبیر و عایشه اشاره 

البتـه وي بـه   . که جانب پـدرش را بگیرنـد و بـراي او نیـروي کمکـی بفرسـتند      
نشـان از   ،اظهـارنظر  یزانهمین م. کند یمدر جنگ صفین نیز اشاره مشارکت امام 

نیروهـاي یـک شـهر     يآور جمـع سیاسی امام دارد کـه بـراي    -جایگاه اجتماعی 
، اما منحصر ساختن نقش امام تنها در همین عبارت و یا مشـارکت وي در  رود یم

شـان از  شـاید ن  ،هـا  جنگدر این  امامجنگ صفین بدون اشاره به نقش و جایگاه 
  .ساختن نقش امام باشد رنگ کمد وي در تعم یا یتوجه کم
  
  خالفت امام. 4

والیري، به خالفت رسـیدن امـام پـس از شـهادت پـدرش را حاصـل تـالش        
را بـه خالفـت    7امام حسنکه مردم را دعوت کرد تا  داند یمعبیداهللا بن عباس 

 حضـرت کـه   کنـد  یمـ بیان  7امیرمؤمنانکوتاه درباره  يا جملهوي در . برگزینند
   1 .دنبنمای اي یهتوصدرباره جانشین خود  ندجرأت نکرد

کسـی کـه    ،مشـهور  بنا برگـزارش اوالً  :این زمینه تذکر دو نکته الزم است در
، عبداهللا بن عبـاس  کرد یمبه خالفت تشویق  7حسنمردم را براي بیعت با امام 

یداهللا بـن عبـاس را نقـل    روایاتی که عب رسد یمبه نظر  2.عباسبود نه عبیداهللا بن 
عبـاس پـس از شـهادت    دامـن بزننـد کـه ابـن     نکتهکه به این  آنند یپ در، اند کرده

شد و در زمان خالفت امـام   برداشت و از امام جدا را ، اموال بصره7امیرمؤمنان
                                                           

 . EL ,    , P   . 
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جانشـینی   ،برخی منابع تاریخی يها گزارش بنا بر یاًثان 1.حضور نداشت 7حسن
   2.ویژه شیعیان آن حضرت تا حدودي معلوم بود براي مردم به 7حسنامام 

  
  صلح امام. 5

تمایـل امـام    داورانه یشپسیاسی امام،  -والیري در تحلیل شخصیت اجتماعی 
وي قیس بن سعد بن عباده انصاري . کند یمبه صلح را از همان ابتداي بیعت بیان 

تا شروطی را مطرح سازد مبنی  کوشید یمکه  داند یمبا امام را  کننده یعتباولین  را
علیه کسانی ) قتال(جنگ مبتنی بر کتاب خدا، سنت پیامبر و «که بیعت باید بر این

کـه امـام    شـود  یم یادآورالبته وي ). محلّون(اند  کردهباشد که حرام خدا را حالل 
که شرط آخـر در همـان مـورد     بگویندد و نکه از این تعهد احتراز کن ندموفق شد
  3.نده شده استاول گنجا

کـه حاضـران سـوگند خوردنـد بـا       کند یمبالفاصله از بالذري نقل  نویسنده 
 بـا او بایستند، بجنگند و با کسانی که  جنگبه  7امام حسنکسانی که در مقابل 

از در آشتی درآیند؛ امـا در ادامـه بـراي فضاسـازي بحـث و انتقـال        ،سازش کنند
که این این مبنی بر کند یمهام مطرح در قالب استف یسؤالذهنیت خود به مخاطب 

اگر . جماعت را متعجب ساخت ،)که شرط آخر در اولی وجود دارد(امام عبارت 
بـا   خواسـت مـی ، آیا به این علت بـود کـه   گفت یماز آشتی سخن  7امام حسن

سیاسی امام مـؤثر   -معاویه صلح کند؟ این سؤال در تصویرگري جایگاه اجتماعی
معاویـه در   ییجـو  انتقـام در ادامه هراس از  ،وي به این مقدار بسنده نکرده. است

                                                           
  .پناه، ھمان؛ محمدرضا ھدایت١٤٠تقی زاده داوری، ھمان، ص.  ١
  .٢٧٢ص ، ٣ج، انساب االشرافبالذری، .  ٢

 . but al-Hasan succeeded in avoiding this commitment by saying that the last 
condition was included in the first (al- tabari, ii, i( 
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وجـود   بـا  یـرا ز داند؛ یمعامل دیگري براي تمایل به صلح از سوي امام  ر راکلش
به دلیل  ،تکیه کند 7امام علیدار سابق بر چهل هزار طرف توانست یمامام  که آن

معاویه بالفاصله مخالفـت خـود بـا     که آن یژهو به ؛یل بوداین هراس، به صلح متما
به امام اعالم کرد و به سـرعت   ها نامهو  ها یسخنرانانتخاب امام به خالفت را در 

   1.فراخواندرا آماده نبرد شد و فرماندهان خود از شام، فلسطین و اردن 
 دو لشکر و جریـان صـلح را بـا بررسـی اجمـالی      رویاروییوالیري چگونگی 

و معاویه و ) یا عبداهللا بن عباس(میان امام و معاویه و عبیداهللا بن عباس  يها نامه
 طلبانـه  جنـگ زمانی که مقاصـد   کند، یمو سپس مطرح  نمایدمیآغاز  ها یسخنران
خود را براي  یددگرمجبور  امام ،)او تا موصل پیش رفته بود(شد  تر روشنمعاویه 

که ابتـدا نیروهـاي امـام بـه تقاضـاي او پاسـخی        کردهوي اشاره . نبرد آماده کند
 نکتـه   یـن ابیان . اما بعد از اصرار عدي بن حاتم براي این کار اقدام کردند ،ندادند
در ایجـاد نگـرش    ،...مجبور به نبرد شد و نیروهایش ابتدا پاسخ ندادنـد و  که امام

ـ منفی نسبت به امام در ذهنیت مخاطب بر ناتوانی سیاسی امـام   . نیسـت  رتـأثی  یب
امـام  . با معاویه است بر مبارزهنشان از عزم جدي امام  ،تر کاملبررسی  که یدرحال

بـر  سپاه خـود مشـتمل    داران یهطالگروهی از  ،براي جلوگیري از پیشروي معاویه
بـه سـوي معاویـه فرسـتاد و بـه       عباس بن یداهللاعبنفر را به فرماندهی  هزار دوازده

بـه منزلـه   » سیعد بـن قـیس همـدانی   «و » س بن سعدقی«عبیداهللا دستور داد که از 
از دو احتمال موجود درباره اعزام قیس همراه عبیداهللا، والیري . مشاور استفاده کند

اجراي خواسته امـام بـر    هاي ینهزم شدن  آسانسو با نگرش خود یعنی جنبه همبه 
تـا  کـه  وي در این زمینه آورده که قیس نماینده گروهی بـود  . کندتوجه میصلح 

امام خواست او را از مواضـع خـود دور    رو، ینازاجان آماده جنگیدن بودند،  يپا
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 1.از پیش تصمیم گرفته بـود کـه بـا دشـمن مـذاکره کنـد       آن حضرت یرازسازد؛ 
که با توجه بـه  دیگري که قیس از آن غافل بود یا خود را به تغافل زد این احتمال

ایـن   تـر  مناسـب ، تحلیـل  کندمیاره جویی قیس که والیري به آن اشویژگی جنگ
است که امام وي را براي جلوگیري از هرگونه سستی در نبرد با معاویه و قطعیت 

  .که والیري گمان برده است گونه آننه  نددر جنگ همراه عبیداهللا فرستاد یتموفق
 مـداین که امام در ساباط  کند یمبیان  ،مذاکرات هاي ینهزموي سپس در تبیین 

امام بیان داشـت کـه   . توقف کرد و سخنانی گفت که موجب ناراحتی یارانش شد
بـه دل نـدارد و سازشـی کـه      یاحساس کینه و عداوتی درباره مسـلمان  گونه یچه

  خواسـتارآن بهتر از دودستگی و انشعابی است کـه   ورزند، یمیارانش از آن امتناع 
داورانـه خـود   قضـاوت پـیش  با  مطابق با خروج از جاده انصاف، یريوال 2.هستند

تا تمایل درونـی امـام بـه صـلح و      هپرداخت اخبارالطوالبه نقل بریده  ،درباره امام
مراجعـه بـه مـتن گـزارش     بـا   که آنحال  نشان دهد؛از امام  طلب یتعاف ايچهره

کـه   کـرده گزارش  دینوري. گردد یم آشکاراتصویري دیگر از اقدام امام  ،دینوري
وقتـی در   .نـد به قصد جنگ به ساباط آمد ،ا اقدامات معاویهب هامام پس از مواجه

کـه چیـزي    ندبیـان داشـت   ند،نیروهاي خود مواجه شـد  میلی یببا سستی و  جا آن
و بلغ ذلک الحسن بن علی، و « 3.کنند ینمتحمیل  ها بر آنبرخالف خواسته جمع 

فلمـا انتهـی الـی    عامر بن کریز،  هو بالکوفه، فسار نحوالمداین لمحاربه عبداهللا بن
هم ی، و قـام فـ  من اصحابه فشال و تواکال عـن الحـرب، فنـزل سـاباط     يساباط رأ

 ینه، و انیمسلم ضغ یر محتمل علیقد اصبحت غ یالناس، ان ها يا: با، ثم قالیخط
                                                           

 . His aim may have been to remove from his side this I£ays, who represented the 
party for war to the death, because he was already intending to negotiate with his 
adversary. 

  .۲۱۷ص ، اخبارالطوالدینوری، .  ٢
  .۲۱۷ص ھمان، .  ٣
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رهـون مـن   کت ي، ان الذییرأ یا فال تردوا علیرا يآر، و یلنفس ينظرکم کناظر ل
ل عن الحرب، و فشـل  کم قد نکثرکا يآرو  هقالجماعه افضل مما تحبون من الفر

العمـل  سپس بـه عکـس   يو .»رهونکما ت یم علکاحمل یانآرعن القتال، و لست 
کند که چگونه شخصـی  میسپاهیان و تندروي خوارج حاضر در سپاه امام اشاره 

تـو ماننـد پـدرت کـافر     « :زد یمـ فریـاد   کـه  یدرحـال سدي به نام جراح بن سنان ا
در ادامـه بـا   . پـاي امـام او را مجـروح سـاخت     خنجـر در با فرو کردن  ،»يا شده

و تفرقـه در لشـکر امـام،     یسسـت و  مـداین نیروهاي معاویه به نزدیکی  روي یشپ
تمـایلی بـه جنـگ     7امام حسـن مذاکرات در حالی به نتیجه رسید که لشکریان 

   1.پیوستند یماز اهل عراق به معاویه  اي یندهفزا روزشمارنداشتند و هر 
  

  توافقنامه طیشرا. 6
الزم و ارائـه تصـویري خودسـاخته از     هاي چینی ینهزمپس از  ،والیري در ادامه

و بـا بیـان    کنـد اشـاره مـی  توافقنامه  یطشراسیاسی امام، به  -شخصیت اجتماعی 
متناسـب بـا    یطشراو  ها گزارشبه نقل  ،در منابعمربوطه  يها گزارشناسازگاري 

وي ابتدا به اعطـاي اختیـار تـام از سـوي     . پردازد یمد خو يها برداشتذهنیت و 
 اي ینـه زم در چهکه این اختیار تام بدون اشاره به این( کندمیمعاویه به امام اشاره 

ي تـر  بـیش  المصـالحه  حـق کـه چـرا    نمایـد میامام اشاره  به تأسفسپس  .)است
درهـم   میلیـون  یـک  :عبـارت بـود از   المصـالحه  حـق ایـن  . درخواست نکرده بود

عالوه بر مبلغ پنج میلیـون کـه بایـد از خزانـه کوفـه برداشـت       ) مستمري ساالنه(
سـا ]؟[دارابجـرد ( یرانادر  اي یهناحو نیز درآمد حاصل از ]؟[شد یم  .)]؟[اهـواز ]؟[فَ

کـه   ییهـا  دشمنیبه دلیل  ،چنین وجوهاتی يآور جمعکه  کندمیوي خود اذعان 
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کـه   کندمیط دیگر نیز اشاره یشرا به سپس 1.اهل بصره با امام داشتند، ممکن نبود
در آن گنجانـده شـده    7حسـن به گمان وي بعدها براي کاهش انتقادات بر امام 

  :ندبودعبارت  یطشرااین . است
وي به صورت ضمنی . بازگردد 7پس از مرگ معاویه، قدرت به امام حسن. 1

در رد این بند آورده که ایده از پیش تعیین کردن جانشین هنوز بـروز نیافتـه بـود و    
ازایـن   یشپکه  یدرحال. معاویه بعدها براي اعمال آن با مشکالت فراوانی مواجه شد

خلیفه اول، عمر را به عنوان جانشین خود معین کـرده بـود و خلیفـه دوم انتخـاب     
را بـه   7، امـام حسـن  7امیرمؤمنـان سپرد و  نفره ششود را به شوراي جانشین خ

بنابراین مشکل معاویه، جا انداختن این اندیشه نبود . جانشینی خود انتخاب نمودند
  2.بلکه مشکل او شخصیت یزید و ناالیقی او براي تصدي این مقام بود

جانشینی را متعهد شد که براي خود جانشینی تعیین نکند و انتخاب  یهمعاو .2
  .به شورا واگذارد

و سـیره خلفـاي    9متعهد شد از کتاب خدا، سنت پیـامبر  ینچن هممعاویه  .3
وي در رد این بند نیز آن را منافات با اعتقادات شیعیان . عادل و صالح پیروي کند

و مستلزم محکومیت سیره عثمان دانست کـه بعیـد بـود معاویـه آن را بپـذیرد و      
  .از این شروط را نپذیرفت کدام یچهاین بند که  تنها نهکه معاویه  دانیم یم

  .عفو عمومی داده شود .4
  .پرداخت شود 7دو میلیون درهم به امام حسین .5
بـر  ) علویان و عباسـیان (هاشم  یبن، ها پاداشو ) عطا(ها  يمستمرپرداخت  درباره .6
  .شود یمحق تقدم داشته باشند که با استبعاد والیري مواجه ) امویان(عبدالشمس بنی 
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 ؛١٢٦ص، یره المعارف اسالمداتصویر امامان شیعه در جمعی از نویسندگان، : تر نک برای مطالعه بیش.  ٢
  . ھدایت پناه، ھمان محمدرضا
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  پس از صلح. 7
-میگیري برخی از اصحاب پی يها واکنشپس از صلح را با  اتفاقاتوالیري 

که پـیش از   داد یمحجربن عدي خطاب به امام گفت که ترجیح  کند؛ براي مثال،
امام را متهم کرد که  از یاران، همو یا یکی دیگر .روز خبر مرگش را شنیده بود آن

 کندمیآمیز یاران امام اشاره یا به اجتماع اعتراض 1.استن را خوار ساخته انامسلم
 2.اند داشتهکه امام تقاضاي ضمانت کافی نکرده، ابراز که ناخشنودي خود را از این

 -بیان این نکته از سوي والیري در ادامه تقلیل جایگـاه اجتمـاعی    رسد یم به نظر
در اداره امور و هدایت شـیعیانش   مامسیاسی امام، تصمیمات نادرست و ناتوانی ا

اوالً  کـه  آنحـال  . شـود  یمبا اقدامات تحقیرآمیز یارانش مواجه  گونه یناباشد که 
کـه در لشـکر امـام    را سانی باید حساب یاران واقعی و راستین امام با خوارج و ک

 یـاً ثان .سویی اعتقادي با امام نداشتند از هـم جـدا نمـود   حضور داشته اما هیچ هم
که معاویـه چیـد تـا ایـن      هایی را یسهدسو  ندکه امام با آن مواجه بود یطی راشرا
 اي را یجـه نت یطشـرا و با وجود این  نظر گرفتدر  ،را بر امام تحمیل سازد یطشرا

بـاهم   ندکه در آینده براي هدایت شـیعیان داشـت  را م داشت و تالشی که اقدام اما
والیري و دیگر خاورشناسان نظیر  چه آن از یرغشاید نتیجه دیگري  گاه آنسنجید، 

  .او درصدد ارائه آن هستند حاصل شود
صـلح از   هاي یزهانگبه عوامل و  ،اقدامات معاویه پس از صلح یاناز بوي پس 

  :شمرد یبرمدر پنج مورد  عوامل را او .پردازد یمسوي امام 
  ؛عالقه به صلح و آرامش .1
  ؛به سیاست و منازعات مربوط به آن میلی یب .2

                                                           
  .٤٥ص ، ٣ج؛ انساب االشراف، ١٨٥ص ، ١ج؛ االمامه و السیاسه، ٢١٩صاخبارالطوال، .  ١

 . EL ,     , P   . 
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  ؛تمایل به اجتناب از خونریزي گسترده .3
بـه سـیره    نویسـنده، به گمان  که آنکمبود بودجه مالی و تالش براي جبران  .4

هر هفته خزانـه دولتـی را خـالی     ندکه عادت داشت گردد یبرم 7علی امیرمؤمنان
باید با کمبود  7حسنقاعدتاً امام  یجهنت در ؛دنو موجودي آن را تقسیم کن نمایند

  ؛بودجه مواجه بوده باشد
د کـه تمایـل چنـدانی بـه جنگیـدن      نبه سربازانی تکیه کن توانستند ینمامام  .5

 نویسـنده نیـت  ذه بر اساسخودساخته که تنها  هاي یزهانگاین  یرفتنپذ 1.نداشتند
. رسـد  ینمـ  به نظرنی نشود، منطقی یتا زمانی که مستند به منابع یا قرا ،شده مطرح

و مطالب و  ها گزارشبرخی  گذاشتن کنارهممانند خاورشناسان پیشین، با  نویسنده
که در برخی مـوارد   -شخصیتی امام هاي یژگیودرباره  9یامبرپحتی احادیثی از 

ارائـه   درصـدد  -اسـت  ناپذیرخدشه ها آنب تاریخی یو ترت ها گزارش درستیهم 
 -تـا جایگـاه اجتمـاعی     اسـت گریزان از سیاست از امام  طلب و یتعافتصویري 
بـا   کـه  آنحـال   ؛وارد سـازد  بر آنو خدشه  هدرا نامطلوب نشان د یشانسیاسی ا

تاریخی، تصویر دیگري از  يها گزارش تر جامعبررسی  تر و بیشمراجعه به منابع 
معاویـه،   هـاي  یسـه دسدشـوار و   یطیشرابا  هکه پس از مواجه گردد یمظاهر  امام

پراکندگی افراد، براي حفظ اندك شیعیانِ راستین و ایجاد زمینـه و  و  لشکرسستی 
، مدارانه یاستسبا تصمیمی آگاهانه و  ،در آینده ها آنبراي هدایت  تر مناسببستر 

  .ندصلح را پذیرفت
 
  يریگ کنارهپس از . 8

یري از خالفت پرداختـه  گ کنارهپس از  7والیري در ادامه به زندگی امام حسن

                                                           
 . EL ,     , P   . 
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بافی از زندگی امام را نمایـان سـاخته و بـه     یمنفپردازي و  یالخو عرصه دیگري از 
ي از معاویـه بـه   ا نامـه وي ابتدا به . اتهام معروف مطالق بودن امام اشاره کرده است

حسـناء  ابن«در جنگ با یکی از خوارج به نام خواست  یمکند که امام امام اشاره می
 ام کردهمن جنگ با تو را ترك «: امام در جواب معاویه نوشتند. شرکت نماید» طایی

ایـن مسـأله کـه     البتـه (1.تا آرامش را به مردم بازگردانم و در کنار تو نخواهم جنگید
یگـاه  نویسنده از کنار آن به سادگی گذشت، خود نشان از جـرأت، شـجاعت و جا  

تواند جایگـاه حضـرت    یمتقاضاي معاویه از امام  هم .سیاسی امام دارد - اجتماعی 
 موردتوجـه کند که را نشان دهد و هم نوع پاسخ امام، از جرأت سیاسی حکایت می

با اشاره به نوع زندگی امام در مدینه، برخـی   سپس .نمایی نویسنده درنیامدو بزرگ
شیعه را بـدون اسـتناد بـه منبعـی معتبـر مطـرح        هاي یدگاهدسو با هاي ناهم یژگیو
زندگی در آسایش و آرامـش، دخالـت نکـردن در امـور      مانند هایی یژگیو. کند یم

ي که لقـب مطـالق را بـه او    ا گونه به، ها زنشمار  یبسیاسی و ازدواج و طالق دادن 
ی بـراي تحقیـر   منصـور عباسـ  بـار   یننخسـت ي، و مسـعود بنابرنقـل طبـري   . اند داده

   2.میان مردم شایع ساخت را درین تهمت ا ی،حسن سادات
همسران آن حضرت را شصت، هفتـاد یـا    تعداد بدون استناد به منبعی، والیري

وي بدون بررسـی درسـتی یـا    . شماردمینود زن و نیز سیصد یا چهارصد متعه بر
در تفسیري بـه ظـاهر مشـفقانه     ها، یدگاهدبا پذیرش ضمنی این  ،نادرستی مطالب

که این زندگی توأم با لذایذ شـهوي، ظـاهراً سـرزنش     کند یمبیان  آمیز، یهکنالی و

                                                           
 . Al-Hasan replied that he had given up fighting against him in order to bring peace 

to the people, and that he would not fight at his side 
  .٣٠٠ص ، ٣ج، مروج الذھب؛ ٣٣٤ص، ٦ج، تاریخ طبری.  ٢
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بیان در واقع در تخریب شخصیت امـام و کاسـتن    ینا 1.نداشت یدر پچندانی را 
این پردازش والیري و تصـویري کـه از   . گیرد یمصورت  ایشانجایگاه اجتماعی 

به  اي یجهنتیرمستقیم چه شخصیت فردي، اجتماعی و سیاسی امام عرضه نموده، غ
که والیري مانند دیگر خاورشناسـان از امـام   را  یريتصو ؟سازد یممخاطب منتقل 

امـامی نـاموفق در    :بیان نمـود  گونه ینابه صورت خالصه  توان یم دهد،نشان می
ــاعی  ــدیریت اجتم ــامی  -م ــارزه نظ ــاتوان در مب ــی، ن ــتعاف و سیاس ــب ی و  طل

. را بر جنگ ترجیح داده اسـت  طلبی یتعافآسایش و  که زندگی در گذران خوش
منـابع تـاریخی    تر بیشاما بررسی  ،اندکی تند به نظر برسد گیري، یجهنتشاید این 

  .دارد یدرپنتیجه دیگري  سنت اهلزندگی امام، حتی منابع  درباره
  

  امریکاناالمعارف  رهیدا) ج
زبـان جهـان بـه     یسـی انگل یره المعارفداترین  یمیقدکه  دائره المعارف امریکانا

ــمار  ــش ــار و     یم ــدمت، از اعتب ــاظ ق ــه لح ــتهار ورود و ب ــژهاش ــان  ی اي در می
ي عمومی جهان برخورداراست، یک آلمـانی تبعیدشـده بـه ایالـت     ها المعارف دائره

حجـم مقـاالت    2.گذاري کـرد  یهپا 1829بوستون امریکا به نام فرانیسی لیبر در سال 
 طـور  بـه آن،  مقالـه  45000از  مقاله 93ر کم بوده، تنها المعارف بسیایرهداشیعی این 
ها، اشخاص، حـوادث،   یینآ، ها آموزهیرمستقیم، حاوي مباحثی در زمینه غمستقیم یا 

حسـن و  «مقالـه  . ي شـیعی اسـت  ها فرقهو  ها گروهیعیان، شهاي  ینسرزم ،ها سلسله
ین کـرد، بسـیار مختصـر بـه     تدو 3که ویلیام مونتگمري وات] یهماالسالمعل [»حسین

                                                           
 . This life of sensual pleasures does not appear, however, to have aroused much 

censure 
  .١٣المعارف اسالم، صتصویر امامان شیعه در دائره.  ٢

 . W. Montgomery Watt 



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    400

اسـکاتلند، خاورشـناس معاصـر و اسـتاد     متولد وات . پردازد یمامام  دو ینازندگی 
ــورگ  ــی و اســالمی دانشــگاه ادینب ــات عرب ــود 1مطالع تحصــیالت خــود را در . ب

و آکسفورد گذراند و به عنوان مربی ارشد  2هاي ادینبورگ، جنا، کالج بالیول دانشگاه
ـ   1946(، مربـی فلسـفه باسـتان    )م1938 ـ  1933(ینبـورگ در فلسفه اخـالق در اد 

در . بـود ) 1964تـا   1947(، مربی موفق و ارشد و دانشیار مطالعات عربی )م 1947
 3.یالدي بازنشسـته شـد  مـ  1979، سمت ریاست را پذیرفت و در سـال  1964سال 

از  .المعـارف دارد یـره داي بود که مقاالت متعددي در ا برجستهشناسان وات از شرق
  .است دائره المعارف امریکانادر » حسن و حسین«جمله مقاالت وي، مقاله 

  
  معرفی اجمالی امام. 1

پیـامبر    و نـوه  3فاطمـه  و 7امام را فرزند حضرت علـی  ،وات در این مقاله
حاکم برحق همه مسلمانان و را به عنوان امام دوم  ایشانمعرفی نموده که شیعیان 

را امام بر حق همه مسـلمانان   ایشانتوجه داشتن به این نکته که شیعیان . دانند یم
وي دوره جوانی امام را آرام توصـیف  . نشان از درك اعتقاد شیعیان دارد دانند، یم

را در دوره  7امیرمؤمنـان پـدرش   7حسـن نموده و تنها احتمال داده کـه امـام   
   4.یاري رسانده باشد) ق661-656(خالفتش 

  
  امام خالفت. 2

و ادعا اشاره  7امیرمؤمنانپس از شهادت  7حسنوي سپس به خالفت امام 
وي  که ینا توجه قابلنکته . از همه پیروان آن حضرت بیعت گرفت که ایشان کرده 

                                                           
1 . Edinburgh University 
2 . Balliol 

  .نقد آثار خاورشناسانی، یحسینی طباطبا مصطفی.  ٣
  .٢٠٩المعارف اسالم، صتصویر امامان شیعه در دائره.  ٤
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و چگونگی رخدادهاي مربوط به آن  ها گزارشبدون هیچ مدرکی و بدون بررسی 
 آن بـا   کـه از عهده مشـکالتی   ندامام به طور آشکارا قادر نبود که کرده ادعا  دوره،

خالفت  و از ند، معاویه، پیمان بست7علی] حضرت [رقیب د، بانبرآی ندمواجه بود
پژوهش  تنها نهادعا نمودن بدون بررسی گزارش منابع،  گونه ینا 1.کرد یريگ کناره

به لحاظ محتوایی نیز مـتقن و   بلکه نماید، یمرا به لحاظ روشی فاقد اعتبار علمی 
بـا   ،شایسته بود وات. برد یمو زمینه پذیرش و باور به آن را از بین  یستمستند ن
امـام و   یـري گ کنـاره و عوامـل   هـا  ینـه زم از منابع شیعه و سنی، ها گزارشبررسی 

-مـی ناتوانی امام در حل مشکالت را ادعـا   گاه آن کرد،میتحوالت آن را بررسی 
جا ختم نشده، در ادامه ادعـا  وي به این سند یبوات و ادعاهاي  اوريد یشپ. نمود

 البـال  فارغو براي یک زندگی  ندنموده است که امام مبلغ زیادي پول دریافت کرد
 2.نددرگذشـت  679 و 668 يهـا  سـال و سـرانجام بـین    نـد در مدینه عزلـت گزید 

گرفته از الهام داوري یشپگونه، با سیاسی امام بدین -جایگاه اجتماعی  یرگريتصو
از منـابع   يمنـد  بهـره خاورشناسان پیشین و منابع اهل سنت، بـدون   يها پژوهش

 چـه  آن. سـازد  یمـ ، پذیرش مطالب مقاله را با مشکل مواجـه  ها آنشیعی و تحلیل 
ـ و نـوعی   توجهی یباست،  تر بیشمایه تأسف  مطـالبی   آوردنوات بـه   رغبتـی  یب

کـه در منـابع اولیـه آمـده و      را ه تاریخ وفات امامک جا آنعلمی و مستند است تا 
البتـه  . کنـد  یمـ ساله ذکر  یازدهزمانی  فاصله یکاختالف چندانی در آن نیست در 

از منابع اولیـه و   يمند بهرهناگفته نماند دیگر آثار وات با رعایت مسائل روشی و 
مقالـه در   ایـن  رسـد  یمـ  نظـر  به. استمستند، از ارزش و اعتبار باالیی برخوردار 

 هـاي  یتشخصـ دورتر نگاشته شده که هنوز آشنایی چندانی با منـابع و   يها سال
بودن مقاله  دار جهتد و یا نشان از نوعی تعم شیعی در غرب حاصل نشده بود و

                                                           
  .ھمان.  ١
  .ھمان.  ٢
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هـم بـه لحـاظ روشـی      ،این نوشـته  هرحال به. نیست بر آنباشد که دلیل چندانی 
هاي وي گزارش .غیرمستند رانه وداو یشپغیرعلمی است و هم به لحاظ محتوایی 

 هـاي  یـدگاه دبررسـی   فقدانو به دلیل  در منابعمربوطه  يها گزارشتحلیل بدون 
  .ادعاهاي آن پذیرفتنی نیست ،غیرجامع بوده ،شیعه
  نتیجه

تصویري که خاورشناسان از امامان شیعه نشان دادند، حداقل باید از سـه منظـر   
این نوشتار به بررسی . سندي، بررسی گرددی، بررسی محتوایی و اعتبار شناس روش

 7سیاسی امام حسـن  - محتوایی آثار برخی خاورشناسان درباره جایگاه اجتماعی 
نسـبت بـه دیگـر    ، یـره المعـارف اسـالم   دادر نگاه اولیه، قلم والیـري در  . پرداخت

برخالف مقاله المنس که سراسر . رسد یم نظر بهتر  یممالخاورشناسان متقدم، اندکی 
ي آشکار و نقل مطالب نادرست و غیرمستند است، والیري درصـدد اسـت   ها انتاه

ي تـاریخی، مطالـب را مسـتند نمایـان     ها گزارشبا استناد به منابع و ارائه شواهد و 
هاي  یشهانددهد که خط فکري حاکم بر  یم  نشانسازد، اما بررسی محتواي مقاالت 

 رنـگ  کـم . مایز از اعتقادات شیعه استي متا گونه بهخاورشناسان درباره ائمه شیعه، 
منفـی،   ظـاهر  بـه ي برخـی نکـات   ساز برجستهساختن فضایل و جایگاه علمی آنان، 

یر مـردم و در نهایـت پـایین نمایانـدن جایگـاه      هماننـد سـا  عادي نشان دادن ائمـه  
هـاي آنـان   ي مختلـف در نوشـته  هـا  و روشها  یدگاهددر  ها آنسیاسی  - اجتماعی 

دونالدسـون،   مـذهب شـیعه  بررسی نظر سه خاورشناس یعنی کتـاب  . مشهود است
مدخل حسن «از لورا اچ والیري و » یره المعارف اسالمدا در» 7مدخل امام حسن«

از مونتگمري وات، نشان از وجوه اشـتراك   یره المعارف امریکانادادر » 7ینو حس
از مقاله وات که بسیار کوتاه است  نظر صرف. دارد ها آنفراوان و اختالف اندك در 

حـال در بحـث جایگـاه     یندرعـ دهـد،   یمـ تري از زندگی امام را پوشش و ابعاد کم
سیاسی امام، مانند دو خاورشناس دیگـر، امـام را نـاموفق و نـاتوان در      - اجتماعی 

ي تاریخی ها انتخاب گزارشبراي رسیدن به این نتیجه، با . کند یماداره امور معرفی 
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طلـب،   یـت عافسـو بـا هـدفی کـه مدنظرشـان اسـت، امـام را شخصـیتی ذاتـاً          مه
یابی به ایـن  براي دست. اند نمودهو گریزان از جنگ و درگیري معرفی  دوست صلح

، 7امیرمؤمنـان و جایگاه وي در دوران خلفا و  نتیجه، ابتدا با بررسی شخصیت امام
پـس از  . وقـایع نـدارد   چنـدانی در  نقـش کننـد کـه   معرفی می کم اثروي را فردي 

شهادت پدر و رسیدن به مقام خالفت، پس از مواجهه با مخالفت معاویه و اقدامات 
امام از ابتدا به صلح متمایل بود، مقدمات الزم براي  که جا ازآنجدي وي در جنگ، 

یابی به صلح را فراهم نمودند، و قیس را همراه عبیداهللا به میدان فرستادند تـا  دست
با مانعی مواجه نشود؛ در شروط صلح رعایت حال خـود و شـیعیان را   تحقق صلح 

را فـراهم   برادرشنمودند و شروطی را مطرح ساختند تا آینده مالی و رفاهی وي و 
ـ یی کـه برخـی اصـحاب    ها اهانتو  ها اعتراضپس از صلح، با وجود . سازد  آن هب

بـر   تـا  ندگرفتیش حضرت کردند، زندگی توأم با آسایش و عافیت را در مدینه در پ
  . اثر بیماري یا مسمومیت از دنیا رفتند

سیاسی امام  -این نتیجه، حاصل تصویرگري خاورشناسان از جایگاه اجتماعی
و خـار   در گلواست که همانند پدر بزرگوارشان با مظلومیت، استخوان  7حسن

تـا   نـد سـپري نمود  یـده عق سسـت و  وفا یب، عمر خود را در میان یارانی در چشم
بـا کوتـاهی و    ها آنو  یافت دستخواست  چه هرآنبه ، معاویه با دسیسه و نیزنگ

از مواجـه بـا    امام پـس  .به امامِ خود را موجب شدند ها تهمتانواع  ینهزم سستی،
بـا  نامناسب، به ویژه سستی یاران و پراکندگی لشـکر، چـاره را در صـلح    اوضاع 
ر اوضـاع، زمینـه هـدایت بهتـر شـیعیان را      تا با امید به آینده و تغیی نددید یهمعاو

ند، امـري کـه بـا    نفراهم ساخته، آنان را از پراکندگی به وحدت و انسجام فراخوا
  .گیري و حاصل شدو اقدامات ائمه بعدي پی ها یاستس
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 7پاسخ به شبهه مطالق بودن امام حسن
  1سیدتقی واردي 

  

  چکیده

و  امامـانبرای دور نگـه داشـتن مـردم از  ،:بیت اھلمخالفان و دشمنان  
ھـای مختلفـی محروم نمودن مسلمانان از افکار و اعتقادات آنـان، بـه حیلـه

چه در دوران گذشته و چه در عصر حاضـر،  7امام مجتبی. زننددست می
. انـد کردهمنتشر  یشانھای دشمنان در امان نبوده و شبھاتی درباره ااز دسیسه
را به زیادی ازدواج و طـالق زنـان مـتھم نمـوده و بـرای  حضرتاز جمله، 

 درسـت،اثبات افترائات خویش، به برخی از روایـات مرسـل و فاقـد اسـناد 
دومـین خلیفـه (تمام این افترائات، منصـور دوانقـی سرمنشأ. اند شدهمتمسک 

الحسن و پراکندن مردم از ھای بنیکه برای خاموش نمودن قیام است) عباسی
ھـای مختلـف، از اقدام بـه توطئـه ،7اوالد و احفاد امام حسن مجتبی گِرد

ه آن کـ یدر حال کـرد،آن حضـرت  »مطـالق بـودن«جمله شـبھه مرموزانـه
 :و سـایر ائمـه اطھـار 9کریم، پیامبر خـدا حضرت مورد ستایش قرآن

عالوه بر آن، امام . استعاری از چنین اتھاماتی  ایشانشخصیت  ،قرار داشته
کارھای مھـم  ،چه در دوران پدر و چه در دوران امامت خویش 7مجتبی

 .نبودو فرصت برای چنین کارھایی  نددینی، سیاسی و اجتماعی بر عھده داشت
امـروزه . کننـد ینیز صحت چنین افترائاتی را نفـی مشواھد و قراین تاریخی 

با را این افترائات  ،:بیت اھلھا و سایر دشمنان بھایی، وھابیان ،ھاتکفیری
  .دھندگسترش میگرایی مسلمانان ھدف جلوگیری از شیعه

، شبھه، ازدواج، طالق، مطالق، کثیر التزویج، 7امام مجتبی :واژگان کلیدی
 .:بیت اھلکثیرالطالق، دشمنان 

                                                           
   ).وابسته به پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی( عضو ھیأت علمی مرکز اطالعات و مدارک اسالمی .١
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  مقدمه
، شـود  مـی داده  7که به ساحت قدسی امام مجتبی یهاي نارواییکی از نسبت 

 اي شـبهه البته ریشه چنـین  . بودن آن حضرت است الطالق کثیر ییعن ،مطالق بودن
و  کردنـد  يهاي زیاددر شبهه دیگري نهفته و آن این است که آن حضرت ازدواج

ـ خود نگه دارتوانست پیش چون بیش از چهار زن نمی زنـان قبلـی را    ناچـار د، ن
  .کردو با زنان جدیدي ازدواج می دادندمی طالق

هـا و  هـا، بهـایی  ، از جملـه تکفیـري  :بیـت  اهـل در عصر حاضـر دشـمنان   
هـا و  و با عبارات مختلـف و در محمـل   زنندمیاین شبهه دامن  به هاصهیونیست

-از این شیوه براي توقـف اسـالم   ، تاکنند میدر بین مردم پخش  ،هاي متنوعقالب

گرایـی و سـرپوش   ایجاد موانع براي رشد روزافـزون شـیعه   ،گرایی غیرمسلمانان
ریشه تأسفانه ماین شبهه . هاي ایدئولوژي خویش استفاده نمایندگذاشتن بر ضعف
هـا،  ، از جملـه ناصـبی  :بیـت هاي دور، دشـمنان اهـل  در سال .تاریخی نیز دارد
، افکدنـد می اي شبههعباس نیز چنین امیه و هواداران بنیبنیخواران خوارج، جیره

و خللی در ارکـان اعتقـادي    هندرا مشوه جلوه د امامتا از این طریق چهره تابناك 
هـاي خیـالی   هـا و طـالق  آنان ازدواج. به وجود آورند :بیت اهلپیروان مکتب 

 ،ر پـیش گرفتـه  برخی از آنـان راه افـراط د   .نسبت دادند 7زیادي به امام مجتبی
ه شـنونده  کـ  يا، به گونهاند کردهها ازدواج ذکر ها و بلکه صدبراي آن حضرت ده

و غمی در زندگی خویش نداشته و تمام کـار   کند آن حضرت، هیچ همتصور می
اش بر محور ازدواج با زنان و سپس طالق آنان و جایگزین کردن زنـان  و زندگی

  .دیگر، بوده است
نه چنـین مطـالبی را   هانیز ناآگا :بیت اهلمتأسفانه برخی از محبان و شیعیان 

ده و آن را بـا آب و تـاب نقـل    کـر مزیت و فضیلتی براي آن امـام همـام تصـور    
هاي این چنینی، دامی بـراي آسـیب رسـاندن بـه     غافل از این که تهمت. اند نموده
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 :بیـت  اهـل از محضـر  اعتقادات دینی و مذهبی مردم و دور نگاه داشـتن آنـان   
از  7اس باطل است و ساحت امام مجتبـی ی از اسیه چنین افتراک یدر حال ؛است

  .مبراستهاي سخیفی چنین وصله
  

  یابی تاریخی شبههریشه
، متوجه خواهیم شـد  کنیممیه از جهت تاریخی این شبهه را بررسی ک یهنگام

ا بـه آن سـه   هـ  هو گفتـ ها بقیه نوشته کهکه سه منبع و مصدر براي آن وجود دارد 
  : ها عبارتند ازو آن گردد یبرم

  

 :احادیث معصومان. 1

در منابع روایی و تاریخی  7احادیث چندي درباره ازدواج و طالق امام حسن 
گردد که ، بر می7به سخنی از امیرمؤمنان نقل شده که) شیعه و اهل سنت( فریقین

بـر حـذر داشـته     7امـام حسـن   مردم کوفه را از ازدواج دختران و خواهرانشان با
بـا   - چه در منابع شـیعه و چـه در منـابع اهـل سـنت      - این دسته از احادیث. بودند

اندازنـد؛ لـذا   ها را از اعتبار و حجیت میاشکاالت سندي چندي مواجه است،که آن
  . در بسیاري از منابع مهم و اصلی روایی شیعه و اهل سنت نقل نشده است

، بهتر است هر یک از منابع شـیعه و اهـل سـنت را    این احادیثبراي بررسی 
  : و دقیق، موشکافی کنیمجداگانه 

  

  منابع روایی شیعه. یکم
ده کرنقل  کافی االسالم کلینی در کتابثقۀ رادر منابع روایی شیعه، دو حدیث 

فیض  1شیخ حر عاملی، 2مجلسی دوم، 1که تعدادي از محدثان، مانند مجلسی اول،
                                                           

   .٥، ص ٩، ج روضة المتقین .١
   .۹۶، ص۲۱، جمرآة العقول .٢
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چنین یک حـدیث مشـابه   هم. نداهاز وي نقل قول نمود 3و محدث نوري 2کاشانی
از ابوحنیفه تمیمی مغربی و یک حدیث از احمد بن ابی عبداهللا برقی روایت شده 

  :گرددهر چهار مورد بررسی قرار می در ادامهکه 
1 .د ی مح نُب اد ی سنِ عنِ زِ ح د بنِ الْ مح نِ مۀَ ب اع مـنْ  س ع  ـد مح ـنِ  م ب  ـاد ی ـنِ  زِ ب 
یسى نْ عع ه اللَّ د ب نِ عانٍ ب نَ نْ سأَبِی ع د ب ع ه الَ 7اللَّ نَّ :قَ یاً إِ ل ـالَ  7ع ـو  و قَ ـى  ه لَ ع 
برِ نْ ا :الْم وا لَ جنَ تُزَوس ح ه الْ نَّ اقٌ رجلٌ فَإِ لَ طْ م .ام قَ انَ منْ رجلٌ فَ د مالَ ه قَ لَى فَ ب و  ـه  اللَّ
ه نَّ جنُزَو ولِ ابنُ هو و لَ س ر ه میرِ ابنُ و 9اللَّ ینَ أَ ن م نْ 7الْمؤْ اء فَإِ سک شَ م نْ و أَ اء إِ  شَ
لَّقَ   ؛ 4طَ

بـر فـراز منبـر، مـردم کوفـه را       7روزي امیرمؤمنـان  :فرمـود  7امام صادق
-طـالق او مـردي اسـت    زیرا ؛به حسن زن ندهید«: مخاطب قرارداده، فرمود

آري، به خـدا  «: مدان برخاست و گفته هدر آن هنگام مردي از طایف ».دهنده
او فرزنـد رســول  زیـرا  آوریـم؛  سـوگند، دخترانمـان را بـه ازدواج او در مـی    

پس اگر خواست، نگه دارد و اگر نخواسـت،   .است 7و امیرمؤمنان 9خدا
  .طالقشان دهد

  
  بررسی سندي حدیث

حمید بن زیاد و حسن بن محمد بـن سـماعه   در سلسله راویان این حدیث،  
وبلکـه از سـران ایـن فرقـه     » واقفیه«ر دو از پیروان فرقه انحرافیه هوجود دارند ک

کان ثقۀ واقفا وجهـا   :خود، درباره حمید بن زیاد فرمود رجالنجاشی در . اند بوده

                                                                                                                                        
   .۹، ص ۲۲، ج وسائل الشیعة .١
   .۹۹۸، ص  ۲۳، ج الوافی .٢
   .۲۸۰، ص۱۵، ج مستدرک الوسائل .٣
   .۴، باب تطلیق المرأة غیر الموافقة، حدیث کتاب الطالق؛ ۵۶، ص ۶، جالکافی .٤
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ن چنـی هم ».مذهب و داراي جایگاهی بین آنان بوده استوي ثقه و واقفی«؛ 1فیهم
من شیوخ الواقفۀ، کثیر الحدیث، فقیه ثقۀ و کـان یعانـد   : درباره ابن سماعه فرمود

وي از شیوخ واقفیان، کثیرالحدیث و فقیه مورد ثقه بود و «؛ 2فی الوقف و یتعصب
  ».نموددشمنی می) با مخالفان(گرایی تعصب داشت و در وقف

الواقفیـۀ یعانـد و   و کان مـن شـیوخ   : عالمه حلی نیز درباره ابن سماعه فرمود
بـا  (در وقف گرایی تعصب مـی ورزیـد و    وي از سران واقفیه بود که« 3یتعصب؛

 «.نمود میدشمنی ) مخالفان خود

ایراد دیگر سندي آن، این است که معلوم نیست مراد از محمـد بـن زیـاد بـن     
خواهد بـود و اگـر    درست؟ اگر محمد بن ابی عمیر باشد، خبرش کیستعیسی، 

فرمـوده کـه وي    معجم رجـال اهللا خویی در غیر از وي باشد، همان گونه که آیت
در . معتبر نخواهد بودنیز موثق نبوده و خبرش  4محمد بن زیاد بیاع سابري است،

  .نیستخبرش قابل اعتماد  ،نتیجه وي مجهول بوده
دةٌ .2 نْ عا م نَ ابِ ح ص د عنْ أَ منِ أَحب مح منْ دع د مح نِ میلَ ب اع مس یعٍ بنِ إِ ـنْ  بزِ ع 
فَرِ ع نِ جیرٍ بش نْ بى عی ح نِ یأَبِی ب اء لَ ع د أَبِی عنْ الْ ب ع ه ـالَ  7اللَّ نَّ :قَ ـنَ  إِ س ح ـنَ  الْ ب 
یل لَّقَ 7ع ینَ طَ س َرأَةً خَمإم ام قَ لی فَ ۀِ 7ع الْکُوفَ الَ بِ قَ ا :فَ رَ یاش ع ـلِ  م ـۀِ  أَه ـا  الْکُوفَ  لَ

وا ح نْک سنَ تُ ح ه الْ نَّ اقٌ رجلٌ فَإِ لَ طْ م. ام قَ ه فَ ی الَ رجلٌ إِلَ قَ لَى فَ ب و ه ه اللَّ نَّ ح نْک نُ ه لَ نَّ ـنُ  فَإِ اب 
ولِ س ر ه ۀَ ابنُ و 9اللَّ ماط نْ 7فَ ه فَإِ تْ ب ج ع سک أَ م نْ و أَ لَّقَ کَرِه إِ    5؛ طَ
ه زن را طـالق داد، پـس امـام    پنجـا  7حسن بـن علـی  : فرمود 7مام صادقا

                                                           
   .۱۳۲، ص رجال النجاشی .١
   .۴۰ھمان، ص .٢
   .۲۱۲، ص الخالصة .٣
   .۹۴، ص۱۶، ج معجم رجال الحدیث .٤
   .۵، باب تطلیق المرأة غیر الموافقة، حدیث کتاب الطالق؛ ۵۶، ص  ۶، ج الکافی .٥
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او  زیـرا اي مردم کوفه، حسن را زن ندهید، «: در کوفه برخاست و فرمود 7علی
در آن هنگام مردي به جانب آن حضـرت برخاسـت و    ».دهندهمردي است طالق

او  زیـرا آوریـم؛  آري، به خدا سوگند، دخترانمـان را بـه ازدواج او در مـی   «: گفت
است، پس اگر خوشش آمـد، نگـه دارد و    3و فاطمه زهرا 9فرزند رسول خدا

  .اگر خوشش نیامد، طالقشان دهد
  

  بررسی سندي حدیث
در این حدیث یحیی بن ابی العالء مجهول است و معلوم نیست کدام یحیـی   

مین علـت آن را مجهـول   ه هعالمه مجلسی ب. لذا موثق نیست 1بن ابی العالء بوده
   2.ستدان

ه اند کـ آورده  یکساناالسالم کلینی و که این دو حدیث را ثقۀ شودمی یادآوري
من اند، اما مرحوم شیخ صدوق در به مانند وي محدث بوده و ذائقه حدیثی داشته

استبصـار و  (چنین شیخ طوسی در دو کتاب روایـی خـویش  و هم الیحضره الفقیه
ـ هاعراض نمودها آن دو را نقل نکرده و از آن) تهذیب د؛ زیـرا آنـان عـالوه بـر     ان

و هـر خبـري را منتشـر     ندمهارت در نقل حدیث، علم درایت حدیث نیـز داشـت  
  . ردندک ینم

رتالش، تمام همشان بر ایـن   مناسب است به این نکته اشاره کنم که محدثان پ
را گـردآوري و در اختیـار    :معصـومان مطلب استوار بوده که اخبـار منقـول از   

مـین جهـت، بـه صـحت و     ه هو ب .و چیزي را از قلم نیندازند دهند قرار آیندگان
اند، ولیکن فقها و علماي حدیث شناس، در بین روایات ها کاري نداشتهضعف آن

هـا  ردنـد کـه بـه صـحت و وثاقـت آن     ک یاخباري را ذکر م، موجود، گلچین کرده
                                                           

   .۲۵، ص  ۲۰، ج معجم رجال الحدیث .١
   .۹۶، ص  ۲۱، ج مرآة العقول .٢
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 :معصـومان مـوده  نند و به فرک یآنان هر خبري را ذکر نم .اطمینان داشته باشند
گونـه کـه امـام جعفـر     همـان . کننـد عمل مـی » رعایت درایت در روایت«مبنی بر 
برٌ: فرمود 7صادق یه خَ درِ یرٌ تَ ؛ أَْلف منْ خَ یه ه با درایت بیان شـود،  ک يخبر« 1تَرْوِ

یکُم: در جاي دیگر فرمود» .ه روایت گرددک يبهتر است از هزار خبر لَ ع ات ای رالد  بِ
ا ؛ لَ ات ای الرِّو چنین در جاي دیگر هم »!ها، نه صرف روایاتبر شما باد به درایت«  2بِ

اةُ: فرمود وابِ ر تَ یرٌ الْککَث و ه اتُ ع ؛ ر یلٌ ل کننـدگان کتـاب فراواننـد، ولـی     روایـت « 3قَ
  »!کنندگان آن اندکندرعایت

-مراعات مـی را نیز اگر محدثان شیعه درایت در روایت  7درباره امام مجتبی

  . گردیدتردید اخباري مثل این دو خبر و دو روایت بعدي نقل نمی، بیکردند
و به  انداز این دو حدیث اعراض کردهعلما و فقهاي شیعه  تربیشر روي، ه هب

  .معتبر شوندتوانند نمی کافیصرف نقل در کتاب شریف 
و : گویـد مـی بـاره  نیز در این االسالمدعائم نویسندهابوحنیفه تمیمی مغربی، . 3

 هد نْ کُنَّ ع ةٍ ود اح ی وف بغ ا ر هنَّ إِذَ قُ لِّ طَ ی یراً و کَث اء س ج النِّ تَزَو ی یل نُ عنُ بس ح انَ الْ کَ
بغ ی رت ج الَّ تَزَو نَّ وه نْ ةً مد اح لَّقَ و عاً طَ بنَ النِّ  أَریراً م نَ کَثصأَح ا فَ یه ـلِ  ف لَى مثْ ع اء س

ا ذَ ه یل نُ عب د مح فَرٍ م ع و جالَ أَب لی :7قَ الَ ع ۀِ 7قَ أَهلِ الْکُوفَ ـناً    :ل س ـوا ح جا تُزَو لَ
اقٌ لَ طْ لٌ مجر ه نَّ    4؛فَإِ

نمـود و  کرد و هرگاه به زنی رغبـت مـی   حسن بن علی با زنان بسیاري ازدواج می
او از . کـرد  داد و با این یکـی ازدواج مـی  یکی را طالق می چهار زن در عقد او بودند،

بـه   7حضـرت علـی  : فرمـود  7امام محمد باقر. این راه زنان زیادي جمع کرده بود

                                                           
   .۶۴۰، ص ۳، ج السرائر .١
   .ھمان .٢
   .ھمان .٣
   .۱، فصل کتاب الطالق، ۹۸۰: ، شماره مسلسل حدیث۲۵۷، ص ۲، جدعائم االسالم .٤
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  ».دهندهبه حسن زن ندهید، زیرا او مردي است طالق«: مردم کوفه فرمودند
  

  بررسی سندي حدیث
تحـت تـأثیر    اًظاهر بخش اول این روایت، نظر خود ابوحنیفه مغربی است که 

اقوال مورخان مغرض قرار گرفته و پیش خود تصور نموده کـه ازدواج و طـالق   
پوشـی و  بدون هیچ پـرده  ،زیاد مزیت و نشانه بزرگی شخص است و بدین لحاظ

ه حدیث امام ک يالم وک ياما بخشی بعد. آن را به آن امام همام نسبت داده آشکارا
در هیچ یـک از کتـب    اًرزش سندي ندارد و ثانیمرسل بوده و ا ، اوالًاست 7باقر

روایی اصلی شیعه نیامده و بزرگان اصحاب مانند شـیخ کلینـی، شـیخ صـدوق و     
  . اندشیخ طوسی از آن اعراض کرده و در کتب خود نیاورده

بوبٍ ابنِ عنِ: احمد بن ابی عبداهللا برقی نیز روایت نمود. 4 ح نْ مع ه اللَّ د ب نِ عب 
انٍ نَ نْ سأَبِی ع ه اللَّ د ب ال7َع میرَ رجلٌ أَتَى :، قَ ینَ أَ ن م یاً الْمؤْ ل ـالَ  ،)علیه السـالم ( ع قَ  فَ
ه تُک :لَ یراً ِجئْ ش تَ س نَّ م سنَ أَ ح ینَ و 7الْ س ح د و 7الْ ب ع ه ـرٍ  بنَ اللَّ فَ ع ـوا  )ره(ج ب طَ  خَ

، الَ إِلَی قَ میرُ فَ ینَ أَ ن م ارالْم :7الْمؤْ شَ تَ س ، ا مؤْتَمنٌ م ـنُ  أَ س ح ـه  الْ نَّ ـاقٌ  فَإِ لَ طْ م  ـاء س لنِّ ل و 
ا لَکنْ ه جونَ زی س ح ه الْ نَّ یرٌ فَإِ تک خَ نَ اب 1؛ل   

: شـرفیاب شـد و گفـت    7مردي به محضر امیرمؤمنان: فرمود 7امام صادق
و عبداهللا بـن جعفـر    7، حسین7حسن. رسیدم که با تو مشورت کنمخدمتت «

 .)ام بـه کدامشـان پاسـخ مثبـت دهـم     من مانده(».نداهاز دخترم خواستگاري نمود
بدان کـه  . گیرد، امین استه طرف مشورت قرار میک یکس«: فرمود 7امیرمؤمنان

دخترت را به حسین تزویج کن که وي براي . دهدحسن، زنان را بسیار طالق می
  ».دخترت بهتر است

                                                           
   .۲۰، حدیث ۶۰۱، ص  ۲، جالمحاسن .١
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  حدیثبررسی سندي 
در سلسله راویان این حدیث، ایراد و اشـکالی وارد نیسـت، ولـی تنهـا در کتـاب      

نقل شده و کتاب وي با این کـه در نـزد شـیخ کلینـی،     ) ق274متوفاي (برقی محاسن
شیخ صدوق و شیخ طوسی بوده، بـا ایـن حـال روایـت وي را نقـل نکـرده و از آن       

اول شیعه نبوده و خود برقی نیز  از کتب درجه محاسناصوالً کتاب . اند اعرض نموده
شود کـه در دیگـر   روایتی از وي پذیرفته می. گردداز محدثان طراز اول محسوب نمی

و کـان ثقـۀ   : بدین جهت نجاشی در وصف وي فرمـود . کتب معتبر روایی آمده باشد
ولـی  (او در نفس خویش ثقه بـوده، « 1فی نفسه، یروي عن الضعفاء و اعتمد المراسیل؛

  ».از ضعفا روایت نموده و به احادیث مرسل اعتماد کرده است) تشدر روایا
و هر کـدام   مطمئن نیستنداز جهت سند،  یادشدهبنابراین هیچ یک از احادیث 
 .توانند دلیـل و حجـت قـرار گیرنـد    نمی، رو بودههبه نحوي با اشکال و ایراد روب

، رمـوده بودنـد  فدر کوفه چنین مطـالبی   واقعاً 7عالوه بر این، اگر حضرت علی
سـخن  بـود و در   آگـاه هـا  از آن ،)که حافظه قوي داشت(منصور دوانقی دتردیبی

ه در کالم منصـور  ک یدر حال ؛ردک یبه آن اشاره م 7خود، در طعن بر امام مجتبی
   .نشده است 7اي به سخن امیرمؤمناناشاره
  

  بررسی داللی احادیث
مشکلی نداشته باشـند، از جهـت    یادشدهبر فرض که از جهت سند، احادیث  

 7؛ زیرا فرمـایش امیرمؤمنـان  یسندن 7نقیصی بر مقام شامخ امام مجتبیت ،داللت
و یا ناراحتی از کثـرت ازدواج و طـالق آن    7ه خاطر اعتراض بر امام حسننه ب

سوزي و بـه جهـت در امـان    حضرت بوده، بلکه سخن وي از روي شفقت و دل

                                                           
   .۷۶، ص رجال نجاشی .١
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کوفه بوده اسـت؛   یاي نامعقول اهاله هاز خواستنگه داشتن فرزند معصوم خویش 
ـب   7زیرا امام مجتبی س هم از جهت جمال، هم از جهت کمال و هم از جهت نَ

بسـیاري از مـردم عالقـه     ،مـین جهـات  ه هو ب ندهمتا بوددر بین جوانان عرب بی
 ایشـان که دختر خود را حتـی اگـر بـه مـدت کوتـاهی باشـد بـه ازدواج        داشتند 

بگویند که آن حضـرت  ، این طریق کسب شرافت و فضیلت نموده درآورند، و از
خواسـتند  و مـی  نـد م دنبال منصب و حکومت بوداي ه هالبته عد. داماد آنان است

ــقالمصــالح خــویش نمــودهدخترانشــان را وجــه ــ ، از طری ــدان  اوصــلت ب خان
  .هاي دنیوي خویش برسندبه آرزوي ،7امیرمؤمنان

 نـد وفه درخواسـت نمود ک یاز اهال، نت داشتهبه این مطلب فطا 7امیرمؤمنان 
فشـار نیاورنـد؛ زیـرا آن حضـرت      7زدواج دخترانشان به امام مجتبـی که براي ا

 ناچارتواند بیش از چهار زن داشته باشد و اگر بخواهد زن دیگري هم بگیرد، نمی
  .باید یکی از آنان را طالق دهد

 7غیر از این باشد، باید پرسید که نهی امیرمؤمنان یادشدهاگر مفهوم احادیث 
با مقدمه بوده و یا بدون تـذکر قبلـی و    و اصوالً 7کر قبلی به امام حسنآیا با تذ

که دیگر زن فرموده باشد  7تذکر قبلی بوده که به امام حسنبدون مقدمه؟ اگر با 
ذاهللا کـه سـبط   معا شود میزیر بار نرفته باشد، پاسخ داده  7نگیر، ولی امام حسن

بـه ازدواج و   اًو مجـدد  بگیردن را نادیده انافرمان پدر و امام مسلم 9رسول خدا
این، با روح قدسی و عصمت آن حضرت سازگار نیست و اگـر   .ندطالق اقدام ک

امـا اگـر   . اسـت که از گناهان کبیـره   7چنین گفته شود، تهمتی است به معصوم
شـک چنـین   بـی فرمـوده باشـد،    7سنو بدون تذکر قبلی به امام ح بدون مقدمه

 پذیر نیسـت امکان 7و خلیفه بادرایتی چون حضرت علیسخنی از امام معصوم 
که بدون یادآوري قبلی، فرزند ارشد خویش را که بناست رداي امامت و خالفت 
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بدین جهـت، ممکـن   . آبرویش را بریزد، را بر تن کند، در میان مردم سبک نموده
م جهت اعتراض و یا نقـد بـر رفتـار و کـردار امـا      در 7نیست سخن امیرمؤمنان

صـحت داشـته   ) بر فـرض محـال  (موضوعیبوده باشد، بلکه اگر چنین  7حسن
هاي مردم از آن حضـرت  تردید مشفقانه و به جهت دور کردن مزاحمتباشد، بی
  .بوده است

  

  منابع روایی اهل سنت .دوم
معروف اهل سنت، حدیثی  سننو  صحاح ستّهدر منابع روایی عامه، از جمله  

تنهـا در کتـب رجـالی و    . نقل نشده 7کثرت ازدواج و طالق امام مجتبیدرباره 
نسبت داده شده که مردم کوفـه را از ازدواج   7اریخی آنان، حدیثی به امام علیت

منع کرده و یا احادیثی بدون ذکر سلسله اسناد به امام  7با امام حسن دخترانشان
به برخی از این مـوارد اشـاره   . اندنسبت داده 7محمدباقر و امام 7العابدینزین
  :نیمک یم
  

   :ابن کثیر دمشقی. 1
فَرٍ ع و جالَ أَب لی: وقَ الَ ع ـنَ علـی فإنـه        : قَ ـنَ ب س ح ـوا الْ جـا تُزَو ـۀِ لَ ا أَهلَ الْکُوفَ ی

س: فقال رجل من همذان .مطالق م ا رضی أَ فَم ، ه نَّ جنُزَو ه لَ اللَّ لَّقَو ا کَرِه طَ م و 1.ک   
  .ه استخود ذکر کرد کتاب دیگر  وي این حدیث را در چند جاي

  :ابن عساکر. 2
أنا محمد بن عمر حدثنی حاتم بن إسماعیل عن جعفر بن محمـد عـن    قال و 

 .یا أهل الکوفۀ ال تزوجوا الحسن بن علی فإنـه رجـل مطـالق    :قال علی :أبیه قال

                                                           
   .۴۳، ص ۸، ج البدایة و النھایة .١
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  1.واهللا لنزوجنه فما رضی امسک وما کره طلق :فقال رجل من همدان
  
  : الدین سیوطیجالل. 3

ا للنساء، وکان ال : قال: وأخرج ابن سعد عن علی بن الحسین کان الحسن مطالقً
وأخرج ابن سعد عن جعفر بـن   .یفارق امرأة إال وهی تحبه، وأحصن تسعین امرأة

أن یورثنا عداوة فـی   کان الحسن یتزوج ویطلق، حتى خشیت: محمد عن أبیه، قال
یـا أهـل   : قـال علـی  : وأخرج ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبیه، قـال  .القبائل

الکوفۀ، ال تزوجوا الحسن فإنه رجل مطالق، فقال رجل من همدان واهللا لنزوجنـه،  
کـان  : وأخرج ابن سعد عن عبداهللا بن حسن، قـال  .فما رضی أمسک وما کره طلق
ا کثیر نکاح النس اء، وکن قلما یحظین عنده، وکان قل امرأة تزوجها إال الحسن رجلً

  2.تحبه وصبت إلیه
  

  نقد و نظر 
در منابع روایی  7ت کثرت ازدواج و طالق امام حسنبا توجه به این که روای

نیامده، نقل چنین روایـاتی در   صحیح مسلمو  صحیح بخارياهل سنت، از جمله 
لکه براي اهل سنت نیز ارزش سندي شیعیان، ب تنها برايکتب تاریخی و رجالی نه

و سلسله اسناد بـه درسـتی ذکـر     هستندها مرسل مه آنه  هعالوه بر این ک. ندارند
بی یکی از دانشمندان معاصر اهل سنت در شمال المین جهت، صه هب. نشده است

وهـذا األثـر مرسـل     :گویـد مـی و احادیـث مشـابه    یادشدهآفریقا، درباره حدیث 
إن الروایات التاریخیۀ التی تشیر إلى األعداد الخیالیۀ فی زواج الحسن بن  .ضعیف

علی رضی اهللا عنه ال تثبت من حیث اإلسناد وبالتالی ال تصلح لإلعتماد علیها نظراً 
                                                           

   .۲۴۹، ص ۱۳، ج تاریخ دمشق .١
   .۱۴۶، ص ۱، جتاریخ الخلفاء .٢
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  1.للشبه والطعون التی حامت حولها
ه سند صحیح نداشته و یا فاقد اسـناد باشـند، در   ک یر روي، اخبار و احادیثه هب
-هیچ مطلبـی را نمـی  ، اعتباري نداشته) اعم از شیعه و اهل سنت(جمیع امتنزد 

  .توانند ثابت نمایند
  

  اظهار نظر منصور دوانقی. 2
کثـرت  منصور دوانقی، دومین حاکم عباسی، نخستین کسـی بـود کـه بحـث      

ها انداخت و از آن تاریخ به را مطرح و بر سر زبان 7ازدواج و طالق امام مجتبی
و بـه تبـع آن، کثـرت طـالق آن      7هاي فـراوان امـام حسـن   افسانه ازدواجبعد، 

نویسان شد و به تدریج، به یک باور تاریخی و حضرت دستمایه مورخان و افسانه
  .گردیدمذهبی تبدیل 

چنین مطلبی را ابراز کرده یا این که دروغ بـوده و بـه وي    واقعاًاما آیا منصور 
یـا   به چه علتی بوده و آیا کالمش صحت داشـت  ؟ اگر ابراز نموده،اندنسبت داده

  .ها مطالبی است که باید مورد بررسی قرار گیرندنه؟ این
  

  صحت انتساب شبهه به منصور 
اند که منصور دوانقی در هاشـمیه،   بسیاري از مورخان به این مطلب اشاره کرده 

حامیـان ایـن   عبـاس را بـه خالفـت رسـانده و از     که بنی  در گردهمایی خراسانیانی
  : اهانت نمود و گفت 7اي به مقام شامخ امام مجتبیطایفه بودند، ضمن خطبه

و اقبل علی النساء، یتزوج الیـوم واحـدة و   ...  ثم قام بعده الحسن بن علی ...
   ؛2یطلق غدا اخري، فلم یزل حتّی مات علی فراشه

ـ ...[دار خالفـت شـد  عهده 7، حسن بن علی)امام علی(اوبعد از  س از وي پ
                                                           

   .۳۰، صامیرالمؤمنین الحسن بن علی بن ابی طالب، شخصیته و عصره .١
   .۴۶۰، ص  ۲، ج 7الحسن بن علیحیاة االمام ؛  ۳۱۱، ص  ۳، ج مروج الذھب .٢
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ه کـ  يبه زنان روي آورد، به طـور ] گیري از خالفت و بازگشت به مدینهکناره
رد و دیگري را فرداي آن روز طـالق  ک یبا یکی از آنان در یک روز ازدواج م

] نـه در میـدان جنـگ   [این کار را ادامه داد تا این که در بستر خـویش . دادمی
  1.وفات یافت
مقــام بــه  ،عبــداهللا بــن الحســن بــه محمــد بــناي در نامــهمنصــور دوانقــی 

  : و چنین نوشت جسارت و اهانت کرد 7مجتبیو امام  7انامیرمؤمن
الـی الحسـن فباعهـا الـی      - 7یعنـی أمیرالمـؤمنین   -و أفضی امر جدك ... 

معاویۀ بخرق و دراهم، ولحق بالحجاز، و أسلم شیعته بید معاویۀ و دفع االمر 
، و ال حله، فان کان لکـم فیهـا شـی ء    الی غیر أهله، و أخذ ماال من غیر والئه

  ؛2فقد بعتموه، و أخذتم ثمنه
، به حسن رسید و او نیز آن را در برابـر  7ناجد تو، امیرمومن کار خالفت... 

و به حجاز رفت، و شیعیان ! چند تکه پارچه و چند درهم به معاویه فروخت
ی را از راه و کار را به نااهـل واگـذار نمـود و مـال     کردخود را تسلیم معاویه 

آن را فروختید و پولش  ،و اگر شما در خالفت حقی داشتید! نامشروع گرفت
  .را هم گرفتید

وي براي اغـراض خـاص    .بنا براین، انتساب این شبهه به منصور صحت دارد
  .نموده است 7نین تهمتی را متوجه امام مجتبیسیاسی چ

 
  علت اظهار نظر منصور

اعـم از  (هاشـم بدان جهت بود که بنی ،:بیت اهلعلت رفتار خصمانه وي با 

                                                           
إن ولد آل أبي طالب ترکناھم و الذي ال إله إال ھو و الخالفة، فلم نعرض لھم ال : متن سخنان وی بدین شرح است .١

فاختلفت علیه األمة، و افترقت  ، فما أفلح و حکم الحکمین،7بقلیل و ال بکثیر، فقام فیھا علي بن أبي طالب
شیعته و انصاره و ثقاته، فقتلوه، ثم قام بعده الحسن بن علي فواّهللاٰ ما کان برجل، عرضت الکلمة، ثم وثب علیه 

علیه األموال فقبلھا، و دس الیه معاویة أني أجعلك ولي عھدي، فخلعه، و انسلخ له مما کان فیه و سلمه الیه، و 
   .ت علي فراشهأقبل علي النساء یتزوج الیوم واحدة، و یطلق غدا أخري، فلم یزل کذلك حتي ما

   .۲۳۳، ص ۱، ج صبح االعشی .٢
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، قیـام بـزرگ و وسـیعی    »9الرضا من آل محمد«با شعار) الحسنعباس و بنیبنی
و پس از چند سال مقاومت و مبارزه، سرانجام ایـن   ندامیه به راه اندختبر ضد بنی

بعـد از   .و آنـان را از صـفحه روزگـار محـو کردنـد      ندطایفه ظالم را شکست داد
الحسـن  حکومت را از آن خود نمودند و بنی، ردهک ی ستدپیش عباس یبنپیروزي، 

، هستند 9نیز از آل محمد عباس بنیردند ک یتصور م ،مردم در آغاز. را کنار زدند
در تقویـت حکومتشـان سـنگ تمـام     ، بدین لحاظ روي خوش به آنان نشان داده

 امیه بنیاو را مانند  و کردندالحسن بر ضد منصور قیام ه بنیک یاما هنگام. گذاشتند
و خواهـان تحویـل حکومـت بـه خانـدان       نددانسـت  :بیـت  اهلغاصب حقوق 

و ) نفـس زکیـه  (محمـد . شـدند، وضـعیت عـالم اسـالم دگرگـون شـد       9پیامبر
در مدینه و  7فرزند امام مجتبیفرزندان عبداهللا بن حسن مثنی ) باخمري(ابراهیم

هـاي  و از حمایـت  نـد سـت زد بصره و برخی از نقاط مهم عالم اسالم بـه قیـام د  
. گسترده مردم برخوردار شدند و تا نزدیکی سقوط حکومت منصور پـیش رفتنـد  

هاي متـوالی  منصور را فراگرفت و براي خاموش کردن قیام ،وحشت و سردرگمی
چنـان  گرفت و مردم را هماي نمیر کاري دست زد و چون نتیجهه هالحسن، ببنی

توطئه شیطانی دیگري دست زد و آن عبـارت بـود   ، به دید می الحسن بنیپشتیبان 
تنها فرزندان عبداهللا بن حسـن  وي نه. رهبران قیام و نیاکانشان» ترور شخصیتی«از

نمـود، سـاحت    مـی گـر معرفـی   ریز و فتنهطلب، خونمثنی را در بین مردم قدرت
طلب، و وي را شخصی رفاه کردرا نیز تخریب می 7مقدس جدشان امام مجتبی

نمود تا از این طریق، مردم را نسبت می معرفی غیرهست ومتمایل به زنان و دومال
و باورهـاي دینـی و    سازداعتبار اعتماد و بیبه رهبران قیام و جد بزرگوارشان بی

  .مذهبی آنان را سست نماید
هـاي زیـادي بـر    عباس که خسارت الحسن و بنی اختالف سیاسی و عقیدتی بنی
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را موجـب گردیـد، واقعیتـی     :خاندان عصمت و طهارت عالم اسالم، به ویژه بر
. هاي بزرگ اسـت یکی از این خسارت 7است انکارناپذیر که افتراء به امام مجتبی

هاي مطرح عالم است که به ایـن  ، یکی از شخصیت)پنجمین خلیفه عباسی(هارون 
هـا را موجـب بغـض و کینـه بـین طـرفین       ها تصـریح کـرد و آن  ها و نزاعاختالف

  : الدین محمد بن طلحه شافعی نوشتابوالفتح اربلی به نقل از کمال. مرده استبرش
کنّا عند امیرالمؤمنین هارون الرشید، : اسحاق بن سلیمان الهاشمی عن ابیه قال

تـزعم العـوام أنّـی    : ، فقال امیرالمؤمنین هارون7فتذاکروا علی بن ابی طالب
سینا، و ال  سنا و ح لده ح ا و وواهللا مـا ذلـک کمـا یظنّـون، و لکـن      ابغض علی

لده و     هل و الجبل حتّی قتلنـا قتلتـه، ثـمهؤالء طالبنا بدم الحسین معهم فی الس
  1افضی الینا هذا االمر فخالطناهم، فحسدونا و خرجوا علینا فحلّوا قطیعتهم؛

 .الرشید بودیمما نزد هارون: بن سلیمان هاشمی از پدرش روایت کرد اسحاق
مـردم گمـان   «: هارون گفت. به میان آمد 7صفات امیرمؤمناندر آن مجلس 

نند که من علی بن ابی طالب و فرزنـدانش حسـن و حسـین را دوسـت     ک یم
ولی فرزندانش  !برندبه خدا سوگند این چنین نیست که آنان گمان می .ندارم

اجابـت  (ما را براي بازخواست خون حسین، به معاونت خـود طلبیدنـد و مـا   
ان در دشت و کوه بودیم تا ایـن کـه قـاتالن وي را در هرجـایی     با آن) نموده

پس از آن، چون امر خالفت و حکومـت  . یافتیم به سزاي اعمالشان رساندیم
 ،به ما روي آورد، آنان را با خود همراه نمودیم، ولی آنان بر ما حسد ورزیـده 

  !نشان را روا داشتندبر ضد ما خروج کردند و از آن پس، بریده شد
مبنی بـر علـت اخـتالف آنـان بـا       عباس بنیگفتار هارون، اعتراف رسمی این 

ل ئدیگـر، مسـا  که از هـم گسسـتن آنـان از یـک     دهد میاست و نشان  الحسن بنی
 ،متولیـان خالفـت عباسـی   تا  موجب شد مسائلسیاسی و حکومتی بوده و همین 

نـد و  را بـه شـبهاتی آلـوده نمای    7معصوم و مظلومی چون امام مجتبیدامن امام 

                                                           
   .۹۲، ص  ۲، ج کشف الغمة .١
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  .بین مردم نشر نمایند آنانخواران سپس قلم به دستان و جیره
زد و آن ایـن  حـدس   تـوان  مـی البته احتمال دیگري براي علت گفتار منصـور  

کلثـوم کـه از اوالد   با یکی از عموزادگان خود بـه نـام ام   7است که امام مجتبی
و  .نـد ق دادو بعد از مدتی وي را طـال  ندعباس بن عبدالمطلب بود، ازدواج نمود

 ،موجب کدورت خانوادگی شد و منصور بعد از هشتاد و اندي سال مسألههمین 
گشایی و مـتهم نمـودن آن حضـرت بـه کثـرت ازدواج و طـالق       تصمیم به عقده

گرفت، تا از این طریق گناه طالق را بر عهده آن حضرت بیندازد و از عمه خـود  
 .رفع اتهام نماید

  
  باطل بودن سخن منصور

سـی  ک يتردید سخن منصور دروغ و تهمتی بیش نبوده است؛ زیرا قبل از وبی
 .چنین مطلبی را ابـراز نکـرده و سـخن وي نیـز مسـتند بـه چیـزي نبـوده اسـت         

را سـاقط کردنـد و    امیـه  بنـی قمـري بـا انقالبـی بـزرگ،      132در سال  عباس بنی
سـال  ولی حکومت وي بیش از چهار  بودابوالعباس سفاح نخستین حاکم عباسی 

بعـد از او، بـرادرش منصـور بـه      .هجري وفات نمود 136ادامه نیافت و در سال 
در . گردیـد  هجـري واقـع   50در سـال   7اما شهادت امام مجتبی. رسیدخالفت 

 82نیز تـا   ایشانحاکم بودند و بعد از شهادت  امیه بنی 7زمان حیات امام حسن
در  .ندالفت اسالمی تکیه زدخجایگاه امویان و مروانیان و مدتی زبیریان بر  ،سال

گزارش نشده بـود   7ز کثرت ازدواج و طالق امام حسنهیچ خبري ا ،این مدت
به نود سال چنین مطلبی منتشر  نزدیکو براي نخستین بار از زبان منصور، بعد از 

 ویـژه ه امویـان و مروانیـان، بـه    کـ  یدر حال. قرار گرفت دیگرانگردید و دستاویز 
انـد،  را داشـته  :بیـت  اهلدشمنی با  ترین بیشه ک يدان ومروان بن حکم و فرزن
ه مدتی در ک يهم چنین عبداهللا بن زبیر و برادران و. اند کردهچنین مطلبی را بیان ن
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اند و با این که رفتار نامطلوبی با وابستگان به حجاز، عراق و یمن حکومت داشته
را در برابـر خـود    حسنال بنیاند، چون و شیعیان و محبان آنان داشته :بیت اهل

 موضـوعی ه اگـر چنـین   کـ  یدر حال. ند، این نوع افترائات را ابراز نکردنددید مین
تردید امویان، مروانیان و زبیریان که پیش از عباسیان بر جهـان  واقعیت داشت، بی

ـ     به عالوه،. ندنمود میاسالم سیطره داشتند، ابراز  یچ هـ  همنصـور سـخن خـود را ب
ایـن   7از پیش خود گفته که حسـن بـن علـی   کسی مستند نکرده و همین طور 

  .ین کالم ارزش و اعتباري ندارداچنین و آن چنان بوده است و بی تردید 
  
  گفتار مورخان )ج

تحولی در جوامع اسالمی پدید آمـد کـه یکـی از     ،در دوران خالفت عباسیان
. ف و تصـنیف کتـب تـاریخی بـود    ها پدیده تاریخ نگاري و تـألی ماندگارترین آن

ن را بـه  اناتاریخ اسالم و مسـلم ، تعدادي از دانشمندان مسلمان دست به قلم شده
نامه و تاریخ خلفـاي اسـالمی و   زندگی نویسندگانبرخی . رشته تحریر درآوردند

، مطالبی دربـاره  راه انصاف در پیش گرفته 7باره امام مجتبیدر ،پیشوایان مذهبی
ه راه افراط و یـا  ک یهایآن .نگاشتندی و شخصیت آن امام همام هاي زندگواقعیت

در نتیجـه  ، را دگرگون جلوه دادنـد  شانیاتفریط در پیش گرفته بودند، شخصیت 
نگاران از این تاریخ تعدادي. درباره ازدواج و طالق آن حضرت راه اشتباه پیمودند

حـث کثـرت   ب ،بـاوري لـوحی و خـوش  از روي دشمنی و تعدادي از روي سـاده 
افـرادي ماننـد   . ازدواج و مطالق بـودن آن حضـرت را مطـرح و منتشـر نمودنـد     

، احمـد بـن   )ق 225متوفاي (، ابوالحسن مدائنی)ق 207متوفاي (ابوعبداهللا واقدي
، از مورخان عصر )ق 380متوفاي(و ابوطالب مکی) ق 279متوفاي (یحیی بالذري

ی را به این امام همـام نسـبت   جمله بودند که چنین مطالب سخیف آن از عباس بنی
بدین . ساختندو از کاه، کوه  کردند و مورخان بعدي، از گفتار آنان برداشت ندداد
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ــراء  ــرت ازدواج و طــالق امــام مجتبــیجهــت، افت ــه تــدریج در کتــب  ،7کث ب
و هر یک از مورخان به حسب حال  یافتراه ) اعم از اهل سنت و شیعه(مورخان
را هفتـاد،   شـان یابرخـی همسـران   . نـد امام مظلوم دادهایی به این نسبت ،خویش
، بدون این که اند کردهذکر  تعدادتر از این ، برخی سیصد و برخی بیش250برخی 

  .دلیل و سندي براي گفتار خویش نقل نمایند
  :کنیمبه سخنان برخی از مورخان معروف اشاره می ادامه،در 

ابوعبداهللا محمد بن عمر واقدي، از نخستین مورخان دستگاه خالفـت عباسـی   
وي  درباره. ها انداخترا بر سر زبان 7کثرت ازدواج و طالق امام مجتبیبود که 

  : گویندمی
وقال الواقدى حدثنى على بن عمر عن أبیه عن على بـن الحسـین قـال کـان     

  1.الحسن بن على مطالقا للنساء
تنهـا علمـاي شـیعه، بلکـه     مورخان و محدثانی است، کـه نـه  واقدي از جمله 

شناسان اهل سنت وي را توثیـق نکـرده و جـزء ضـعفا در نقـل      بسیاري از رجال
بـه  . بدین جهت اعتبار و اعتنایی بـه نقـل روایـاتش نیسـت    اند،  کردهحدیث ذکر 

  :گرددشناسان به شرح ذیل اشاره میبرخی از این رجال سخنان
معمـر    :اصفهانیابونعیم . 1 الـک و ـن م اد ع د غْ ی باض ي قَ د اق د بن عمر الْو مح م، 

یث د تْرُوك الح م. ي ارِ خَ ه الب الَ   2.قَ
  3.فیه ضعف بین فی حدیثه. محمد بن عمر الواقدي مختلف فیه: دارقطنی. 2
وقـال مـرة    .ال یکتـب حدیثـه  . محمد بن عمر الواقدي: ابن شاهین بغدادي. 3

                                                           
   .۴۳، ص ۸، جالبدایة و النھایة .١
   .۱۴۶، صالضعفاء .٢
   .۱۳۰، ص  ۳، ج الضعفاء الضعفاء و المتروکون .٣
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 1.دي لیس بشیءالواق: أخرى

است که وي دوران حکومت خلفاي نخستین عباسی تا عبـداهللا مـأمون    گفتنی
رد، ولـی سـختی   ک یوي از اهالی مدینه بود و در این شهر زندگی م. را درك کرد

را وادار کرد که به دربار هارون در بغداد کشیده شود و از علم و نبوغ  اومعیشت 
، الـردة  شـاگرد واقـدي در مقدمـه کتـاب     ابن سعد،. مند گرددعلمی خویش بهره

درباره سختی زندگی وي در مدینه و هجرت به عراق و برخـورداري از عطایـاي   
  : گویدمیدستگاه خالفت عباسی 

وضیق ذات الیـد،   ین الذي رکبهویروي ابن سعد أن سبب هذه الرحلۀ هو الد
یـا أبـا   : داهللاثم إن الدهر أعضّنا، فقالت لـی أم عبـ  : (فیقول على لسان الواقدي

عبداهللا ما قعودك، وهذا وزیر أمیرالمؤمنین قد عرفک وسـألک أن تسـیر إلیـه    
، وحین وصل إلى بغداد وجد أن )حیث استقرت به الدار، فرحلت من المدینۀ

الخلیفۀ والحاشیۀ قد ذهبوا إلى الرقۀ بالشام، فتوجـه نحـو الشـام ولحـق بهـم      
علیـه عطایـاه، کمـا أغـدق      هناك، وحین لقی یحیى البرمکـی أکرمـه وأغـدق   
صـار إلـی مـن السـلطان      :الرشید علیه عطایاه أیضا، وعن ذلک یقول الواقدي

ستمائۀ ألف درهم، ما وجبت علی فیها الزکاة، ثـم یعـود إلـى بغـداد وکانـت      
مکانۀ الواقدي لدى الخلیفۀ هارون الرشید طیبۀ عالیۀ مرموقۀ، لذلک فقد ولّـاه  

وفـی عهـد المـأمون ترتفـع     . یاقوت الحمـوي  القضاء بشرقی بغداد کما یذکر
مکانۀ الواقدي، فحین یعود المأمون من خراسان یعینـه قاضـیا لعسـکرالمهدي    

   2؛فی الجانب الشرقی من بغداد
روایت کرد که سبب هجـرت واقـدي بـه    ) طبقات الکبرينویسنده (ابن سعد

: وي بوده و از زبان واقدي چنین نقل کرد دستیعراق، بدهکاري زیاد و تنگ
اي اباعبـداهللا  ": عبداهللا به من گفـت روزگار بر ما سخت گرفت و همسرم ام«

یحیی بن خالد (این وزیرِ امیرالمؤمنین هارون ؟ايگیر شدهچرا در مدینه زمین

                                                           
   .۱۶۷، ص تاریخ اسماء الضعفاء و الکذابین .١
   .۷، ص  ۱، ج کتاب المغازیمقدمه ؛ ۱۱، صالرّدة مع نبذة من فتوح العراق .٢
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ه به بغداد برگشـت  ک یاست که تو را شناخت و از تو خواست هنگام) برمکی
 از آن پـس مدینـه را تـرك    ".تقرار یافت، تو نیز به عراق بـروي و بر امور اس

ه وي بـه بغـداد رسـید، متوجـه شـد کـه       ک یهنگام» .و عازم عراق شدم کردم
پس او نیز عازم رقه شد و به . اندهخلیفه و اعوان و انصار وي به رقه شام رفت

، و عطایاي زیـادي بخشـید   کرد یحیی برمکی وي را اکرام. آنان ملحق گردید
ه کـ  ياارون نیز عطایاي فراوانی به وي ارزانی داشـت، بـه گونـه   ه هکما این ک

از جانب سلطان مبلغ ششصد هزار درهم بـه  «: خود واقدي در این باره گفت
وي سـپس بـه بغـداد    » .ه زکاتش بر من واجـب شـد  ک  يامن رسید، به گونه

ـ    مـین  ه هبرگشت و مقام وي در نزد هارون بسیاري عالی و دلپسـند بـود و ب
آن گونـه کـه یـاقوت    . جهت، هارون وي را قاضی قسمت شرقی بغداد نمود

در عصـر مـأمون نیـز موقعیـت وي      ،)ذکر کرد معجم االدباء نویسنده(حموي
بسیار مستحکم بود و چون مأمون از خراسان به بغداد برگشت، وي را قاضی 

  .سپاهیان خود در قسمت شرقی بغداد نمود
و شاگردش محمد بن سعد زهـري و دیگـر    اقدياین سخنان، اعتراف خود و

بر وابستگی وي به دربـار   واند، قرار داده مالكهاي وي را ه کتاباست ک  یکسان
ه شاهانی کاز چنین عالمی بعید نیست که به درخواست . اندصحه گذاشته عباسی

هـاي نـاروایی بـه امـام     نسـبت ، مند بوده، دست به قلـم شـده  از مواهب آنان بهره
   .نداهبود عباس بنیکه نوادگان وي، رقباي سیاسی دهد  7مجتبی

   :گفت 7نیز درباره امام مجتبی مدائنیعلی بن محمد ابوالحسن 
ی زوجات الحسن فکنّ سبعین امرأة... کان الحسن کثیر التزویج حص    1؛و قال اُ

  ... ازدواج زیادي نموده بود 7حسن
   »!را شمردند، تعدادشان هفتاد نفر بود 7همسران حسن«: او گفت

، زنان را طالق 7امام حسن« :واقدي گفت اگر در کالم مورخان دوره عباسی
که نوبت بـه مـدائنی رسـید،     ولی زمانی ؛داد و هیچ گونه عددي را تعیین نکردمی

                                                           
   .۱۷۳، ص ۴۴، ج بحاراالنوار .١
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عساکر رسید، آن را بـه  هفتاد بار ارتقا داد و وقتی نوبت به ابن ها را بهتعداد طالق
د بار رسانید تا به سیصد و باالتر نیز برشمردند ندهمین طور ادامه داد .نو.  

ایـن قصـه را از علـی بـن      7ترجمۀ االمام الحسنعساکر، نویسنده کتاب ابن
  : محمد مدائنی به این نحو نقل کرد

   1و کان الحسن أحصن تسعین إمرأة؛ : ... و قال قوم: قال علی بن محمد
نـود زن را بـراي    7حسـن :... گروهی گفتنـد : فتگ) ئنیمدا(علی بن محمد

  !خویش گرد آورده بود
کوفه از ازدواج دختـران و   در نهی اهالی 7وي عالوه بر نقل حدیث امام علی

قصه دیگـري را بـه ایـن امـام      ،، پا را فراتر گذاشته7خواهرانشان با امام مجتبی
  : وي به نقل از محمد بن سیرین گفت. مظلوم نسبت داد
الحسن بن علی إمرأة، فبعث إلیها بمـأة جاریـۀ مـع کـلّ جاریـۀ ألـف       تزوج 
   2درهم؛

زنی را به عقد ازدواج خود درآورد و براي او صد کنیـز و   7حسن بن علی
  !با هر کنیزي یک هزار درهم ارسال نمود

-و در یکـی از ایـن نقـل    هسیوطی نیز همین سخنان را از ابن عساکر نقل کرد

  : هگفت)  7امام علی اً به نقل روایتظاهر(ها
   3کان الحسن یتزوج و یطلق، حتی خشیت أن یورثنا عداوة فی القبائل؛

ل را یکه ترسیدم دشمنی قبا ، به حديداد میکرد و طالق  ازدواج می 7حسن
  .در پی داشته باشد

به  اي را معین نماید، همین تهمت رادمشقی نیز بدون این که گوینده ابن کثیر
  : و گفتآن حضرت نسبت داد 

و کان کثیر التزوج، و کان ال یفارقه اربع حرائر، و کان مطالقـا مصـداقا،   : قالوا
                                                           

   .۱۵۲، ص7ترجمة االمام الحسن .١
   .۲۴۹، ص ۱۳، ج تاریخ مدینة دمشق .٢
   .۱۴۶، ص ۱، جتاریخ الخلفاء .٣
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   1یقال إنّه أحصن سبعین إمرأة؛
) غیرمملوکـه (گـاه از چهـار زن آزاد  نمود و هـیچ  اند وي زیاد ازدواج میگفته

که وي هفتـاد زن را   هگفته شد .داد میاو طالق زیاد و صداق زیاد . جدا نبود
  !ي خود گرد آورده بودبرا

   :کندمینقل چنین را  7وي بعد از آن، حدیث منتسب به امیرمؤمنان 
کُوفَۀِ لِ الْ أَهقُولُ لی ی لکَانَ ع قَدیرَ : و ا أَمی اللَّهولُونَ و یقُ ، فَ جوه فَإِنَّه مطْلَاقٌ و لَا تُزَ

ومٍ     ـلَّ یـ نَـا کُ ی لَ ینَ لَو خَطَب إِ ن ؤْمم نْ شَـاء    الْ ا مـ نـَّ م نَـاه ج و هرِ     لَزَ ـی صـ ف غَـاء ت اب
  9.2اللَّه رسولِ

اخبار و احادیث خـویش را   نیز مدائنی .گرددها به مدائنی برمیگفتار همه این
جعده ابی. ندک یعوانۀ بن حکم و سمرة بن حبیب نقل م ،جعدهاز افرادي چون ابی

عده، مکنی به ابوحکم مدنی است وي یزید بن عیاض بن ج .بودضعیف و کذاب 
به عنـوان نمونـه   . که ساکن بصره بوده و مورد توثیق علماي اهل سنت نمی باشد

  : وي گفتبخاري درباره 
یزید بن عیاض بن یزید بن جعدبۀ اللیثی حجازي هو أخو أنس بـن عیـاض   

   3.منکر الحدیث
  : حجر عسقالنی درباره وي گفتابن

المدینۀ له بسند له عن یزید بن عیاض بن جعدة أحد فقرأت فی کتاب أخبار 
  4.الضعفاء

  : جعده را بدین شرح بیان نمودعدي نظریات علماي مهم اهل سنت درباره ابنابن
یزید بن عیاض بن یزید بن جعدبۀ اللیثی یکنی أبا الحکم مدنی سکن البصـرة  

ن عن یزیـد  ومات بها سمعت احمد بن علی بن المثنى یقول سألت یحیى بن معی

                                                           
   .۴۲، ص  ۸ج، البدایة و النھایة. ١
   .٤٢، ص ٨ھمان، ج  .2
   .۳۵۱، ص ۸، ج التاریخ الکبیر .٣
   .۱۰۲ص ، ۴، ج االصابة .٤
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بن عیاض فقال لیس بشیء حدثنا علی بن احمد بن سلیمان ثنا احمد بن سعد بن 
أبى مریم قال سمعت یحیى بن معین یقول یزید بن عیاض بن جعدة لیس بشـیء  
وال یکتب حدیثه حدثنا محمد بن علی ثنا عثمان بن سعید سألت یحیى بن معـین  

ا بن حمـاد ثنـا معاویـۀ عـن     عن یزید بن عیاض بن جعدة فقال لیس بشیء حدثن
یحیى قال یزید بن عیاض بن جعدة لیس بثقۀ حدثنا بن أبى بکر وابن حمـاد قـاال   
حدثنا عباس عن یحیى قال یزید بن جعدة لیس بشیء ضعیف حـدثنا بـن حمـاد    
قال حدثنی عمر بن عبداهللا أبوحفص بن مقالص حدثنی أبى عـن أبـى زیـد عـن     

ک بن أنس عن بن سمعان فقال کذاب فقلت عبدالرحمن بن القاسم قال سألت مال
فیزید بن عیاض قال اکذب واکذب حدثنا الجنیدي قال ثنا البخاري قال یزید بـن  
عیاض بن جعدة اللیثی حجازي وقال بعضهم یزید بن جعدة سمع منه یحیـى بـن   

  1.واضح وابن وهب منکر الحدیث
ــا ــن حکــم  ام ــۀ ب ــاي (عوان ــان و از د ،)ق158متوف ــواداران عثم ــمنان از ه ش

  .ساختامیه حدیث می بود و براي حاکمان بنی :بیت اهل
و از دشـمنان   2موالي مدائنی و از والیان عثمان بـن عفـان   نیز سمرة بن حبیب

  : صفدي درباره وابستگی مدائنی به وي گفت. بود :بیت اهل
مرة بـن   علی بن محمد بن عبداهللا بن أبی سیف المدائنی، أبوالحسن، مولى س

   3.عبد شمس بن عبد منافحبیب بن 
  : یاقوت حموي نیز درباره وابستگی وي به سمرة بن حبیب گفت

علی بن محمد بن عبد اهللا بن أبی سیف المدائنی أبو الحسن مولى سمرة بـن  
حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بصري سکن المدائن ثم انتقل عنهـا إلـى   

                                                           
   .۲۶۳، ص  ۷، جالکامل فی ضعفاء الرجال .١
   .۴۷۹، ص  ۱، جاسد الغابة .٢
   .۱۸، ص  ۷، ج الوافی بالوفیات .٣
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  1.بغداد فلم یزل بها إلى حین وفاته
شـوراي   براي مثـال، دربـاره   .ندک ی، در روایت مدائنی تردید مکثیر دمشقیابن

شش نفره عمر بن خطاب براي تعیین خلیفـه مسـلمین، روایتـی از مـدائنی نقـل      
ه: ند و بعد می گویدک یم خ ایِ شَ نْ مع ین ائ د الْم اه ور، ه ت ح بِص لَم ع ه أَ اللَّ 2.و  

  : گویدمیعلی بن محمد صالبی درباره وي 
قـال  . ی، واه بمرةیفعلی بن محمد هو المدائنی فیه ضعف وشیخه لوط بن یح

 متـروك الحـدیث، وقـال الـدار    : لیس بثقۀ، وقال أبوحاتم: ی بن معینیعنه یح
تالف ال یوثق به، وعامـۀ   يأخبار: وصفه فی المیزان أخباري ضعیف و: قطنی

  3.روایته عن الضعفاء والهلکى والمجاهیل
شناسـان شـیعه نیسـت، بلکـه     نها مورد تأیید علما و رجـال تهت وي نهجبدین

  .گفتارش را معتبر نمی دانند ،علماي اهل سنت نیز بر وي خدشه وارد کرده
کثرت ازدواج و مورخ و نسابه دیگري است که افتراء  ،احمد بن یحیی بالذري

وي در ایـن بـاره   . کنـد مینقل  انساب االشراف را در کتاب 7طالق امام مجتبی
  : نویسدمی

کـان  : أنبأنا محمد بن عمر، أنبأنا عبد اهللا بن جعفر، عن عبداهللا بن حسن قـال 
الحسن بن علی رجال کثیر النکاح للنساء، وکن قل ما یحظین عنده وکان قـل  

  4!أمرأة یتزوجها إال احبته وضنت به
قـوت  و در کتـاب   هنسـبت داد  7نیز این افترا را به امام حسن ابوطالب مکی

و مورخان بعدي اعم از مخالف و موافق، از وي نقل  هبه آن تصریح نمود القلوب
   :آمده 7در مناقب آل ابی طالب ،نمونه براي. اند کردهقول 

                                                           
   .۲۲۰، ص ۴، جمعجم االدباء .١
   .۱۴۶، ص  ۷، جالبدایة و النھایة .٢
   .۲۰۵، ص ۱، جالدولة االمویة عوامل االزدھار و تداعیات االنھیار .٣
   .۵۵، ص  ۳ج، انساب االشراف .٤
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نْ ی ع بِ ی طَالبٍ أَ ف الْقُلُوبِ قُوت :ی أَنَّه ن ع نَ ی س 7الْح ج و نِ تَزَ ی تَ ینَ و مائَ س م  خَ
یلَ قَد و امرَأَةً ائَۀٍ ثَلَاثَ قم کَانَ و ی لرُ 7عضْج نْ  ی مـ  ک لـ کَـانَ  ذَ ـی  یقُـولُ  فَ ف 
هت ب نَّ خُطْ نَ إِ س طْلَاقٌ الْحوه؛ فَلَا محک نْ    1تُ

 هزن ازدواج کرد 250با  7وي، یعنی حسن: گفت قوت القلوبدر  ابوطالب
کـه    ياو گاهی گفته شده که بـا سیصـد زن ازدواج نمـوده اسـت، بـه گونـه      

حسن زیـاد طـالق    ": فرمودداشت و در خطبه خود میوي را بازمی 7علی
  "!، با او وصلت نکنیددهد می

خواسـت از قافلـه   و هر کس می .ندپیش گرفت دربه تدریج مورخان راه افراط 
بـر تعـداد    ،تري را براي خوانندگان خـویش ارائـه دهـد   عقب نماند و مطلب تازه

   :؛ از جملههمسران آن حضرت می افزود
  :نویسدمی تاریخ االسالمذهبی در . 1

ـرَائر      ع ضَ ربـ ما کَـانَ یفَارِقُـه أَ ، وقَلَّ نَّ طَلِّقُهی رَأَةً وینَ ام ع ب س ج و عفَـرٍ   .تَزَ نْ ج عـو
قِ قَالَ ادالص :ی لقَالَ ع :     ، ـلٌ مطْلَـاقٌ ج ر ه نَ فَإِنـَّ سـ وا الْحج و وفَۀِ لَا تُزَ کُ لَ الْ ا أَهی
لٌ ج طَلَّقَ: فَقَالَ ر ه ، وما کَرِ کس أَم ی ضا رم ، فَ نَّه ج و نُزَ ینَ  .واللَّه لَ ـیرِ نُ س قَالَ ابـو :

ۀٍ ألـف        یـ ـلِّ جارِ ع کُ مـ ، ۀٍ یـ مائَـۀِ جارِ یها بِ لَ عثَ إِ ب ی امرَأَةً فَ لنُ ع نُ ب س الْح ج و تَزَ
  2.درهم

  :نویسدمی الجوهرهبرّي تلمسانی در . 2
کاح، کثیر الطـالق  وکـان  . وکان الحسن رضی اهللا عنه محبا فی النساء، کثیر النِّ

إن الحسن مطالق فـال  : علی یستحیی من أصهار الحسن، فخطب الناس وقال
نکحوه ه  : یـا أمیرالمـؤمنین  : فقام إلیه رجل مـن همـدان، فقـال   . تُ نکحنـَّ واهللا لنُ

مسک من شاء ویطلِّق من شاء فقا. فیرَّ بقول الهمدانیل علی، وقد س:  
هم ینُ دانَ أخالقٌ ودینٌ یزِ هم ل 

 فلو کنت بواباً على باب جنَّۀٍ
  

ا وحسنُ کـالمِ    إذا القَو وبأس 

دانَ لهم لوا بسالمِ: لقلت  3ادخُ
  

                                                           
   .۱۹۲، ص ۳، ج مناقب آل ابی طالب .١
   .۱۷، ص ۴، ج تاریخ االسالم .٢
   .۲۰۴، ص ۲، ج الجوھرة فی نسب النبی و اصحابه العشرة .٣
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  : نویسدمی قالئدالجمان قلقشندي در. 3
أال ال : ر، فقـال ومما یحکى أن أمیرالمؤمنین علیـاً رضـی اهللا عنـه صـعد المنبـ     

فـنهض رجـل مـن همـدان،     . یزوجن أحد منکم الحسن بن علی فإنه مطالق
، وإن أولـد أولـد شـریفاً    : فقال . واهللا لنزوجنه، ثم لنزوجنه، إن أمهر أمهر کثیفـاً

لقلـت  ... ولو کنت بوابـاً علـى بـاب جنـۀ      :فقال علی رضی اهللا عنه عند ذلک
  1.لهمدان ادخلی بسالمِ

روي را در گـویی و زیـاده  انصـاف، گزافـه  تدبیر و یا بیمورخان بیگونه، بدین
متأسـفانه  . کردنـد و از یک قول مغرضانه، یک پدیده تـاریخی خلـق    ندپیش گرفت

پایه و دروغ، امروزه در کتب، مجالت و فضـاي مجـازي توسـط    همین مطلب بی
ر افـراد  در ضدیت با شیعیان نشخوار و در اختیا :بیت اهلمعاندان و بدخواهان 

   .شود ناآگاه و ناپخته قرار داده می
  

  پاسخ به شبهه
انـد،  کثـرت ازدواج و طـالق داده   بارهدر 7که به امام مجتبی یهایتمام نسبت 

نابخردانـه  تهمتی بیش نیسـت و سـاحت آن حضـرت از چنـین رفتـار و کـردار       
بـا  ؛ زیرا آن حضرت مانند مردان آن روزگار و به طور معمول و معروف مبراست

علت . و ازدواج سه نفر از آنان، به جدایی انجامید ندچند تن از بانوان ازدواج کرد
انحرافات  ه سببب) شیبانعائشه خثعمیه و زنی از طایفه بنی(هاطالق دو نفر از آن

 ،بود کلثوم عباسیهبه نام ام ها که از عموزادگانشفکري و عقیدتی و یک نفر از آن
طبیعـی در آن   ي، امـر حضـرت اخالقی و خانوادگی بوده است و این کـار   سائل
 2.اي در پـی نداشـته اسـت   العمل ویژهگونه عکسو هیچ شودمیمحسوب  دوران

                                                           
  . ۹۹، صقالئد الجمان فی التعریف بقبائل عرب الزمان .١
   .۳۴۴، ص پیشوای صالحان .٢
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نیز چند تن از همسران خویش را طـالق داده   9، پیامبر اکرمایشانچون پیش از 
و عمـر از   2نفر چنین نقل شده که ابوبکر از بین پنج همسر خویش، دوهم 1.ندبود

  .طالق داده بودند 3بین هفت همسر خویش، سه نفر را
ـ ، دشمنی7پس از صلح امام حسن و بعـد از وي   ههاي امویان با فرمان معاوی

و حتـی بعـد از    یافـت شـدت   :بیت اهلنسبت به  امیه بنیبه فرماندهی خلفاي 
فت و در هر هایی ادامه یاار آمدن عباسیان نیز به نحو دیگري چنین دشمنیک يرو

  .دشمنان به آن حضرت ستم کردنددو عصر، 
را  ایشـان ر روي، ادله فراوانی وجود دارد که شبهه کثرت ازدواج و طالق ه هب

  :ازجمله ؛گرداندباطل می
ه سازش ک يطالق از نظر شرع مقدس اسالم، مجاز شمرده شده و در موارد. 1

آنـان گذاشـته شـده تـا زنـدگی      پذیر نباشد، راه گریزي براي بین مرد و زن امکان
ولی طـالق، عملـی ناپسـند و در شـرع مقـدس اسـالم        ،دلخواه خود را برگزینند

و هـوس   اجهـت و از روي هـو  اگر طالق زن بی. استترین عمل حالل مبغوض
از  ؛در این باره احادیـث فراوانـی وجـود دارد   . یابدباشد، مبغوضیت آن شدت می

  :جمله
فَرٍ أَبِی عنْ -1-1 ع الَ 7ج ولُ مرَّ :قَ س ر ه ، 9اللَّ الَ بِرَجلٍ قَ ا :فَ م لْت ع  امَرأَتَک؟ فَ
الَ ا :قَ ه تُ قْ لَّ ا طَ ولَ ی س ر ه الَ .اللَّ یرِ منْ :قَ الَ سوء؟ غَ یرِ منْ: قَ الَ ثُم .سوء غَ نَّ :قَ  الرَّجلَ إِ
ج رَّ تَزَوفَم ه بِی بِ الَ 9النَّ قَ الَ تَزَوجت؟ :فَ عم :قَ الَ ثُم .نَ ه قَ ـد  لَ ع ب  ـک ـا  :ذَل م  ـت لْ ع  فَ
َرأَتَکالَ :ام ا :قَ ه تُ قْ لَّ الَ .طَ یرِ منْ :قَ الَ سوء؟ غَ یرِ منْ :قَ ـم  !سوء غَ نَّ ثُ ـلَ  إِ الرَّج  ج ـزَو  تَ
ه فَمرَّ بِی بِ الَ 9النَّ قَ الَ تَزَوجت؟ :فَ قَ عم :فَ الَ ثُم .نَ ه قَ د لَ ع ب کا :ذَل م لْت ع  إمَرأَتَک؟ فَ

                                                           
   .۳۱۲، ص ۵، ج البدایة و النھایة .١
   .۵۶، ص ۴، ج فی تاریخ الملوک و االممالمنتظم  .٢
   .۱۹۴، ص ۱۰، ج البدایة و النھایة .٣
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الَ ا :قَ ه تُ قْ لَّ الَ .طَ یرِ منْ :قَ الَ سوء؟ غَ یرِ منْ :قَ الَ .سوء غَ قَ ولُ فَ س ر ه نَّ: 9اللَّ ه إِ  عزَّ اللَّ
لَّ وج ضغ ب ی نُ أَوع لْ اقٍ کُلَّ ی نَ ذَوالِ م الرِّج ۀٍ کُلَّ و اقَ نَ ذَوم اء س    1؛ النِّ

: ندو از او پرسـید  ندمردي گذشـت  رب 9پیامبر خدا: فرمود 7امام محمد باقر
: گفـت  »بدون هیچ عیبی؟«: ندپرسید ».طالقش دادم«: گفت »زنت را چه کردي؟«
روزي پیـامبر  . پس از مدتی آن مرد با زن دیگري ازدواج کـرد  »!بدون هیچ عیبی«

چندي  ».ازدواج کردم«: گفت »ه کردي؟چ«: ندبر او گذشت و به او فرمود 9خدا
: گفـت  »زنـت را چـه کـردي؟   «: ندو پرسـید  نـد به او برخورد 9بعد رسول خدا

بعد از  »!بدون هیچ عیبی«: پاسخ داد »بدون هیچ عیبی؟«: ندپرسید »!طالقش دادم«
: ندو پرسـید  نـد روزي او را دید 9آن، مرد بار دیگر ازدواج کرد و رسـول خـدا  

و  نـد او را دید 9بعد از مـدتی رسـول خـدا    ».آري«: گفت »آیا ازدواج کردي؟«
بدون «: ندپرسید ».او را نیز طالق دادم«: گفت »با این زنت چه کردي؟«: ندپرسید

 :فرمـود  9پیـامبر اکـرم   »!بـی هـیچ عیـب و علتـی    «: گفـت  »هیچ عیب و علتی؟
-یند مردي را که زنـان را بسـیار مـ   ک یدارد، یا لعنت مخداوند متعال دشمن می«

  ».چشدچشد و زنی را که مردان را بسیار می
ـ  مـی آید که طالق زن نبه روشنی به دست می ،از این حدیث نبوي -د بـی توان

  . ر گاه مرد بخواهد آن را تعویض کنده هجهت باشد و زن ابزاري نیست ک
ه أَبِی عنْ -1-2 اللَّ د ب الَ 7ع ا :قَ نْ مم شَی ا ء مم ه لَّ أَح ه َغض جلَّ و عزَّ اللَّ أَب ه ی  إِلَ
اقِ منَ لَ نَّ و الطَّ ه إِ غض اللَّ ب اقَ ی لَ طْ ؛ الْم اقَ 2الذَّو   

حالل نموده، هیچ چیزي در  یاز آنچه خداي تعال: فرمود 7امام جعفر صادق
دارد کسـی را کـه زیـاد    تر از طالق نیست و خداوند دشمن مـی نزد وي مبغوض

                                                           
   .کتاب الطالق،  ۵۴، ص ۶، ج الکافی .١
   .ھمان .٢
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  .چشنده باشددهنده و زیاد طالق
د أَبِی عنْ -1-3 ب ع ه الَ 7اللَّ نَّ :قَ ه إِ حب جلَّ و عزَّ اللَّ ی تی ب ي الْ ذ یه الَّ ف رْسع  الْ
و ضغ ب ی تی ب ي الْ ذ یه الَّ اقُ ف لَ ا و الطَّ نْ مم شَی ء  ـض غَ ـى  أَب ـه  إِلَ ـزَّ  اللَّ ع ـلَّ  و ـنَ  ج م 

؛ اقِ لَ    1الطَّ
اي را دوست دارد خانـه  یه خداي تعالک یبه راست: فرمود 7جعفر صادق امام

اي را کـه در آن طـالق باشـد و هـیچ     که در آن عروسی باشد و دشمن دارد خانه
  .تر از طالق نیستچیزي در پیشگاه خدا مبغوض

تـوان   مـی حال که وضع طالق در شرع مقدس اسالم ایـن چنـین اسـت، آیـا     
هـاي  ن و امام امت و از شخصـیت اناکه پیشواي مسلم 7پذیرفت که امام مجتبی

ـ ، مرتکب زیادي طـالق گرد هستندبارز عالم اسالم  ه پـدرش  کـ  ي اد، بـه گونـه  ن
مردم را از ازدواج خواهران و دخترانشان با آن حضـرت بـر حـذر     7امیرمؤمنان

دارد کسـی را  که خدا دشمن مـی  نددانستآن حضرت نمی -العیاذ باهللا-د؟ آیا ندار
گونـه  ؟ ایـن نمـود  مـی و با این حال، اقدام به طـالق زیـاد    دهد میزیاد طالق  که

ها از یک انسان عادي بعید است، چه رسد به امام معصومی چون حضرت تهمت
  .7یامام مجتب

، انـد  کـرده ترسیم  7از امام مجتبی 9ه قرآن کریم و پیامبر خداک ي اچهره. 2
قرآن کریم درباره شخصـیت   ؛ براي مثالردبا این افترائات ناجوانمردانه منافات دا

ید اإنّم(: فرمایدمی 7، از جمله امام مجتبی7عباپنج تن آل ذْهب اهللاُ یرِ ی ل  ـنْکُم ع 
س لَ الرِّجأَه تی ب هرَکُم و الْ طَ یراً ی هِ طْ یا در آیه مودت کـه مـردم را بـه دوسـتی      2).تَ

أَلُکُم الَ قُلْ(: دایفرممیدعوت نموده، ، :بیت اهل س ـه  أَ ی لَ ـراً  ع الَّ أَج دةَ  إِ ـو ـی  الْم ف 

                                                           
   .ھمان .١
   .۳۳سوره احزاب، آیه  .٢
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قُرْبى  اي، از آنـان چهـره  انـد  شدهنازل ، :بیت اهلکه درباره   دیگري آیاتو  1».الْ
و  اسـت ترسیم کرده که جامع کماالت و فضایل اخالقی و انسـانی  آل و الگو ایده

  .هستندبستگی به مظاهر دنیوي، مبرّا بارگی و دلهایی چون زناز آلودگی
 شانیاند، ابه کار برده 7درباره امام مجتبی 9ه رسول خداک يچنین تعابیرهم

ی را انسانی برجسته و نمونه، بلکه سید جوانان اهل بهشت و میوه قلب خود معرف
  : ندنمونه فرمود رايب اند؛فرموده

   2.ظر الی الحسنمن سرّه أن ینظر الی سید شباب اهل الجنۀ، فلین
، فاردت ان 9علی النبی 7دخل الحسن: بن مالک روایت کرد چنین انسهم

دع ابنی و ثمرة فؤادي، فانّ من آذي فقد آذانی، و ! ویحک یا انس: امیطه عنه، فقال
  3.من آذانی فقد آذي اهللا
  : فرمودند 7، درباره شخصیت امام حسندر حدیث دیگر

وثمـرة   ،وضیاء قلبـی  ،وقرة عینی ،و بضعۀ منی ،ولدي و ،وأما الحسن فانه ابنی
ـ   قولـه   و ،مـره أمـري  أۀ، فؤادي، وهو سید شباب أهل الجنۀ، وحجۀ اهللا علـى االم

رت مـا  ا نظرت إلیـه تـذکّ  ومن عصاه فلیس منی، وانی لم ،من تبعه فهو منی، قولی
فعند قتل بالسم ظلما وعدوانایجري علیه من الذل بعدي، فال یزال األمر به حتى ی ،

ذلک تبکی المالئکۀ السبع الشداد لموته ویبکیـه کـل شـئ حتـى الطیـر فـی جـو        
عم عینه یوم تعمى العیون، ومن لم ی له والحیتان فی جوف الماء، فمن بکى، السماء

من زاره فی بقیعه ثبتت قدمه علـى   و حزن علیه لم یحزن قلبه یوم تحزن القلوب،
  4.الصراط یوم تزل فیه األقدام

                                                           
   .۲۳سوره شوری، آیه  .١
   .۳۹، ص ۸البدایة و النھایة، ج  .٢
   .۲۸۵، ص  ۳فضائل الخمسة، ج  .٣
   .۳۰۸فی، ص بشارة المصط .٤
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رفتـار و   ،انـد پیـامبرش او را سـتوده  ه خـدا و  ک یاز چنین امام معصوم چگونه
هـایی مصـداق   آید؟ آیا چنـین تهمـت  تعهد بر میهاي سرمست و بیکردار انسان

  به آن اشاره شده است؟ گذشتهنیست که در روایت  9اذیت خدا و رسول خدا
مغرضان اي ه ها و نوشته هدر تمام گفت 7کثرت ازدواج و طالق امام حسن. 3

اي مبهم و کلی مطرح شده و اسامی همسران آن حضرت ذکر و مورخان، به گونه
اگر کثرت ازدواج حقیقت داشته، چرا اسامی آنان و یا نیمـی و یـا   . نگردیده است

حداقل یک سوم آنان در تاریخ ثبت نشده است؟ مگر نه آن است که ادعـا شـده   
چنـین اصـراري    3زهـرا و حضـرت فاطمـه    9قرب به پیامبر خـدا  رايمردم ب
تردید اگر چنین چیزي واقعیت داشت و آن حضرت با زنـی از یـک   بی ؟اندداشته

و آن  نددانستاي را از افتخارات خود میمسألهرد، آن قبیله چنین ک یقبیله ازدواج م
همسران آن حضرت در کتب ه تعداد ک یدر حال ند؛رسانیدرا به گوش آیندگان می

  .استنان نیز مشخص ن و اسامی آتاریخ معی
از محسـنات خـانواده و    ،زیـادي پسـران   ویژهدر آن زمان، کثرت فرزند، به. 4

. نمود میاحتمالی دشمنان بیمه  هايطایفه بود و آنان را از هجوم بیگانگان و خطر
، بـه تبـع آن بایـد فرزنـدان     نـد با زنان زیادي ازدواج کرده بود 7اگر امام حسن

و بـراي هـر    نـد اگر چهل همسر انتخـاب کـرده بود   مثالبراي  .داشتندمیزیادي 
و اگر بـا هفتـاد زن    ندداشتفرزند می 120همسري سه فرزند در نظر بگیریم، باید 

، بایـد  نـد ردک یفرزند و اگر بـا سیصـد زن ازدواج مـ    210، باید ندردک یازدواج م
هصد فرزند ب ها یازده تن ،نویسان و مورخانه رجالک یدر حالند؛ گذاشتجاي میه نُ

شیخ مفید نیز پانزده فرزند  1.اند کردهو حداکثر پانزده فرزند براي آن حضرت ثبت 
زید، حسـن، عمـرو، قاسـم،    : ههاي آنان را بدین شرح بیان نمودرا برگزیده و نام

                                                           
   .۱۵۲، ص  ۲، ج کشف الغمة .١
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، فاطمـه  االحسـین، فاطمـه کبـر   الحسـن، ام ن، حسین، طلحه، اماعبداهللا، عبدالرحم
  1.رقیه سلمه وعبداهللا، ام، اماصغر

 ایشـان و عمـر   ندعالوه بر این، آن حضرت در سنین جوانی به شهادت رسید
سـالگی ازدواج کـرده    هفـده از  حضـرت اگر  .سال بود 47در هنگام شهادت تنها 

با چهارصد، یـا سیصـد و    ،ماندهسال باقی سی، آیا معقول است که در طول ودندب
  د؟ نیا حتی با هفتاد زن ازدواج کرده باش

-هاي معروف، در تاریخ ثبت و درج میشخصیت دربارهه ک ياز مواردیکی . 5

تعـداد زیـادي زن    7حسـن اگـر امـام   . گشت، اسامی دامادهاي آنان بوده اسـت 
ازدواج دخترانش بایـد   ه سبب، به تبع آن باید فرزند زیادي داشته و بندگرفته بود

ر دامـاد ذکـر   ه براي آن حضرت تنهـا چهـا  ک یدر حال. داشتندمیدامادهاي زیادي 
  : شده و آنان عبارتند از

  ؛، معروف به سجاد7امام علی بن الحسین -5-1
  ؛، معروف به عمر اشرف7عمر بن زین العابدین -5-2
  ؛عبداهللا بن زبیر -5-3
  . عمرو بن زبیر -5-4

است کسی از مشاهیر عرب و از رهبران مسلمین، تعـداد هفتـاد،    نیآیا پذیرفت
باالتر همسر داشته باشد، ولی تنها چهـار دامـاد بـراي وي    یا سیصد و ، 250نود، 

  وجود داشته باشد؟ 
هـاي شخصـیتی و خـانوادگی،    مندي از ویژگیبهره ه سببب 7امام مجتبی. 6

 ندمشاغل مذهبی و اجتماعی فراوانی بر عهده داشت ،7بعد از شهادت امیرمؤمنان
هـاي فـراوان   فعالیـت  و حتی بعد از صلح با معاویه و بازگشت به مدینـه منـوره،  

                                                           
   .۳۶۰، ص ارشاد .١
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و فرصتی براي ازدواج زیـاد بـا    کردندمیمذهبی، اجتماعی، عمرانی و کشاورزي 
  .ندزنان و درگیر شدن با طالق آنان نداشت

نماز، دعا و قرائـت قـرآن و آمـوزش     را بهآن حضرت، زمان زیادي چنین هم 
احکام و معارف دینی به مسلمانان و پاسخ به مشکالت و پرسـش هـاي شـرعی    

بار پیاده از مدینه به مکه رفتـه و   بیست 7امام حسن .اختصاص داده بودندآنان، 
، دو بار تمام مال و سه بار نیمی از اموال خـویش  کرده بودندخانه خدا را زیارت 

ه بـه صـورت مـوردي پرداخـت     کـ  یغیـر از صـدقات   1،ندصدقه داد را در راه خدا
ها و موقوفـات آن  متولی نخلستان 7بعد از شهادت امیرمؤمنان ایشانو .ندردک یم

و درآمـدهاي آن هـا را طبـق     کردنـد  مـی و به شایستگی مدیریت  ندحضرت بود
ا و اي شـهد ه هتأمین مالی خانواد چنینهم .نمودند میهزینه  7وصیت امیرمؤمنان
-نمی ،امکان ند و در حدرا بر عهده داشت 7هاي زمان امیرمؤمنانایثارگران جنگ

  .احساس تنهایی و یا حقارت نمایند 7علی گذاشت آنان پس از شهادت امام
پـذیر  ه حاالت این چنینی و مشاغل آن چنانی دارد، امکانک یاز چنین شخصیت

نماید  یو خود را سرگرم کارهای ودرانی ررانی و شهوتنیست که به سراغ هوس
عالوه بر ایـن، آن   .گرددکه غیر از مهانت و حقارت نفس، چیز دیگري عاید نمی

حضرت رقباي شخصیتی مهمی چون عایشه، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بـن زبیـر و   
میشـه مترصـد نقطـه    ه ه کـ  ندمروان بن حکم، از طوایف مختلف در مدینه داشـت 

مسائلی چـون ازدواج  آنان اگر . تحقیر کنندایشان را  ، تاندضعف آن حضرت بود
اعتراض و بر ضدش فرافکنی  امامتردید بر ، بیدیدند میرا حضرت و طالق زیاد 

یچ گزارشـی از  هـ   کـه  یدر حال. گردیددر تاریخ اسالم درج می هااینردند و ک یم
  .وجود ندارد زمینهآنان در این 

                                                           
   .۱۲۹، ص  ۲، ج کشف الغمة .١
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  نتیجه
یکی از شبهاتی است که در  7ي امام مجتبیهاموضوع کثرت ازدواج و طالق
پـس از طـرح   . هایی در ایـن زمینـه وجـود دارد   طول تاریخ مطرح شده و دیدگاه

 7صـیت دینـی و اجتمـاعی امـام مجتبـی     نه شخها معلوم گردید که برخی از آن
هاي زیادي را داشت و نه براي آن حضرت، فرصتی براي اقتضاي ازدواج و طالق
آنچــه در برخــی از روایــات و احادیــث بــه . ارهــایی بــودپــرداختن بــه چنــین ک

درباره کثرت نکاح و طـالق آن حضـرت    :و یا سایر ائمه اطهار 7امیرمؤمنان
سخنان مورخان . نیستقابل اعتبار و اعتناء  ،ضعف سند ه سببنسبت داده شده، ب
چـون بـر همـین     ،7باور درباره ازدواج و طالق امـام حسـن  مغرض و یا خوش

امـا نقـل سـخن    . ، ارزش و اعتباري نـدارد استوغین و بی پایه مبتنی روایات در
و فرزنـدان و نوادگـان    7درباره امام مجتبـی  ،هاي ويمنصور دوانقی و فرافکنی

صـادر   یهـای گر چنین سـخن است و از آن طاغی ستم ناپذیرواقعیتی انکار ایشان
هاي  زیرا سخن؛ استجهت باطل ها افترا و تهمت بوده و بدینهمه آن ولیشده 

و براي بیرون نمودن رقبـاي سیاسـی از گردونـه     :بیتوي از روي کینه به اهل
   .عالم سیاست و حکومت بوده، نه مبتنی بر واقعیت هاي زندگانی آن حضرت

تـاریخی و   ،آن گونه که در غالب منابع روایی 7واقعیت زندگانی امام مجتبی
هاي معروف عصر خویش، با چند مانند شخصیت ایشانرجالی آمده، آن است که 
مسـائل فکـري و    بـه سـبب  و ازدواج سه تن از آنان،  ندتن از بانوان ازدواج کرد

و یا از امامان معصـوم   7و از امیرمؤمنان انجامیدهبه طالق  ،اعتقادي و یا رفتاري
  .درباره کثرت ازدواج و طالق آن حضرت وارد نشده است سخنی ،دیگر

هـاي گزنـده دربـاره آن امـام     مختلف و بـا سـخن   هايآنچه امروزه در محمل
هـا از جانـب   و همـه آن  استاساس گردد، جملگی باطل و بیپخش می 7همام

گردنـد و  نشـخوار مـی   :بیـت  اهلها و سایر دشمنان بهایی ،وهابیان، هاتکفیري
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و  :بیت اهلاز محبان تأسفانه م. اندعلماي ما از سابق تا الحق پاسخ آنان را داده
باور نیز گاهی چنین گفتاري شنیده لوح و خوشمداران سادهیا از شیعیان و والیت

اند و این نظـر، گویـاي دیـدگاه    که آن را مزیتی براي آن حضرت دانسته ،شود می
هـاي  که براي تخفیف و تحقیر زنان، بـه چنـین نقـل قـول     استمردساالرانه آنان 

   .اند شده متمسک
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  7حسننقش جریان عثمانی در تدوین سیره امام 
 

 این يدیتوح اهللا روح
  

 چکیده

برخـی مذھب توسـط امویـان، سـبب جعـل  ،و تقویت راویان عثمانی تأیید
عالوه بر ترویج مذھب عثمـانی،  ،این اقدام. شد ھا گزارشروایات و تحریف 

در مقالـه . بـه دنبـال داشـت :بیت اھلدر ترسیم شخصیت  ییسزا به تأثیر
مـذھب  یھا شاخصـهتحلیلـی، ابتـدا  -با اسـتفاده از روش توصـیفی  ،حاضر

پر تکرار ایشان در سـیره  ھای گزارشو سپس برخی از  شود یمعثمانی تبیین 
این اخبار بر اساس  که آننتیجه حاصله . گردد یمبررسی قرار  7حسنامام 

 تـرین مھمساخته شده که  7حسنحوادث و رخدادھای بعدی زندگی امام 
ھماھنـگ بـا دیگـر  ،نماید که پذیرش صلح تأکیدآن صلح بوده، تا  موضوع

ھمچـون  7حسـننظریه سیاسی امـام  چنین ھم. است رفتارھای ایشان بوده
خالفت و نبـوت در یـک خانـدان  بودکه معتقد  شود میخلیفه دوم ترسیم 

 شناسـان شرق ینگـار خیتارروایات عثمـانی را در  تأثیرنمونه . شود ینمجمع 
  .دید توان یم

مـذھب عثمـانی، راویـان  یھا شاخصـه، 7حسنسیره امام  :واژگان کلیدی
  .مذھب عثمانی
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  مقدمه
 داران طـرف در مقابـل   7علـی و به دنبال مواضع امـام   قمري در دهه چهارم
 ،تـالش معاویـه در جـذب زبیریـان     .علوي و عثمانی پدید آمد عثمان، دو شاخه

مسلمانان در این دوره توجه  1.گردد مذهبان یعثمانسبب شد تا وي رهبر بالمنازع 
ـ ازا. تـابعین داشـتند  به نظر اقـوال صـحابه و    يا ژهیو جعـل و تحریـف از    ،رو نی

اولـین جریـان   . ابزار گسترش و نهادینه کردن یک اندیشه در جامعه بود ترین مهم
 مـذهب  یعثمـان سیاسـی راویـان    -جریان مـذهبی   توان میفعال در این حوزه را 

حضـور   2.به جعل اخبـار مبـادرت ورزیدنـد    ،اندیشه امویان جهتدانست که در 
 ،مقبولیت اجتماعی و برخورداري از 3در مراکز علمی جامعه اسالمی آنانگسترده 

                                                           
  .٥٠٧ ، ص١ ، جمناقب آل ابی طالب؛ ابن شھرآشوب، ٤٤٦ ، ص٢ ، جالغاراتابراھیم بن محمد ثقفی،  .١
شرح ابن ابی الحدید، (جعل نمایند  7معاویه دستور داد فضایلی را برای صحابه و خودش، در مقابل امام علی .٢

، تاریخ مدینه دمشقعساکر، ابن( گردان نمایدوسیله مردم را از ایشان رویتا بدین) ٤٥، ص١١، جنھج البالغه
یا در جھت تخریب علویان، چھارصد ھزار درھم به ) ٣٩٤ ، ص٢٠، جالکمالتھذیب؛ مزی، ٣٨٩ ، ص٤١ج

درباره ابن ملجم ) ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاه اّهللاٰ (کند که آیه  مغیره بن شعبه داد تا از پیامبر روایت
  ).٧٣ص ،٤ ، جشرح نھج البالغهابن ابی الحدید، ( .نازل شده است

رضایی : نک(مذھب حاضر در مراکز علمی جامعه اسالمی گران عثمانیترین راویان و گزارش برخی از مھم .٣
، زبیریان و تدوین سیره نبویپناه، به بعد؛ ھدایت ٩٥، ص اھل سنت دیثپردازان در حوزه حدروغاصفھانی، 

  :اند از عبارت) ٧٥-٢٠ص
: و و در میان تابعین) ٧٣ م( عبداّهللاٰ بن عمر ،)٥٩ م(، ابوھریره )٥٨ م(از عایشه : حوزه مدینه، در بین صحابه) الف

 م(، خارجه بن زید بن ثابت )٩٩ م(بن عقبه ، عبیداّهللاٰ بن عبداّهللاٰ )٩٥ م(، عروه بن زبیر )٩٤ م(سعید بن مسیب 
و ) ١٠٧ م(، سلیمان بن یسار )١٠٦ م(، سالم بن عبداّهللاٰ بن عمر )١٠٦ م(، قاسم بن محمد بن ابی بکر )١٠٠

 ).١٢٤ م(محمد بن مسلم شھاب زھری 
، )١١٠ م(محمد بن سیرین : و شاگردان او از جمله) ٩٣ م(انس بن مالک : در حوزه بصره، در بین صحابه) ب

 م( ، مسلم بن یسار)٩٥ م(مطرف بن عبداّهللاٰ : و از میان تابعین) ١١٧ م( ، قتاده بصری)١١٤ م(مکحول شامی 
 ).١١٠ م( و حسن بصری) ١٠١

و ) ١٠٤ م( ، شعبی)٩٨ م(، قیس بن ابی حازم )٨٢ م(، شقیق بن سلمه )٦٣ م(مسروق بن اجدع : در حوزه کوفه) ج
 ).١٣٢ م( ابومسلمه مخزومی

 ).٢٣٨ م(و اسحاق بن راھویه ) ١١٢ م(رجاء بن حیاه : در حوزه شام) د
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  .را به دنبال داشت ها آنموفقیت 
که  دهد یم، نشان :بیت اهلدرباره  مذهب یعثمانجریان  ينگار خیتارمطالعه 

سـیره سیاسـی    خصـوص  بـه و  7حسـن ایشان رویکرد متفاوتی به زندگانی امام 
ررسی نقش جریان عثمـانی در تـدوین سـیره    آنچه پژوهش را در ب. ایشان داشتند

 هاي گزارشست، که بسیاري از اخبار شفاهی و ا آن ،دینما یممهم  7حسنامام 
، در قرون نخستین و توسط این جریان تدوین یافتـه  آن حضرتمکتوب در مورد 

در مواجهـه بـا ایـن     ها ينگار خیتاربعدها بخش وسیعی از  که نیاعالوه بر . است
  .اند شمردهرا پذیرفته و حتی مشهور  ها آناخبار، 

 يها شاخصه نخستتحلیلی و با تکیه بر شواهد،  -نگارنده با روش توصیفی 
سـپس بـا بررسـی برخـی روایـات پرتکـرار راویـان         ،مذهب عثمانی را برشمرده

 7حسـن را در ترسیم سیره امام  ها شاخصهاین  ریگ چشم، حضور مذهب عثمانی
  .دینما یمتبیین 

  
  فکري مذهب عثمانی ياه شاخصه 

شـکل   ي نخستها سدهاسالمی که در  هاي فرقههمچون بسیاري از » عثمانیه«
معرفی ایشان در  ،رو نیازا. دنمنظمی ندار یده سازمان، اصول مشخص و اند گرفته

وجود شدت و ضعف در اندیشـه   که آنعالوه بر . گنجد ینمیک تعریف مفهومی 
ـ نما یم تأکید بر این امر ها آن سران و هواداران  ،صـورت  تـرین  کـم ایشـان در  . دی

افراطـی بـا عنـوان ناصـبی، تـا       يهـا  گونه و رفتندیپذ ینمرا  7علیخالفت امام 
شـناخت عثمانیـه در گـرو     رسد یمبه نظر  1.رفتند یمپیش  :بیت اهلتوهین به 

                                                                                                                                        
 ).١٧٢ م(و زھیر بن معاویه بن حدیج ) ١١٦ م(میمون بن مھران : در حوزه مکه) ھ
 ).٢٣٤ م(و ابوخثیمه ) ٢٣٣ م(یحیی بن معین : در حوزه بغداد) و
  .٣٢ ، صالمعیار و الموازنهاسکافی،  .١
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مختلـف ایشـان انعکـاس     يهـا  تیفعالاست که در  ییها مؤلفهو  ها شاخصتبیین 
  :از اند عبارتباورهاي ایشان  ترین مهم. یافته است

  
 مظلومیت عثمان و لزوم قصاص قاتالن وي. 1

، اعالم نمود که 7علی، بالفاصله پس از شنیدن خبر بیعت مردم با امام عایشه
تا آغازگر یک جریان تبلیغاتی و هوادارانه با محوریت  1عثمان مظلومانه کشته شد؛

 2.را پـیش گرفـت   شهمـین رو  ،گ صـفین بعدها معاویه نیز در جنـ . عثمان باشد
سروده ایمن بن خریم اسدي، حاکی از آن است که هشتاد هزار نفر در صفین بـا  

ـ ازا 3.همین تفکر به یاري معاویه شتافتند شـعار عمـومی در نبـرد جمـل و      ،رو نی
در این عصر، عثمان نـزد مسـلمانان جایگـاه     4.بوده است» یالثارات عثمان«صفین 

و یـا   شـدند  یمـ که مردم برخـی شـهرها، بـه وي منتسـب      جا آنیافت تا  يا ژهیو
باورهـا بـر آن بـود کـه      5.کردنـد  یمـ بسیاري افراد خود را از هواداران او معرفی 

و  6.آوردندهجوم  به اواز شورشیان  يا عدهن بود و اناعثمان، خلیفه بر حق مسلم
  7.قاتالن خلیفه باید مجازات شوند

  

                                                           
 .١٢١ ، صالجملمفید،  .١
؛ ابراھیم ١٢٥٥ ، صتاریخ المدینهابن شبه نمیری، (کند  بر این مطلب تأکید می 7ای به امام علیوی در نامه .٢

 ).٢٠٢ ، صالغاراتبن محمد الثقفی، 
عساکر، ؛ ابن٥٥٥ ، صوقعه صفیننصر بن مزاحم، (» ھا جبرئیل یقودھا ثمانین الفا دین عثمان دینھم؛ کتائب فی« .٣

  ).١٠٩ ص ٦ ، جتاریخ اسالم؛ ذھبی، ٢٦٢ص ٢٨، جتاریخ مدینه دمشق
  .٢٣١ ص ٢ ، جانساب االشراف؛ بالذری، ٣٣٢، ص وقعه صفیننصر بن مزاحم،  .٤
 ».دارید شما ھمان کسانی ھستید که عثمان را دوست می«: گوید برای نمونه یونس بن خباب به اھل بصره می .٥

  ).٤٥٨ ص ٤ ، جالضعفاء الکبیرعقیلی، (
  .٤٦٩ ص ٣ ، جتاریخ طبریطبری،  .٦
  .٣٠٢ و ٢٨٩ و ٢٧٧ ص ٢ ، جانساب االشراف .٧
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 در قتل عثمان 7علیامام  مؤثرنقش . 2

؛ یعنی آن اند داشتهدر این شورش نقش  7علیان، امام مذهب عثمانیبه عقیده  
 1.و یا مخفیانه ایشان را رهبري نمـوده اسـت   کرده يکار همبا شورشیان  حضرت

تبلیغـات  . بـود  پـذیرفتنی براي بسیاري  ،این عقیده به سبب حضور امام در مدینه
وسیعی نیز براي القاي این باور در عموم مسلمانان به کار گرفتـه شـد؛ از جملـه    

راویـان   چنـین  هـم  2.کردنـد  یمـ  تأکیـد  بـه آن ، کـه  ثابـت  بـن  حسـان  يهـا  سروده
که پیش از  بردند یمی بهره های گزارشگوناگون از  ي،ها مناسبتبه  مذهب، عثمانی

ــود ــه حضــور بر 3.آن نقــل نشــده ب خــی ســران مخــالف عثمــان، در جمــع  البت
دستاویز مناسبی براي گفتمان عثمانیـه و رواج ایـن    ،7علیبا امام  کنندگان عتیب

  4.شد یمباور محسوب 
  
 7علیخالفت امام  نامشروع بودن. 3

داراي مشـروعیت   7علیامام که خالفت  است آن ،از دیگر باورهاي عثمانیه
چـون معاویـه    9پیـامبر ؛ زیرا به نظر مسلمانان شام و بصره، صحابه دیگر یستن

ن، انااز مسـلم  يا عـده نباید بـا بیعـت    7علیحضرت خالفت هستند و  شایسته
  5.خود را خلیفه بداند

رواج ایـن  . دهد یمان از عمومی بودن این باور خبر مذهب عثمانیبررسی گفتار 

                                                           
گیری خود، اسباب شورش را پدید آورده با سکوت و کناره7کم این عقیده وجود دارد که امام علیدست .١

 ).١٤٧-١٣٠، ص المورخون العرب و الفتنه الکبریعدنان محمد ملحم، : نک! (است
  .٢١٨و  ٢١١ -٢١٠ ، صالجمل؛ مفید، ٤٤٩ ص ٣ ، جتاریخ طبریطبری،  .٢
  .٢٢٢-٢٠٧، ص الجملمفید،  .٣
 ).٢٠٦-٢٠٤ الجمل: نک( شود باره توضیحاتی داده که توسط شیخ مفید پاسخ داده میجاحظ در این .٤
  ).٤٦٧ ص ١١ ، جتاریخ بغدادبغدادی، (افرادی چون زید بن ثابت و قیس بن ابی حازم،  .٥
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از  1.را بـه عنـوان خلیفـه ذکـر نکننـد      7یعلـ نام امام  گاه چیهسبب شد تا  ،باور
بودنـد، ادعـا    7علـی امـام  بـا   کنندگان عتیببرخی از صحابه که از اولین  ،طرفی

 ،در مجمـوع  2.نمودند که بیعت ایشان از روي اکراه و اجبار صورت گرفته اسـت 
وي باید خود را خلع کند تا  آن بود که 7علینظر عثمانیه در زمان خالفت امام 

کردنـد   تأکیدبعدها نیز ایشان بر موضع خود  3.انتخاب شود اطریق شورخلیفه از 
 ،انتخـاب شـده   9پیامبراز طرف  آن حضرت که نیاو اندیشه علویان را مبنی بر 

شرایط الزم  فاقد کسی را انتخاب نکرده که 9پیامبراعالم کردند که  ،انکار نموده
  4.باشدرا براي خالفت 

  
 بین صحابهافضلیت ابوبکر و عمر در . 4

پس از دوره کوتاهی که پیکره نخستین مذهب عثمانی شـکل گرفـت، گفتمـان    
عثمانیه بر افضلیت ابوبکر و عمر تمرکز نمود و دامن زدن به موضـوعات اختالفـی   

کـه امـام خالفـت آن دو را بـه رسـمیت       و شـیخین، از قبیـل آن   7علـی میان امام 
 درتـوان   رین شاهد این تقابل را مـی ت مهم. ترین اقدامات ایشان بود نشناخت، از مهم

 دهنـده  نشـان ایـن کتـاب،   . مشـاهده کـرد  ) 255 م(نوشـته جـاحظ    العثمانیـه  کتاب

                                                           
ذھبی، ( .شدند عمر و عثمان و سپس ساکت می گفتند ابوبکر، راشد و ھشام بن حسان که میمعمر بن : برای نمونه .١

آوردند و به گفتار عبداّهللاٰ بن عمر استناد  ای نیز تنھا نام سه نفر را میعده). ٣٦٣ ، ص ٨ ، جسیراعالم النبالء
عثمان و سپس ساکت  ر،عم ابوبکر،. دانستیم ما در زمان عمر تفضیل را چنین می«: گفت کردند که می می
، ) ٣٩٧، ص٢، جداوودسنن ابیداوود سجستانی، ؛ ابی٢٠٣ و ٢٩١ص ٤، جصحیح بخاریبخاری، ( ».شدیم می

البدایه و کثیر، ؛ ابن٢٢٦ ص ٦ ، جالعللدارقطنی، (» .کردیم ما تنھا از سه نفر یاد می«: کند زھری نیز نقل می
 ).٣٠٦ ص ٦ ، جالنھایه

 .٤٢ ، صالعثمانیهجاحظ،  .٢
  .٢٦٦ ص ٢ ، جانساب االشرافبالذری،  .٣
 .٨ ، صالعثمانیهجاحظ،  .٤
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 کـه  آننکتـه مهـم   . ي فضاي عمومی جامعه اسالمی در برابر علویان اسـت بند صف
 7علـی ، به اثبات افضل بودن ابوبکر بر حضرت العثمانیهعمده مباحث جاحظ در 

ي او را هـا  بحثمحوریت . شود و به ندرت نامی از عثمان برده می 1اختصاص یافته
  .خالصه نمود 2»فلیس لعلی موقف اال و البی بکر افضل منه«توان در عبارت  می

  
 7علیمقدم بودن عثمان بر امام . 5

از برتـري عثمـان بـر امـام      گاه چیهان در هنگام شمارش صحابه، مذهب عثمانی
و این را از جمله نقاط تمـایز خـود در مقابـل علویـان      کردند ینمعدول  7علی

کـه   طنافسی دیعب محمدبنبراي نمونه در گزارشی، فردي در حضور  3.دانستند یم
را در شمار خلفا و پیش از عثمـان   7علینام امام ) 204 م( مذهب عثمانیفردي 

 9خداگفتار او را مساوي با توهین به پیامبر ، محمد خشمگین شده. کند یمذکر 
  4.شمارد یم
  
 حقانیت سران جمل. 6

بودن صحابه از هرگونـه   اعالوه بر دیدگاه حاکم بر جامعه اسالمی مبنی بر مبر
چون طلحه و  يا صحابهدر کنار  نیالمؤمن امبه عنوان  عایشهخطا و اشتباه، حضور 

زبیر، سبب شد تا عثمانیه حمایت از ایشان را به عنـوان یکـی از باورهـاي خـود     
از  خـارجی را در جمـل   7علیامام د و در مقابل علویان که مخالفان ننمایقبول 
کـه   کردند یم تأکید ،رو نیازا. ، موضعی شفاف از خود نشان دهنددانستند یمدین 

                                                           
 .٢٤٩و  ٢٢٢، ٢٠٢، ١٤٣، ٧٣، ٤٩، ٤١، ٨، ٣ ، صالعثمانیهجاحظ، : برای نمونه نک .١
  .٤٢ ھمان، ص .٢
 .٢٧١ ص ١٢ و ج ١٣٢ ص ٦ ، جفتح الباری؛ ابن حجر، ١٠٨ ص ١ ، جالثقاتابن حبان،  .٣
  .٧٤ ص ٤ ، صاالنسابسمعانی،  .٤
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، طلحـه و  عایشـه د؛ زیـرا  نـ اصحاب جمل بجنگ با ندحق نداشت 7علیحضرت 
  1.اند بودهزیبر، تنها به دنبال دستگیري و مجازات قاتالن خلیفه مظلوم 

  
 مثبت نسبت به حکومت اموي يریگ موضع. 7

اندیشه براي اشراف بر فضاي موجود و ثبات  نیتر مناسبامویان، مذهب عثمانی را 
مـذهب، از   ی فکـري بـه راویـان عثمـانی    دهـ  جهـت رو عالوه بـر   ازاین. دندید یمخود 
ین تعامـل،  در جهت هم. کردند یمهاي ایشان به هر صورت قدردانی و حمایت  فعالیت

اخبار و اشعار بسیاري در مدح حکومت ترویج شد و تبلیغات در دفـاع از حکومـت و   
  .ي از سران و والیان حکومت، باوري عمومی را پدید آوردبردار فرمانلزوم 

  
 به دوران فتنه 7علیمعرفی دوران حکومت امام . 8

و چه بعدها که به  7علیچه در دوره خالفت امام  -بسیاري از سران عثمانیه
کـه دوران   نمودنـد  یمـ اعـالم   -علیه علویـان روي آوردنـد   یسینو هیردمناظره و 
بـا   مسلمانان نبایستو  2، دوران فتنه است)ق 40-35( 7علیحضرت حکومت 

ن انامسـلم  عـام  قتـل و سـبب   بردنـد  یمـ دست به خون صحابه  ایشانحمایت از 
: روایت شده اسـت کـه   گونه نیام درباره اهل حدیث قرن سو رو، ازاین. شدند یم
  3.»یزعمون ان والیته کانت فتنه«

 
 عثمانی يها شاخصهروایات همسو با 

  :در دو محور دانست توان میرا  مذهب عثمانیجعل و تحریف راویان 

                                                           
  .١١ ، صالعثمانیهجاحظ،  .١
 .٢٥٢ و ٩٥ ، صالجمل؛ مفید، ٩ ، ص٣ ، جانساب االشرافبالذری،  .٢
 .٦٥ ، صمسائل االمامه ناشی اکبر، .٣
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بـدنام نمـودن    1بـه مناقـب عثمـان و امویـان،     اًدر محور اول، روایات مستقیم
  .پردازد یم 3و مواردي از این دست 2علویان

بـا هـدف   ، محور دوم شامل مواردي است که بـه صـورت غیرمسـتقیم بـوده    
بـا تفکـرات مـذهب عثمـانی،      9پیامبرهماهنگ نمودن رفتار صحابه و نزدیکان 

  .ساخته شده است
لـذا  . ردیـ گ یمدر دسته دوم قرار  اًغالب 7حسنجعل روایات درباره سیره امام 

 هـاي  گـزارش روایاتشـان بـا    یسـت یز مهاین اخبار، به دلیل کوشش جاعالن بر  به
 جـا  آن؛ تا هو در منابع تاریخی و حدیثی گسترش یافت توجه شده تر بیش، زمان هم

احادیـث ایشـان را    ،که بسیاري از منابع شیعی نیز بدون توجه به رویکرد راویـان 
در  مـذهب  عثمـانی ارزیـابی عملکـرد راویـان    . نمودند یمو توجیه  کردند یمنقل 

تنهـا مـواردي را نقـل و تبیـین      ها آنکه  دهد یمنشان  ،7حسنترسیم سیره امام 
                                                           

ھرکس از عثمان بیزاری جوید، از ایمان «: نقل نمودند که ایشان فرمود 7که در مدح عثمان از امام علیچنان .١
خدا فرموده «: نقل نمودند 9یا از رسول اکرم) ٢٤٨، ص ١ ، جالموضوعاتابن جوزی، . (»بیزاری نموده است

، ١، ج کتاب المجروحینابن حبان، ( .»من، جبرئیل و معاویه: است که افراد مورد اطمینان در نزد من سه نفرند
  )١٤٥ص 

خواھی به دوزخیان بنگری به  علی و عباس به دین من نخواھند مرد و یا اگر می«: فرمود 9پیامبر: ازجمله .٢
 زدندیا به ایشان تھمت حسدورزی به خلفا می) ٦٣ ص ،٤، جشرح نھج البالغه ابن ابی الحدید،. (»ایشان بنگر

 ).٨٧ ، صوقعه صفیننصر بن مزاحم، (
ابوبکر «: چونھم. شد کار گرفته میبرای خلفا به 7روایات مقابله که فضایل مشھور امام علی :برای نمونه نک .٣

تاریخ ؛ ابن عساکر، ٣٨٣ ص ،١١، جتاریخ بغدادبغدادی، ( ».و عمر نسبت به من مانند ھارون به موسی ھستند
، صحیح بخاریبخاری، ( است 7در حالی که فضیلتی مشھور برای امام علی) ٦٠ ، ص٣٠، جمدینه دمشق

؛ ٤٣ ، ص١، جسنن ابن ماجه؛ محمد بن یزید، ١٢٠ ، ص٧، جصحیح مسلممسلم نیشابوری،  ؛٢٠٨ ، ص٤ج
یا از رسول خدا نقل نمودند ) ١٧٠، ص١، جمسند احمد؛ احمد بن حنبل، ٣٠٢ ، ص٥ ، جسنن ترمذیترمذی، 

؛ ١٢٠ ، ص١ ، جصحیح بخاریبخاری، (» .برای ھر امتی دوستی از امتش است و دوست من عثمان است«که 
، ١١ ، جشرح نھج البالغه(، در حالی که ابن ابی الحدید )١٧٠ ، ص١، ج مسند احمد بن حنبلاحمد بن حنبل، 

آن را به دلیل ساخته شدن در برابر حدیث برادری حضرت ) ٢٠١ ص ١ ، جمیزان االعتدال(و ذھبی ) ٤٩ ص
 .دانند باطل می 7و امام علی 9رسول
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. بـه عقایدشـان وارد نسـازد    يا ضـربه و  اشـد که با باورهایشان همسو ب اند نموده
انکـار   را 7حسـن امـام   ينگار رهیسبسیاري از مواد تاریخی مشهور در  رو، ازاین
بـه تعـدادي از روایـات     در ادامه،. دان گذاشتهمسکوت  ينگار خیتارو یا در  کرده

پرداختـه   7حسـن مذهب عثمانی با موضـوع سـیره امـام     يها شاخصههمسو با 
  :شود می

  
  9پیامبرتوسط  7حسنصلح امام  ینیب شیپ. 1

، ایشـان گریـزي از صـلح    7حسـن ان به صلح امـام  مذهب عثمانیدر رویکرد 
. انـد  نمودهقصد برقراري صلح با معاویه را  ،نداشته و بالفاصله پس از بیعت مردم

روایتـی از پیـامبر    ،7حسـن حدیث نقل شـده دربـاره صـلح امـام      نیتر معروف
  :ندیفرما یماست که  9اکرم

ـ دی یصـلح علـ  ید ولعـل اهللا أن  یهـذا سـ   یابن ـ ی ن مـن  یمتـ ین عظین فئتـ یه ب
  1؛مسلمانانال

ـ     بـین دو گـروه بـزرگ از     ،وسـیله او ه این فرزندم سـید اسـت و خداونـد ب
  .سازد یممسلمانان آشتی برقرار 

 تـر  بـیش است که در  7حسناز صلح امام  9پیامبر گویی پیشحدیث، این 
منابع حدیثی اهل سنت از جمله در چهار کتاب از مجموعـه صـحاح سـته آمـده     

که یکی از طرق آن، یعنی طریق حسن  دهد یمنشان  ،بررسی اسناد روایت 2.است
منـابع روایـت بـه     تـر  بـیش بسیار پرتکرار و پردامنه بوده و در  ،وبکرهبصري از اب

                                                           
 .٤٩ص  ،٥ج  ،مسند احمد بن حنبل، نبلاحمد بن ح .١
 ٤ج  و ١٨٤ص  ٣، ج صحیح بخاریبخاری،  ؛٤٩و  ٤٤و  ٣٧ص ، ٥ج ، بن حنبل مسند احمداحمد بن حنبل،  .2

  .١٠٧ص  ٣، ج سایینسنن نسائی، ؛ ٣٢٣ص ، ٥ج  ،سنن ترمذی ترمذی، ؛٩٩ ص ٨ج  و ١٨٤ص 
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حـدیث کـه از جـابر بـن      دیگـر  يها صورتاما  1انعکاس یافته است؛ گونه نیهم
سـندي غریـب، نـامطلوب و یـا     ، نقل گردیـده  عباس ابنعبداهللا، کثیر بن سلمه و 

 .اخیر به صورت محدود در منابع ذکر شده اسـت  يها نقل چنین هم 2.داردمرسل 
امـام   يهـا  جنـگ ، از کسانی اسـت کـه در   )53 م( بکره یاباین روایت،  کننده نقل
حسن  چنین هم 3.نامیدرا فتنه  7علیشرکت نکرد و دوران خالفت امام  7علی
 کـه  آناسـت، عـالوه بـر     بکره یابکه ناقل خبر در تمامی منابع از ) 110 م( يبصر

د عثمانی دارد، از جمله کسانی است که قیام علیه حکومت را مخالفـت بـا   رویکر
  .داند یماسالم 

بخش اول، به فرزندي  :این روایت داراي سه بخش اساسی و جدا از هم است
بخش  رسد یمو به نظر  کند یمسیادت وي اشاره  و 9پیامبربراي  7حسنامام 

نیـز نقـل    7علـی زیرا این بخش در روایتی از امـام   ؛اصلی و اصیل روایت باشد

                                                           
برای نمونه، فھرستی از نویسندگان و . مذھبان بسیار وسیع استی عثمانیھا شاخصهگستردگی احادیث ھمسو با  .1

؛ )٢٠٤ م( یالسیطمسند ابی داوود سلیمان بن داوود، : گردد یممنابع این حدیث تا ابتدای قرن پنجم درج 
مسند ابن ؛ علی بن جعد، )٢١٩ م( یدیحممسند ؛ عبداّهللاٰ بن زبیر حمیدی، )٢١١ م( المصنفعبدالرزاق صنعانی، 

؛ احمد بن حنبل، )٢٣٨ م( مسند ابن راھویه؛ اسحاق بن راھویه، )٢٣٥ م( المصنف؛ ابن ابی شیبه، )٢٣٠ م( الجعد
به پنج طریق فرعی؛ ) ٢٥٦.م( صحیح بخاری ی،بخار به پنج طریق فرعی؛) ٢٤١ م( مسند احمد بن حنبل

به دو طریق فرعی؛ ) ٢٧٥ م( یسجستانسنن ابی داود ؛ ابن اشعث سجستانی، )٢٦١ م( معرفه الثقاتعجلی، 
بن احمد دوالبی،  محمد به چھار طریق فرعی؛) ٣٠٣ م( ینسائسنن ؛ نسائی، )٢٧٩ م( یالترمذسنن ترمذی، 

به ده طریق ) ٣٦٠ م( ریالکبالمعجم ی، طبران ؛)٣٥٤م ( حبانصحیح ابن ؛ ابن حبان، )٣١٠ م( الذریه الطاھره
  .به دو طریق فرعی) ٤٠٥ م( مستدرک؛ حاکم نیشابوری، )٣٦٥ م( الکاملفرعی؛ ابن عدی، 

، ٣ج، المعجم الکبیرطبرانی، : نک(نسبت به حدیث ابوبکره، سندی غریب و نامطلوب دارد ) ٧٨ م(جابرحدیث  .2
) ٦٨ م( عباسو عبداّهللاٰ بن ) ٨٣ م(حدیث کثیر بن سلمه . اند نکردهو محدثانی چون بزار اعتنایی به آن ) ٣٥ ص

و ابن شھر آشوب،  ١٦٥ص  ،دالئل االمامهمحمد بن جریر طبری، : نک( شود یمنیز از طریقی مرسل روایت 
 ).١٨٥ص  ،٣ج  مناقب آل أبی طالب

 .٣٤١ ص ٥ ، جالبدایه و النھایه؛ ابن کثیر، ٢٧٩ ، صالجملمفید،  .3
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  2.اند آوردهبسیاري از منابع تنها همین بخش را ذکر  که آنعالوه بر . 1گردیده است
صـلح و ترسـیم    گـویی  پیشدیگر که شامل  يها بخش دهد یمنشان  ها یبررس

 يبردار بهره براي تر بیشجایگاه دو سپاه است، از موارد افزوده و الحاقی است که 
بـه عنـوان یـک     7حسنامام  زیرا در آن صورت صلح ،گرفته شکلسپاه معاویه 

بخش بزرگی  ،وي داران طرفمعاویه و  چنین هم. خواهد بود ایشانفضیلت براي 
از مســلمانان را تشــکیل داده و جامعــه، صــلح را امــري گریزناپــذیر بــراي امــام 

  .کردند یمتلقی  7حسن
از طرفی اگر چنین حدیثی با این مضامین مشهور بوده، امـام بایـد خـود پیشـگام     

ي تاریخی، معاویه بـه هـر ترفنـدي    ها گزارشبر اساس  که آن، و حال شدند یمصلح 
امام نباید براي برقـراري صـلح بـا معاویـه از      که آنضمن . برقراري صلح بود درصدد

گـویی فرمـوده    ر پیامبر چنین پـیش ؛ زیرا اگشدند یمسوي حامیان خود دچار مشکل 
، اقدام خویش 9خداتوانستند به استناد همین سخنِ رسول  می 7حسنبودند، امام 

اما در سخنان امـام در حـوادث مربـوط بـه صـلح، بـه چنـین        . را مشروع نشان دهند
  .امام از طرف یاران نزدیک خود در فشار بودند که آنحدیثی استناد نشده و حال 

  
  در اقدام به صلح 7حسنودن امام ب قدم شیپ. 2

 فرمودند، لـذا هدف خود را از صلح، مصالح امت اسالمی اعالم  7حسنامام 
ی هـای  گـزارش تفاوتی ندارد که پیشنهاد صلح از سوي چه کسی طرح گردد؛ امـا  

                                                           
؛ سید بن ٤٣٧ ، صالعمده؛ ابن بطریق، ١٩٠ ، صالغیبه؛ طوسی، ٢٢٢، ص کتاب الغیبهمحمد بن ابراھیم نعامانی،  .1

 .٣١٣ ، ص١ ، جتاریخ ابن خلدون، ابن خلدون، ١٧٧ ، صالطرائف فی معرفه مذاھب الطوائفطاووس، 
ذکر ؛ حافظ اصفھانی، ٤١٩ ، ص١، جطبقات المحدثین باصبھان؛ عبداّهللاٰ بن حبان، ٢٢٥ ، ص٣ج الضعفاءعقیلی،  .2

 ، ص٣ ج تفسیر جوامع الجامع ،؛ طبرسی٣٦٣ ص ١١ ، جتاریخ بغداد؛ بغدادی، ٢٩١، ص١، جاخبار اصبھان
٨٥٧.  
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بـه   7حسـن قصد دارند تا با دامن زدن به این امر، سیره متفاوتی را بـراي امـام   
پس از اشاره به بیعت عمومی  ،در گزارش خود) 276 م( بهیقت ابن. نمایش گذارند
خلـع  از خالفت به معاویه نوشته، خود را  يا نامهکه ایشان  کند یمبا امام، تصریح 

کـه امـام    دیگو یم) 310 م( يطبر چنین هم 1.ندرا به وي واگذار کرد آنو  ندنمود
 نـد تـالش کرد  ور ازایـن و  ندهرگز اندیشه نبرد در برابر معاویه را نداشت 7حسن

ند و بـا او در یـک جماعـت    ناز معاویه براي خود دریافت ک، خواهند یمهرچه تا 
  2ندوارد شو

، نقـل شـده   )124 م( مـذهب  عثمـانی این گزارش از محمد بن شهاب زهري، 
. معارض است نگاران تاریخبا نظر بسیاري از  گزارش او کامالً که نیاضمن . است

کنار آمدن  کهپیامد مهم را به دنبال خواهد داشت این ، فوق از طرفی پذیرش خبر
، مسـاوي بـا   شـت امکان نبرد با وي وجـود دا  که یدرحالبا معاویه  7حسنامام 

هدفی که عثمانیه در زوایـاي  . استدر جنگ با شامیان  7علیروش امام تخطئه 
  .آن بودندپنهان احادیث صلح به دنبال 

  
 7علیامام و  7ود اختالفات فکري بین امام حسنوج. 3

و  3نـد کرد یمـ یاد  مسلمانانبه عنوان پیشواي بر حق  اناز پدرش 7حسنامام 
پـدر را در   دسـتورهاي  چنـین  هم 4.نددانست یم، حق خود شانیاخالفت را پس از 

ـ ا 5.نـد نمود یمـ را نهـی   7علیامام و مخالفان  ندکردمینبردها اطاعت  و  هـا  نی
                                                           

 .١٨٤ ، ص١ ج ،االمامه والسیاسهابن قتیبه،  .1
 .١٥٨ ، ص٥ ، جتاریخ طبریطبری،  .2
 .١٢١ ص ،١، جامالی؛ طوسی، ٣٤٩ ، صامالی؛ مفید، ٤٣٢ ، ص٢، جمروج الذھبمسعودی،  .3
 ، صمقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج اصفھانی، ٤٣٢ص ،٢، جمروج الذھب؛ مسعودی، ١٥١ص ٤، جالفتوحابن اعثم،  .4

  .٣١ص ٤ج مناقب آل ابی طالب؛ ابن شھرآشوب، ٥٥
 .١٩٨ ، ص٢، جکشف الغمه؛ اربلی، ٨٠ ، صتفسیر فرات الکوفیفرات بن ابراھیم،  .5
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کـه راویـان عثمـانی بـه آن اشـاره       اسـت بسیاري اخبار دیگر، از جمله مـواردي  
-آورده 7علـی اخباري را مبنی بر اختالفات ایشان و امام  ،و در مقابل ،اند نکرده

مطـابق بـا   . اسـت ) 83 م( شهاباین اخبار، گزارش طارق بن  نیمشهورتراز . اند
را بـه   پیش از قتـل عثمـان   ،از مدینه پدرش، لزوم خروج 7حسناین خبر، امام 

  1.نمایدمیو او را به نوعی بازخواست و توبیخ  ريیادآو 7امام علی
پیش از نبرد جمل، اقدام پدرش را بیهوده  7حسننقل شده که امام  چنین هم

فایـده اعـالم   خواند و نگرانی خود را نسبت به کشته شدن وي در ایـن نبـرد بـی   
 7حسـن طبق گزارش او، امام . است) 225 م( یمدائنگزارش  ،مورد سوم 2.نمود
پدرش را به دلیل موضع نادرست وي و نبرد بـا اصـحاب جمـل تـوبیخ      ماًیمستق
به عقیـده عثمانیـه، امـام    . کند یمزد کشته شدن مسلمانان را به وي گوش 3،نموده
؛ ندشـد  ینمـ همـراه پـدر حاضـر     هـا  جنـگ با رضایت قلبی در  گاه چیه 7حسن
  4.وي در کشتار مسلمانان نقشی نداشته است رو، ازاین

  
  7نیحسو امام  7حسنتالف ظاهري در امام وجود اخ. 4

بـا   7حسـن فراوانی بـر شـباهت ظـاهري امـام      تأکید مذهب، عثمانیراویان 
. انـد کـرده ایشـان مطـرح    را این موضـوع  درباره دارند و عمده روایات 9پیامبر
منابع شیعی و سنی نیز بدون در نظر گرفتن دلیل وضـع آن، بـه ذکـر ایـن      تربیش

 9پیـامبر شـباهتی بـا    7حسـن که امام  آنندعثمانیه بر. اند دهیورزاخبار مبادرت 
 م(از جمله این روایات، خبر خالد بـن معـدان   . شتندا 7نیحسکه امام  شتدا

                                                           
 ).٤٥٨ص  ،٤ج تاریخ طبری( چنین طبری نقل مشابه داردھم. ٢١٧ ، ص٢، جانساب االشرافبالذری،  .1
 .٢٣٦، ص٢، جانساب االشرافبالذری،  .2
: علی فقال. الوضوء یسبغ کان رجال أمس قتلتم قد: فقال .الوضوء أسبغ: یتوضأ رآه و -الحسن البنه علی قال و« .3

 ).١١ص  ،٣ ، جاألشراف أنساببالذری، (» عثمان علی حزنک اّهللاٰ  أطال لقد
 .٦٤-٤٥ ، صاالمام الحسن وعام الجماعهعبدالوھاب عبدالسالم،  .4
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امام  9پیامبرمطابق این خبر،  1.است مذهب عثمانی، فقیه اهل شام و فردي )130
مطابق  2.کند یمرا به پدرش منسوب  7نیحسو امام  داند یمرا از خود  7حسن

، این روایت در حضور معاویـه طـرح   )241 م( حنبلاحمدبن  مسنداولین نقل در 
  3.اند آوردهرا » هذا منی و حسین من علی«گردیده؛ اما منابع بعدي تنها عبارت 

 تنـه  نییپـا و حسـین در   باالتنهحسن در «: اندآورده 7علیدر حدیثی از امام 
، امـام  7علـی بوبکر در حضور امام ا ،در گزارشی دیگر 4»!هستند 9پیامبرشبیه 
 را بـه پـدرش منتسـب    7نیحسـ و امـام   دانـد  یم 9پیامبررا شبیه به  7حسن

 6.شـود  مـی نقـل   3فاطمـه همین بیان، در حـدیثی دیگـر از حضـرت     5.دینما یم
؛ امـا در  آن را پذیرفتمحتواي احادیث با نقل افراد متعدد شهرت یافت و جامعه 

ـ نزدفردي متفاوت و  7حسنکه امام  کرد به را ایجاد ئحقیقت این شا بـه   تـر  کی
  .است 9پیامبر
پـس از متولـد    7علـی امـام   ،گزارشی است که مطابق با آن ،از همین موارد 
مخالفـت   9پیـامبر د؛ امـا  نبنام» حرب«وي را  ند، قصد داشت7حسنامام  شدن
هنگـام   7علـی امـام   ،بنابر روایات صحیح که یدرحال 7؛نامید» حسن«او را ، نمود

                                                           
  .١٠٢ ص ٣ ج ،تھذیب التھذیبابن حجر،  .1
  .١٣٢ ص ٤ ، جمسند احمد بن حنبلاحمد بن حنبل،  .2
؛ ١٣٧ص ١ ج ،تاریخ الصغیر؛ طبرانی، ٢٧٥ ، ص٢، جسنن ابی داوودابن اشعث سجستانی، : برای نمونه نک .3

سیر اعالم ، ذھبی، ١٧٠ ، ص٢ ج ،مسند شامیینطبرانی،  ؛٢٦٩ ص ،٢٠، و ج٤٣ ص ٣، جمعجم الکبیرطبرانی، 
 .١٥٨ ، ص٣ ج ،النبالء

 .١٠٨ ص ،١ ج ،مسند احمد بن حنبلاحمد بن حنبل،  .4
 .٤١ ، ص١ ، جمسند ابی یعلیابویعلی موصلی،  .5
بأبی شبه النبی : کانت فاطمه تنقز الحسن بن علی وتقول«: ی مختلف نقل گردیده است؛ برای نمونهھا صورتبا  .6

، ٢٢ص  ،الحسنترجمه االمام ؛ طبرانی، ٢٨٣ص ، ٦ج ، مسند احمداحمد بن حنبل، ( »بعلی ھا یلیس شب
 ).١٧٦ص ،  ٩ج ، مجمع الزوائدھیثمی، 

 ص ٣، جسیر اعالم النبالء؛ ذھبی، ٣٨٤ ص ،١ ، جاالستیعاب؛ ابن عبدالبر، ٩٦ ص ،٣ ، جالمعجم الکبیرطبرانی،  .7
  .١٩١ ، ص٦، جاالصابه؛ ابن حجر، ٢٤٧
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  ».رمیگ ینمپیشی  9خدادر این کار بر رسول «: ندفرزندش فرمود يگذار نام
  

 7نیحسو امام  7حسنتفاوت اندیشه امام . 5

به سیره و سیاست ایشـان در مقابـل    ،از چهره ظاهري ،گیري این اختالفاتپی
. شـد  تأکیـد با برادرش  7حسنحکومت سرایت نمود و بر اندیشه متفاوت امام 

 9پیامبر، دهد از درون و شخصیت این دو امام خبر  کند یمدر روایتی که تالش 
ت و شـجاعت خـود   أو در مقابل جر 7حسنهیبت و سیادت خود را براي امام 

بـا عملکـرد    کـامالً محتـواي ایـن خبـر،     1.گذاشتندبه ارث  7نیحسرا نزد امام 
، توسعه آن دهد یمت اهمی تربیشآنچه این روایت را  .سیاسی ایشان منطبق است

هر یک از راویان با تغییر واژگـان   که رسد یمبه نظر  2.متعدد است يها صورتبا 
  .اند کرده يبردار بهرهحدیث، از آن 

جملـه   از ،ی موجود اسـت های گزارش ،دیگردرباره اختالف این دو امام با یک
  : نویسدمی) 110م (يبصرحسن 

دوسـت   7علـی امـام  او را بـیش از   مردم پس از بیعت با حسـن بـن علـی،   
به دسـتور وي بـراي مقابلـه بـا معاویـه       ،رو ازاین .نمودند یمو اطاعت  داشتند یم

تصمیم خود را  رو ازاین. قصد داشت صلح کند 7حسنحرکت نمودند؛ اما امام 
و بـه وي   ،به مخالفت با وي پرداخته 7ینحسامام . با برادرش در میان گذاشت

                                                           
 .٢٩٩ ، ص١ ، جاالحاد و المثانیضحاک،  .1
ج  ،تاریخ مدینه دمشقابن عساکر،  :از جمله(سنت راه یافته  که در بسیاری از کتب اھلاین روایت عالوه بر آن .2

ترجمه ؛ ٤٠٠ص ، ٦ج ، تھذیب الکمال؛ مزی، ٤٦٧ص  ،٥ج  ،أسد الغابه؛ ابن اثیر، ٢٣٠ – ٢٢٩ص  ،١٣
أما الحسن فله « :برای نمونه. محتوای متفاوتی نیز ذکر گردیده است، با )١٢٣ – ١٢٢ص  ،7اإلمام الحسن

چنین این خبر در ھم. )٤٢٣ص ، ٢٢ج  ،المعجم الکبیرطبرانی، (» یھیبتی أشمس وأما حسین فله جرأتی وجود
أنحله أما الحسن فأنحله الھیبه والحلم، وأما الحسین ف« :برای نمونه. شود یممنابع شیعه با محتوایی متفاوت نقل 

 .»نجدا جواد 7والحسین. فکان الحسن مھیبا حلیما«؛ )٧٨ – ٧٧ص  ،الخصالصدوق، ( »الجود والرحمه
  ).١٠١-١٠٠ص ، ٣ج  شرح األخبارقاضی نعمان مغربی، (
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  1.نیز ایشان را به حبس تهدید نمود 7حسنامام . اهانت کرد
از اندیشه برادرش درباره قیام ابـراز نـاراحتی    7حسنامام  کهاین مورد دیگر

دهـد و از اعتمـاد بـه مـردم      شکه تغییر رو کرد یمبه او توصیه  ،رو ازاین 2 .نمود
  3 .کوفه و قیام با ایشان پرهیز نماید

  
  با امویان 7حسنائتالف و نزدیکی اندیشه امام . 6

و امام  هیام یبنزیستی بین مواردي به طرح نوعی ائتالف و هم ،در بین احادیث
براي دفاع از  7علیبه دستور امام  8نیحسنبراي نمونه، . دنپرداز یم 7حسن

تمرکـز   7حسنان روي امام مذهب عثمانیخانه عثمان فرستاده شدند؛ اما روایات 
و بر مقاومت و دفاع ایشان از عثمان تا پاي جان و مجروحیـت ایشـان در    کند یم

کـه   است آنمتعدد، حاکی از  يها گزارش که یدرحال 4 .دنمای یم تأکیداین حادثه، 
 ایشـان ؛ امـا عثمـان بـه یـاري     ندپدر نزد عثمان حاضر شد فرمان به 7حسنامام 

امـام   یرسـان  ياری ،استادر همین ر. 5را از خود طرد نمود حضرتبود و  رغبت یب
و در منابع  شده طرح 7حسنیک فضیلت براي امام  عنوان بهبه عثمان  7حسن

حوادث کشته شدن عثمان را  ،در گزارشی) 463 م(عبدالبر ابن. یافته استتوسعه 

                                                           
 .٥١ ص ٣ ج انساب االشراف بالذری، .1
 .٦٩ ، ص ٣ ، جالمعجم الکبیرطبرانی،  .2
 الکوفه أھل سفھاء استخفک ما أعرفنّ  فال« :دارد یمبرای نمونه، در گزارشی وی را از مردمان کوفه بر حذر  .3

 )٣٩١ص، ١ ج، االستیعاب ابن عبدالبر،: نک( فأخرجوک
 .١٨٨ ، ص ٧ ، جالبدایه و النھایه؛ ابن کثیر، ٣٤٥ ، ص٢ ، جمروج الذھبمسعودی،  .4
 ، ص٥ ج انساب االشرافبالذری، ( ».به آمر ال و قتاال أرید فلست انصرف: عثمان له قال« .١: برای نمونه .5

، االمامه والسیاسهابن قتیبه، ( »بأمره اّهللاٰ  یأتی حتی بیتک فی اجلس أخی، بن یا ارجع: عثمان له فقال«. ٢). ٥٦٩
 إن عثمان، یا: فقال منامی فی 9اّهللاٰ  رسول رأیت قد ألنی ذلک، أرید ما ال: عثمان فقال« .٣) ٥٨ ص ،١ج

 فسکت ،9اّهللاٰ  رسول عند اإلفطار أحببت قد إنی و عندی، مفطر فإنک تقاتلھم لم إن و علیھم، نصرت قاتلتھم
 ).٤٢٣ ، ص٢ ، جالفتوحابن اعثم کوفی، ( »أبیه إلی انصرف و الحسن
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ـ  نیالمبـادر  مـن  انک«را با عبارت  7حسنذکر نموده و عملکرد امام   هنصـر  یإل
  .شمارد یم زیبرانگتحسین  1،»عنه نیالذّاب و عثمان

سعی در تبرئه معاویه و نقش وي  ها، گزارشکه  است آناز جمله موارد دیگر 
با حمایـت   7حسنشهادت امام  مسألهعثمانیه  2.دندار 7حسندر شهادت امام 

توسـط   که یدرحال 3؛دانند یمآن را اتهامی از طرف علویان ، معاویه را انکار نموده
از  چنـین  هم هاآن 4.اندکرده دییتأ در این ماجرا را نقش او نگاران تاریخبسیاري از 

که این سفر  کنند یم تأکیدو  استفادهحکومت معاویه،  تأیید برايامام به شام  سفر
  5.است شده انجامو با جواز معاویه  بارها

 
  نسبت به حکومت 7حسنامام  اعتناي یبو  اطلبیدنشخصیت . 7

و  ، منزويباتقواان، فردي مذهب عثمانیدر سخن  7حسنشخصیت فردي امام 
. شـده اسـت  به دنبال برقراري آرامـش و آسـایش در بـین مسـلمانان نشـان داده      

-یمـ به گام برداشتن در امور اخروي سـفارش   ،جاي قیامه ب را برادرش رو، ازاین
طلـب و  دنیاتـا بـا ترسـیم شخصـیتی      شـده البته در مواردي نیـز سـعی    6 .فرماید
در گزارشـی   ،براي نمونه. به حکومت معرفی نمایند اعتنا یبرا  حضرت، جو لذت

یا در خبـري   7کند یمو بزم معرفی  سفره صاحبرا  7حسن، امام 7علیاز امام 

                                                           
  .٣٥٨ ص ،١ ، جاالستیعابابن عبدالبر،  .1
 .٣٨٩ ھمان، ص .2
 .٤٢ ، ص ٨ ، جوالنھایه البدایهابن کثیر،  .3
؛ ٣١٨ ، ص ٤ ، جالفتوح؛ ابن اعثم کوفی، ٥٥ ص ٣ و ج ٤٠٤ ، ص١ ، جانساب االشرافبالذری، : از جمله .4

  .٤٢٧ ، ص٢ ، جمروج الذھبمسعودی، 
  .٣٨٥ ص ،١ ج ،االستیعاب؛ ابن عبدالبر، ١٨٨ ص، ٢ ج ،األخبار عیون. 5 
 .٧٠ ص، ١١ ج، ی و الرشادالھد سبلصالحی شامی،  .6
 .٢٩٨ ص ،٥ج ،الکبری الطبقات؛ ابن سعد، ٦ ، ص ٣ ج األشراف أنساببالذری،  .7
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با رواج  بعدها چنین هم 1.نمایدمیوي را فردي ناآگاه به امور نظامی معرفی  ،دیگر
و معـروف بـودن وي بـه     7حسـن اخباري مبنی بر تعداد باالي همسـران امـام   

طالق، تالش  نی از یمـدا . دهندنشان  7حسندنیازده از امام  ايتا چهره کنند میم
وي . شتو گرایش عثمانی دا یافتجمله راویان این خبر است که در بصره رشد 
  2.شمار همسران امام را هفتاد زن دانسته است

  
  شناسان شرقنگاري نقش روایات عثمانی در سیره

سـزایی در دیـدگاه برخـی    ه ب تأثیر ،انمذهب عثمانی يها گزارش وبار تکرار اخ
روایت ایشان از سـیره  . داشته است 7حسندرباره امام  شناس شرق نگاران تاریخ
اسـالمی و   ينگـار  خیتـار اخبار عثمانی بـر   تأثیراست تا  يا نمونه، 7حسنامام 

مـدخل امـام   « وچیـا والیـري، نویسـنده   . آشـکار گـردد   7حسنمنابع سیره امام 
  :سدینو یم، المعارف اسالمدایرهدر  »7حسن

  . ندکه او را حرب بنامد، بازداشترا از این 7علی، امام 9پیامبر
 رفعـال یغدر دوران خلفـا، نقشـی منفعـل و     7حسنکه امام  کند یم تأکیداو 
  : سدینو یم 9محمد فاطمه و دخترانالمنس در کتاب  3.ندداشت

ــاران امــام  ســبب برانگیختگــی وي شــد کــه فــردي   7حســنپافشــاري ی
و از  دیشـ یاند ینموي پس از پدرش جز به تفاهم با معاویه . بود طلب تیعاف

   4.یابی به توافقی جامع بودبه دنبال دست ،همان ابتدا
  : سدینو یمبروکلمان 

که با لشـکریانش بـه دشـمن حملـه     مرد رزم نبود؛ زیرا از این 7حسنامام 

                                                           
  .٢٩٨ ص ،١ ، جطبقات الکبریابن سعد،  .1
 .٢٢ ص ١٦ ، جشرح نھج البالغهابن ابی الحدید،  .2
 .١٠٨-٩٧، صتصویر امامان شیعهمحمود تقی زاده داوری،  .3
 .٥٤٢ ص ،١ ، جاالئمه االثنی عشرھاشم معروف حسنی،  .4
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   1.کند، خودداري ورزید
  : سدینو یمرو  ؛ ازایندید یمرانی ایشان را تنها در هوس 7حسنساکیس اندیشه امام 

  .بخوانیم 7علیوي را فرزند  سزاوار نیست تا
، 7حسـن رهبري بـراي امـام    ناتوانیبر  تأکیددر نوشته دیگر، فیلپ حتی، با 

بـراي حکومـت و اداره کشـور تـالش کنـد، بـه        که آناز  تر بیشمعتقد است وي 
 هـا  آنبا تکیه بر شواهدي که برخی از  وي. و عیاشی تمایل داشت یگذران خوش

مخالف با  تنها نهکه  نمودهرا براي دومین امام شیعیان ترسیم  يا چهرهذکر گردید، 
 گفتـار  پدرش، نمودن ياریدر  7ست، بلکه با عملکرد امام مجتبیاخبار صحیح ا

معاویـه   يسـو  بـه  حضـرت ارسـال شـده    يهـا  نامـه با یارانش و محتـواي   ایشان
  .خوانی ندارد هم
 

  نتیجه
ــام  ــذهب عثمــانیدر روایــت  7حســنســیره و عملکــرد ام ــر م ــق ب ان، منطب

 و داري از عثمـان ي طرفاوجود گرایش عثمانی به معن. استایشان  يها شاخصه
نگـاران  تاریخحمایت از امویان و مقابله با اندیشه علویان، در بسیاري از راویان و 

 يا ژهیو يبردار بهره 7حسننخستین، سبب شد تا از ماجراي صلح امام  هايقرن
مواضـع سیاسـی امـام     کـه  آنعـالوه بـر    ،عثمانی ينگار خیتاردر . صورت پذیرد

، گویی بر نظریه عمر در جمع نشدن نبوت شده میترسنزدیک  ،به عثمان 7حسن
خـط تفـاوت شخصـیت امـام      چنین هم. شود می تأکیدو خالفت در یک خاندان، 

و در مراحـل بعـدي    دیآ یماز دوران کودکی به چشم  7نیحسبا امام  7حسن
اخبــار . دهــد یمــخــود را نشــان  7علــیزنــدگانی ایشــان در مواجهــه بــا امــام 

 7حسـن زنـدگی امـام    يرخـدادها ان، همگی بر اساس حـوادث و  مذهب عثمانی

                                                           
  .٣٢٤ ، صنظریه االمامه لدی الشیعه االثنی عشریهاحمد محمود صبحی،  .1
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 ،د که پـذیرش صـلح  ننمای تأکیدتا  آن صلح بود موضوع ترین مهمساخته شده که 
در تدوین سـیره   شناسان شرقرویکرد . بوده است امام يرفتارهاهماهنگ با دیگر 

  .است باره نیدراجریان عثمانی  مؤثرنیز حاکی از نقش  7حسنامام 
  

  منابع
، تحقیق باسم فیصل احمد اآلحاد و المثانی، )287م(ابن ابی عاصم، عمرو  .1

 .1411جوابره، دارالدرایه، 
، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و هاسدالغاب، )630م(ابن اثیر، علی بن محمد  .2

  .1415، هدارالکتب العلمی :دیگران، بیروت
داراحیاء التراث  :، بیروتتاریخ، )808م(ن بن محمد اابن خلدون، عبدالرحم .3

  .العربی
، تحقیق حبیب محمود تاریخ المدینه المنوره، )262م(ابن شبه نمیري، عمر  .4

  .1410دارالفکر،  :، قماحمد
، تحقیق محمد البالغه نهجشرح ، )656 م( دیعبدالحمابی الحدید،  ابن .5

  .1378 ،هدار احیاء الکتب العربی :ابوالفضل ابراهیم، بیروت
، تحقیق سعید محمد لحام، المصنف، )235م(ابی شیبه، عبداهللا بن احمد  ابن .6

 .1409دارالفکر،  :بیروت
  .1385دار صادر،  :، بیروتالکامل فی التاریخ، )630م(اثیر، عزالدین علی  ابن .7
داراالضواء،  :، تحقیق علی شیري، بیروتالفتوح، )314م(اعثم، احمد  ابن .8

1411.  
  .1407جماعه المدرسین،  :، قمالعمده، )600م(بطریق، یحیی بن حسن  ابن .9

، تحقیق عبدالرحمان محمد الموضوعات، )597م(ن اجوزي، عبدالرحم ابن .10
  .1386المکتبه السلفیه،  :مدینه ،عثمان

 :، تحقیق محمود ابراهیم زاید، مکهالمجروحین، )354م(حبان، محمد  ابن .11



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    468

  .دارالباز
، تحقیق شعیب صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ـــــــــــــــــــ .12

  1414.سسه الرساله، ؤم :االرنووط، بیروت
مؤسسه الکتب الثقافه،  ،دحیدرآبا :، هندکتاب الثقات، ــــــــــــــــــــ .13

1393.  
، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )852م(حجر، احمد بن علی  ابن .14

  .دارالمعرفه :بیروت
، تحقیق عادل احمد االصابه فی تمییز الصحابه، ـــــــــــــــــــــــ .15

  .1415دارالکتب العلمیه،  :عبدالموجود و دیگران، بیروت
  .1404دارالفکر،  :، بیروتالتهذیب تهذیب، ـــــــــــــــــــــــ .16
الحق حسین برد  ، تحقیق عبدالغفور هبهمسند، )238م(راهویه، اسحاق  ابن .17

  .1412مکتبه االیمان،  :البلوشی، مدینه
، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، الطبقات الکبري، )230م(سعد، محمد  ابن .18

  .1410دارالکتب العلمیه، :بیروت
، تحقیق لجنه مناقب آل أبی طالب، )588م(شهر آشوب، محمد بن علی  ابن .19

  .1376مکتبه الحیدریه،  :من اساتذه النجف االشرف، نجف
 :، قمالطرائف فی معرفه الطوائف، )664م(طاووس، علی بن موسی  ابن .20

  .1399خیام، 
، تحقیق عادل احمد االستیعاب، )463م(عبدالبر، یوسف بن عبداهللا  ابن .21
  .1415دارالکتب العلمیه،  :لموجود و دیگران، بیروت،عبدا
، تحقیق عبدالمجید العقد الفرید، )328م(عبدربه، احمد بن محمد  ابن .22

  .1407دارالکتب العلمیه،  :الترحینی، بیروت
، تحقیق علی شیري، تاریخ مدینه دمشق، )571م(بن الحسن  عساکر، علی ابن .23

  .1415دارالفکر،  :بیروت
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، تحقیق علی شیري، االمامه و السیاسه، )276م(قتیبه، عبداهللا بن مسلم  ابن .24
  .1413شریف رضی،  :قم
 :، تحقیق محمد االسکندرانی، بیروتعیون األخبار، ـــــــــــــــــــــــ .25

  .1414دار الکتاب العربی، 
، تحقیق علی شیري، البدایه والنهایه، )774م(کثیر، ابوالفداء اسماعیل  ابن .26
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 7ها در باره امام حسن بررسی شبهات وهابیت و سلفی

 
  زهرا حکمت

  چکیده
در نیمه  9با دخت گرامی پیامبر 7ین میوه پیوند فرخنده امام علینخست

. ماه مبارک رمضان سال سوم ھجرت در شھر مدینه دیده به جھـان گشـود
سایر آداب اسالمی مربوط به نـوزاد را انجـام  گذاری و مراسم نام 9پیامبر

دادند و نام حسن را که گویا تا آن موقع در میان اقوام عرب مشـھور نبـود، 
  .برای او برگزیدند

تـر  از دوران پرعظمت جد بزرگوار خود چند سـالی را بیش 7امام مجتبی
بدرود حیات گفتند و  9ساله بودند که پیامبر درک نکردند و تقریباً ھفت

نیـز دیـده از جھـان  3شان حضـرت زھـرابه فاصله کوتاھی، مادر گرامی
غـوش گـرم و پرمھـر پـدرش آ 7امام حسـنیگانه عامل تسلی . فروبستند

  .بود 7حضرت علی
از دوران جوانی، از لحاظ دانش، چھره درخشـان و ممتـازی  7جتبیامام م

گفتند ایشان دارای امتیـازات  رفتند و به مشکالت مردم پاسخ می به شمار می
آن حضرت شخصی بزرگوار، باوقـار، . اخالقی و فضایل انسانی فراوانی بودند

امـات با وجود ایـن فضـایل و کر. ستوده مردم بودند بردبار، متین، بخشنده و
نفسانی، مخالفان اسالم با جعل و نشر اخبار دروغ، قصد دارند افکار عمومی 

 7انـد امـام حسـن بـرای مثـال گفته. را نسبت به آن حضرت بدبین سازند
نامیده و او ) کثیرالطالق(طالق داده و او را مطالق  ھمسران زیادی گرفته و

  .اند گذران معرفی کرده را فردی خوش
با معاویه است کـه بـه  7د متارکه جنگ امام حسنر در مورمسأله دیگ

طلبی  را شـخص عـاجز و راحـت 7صـلح مشـھور شـده و امـام حسـننام 



 3ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    474

در ایـن  .اند که صـلح بـا معاویـه را بـر جنـگ تـرجیح داده اسـت پنداشته
ھا و فضایل اخالقی  پژوھش، پس از بیان مختصری از زندگانی و بیان ویژگی

  .ایم هآن حضرت، به این شبھات پاسخ داد
، عصمت، فضـایل اخالقـی، شـبھات، ازدواج و 7امام حسن :واژگان کلیدی

 .طالق، صلح
  

  مقدمه
در سال سوم هجرت، چهارمین عضو از خاندان عصمت در گستره گیتـی رخ  

او در برترین خـانواده هسـتی   . نمود و جهان را از فیض حضورش برخوردار کرد
ـ  در محضر بزرگ و رشد یافت همـواره او را در  . ش آموخـت آموزگاران بشـر دان

ورزد و محبـت او را بـه دیگـران     یافتند که بـه وي مهـر مـی    می 9آغوش پیامبر
دل مبـارکش را    تر ندیده بود که دو سوگ بـزرگ  هفت بهار بیش. کند سفارش می

نشینی  ازاین دو رویداد مهم، دوران خانه پس. و سوگ مادر 9ماتم پیامبر: فرسود
تـرین دسـتیار و    مدت و در دوره خالفـت پـدر، نزدیـک    این او در. پدر آغاز شد

کـرد و از سـوي    ضاوت مـی ها حضور فعال داشت، ق در جنگ. مددکار ایشان بود
هـاي سیاسـی،    پرداخـت و نیـز بسـیاري از فعالیـت     رانی میبه سخن 7امام علی

، امامت 7با شهادت حضرت علی. کرد ایت میاجتماعی و اقتصادي جامعه را هد
معاویـه  . فرسا و دوران سـخت زنـدگانی او آغـاز شـد     و روزگار جانبه او رسید 

اي را علیه حضـرت آغـاز کـرد و     خاندانش، تالش گسترده دشمن سرسخت او و
رو، میـان معاویـه و    ازاین. براي رسیدن به قدرت، از هیچ کوششی فروگذار نکرد

ه، و پیچیـد  امام جنگ درگرفت ولی او با ترفندي مکارانه و در وضـعیتی سـخت  
امام با بردباري، براي جلـوگیري از ریختـه   . تحمیل کرد 7صلح را بر امام حسن
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   1.شدن خون مسلمانان، با معاویه صلح کردند و خالفت را به وي واگذار نمودند
از لحاظ صورت، سیرت، اخالق و بزرگـواري، شـبیه پیغمبـر     7امام مجتبی 
د کمی گلگون، چشـمانی  اند، داراي صورت سفی که نوشته طوري بودند به 9اکرم

د، گردنـی نقـره   هاي نرم و سیاه و گونه ع ج فـام،   شفاف، محاسنی انبوه، گیسوانی م
در مالحت و زیبایی چهـره، کسـی ماننـد     اي پهن و اندامی متناسب بودند و شانه

نسـب حضـرت نیـازي بـه توضـیح       در شرافت و بزرگی حسـب و  2.ایشان نبود
جـدش اولـین   . سمان کسی چنین نسبی نـدارد نیست؛ زیرا در روي زمین و زیر آ

و ممدوح و حبیب خداوند سـبحان  » للعالمین رحمت«یافته بشریت و  فرد تکامل
مجسـمه تقـوا و منبـع فضـیلت و مـادرش       7طالـب بودند، پدرش علی بن ابـی 

در  7امام مجتبی. آمدندبه شمار می کانون عصمت و طهارت 3حضرت فاطمه
 وجود آمدند و از پستان عصمت شیر خوردنـد و  چنین خانواده پاك و شریفی به

اي که طهـارت و قـدس آن مـورد تأییـد و      خانواده یافتند؛ در مهد والیت پرورش
   :فرماید تصدیق قرآن است که می

م تَطهیراً( هلَ البیت و یطَّهرَکُ جس اَ م الرِّ نکُ ع بذهی اهللاُ ل ریدما ی   3 )انَّ
از گنـاه   ناپاکی را از خانواده شـما دور سـازد و  خداوند اراده کرده است که «

   ».پاکیزه گرداند پاك و
بیـت، پیـامبر    یکی از افراد همین خانواده است، زیرا مراد از اهل 7امام حسن

   4.هستند 8و حسنین 3، حضرت فاطمه7و حضرت علی 9اکرم
رو، دشمنان و مخالفان آن حضرت نیز در موقـع مفـاخر، بـه شـرافت و      ازاین

                                                           
: ، چاپ دوم، قم٣، ص7یلی به زندگانی امام حسن مجتبیآفتاب حسن؛ رویکردی تحلمنش، ابوالفضل ھادی .1

 .١٣٨٧نشر دفتر عقل، 
  .١٣٨٩نشر فراھانی،  :، چاپ اول، تھران١٩حسن کیست؟، صاّهللاٰ کمپانی، فضل .2
 .٣٣آیه  سوره احزاب، .3
 .٢٠کمپانی، ھمان، ص.  4
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. آورنـد  و اصالت خاندان ایشان اقرار کرده، در برابرش سر تسلیم فرود می نجابت
برتـرین مـردم را از   «: روزي معاویه در حضور سران قریش و اشراف قـوم گفـت  

-مالـک  ».جهت پدر، مادر، عمو، عمه، دایی، خاله، جد و جده به من معرفی کنید
این همان شخصی «: اشاره کرد و گفت 7پاخاست و به امام مجتبی ن بهعجالبن

 ، عمویش جعفـر 3، مادرش فاطمه7طالبابیبنگویی؛ پدرش علی است که می
اش زینب دختر  و خاله 9اش قاسم پسر رسول خداهانی و داییاش ام طیار، عمه

حاضران  ».اش خدیجه دختر خویلد استآن حضرت و جدش پیغمبر خدا وجده
 هاشم تـو  دوستی بنی«: گفت همه سکوت کردند و عمروعاص رو به مالک کرد و

من جز بـه راسـت سـخن    «: مالک گفت» .را وادار نمود که به دروغ سخن بگویی
کس که خشنودي مخلوق را از راه ناخشـنودي خـالق بجویـد، در     نگفتم و هر آن

. در آخرت جز بـدبختی نصـیبی نخواهـد داشـت     رسد و دنیا به آرزوي خود نمی
» آیـا چنـین نیسـت اي معاویـه؟    . ترنـد  ههاشم از همه پاك گوهرتر و بخشـند  بنی

   1».چرا چنین است«: معاویه پاسخ داد
  چنان بحرین گوهر را چنین بایست مرجانش  زهرا شگفتی نی چنین زادي ز نسل حیدر و

  
  بیان مسأله و ضرورت

در میـان ملـل و    رویدادهاي تاریخی که در مسیر طـوالنی زمـان و   حوادث و
هـا   آن کنند، غالباً پیچیده هستند؛ زیرا هریک از میاجتماعات مختلف بشري بروز 

هرگـز بـا تمـام جزییـات خـود       محدودي وقوع یافته و مکان معین و در زمان و
بنابراین، براي بررسی وقایع تاریخی، نباید تنها به نقل حوادث . تکرارپذیر نیستند

فـی،  از طر .نیـز توجـه کـرد    موجبـات آن  اکتفا نمود، بلکه الزم است بـه علـل و  
بعـد از وقـوع بـراي     هـاي گذشـته اسـت و    رویدادهاي تاریخی، مربوط به زمـان 

                                                           
  .٢١ھمان، ص.  1
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مانـده  گران مشهود نیست؛ لذا فقط از راه بررسی و پژوهش در آثار بـاقی پژوهش
گـر  اي کـه بـراي پـژوهش   نکته .بردتوان پی گذشتگان، تا حدي به حقیقت امر می

نگاران در نگارش حوادث  بسا عقاید شخصی تاریخ اهمیت دارد، این است که چه
. گـردد  وتحلیـل مـی   دلخواه آنان تجزیه تاریخی مؤثر است و کیفیات آن به میل و

 گـردد و نگارش مـی  هاي مختلف ثبت وجهت، یک واقعه تاریخی، به شکل ازاین
چنین آزادي فکر و عقیده هم. سازد درك حقیقت را براي اهل پژوهش مشکل می

اثر نخواهـد   این زمینه بی به اوضاع و احوال محیط، درنگار یا مقید بودن او  تاریخ
اي و قومی نیز مزید بر علـت اسـت و    دینی و حمیت قبیله تعصبات نژادي و. بود
تر از همه سلطه و نفوذ صاحبان قدرت را هم که معمـوالً بـه وجـود آورنـده      مهم

گري کـه  شبنابراین، پژوه. تأثیر دانست این مورد نباید بی در. اند حوادث تاریخی
کند، باید تمام اوضاع و احوال ممکن را ازنظر زمان  رویداد تاریخی را بررسی می

چنین حدود امکانات و مقدورات حادثه سازان را و مکان و وضعیت محیط و هم
بررسی و تحلیل کند تـا بتوانـد واقعیـات را از مجعـوالت تشـخیص دهـد و بـه        

  .صورت حقیقی منعکس نماید
ع تاریخی که به ایجاد شـبهه درمـورد پیشـواي دوم شـیعیان     یکی از این وقای 

عنوان فردي  انجامیده، شبهه تعدد همسران ایشان ماست تا جایی که حضرت را به
شـبهه  . انـد داده طالق مـی  گرفته و اند که زنان متعدد می گذران معرفی کرده خوش

لح بـا  انـد کـه صـ    طلب معرفی کرده که ایشان را شخصی عاجز و راحتدیگر این
بنابراین اهمیت و ضـرورت پـژوهش، در ایـن     .اندمعاویه را بر جنگ ترجیح داده

و بیـان حـوادث آن دوران و    7عه و بررسی زندگانی امام مجتبیاست که با مطال
 .احوال آن زمان، به این شبهات پاسخ دهیم نظر گرفتن اوضاع و در
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  نسب تاریخ والدت و حسب و
کـه مـاه نورافشـان     رمضان سال سوم هجري، هنگامیشب نیمه ماه مبارك  در

سپهر به آرامی به سوي بـاختر در   فام گونی در دریاي نیلآسمان چون کشتی سیم
حرکت بود، ماه دیگري در شهر مدینه از افق آسمان والیت طلوع کرد و با چهره 

ایـن  . ملکوتی و روحانی خود، عالم اسالم بلکه جهان بشریت را روشن گردانیـد 
بـود کـه بـر طبـق      3و حضرت فاطمه 7د خجسته، اولین فرزند امام علیولوم

قانون توارث شرافت، فضیلت، عصمت و طهارت و تمام سجایاي اخالقی را کـه  
   1.در وجود والدین او بود، به همراه داشت

  عجبا کارمسیحاکند این بوي نسیم
  عطر گیسوي پیامبر بود این بوي مگر

  

  لطف عمیم رسد این بارالها زکجا می
  آید و جنات نعیم یا که از باغ بهشت می

  

دانند، ولـی بنـا   نگاران، تاریخ والدت او را سال دوم هجري می بعضی از تاریخ
، تـاریخ والدت  ارشـاد به روایات صحیح، مخصوصـاً بـه نقـل از شـیخ مفیـد در      

ـن      « :حضرت همان سال سوم هجري بـوده اسـت   م یلـه النَّصـف ـه لَ المدینَ ـد بِ لو
جرَه ۀ ثَالث من الهِ نَ ضانَ سم شهرِر «  

فرما شـدند و   تشریف 3پس از اطالع به منزل حضرت فاطمه 9پیامبر اکرم
 3حضرت فاطمـه . اند معلوم است که از شنیدن چنین خبري چقدر شادمان بوده

دادند و رسول گرامـی   9راي پیچیده بودند، به دست پیغمب که طفل را در ملحفه
نوزاد را در آغوش گرفته، زبان خود را در دهان او نهادند و صورت لطیف وي را 

در گوش چپش اقامه  در گوش راست او اذان و هاي مبارك نوازش دادند و با لب
بدین ترتیب اولین صدایی که پرده گوش نوزاد را مـرتعش نمـود، آهنـگ    . گفتند
  .ادا شد 9بان مبارك پیامبرنشین توحید بود که از ز دل
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اش را حسن نهادند که تا آن موقع در زمان جاهلیـت چنـین اسـمی     نام گرامی
سـپس سـرش را تراشـیدند و     و. اش را ابومحمـد نامیدنـد   سابقه نداشت و کینـه 

عطرآگین نمودند و دستور دادند به وزن موهاي تراشیده شده نقره صدقه دهند و 
از آن زمان عقیقه یکی از سنن اسالمی . ربانی نمایندگوسفند نیز به عنوان عقیقه ق

کـه او پـیش از   انـد   عبدالمطلب روایـت کـرده  بنالفضل زوجه عباساز ام .گردید
اهللا، در  یـا رسـول  «: آمد و عرض کـرد  9، نزد پیغمبر اکرم7والدت امام مجتبی

حضـرت  » .خواب دیدم که عضوي از اعضاي مبـارك شـما در خانـه مـن اسـت     
آورد کـه تـو او را شـیر خـواهی      پسري به دنیا می 3مین روزها فاطمهه«: فرمود
الفضل دادنـد کـه او را شـیر    را پس از والدت به ام 7رو امام حسن ینو ازا» .داد

مشهورترین القاب ایشـان   .عباس برادر رضاعی شدندبندهد و آن حضرت با قثم
   1.سید، مجتبی و تقی بود

  
  7اي از فضایل امام مجتبی شمه

هـا هنگـام    در یکـی از سـال  . بار پیاده از مدینه به مکه رفتند 25 7امام حسن
: کـاران عـرض نمـود   در همین حال یکی از خـدمت . روي، پاهایش ورم کردپیاده

من از درگـاه خـداي   « :امام فرمودند» .گردد اگر سوار شوید این ناراحتی رفع می«
   2».اش نروم خانهکنم که براي مالقات با او پیاده به  خود شرم می

  

  7عصمت امام مجتبی
فراموشی  ، دوري از هرگونه گناه و اشتباه و9واالترین ویژگی جانشین پیامبر

است و داشتن این ویژگـی بـراي ایشـان ضـروري اسـت؛ زیـرا ایشـان پـس از         
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، او پاسدار شریعت و نگهبـان قـرآن و حجـت بالغـه خداونـد در عـالم       9پیامبر
وظیفـه سـنگینی بـر عهـده دارد، بایـد از همـه       کسـی کـه چنـین    . هستی هسـتند 

بنابراین، امام بـراي بـرآوردن ایـن هـدف،     . معنوي پاك باشد هاي مادي و آالیش
 :تنها در دوران امامت بلکه پیش از آن نیز باید از این ویژگی برخـوردار باشـند   نه
جَس اھل( ُ ِلیُذِھَب َعنکُُم الرِّ َھرَ  ِانَّما یُریُد اّهللاٰ   )کُم تَطھیراً البیت َو یُطَّ

بیت بزداید و شما را پـاك و   خداوند خواسته تا هرگونه پلیدي را از شما اهل«
ـ     1آلوسی ».پاکیزه گرداند زول ایـن آیـه را در شـأن    با اشاره بـه حـدیث ثقلـین، ن

پـنج نفـر   این آیـه در شـأن   «: کند که داند و از رسول خدا نقل می می :بیت اهل
بنابراین عصـمت   7و حسین 7حسن ،3، فاطمه7من، علی: نازل شده است

   2.متجلی است 7امام مجتبیدر وجود مبارك 
  

  ترس از خدا
لرزیـد و   گرفتند، تمام بدنش از ترس خـدا مـی   وضو می 7هرگاه امام مجتبی

  : فرمود پرسیدند، می باره می وقتی از ایشان دراین. شد اش زرد می رنگ چهره
شود، از تـرس رنگـش    درگاه او میبنده خدا باید هنگامی که آماده بندگی به 

   3.تغییر کند و اعضایش بلرزد
  : فرمود 7امام صادق

گریسـت، هرگـاه بـه یـاد قبـر       افتـاد مـی   به یاد مرگ می 7وقتی امام حسن
کـرد، هرگـاه    افتاد ناله می کرد، وقتی به یاد قیامت می افتاد، سخت گریه می می

رگـاه کردارهـاي خـود را    گریست؛ ه افتاد، می به یاد گذشتن از پل صراط می
رفت؛ وقتـی بـه نمـاز     کرد و از هوش می اي می گفت، ناله براي خداوند بازمی

آورد،  دوزخ را بـه یـاد مـی    هرگـاه بهشـت و  . لرزیـد  ایسـتاد، بـدنش مـی    می
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خواست و از آتـش جهـنم    از خدا بهشت را می. گریست؛ مانند مار گزیده می
اش آشـکار شـد او را دیدنـد     چهره که آثار مرگ در هنگامی جست؛ دوري می

گریید؟ شما که مقام واالیـی نـزد خـدا و     شما چرا می«: پرسیدند. گرید که می
اول از تـرس روز  : گـریم  بـه دو دلیـل مـی   «: فرمود در پاسخ » .رسولش دارید

   1».قیامت و دیگري از دوري دوستانم
  
  نظیر بخشندگی بی 

امور نیـک و خداپسـندانه بـه     دادنتمامی توان خویش را در انجام 7امام مجتبی
نگاران و دانشمندان، در  تاریخ. بخشید گرفت و اموال فراوانی را در راه خدا می کار می

سـابقه و انفـاق بسـیار بـزرگ و      شرح زندگانی پر افتخار آن حضـرت، بخشـش بـی   
کـدام از بزرگـان بـه چشـم      اند کـه در تاریخچـه زنـدگانی هـیچ     نظیري ثبت کرده بی
اعتنایی آن حضرت به مظاهر فریبنـده   انه دیگري از عظمت نفس و بیخورد و نش نمی

در دوران عمر مبارك، دو بار تمام دارایی خود را در راه خـدا   7امام مجتبی. دنیاست
خرج کردند و سه بار ثروت خود را به دونیم تقسیم کرده، نصـف آن را بـراي خـود    

  2.نگه داشتند و نصف دیگر را در راه خدا بخشیدند
  
  صبر و حلم 

لـم  «اسـت کـه جملـه     7صفات امام مجتبیبردباري مشهورترین  حلم و اَلح
ه نی س توسـی، بـه نـام گرامـی ایشـان      نصـیرالدین  در دعاي دوازده امام خواجه» اَلح

آن حضرت به حدي حلیم و صبور بودند که حتی دشمنانش نیـز  . شده است ثبت
مروان بـن حکـم در موقـع شـهادت آن     . اند ایشان را به این سجیه اخالقی ستوده
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مـوقعی  «: به او فرمود 7امام حسین. حضرت در تشییع جنازه ایشان شرکت کرد
آزار و اذیت درباره او روا داشتی ولی حاال بـراي  که برادرم زنده بود تو همه نوع 

هـاي   مروان با اشاره به یکـی از کـوه  » کنی؟ تشییع جنازه او حاضر شده، گریه می
   1».تر بود من هرچه کردم به کسی کردم که حلمش از این کوه بیش«: مدینه گفت

  
  تواضع و فروتنی
شسـتند و بـا   ن مانند جدش، بدون هیچ تکبري روي زمـین مـی   7امام مجتبی

گذشتند که دیدند گروهی  روزي سواره از محلی می. شدند سفره می دستان همتهی
. خورنـد  اند و می از بینوایان روي زمین نشسته و مقداري نان را پیش خود گذارده

را دیدند، به ایشان تعارف کردند و حضرت را سر سفره  7وقتی امام حسن آنان
: پیاده شدند و این آیـه را تـالوت کردنـد    امام از مرکب خویش. خویش خواندند

ستَکبِرین( الم بح ه ال ی نَّ سـپس   ».دارد بینان را دوست نمـی  خداوند خودبزرگ«؛ )ا
وقتی همگی سیر شـدند، امـام   . سرسفره آنان نشستند و مشغول خوردن گردیدند

 ها را به منزل خود فراخواندند و از آنان پـذیرایی نمودنـد و بـه آنـان پوشـاك      آن
داشـتند و پیوسـته بـا احتـرام و      همواره دیگران را بر خود مقدم مـی . هدیه کردند

روزي ایشان در مکانی نشسته بودند، برخاستند . کردند فروتنی با مردم برخورد می
آمد گفتند و براي اداي احتـرام   امام به او خوش. که بروند، پیرمرد فقیري وارد شد

خواسـتیم بـرویم آیـا     قتی وارد شدي که ما میاي مرد و«: و فروتنی به او فرمودند
  2».بله اي پسر رسول خدا«: و مرد فقیر عرض کرد» دهی؟ به ما اجازه رفتن می
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  شجاعت
دار آن میـراث  7م مجتبـی بـود و امـا   7شجاعت میراث ماندگار امام علـی  

طـور مسـتقیم    در تقویت این روحیه در کودکـانش، بـه   7حضرت علی. بزرگوار
هـاي نظــامی را از کـودکی بـه آنــان     شمشــیرزنی و مهـارت . نـد کرد دخالـت مـی  

هـاي   میـدان . دادنـد  آموختند و پشتیبانی از حق و حقیقت را به آنان درس مـی  می
  1 .به فرزندانش بود 7نبرد، مکتب درس شجاعت امام علی

آن . فرد با شهامتی بودند و ترس در وجود ایشان راه نداشـت  7امام مجتبی 
مأمور شدند بـه کوفـه برونـد و     7از طرف امیرمؤمنانحضرت در جنگ جمل، 

وقتـی ایشـان وارد شـهر    . مردم را براي شرکت در این جهاد مقدس دعوت کننـد 
خـوبی نداشـت، از دسـتور امـام     روابـط   7فرماندار کوفه که با امام علی شدند،
هاي فرماندار، آن حضرت توانست  سرپیچی کرد، اما با وجود کارشکنی 7حسن

در ایـن جنـگ،    7امام حسن. میدان جنگ اعزام کندنه هزار نفر از کوفیان را به 
 7و حتـی از یـاران شـجاع حضـرت علـی      کنار پدر در خط مقدم جبهه جنگید

تنها آن حضرت نه . کرد سبقت گرفت و بر قلب سپاه دشمن ضربات سختی وارد 
در جنگ جمل در صف مقدم جبهه بود، بلکه در نبرد صـفین مـردم عـراق را بـا     
سخنان پرشور و مهیج خود براي سرکوبی شامیان دعوت فرمود، وقتی او بر قلب 

از یـاران خـود خواسـتند او و بـرادرش      7سپاه دشمن حملـه کـرد امیرمؤمنـان   
ه شـدن ایـن دو   بـا کشـت   9را از ادامه جنگ بازدارند تا نسـل پیـامبر   7حسین

   2.شخصیت قطع نشود
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  7پاسخ به شبهات عصمت امام مجتبی

  شبهه تعدد همسر .1
کوشیدند تا چهره تابنـاك آنـان را    همواره می :بیت جا که دشمنان اهلاز آن
هـاي   ، تهمـت 7یپرسـت جلـوه دادن امـام مجتبـ     دار نمایند، براي شهوت خدشه

هـا   منـد بـه زن  او را فـردي عالقـه   دشـمنان، . دادند ناروایی را به ایشان نسبت می
مـوج  . داده اسـت  کرده و زنان را طالق می کردند که پیوسته ازدواج میمعرفی می
دربـاره کثـرت    1.هاي ناروا از دوره خالفت منصور دوانیقی آغاز گردیـد  این اتهام

اخباري در کتب حدیث و تاریخ از طریق عامـه و خاصـه    7زوجات امام حسن
اند  هنفر نوشت 300تا  250 و 90و  70و  50ها را  ی تعداد آننقل شده است که حت

لـوح، فـردي    را در نظـر اشـخاص عـوام و سـاده     7ترتیـب امـام حسـن    این و به
که بـا مختصـر تحلیـل عقلـی،      درصورتی. اند گذران و بلهوس معرفی کرده خوش

ر هـا از نظـ   گونه اخبار عموماً ساختگی اسـت و راویـان آن   توان فهمید که این می
انـد بلکـه مـردود و نـامطمئن      تنها اشخاص درستی نبوده دانشمندان علم رجال، نه

اند و بقیه راویان، در کتـب  تر نبوده این افراد در اصل سه یا چهار نفر بیش. هستند
یحیـی  : انـد از  این چهار نفر عبارت. اند هاي آنان استناد جسته آثار خود به گفته و

  .شبلنجی و ابوطالب مکیبن العالء، ابوالحسن مدائنی، 
 7طـالق امـام حسـن    از یحیی بن العالء درباره کثـرت ازدواج و  کافیاصول

در منبـر   7اند و حضرت امیـر روایت کرده که آن جناب پنجاه زن را طالق داده
   2»!است )کثیرالطالق(زن ندهید؛ زیرا او مطالق  7به حسن«کوفه فرمودند 

باید دانست که یحیی بن العالء قاضی منصور دوانیقی بوده و خود منصور هم 
دست بود؛ زیرا سادات حسنی با خروج علیـه   درباره جعل چنین روایاتی با او هم
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که سـادات حسـنی را در   منصور، موقعیت او را متزلزل کرده بودند و او براي این
  1.اذیبی دست زدنظر مردم منفور نماید، به جعل چنین اباطیل و اک

امیه بوده و اشعاري هم در مدح معاویـه   ابوالحسن مداینی نیز مبلّغ رسمی بنی
از وي نقل کرده کـه   البالغه شرح نهج چهارمابن ابی حدید در جلد . سروده است

حسن بن علی هفتاد زن را به حباله نکاح خویش درآورده و سـپس طـالق داده   «
از  7کند، درباره امـام حسـن  ا مدح میي رکسی که معاویه و خاندان امو» .است

مسـلم، از علمـا و محـدثان     2.گفتن و نوشتن چنین تهمتی باکی نخواهـد داشـت  
که حدیثی از ابوالحسن مداینی نقل کند، از این صحیحبزرگ اهل سنت، در کتاب 

انـد و   وتعدیل، درباره او اختالف کـرده  طورکلی ارباب جرح به. امتناع نموده است
اعتماد نیست و روایـت   قابل اند در نقل، قوي و را تضعیف نموده و گفته اغلب او

آورده و ایـن   نوراالبصـار شبلنجی هم روایت نود زن را در  3.مسند بسیار کم دارد
مدرکی نقل نموده و معلوم نیسـت   سخن را به طور مرسل یعنی بدون ذکر سند و

 300تـا   250اما روایـت  . اعتماد نیست لذا چنین روایتی قابل. از کجا گرفته است
خود نقل کرده و راویان دیگر نیز مانند  القلوبقوتزن را ابوطالب مکی در کتاب 

  .اند ابن شهرآشوب در نقل این روایت به او استناد جسته
که از اهل سنت است، مورد طعن رجالیان خـود اهـل سـنت    ابوطالب مکی با این

حجـر در  و ابـن  4النسـاب لبـاب اثیـر در  و ابـن  الکنی وااللقابمحدث قمی در . است
ـبط دمـاغ،    . اند در تضعیف ابوطالب مکی سخنانی گفته 5المیزانلسان گویا به علـت خَ

: نویسـد کـه او گفتـه اسـت     که محدث قمی مـی  گفته، چنان گاهی سخنان پریشان می 
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بگوید، از او کسی که چنین جمله کفرآمیز را  و» .لَیس علَی المخلُوقِ اَضَّرَ منَ الخالق«
را مـوقعی نوشـته کـه     القلوبقوتاند کتاب  که گفته طوري چه توقعی باید داشت؟ به
پس تمام روایاتی که در مـورد کثـرت ازدواج و طـالق     1.دچار خبط دماغ بوده است

اما اگر از نظر عقلـی   .وارد شده، از نظر رجالیان اهل سنت مردود است 7امام حسن
گرفتنـد و   هاي متعدد می زن 7یابیم که اگر امام مجتبی میبه این موضوع بنگریم، در 
اند، معاویه بیش از هرکسی به ایشان اهانت  ضعفی شمرده این موضوع را براي او نقطه

اما تاکنون در هیچ تاریخی دیـده  . نمود در جلسات مناظره او را سرزنش می کرد و می
طـالق آن   کثـرت ازدواج و  لـذا موضـوع  . نشده که او چنین نسبتی به امام داده باشـد 

حضرت، از اصل حقیقت ندارد و روایات وارده در این مـورد صددرصـد سـاختگی    
بـه مقتضـاي مصـالح     7ها پس از شـهادت امـام حسـن    ها مدت است و جاعالن آن

اند وگرنه در زمان حیات امام،  اساسی ساخته اجتماعی خلفاي وقت، چنین روایات بی
ی در میان نبود، زیـرا اگـر چنـین شـایعاتی وجـود      صحبت از چنین خرافات و اکاذیب

  .آویز و بهانه خود قرار دهد کس سزاوارتر بود که آن را دست داشت، معاویه از همه

  7شبهه صلح امام مجتبی. 2
کنند، مسأله صلح آن حضرت با  مطرح می 7اي که در مورد امام مجتبی شبهه

انـد کـه صـلح بـا      طلبی معرفی کرده معاویه است و امام را شخص عاجز و راحت
امـام  : ایـن شـبهه بایـد گفـت    در پاسخ بـه  . معاویه را بر جنگ ترجیح داده است

صلح نکردند، بلکه صلح بـر ایشـان تحمیـل شـد و اوضـاع نامسـاعد        7مجتبی
ی را به وجود آورد که صلح بـه عنـوان یـک مسـأله     دست هم داد و وضع به دست

اي  اي که حضرت جز پذیرفتن صلح چـاره  گونه ضروري بر امام تحمیل گشت؛ به
اي جز  گرفت، چاره جاي ایشان بود و در آن وضعیت قرار می ندیدند و هرکس به
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ضع داخلی عراق و سو و و قبول صلح نداشت؛ زیرا سیاست خارجی اسالم از یک
بـه   7کرد و اگر امام حسن ایجاب نمی از دیگر سو، جنگ را 7حسن سپاه امام

   1.آمد کردند، به اسالم و تشیع ضربه بزرگی وارد میجنگ اقدام می
  نتیجه 

گونه که باید  فرهنگ ناب اسالم، با داشتن اصالتی کهن و قهرمانانی جاوید، آن
ینی مـا هرلحظـه   اي چون پیشوایان بزرگ د الگوهاي بلندآوازه. شده نیست شناخته

هاي  کارگیري شیوه اما ناتوانی در به. توانند بهترین سرمشق براي بشریت باشند می
فرهنـگ اصـیلی کـه    . شـده اسـت   :بیـت  تبلیغی، سبب دور ماندن فرهنگ اهل

اما مخالفان اسالم با تخریب الگوهـاي  . اي براي همه بشر هستند الگوهاي برازنده
ها نشان دهند و از این را به دین مقدس  ز آنخواهند شخصیتی منفی ا اسالمی، می

با توجه به تأثیرگـذاري رسـانه و کتـاب در معرفـی الگوهـاي      . اسالم ضربه بزنند
  . تري در این زمینه انجام گیرد اسالمی، باید تالش بیش

  منابع
مؤسسه تعلیماتی و پژوهشاتی : ، چاپ اول، قمسیره پیشوایانپیشوایی، مهدي،  .1

 .1372، 7امام صادق
اصول عقاید اسالمی و نگاهی به زندگی پیشوایان سبحانی، جعفر،  .2

 .1376، 7نشر بنیاد فرهنگی امام مهدي: ، چاپ دوم، قم:معصوم
  .1389نشر فراهانی، : ، چاپ اول، تهرانکیست؟ 7حسناهللا،  کمپانی، فضل .3
، چاپ اول، :هاي ناب از زندگانی چهارده معصوم نکتهگلستانی، محمد،  .4

 .1387یر صبح، نشر سف: تهران
رویکردي تحلیلی به زندگانی امام  آفتاب حسن،هادي منش، ابوالفضل،  .5

 .      1387نشر دفتر عقل، : ، چاپ دوم، قم7حسن مجتبی

                                                           
  .١٣٦سبحانی، ھمان، ص .1


