
در سیره امام حسن فق و مدارارهای جلوه

 *اعظم نوری

 اشاره

است که مورد تأکید قرآن و پیشوایان دین  رفق و مدارا، یکی از اصول اخالقی اسالم

ها و رویشود. در عمل نیز از بسیاری کجبهبود روابط اجتماعی می بوده و موجب

های اجتماعی جلوگیری کرده و آرامش و صلح و دوستی را در جامعه حاکم انحراف

 کند.می

همواره اصل رفق و مدارا دیده شده و آن بزرگواران این در سیره امامان معصوم

چرا که ؛ شدندارا و گذشت شناخته میدادند و با مداصل را منش و روش خود قرار می

است و  انسانى کمال یکی از اصولرذایل،  از پیراستگى و اخالقى فضایل به راستگىآ

های منبعی عظیم از فضیلت و یافته های کمالکاملی از انسان ةنمون، اهل بیت

های برجسته اخالقی است نیز از چهرهروند. امام حسن مجتبیمی اخالقی به شمار

که به دلیل نرمش و متانت در گفتار و کردار، اسوه کاملی در این زمینه برای همگان 

 . است

های تاریخی، به بیان ابعاد این ویژگی بارز در با بررسی نمونه کوشیممیدر این نوشتار، 

 بپردازیم.زندگی امام حسن

 شناسي  مفهوم

خویی و ظرافت داشتن معنای نرمرفق و مدارا، در زبان عربی معادل یکدیگرند. رفق، به 
برخی نیز آن را به  1گویند.می« رفیق»خویی پیشه کند، در کار است و به کسی که نرم

در « رفق»اما معادل کلمه  2اند.معنای حسن خلق و حسن معاشرت با مردم دانسته
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نامه دهخدا آمده  فارسی، واژگانی چون: مهربانی، عطوفت و گذشت است. در لغت
ارا به معنای مالیمت، نرمی، بردباری، سازگاری، لطف، خضوع و فروتنی و است: مد

اگر بر اساس گفته مرحوم دهخدا آن را به معنای مالیمت و  1شفقت آمده است.
 سازگاری و نرمی بدانیم، معنای مدارا در فارسی و عربی یکسان خواهد بود.

ه در برابر عنف و ، صفتی است پسندیده کهمچنین در تعریف رفق آمده است: رفق
خلقی و  نتیجه خشم و غضب است. رفق و لینت، از آثار خوش، شدت است و عنف

صبر ، مدارا به معنای حلم و بردباری و تغافل است. گاهی نیز  2باشد.سالمت جان می
 رسان، به این معنا افراد تندخو و بداخالق یا تقیه در مقابل مخالفان و افراد زیان در برابر

 3ست.ا
 « داریته»و « دارأته»و مصدر از باب مفاعله است و گاهی نیز از « درأ»ارا، از ریشه مد
آید. کاربرد این افعال، زمانی است که شخص با پرهیز از درگیری و نزاع با فردی، می

، به معنای «درأ»معتقد است که  یعالمه طباطبای نرمی و مالیمت با او رفتار کند.به
 در قرآن کریم آمده است: 4دفع است.

َئةَُ» يِّ َيْدَرُؤوَنُِباْلَحَسَنِةُالسَّ در .« کنند مى دفع نیکى با را ها بدى ]که هستند ین کسانآنا[ 5؛َو
 از حلم و مدارا وسیله به را مردم اذیت و آزارمنان، مؤآمده است که  این آیه توضیح

 6.کردند مى دور خود

منان، ؤه نقل شده است که: میآ این ریدر تفسامبریبزرگ پ یصحاب ،عباس از ابن
برخی مفسران نیز  7دهند.یت را با سالم و مدارا پاسخ میهستند که دشنام و اذ یکسان

نیدر کلمات معصوم 8اند.و حلم دانسته ییبایه صبر و شکیرا بر پا «مدارا»ه، یل آیذ
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با مردم است. در  یسازگارک معنا به کار رفته و آن، مدارا و یبه  ،کلمه رفق و مدارا

 آمده است:امبر اکرمیاز پ یثیحد

ا» ِمْرَناُِإنَّ
ُ
ْنِبَياِءَُُمَعاِشَرُُأ اِسُُِبُمَداَراةُُِاْْلَ ِمْرَناَُكَماُ،النَّ

ُ
 همان گونهپیامبران،  ما 1؛اْلَفَراِئِضُُِبِاقاَمِةُُُأ

 «ایم.ایم، به مدارا کردن با مردم نیز مأمور شده که به برپا داشتن واجبات مأمور شده

ْفَقُُُحِرَمَُُمْنُ» ن فرموده است:یهمچن هُُُاْلَخْيَرُُُحِرَمَُُفَقْدُُالرِّ بهره باشد،  هر کس از مدارا بى 2؛ُكلَّ

ُ»حضرت در حدیث دیگری فرمود:  «است.بهره مانده  ها بى از همه خوبى ُصُفُنُُِفُقُالرِّ
 «ی است.از زندگ ینیم، رفق و مدارا 3؛شيُْالَعُ

شده رفق و مدارا به یک معنا به کار برده  شود، در احادیث یادکه مالحظه می همان طور

 اند.شده

 رابطه رفق و مدارا با کظم غيظ

های ترین ارزشکه یکی از مهم« کظم غیظ»آید، این عنوان، با از تعریف مدارا برمی

است، پیوند عمیقی دارد. کظم غیظ، به این معنا است که فرد غضب و خشم اخالقی 

آمده  خالصة المنهجدهد. در نشاند و آن را ظاهر نکرده و ترتیب اثر نمیخود را فرو می

 است:

 سر بر ادب و علم بزرگان و عرب اشراف از جمعى باعلى بن حسن ،نبى سبط»

 دهشت غایت از و وارد شد مجلسه ب گرم طعام کاسه با خادمش .بود نشسته خوانى

 درامام .ریخت فرو مبارکش روى و سر بر آش کاسه و برآمد فرش کناره ب پایش

 جارى زبانش بر ]این آیه[ناگاه، مانده فرو متحیر و مدهوش ترس از خادم .نگریست او

 :گفت خادم .خوردم فرورا  خشم که فرمودحسن امام «.الغيظُالكاظمينُو» :شد

اِسُ» ُالنَّ َُعِن هَُُُوُ» :گفت خادم .کردم عفو که داد جواب ] امام[. «َواْلَعاِفيَن ُُاللَّ ُُيِحبُّ
 .گردانیدم الزم خود بر راو ت معیشت و کردم ادتآز که فرمودامام «.اْلُمْحِسِنيَنُ
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ْعَلُمَُحْيُثَُيْجَعُلُ» :گفتند .شدند متعجب او خوى و خلق از مجلس حضار
َ
ُأ  1؛ِرَساَلَتهُُالّلُه

  2.«داد باید مى کهه ب را امامت و نبوت و کرد باید مى چه که داندمی خدا یعنى

آینه برخاسته از آیات قرآنی است؛ چرا که ائمه،این رفتار امام مجتبی

فرماید: عمران می سوره آل 134خداوند در آیه  نمای قرآن کریم هستند. تمام

«ُ ُاْلَغْيَظ ُاْلُمْحِسِنيَنَُواْلَكاِظِميَن ُُيِحبُّ َُوالّلُه اِس ُالنَّ َُعِن در تفسیر این آیه آمده  .«َواْلَعاِفيَن

 دست زیر به اى مافوق، صدمه شخص که است این عفو و غیظ کظم معناى جامعاست: 

 که شود مى فهمیده آن از معنا این، شود گفته جا هر احسان ولى؛ نیاورد وارد خود مقصر

در برابر خادم خطاکار، نه امام 3.بکند هم خوبى نیاورد، بلکه وارد اى صدمه تنها نه

تنها هیچ حرکت تندی انجام نداد و حتی چهره درهم ننمود، بلکه با کظم غیظ و احسان 

 به وی، او را در راه خدا آزاد کرد.

 هامدارا با مردم و جذب قلب

 .استمداراگری  روحیه مندزانی ،در روابط اجتماعیانسان، موجودی اجتماعی است و 

، با اتخاذ روش مدارا، رخت برخواهد بست هایریگ ها و جبههها، دوریبسیاری از تنش

خواهد رویید. نمونه بارز این کنش و واکنش را و بذر عطوفت و مهربانی در جامعه 

 با مرد شامی مالحظه نمود:توان در رفتار امام حسن مجتبیمی

ناسزا به امام مجتبی ،تحریک معاویه ام بشا مردی از»نویسد:  مه مجلسی میعالّ

آنگاه به سوی او رفت، تبسمی کرد  .صبر کرد تا سخن او به پایان رسیدگفت. امام

ای. کنم غریب هستی و شاید در اشتباه افتاده د و سپس فرمود: فکر مینموو به او سالم 

ت کنیم و اییخواهی، راهنمااگر راهنمایی می .اگر به چیزی نیازی داری، برآورده کنیم

 .نیازت کنیم ای لباست دهیم و اگر نیازمندی، بیاگر برهنه .ای سیرت کنیماگر گرسنه

مرد  ... .میهمان ما باشی و ازگشت به وطنتاگر جا و مکان نداری، مسکنت دهیم و تا ب

َكُ»شامی در برابر این خلق عظیم شرمنده شد، گریه کرد و گفت:  نَّ
َ
ْشَهُدُأ

َ
ِهُِفيُُُأ َخِليَفُةُاللَّ

ُِرساَلَته َُحْيُثَُيْجَعُل ْعَلُم
َ
ُأ ُه ُاللَّ ْرِضِه

َ
 .دهم که تو جانشین خدا در زمین هستیگواهی می؛  أ
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تو و » عرضه داشت:سپس « خدا بهتر می داند که رسالت خویش را کجا قرار دهد.

نزدم ترین افراد در  ولی اکنون محبوب؛ ترین افراد بودید من مبغوضپیش پدرت 

 1.«هستید

برخاسته از آیات قرآن و سیره انبیا است. در قرآن کریم آمده ،این رفتار امام حسن

خداوند متعال از ، فرعون برود یاز جانب خدا مأمور شد به سوموسیاست، وقتی 

َُطَغى»نرمی سخن گوید:  بهفرعون با  کهاو خواست  ُه ُِإنَّ ُِإَلىُِفْرَعْوَن ُُاْذَهَبا َُفُقوَل َُقْول  َلُه
ا ن  يِّ  2«.لَّ

بخش بودن،  اساس این آیه شریفه، آغاز حرکت تربیتی و ارشادی و به دنبال آن نتیجه بر

 و نرمى با ابتدا باید نیز افراد ترین سرکش با حتىاست؛  صمیمانه ىوگو گفت طریق از

بود که مرد شامی را شک، حلم و بزرگواری امام حسنبی 3.گفت سخن لطافت

 گوید:یم یسعدشرمنده و هدایت نمود. 

 ن أسان الی مَحسِاَ یمرد اگر   سهل باشد جزا یرا بد یبد           

 داری بخشش و کرامت، ابزار مدارا و مردم

یکی از لوازم مدارا آن است که انسان از طریق حالل و بر اساس موازین شرع، موجب 

شود. احترام و بزرگداشت آنان و کمک و حمایت مالی،  رضایت مردم و خشنودی آنها

در قالب اطعام و پذیرایی، یکی از این مصادیق است. در آیات االحکام جرجانی  هرچند

  آمده است:

 آن دوستان از جمعى که دید ،آمد در خود خانه به نوبت یک کهحسن امام»

 حضرت آن. خورند مى، آورده بیرون را او خانه هاىطعام بهترین و اند نشسته حضرت

 و راپیغمبر اصحاب اکابر ایم یافته چنین این که فرمود و شد خوشحال و شکفته

 غایب را حضرت و رفتند مى ایشان خانه به شان دوستان که بود چنان حضرت عادت

، خواستند مى که مقدار آن و طلبیدند مى کنیزکان از را طعام سفره پس .یافتند مى

                                                
 .344، ص 43مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، پیشین، ج . 1
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آنان  ،ندداد مى خبر را حضرت کنیزان آن و آمدند مى خانه به ایشان چون و خوردند مى

 1«.کرد آزاد می خوشحالى از را

در غیاب حضرت، در آن زمان، امری البته مراجعه دوستان و اصحاب به خانه امام

نیز چنین بود. بر همین مرسوم بوده است؛ همان طور که در زمان پیامبر اکرم

کریم به همسران پیامبر فرموده است که در مراجعه اصحاب به اساس است که قرآن 

  2خانه حضرت، برخی آداب را رعایت کنند.

 گر نشاندر برابر مردم، موارد بسیاری نقل شده که در مورد بخشش و کرامت امام

 .است سخاوت و بزرگواری ایشان

غالم روایت کرده که: امام حسن البدایة و النهایةدر  ،کثیر از علمای اهل سنّت ابن

خورد و لقمه ای از آن میدید که گرده نانی پیش خود نهاده و خودش لقمهرا  سیاهی

به وی فرمود: انگیزه تو در این کار دهد. امامدیگری را به سگی که در آنجا بود، می

 چیست؟

به او امامغالم پاسخ داد: من از او شرم دارم که خود بخورم و به او نخورانم. 

فرمود: از جای خود برنخیز تا من بیایم. سپس نزد موالی آن غالم رفت و او را با آن 

آنگاه غالم را آزاد کرد و آن باغ را  .کرد، از وی خریداری کردباغی که در آن زندگی می

 3نیز به او بخشید.

 فروتني

ع و فروتنی توأم با احترام، هرگز بدون در نظر گرفتن تواض و معاشرت شایسته

 لجاجت حس تحریک و مقابل طرف تحقیر موجبجویى،  برترىپذیر نیست.  امکان

کند. ممکن یا بسیار محدود می فراد شده و هر گونه ارتباط قلبی و زبانی با آنها را غیرا

طلبی است. ابن  ثر و مدارا با مردم، تواضع و پرهیز از برتریؤبنابراین، الزمه ارتباط م

اند: امام الحدید در شرح نهج البالغه روایت کردهو ابن ابی 4ناقبشهر آشوب در م
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های نانی در پیش بر جمعی از فقرا عبور کرد که روی زمین نشسته و تکهحسن

خورند. چون آن حضرت را دیدند، ایشان را دعوت کرده و روی خود گذارده و می

 بفرما صبحانه! ،گفتند: ای پسر دختر رسول خدا

ُ»سب پیاده شد و این آیه را خواند: از اامام هَُُِإَنّ َُُلُُالَلّ يَن.ُُيِحُبّ ِر سپس شروع « اْلُمَتَكِبّ

آنها را به مهمانی خود دعوت کرد چون سیر شدند، امام. کرد به خوردن غذای آنان

ُهْمَُُلُهْمُُاْلَفْضُلُ»و از آنها پذیرایی نمود و جامه نیز بر تن آنها پوشانید و فرمود:  نَّ َُلْمُُِْلَ
با این همه، فضیلت و برتری از آنِ آنها است؛  1؛ِمْنهُُُاكثرَُنِجُدَُُنْحُنَُُوُُاعمونيَُماَُغْيَرَُُيِجُدوا

زیرا آنان غیر از آنچه ما را بدان مهمان کردند، چیز دیگری نداشتند؛ ولی ما بیش از 

 «آنچه دادیم، باز هم داریم.

 مدارا همراه با عدالت

شود، اما رسیدن به  وجب رضایت خدا و خشنودی مردم میاگرچه سازگاری با مردم م

این هدف نباید با وسایلی غیر شرعی و ناهمخوان با برخوردهای منطقی باشد؛ مانند 

آنکه در راستای به دست آوردن رضایت فردی، بیشتر از حقش به او بدهیم یا او را در 

 کودک دوآورده است:  طبرسی جایگاهی که لیاقت و شأنیت آن را ندارد، قرار دهیم.

 در داور عنوان به را او رفتند وحسن امام نزد، بودند نگاشته که خطى باره در

 امیر است؟ زیباتر آنها از کدامیک خطّ کهتا قضاوت کند  کردند انتخاب خط مسابقه

 چه به که کن دقت»: فرمودحسن امام به و شد آگاه جریان این ازعلى ،انمؤمن

 تو از تو داورى به راجع قیامت روز در متعال خداى .کنى مى داورى و کیفیّت، حکم

  2«.کند مى بازپرسى

 اعطای بسيار در برابر عملي نيک

ْحَسَنُِمْنَها»سوره نساء فرموده است:  86قرآن کریم در آیه 
َ
ُِبأ وْا ٍةَُفَحيُّ ْيُتمُِبَتِحيَّ و ؛ َوِإَذاُُحيِّ

 این بر اساس.« درود گویید ،بهتر از آن [صورتى]شما به  ،چون به شما درود گفته شد
 و لفظى از اعم، محبتى اظهار نوع هر به یىگو پاسخ باره در کلى حکم یکتوان می ،آیه
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و توجه دیگران نسبت به خود را باید به  را برداشت نمود و آن اینکه محبت عملى
 به کنیزى: بهترین وجه ممکن و به نوعی بهتر از او پاسخ دهیم. در روایت آمده است

 باره این در وقتى. کرد آزاد را او حضرت و داد گلی هدیه شاخهمجتبى حسن امام
ةٍُ»: فرموده و داده تعلیم ما به خدا را ادب این: پرسیدند، فرمود ُِبَتِحيَّ ْيُتم ُُحيِّ  .« ...َوِإَذا

  1.است او کردن آزاد بهتر، همان تحیت

به همراه عبداهلل بن امام حسینو همچنین گزارش شده است که امام حسن
کردند؛ در حالی که بار و بنه آنها را از جعفر از مدینه به طرف خانه خدا حرکت می

پیش برده بودند. در میان راه، دچار گرسنگی و تشنگی شدیدی شدند. در بیابان به 
اش تنها دارایی ،خیمه پیرزنی رسیدند و از او تقاضای آب و غذا کردند. پیرزن

سفندی بود که آن را ذبح کرد و از آنها پذیرایی نمود. آنها هنگام رفتن به آن زن گو

ُِإَلْيِكُ»گفتند:  َُصاِنُعوَن ا َُفِإنَّ يُِبَنا ِلمِّ
َ
َُفأ َُساِلِميَن َُرَجْعَنا َُفِإَذا ُاْلَوْجَه َُهَذا يُد ْيٍشُُنِر ُُقَر ُِمْن َُنَفٌر َُنْحُن

ت کعبه را داریم و چون سالم بازگشتیم، ؛ ما افرادی از قریش هستیم که اراده زیارَخْيرا
 «نزد ما بیا تا پاداش این محبت را بدهیم.

آنها رفتند و چون شوهر آن زن آمد و جریان را شنید، زن را سرزنش کرد و خشمگین 
شد. بعد از این جریان، فقر و نیازمندی آن دو را به مدینه کشاند و چون کسب و 

آن امام حسن ،گذراندند. در یکی از روزها ر میسختی روزگا ای نداشتند، بهسرمایه

همان مهمان  ،فرمود: منگفت: نه. امام ؟شناسیزن را دید و به او فرمود: آیا مرا می
تو هستم و دستور داد گوسفندانی برای او خریداری کردند و مقداری پول به او داد و 

به همان میزان، گوسفند و  فرستاد. امام نیزمام حسین، اآنگاه زن را به نزد برادرش
پول به آن پیرزن داد و او را نزد عبداهلل جعفر فرستاد و او نیز گوسفندانی را به آن زن 

 2بخشید.

 مدارا در کنار قاطعيت

در مسائل شخصی و نیز مسائل اجتماعی که با  و گذشت مدارابر اساس متون دینی، 

 یدین و اجرا یاما در مسائل اصولکند؛ مصداق پیدا میحقوق دیگران در تقابل نباشد، 
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افراد به دلیل شدت نفاق یا نرمش و مدارا نیست. بعضی  ی، جایحدود و احکام دین

دهند و عدم برخورد قاطع با این یو آرام پاسخ نم یاخالق یهابه محرکلجاجت خود، 

و جامعه را در خطر سقوط و عدم  کندیگروه، راه را برای ارتکاب جرم و خیانت باز م

 دهد.امنیت اجتماعی قرار می

اسالم، دینی است که طرفدار حد است، »نویسد: در این زمینه می استاد شهید مطهری

رسد که مجرم طرفدار تعزیر است؛ یعنی دینی است که معتقد است مراحل و مراتبی می

اما انسان نباید  دارد.ر زشت باز نمیکند و از کارا جز تنبیه عملی چیز دیگری تنبیه نمی

 1«گیری و خشونت است. اشتباه کند و خیال کند که همه موارد، موارد سخت

ِهُ» آمده است:در وصف پیامبر نامنؤم در سخنی از امیر ُِبِطبِّ اٌر َُدوَّ َُقْدَُُطِبيٌب ،
ْحَمىَُمَواِسَمه

َ
ْحَكَمَُمَراِهَمُه،َُوُأ

َ
-است که به نزد بیماران می طبیبی سیار، پیامبر اکرم 2؛أ

در  شهید مطهری« رود در یک دستش مرهم است و در دست دیگرش ابزار جراحی.

کرد: یک نوع عمل مقصود این است که پیامبر دو گونه عمل می»گوید: این باره می

ْحَكَمَُمَراِهَمهُُکند )هم آن را ذکر میاوّل پیغمبر، مهربانی و لطف بود؛ 
َ
از راه (؛ یعنی ابتدا أ

احسان و  یا رسید که دیگر لطف و مهربانیای میاما اگر به مرحله .کردلطف معالجه می

گذاشت. اینجا بود که وارد عمل آنها را به حال خود نمی، بخشید، سود نمیینیک

 3«.شدجراحی می

م بینیبنابراین، در کنار توصیه اسالم به مدارا و سازگاری با مردم، در برخی از امور می

و  کندیضعیف تبدیل م یجا، آدمی را به عنصرهحساب و عدم قاطعیت ب نرمش بیکه 

افزاید و طرف مقابل از این مسأله سوء استفاده کرده و بر عناد و مخالفت خود می

. آنچه مورد نظر اسالم است، کندضربات بیشتری را بر پیکره جامعه اسالمی وارد می

 یمطلق. گاه یاست؛ نه خشونت مطلق و نه مدارا در عین قدرت و قاطعیت یگیر آسان

 رو یگیر اصل مدارا را کنار گذاشته و به قاطعیت و سخت که کند ضرورت اقتضا می

 ده شود. آور
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مرزهای مشخصی دارند که باید از هم تفکیک شوند تا « مدارا و قاطعیت»دو عنصر  پس

ادت و هدایت افراد جامعه با عمل به موقع، نتایج مطلوب مورد نظر اسالم که همان سع

با وجود حلم و رأفتی که سرتاسر وجود حضرت را است، به دست آید. امام حسن

شد، دلیرانه حضور هایی که علیه دشمنان اسالم و منافقان انجام میگرفته بود، در جنگ

پرداخت؛ زیرا در این عرصه، مجالی برای یافت و با شجاعت و جسارت به نبرد میمی

شهر آشوب  مهلت نسبت به دشمنان جاهل و لجوج وجود نداشت. ابنگذشت و 

در روز جمل پسرش محمد حنفیه را طلبید و نیزه منانؤمروایت کرده که: امیر 

خود را به او داده و فرمود: شتر عایشه را هدف این نیزه قرار ده و آن را از پا درآور. 

شدت از آن حمایت  یشه بودند و بهمحمد نیز چنین کرد؛ ولی افرادی که اطراف شتر عا

شده و او را از رسیدن به شتر بازداشتند. از این رو، محمد  یومانع پیشرفت کردند، می

 به ناچار نزد پدر بازگشت. 

پیش رفت و نیزه را از او گرفت و به سوی شتر حمله در این وقت حسن بن علی

آن شتر بر نیزه بود. محمد که این  کرد، شتر را از پا درآورد و بازگشت؛ در حالی که خون

لَتأَنُفُ»به او فرمود: صحنه را دید، رنگش دگرگون شد )خجالت کشید(. امیر مؤمنان
بيَُوَُانَتُابُنَُعليٍ ُهُإبُنُالنَّ  1.«؛ ناراحت نشو که او فرزند پيغمبر و تو فرزند علی هستیَفإنَّ

فرستاد تا حضرت مام حسندر جنگ صفین، معاویه، عبیداهلل بن عمر را به سوی ا

های بسیار، ایشان را از پدرش جدا کند. وقتی را به خالفت امیدوار کند و با دادن وعده

ُاْنُظُرُُكاّني»د و در پایان فرمود: تندی به او پاسخ داپیشنهاد او را شنید، باامام مجتبی
ُُإليک ْوُُيومکُِفيَُمْقُتول 

َ
ُغدنُأ َما،

َ
ُُأ ْيَطاَنُُِإنَّ يََُُّقْدُُالشَّ ؛ گویا تو را ...کَعَُدَُخَُُوُُلکُُنَُز

راستی که شیطان این حال را برای تو بینم که امروز یا فردا کشته خواهی شد. به می

 2«.آرایش کرده و فریبت داده است
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بعد از آن، عبیداهلل در همان روز از لشکر شام بیرون آمد و به دست مردی از قبیله 

 1مدان به قتل رسید.هَ

 رفتاردستان کجمدارا با زیر

یکی از باالترین مراتب مدارا با مردم، گذشت از خطاهای عامدانه زیردستان است؛ زیرا 

انسان توانایی اعمال قدرت در برابر افراد زیردست را دارد. از طرفی، اگر این خطا از 

تر و دشوارتر از خطاهای مراتب سخت روی عمد صورت گرفته باشد، گذشت از آن به

 سهوی است. 

. روزی مند بودهگوسفندی داشت که بدان عالقدر روایت آمده است که: امام حسن

ای حضرت مشاهده کرد که پای گوسفند شکسته است. به غالمش فرمود: چه کسی پ

علت را سؤال کرد. او گفت: د: من. اماماین گوسفند را شکسته؟ پاسخ دا

فرمود: اما من تو را خوشحال خواستم شما را غمگین کنم! امام حسن مجتبی می

 خواهم کرد و تو در راه خدا آزادی! 

ى»است که امام فرمود:  آمده و در روایت دیگر ُِمْنَُامِرَنُِبَغِمّ من نیز آن کسی  2؛ َلَُغَمنَّ

 «کنم.را که به تو دستور داده تا مرا غمگین کنی غمگین می)شیطان(، 

مردم در عادی های رفتاریبود، کجحتی هنگامی که خلیفه مسلمانان امام حسن

تعدادی از خوارج حضور در میان لشکریان امام ؛ چنانکهبخشیدحق خود را می

ولی  ؛کردند م با اقدامات و سخنان خود، آن حضرت را اندوهگین میداشتند که هر دَ

ده نمود. در تاریخ یعقوبی آمکرد و از مؤاخذه آنها خودداری میبا آنان مدارا میامام

 است:

را به  الحکم مغيرة بن شعبه و عبداهلل بن عامر و عبدالرحمن بن اممعاویه، هیئتی مرکب از »

فرستاد تا با آن حضرت مذاکره کنند... آنان هنگامی که از نزد نزد امام حسن

 [به دروغ]شنیدند، به همدیگر بیرون آمدند، بلند بلند به طوری که مردم میامام

ها را حفظ کرد و فتنه را آرام خونخداوند به وسیله فرزند رسول خداگفتند: می
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را ساخت و حسن بن علی صلح را پذیرفت! این سخنان، لشکر امام حسن

مضطرب کرد و کسی در راستگویی آنها شک نداشت. به همین جهت بود که به خیمه 

به ساباط برود... و به ردند و آن حضرت ناچار شد غارت کامام ریختند و اثاثیه خیمه را 

آن حضرت را های ساباط، جراح بن سنان که کمین کرده بود، دنبال آن، در تاریکی

 1«خنجر زد.

زد و تا آنجا که مربوط  در مقابل این جنایات تاریخی که از اصحاب سرامام حسن

 به حق شخصی و حق حاکم بود، از همه آنان گذشت.

 اسوه مدارا با مردم

ای کامل از مدارا و مالطفت با مردم بود؛ اما این فضیلت اسوهیامام حسن مجتب

همواره توأم با عمل به موقع و در نظر داشتن شرایط و موقعیت طرف مقابل امام

بود و باعث هدایت و جذب قلوب آنها شده و در مواردی هم که هیچ امکانی برای این 

که امام  همان طور ؛دادان میای از خود نش، حضرت رفتار قاطعانهوجود نداشتهدف 

 در سفارشی فرمود:علی

ُاْْلَُ» ُد َُسيِّ َبَك دَّ
َ
ُأ َُفَقْد ْخَواِن ُاْْلِ ِت

َُزلَّ َُعْن ْفِح ُالصَّ َُو ُاْلُعَلَماِء ُِإْكَراِم َُو اِس ُالنَّ ُِبُمَداَراِة َُوَُعَلْيَك ِليَن وَّ
ُِبَقْوِلِهُ يَن َُقَطَعُ :اآلِْخِر َُمْن ُِصْل َُو َُظَلَمَك ْن َُحَرَمَكُاْعُفَُعمَّ َُمْن ْعِط

َ
ُأ َُو تو را سفارش  2؛َك

؛ چرا که [دینى]کنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران  مى

است: گذشت کن از کسى که  سرور اولین و آخرین، تو را چنین ادب آموخته و فرموده

رابطه برقرار کن با کسى که با تو قطع رابطه کرده و عطا کن به کسى  وبه تو ظلم کرده 

 «.که از تو دریغ نموده است

توان در حدیثی مکارم اخالق را برشمرده که با دقت در مضامین آن، میامام حسن

 قسمت اعظم آن را نوع تعامل و مدارا با مردم دانست. 

َهاُُُاْْلَْخََلِقَُُُمَكاِرُمُ»فرمود: امام مجتبی َُفِإنَّ َُفْلَتُكْن ُِفيَك َُتُكوَن ْن
َ
ُأ ُاْسَتَطْعَت َُفِإِن َعَشَرٌة

ُجِلَُوَُلَُتُكوُنُِفيَُوَلِدِهَُوَُتُكوُنُِفيَُوَلِدِهَُوَُلَُتُكوُنُِفيِهَُتُكوُنُِفيُاْلَعْبِدَُوَُلُتَُ ُكوُنَُتُكوُنُِفيُالرَّ
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َمانَُ َداُءُاْْلَ
َ
ُِصْدُقُاْلَحِديِثَُوُأ ُةُِفيُاْلُحرِّ

َ
اِئِلَُوُاْلُمَكاَفأ ْيِفَُوُِإْعَطاُءُالسَّ ِحِمَُوُِإْقَراُءُالضَّ ِةَُوُِصَلُةُالرَّ

ْكِرُ ُالذِّ َُكْثَرُة َُو ُاْلَحَياُء ُسُهنَّ
ْ
َُرأ َُو اِحِب ُالصَّ َُو ُِلْلَجاِر ُم َذمُّ ُالتَّ َُو َناِئِع مکارم اخالق، ده  1؛َعَلىُالصَّ

خلقی، پاداش  به سائل، خوش راستگویی، صداقت در خضوع، و بخشش چیز است:...

شناسی برای صاحب آن،  دادن کارها، پیوند با خویشان، حمایت از همسایه، حق

 «ذکر است. فزونینوازی و سرسلسله آنها شرم و حیا و  مهمان

راستگویی، خضوع و  همچون:در حدیث از آنان نام برده است، اموری که امام

نوازی، همه  ت حق همسایه و مهمانفروتنی، بخشش، قدرشناسی، صله رحم، رعای

ثری دارند و بدون رعایت این در تعامل و مدارا با مردم نقش مؤ اموری هستند که

و دشمنی جای آن  کینهبندد و موارد، صلح و سازگاری از زندگی اجتماعی رخت برمی

مکارم اخالق را در این خصوصیات خالصه نموده گیرد. به همین دلیل، امامرا می

 است.

آمد و پرسید: بهترین مردم کیست؟ در حدیث دیگری آمده است که مردی نزد امام

ُ»امام در پاسخ فرمود:  ُالّناَس شَرَن
َ
؛ کسی که مردم را در زندگی خود َعْيِشِهُُُِفيَُمنُأ

َُاَحٌدُ»مرد پرسید: بدترین مردم کیست؟ فرمود: « شریک گرداند. ؛ َمنُلَيعيُشُِفيَُعيِشِه

در وصف بهترین سخن امام 2«ی او فرد دیگری زندگی نکند.کسی که در زندگ

تواند معنای جامعی داشته باشد و مواردی مانند: حمایت اقتصادی، راهنمایی و مردم، می

خیرخواهی برای آنان، پذیرایی و محبت و اطعام، حفظ آبروی آنها و هر گونه محبت و 

از حسن نیت و خیرخواهی و مدارا  اییا عمل نیکی را که روابط را اصالح کند و نشانه

 گر نشاندر وصف بدترین افراد، . در مقابل، سخن امامگردد داشته باشد، شامل می

 تمام افعال ذکرشده ترک گردیده است. ،آن است که در رفتار ایشان

داری، عالوه بر آثار اجتماعی، موجب مردم ،دیگر بیانشک، رفتار نیک با مردم یا به بی

ابن شهر آشوب در کتاب المناقب روایت کرده  زرگی فرد نیز خواهد شد.شرافت و ب

ِهَُماَُبَلَغُاْلَحَسن»که:  َرِفَُبْعَدَُرُسوِلُاللَّ َحٌدُِمَنُالشَّ
َ
کس بعد از رسول خدا هیچ 3؛َماَُبَلَغُأ
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کند: رسم چنان بود که سپس اضافه می« نرسید.در شرافت مقام، به حسن بن علی

آمد و روی میگستردند و چون اماماش فرشی میبر در خانهبرای امام حسن

گذشت، جز آنکه به  آمد؛ زیرا کسی از آنجا نمیشد و بند مینشست، راه بسته میآن می

از ماجرا رفت. هنگامی که امامایستاد و جلو نمیجهت جاللت مقام آن حضرت می

 راکنده شوند و راه باز شود.رفت تا مردم پخاست و به خانه میشد، برمیمطلع می

يِقُ»نویسد: ابن شهر آشوب در ادامه و به نقل از محمد بن اسحاق می ُِفيَُطِر ْيُتُه
َ
َُرأ َلَقْد

اٍصَُيْمُ ِبيَُوقَّ
َ
ْيُتَُسْعَدُْبَنُأ

َ
ىَُرأ َُنَزَلَُوَُمَشىَُحتَّ َحٌدَُرآُهُِإلَّ

َ
ِهُأ َُفَماُِمْنَُخْلِقُاللَّ َةَُماِشيا    1؛ِشيَمكَّ

ضرت را در راه مکه پیاده مشاهده کردم و هیچ یک از خلق خدا نبود که او را من آن ح

وقاص را  تا آنجا که سعد بن ابی ؛رفتشد و پیاده میمشاهده کند، جز آنکه پیاده می

 «رفت.پیاده می [که به احترام آن حضرت]دیدم 
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