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 النبیدر عصر حضور در مدینه ؟ع؟وضعيت اقتصادی امام حسن مجتبی

 2سورشجانیزاده ، شهناز کریم1فاطمه ضيایی 

 چكيده

های زندگی پس از در سال ؟ع؟پژوهش حاضر، وضعيت اقتصادی امام حسن مجتبی
متأسللفانه در اذهان عمومی، بخشللی از . کندصلللح در مدینه تا شللهادت را بررسللی می

بسلللته و به ابعاد قشکه بيشلللتر به صللللح ایشلللان مربوط اسلللت ن ؟ع؟تاریخ امام حسلللن
جویی و ایشللللان غير از مصللللالحه. ر اشللللاره شللللده اسللللتکمت ؟ع؟دیگری از زندگی امام

های سللللتوده دیگری مانند جود و کرم فراوان نيز یابی امت اسللللالمی خصلللللتمصلللللت
و محصللللول  ؟ع؟منللابع درآمللد ایشللللللان بيشللللتر از موقوفللات اميرالملمنين. داشللللللت
ای که بخش اعظم آن صللللرف نياز گونههم بههای شللللخصللللی ایشللللان بود آنفعاليت
همه این امام باوجود این. زندگی خودش شلللد نه مصلللارف شلللخصلللیمندان میمسلللت
 . ای داشتمالی، زندگی بسيار ساده و زاهدانه منابع

گان کليدی:   . النبی، مدینه؟ع؟وضعيت اقتصادی، امام حسن مجتبیواژ

 مقدمه . 1
. ها الگویی راهبردی اسللللتسللللبک حيات و روش زندگی امامان شلللليعه از همه جهات برای مسلللللمان

امام . است ؟ع؟گرفتن از حيات امام حسنیکی از این الگوها درس. بنابراین، شناخت آنها ضروری است
 10امامت امت را قریب به  چندماهی خالفت مسلمين را بردوش داشت و پس از آن، ؟ع؟حسن مجتبی

کم جور درطول این مدت با اینکه تحت فشلار رفتارها و سلياسلت. سلال برعهده داشلت های ظالمانه حا
. مشغول بودسفيان بود شجاعانه و خردمندانه و مدبرانه به رهبری جامعه اسالمی بن ابییعنی، معاویه
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کرد تا اق و اراده، صللللرف خلق نيازمند خدا میامت اسللللالمی، تمام زندگی خویش را با اشللللتي رئوف ماما
ایی خود را با مردم داربار تمام ایشلللان چندین. ها افتادکه آوازه بخشلللش و کرم ایشلللان بر سلللر زبانجایی

این درحالی اسللت که با کمال تأسللخ در بعضللی از متون . تقسلليم کرد و بسللياری از نيازمندان را غنی کرد
اند مانند همسرگزینی فراوان که نشان از اشتغال به داده ؟ع؟ا به امام حسنها رتاریخی، بدترین نسبت

جهت آن اسللللت تا چهره های ناروا بهاین نسللللبت. ددارهای کالن و گزاف و دنياطلبی بارگی و خرجزن
حالت، سللبک، شلليوه و  ،نگارنده های ناروابرای رد این نسللبت. کننددار سللخاوتمندانه ایشللان را خدشلله

 . کندوضعيت اقتصادی و نوب زندگی ایشان را بررسی می
ای شده است ازجمله مقاله ؟ع؟هایی به وضعيت اقتصادی امام حسنها اشارهدر برخی پژوهش 

در این مقاله . ات فروشانیاثر معصومه اخالقی و نعمت ؟ع؟باعنوان سبک زندگی اقتصادی امام حسن
رو جزئيات و مخارج امام گزارشللللی داده شللللده اسللللت، اما مقاله پیش هاداراییی و خالصلللله از بسلللليار کل

بيشتری از وضعيت اقتصادی، مخارج امام، منابع مالی، سبک و منش شخصی زندگی امام و کمک به 
ین شللهر اسللکان در او امام پس از صلللح و بازگشللت به مدینه کند. را بررسللی میالنبی نيازمندان در مدینه

رود که درآمدش از موقوفات و صدقات گمان می. های مالی داشتانند هر فرد دیگری مخارج و درآمدم
عمده مخارج اصلللی ایشللان به اقشللار ضللعيخ تعلق داشللت و بين آنها . های شللخصللی بودو نيز فعاليت
پژوهش  هدف از . آالیشللللی داشللللتاین درحالی اسللللت که امام خود، زندگی سللللاده و بی. شللللدتوزیع می

های زندگی پس از صلح در مدینه است تا اوج در سال ؟ع؟حاضر، تبيین وضعيت اقتصادی امام حسن
 مشخص شود.  مندان به این موضوببرای عالقه ؟ع؟مندی و بخشش امام حسنسخاوت

 ؟ع؟آشنایی با ادوار زندگی و جایگاه سياسی و اجتماعی امام حسن مجتبی. 2
در پانزدهم رمضلللان سلللال سلللوم هجری در شلللهر مدینه و در خانواده رسلللالت و  ؟ع؟امام حسلللن مجتبی

مادر ایشللللان تنها دختر پیامبر از . دنيا آمدامامت و محل فرود و صللللعود فرشللللتگان و مأموران الهی به
نخسللللتين وصللللی رسللللول  ؟ع؟و پدرش اميرالملمنين ؟اهع؟، حضللللرت فاطمه زهرا ؟اهع؟حضللللرت خدیجه 

کی از عالقه سللعد گزارش( ابن5/255، 1410سللعد، )ابن. بود دو فرزند آن او اولين. خداسللت های تاریخ حا
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دو بزرگوار را فرزندان خود این ؟ص؟پیامبر . اسلللت ؟ع؟و امام حسلللين ؟ع؟به امام حسلللن ؟ص؟زیاد پیامبر 
ز رحلت او پس ا. سللالگی محضللر مبارک پدربزرپ خود را درک کرد 8تا سللن  ؟ع؟امام حسللن. دانسللتمی

 ؟ع؟تحت سرپرستی و تربيت مستقيم اميرالملمنين ؟اهع؟و شهادت حضرت فاطمه  ؟ص؟پیامبر اسالم 
او در تمام . را درک کند ؟ع؟کامل امامت و خالفت پدرش امام علی وی توفيق یافت که دوره. قرار گرفت

همسو با ایشان بود و ... و ی وار کنار پدر بود و در مسائل سياسی، عيادی، نظاملحظات عمر امام، سایه
گوار و شيرین و گوارای دوران امام علی  . حضور فعال داشت ؟ع؟در همه اتفاقات تلخ و نا

امام . شلللد یتيمهجری  40رمضلللان سلللال  21سلللالگی در تاریخ  27در سلللن  ؟ع؟امام حسلللن مجتبی 
امللام حسللللن . دشللللهللادت رسلللليللدر این تللاریخ، توسللللط ابن ملجم مرادی یکی از خوارج بلله ؟ع؟علی

چون امام . شددار عهدهپس از شهادت ایشان، امامت، رهبری و خالفت جامعه اسالمی را  ؟ع؟مجتبی
خالفت ظاهری امام حسللللن . تحویل داد ؟ع؟این مقام را به فرزند خود امام حسللللن مجتبی ؟ع؟علی

که بن ابیمعاویه. ماه طول کشلللليدقریب به شللللش ؟ع؟مجتبی دشللللمن سللللرسللللخت سللللفيان اموی 
ک ایشللان بود از شللرایط به ؟ع؟اميرالملمنين کسللب  وجود آمده سللوءاسللتفاد کرد و به طمعو خاندان پا
وی با ایجاد . را آغاز کرد لشکر کشيد و جند داخلی ؟ع؟به عراق، مقر حکومت امام حسن قدرت از شام

معاویه از . شللد ؟ع؟ی امام حسللنزدن جمعيت سللپاه امام، مانع پیروزهای پنهانی و علنی و برهمتوطئه
این موضوب . درون سپاه، امام را توسط وعده و وعيد متزلزل ساخت و درميان سپاه او اختالف ایجاد کرد

 . با معاویه کرد امام را مجبور به پذیریرش صلح ناخواسته و تحميلی
ندگی خود را وی پس از امضللللای مواد صلللللح تحميلی با معاویه مکان ز بيتاهلو  ؟ع؟امام حسللللن 

با اینکه امام دسللللت از خالفت مدینه ترک کرد. دليل شللللهر کوفه را به مقصللللد شللللهر همينبه. تغيیر داد
سللپرده بود، اما معاویه همچنان امام را تحت نظر داشللت و  را به سللردمدار شللامآنظاهری کشلليده بود و 

در . داشلللتشللليعيان وی روا میو  ؟ع؟بيترا بر اهل و شلللکنجهترین فشلللارهای روحی، جسلللمی سلللخت
زندگی کردند  و شيعيان وی در نهایت اختناق ؟ع؟بيت، اهل؟ع؟سال امامت امام حسنطول مدت ده

های جعده که فریفته وعدهی خویش امنيت نداشلللت و توسلللط همسلللرش و امام حتی در بيت شلللخصللل
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سلللال، ایشلللان در طی این ده. رسللليدشلللهادت ه بود مظلومانه با زهری کشلللنده بهفریبنده معاویه شلللد
های فرهنگی و اجتماعی خود را درجهت رشللللد اسللللالم و مسلللللمانان و دسللللتگيری بينوایان و فعاليت

 . با جدیت ادامه داد محرومان جامعه اسالمی

 امام حسن مجتبی و توليت موقوفات و صدقات . 1-2
او سلللپرده شلللده بود سلللرپرسلللتی و  که ازسلللوی پدرش به ؟ع؟های امام حسلللن مجتبییکی از مسلللئوليت

در وصيت خویش، فرزند بزرپ خود امام  ؟ع؟اميرالملمنين. بود ؟ع؟توليت موقوفات اميرالملمنين علی
کرددار را عهللده ؟ع؟حسلللللن هملله این موقوفللات دو بخش بود: موقوفللات خود . این مسلللللئوليللت 

ان خود آنها را احداث کرده بود و چاه، چشللللمه، نخل و دیگر چيزهایی که ایشلللل مانند ؟ع؟اميرالملمنين
جا مانده بود مثل چشللمه ینبع، به ؟اهع؟و حضللرت فاطمه  ؟ص؟برخی دیگر نيز موقوفاتی بود که از پیامبر 

طی فرمانی  ؟ع؟اميرالملمنين. عهده اميرالملمنين بودابراهيم که توليتش بهگانه، مشربه امباغات هفت
دهد )وصللللی من بن علی سللللفارش مرا انجام میمن( حسللللن )پس از  و »: فرمایدمی ؟ع؟به امام حسللللن

کند و به های خود( صللرف میطور شللایسللته )طبق دسللتور شللرب در نيازمندییم بهیاسللت( از مال و دارا
گر برای حسللن پیشللامدی نمود مسللتحقين و سللزاواران می و حسللين زنده اسللت  نيا رفتد از و بخشللد و ا
)حسللن و : دهد و برای دو پسللر فاطمهاوسللت و سللفارشللم را مانند او انجام می ،وصللی من بعد از حسللن

ی من به همان مقدار یاز دارا. ر پسران علی استیکه برای سااست آن  ؟ع؟از بخشش علی ؟ع؟حسين
آوردن دستبرای به دهند بردارند و اینکه تصدی این کار را به دو پسر فاطمه دادمکه به دیگر برادران می

کرم خ . و پاس احترام او و شرافت خویشاوندی با آن حضرت است ؟ص؟شنودی خدا و تقرب به پیغمبر ا
اینلک این ملال را  ؟ع؟حسللللن اسلللللت کنلد بلا آنکله تصلللللدی این ملال را بله او دادهشللللرط می ؟ع؟املام
شللده  دهمومور گشللته و راه نأرا در آنچه به آن مباقی بگذارد )نفروشللد( و ميوه آن ،ه هسللتکوریطهمان
تا همه زمين  ها را نفروشدهای درخت خرمای این دهکند که نهالی از زادهصرف نماید و شرط می ،است

  (.874، 24، نامه1365االسالم اصفهانی، )فيی« آباد گردد
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کم اسللللت که باید برای حفظ امامت و زعامت و خاندان  حقيقت این تصللللدی برای اموال امام و حا
حفظ شلللود و حقوق و صلللدقات به اهلش برسلللد و این منصلللب از شلللئونات و  ؟مهع؟بيتپرفضللليلت اهل

گر غير از این  ؟ع؟و سپس امام حسين ؟ع؟های امام است که به امام حسنمسئوليت سپرده است. ا
این اموال تحت  (123، ص1386معنا ندارد. )زمانی،  ؟ص؟باشلللد خشلللنودی خدا و تکریم خاندان پیامبر 

کرد؛ بود و او طبق صال  خویش از آن در راه خدا و اسالم و مسلمين استفاده می ؟ع؟اختيار امام حسن
 . کسی دیگر به مشکالت واقعی جامعه بصيرت نداشت ؟ع؟زیرا جز امام

  ؟ص؟موقوفات و صدقات پیامبر . 2-2
 ؟ع؟گانه امام حسنهای هفتباغ. 1-2-2
هایی ابراهيم بود هدیهميثب، برقه، حسللللنی و مشللللربه امها که شللللامل: عواف، صللللافيه، دالل، این باغ

که به رسللللول خدا بنی مخيریق از طایفه. بود ؟ص؟مخيریق یهودی به پیامبر   ؟ص؟نظير و یک عالم بود 
که از شللللهر مدینه به فرمان رسللللول خدا ( مخيریق، هنگامی27، ص1337یحی، )احمدبن. ایمان آورد

گر من کشللته»ت: رفت، گفبه جند احد می ؟ص؟ اسللت که در راه خدا  ؟ص؟شللدم اموال من مال محمد ا
. مخيریق به ميدان جند رفت و کشته شد(. 5/290، 1995؛ حموی، 190، ص1369صرف کند )واقدی، 

 مشللللربه. (7/181، 1385اثير، )ابن« مخيریق، بهترین قوم یهود بود»درباره وی فرمود:  ؟ص؟رسللللول خدا 
هنگام که مادر ابراهيم )فرزند رسلللول خدا( که ایشلللان همان ماریه قبطيه اسلللت به ابراهيم باغی اسلللتام

این . علت به این نام نهاده شللللدهمينبه. های آن مشللللربه چند انداختدرد زایمان به چوبی از چوب
اعواف، جایگاهی اسللللت در نزدیکی (. 186، ص1380چوب امروزه در مشللللربه مشللللخص اسللللت )نميری، 

و اعواف نيز  حسنی. (126، ص1386شده است )زمانی، می نگهداریال اهل مدینه در آن مدینه که امو
برقه و ميثب، همان دو باغی است که سلمان فارسی درختانش را کاشت که . شدنداز مهروز آبياری می

این  ؟ص؟رسللللول خدا (. 174، ص1380شللللد )نميری،  ؟ص؟درزمره اموال یهودیان بود و از آن رسللللول خدا 
 . هجری وقخ کرد 7هفت باغ را در سال 
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 نضير های بنیثروت. 2-2-2
که پس از تبعيد و کوچهایی بوها و چاهها، باغاین اموال، زمين نضللللير از مدینه کردن یهودیان بنید 

اختصاص یافت و ایشان نيز از غنایم این اراضی بخشی  ؟ص؟مسلمانان، به پیامبر  خيانتشان بهخاطر به
آن بخشلللی که متعلق به . را به خود و بخشلللی را هم به نيازمندان جامعه مسللللمين اختصلللاص داده بود

. کردالقربی تقسلللليم کرد و الباقی را بين مسللللتمندان خيرات میان و ذویخودشللللان بود را بين خویشلللل
اش کرد و اضلافههمچنين مصلرف سلاليانه خرما و جو همسلران و فرزندان عبدالمطلب را از آن تأمين می

با این اموال، تاحدی مسلللمانان را در گشللایش  ؟ص؟رسللول خدا . کردرا صللرف خرید تجهيزات جنگی می
 (2/280، 1369اقدی، )و. قرار داد

 خيبر  هایسرزمين و باغ. 3-2-2
هلای مسللللتحکم جنگی و ملدینلله بود کله پس از فتح قلعلله شللللهر  هلا هم متعلق بله یهودیلاناین ملللک
اختصلللاص  ؟ص؟که هفت قلعه بود، سللله قلعه به پیامبر  دسلللت سلللپاه اسلللالممناطق خيبر به غيرنظامی

دو قلعه . گيردخمس به ایشللان تعلق می یعنی، شللد که یکی از آنهادرواقع پنج قلعه به جند فتح . یافت
 ( 4/74، 1419)سمهودی، . دیگر به صلح فتح شد که مختص اموال ایشان قرار گرفت

 محصوالت باغستان بزرگ فدک. 4-2-2

گذاری  بود که درواقع بدون جند به تصرف سپاه اسالم درآمد ؟ص؟های یهودیان به پیامبر این باغ از وا
که حاصلللللخيزی و ثمره ؟ص؟و جزء امالک خاصلللله پیامبر  ، 1387)طبری، . فراوان داشللللت شللللد. باغی 

که تا  ؟اهع؟نيز باغ فدک را به فاطمه زهرا  ؟ص؟( پیامبر 3/1149 مالکيت زمان خالفت ابوبکر در هدیه کرد 
اص یافت و از دختر المال اختصدر زمان ابوبکر، باغ فدک بدون رضایت دختر پیامبر به بيت. ایشان بود

به  دوباره ؟ع؟این باغ در زمان امام حسللن(. 6/46، 1404الحدید، ابیپیامبر سللتمگرانه غصللب شللد )ابن
 . بيت پیامبر بازگردانده نشداهل
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 القریهای وادیهای سرزمينثروت. 5-2-2
از اراضلللی . داشلللت هایی بود که بين شلللهر مدینه و والیت شلللام قرار داشلللت که روسلللتاهای فراوانیزمين

 نشلللينی بود که به پرداخت جزیه راضلللی نشلللدند و سلللرانجام در سلللال هفتم هجری پس از فتحیهودی
تعلق گرفت )حموی،  ؟ص؟القری به پیامبر خمس وادی. دسللللت مسلللللمانان فتح شللللدمناطق خيبر به

جا مانده به ؟ص؟پیامبر  ای از اموالی بود که از اینها خالصه. ( و ازجمله موقوفات ایشان شد5/345، 1995
مصرف مستمندان مسلمين سپرد تا سود آنها را بهدست افرادی از خاندان خویش میبود که آنها را به

 . ملکيت و سرپرستی و نحوه مصرف این اموال با تدبير وی بود ؟ع؟برسانند که درزمان امام حسن

  ؟ع؟اميرالمؤمنينجامانده از موقوفات و صدقات به. 6-2-2
که ازطرف پیامبر  ؟ع؟اميرالملمنين مربوط به و در اختيار داشللللت  ؟اهع؟و فاطمه  ؟ص؟امالک و اموالی را 

و پس از ایشللان نيز به  ؟ع؟و پس از ایشللان به امام حسللين ؟ع؟شللد به امام حسللنصللدقات ایشللان می
گللذار کرد ؟اهع؟از فرزنللدان فللاطملله  ترین فرزنللدیصلللللالح ( همچنين امالک و 9/145، 1407ی، )طوسلللل. وا
های کشلاورزی حضلرت نيز بود که خودش آنها را احداث کرده بود و محصلوالت آنها را در راه اسلالم زمين

 شرا زیر است:طور خالصه بهاموال و تملکات حضرت به. کردخرج می
ب سرسبزی های چشمدارهای ذوات العشرات یعنی، اراضی که حره الرجالء، القصيبه، چاه - ها و مزار

هللای ای چشللللمللهدارای بود کلله منطقلله ینبع، منطقلله. کرده بودآنهللا را وقخ  ؟ع؟بود کلله اميرالملمنين
گون بود و افراد زیادی نيز در آنجا سکونت داشتند که  ای زراعت و درختکاری دارمتعدد و روستاهای گونا

شللللده توسللللط اميرالملمنين مناطق، همه وقخ این(. 128، ص1386)زمانی، . های فراوانی بودندو نخل
گذار شد ؟ع؟بودند که توليت آن به فرزندش امام حسن غات را پدید يب  َغ ب ُ ،در ینبع ؟ع؟اميرالملمنين. وا

نللام ی بللهاچشللللملله :هللایی اسلللللت کلله از آن جمللله اسلللللتهللا و چشللللمللهچللاهه مجموعلل، آورد. بغيبغللات
ک، چشلللمها خيخ ای قطعه ،ه در آنک نام خيخ بسلللطاسی دیگر بهاليلی و چشلللمهنام خيخ ای بهْلرا

  .نخلستان در جوار چشمه است
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و اراضللی آنها را آباد  کرده اسللت حفر  ش آنها راخود ؟ع؟اميرالملمنينهایی اسللت که بغيبغات از چاه
 (1/220، 1380)نميری، . گاه آنها را وقخ کرد. اینها همچنان در شللللمار صللللدقات و اوقاف او بودو آنه کرد

که بود از ینُبع و دیگر امالکش می ؟ع؟الملمنينمخارج ایشللللان با این درآمد به مردم . آمددر کوفه هم 
کرد )ثقفی کرد، اما خودش نان و زیتون با خرما تناول میخورانيد و انفاق میگوشت و خورشت و نان می

هزار دینار بود گفته خود ایشلللللان حدود چهلبه از موقوفاتش ؟ع؟درآمد امام(. 47، ص1373کوفی، 
ناقه در مدینه و َدیمه و ُاَذینه  همچنين صللللحرای َرعيه واْلحسللللن و چشللللمه(. 3/599، 1409)جزری، 
گذار ( که در وصيت129، ص1386؛ زمانی، 224، 1380)نميری،  نامه ایشان نام برده شده را به فرزندش وا

نيز طبق وصيت پدرش از این موقوفات در راه اسالم و مصلحت شریعت و رفع نياز  ؟ع؟امام حسن. کرد
 . کرداستفاده میمستمندان جامعه اسالمی 

  ؟ع؟به امام حسن ؟ع؟جامانده از امام علیهای بهارث. 7-2-2
بيت عنوان ارث برای اهلبه ؟اهع؟و فاطمه زهرا  ؟ع؟، اميرالملمنين علی؟ص؟امالک و اموالی از پیامبر  

به گفته امام . پدر و مادر و همسللللرش به ارث برده بود از  ؟ص؟مانند اموالی که پیامبر . ایشللللان باقی ماند
غير از ملک فدک، اموال دیگری مخصلللوص به خود داشلللت مانند باغی در شلللهر  ؟ص؟، پیامبر ؟ع؟ضلللار

 ( و ایشللان نيز به1/497، 1381رسلليد )اربلی،  ؟اهع؟که به حضللرت زهرا ... مدینه، چهل شللتر، شللش اسللب و 
. بود ؟ع؟ارث رسيده به امام حسن جزء شمشير ذوالفقار هم. دست اميرالملمنين و فرزندانشان سپرد

نام برده اسللت که باید  ؟اهع؟الهی خویش از اموال فاطمه -نامه سللياسللینيز در وصلليت ؟ع؟اميرالملمنين
 ؟اهع؟عنوان اموال فرزندان فاطمه القری بههمچنين از ثلث وادی. در اختيار فرزندان ایشللللان قرار بگيرد

رسلليد، بيشللتر امالک بود و براسللاس  ؟ع؟هایی که به امام حسللنارث(. 14/52، 1368نام برد )طبرسللی، 
گفته ایشان از پدر بزرگوارش تنها هفتصد درهم اضافه عطيای ایشان مانده بود که با آنها قصد خرید یک 

 (. 1/457، 1369خدمتکار برای خانه خود را داشت )کلينی، 



 
   

 

جتبی
ن م

حس
مام 

ی ا
صاد

ت اقت
ضعی

و
 ؟ع؟

دینه
در م

ضور 
ر ح

عص
در 

لنبی
ا

 

77 

 ؟ع؟کشاورزی شخصی امام. 8-2-2
ی از منابع مهم درآمدزای مردم گذشته و آن دار دامحرفه کشاورزی شغلی بود که پس از صدر اسالم  در 

های گذشللللته در این مقاله آمد موقوفات و صللللدقات و که در قسللللمتطورهمان. رفتشللللمار میدوره به
گذار شللده بود ؟ع؟دسللت امام حسللن مجتبیارثيه باعنوان امالک و اراضللی به های این امالک زمين. وا

پس از جریان صلللح  ؟ع؟طبيعی اسللت که امام حسللن مجتبی. بودندهای آبياری ای چشللمهدارزراعی و 
 داشته شدهتحميلی که از کوفه به مدینه مهاجرت کرده بود و از مناسبات سياسی و حکومتی دور نگه

بود مشغول نظارت و کار در این اراضی برای خدمات اجتماعی دینی به نيازمندان باشد تا هم از نزدیک 
های پدر بزرگوارش در توليت این امالک عمل خوبی به وصيتکرده باشد و هم به بر جریان امور نظارت

 . کرده باشد

 المال دولت وقتاز بيت ؟ع؟درآمدهای امام حسن. 9-2-2
به شللروط مالی و  سللفيان کهبن ابیو معاویه ؟ع؟نامه بين امام حسللن مجتبیدر یکی از بندهای صلللح 

المال مسللت نی اسللت که باید به پنج مليون درهم از بيت»ود، آمده اسللت: شللمیمربوط حقوقی بين آنها 
گذار شللللود ؟ع؟امام حسللللن هاشللللم بر بنی. تعلق گيرد ؟ع؟هر سللللال دومليون درهم به امام حسللللين. وا

که مليون درهم به فرزندان کسللانیهر سللال یک. ها و عطاها مقدم باشللندعبدالشللمس در بخشللشبنی
، 1410)دینوری،  «ابگرد باشدداراند، داده شود و این از خراج شهادت رسيدهن بهدر جند جمل و صفي

که درباره این شللللروط مالی در کتب تاریخی، قيل. (3/405، 1385اثير، ؛ ابن1/185 هایی وقالباید گفت 
( و 2/393، 1386اند )جعفریان، ردکرده ؟ع؟ای پیشللللنهاد شللللروط مالی را ازسللللوی اماماسللللت که عده
مبنی بر اینکه چرا  ؟ع؟بن ُصَرد َخزایی به امام حسن مجتبیاند مانند اعتراض سليماندالیلی هم آورده

 (. 3/47، 1417قرار نداده است )بالذری، برای خود از عطاها سهمی 
مقرر کرده باشلللد، مشلللکل المال برای خود و برادرش سلللهمی پذیرش مورد اول و دوم که امام از بيت

هاشللميان اسللت که برای پذیرش آن مغایرتی اسللت، اما بندهای بعدی درخواسللت برای شلليعيان و بنی
یک از مفاد هرصللللورت، معاویه به هيچبه. هميشلللله در فکر چنين افرادی بود ؟ع؟د؛ زیرا امامداروجود ن
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تر ست هرچه سریعخواطمع قدرت و حکومت وی را کر و کور کرده بود و می. نامه اعتنا و عمل نکردصلح
عمل نکرد بلکه بر سلنت خلفای پیشلين که باعث  ؟ص؟تنها به سليره پیامبر او نه. عراق را هم تصلرف کند

یزید را به جانشللللينی خویش منصللللوب کرد و امنيت را . چنين جایگاهی برای وی شللللدند هم باقی نماند
داخت و در آخر نيز امام حسللللن سلللللب نمود و به لعن ایشللللان پر ؟ع؟هم از شلللليعيان اميرالملمنين علی

 (3/45، 1417)بالذری، . را مسموم و شهيد کرد ؟ع؟مجتبی
د به داردانست که معاویه، عهدشکن است و طمع قدرت وی را کور کرده و امکان نهم می ؟ع؟امام 

مطلب و شرایط ایجادشده برای صلح، این  ؟ع؟با نگاهی در تاریخ این امام. نامه پایبند باشدمفاد صلح
ای جز صلح نداشت و شروط صلح هم نوعی اتمام حجت است تا چاره ؟ع؟شود که اماممشخص می

نامه را دریافت معاویه همان زمان که صلح. گمان برده نشود که با ميل خویش چنين صلحی را پذیرفت
کردن شروط را برای خاموشمن »کرد و به اصطال  موافقت کرد به کوفه آمد و بر باالی منبر رفت و گفت: 

کنون همه آنها را زیر پا میدار آتش فتنه و م ، 1417)بالذری، « گذارمبا مردم و ایجاد الفت پذیرفتم، اما ا
من با شللللما برای خواندن نماز و گرفتن روزه و انجام حج و پرداخت زکات »دیگر گفت:  عبارتبه(. 3/44

که شللما از آن کراهت شللم و خدا این را به من عطا کرد درحالیجند نکردم بلکه جنگيدم تا امير شللما با
بن شلللعبه سلللپرد و آنجا را ترک گاه حکومت کوفه را به مغيرهآن(. 16/46، 1404داشلللتيد )ابن ابی الحدید، 

هجری آغاز شلللد در ربيع ا خر  40که در رمضلللان  ؟ع؟پس از این ماجرا خالفت امام حسلللن مجتبی. کرد
 . ماه به پایان رسيداز گذشت حدود هفت هجری پس 41سال 

 ؟ع؟هدایای امام حسن مجتبی. 10-2-2
های تاریخی که دربين کتب ثبت شللللده اسللللت هدایایی ازسللللوی حکومت وقت، براسللللاس برخی گزارش

آمد که ایشلللان هم با تمام خصلللومتی که با معاویه داشلللت هدایای حکومت را می ؟ع؟برای امام حسلللن
که معاویه برای امام حسللللنیک»فرمود:  ؟ع؟ادقامام صلللل. پذیرفتمی و  ؟ع؟و امام حسللللين ؟ع؟بار 

را برای ادای قرض خود اسللللتفاده کرد و الباقی را آن ؟ع؟بن جعفر هدیه فرسللللتاد امام حسللللنعبدات
درباره چنين موضوعی از (. 1/238، 1368)راوندی، « مصرف رسانددرميان خانواده خویش و غالمان به

که غالب و گرفتن چنين بخشللشللی ازسللوی فرد ظالمی »آمده اسللت:  بحاراالنوارمجلسللی در کتاب  عالمه
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و عموم  ؟ع؟دسللللت آمده و بر امامچيره بر مسلللللمانان اسللللت، جایز اسللللت؛ زیرا مال آنها از راه ظلم به
کراه، آن «  کندگاه در راه صللللال  مصللللرف مسلللللمانان واجب اسللللت از وی بگيرند چه به رضللللایت و چه به ا

 (. 2/396، 1392)مجلسی، 
امامان این هدایا . شدهای مختلخ داده میعنوان صله و جایزه به امامان در دورهگونه هدایا بهاین

کمان می کردند، اما المال محروم بودند، کمک میپذیرفتند و به مسللللتمندانی که از حقوق بيترا از حا
گاه بود که با تمام این  آميز از اعطای هدایا، معامله خواسلتند که با روایات اغراقشلرایط، افرادی میباید آ

کردن وجه و جایگاه معاویه بودند و را سللودجویانه معرفی کنند و درپی بزرپ ؟ع؟امام حسللن و مصللالحه
این درحالی اسلللت که امام . خواسلللتندرا می ؟ع؟آوردن شلللخصللليت امام حسلللن مجتبیهمچنين پایین

ایشان تا آخر عمر در . پس از صلح به شهر مدینه رفت و مناسبات دیگری با معاویه نداشت ؟ع؟حسن
اندوزی طلبی و ثروتجاعالن حدیث و عمال حکومتی این روش امام را آسللللایش. مدینه ماندگار شللللد

لی مجبور به صللللح تحمي ؟ع؟( از این مطالب و موضلللوعاتی که امام4/121، 1387)طبری، . معرفی کردند
نظر امنيتی شلللد و در هيچ مناسلللبات حکومتی ازسلللوی معاویه از ایشلللان دعوت نشلللد و هميشللله تحت

که درپی خدشلللللهاین. حکومت معاویه بود، سللللخنی نگفت کبر دار گونه روایات  کردن وجهه سللللبط ا
قبول والیت اسلللت، قابل دار عنوان امام شللليعيان و پرچمکردن جایگاه ایشلللان بهو مخدوش ؟ص؟پیامبر 
 . نيست

 ؟ع؟های امام حسن مجتبیخرج. 11-2-2
ی نيز در راه خدا صرف دارصرف امور خانواده ایشان و امورات شخصی و مق ؟ع؟ی از مخارج امامدارمق
که در هر کاری کسلانی؛ یعنی از افراد خاندان کرامت و بخشلندگی اسلت ؟ع؟امام حسلن. شلده اسلتمی

اطفه، جود و سلللخاوت اسلللت و این مهربانی هم نسلللبت به مردم بود و امام کانون مهر، عیگانه هسلللتند. 
در تأمين نيازهای خانواده خود از زن و  ؟ع؟تردید امام حسللللن مجتبیبی. اشهم نسللللبت به خانواده

 ؟ع؟در بررسی از احوال شخصی خانوادگی امام حسن. کوشيدفرزند و خدمتکاران هرچند کم یا زیاد می
را که البته متفاوت اسللت و قابل نقد  ؟ع؟های امامتعداد ازدواج تاریخیاز منابع  مشللخص شللد که برخی
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( این 1/561، 1381؛ اربلی، 3/35، 1392)مجلسللی، . رسللانندمی بار  300، 90،  70و خدشلله هم هسللتند به 
این درحالی است . هستند قابل قبول نيست ؟ع؟روایات پر از ضد و نقيی که درپی کاهش اعتبار امام

بن جوزی، نفر ذکر کردند )سللللبط 23که منابع معتبر، تعداد فرزندان ایشللللان را با قبول بيشللللترین تعداد 
گر (. 149تا، صبی مورد قبول باشللللد باید تعداد فرزندان هم بيشللللتر از عدد ذکر  70،90،300تعداد ازدواج  ا

همچنين با تعهد مالی که امامان معصوم نسبت به شروط ازدواج و پرداخت مهر . بودشده در منابع می
ی نتيجه راحتتوان بهمی. شللللود این تعداد ازدواج را باور کردهای خود داشللللتند، نمیو نفقه در ازدواج

و فرزندان ایشان در دوره  ؟ع؟گرفت که جعل چنين روایاتی برای تخریب و تحقير شخصيت امام حسن
 . امویان و عباسيان است تا از تخت نامشروب حکومت خویش حفاظت کرده باشند

  ؟ع؟های امام حسن مجتبیها و صدقهبخشش. 12-2-2
هایی که بعد از صلللح در سللال ؟ع؟امام. و بارز اسللتبسلليار پرشللکوه  ؟ع؟این بخش از زندگی امام حسللن

در شللهر مدینه مقيم بود کارهای زیادی درجهت رشللد و بالندگی اسللالم و مسلللمانان انجام داد ازجمله: 
های جود و بخشش.... و رسيدگی به امور نيازمندان و  قرآنپرورش روحی و معنوی افراد و تدریس تفسير 

 ؟ع؟امام حسلن مجتبی. ه شلهرت اعطا و بخشلش ایشلان به همه رسليده بودقدری زیاد بود کایشلان به
های مسلللللم زندگی خود را صللللرف رسلللليدگی به نيازمندان کرده بود؛ زیرا محبت و بخشللللندگی از ویژگی

قلبی بزرپ، ضللللميری پاک و دلی رئوف نسللللبت به دردمندان و  ؟ع؟امام حسللللن. اسللللت ؟مهع؟بيتاهل
نشللينان و ضللعيفان در نهان و آشللکار رسلليدگی ایشللان مانند پدرش به خرابه. بختان جامعه داشللتتيره
 ا»کرد و مصداق آیه: می

َ
ا َوَعاَلن َيّة َفَلُهْم أ ّر  َهار  س 

ْيل  َوالَن 
ْمَواَلُهْم ب الَل 

َ
ُقوَن أ یَن ُیْنف  ذ 

ْم َواَل َخْوف  َل  ه  ْنَد َرب   ْجُرُهْم ع 
ْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن  کوبيد، حتی رو هر سللائل و ناتوانی درب خانه ایشللان را میازاین. ( بود274)بقره: « َعَلْيه 

فقرا براساس خواسته و نيازهایشان . شدندافرادی از دیگر شهرها به اميد بخشش، راهی شهر مدینه می
دین، خرج ازدواج، مصللللارف سللللفر، مداوای مریی و رفع فقر و دیگر نيازها بود ازسللللوی که قرض و ادای 

به  ؟ع؟دليل بود که امام حسن مجتبیهمينبه. گرفتندمساعدت و یاری قرار می مورد کمک، ؟ع؟امام
ها از نيازمندان به دوصللللورت انجام ها و دسللللتگيریاین کمک. معروف شللللد؟مهع؟ بيت لقب کریم اهل

 شد:یم
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طور منظم های شللهدا بههای مسللتمر و هميشللگی بود که به افراد سللالمند، یتيم و خانوادهکمک -
راسلللتا قرار داشلللت و خرج و که موقوفات و صلللدقات اميرالملمنين درهمينهمچنان. شلللدپرداخت می
 . شدمصرف می

این قسلم بخشلش و کرم بسليار زیاد از . شلدماندگان و فقرا داده میهای مقطعی که به درراهکمک -
امام . بيت از ناحيه این بخشلللش زیاد به ایشلللان داده شلللدشلللد و لقب کریم اهلناحيه ایشلللان انجام می

)مغربی، . ایی خود را در راه خدا با نيازمندان تقسللليم کرد و صلللدقه دادداربار، تمام دو تا سللله ؟ع؟حسلللن
. گذاشللتبخشلليد که چيزی برای خودش باقی نمیقدر میآن( گاهی 3/9، 1417؛ بالذری، 3/112، 1409

کرد یا برای بردن عطاها سللللختی قبول میقدر زیاد بود که فرد نيازمند بههای ایشللللان گاهی آنبخشللللش
های زیادی از جود، کرم و سلخاوت این اسلوه ایثار و کرامت تاریخ، نمونه. شلدگرفت و غنی میحمال می

 برخی از آنها بدین شرا است:را ثبت کرده است که 

 بخشش بيش از حد انتظار  (اول
یا هذا! »: فرمود ؟ع؟امام حسللن. خدمت حضللرتش شللرفياب شللد و عرض حاجتی نمود یشللخصلل روزی

، ومعرفتی بما یجب یکبر لدی  ویدی تعجز عن نيلک بما أنت أهله، والک ير فی  حق  سلللللالک یعظم لدی َ
ی ملنه ا حتفال ذات ات عز وجل  قليل، وما  فی ملکی وفاء لشللللکرک، فبن قبلت الميسللللور، ورفعت عن 

فه من واجبک فعل حق درخواسللت تو نزد من بزرپ اسللت و شللناخت من به ، فالنیت؛ وا هتمام بما أتکل 
 کوتاه ،سلللزاوار آنی که تو  یدسلللت من از رسلللاندن آرزوی. آنچه تو نيازمند آن هسلللتی پیش من بزرپ اسلللت

 ،و در ملک من آن مقدار که برای شللکر تو وفا کند اسللت تعالی اندکسلليار در ذات حقکه بدرحالی اسللت
گر آنچه را برای من ميسلللر اسلللت. موجود نيسلللت را بردار ی که آوردن آنبپذیری و از من زحمت فراهم ،ا

ا گفت: ای فرزند رسللللول خدا! من همان اعطای اندک رم. دهبدون زحمت نياز تو را برآورم، انجام می
 ؟ع؟پذیرم. امام حسلللنبرای عطيه و عنایت تو سلللپاسلللگزارم و بر آنچه منع کنی عذرت را می و  پذیرممی

 .د و سلليصللدهزار درهم شللدکراو محاسللبه . وکيل خود را خواسللت تا مقدار مصللرفی خود را محاسللبه کند
ردای مبارک خود را  حضلللرت. ا را بردارندهن مرد دو نفر حمال آورد تا آن دینارها و درهم: آحضلللرت فرمود
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غالمان حضللرت گفتند: سللوگند به خدا! نزد ما حتی یک درهم هم باقی . عنوان اجرت به حماالن دادبه
ی أرجو أن یکون لی عند ات أجر  عظيم»: فرمود ؟ع؟امام حسللللن. نماند ولی من از پیشللللگاه خدای ؛ لکن 

 (. 1/460، 1384)مستنبط، « متعال اميد دارم که پاداش بزرگی داشته باشم

 ؟ع؟فقر نزد امام حسن نامبه دادخواهی از دشمنی (دوم

اش را تحت فشللار گرفته رحمانه زندگیشللکایت کرد که بی ؟ع؟فردی از دشللمنش به محضللر امام حسللن
او، کيسللت؟ و مرد جواب داد از فقر و نداری اسللت که توانم را بریده اسللت، امام »اسللت. امام به وی گفت: 

ای سللللر مبارک را به زیر انداخت و به خادمش فرمود: هرچه داری بياور. پانصللللد درهم به او داد و لحظه
مّا؛» فرمود: تی أقسللمت بها علی  متی أتاک خصللمک جائرّا إال  ما أتيتنی منه متظل  تو  بحق  هذه اْلقسللام ال 

سللوی تو آمد نزد دهم هرموقع این دشللمن بهرا به حق همان سللوگندهایی که به من دادی، سللوگند می
 (. 1/462، 1384)مستنبط، « من بيا و دادخواهی کن

  آزادی به کنيزان و غلمان بخشيدن(سوم

گلی که از کنيزی دریافت کرد وی را بهتر از  بهای شللاخهبه پرمهر و عطوفت ؟ع؟امام حسللن مجتبی
را که خطا کرده بود، بخشيد و بخشش غالمی  ؟ع؟آنچه دریافت کرد، داد و ایشان را آزادی بخشيد. امام

 (1/458، 1384را با آزادی وی نشان داد. )مستنبط، 

گاهبه مرد شامی  ؟ع؟محبت امام حسن مجتبی (چهارم   ناآ

گفتن به حضللرت می ؟ع؟نه چشللمش به امام حسللندر شللهر مدی مردی شللامی افتد و شللروب به ناسللزا
گمانم تو در این شللللهر غریبی و به اشللللتباه »گوید: زند و به وی میکند. امام به او لبخندی پرمهر میمی

گر از ما چيزی بخواهی تو را راهنمایی می گر گرسلللنه برخی چيزها در ذهن تو جای گرفته اسلللت. ا کنيم و ا
گر محتاج باشی تو را بیرا سير خواهيم کرد. برهنه باشی تو را میباشی تو  گر نيازت میپوشانيم. ا کنيم و ا
گر حاجتای، پناهت میشلللدهرانده گر مرکبداری برآورده میدهيم و ا حرکت درآوری خود را به کنيم و ا

آميز . از این برخورد محبتکه در مدینه هسللللتی ميهمان ما باشللللی برای تو بهتر خواهد بودو تا زمانی
ترین خلق نزد من وی شلللرمنده شلللد و به گریه افتاد و گفت: تا پیش از این، تو و پدرت دشلللمن ؟ع؟امام
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کنون محبوب داند که رسالت و خالفت خویش را ترین خلق خدا نزد من هستيد. خدا خود میبودید و ا
که مدینه را ترک کرد از محبان و معتقدان خاندان او مهمان حضللللرت بود و تا زمانی«. در کجا قرار دهد

شللده های ثبت(. این روایت یکی از مشللهورترین روایت1/291، 1393، گردید )قمی ؟ع؟بيتنبوت و اهل
یک برخورد برای در همين ؟ع؟وخو و محبت حضلللرت در کتب تاریخی اسلللت. مکارم اخالق اماماز خلق

 زند. هر کسی که تفکر کند، موج می

  و خجالت از مرد فقير  ؟ع؟هزاری امام حسنبخشش دوازده (پنجم

رسللليد و اظهار فقر و پریشلللانی کرد. امام خازن خویش را طلبيد که چه  ؟ع؟مردی خدمت امام حسلللن»
همه را به این مرد فقير بده. من فرمود:  ؟ع؟هزار درهم. اماممقدار مال نزدش هسللت. وی گفت: دوازده

را به او گفت: تو آن ؟ع؟ماند. امامکشللللم. خازن گفت: دیگر چيزی برای نفقه باقی نمیاز او خجالت می
آن پول را به مرد داد و عذرخواهی کرد و فرمود:  ؟ع؟ظن داشته و اميدوار باش. امامبده و به خدا حسن

 (1/292، 1393، )قمی«. ه داشتيم، دادیمقدری کما حق تو را ندادیم، اما به

 ؟ع؟بخشش پیش از درخواست امام حسن مجتبی (ششم
فرمود: هرآنچه در صللندوق اسللت به او  ؟ع؟آمد و نشللسللت. امام ؟ع؟نشللين نزد امامیکی از اعراب بادیه»

گفت: موالی من! نشلين هزار درهم بود که همه را به او دادند. عرب بادیهبدهيد. در آن صلندوق بيسلت
درقالب شللللعری فرمود: دسللللتان ما پیش از  ؟ع؟نگذاشللللتی نيازم را بگویم و زبان سللللتایش بازکنم. امام

، 1379شهرآشوب، )ابن«. کند بریزدکند تا مبادا آبروی کسی که درخواست میدرخواست، بخشش می
4/16) 

  ؟ع؟زندگی ساده امام حسن مجتبی. 3
اینکه وضعيت اقتصادی مناسبی داشت و اموال را تحت تملک داشت،  با وجود ؟ع؟امام حسن مجتبی
ای داشته باشد. آالیش و سادهرغبتی شدید ایشان به دنيا سبب شده بود که زندگی بیاما زهد باال و بی

( مدرک از یاران 151، ص1407ایشان را زاهدترین فرد روزگار خویش معرفی کرد. )حلی،  ؟ع؟امام صادق
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و سپس  ؟ع؟عباس بودیم که امام حسن و امام حسينروزی در باغ ابن»کند: نقل می ؟ص؟پیامبر 
فرمود:  ؟ع؟زدن در باغ در کنار نهری نشستند. امام حسنعباس وارد شدند و پس از قدری گشتابن

ل آن غذای ساده را مي ؟ع؟َمدرک غذایی داری؟ گفتم: بلی و مقداری نان و نمک و سبزی آوردم. امام
کيزه  ؟ع؟وقت غذاهای مفصلی برای امامای بود. دراینکرد و فرمود: مدرک چه غذای ساده و خوب و پا

آوردند. حضرت فرمود: مدرک! غالمان را صدا بزن تا بيایند و از این غذا بخورند. غالمان آمدند و خوردند 
رمود: من همان غذای ساده را ف ؟ع؟چيزی تناول نکرد. گفتم: چرا شما صرف نکردید. امام ؟ع؟و امام

 «. دوست داشتم؛ زیرا غذای صالحان و مستمندان است
این دنيا و . بسلليار ثبت شللده اسللت ؟مهع؟ بيتزیسللتی در زندگی ایشللان و اهلچنين رفتارهای سللاده 

که فقير هم بود به . زندگی در آن برایش زندانی بيش نبود کافر  مگر نه »فرمود:  ؟ع؟اماممردی یهودی 
چگونه اسلللت که احوال من و شلللما . این اسلللت که دنيا برای ملمنان زندان و برای کافران بهشلللت اسلللت

گر  ؟ع؟امام. برخالف هم است و من در زندان دنيا هستم و شما در بهشت دنيایی در پاسخش فرمود: ا
فهميدی که من دیدی نعمتی را که خداوند در سرای دیگر برای من و ملمنان دیگر فراهم آورده، میمی

گر مجازات و شللللعله که در این دنيا پیش از انتقالم به آنجا در زندانی تنگم و تو و امثال تو ا های آتش را 
کنون پیش از انتقالت به آنجا در ، میدیدیخداوند در آن دنيا برایتان فراهم کرده، می که ا فهميدی 

رسيدگی به امور نيازمندان جامعه (. 150، ص1387طبسی، )مروجی« بهشتی فراو و نعمتی بزرپ هستی
المللال محروم و مسلللللمللانللان و شلللليعيللان حقيقی کلله در حکومللت معللاویلله زخم خورده بودنللد و از بيللت

همچنين مانند سلللليره اميرالملمنين . ل زندگيش بودحضللللرت در طوهای مهم ماندند از مشللللغلهمی
کننده هيچ شللللناختی نداشللللتند و این بهکسللللانی مورد عطایش قرار می ؟ع؟علی طور گرفتند که از اعطا

 . اش وقخ چنين افرادی بودکسی بود که زندگی ؟ع؟امام حسن مجتبی. مستمر بود

 گيرینتيجه. 4
ازمنظر منابع درآمد شامل: موقوفات، صدقات، ارث  ؟ع؟سندر مقاله حاضر وضعيت اقتصادی امام ح

های حکومتی بررسی شد. های شخصی حضرت مانند کشاورزی و همچنين هدایا و مقرریو فعاليت
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داده است و ثابت شد که را شکل می ؟ع؟ها، وضعيت اقتصادی امام حسن مجتبیاین موضوب
کردن حکومت و شاتی است که درجهت آبرومندبيشتر گزار ؟ع؟های حکومتی برای اماممقرری
های تاریخی ثبت پس از صلح تحميلی با معاویه در کتاب ؟ع؟دادن تعامل امام حسن مجتبینشان

نامه پایبند نشد و امام حسن یک از شروط مالی صلحشده است. این درحالی است که معاویه به هيچ
 زیستند. و سياسی حکومت او می و شيعيان تحت فشار شدید امنيتی ؟ع؟مجتبی

برای شلللليعيان و مسلللللمانان به بخشللللش  های اجتماعی و فرهنگیدرکنار فعاليت ؟ع؟امام حسللللن
این . کردنيللاز میبللاره توانگر و بیهللایی کلله فرد نيللازمنللد را یللکبخشللللش. بسلللليللار نيز شللللهرت داشلللللت

های ایشان، گزارش زیادی از هزینهاست که از وضعيت اقتصادی امام در بخش مخارج شخصی درحالی
کرد، اما توان گفت درحد مکفی به این امور رسلليدگی میخورد؛ زیرا میچشللم نمیاش بهاو برای خانواده

گاه سلللائلی را از خود هيچ. ها حول بخشلللش و صلللدقات حضلللرت به نيازمندان اسلللتبسلللياری از گزارش
ایثار، بخشللش و سللخاوت بود و براسللاس  اسللوه ؟ع؟نامام حسلل. دادراند و پاسللخ رد به کسللی نمینمی

ایشللللان از عابدترین و زاهدترین و برترین افراد زمان خود و از یاد مرپ و قيامت  ؟ع؟فرموده امام صللللادق
ای ازدواج، زندگی پاک و ساده 300هایی باعنوان مطلق و همسرگزینی تا سقخ باوجود تهمت. گریان بود
اییش وقخ دارد و تمام دارزد که دغدغه حل نياز نيازمندان را امامی  ها را بر متتوان این تهنمی. داشت
شود می ها ازنظر عقلی و نقلی رداین اتهام. است ؟ع؟این تهمت روانی و دور از شخصيت امام. آنهاست

و مقام  ؟ع؟کردن چهره امام حسلللن مجتبیبا مخدوش قصلللد داشلللتند و مشلللخص اسلللت که مخالفان
 . بودن مبرا و پاک نشان دهندحکومت معاویه را از صفات غصب و فساد و نامشروب امامت،

 فهرست منابع
 قرآن کریم*         

 . ناتهران: بی. االسالمنقی فيی(. سيد علی1365) البالغهنهج .1
 . ات مرعشی نجفیقم: کتابخانه آیت. البالغهشرح نهج(. 1404ات )الحدید، عبدالحمدبن هبهابن ابی .2

 . قم: نشر عالمه طالب.مناقب آل ابی(. 1379ابن شهرآشوب، ابومحمدبن علی ) .3

 . صادر دار بيروت: . الکامل(. 1356اثير، عزالدین علی )ابن .4

 . الکتب العلميهدار بيروت: . محقق: محمد عبدالقادر عطا. طبقات الکبری(. 1410بصری ) سعد، محمدبن سعد هاشمیابن .5



 

  

86 

الم
ه اس

خنام
تاری

 

 . تهران: نشر نقره. مترجم: توکل، احمد. فتوح البلدان(. 1337احمدبن یحيی، ابوالحسن ) .6

 . هاشمتبریز: مکتبه بنی. الغمه فی معرفت االئمهکشف(. 1381بن عيسی )اربلی، علی .7

  .الفکر  دار بيروت: . ، و ریاض رزکلی. محقق: سهيل ذکار . االشرافانساب (.1417بالذری، احمدبن یحيی ) .8

 . جا: انتشارات عطاردمترجم: عطاردی، عزیزات، بی. الغارات(. 1373ثقفی کوفی، ابواالسحاق ابراهيم ) .9

 . الفکر دار بيروت:  .االسد الغابه(. 1409بن محمد )بن االثير ابوالحسن علیجزری، عزالدین .10

 . دليل ما قم: .؟ص؟تاریخ سیاسی پیامبر (. 1386) ، رسولجعفریان  .11

 . الکتب اسالمیدار  قم: .الساعیالداعی و نجاحعده(. 1407) فهدحلی، ابن  .12

 . الصادر الثانيهبيروت: دار البلدان. معجم(. 1995) بن عبداتحموی، یاقوت  .13

 . االضواءدار  :بيروت. علی : شيری،محقق. والسیاسه االمامه(. 1410) تيبهقابن دینوری،  .14

 . هادی سسه امامقم: مل. الخرائج والحرائج. (1368)الدین راوندی، قطب  .15

 . حوزه علميه دفتر تبليغات اسالمیقم:  .حقایق پنهان(. 1386) احمد زمانی،  .16

 . مکتبه نينوا . تهران:الخواصتذکره(. تا)بی بن جوزیسبط  .17

سسه الفرقان لتراث جا: ملیب، قاسم. یسامرای :ق. محقالوفاء باخبار دارالمصطفیوفاء(. 1472بن عبدات )مهودی، علیس  .18
 . االسالمی

 . سسه آل البيت. قم: ملمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل(. 1368طبرسی، ميرزاحسين النوری )  .19

 . التراثدار  االفضل ابراهيم. بيروت:محمد اب :ق. محقتاریخ االمم والملوک(. 1387) بن جریر طبری، محمد  .20

 . الکتب االسالميهدار  ران:ته. االحکامتهذیب .(1407طوسی، محمدبن حسن )  .21

 . انتشارات پیام عدالتان: تهر. اآلمالمنتهی (.1393)، شيخ عباس قمی  .22

 . التعارف للمطبوعاتدار  :بيروت. اصول کافی(. 1369کلينی، محمدبن یعقوب )  .23

 . سسه کتاب نشر ل. تهران: مبحاراالنوار (.1392مجلسی، محمدباقر )  .24

کبر(. 1387) جوادمروجی طبسی، محمد  .25  . زائر آستانه مقدسه . قم:سبط ا

 . حاذقمترجم: ظریخ، محمد. قم:  .؟ع؟بیتای از فضایل اهلقطره(. 1384ط، احمد )مستنب  .26

 دار الحجره.  سعد داغر. قم:ا :ق. محقالذهبمروج (.1409بن علی )بن الحسينمسعودی، ابوالحسن  .27

 . جامعه مدرسين قم: .؟ع؟االخبار فی فضائل ائمه اطهارشرح(. 1409نعمان )مغربی، قاضی  .28

 . معشر  سين. تهران:ح ،صابری مترجم: .تاریخ مدینه منوره. (1380شبه )نميری، ابن  .29

 . مرکز نشر دانشگاهی هران:تمحمود.  ،مهدوی دامغانی مترجم:. المغازی(. 1369) بن عمر ، محمدواقدی  .30

 


