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نگاهی به سیره اجتماعی امام حسن مجتبی
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کنند و انجام خیرات ،اقامه نماز و دادن زکات را به آنان وحی کاردیم و آناان پرساتشکنند ان ماا
بودند» .بر اساس این آیه ،شیعه باید سیره امامان را الگوی زند ی خویش قارار دهناد؛ زیارا
تمسک به سیره اهلبیت  ،موجاب رساتگاری و تخلاف از سایره ایشاان ،موجاب هالکات
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ِص َّدقكم َِو ُِل ِد َ َِم ِنِِاع َت َص َمِِ ِبكمِِ َم ِن َِّات َب َعكمِفال َج َّنة َِمأ َو ُاُ َِو َِمنِخالفكم ِِف َّالن ُار َِمث َو ُاُِ...؛
وِس ِلمِمن
هر که به شما تمسک جست ،به رستگاری رسید و هر که به شما پناه آورد ،ایمنی یافت .کسی که
شما را تصدی نمود ،سالم ماند و هر که متمسک به شما شد ،هدایت یافت .کسای کاه از شاما
پیروی کرد ،بهشت جای اوست و هر که با شما مخالفت ورزیاد ،آتاش جایگااه اوسات» .ایان
نوشتار میکوشد برخی از زوایای سیره اجتماعی امام مجتبی را تبیین نماید.
نمودهایی از سیره اجتماعی امام حسن
 .1حفظ کرامت انسانی

«کرامت انسانی» ،یکی از اساسترین ویژ یهای انسان و بیانگر ارزشمندی و واالیای ذاتای
ََ َ َ
انسان و برتری او نسبت به موجودات دیگر است؛ چنانکه قرآن میفرماید « َو لق ْد ک َّر ْمنا َب ِنی َآد َم
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1انبیا .۷3
 .2محمد بن علی صدوق ،من ال یحلره الفقعه ،ج  ،2ص .613
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ض ْلن ُاه ْم َع َلی َک ِثیر ِّم َّم ْن خ َلقنا َتِ ِضیال؛
ات َو ف
و حملناهم ِفی البر و الب ِر و رزقناهم من الطیب ِ
ْ
َتِ ِضیال؛ 1به راستی ما فرزندان آدم را رامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبهاا بار
نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریدههای خود برتاری
آشکار دادیم».
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه فرموده است «مراد از آیه ،بیان حال جانس بشار
است؛ صر نظر از کرامتهای خاص و فضایل روحی و معنوی که به عادهای اختصااص داده
است» 2.آیتالله جوادی آملی نیز میفرمایاد «صایانت از کرامات انساانی در اندیشاه حقاوق
اسالمی ،کرامت از آن فضایل برجستهای است که خدای سبحان فرشتگان را به این وصف ستود
3
و انسانهای وارسته را به این وصف موصو کرد».
بر این اساس حفظ کرامت انسانی در آیات قارآن و سایره معصاومان ماورد تأکیاد قارار
رفته و توجه به ارزش ذاتی او از جهت انسان بودن ،اهمیت ویژهای داشته و رنگ و نژاد و جنس
و زبان و حتی دین افراد ،این ارزش را تحت تأ یر قرار نداده است .این در حالی است که متأسفانه
امروزه کرامت و ارزش انسان ،مسئلهای است که در برخی جوامع بشری فراماوش شاده اسات.
ملتهای استعمار ر برای رسیدن به اهدا استعماری خود ،از هیچ ظلام و ساتمی نسابت باه
انسانهای دیگر دریغ نمیکنند .نعمتهایی چون عقل ،ح حیات و اساتفاده طبیعای از آنچاه
4
خداوند مسخر انسان ساخته است ،ح مسلم هر انسانی است.
یکی از ویژ یهای اخالقی امام حسن  ،ارج نهادن به «کرامت انسانی» است؛ چنانکه در
سیره اجتماعی آن حضرت میتوان اوج اکرام و بزر داشت مؤمن را مشاهده کرد

مردی نامهای را به دست امام حسن

1

داد که در آن حاجت خود را نوشته بود .امام

بدون اینکه نامه را بخواند ،به او فرمود «حاجتت چیسات؟» .شخصای عارض کارد
«ای فرزند رسولخدا! خوب بود نامهاش را میخواندی و میدیدی حاجتش چیسات و
آن اه بر طب حجتش پاسخ میدادی؟» .امام

فرمود «بیم آن دارم که خدای تعالی

تا به این مقدار که من نامهاش را میخوانم ،از خواری مقامش مرا ماورد مؤاخاذه قارار
 .1اسرام .۷0
 .2سید محمدحسین طباطبایی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،13ص .156
 .3پایگاه اطالعرسانی حوزه« ،دیاد اه آیتاللاه جاوادی آملای دربااره کرامات انساان» ،1391/0۷/06 ،کاد خبار
https://hawzah.net/fa/News/View/93916
.93916
 .4مصطفی سلیمی زارع و کاظم قاضیزاده« ،کرامت انسانی در پرتو قران و روایات» ،مجله بینات ،ص .۷0
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1

ً
در روایت آمده است امام حسن به مسئول اموال خود فرمود «ماا مجموعاا چقادر پاول
داریم« و او عرض کرد «دوازده هزار درهم» .حضرت به او دستور داد همه را بیااورد .او عارض
کرد «این ،مخارج سال ماست و چیزی باقی نمیماند» .امام فرمود «توکلت باه خادا زیااد
باشد» .او تمام آن اموال را آورد و حضرت همه را به فقیر داد و فرمود «این مال کم را قبول کان و
ً
ویا تو چیزی به ما نفروختی و ما هم چیزی از تو نخریدیم (آبروی تو کاامال محفاوظ اسات) و
2
این هم مال اندکی بود که ما در بساط داشتیم».
 .2تواضع و فروتنی

یکی از زارههای اخالق دینی ،تواضع و فروتنی است؛ چنانکه خداوند خطااب باه رساول
َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ
َ
نین؛ 3بال [عطوفات خاود را بارای مؤمناان
ناحك ِلل ُمؤ ِم
فرموده است «و اخ ِِض ج
اعظم
فرود آر» .تواضع ،حالت خشوع و خضوع درونی است که نشانههای آن در رفتار آشکار میشود.
تواضع به معنای قرار دادن نفس در مرتبه پایینتر است« 4.خفِِالجناحِکنایةِعنِاللينِوِالرفقِوِ
َ
6
التواض » 5،بر این اساس خفض َجناح ،کنایه از فروتنی همراه با محبت است.
یکی از آموزههای اخالقی امام حسن  ،فروتنی است؛ چنانکه راوی می وید
حسن بن علی

بر فقرایی عبور کرد که آنان خردههای نان را بار روی زماین ذاشاته

بودند و آنها را بر میداشتند و میخوردند .آناان باه آن حضارت عارض کردناد «ای
فرزند دختر رسولخدا! برای خوردن ناهار جلو بیا» .امام

نزد آنان رفت و نشسات و

فرمود «خداوند افراد متکبر و مغرور را دوست ندارد» .ساپس هماراه آناان شاروع باه
خوردن نمود تا اینکه از خوردن دست کشیدند ...سپس آنان را به میهمانی خود دعوت،
به آنان غذا و لباس داد.

7

 .1سید هاشم رسولی محالتی ،زندگانی امام حسن  ،ص .339
 .2پرتال فرهنگی راسخون« ،آشنایی با سیره امام حسن » ،1399/02/0۷ ،کد مطلب .151۷2۷۷

https://rasekhoon.net/lifestyle/show/1517277

 .3حجر .88
 .4حسن مصطفوی ،التحقعق فی کلمات القرآن الکریم ،ج  ،13ص .131
 .5محمد بن عمر فخر رازی ،مفاتعح الغعب ،ج  ،19ص .162
 .6ناصر مکارم شیرازی ،اخالق در قرآن ،ج  ،2ص .۷2
 .7محمدباقر مجلسی ،احاراألنوار ،ج  ،43ص .352
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یکی از بزر ان نقل کردهاند زمانی یکی از طالب بیمار شد .مرحوم حاج شیخ عبادالکریم
حائری  ،دارویش را تهیه کرد و به منزل برد و به خانواده دستور داد که آن را آمااده کنناد .ساپس
1
خودش دارو را به حجره آن طلبه آورد و حتی به خادمش نداد که بیاورد.
نررکردزیـهدروـشـازم ـارییزرتـینیسـت  




سلیمازیاچ ـازحشـمتنرر ـایـودیـامـورش 2


 .3عفو و صفح

آموزهای دینی ویای جایگاه و اهمیت عفو و بخشاش از خطاهاای یکادیگر اسات؛ زیارا
برقراری رابطه دوستانه میان همنوعان بدون عفو و ذشت امکان ندارد .از این رو عفو و ذشات
از نظر عقل و آموزههای وحیانی ،رفتاری ارزشی و هنجاری پساندیده اسات .خداوناد در آیاات
متعددی بر اهمیت و ارزشمندی عفو و ذشت تأکید کرده و حتی از صاحبان ح خواسته است
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ِّ َ ُ
َ َ
ایئة
که از ح خویش بگذرند و اشتباه دیگران را نادیده بگیرند « َو ال ت ْسات ِوي ال سانة و ال الس
َ
َ
ْادف ْع ِب َّالتي ِهيَ أ ْح َس ُن؛ 3و نیکی و بدی یکسان نیست؛ باه شایوهای کاه آن بهتار اسات ،پاساخ
وی».
یکی از ویژ یهای سیره اجتماعی امام حسن  ،بخشش خطاای دیگاران اسات؛ چنانکاه
وقتی حضرت دید پای وسفند شکسته اسات ،پرساید «چاه کسای شکساته اسات؟» .غاالم
حضرت عرض کرد «من شکستم .میخواستم شما را ناراحت کنم» .حضارت تبسامی کارد و
فرمود «اینها به خاطر این است که تو آزاد نیستی» .سپس او را آزاد کارد و هدیاه خاوبی باه او
داد 4.بر این اساس امام حسن از شیعیان انتظار دارد که نه تنها خطاهای دیگران را به سااد ی
ببخشند؛ بلکه خطای او را با هدیه جبران کنند؛ زیرا قرآن مردم را افزون بر عفو ،به صفح و نادیده
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ
ون أ ْن َیْ ِِ َار َّالل ُاه َل ُک ْام؛ 5و
رفتن خطای دیگران سفارش میکند «و لیعِوا و لیصِ وا أال ت ِ ب
باید که ببخشند و در ذرند .آیا دوست نمیدارید که خداوند شما را بیامرزد؟» .در تفاوت معنایی
«عفو» و «صفح» فتهاند که صفح ،یک مرتبه برتر و بلیغتر از عفو است؛ زیرا در عفو نکاوهش
 .1رضا مختاری ،سعمای فرزانگان ،ص .288
 .2دیوان حافظ ،غزل .2۷8
 .3فصلت .35
 .4باقر شریف قریشی ،حعاة اإلمام الحسن  ،ج  ،1ص .214
 .5نور .22
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زبانی نفی نشده است ،اما در صفح افزون بر بخشش خطا ،به خطاکاار روی خاوش نشاان داده
میشود و هیچ نوع شماتتی نسبت به او انجام نمیشود؛ چنانکه شهید مطهری مینویسد
صفح ...با عفو تفاوت دارد .وقتی کسی کار خطایی میکناد ،هام اساتحقاق معاقباه و
مجازات دارد و هم استحقاق مالمت .عفو ،ذشت از مجازات است؛ ولی صفح یاك
درجه باالتر است .صفح این است کاه انساان ناه تنهاا آن مجاازات معماول را انجاام
ً
نمیدهد؛ بلکه اصال نامش را هم نمیبرد ،به روی طر هم نمیآورد ،اسامش را هام
َّ
نمیبرد و لهذا اولیامالله همیشه مقامی باالتر از عفو دارند؛ یعنی عفو آنها باهصاورت
صفح است.

1

در دوران زعامت آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی در شبی از شبها که ایشان در نجاف
اشر نماز مغرب و عشا را به جماعت میخواندند ،شخصی بین دو نماز فرزند ایشان را شاهید
کرد .وقتی این پیرمرد هفتاد ساله از شهادت فرزندش بااخبر شاد ،بسایار بردبااری و صابوری و
بزر واری از خود نشان داد و فرمود «ال حول و ال قوی اال بالله» و نماز عشا را خواند و قاتل فرزند
2
را هم عفو کرد.
چـــارهدرـــ یـــالنبـ َ
ــودســـتم  


یـــیرایـــیســهلیاکـــنــزا 

چاره،احسازیاکـوعًـووکـرم 3
َ
َ
نالـیمـناسـا  4
ردیاحس
اترم
ِ


 .4بخشش مالی

بذل و بخشش در راه خدا ،یکی از ویژ یهای اخالقی امام حسن است که زبانزد خاص
و عام میباشد تا آنجا که امام به «کریم» موصو شد .البته همه ائمه کاریم بودناد ،اماا
کریم بودن امام حسن مجتبی صفات دیگرش را تحتالشعاع قارار داد؛ چنانکاه اماام در
طول عمر خود دو بار اموال خود را در راه خدا تقسیم کردند و سه بار نیز روت خود را با فقارا باه
َ
َ
طور مساوی تقسیم نمود 5.در روایتی آمده است «خ َر َجِال َه َس ُنِب ُن َِع ِلل ٍّ ِ ِ ِملن َِم ِال ِله َِم َّلرتي ِن َِوِ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اتِِ...؛ 6آن حضرت دو بار تمامی دارایی خویش را در راه خدا دادند و سه
قاسمِِاللهِِمالهِِثهثِِم َّر ٍ
 .1مرتضی مطهری ،مجمومه آثار ،ج  ،2۷ص . 390
 .2رضا مختاری ،سعمای فرزانگان ،ص  2۷3و .2۷4
 .3محمد مولوی بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر ششم ،بیت .2990
 .4مصلحالدین سعدی ،اوستان ،باب دوم ،بخش .23
 .5مهدی پیشوایی ،سعره پعشوایان ،ص  90و .91
 .6محمد بن علی ابن شهرآشوب مازندرانی ،مناقب آ أایطالب  ،ج  ،4ص .14
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بار اموال خود را با خدا تقسیم کردند .»...نقل شده است امام حسن سوار اسب زیبایی باود،
فردی دست بر سر اسب کشید و فت «میخواهم صاحب آن باشم» .حضرت از اسب پاایین
1
آمد و اسب را به او بخشید.
بخشش تنها این نیست که انسان به فقرا کمک مالی کند؛ بلکه اهی واسطه ری ،راهنماایی
و وادار کردن دیگران به انفاق ،کمتر از خود انفاق اواب نادارد .ااهی ائماه چناین روشای
ً
داشتند .روزی فقیری از امام حسن درخواست کمک کرد .اتفاقا در آن هنگام امام پولی در
بساط نداشت و از طر دیگر از اینکه فرد تهیدستی از در خانهاش نا امید بر ردد ،ابا داشات؛ از
این رو فرمود «آیا حاضری تو را به کاری راهنمایی کنم که به مقصودت برسی؟» .عارض کارد
«چه کاری؟» .فرمود «امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و او عزادار شده و هنوز کسی به او تسلیت
نگفته است .نزد وی برو و با سخنانی که به تو یاد میدهم ،به وی تسلیت بگاو کاه از ایان راه باه
هد خود میرسی» .عرض کرد «چگونه تسلیت بگویم؟» .فرمود «وقتی نزد خلیفه رسیدی،
بگو خدا را سپاس که او را با نشستن تو بر قبرش پوشیده داشت و با نشستنش بر قبرت مورد هتک
حرمت قرار نداد؛ یعنی ا ر دخترت پیش از تو از دنیا رفته و زیر خاک پنهان شده ،در عوض زیار
سایه پدر بوده؛ ولی ا ر تو پیش از او از دنیا میرفتی ،دخترت پس از مرگ تاو درباهدر میشاد و
ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شود» .مرد فقیر به ایان ترتیاب عمال کارد .ایان جملاههای
عاطفی در روان خلیفه ا ر عمیقای بار جاای نهااد و از حازن و انادوه وی کاسات و دساتور داد
جایزهای به مرد فقیر بدهند .آن اه پرسید «این سخن از آن خودت بود؟» .فت «نه ،حسن بن
علی آن را به من آموخته است» .خلیفه فت «راست می اویی .او منباع ساخنان فصایح و
2
شیرین است».
امام حسن سعی میکرد ضمن تشوی دیگران به دستگیری از مستمندان ،موارد انفااق را
ً
نیز بیان کند؛ زیرا امام با این کار عمال به نیازمندان میفهماند که جز در موارد خاص تقاضای
کمک نکنند؛ زیرا ممکن است این امر موجب تنبلی انسان شود .روزی عثماان در کناار مساجد
نشسته بود ،مرد فقیری از او کمک مالی خواست .عثمان پنج درهام باه وی داد .آن فقیار فات
«مرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک بیشتری کند» .عثمان به امام حسن و اماام حساین
 .1همان ،ص .35۷
 .2محمدباقر مجلسی ،زندگانی حلارت زهارا
روحانی علیآبادی ،ص .396

و اماام حسان

(ترجماه ج  43بحااراألنوار) ،ترجماه محماد
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اشاره کرد .وی پیش ایشان رفت و درخواست کمک نمود .امام مجتبی فرماود «درخواسات
کردن از دیگران جایز نیست ،مگر در سه مورد دیهای به ردن انساان باشاد کاه از پرداخات آن
عاجز است یا بدهی و َدینی کمرشکن داشته باشد که توان ادای آن را ندارد و یاا فقیار و درماناده
ردد و دستش به جایی نرسد .کدام یک از این موارد برای تو پیش آماده اسات؟» .عارض کارد
ً
«اتفاقا رفتاری من یکی از همین سه چیز است .آن اه حضرت پنجاه دینار به وی داد و به پیروی
از آن حضرت ،امام حسین چهل و نه دینار به وی عطا کردند .فقیار هنگاام بر شات از کناار
عثمان ذشت ،عثمان فت «چه کردی؟» .جواب داد «تو کمک کردی ،ولی هایچ نپرسایدی
پول را برای چه منظوری میخواهم؟ اما امام حسن در مورد مصر پول از مان ساؤال کارد؛
آن اه پنجاه دینار عطا فرمود» .عثمان فت «این خانادان کاانون علام و حکمات و سرچشامه
1
نیکی و فضیلت هستند .نظیر آنها را کی میتوان یافت؟».

آیــرو رتــزنـــاردآزکــهدر ــرصــبحوکــام  
ُ
پشـترایهـردونـازخـممیک ــ 3

پی ِ دونـاز2،





 .5رعایت ادب در نشست و برخاست

آداب معاشرت ،نمایش از رفتار انسان در رواباط اجتمااعی و حضاور در جماع اسات .در
بسیاری از موقعیتها ،رعایت جزییترین مسائل اخالقی میتواند سبب جلاب دیگاران شاود و
محبوبیت اجتماعی انسان را افزایش دهد .بر این اساس یکی از آداب اجتماعی ،رعایت حرمت
انسان است که در نشست و برخواست و همصحبت شدن با دیگاران ظهاور میکناد؛ یعنای در
آموزههای دینی حسن معاشرت تا بدان اندازه سترده و دقی است که حتی چگونگی برخورد باا
یک تازهوارد از مجلس و جا باز کردن برای وی مورد توجه قرار رفته اسات .یکای از آموزههاای
سیره اجتماعی امام مجتبای  ،رعایات آداب نشسات و برخاسات اسات؛ یعنای اماام

در

جزییترین مسائل مانند نشست و برخاست ،آداب اجتماعی را رعایت میکرد تا الگویی برای ما
شیعیان باشد .نقل شده است که روزی اماام حسان
خواست از آنجا برود ،فقیری وارد شد .امام
 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،43ص .262
 .2حقیران ،فرومایگان.
 .3فرخی یزدی.

در مکاانی نشساته باود و هنگاامی کاه

به آن مرد فقیر خوشآمد فت و باا او مالطفات

  174رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

کرد و سپس به او فرمود «ای مرد! تو وقتی نشستی که ما برای رفتن برخاستیم ،آیا اجازه رفاتن باه
من میدهی؟» .مرد فقیر عرض کرد «آری ،ای پسر رسولخدا».
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 .6رعایت حقوق حیوانات

حیوانات ،موجودات زندهای هستند که برخی از آنها به انسانها خدمت میکنند .از این رو
در آموزههای دینی برای حیواناات حقاوق تعریاف شاده اسات کاه از جملاه آن ،تاأمین غاذای
َّ
َ َ ُ َّ ُ َ
َّ
َ
اِمنِِ َد َّاب ٍة ِِإَل َِو ِِليَِِتسألِِالل َهِِک ِِ َص َلباحِالل ُه َّلمِار ُزق ِنليِ
آنهاست؛ چنانکه پیامبر فرموده است «م ِ
ٍ
َ ً َ ً
ها ُِیشب ُعن َ َ َ َ ُ
اء؛ 2هیچ جنبندهای نیست ،جز آنکه هر صابح
يِم َنِال َم ِ ِ
م ِليكاِص ِال
يِمنِالعل ِفِوِیر ِو ِین ِ
ِ ِ ِ
از پرورد ار درخواست میکند خدایا! صاحبی نیکوکار نصیبم کن که سیر و سیرابم سازد» .امام
باقر نیز فرموده است «خدای واال سیراب کردن تشنگان را دوست دارد و کسای کاه حیاوانی
تشنهکام یا جز آن را سیراب کند ،خدا او را در روزی که ساایهای جاز ساایه او نیسات؛ در ساایه
عرش خود جای میدهد» 3.بر این اساس امام حسن با حیوانات کریماناه برخاورد میکارد؛
چنانکه نجیح می وید
حسن بن علی

را دیدم که غاذا میخاورد و ساگی کناار اوسات .هار لقماهای کاه

میخورد ،لقمهای به سگ میدهد .عرض کردم آیا اجاازه میدهای ساگ را باا سانگ
ُ
برانم؟ حضرت فرمود « َدع ُهِِإ ِّنيِِ َ َأس َتهييِِم َنِِ َّاللهِِ َع َّز َِو َِجل َ ِِ َأنِِ َی ُك َ
لونِِ ُذ ُ
وِروحِِ َینظ ُلرِ
ِ
ِ ِ
َ ُ ِ
ٍ
ََ ُُ ُ
ُ ُ 4
ِفيِِ َوج ِهيِِ َوِأناِآک ِِث َمَِِلِأط ِعم ِه؛ آن سگ را به حال خود وا اذار .مان از خادا شارم
دارم که حیوان دارای روحی به من نگاه کند و من چیزی بخورم و به آن حیوان ندهم».

ُ
در روایت دیگری آمده است که روزی امام دید غالمای قارص ناانی در دسات داشات،
تکهای خود میخورد و تکهای به سگی که پیش رویش بود ،میداد .امام از انگیزهاش پرسید،
غالم فت «از خدا شرم دارم خود بخورم و به آن سگ چیزی نادهم» .اماام پایش ماوالی
غالم رفت و غالم را با باغی که در آن زند ی میکرد ،خرید .سپس غالم را آزاد کرد و باغ را باه او
5
بخشید.
 .1سید هاشم رسولی محالتی ،زندگانی امام حسن  ،ص .330
 .2محمد بن علی صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،2ص .289
 .3حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .135
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراألنوار ،ج  ،53ص .352
 .5سید هاشم رسولی محالتی ،زندگانی امام حسن مجتبی  ،ص .336
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