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کلیدواژگان :امام حسن

 ،خاورشناسان ،استشراق علمی ،سیره حکومتی ،معاویه.

مقدمه

امام حسن

خط مشی سیاسی روشنی داشت و همان خط مش ی را نی ز ب ه م ردم

اعالم نمود .ایشان و برادر بزرگوارشان از زمان پیامبر

و از سوی شخص ایشان م ورد

توجه بودند .پیامبر به طور مکرر ،گاهی به صراحت و گاهی به اشاره ،بر نقش رهبری امام
حسن و برادرش امام حسین
حسن و حسین

در آینده امت اسالمی تأکید داشت تا بدان جا که فرمود

هردو امامند ،چه قیام کنند و چ ه ص لک کنن د 0.و فرم ود :او س رور

جوانان اهل بهشت است و حجت خدا در میان امت؛ فرمان او فرمان من است و گفت ارش
گفتار من .هر کس پیروی او کند ،از من است و هر کس نافرمانی او کند ،از من نیست.
دوران حکومت امام حسن

4

کوتاه بود و امام در طی آن ،با مشکالت بسیاری مواجه

شد .از همان ابتدای حکومت ایشان ،فضاى سیاسى کوفه ب ه دنب اج جن

ه اى جم ل،

صفّین و نهروان که هر سه به فاصله نزدیکى از یکدیگر و با حضور گسترده نیروه اى
کوفى به وقوع پیوسته بود فضایی ناآرام و دگرگون بود .از طرف ی بن یامی ه در ص ننه
سیاسی حضور یافته بودند و در برابر تثبیت حکومت امام مانعتراشی و کارشکنی میکردند.
امام حسن

که با حضور بنیامیه در عرصه سیاسی جامعه اسالمی مخالف ب ود ،ناچ ار

شد در مواجههای ،رو در روی آنان قرار گیرد اما به دلیل مشکالتی که به وجود آمد مجبور
به صلک با معاویه شد .نگاهی دقیق و همه جانبه به شرایط و مش کالت ای ن دوره نش ان
میدهد که این صلک هرگز به معنای سستی و راحتطلبی و موافقت با بنیامیه نبود ،بلکه
برای حفظ جامعه اسالمی از خونریزی و برادرکشی بود.
سعی این نوشتار آن است که ضمن بررسی نظرات خاورشناسان ،سیره حک ومتی ام ام
حسن

را با بهرهگیری از متون معتبر تبیین نماید .تاکنون آثار مستشرقان در رابطه ب ا

امامان

و جایگاه ایشان کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .یکی از آثار ارزشمند

در این زمینه که به شکل خاص به موضوع امامان از دیدگاه مستشرقان ،و به تب ع آن ب ه
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پرداخته ،کتاب تصویر امامان شیعه در دائرة المعارف اسالم است ک ه

مؤسسه شیعهشناسی آن را منتشر کرده است 4.در این کتاب ،مدخلهایی ک ه مستش رقان
در دائرة المعارف اسالم درباره ائمه

نگاشتهاند ،ترجمه شده و مورد نقد و بررس ی ق رار

گرفته است .مقالهای نیز با عنوان «بررسی دیدگاه دونالدسن درباره زندگی امام حسنن

»

از دکتر صفری فروشانی و خانم اخالق ی ارائ ه ش ده اس ت ک ه بخش ی از دی دگاه ه ای
دونالدسن در مورد امام حسن را مورد واکاوی قرار داده و نقد نموده اس ت 3.مقال ه حاض ر
ضمن ارائه نظرات تبیینی و انتقادی مستشرقان در خصوص اقدامات و راهبردهای حکومتی
امام حسن

 ،شبهات و اتهامات وارده را به طور مستند و مستدج پاسخ میدهد.

 .1دیدگاه تبیینی مستشرقان

امام حسن

زمانی به حاکمیت رسید که به دلیل کارشکنی و توطئ هه ای معاوی ه،

شرایط دشواری بر عراق و بالد وابسته به آن حاکم بود و بهرغم اس تقباج گس ترده م ردم
عراق از حکومت امام ،آمادگی الزم برای همراهی هم ه جانب ه ب ا ایش ان در مواجه ه ب ا
مشکالت و خنثی نمودن توطئههای معاویه وجود نداشت .این امر زمینهساز ب روز مش کل
در تصمیمگیریهای امام شد و ایشان سرانجام تن به ص لک داد .برخ ی مستش رقان ای ن
وضعیت نابسامان را در نظر گرفته و بر همین اساس دیدگاه خود را درباره شرایط به قدرت
رسیدن امام و شرایط سیاسی آن دوران عرضه نمودهاند .آنها به عناصر مهمی که از نظر
منطقی موجب صلک شده است اشاره کردهاند ،مانند:
1ـ .1مخالفت معاویه با خالفت امام حسن

و کوشش برای براندازی آن

الالنی 4شرایط پس از به خالفت رسیدن امام حسن

و توطئه های معاویه بر ض د

امام را این گونه تبیین مینماید:
پس از شهادت علی ،مردم کوفه پسرش حسن را به خالفت برداشتند .معاویه
نه تنها در سخنانش ،بلکه در نامههایش نینز اینن انتصنا را منردود شنناخت و
عامالن و جاسوسانی فرستاد تنا منردم را علینه حسنن بنن علنی بننورانند .وی
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توانست سرکردگان (سپاه) امام حسن را با رشوه بفریبد ،و این امنر سنراناام بنه
کناره گیری آن حضرت اناامید .امام حسن

سپس کوفنه را تنرک کنرد و در

مدینه اقامت جست ،و در اینجا بود که گویند معاویه یکی از زنان او را بنه ننام
جعده بنت اشعث رشوه داد تا امام را مسموم سازد .این کار ظناهرا بنرای همنوار
کردن راه جاننینی یزید ضروری بود؛ زیرا بر اسنا معاهندهای کنه مینان امنام
حسن و معاویه بسته شده بود ،با بودن حسن ،یزید نمیتوانست به خالفت برسد.

4

1ـ .2تأثیر بخششهای معاویه در فریب اصحاب امام حسن

هالیستر 7شرایط حاکم بر دوران حکومت ام ام عل ی
فریبکاری معاویه را

که امام حسن

و ناپای داری م ردم کوف ه و

ناظر بر همه آنه ا ب ود و در چن ین ش رایطی

قدرت به ایشان منتقل شد تشریک نموده ،چنین مینویسد:
در زمان حیات پدر بزرگوار خنود ،یعننی از جنن

فنفین و

امام حسن

قصه حکمین به این طرف ،سستی و تزلزل رأی مردم کوفه را در جن

با معاویه

به خوبی درک کرده بود و میدانست که منردم کوفنه از سنختگینری علنی در
تقسیم بیت المال و از رفتار سخت او حتی با خانواده و خویننان خنود در منورد
اموال عمومی ناراحت هستند و با حسرت طالب معاویه هستند که در بنلل بینت
المال ،مرزی شرعی و قانونی نمیشناسد و افحا خود را غنر منال و نعمنت
میکند و بزرگانی را که در اطراف علی هستند با اموال گزاف میفریبند واز راه
در میبرد .در چنین شرایطی امام تصمیم گرفنت خالفنت را تحنت شنرایطی بنه
معاویه واگلار کند ...ولی معاویه به هیچ یک از این شرایط عمل نکرد.

8

1ـ .3ضرورت پیشگیری از خونریزی فراوان بین مسلمانان

فرانسوا تواج مینویسد:
حسن بن علی طی اعالمیهای به عالم اسالم اعنالم داشنت کنه مینل دارد از
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خونریزی جدید اجتنا ورزد و بر آن است کنه اتفنا و اتحناد مینان مسنلمین
برقرار نماید.
1ـ .4اصرار امام حسن

4

بر حقانیت خویش و تصمیم بر تصـدی خالفـت پـا از مـر

معاویه
01

هالم دیدگاه شیعیان درباره صلک امام حسن

با معاویه و حدود واگذاری قدرت به

معاویه را چنین تشریک میکند:
با آن که پیمان فلح با معاویه در احادیث شیعه کتمان نمیشود ،چنین کناری
به معنی چنم پوشی از خالفت نیز تعبیر نمیشود؛ در حقیقت به خاطر فنلح بنود
که امام حسن [از خالفت و زعامت سیاسی] کناره گرفت ،ولی پس از بازگننت
به مدینه به عنوان امام بر حق و خلیفه باقی ماند .از نظر منابع شیعی ،امامنت آن
حضرت فقط با رحلت وی پایان یافت .این نظر که امام حسن معاویه را به عنوان
خلیفه میستود مورد انکار شیعیان است .بننابر احادینث شنیعی ،اگنر معاوینه آن
حضرت را مسموم نکرده بود ،وی مسلما پس از مرگ معاویه ادعای خالفت خود
را مطرح میکرد.

00

 .2دیدگاه انتقادی مستشرقان

عملکرد امام حسن مجتبی

در ماههای اندك دوران حکومتش و نیز کارزاری ک ه

با معاویه داشت و در نهایت صلک ایشان با معاویه ،مورد انتقادهای سختی از سوی برخ ی
خاورشناسان و حتی برخی نویسندگان مسلمان قرار گرفته است.
یکی از عوامل مهم صلک را میتوان کوتاهی و سستی یاران و حت ی فرمان دهان ام ام
حسن

دانست .چه این که در صورت اصرار حضرت بر جن

شکست امام حسن

و نپذیرفتن صلک ،نه تنها

و شهادت ایشان چندان دور از انتظار نبود بلکه خالفت بدون هیچ

قید و شرطی به معاویه میرسید و بنیانهای تشیع در سرتاسر جه ان اس الم توس ط وی
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برکنده میشد.
از سوی دیگر عدم انتخاب صلک ،چهرهای جن

طلب و خشن از امام

ارائه میداد

و چنان که انتظار میرفت ،شکست ایشان و بسیاری از ش یعیان وف ادار ،نتیج ه خش ونتی
دانسته میشد که ایشان بر آن اصرار داشتهاند.
شیخ مفید در توجیه صلک مىنویسد:
امام حسن

چارهاى جز پلیرفتن فلح و واگنلاردن جنن

نداشنت زینرا

پیروان آن حضرت و همراهانش چنان بودند که گفتیم ،و مردمانى سست عنصر و
کم عقیده درباره آن جنا بودند ،و چنانچه دینده شند در فندد مخالفنت بنا او
برآمدند و بسیارى از آنان ریختن خون او را حنالل دانسنته ،منیخواسنتند او را
تسلیم دشمن کنند و پسر عمویش (عبید اللَّه بن عبا ) دست از یارى او برداشت
و به دشمن پیوست ...پس امام علیه السالم براى پابرجا سناختن حانت و داشنتن
علرى میان خود و خداى تعالى و پیش همه مسلمانان ،پیمان محکمنى از معاوینه
براى فلح گرفت.

04

دکتر احمد منمود صبنی 04به منتقدان صلک امام حسن

پاسخ گفت ه ،ب ا تنلی ل

شرایط و عللی که وی را ناگزیر بدان ساختند ،مینویسد:
بدون تردید چنین تفسیرهایی ناشی از ناآگاهی نسبت به جرینان و جفاکناری
بر امام حسنی است که در سختترین و حسا ترین شرایط ،خالفت را عهندهدار
گردید؛ چرا که در پی استیالی معاویه بر بخش اعظم مملکت اسالمی ،از تمنامی
مناطق ،جز عرا منطقه ای تحت والیت او باقی نمانده بود و در دوران پدرش نیز
جریان کارها ،شدیدا رو به خرابی داشت و علی ،علیرغم توان رزمنی اش ،قنادر
به رویارویی با آن منکالت و نابسامانیها نبود .کنته شدن علی ،وضع را بیش
از پیش بحرانی کرد و نابسامانی شدیدی در پی داشت .پس از آن ،خیاننت هنا از
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سننوی اشننراف عننرا  ،تکننرار و تکننرار شنند .امننام حسننن خننود دربنناره علننل
عقبننینیاش (از خالفت) گفته است« :ای اهل عرا  ،من نسبت به سه چینز کنه
با من کردید ،بر شما میبخنم؛ کنتن پدرم ،و جفاکاری نسبت به من و به غارت
بردن دارایی هایم .من از دنیا سیر شدهام .اهل کوفه را مردمانی یافتم که هر کنس
به آن ها اعتماد کند ،بازنده است .هیچ یک از آنان با دیگری هم عقینده نیسنت و
نسبت به خیر و شر ینکدیگنر ،اطمیننان ندارنند و پندرم از آن هنا ،چنههنا کنه
04 03

ندید» .

پس از اشاره به علل صلک امام حسن
مستشرقان درباره سیره حکومتی امام حسن

به بررسی برخی از دی دگاهه ای ن اهمگون
میپردازیم.

2ـ .1ناتوانی در اداره حکومت
الف .ناتوانی مدیریتی و سستی اراده

المنس 04که در اتهامزنی به امام حسن

در میان مستشرقان مغرض پیشتاز اس ت،

امام را این گونه توصیف مینماید:
یارانش بسی ار کوشش کردند تا او را براى جن

با اهل شام قانع کنند امّا به

دلیل عاز و ناتوانی و سستی در اراده ،تنها به فکنر تفناهم و توافنق بنا معاوینه
بود.

07

مونتگمری وات 08نیز امام حسن را متهم به ناتوانی در مواجه ه ب ا مش کالت نم وده،
مینویسد:
حسن به هنگام کنته شدن علنی در کوفنه ،ادعنای خالفنت کنرد و از همنه
پیروان علی بیعت گرفت؛ در حنالی کنه بنه طنور آشنکار قنادر نبنود از عهنده
منکالتی که با آن مواجه بود برآید[!] با رقیب علی ،معاویه ،پیمنان بسنت و از
خالفت کنارهگیری کرد.
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دونالدسون 41شایستگی امام برای رهبری را مورد تشکیک قرار داده ،مینویسد:
اخبار ،حاکی از آن است که قندرت معننوی و شنااعت و خویننتنداری و
استعداد عقلی او [امام حسن] برای رهبری موفق بر مردم دچار نقصان بود.

40

پاسخ

امام حسن

مسؤولیت زمامدارى را در شرایطى نامساعد و فض ایى ن اآرام برعه ده

گرفت .وى براى سامان دادن امور و رویارویى با دشمنان به ویژه معاویه ،بیش از ه ر ج ا
نیازمند همراهی و مساعدت کوفیان بود .این در حالى بود که کوفه به دنب اج جن

ه اى

جمل ،صفّین و نهروان که با شرکت گسترده نیروه اى کوف ه رخ داده ب ود از ش رایط
مطلوبی برخوردار نبود .از طرف دیگر دشمن سرسختی چون معاویه وج ود داش ت ک ه از
همان ابتدای روی کارآمدن امام ،شروع به کارشکنی کرد .معاویه با ش ناختى ک ه از ام ام
حسن

داشت ،مىدانست آن حضرت در همه مسائل ،از جمله مسائل حکومتى و نب رد

با ستمگران ،از سیره رسوج خدا

و امیرمؤمنان

عدوج نخواهد کرد؛ ل ذا از هم ان

آغاز با یک رویارویى برنامهریزى شده تالش کرد با ایجاد وحشت و شایعهپراکنی مردم را
در همراهی با امام سست کند.
آنچه موجب تضعیف موقعیت امام حسن
سپاه امام

و تقویت معاویه شد ،مسائل مرب و ب ه

و شرایط خاص حاکم بر جامعه اسالمى ،على الخصوص مردم عراق ،و نی ز

مسائل عقیدتى و اجتماعى و ...بود.
دکتر احمد منمود صبنی در تنلیل شرایط آن دوران چنین مینویسد:
آنچه تردیدی در آن نیست این که واگنلاردن خالفنت [بنه معاوینه] تحنت
شرایطی فورت گرفت که هیچ گونه آزادی انتخا وجود نداشت و مسأله ،جنبه
ناگزیری داشته است چرا که امام حسن ن عنالوه بنر خیاننت هنایی کنه در مینان
یارانش با آن ها مواجه بود ن با دشمنی طرف بود که تعندادش بنیش از یناران او
بود و از نیرن

و شگردهای بینتری برخوردار بود ...و نیز چیز دیگنری کنه در
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40

آن هم تردیدی نیست ،آن است که امام حسن به این دلیل که معاویه محقتنر ینا
سزاوارتر از اوست یا این که معاویه افوال شایستگی خالفنت را دارد ،در برابنر
او عقب نننست؛ بنابراین او در فورتی بدین کار دست زد و در برابر منردم آن
را آشکار کرد که در دل از این شرایطی که او را واداشنته بنود بنه چننم خنود،
شاهد خالفت معاویه به عنوان خلیفه مسلمانان باشد ،آزرده بود و خیلی هم از این
عقب ننینی ،نفرت داشت؛ للا عقب ننستن امام حسن نزد شنیعیانی کنه مغلنو
شده و گرفتار معاویه شده بودند ،یک تقیه به شمار میآمد.

44

معاویه نیز عالوه بر فعالیتهای مخرب ،به نامهنگاری با امام حسن

اقدام نم ود و

در یکی از این نامهها امام را تهدید کرد و چنین نوشت:
اما بعد ،خداوند هر آنچه را بخواهد با بندگانش میکند و کسی حق اعتراض
به حکم او را ندارد و او سریع الحسا است؛ پس بتر که مرگ تو بنه دسنت
افراد احمق باشد و اگر تو از عقیده کنونیات دست برداری و با من بیعت کنی و
شرطی را که با تو کردهام اناام دهی ،به آنچه وعده کردهام وفا میکننم ...پنس
از خودم ،خالفت را به دست تو میسنپارم کنه تنو شایسنتهتنرین منردم بنه آن
هستی.

44

نکته قابل توجه در این نامه لنن خطاب معاویه است .او هیچگاه با علی

از چن ین

موضع قدرتی و این گونه مکارانه صنبت نکرده و او را چنین مورد خطاب قرار نداده ب ود.
اما در عهد امام حسن

با او از موضع یک خلیفه صنبت میکرد که گوی ا ب ر کی ان

سیاسی حکومت اسالم تکیه زده است؛ زیرا وی از سرنوشت خود مطمئن بود و ای ن نب ود
مگر به خاطر روابط پنهانی و مستنکم او با اکثر فرماندهان لشکر امام و بزرگان عشایر که
برای خود و قبیله خود از وی امان گرفته بودند.
زمانی که معاویه به امام مجتبی

43

نامه نوشت و در آن پیشنهاد کرد تا حکومت به او

بررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی

44

خطبه خواند و با اشاره به سستی پدید آم ده در س پاهیان خ ویش،

واگذار شود ،امام

آنان را در انتخاب یکی از دو راه جن
را برگزیدند.

جن

و صلک مخیر کرد که آن ان نی ز دس ت کش یدن از

44

بنابراین آنچه بسترساز ایراد چنین اتهاماتی به امام حسن

شده است ع الوه ب ر

تبلیغات منفی دستگاه تبلیغاتی بنیامیه و بنیعباس بیتوجهی به شرایطی است که امام
در آن قرار داشت؛ شرایطی که برآمده از ناآگاهی مردم و ناآشنایی برخی بزرگان مس لمان
آن دوره با موازین و ضوابط حکومت اسالمی است و در نهایت امام حسن

ناچ ار ش د

در چنین شرایطی تن به صلک دهد.
ب .عدم اهتمام در اداره حکومت و سیاست

فیلیپ حِتّی 44مینویسد:
حسن بن علی همش فرف اموری غیر از اداره کنور میشند و چنند وقتنی
نگلشت که خالفت را به رقیب نیرومند خود واگلاشت و به مدینه بازگنت.

47

پاسخ

امام حسن

از همان ابتدا در مقابل نافرمانىها و شیطنت معاویه واکنش نشان داد و

نامهاى هشدارآمیز براى معاویه فرستاد .در قسمتى از این نامه آمده است:
امروز جاى دارد هرکسى از دستاندازى تو به منصبى کنه شایسنتگى آن را
ندارى ،تعاب کند؛ زیرا نه فضیلتى در دیندارى ونه اثر نینک و پسنندیدهاى در
اسالم .و تو فرزند حزبى از احزا [مخافم] و زاده دشمنترین افنراد قنریش بنا
رسول خدا و قرآن هستى .خداوند شرّت را کفایت خواهد کرد و بنه زودى بنر او
وارد شده ،خواهى دید که سنراناام کنار از کیسنت .پنیگینرى در راه باطنل را
فروگلار و همچون دیگر مردم با من بیعت کن؛ زیرا منىداننى کنه منن بنه امنر
خالفت از تو شایستهترم .از خدا بتر و طغیان و سرکنى را فروگنلار و خنون
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44

مسلمانان را مریز! ...و اگر جز به ادامه گمراهى و سنتیزهگنرى تنن درنندهى ،بنا
مسلمانان به سراغت آمده ،محاکمهات خواهم کرد.

امام حسن

48

در پاسخ نامهای که معاویه برای آن حضرت فرستاده بود ،چنین نوشت:
همانا این امر [حکومت] و جاننینی رسول خدا فنلی اهلل علینه و آلنه از آن
من و مربوط به اهل بیت است .تو غافبی ،خالفت بر تو و خاندانت حنرام اسنت
[و] این مطلب را از رسول خدا

شنیدهام .سوگند به خداوند ،چنان چه ینارانی

شکیبا و آگاه به حق خویش مییافتم ،حکومنت را بنه تنو واگنلار نمنیکنردم و
نمیدادم به تو آنچه را که میخواستی.

44

امام همچنین برای آگاهی و شاید اتمام حجت با مردم فرمود:
به خدا سوگند هیچ گونه تردید و پنیمانی منا را از نبنرد بنا اهنل شنام بناز
نداشته است و ما بنا آننان بنر اسنا سنالمت و شنکیبایی جنن

کنردیم .امنا

سوگمندانه هم اکنون میبینم که دشمنیها موجب پیری و نابودی سنالمت ،و آه
و فغان موجب ناشکیبایی شده است .شما ای مردم! آن روز که برای نبرد فنفین
حرکت کردید ،در حالتی بودید که دین شما بر دنیایتان برتری داشت ،امنا امنروز
دنیای خود را بر دین ترجیح میدهید ...بدانید که معاویه ما را بنه امنری خواننده
است که در آن نه عزت است و نه انصناف .حنال اگنر شنما بنرای کننته شندن
آمادهاید دعوتش را رد میکنیم و اگر دنیای خود را دوست داریند دعنوت او را
میپلیریم و خوشنودی شما را به دست میآوریم .در این هنگام مردم از همه سو
فریاد برآوردند :زندگی ،زندگی ،باقی ماندن در دنیا!

41

و نیز آنگاه که معاویه از وی خواست بر فراز منبر بگوید خالفت را به معاوی ه واگ ذار
کرده است ،فرمود:

43

بررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی

معاویه پسر فخر ادعا مىکند که من او را الیق خالفت دانسنتهام و خنود را
اهل آن ندانستهام؛ دروغ مىگوید .به خدا سنوگند کنه منن اولنى از منردمم بنه
خالفت بر مردم در کتا خدا و سنّت رسول خدا ،و لیکن منا اهنل بینت همیننه
خائف و مظلوم و مقهور بودهایم از روزى که رسول خدا
تا حال.

از دنیا رفتنه اسنت

40

همانا رسول خدا

فرمود :هیچ امت و ملتی ،امامت و والینت خنویش را

به فردی واگلار نخواهد کرد ،در حالی کنه دانناتر و الینقتنر از او در میانننان
وجود داشته باشد ،مگر این که به سرنوشت ملتی گرفتار خواهند شد که گوسناله
را معبود خود قرار میداد ...ای معاویه! چنانچه من انصار و اعوانی داشتم ،هرگز
کار به مصالحه نمیاناامید و با تو بیعت نمیکردم.

همچنین امام عالوه بر بیان مشروعیت حاکمیت امام علی

44

به مشروعیت خود نی ز

اشاره کرد و ای ن در مقاب ل ادعاه ای معاوی ه ب ود ک ه ام ام حس ن را شایس ته خالف ت
نمیدانست .امام این گونه فرمود:
ایها النا هر که مرا میشناسد که میشناسد ،هر کنه منرا نمنیشناسند منن
حسن بن علی بن ابی طالب و فرزند بهترین زنان ،فاطمه دختر محمد رسول خندا
هستم ...من هستم که مرا از حق خود [والیت] محروم کردهاند.

44

و همچنین فرمود:
پدرم بعد از رسول خدا

استغاثه کرد از افحا خنود و طلنب ینارى از

اینان نمود ،چون یاورى نیافت دست از خالفت برداشت؛ اگر یاورى مىیافت بنا
اینان جهاد مىکرد .خدا او را معلور داشت ،چنانچه رسول خندا

را معنلور

داشت .همچنین امّت مرا واگلاشتند ،یارى من نکردند و با تنو بیعنت کردنند؛ اى
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پسر حر ! اگر یاوران مخلص مىیافتم که با من در مقام فریب نبودند هر آینه با
تو بیعت نمىکردم.

43

و فرمود:
به درستى که معاویه با من منازعه کرد در امرى که مخصوص من بنود ،منن
سزاوار آن بودم؛ چون یاورى نیافتم دست از آن برداشتم ...این فتنهاى است براى
مسلمانان و تمتّع قلیلى است براى منافقان تا وقتى که حنق تعنالى غلبنه حنق را
خواهد و اسبا آن را میسّر گرداند.

امام

44

در پاسخ به اعتراض مسیب بن نجیه (م44ه .ق) و افراد همعقیدهاش درب اره

برقراری صلک و پیشنهاد نقض پیمان ،فرمود:
اما بعد از حمد و سپا خداوند ،شما شیعیان ما و اهل مودت مایید و کسانی
هستید که ما آنها را به دلسوزی و رفاقت و پایداری در راهمان میشناسیم .منن
آنچه را که برشمردید ،دانستم و اگر من در کار دنیا محتاط بنوده و بنرای دنینا
کار و تالش میکردم ،معاویه از من قدرتمندتر و با ارادهتر نبود کنه بتوانند در
به دست آوردن دنیا بر من چیره شود .ولی نظر من ،چون رأی شما نیسنت؛ بلکنه
خدا و شما را گواه میگیرم که با اناام آنچه که دیدید ،جنز آن کنه خونتنان را
حفظ کرده ،در میانتان افالح اناام دهم ،قصدی نداشتم .پس ،از خداوند بترسنید
و به قضای الهی رضایت دهید و تسلیم فرمان خدا باشید و در خانههایتنان ماننده
و دست بازدارید تا نیکان در آرامش مانده و از ستمگران آسودگی حافل آید.

هنگام خروج خوارج ،معاویه فرمان داد که امام حسن

44

با خ وارج بجنگ د .ام ام ب ه

فرمان او اعتنایی نمود و فرمود:
اگر من ترجیح مىدادم که با یکى از اهل قبله [مسلمین] جن

کنم اول با تو

44

بررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی

نبرد مىکردم .من تنرا آزاد گلاشنتم زینرا فنالح امنت و لنزوم پرهینز منرا بنه
کنارهگیرى کنید.

47

2ـ .2صلح به خاطر پول

المنس در ادامه اتهامات بیپروا و جسارتش به امام حسن

چنین مینویسد:

حسن تنها به یک میلیون درهمی که به عنوان خرج زندگی بنرادرش حسنین
درخواست کرده بود ،بسنده نکرد و برای خودش نیز پنج میلیون درهم دیگر و نیز
وارد شدن به یک آبادی در فار  ،درخواسنت کنرد .و پنس از آن و در اجنرای
آخرین بند توافقنامه ،با اهل عرا از در مخالفت درآمند؛ گنو اینن کنه بنه همنه
خواستههایش پاسخ گفته بود تا جایی که نواده پیامبر جرأت کنرد و علننا از اینن
که درخواستهای خود را دو چندان نکرده بود اظهار پنیمانی کنرد؛ و در حنالی
عرا را ترک گفت که سرزنش مردم را برای خنود خرینده بنود و از آن جنا بنه
مدینه رفت تا در آن جا اقامت گزیند.

48

هالم نیز امام را متهم به دریافت پوج نموده ،مینویسد:
در هرحال کنارهگیری وی از طریق دریافت مبلغ معتنابهی پنول و واگنلاری
درآمدهای مالیاتی یک استان ایراننی میسنر شند[!] .ولنی فنرف نظنر از اینن
موضوع ،در این که معاویه وی را به جاننینی خود پلیرفته باشد ،تردیند وجنود
دارد.

44

فیلیپ حِتّی مینویسد:
او از خالفت کناره گرفت و به مستمری سالیانهای از معاویه قناعت کرد.

31

و مونتگمری وات مینویسد:
حسن مبلغ زیادی پول دریافت کرد و برای یک زندگی فارغ البال در مدینه
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عزلت گزید.

47

30

واگلیری در این رابطه مینویسد:
طبق برخى روایات ،معاویه به حسن

اختیار تنام داد ،و حسنن

بعندها

تأسف مىخورد که چرا حنق المصنالحه بیننترى درخواسنت نکنرده اسنت .حنق
المصالحه عبارت بود از یک میلیون درهم (مستمرى ساالنه) ،عالوه بر مبلغ پننج
میلیون که باید از خزانه کوفه برداشت مىشد ،و نیز درآمد حافل از ناحیهاى در
ایران که حسن[

] هرگز قادر نبود این درآمد را جمعآورى کنند؛ زینرا منردم

بصره با وى خصومت داشته ،معتقد بودند که ناحیه مزبور از توابع آنان است.

34

واگلیری همچنین در رابطه با صلک و مفاد آن مینویسد:
برخى روایات ،شرایط دیگرى را نیز مىافزایند که سوء ظن مىرود بعدها در
این قرارداد گناانده شدهاند تا انتقادات وارد بر حسن[

] را کاهش داده ،ننان

دهند وى با منکالت خاص و بزرگى روبهرو و بر دیدگاه خنویش پابرجنا بنوده
است .شرایط مزبور از این قرارند :پس از مرگ معاویه قندرت بنه حسنن[
بازگردد. ...

]

34

ویل دورانت نیز به اختصار بدین مطلب اشاره نموده ،مینویسد:
معاویه به کوفه هاوم برد ،حسن تسلیم شد ،و معاویه برای او مستمری معین
کرد ،آنگاه حسن به مکه رفت ،و چندین بار ازدواج کرد و در  54سالگی وفات
یافت.

33

و بروکلمان مینویسد:
حسن فرزند علی جای پدر را گرفت ولی میل و تصمیم به جن

نداشنت ،و

للا با معاویه وارد ملاکره شد و معاویه او را مابور کنرد کنه بنا دریافنت پننج

48
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میلیون درهمی که در بیت المال کوفه بود از حقو خویش فرف نظر کند.

34

پاسخ

این تنلیلها و اتهامات در مورد شخصی گفته م یش ود ک ه ب ه اعت راف مورخ ان و
مندثان ،دو بار تمامى دارایى خویش را در راه خدا داد و سه بار تمام امواج خود را تقس یم
کرد و نصف آن را در راه خدا به مستمندان بخشید 34.این سخن که حضرت برای دریافت
مستمری صلک نمود ،به چند دلیل مردود است:
الف .دالئل و نشانههایی وجود دارد که امام درآمدهای دیگری داشت و نیازی به چنین
درآمدی نداشت .امام عالوه بر درآمدهایی که خود داشت ،متولی اموالی بود ک ه از پ در و
مادر بزرگوارشان به ایشان منوج شده بود.
فاطمه

در وصیتی چنین نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .این وفیت نامه فاطمه دختر پینامبر خندا
على بن ابى طالب

بنراى

است :بستانها و مزرعههاى هفتگانهام ن که عبارتنند از:

عواف ،دالل ،برقه ،مبیت ،حسنى ،فافیه و مزرعه امّ ابراهیم ن همه در اختیار على
است و پس از او در اختینار حسنن و سنپس حسنین و پنس از او بنزرگتنرین
فرزندانم متولّى آنها خواهند بود.

و علی

37

در وصیتی درباره اموالش چنین نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .این وفیت و تصنمیمى اسنت کنه بننده خندا علنى،
درباره اموالش اتخاذ نمود ...تمامى اموالى که در ینبع دارم؛ آنچه کنه منال منن
شناخته مىشوند و پیرامون آنها را وقف نمودم ،و هنمچننین بردگنان آنهنا را...
عالوه بر این ،آنچه که در «وادى القرى» دارم ،تماما از آن فرزندان فاطمه است
(ثلث آن وقف است) و بردههاى آن فندقهانند .و هنر آنچنه کنه در «دیمة » و
«اذینه» دارم و بردههاى آن را وقف نمودم ...و «فقیرین» ن همانطور که مىدانید
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ن در راه خداوند وقف است .و آنچه که از دارایىام در ایننجنا نوشنتم ،فندقه
واجبه قطعیه (وقف) است و سرپرستى این کار به عهده حسن بن علنى اسنت؛ در
حد متعارف از آن استفاده مىکند و در هر جایى که خداوند به او ننان منىدهند
در امور حالل خرج مىکند و هیچ گوننه حرجنى بنر او نیسنت .اگنر او بخواهند
مقدارى از مال را بفروشد و دینى را ادا کند ،این کنار را بکنند و حرجنى بنر او
نیست .و اگر خواست جزء امالک قرار دهد .و [سرپرستى] فرزندان على و موالى
و اموال اینان به عهده حسن بن على است. ...

38

بنابراین مگر امام از دارایی دنیا کم داشت که بخواهد از راه صلک با معاویه بدان دست
یابد؟ آن همه بخششها و آن همه انفاقها را جز رضای خدا چه کسی بر او تنمیل کرده
بود؟ امام شخصیتی بود که در برابر پولی که معاویه میخواست به او بپردازد فرمود« :م را
به این پوجها نیازی نیست ،من فرزند فاطم هام  »...و پ ولی را ک ه ب ه او داده بودن د ب ه
مستخدم دم در بخشید.

مادلون

34

در این باره مینویسد:
حسن

وارث اموال على

بود که شامل فدقات و اموال پیامبر

مدینه نیز مىشد و عمر آنها را به عبا و على

در

بازگردانده بود .در نتیاه او

مردى کامال ثروتمند بود؛ هرچند ثروت او با اموال چنند فنحابى بنزرگ ماننند
طلحه و زبیر ،که اکنون این ثروت در دست وارثاننان بنود ،و بنا امنوال امینران
اموى برابرى نمىکرد .عالوه بر این ،او از دیوان عطایاى عمر بینترین مقررى را
که در خور شأن بزرگ قریش بود دریافت مىکرد و مىتوانسنت بندون کمنک
مالى معاویه ،زندگى شکوهمندى داشته باشد.

41

به نظر میرسد منبع این سخنان و اتهامات ،نوش ته اف رادی چ ون طب ری اس ت ک ه
مینویسد:

41
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در ازاء دریافت پول ،با معاویه فلح کرد!

حسن

40

ب .قید در اختیار داشتن برخی از منابع م الی ب رای ام ام در مف اد ص لکنام ه ،ب رای
رسیدگی به شیعیان و به خصوص بازماندگان شهدای جن
پس از موافقت امام حسن

جمل و صفین بود؛ چنان ک ه

با برقراری صلک ،در ضمن مفاد صلک ،م ادهای نی ز ب دین

شکل گنجانده شد:
مبلغ پنج ملیون درهم که در بینت المنال کوفنه موجنود اسنت از تسنلیم بنه
حکومت مستثنی است و باید زیر نظر امام ماتبی

مصرف شود .و نیز معاویه

باید در تعیین مقرری و بلل مال ،بنیهاشم را بر بنیامیه ترجیح بدهد .و همچننین
44

باید معاویه از خراج «دارابگرد» مبلغ یک میلیون درهنم در مینان بازمانندگان
جمل و ففین که در رکا امیرالمؤمنین کنته شدند تقسیم کند.

شهدای جن

معاویه با پذیرش این شر و شرایط دیگر ،متعهد به انجام آنها ش د و جن

44

پای ان

یافت.
با توجه به نکات مطرح شده به نظر میرسد که:
 .0امام درخواست پوج برای خود ننموده است .در مف اد ص لک ،ن امی از ی ک میلی ون
درهم که طبق ادعای برخی از مستشرقان قرار بود معاویه بپ ردازد ،نیس ت .مورخ ان نی ز
بدین مطلب اشارهای ننمودهاند به گونهای که افرادی چون سلیمان ب ن ص رد خزاع ی ،از
سران شیعیان کوفه ،امام را سرزنش کردهاند که چرا برای خودت از ماج و عطایا چیزی در
صلکنامه منظور نکردهای.

43

و برخی از مستشرقان معتقدند که امام از پذیرش آن امواج خودداری نمود .فیلیپ حِتّی
مینویسد:
معاویه پیننهاد کرده بود که مال فراوانی به مبلغ پنج میلیون درهم از خزاننه
کوفه یکباره پرداخت شود و نیز مقرری معتبنری کنه درآمند یکنی از والینات
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فار بود نیز در همه مدت عمر مخصوص اینان باشد ،ولی امام حسن از قبنول
آنها خودداری فرمود.

مادلون

44

نیز مینویسد:
کامال از این نیت معاویه آگاه بود و در قرارداد فنلحى کنه خنود

حسن

پیننهاد کرده بود این تعارف معاویه را نپلیرفت و هیچ مالى براى خود نخواست.
و این نظر که او عامالنى را از مدینه به ایران فرستاده باشد ،آن هنم پنس از آن
که بىپرده بیان کرده بود که در جن

معاویه با خوارج با او همراهى نمنىکنند،

کامال ناپلیرفتنى است .باورکردنى نیست که معاوینه سنالیانه مبلنغ ینک ینا دو
میلیون درهم براى حسن
و حسن

بفرستد ،در فورتى که هیچ قراردادى با او نداشنت

پیننهاد او را نپلیرفته بنود .اگنر سنبط پینامبر

بنا او همکنارى

مىکرد و با حمایت فریح خود از ولیعهدش ،مننروعیت حکومنت او را تأییند
مىکرد ،احتمال داشت معاویه مسنتمرى شناهانهاى بنه او بپنردازد .امّنا چنون از
تصمیم حسن

به گوشهگیرى در مدینه آگاه شند و سنخنان همیننگى او کنه

براى جلوگیرى از ریختن خون مسلمانان کنارهگیرى کرده نه براى آن که معاویه
را براى خالفت برتنر منىدانسنت ،دیگنر عالقنهاى بنه چاپلوسنى از حسنن
نداشت.

44

اعطای پنج میلیون درهم به امام نیز بر خالف واقع است .حسین منمدجعفری یکی از
منققان معاصر هندی استدالج میکند که منابع همگى بر این مطلب متفقند که على
این عادت را دقیقا رعایت مىکرد که در آخر هر هفته خزانه را خ الى و توزی ع م ىنم ود.
بنابراین باور کردن این موضوع بسیار مشکل است که در فاصله چند ماه حکومت حس ن،
به خصوص با توجه به مخارج سنگین جن
ناگهانى على

و هرج و مرج ادارى ناشى از رحلت و شهادت

 ،خزانه کوفه با پنج میلیون درهم پوج (ناشی از جم عآورى مالی ات) پ ر
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44
شده باشد.

47

 .4پوج درخواستی که در متن قراداد صلک گنجانده شد ،برای خ انواده ش هدا خواس ته
شده است .بنابراین خراج «دارابگرد» که عدهای مدعی شدهاند ام ام ب رای خ ود خواس ته
است ،طبق قرارداد میبایست در میان بازماندگان شهدای جن
رکاب امیرمؤمنان

جم ل و ص فین ک ه در

به شهادت رسیده بودند ،تقسیم میش د 48و ارتب اطی ب ه خ ود آن

حضرت نداشت.
بنابراین ،در این باره معاویه منکوم است که با نیرن

و دروغ به دنباج دستی ابی ب ه

قدرت بود نه امام حسن که در دوره کوتاه حکومت خویش پایبند به اص وج و ارزشه ای
اسالمی و اخالقی بود و از این مسیر خارج نشد.
نتیجه

شرایطی که از ناحیه یاران و همچنین از ناحیه دشمنان ایجاد شد ،امام حسن

را بر

آن داشت که برای حفظ مصالک مسلمانان تن به صلک دهد و از حکومت کنارهگیری کند.
اما عدهای از مستشرقان به دلیل بیاطالعی از جایگاه امامت و همچن ین ب ه دلی ل به ره
نگرفتن از منابع معتبر شیعی و استناد به منابع اهل سنت و یا مراجعه به من ابع موج ود در
غرب ،بر اساس باورها و از دریچه نگاه خویش درباره حوادث آن دوران قضاوتی س طنی
دارند .آنان توجهی به تنریف حقایق تاریخی و دروغپردازیها و افتراهای دستگاه اموی و
عباسی بر ضد علی

و خاندان بزرگوارش ندارند .برخ ی نی ز ب ر اس اس انگی زهه ای

تبشیری و استعماری ،همواره در پی خدشهدار کردن حقایق و وارد آوردن تهمت و افترا به
اسالم و بزرگان آن برمیآیند و میکوشند اسالم را از طریق حاکمان و اقدامات آنان نشان
دهند ،نه از طریق اصوج و نهادهای اسالم؛ سردمداران و حامی ان ای ن جری ان ،از هم ان
دریچهای که دش منان سیاس ی مس لمانان خواس تهان د ،در تبی ین س یره حک ومتی ام ام
حسن

تصویری غیرواقعی و غیرمنصفانه ارائه دادهاند.
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