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دوایت  اثر  شیعه  عقیده  یا  شیعه  مذهب  کتاب  چکیده: 
شناختی  شرق  پژوهش های  نخستیبن  از  دونالدسن، 
ائمه  درباره  بحث  به  که  است  بیستم  قرن  اول  نیمه  در 
آنان  مراقد  تاریخی  جغرافیای  درباره  مطالعه  و  )ع(  اطهار 
درباره  کتاب  این  ششم  فصل  در  مؤلف  دارد.  اختصاص 
امام حسن )ع( سخن گفته و شرحی تاریخی از رویدادهای 
عصر و حیاتش به دست داده است. وی اطالعات و اخبار 
نامعتبر  قصصی  منابع  و  معتبر  منابع  از  برخی  از  را  خود 
خود  کلی  تصورات  و  برداشت ها  فصل  این  در  و  کرده  اخذ 
را درباره شخصیت امام حسن )ع( و زندگی و سیره ایشان 
است.  حقیقت  از  دور  به  که  می کند  عرضه  آن  شرایط  و 
وی گرفتار خطاهای بزرگی شده و مجموعه ای از دروغ ها و 
اخبار ساختگی را به این شخصیت بزرگ نسبت داده که از 
نظر محتوا و سند عاری از حقیقت است. ناقد در این مقاله 
کوشیده است بر پایه روایت ها و اخبار متقن به نقد و بررسی 
این دروغ ها و اخبار ساختگی پرداخته و اعتبار منابعی را که 

وی بدان ها استنباد جسته است، رد کند.
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Orientalists’ Research on Imam Hassan (as) 
Review of Donaldson’s Work on Shiite Islam
Ali Ali Mohammadi
Abstract: The book Shiite Religion or Shiite 
Belief by Dwight Donaldson is one of the first 
orientalist researches in the first half of the 
twentieth century, which is dedicated to the 
discussion of the Imams (AS) and the study 
of the historical geography of their shrines. In 
the sixth chapter of this book, the author has 
spoken about Imam Hassan (AS) and has given 
a historical description of the events of his time 
and life. He gathers some of his information 
from reliable sources and some from unreliable 
narrative sources, then in chapter 6, he presents 
his general perceptions and ideas about the 
character of Imam Hassan (AS) and his life and 
manners and his conditions, which is far from 
the truth. He made big mistakes and attributed 
many lies and fabricated information to this 
great character, which is untrue in terms of 
content and document. In this article, the critic 
has tried to review these lies and fabricated data 
based on reliable narrations and facts, and to 
reject the validity of the sources to which he 
has referred.
Keyword: Orientalists, Imam Hassan (AS), 
Book of Shiite Religion, Book of Shiite Belief, 
Book Criticism, Book Review, Britain, Oriental 
Studies, Imams (AS), Historical Geography, 
Shrine of Imams (AS), Fake Information, 
Dwight Donaldson, Orientalism.

 دراسات املستشرقني حول اإلمام احلسن عليه السام
كتاب مذهب الشيعة لدونالدسون نقد ومراجعة 

عيل عيل حمّمدي
اخلالصـة: يعـّد كتـاب مذهـب الشـيعة -  أو عقيـدة الشـيعة  - مـن 
 مـن أوائـل حبوث االستشـراق يف 

ً
تأليـف دوايـت دونالدسـون واحـدا

بالبحـث حـول  والـي ختتـّص  ين  العشـر القـرن  مـن  األّول  النصـف 
خيّية  األمّئـة األطهـار علهيـم السـام ودراسـة اجلوانب اجلغرافّيـة التار

ملراقدهم.
ـف يف الفصـل السـادس مـن هـذا الكتـاب عـن اإلمـام 

ّ
يتحـّدث املؤل

 عن وقائع عصره وحياته. 
ً
خيّيا  تار

ً
يقّدم شرحا احلسن عليه السام و

ـف معلوماتـه وأخبـاره عـن بعـض املصـادر املعتبـرة 
ّ
وقـد اسـتىق املؤل

وغيرهـا مـن املنابـع القصصّيـة غيـر املعتبـرة، ليقـّدم مـن خـال ذلـك 
ه انطباعاته وتصّوراته العاّمة حول شـخصّية اإلمام احلسـن عليه 

ّ
كل

السـام وحياتـه وسـيرته والظـروف الي عاش فهيـا، وهي انطباعات 
ال متّت إىل احلقيقة بصلة.

ـف بارتكابـه األخطـاء الفاحشـة حني نسـب جمموعًة 
ّ
وقـد ابتـي املؤل

كاذيـب واألخبـار املختلقة إىل هـذا اإلمام العظم، وهي أخبار  مـن األ
.
ً
 ومضمونا

ً
بعيدة عن احلقيقة سندا

كاذيـب  يسـعى الناقـد يف املقـال احلـايل إىل نقـد ومناقشـة هـذه األ
واألخبار املختلقة من خال الرجوع إىل الروايات واألخبار املوثوقة، 

ف علهيا.
ّ
مع تفنيد اعتبار املصادر الي استند املؤل

السـام،  عليـه  احلسـن  اإلمـام  املستشـرقون،  األساسـّية:  املفـردات 
كتاب مذهب الشيعة، كتاب عقيدة الشيعة، نقد الكتاب، مراجعة 
السـام،  علهيـم  األطهـار  األمّئـة  االستشـراق،  يطانيـا،  بر الكتـاب، 
خيّيـة، مراقـد األمّئـة األطهـار علهيـم السـام، األخبـار  اجلغرافيـا التار

املختلقة، دوايت دونالدسون، الدراسات االستشراقّية.
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مقدمه
کتـاب مذهـب شـیعه یـا عقیـدۀ شـیعه1 اثـر دوایـت م. دونالدسـن،2 شرق شـناس بریتانیایـی از نخسـتین 
کـه بـه بحـث دربـارۀ امامـان دوازده گانـه)ع( و  پژوهش هـای شرق شـناختی در نیمـۀ اول قـرن بیسـتم اسـت 
یخـی مراقـد آنـان اختصـاص دارد. یادداشـت های مؤلـف در ایـن پژوهـش  مطالعـه دربـارۀ جغرافیـای تار
کن مقدس و دیدار از آنهاـ  طی  ی از این مراقد است که بعد از سفر به این اما نتیجۀ مشاهدات مستقیم و
سـفرهای شرق شناسـان به سـرزمین های اسـالمیـ  به ثبت آنها پرداخته اسـت. می توان این یادداشـت ها 
را حائـز اهمیـت بسـیاری دانسـت؛ زیـرا تصویـری توصیفـی از شـرایطی به دسـت می دهد که ایـن مراقد در 
که مؤلف توانسـته اسـت حدود 16 سـال در مشـهد امام رضا)ع(  زمان نگارش این پژوهش داشـته اند؛ چرا
کـرده اسـت، در حـدود سـال  یـخ آن را ثبـت  کتـاب تار کنـد و ایـن پژوهـش را  چنان کـه در مقدمـۀ   زندگـی 
ی پژوهشی از نزدیک و جامع تر نسبت به دیگر مراقد داشته است. مؤلف  1933م به پایان برد. از این رو و
یخ تشیع در قرن چهارم هجری پرداخته و به طورمشخص دولت آل بویه  در فصل های پایانی کتاب به تار
گذرا  کرده است. آن گاه به  صورت  گردآوری احادیث را میان شیعیان ذکر  کرده، سپس سرآغاز  را بررسی 
یـخ علـوم دینـی و اجتهـاد از نظـر شـیعۀ امامیـه از سـقوط دولـت آل بویه تـا عصر صفویان اشـاره کرده  بـه تار
اسـت. در ادامه دربارۀ برخی از باورهای شـیعۀ امامیه همچون عصمت و شـفاعت سـخن به میان آورده 
کرده و به طورخاص از اسـماعیلیه، بابیت  و پس از آن دربارۀ برخی از فرقه های منتسـب به شـیعه  بحث 

و بهاییت نام برده است.

دونالدسـن بخشـی از ایـن پژوهـش را بـه  عنـوان رسـالۀ دکتـری در نظـر گرفتـه بـود. خواننده متوجه می شـود 
که مؤلف آرای مورد اختالف را ذکر می کند،  که این پژوهش سـلیس و روان نوشـته شـده اسـت. هنگامی 
ی ایـن معادلـه را بـا اسـتفادۀ  کنـد، امـا و کتاب هـای تراجـم معتبـر رجـوع  یخـی و  می کوشـد بـه منابـع تار
بیش ازحـد از منابـع قصصـی و داسـتانی و آثـار نامعتبـر متأخـر شـیعه و سـنی بـه هـم می زنـد؛ به گونه ای که 
گرفتار لغزش ها و خیال بافی های بسـیار شـود. به طوراجمالی  کشـیده و موجب می شـود  کارش به تباهی 
کتاب، پژوهشـی توصیفی از روزگار هر امام بوده و جنبۀ سیاسـی و مواضع هریک از امامان را دربارۀ   این 
کـرده اسـت. مؤلـف چنان کـه در مقدمه تصریـح کرده این پژوهـش را با هدف  یدادهـای عصرشـان ذکـر  رو
کـه در اطالعـات غـرب و غربیـان دربـارۀ شـیعیان و تشـیع می دیـد تألیـف کرده اسـت؛ به   پرکـردن خلیـی 
کـه مـا همچنـان نیازمنـد کتابـی جامع و  کـه از ادوارد بـراون3 شرق شـناس بریتانیایـی نقـل می کنـد  طـوری  

که باشد. معتبر دربارۀ عقیدۀ شیعه هستیم، حال به هر زبان غربی 

که زیر این جامعیت طبقه بندی  کیفیت علمی ای  که پژوهش حاضر بدان شـهره شـده و  این جامعیتی 

1. The Shiite Religion.
2. Dwight M. Donaldson.
3. Edward Granville Browne.
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شـده به دو دلیل اسـت: 1. این پژوهش رسـالۀ دکتری مؤلف بوده اسـت.2. در دوره ای که بریتانیا سـلطۀ 
گذشته، تألیف  گسترش داده بود، یعنی ربع اّول قرن  استعماری خود را بر مراقد شیعی در عراق و ایران 
کشور  که اغلب پیروانش در این دو  کشور به شناخت مذهب امامیه  که این  شده و این امر موجب شده 
که شـاید این پژوهش از  کن اند نیاز داشـته باشـد. همین امر ما را به این نتیجه گیری رهنمون می کند  سـا
دو جنبـۀ علمـی و سیاسـی تألیـف شـده باشـد تـا امـکان تعامل با این مشـرب فکری اسـالمی و شـناخت 
کـه ایـن احتمـال را  آرمان هـای باورمنـدان ایـن مذهـب اسـالمی بـرای بریتانیـا امکان پذیـر باشـد. نکتـه ای 
افزایش می دهد این است که دونالدوسن )شرق شناس( مبلغ مسیحی بود و با کنن سل4 مبلغ مسیحی 

یمر5 سردبیر مجلۀ دنیای اسالم6 همکاری داشت. آمریکایی و ساموئل زو

یخی از  گفته و شـرحی تار کتاب مذهب شـیعه دربارۀ امام حسـن)ع( سـخن  دونالدسـن در فصل ششـم 
ی اطالعـات و اخبار خود را از برخـی از منابع معتبر  یدادهـای عصـر و حیاتـش بـه دسـت داده اسـت. و رو
کلی خود را دربارۀ شـخصیت امام  کرده اسـت، اما برداشـت ها و تصورات  و منابع قصصی نامعتبر اخذ 
گرفتار خطاهای بزرگی شـده  حسـن)ع( و زندگی و سـیرۀ ایشـان و شـرایط آن نیز پنهان نکرده اسـت؛ زیرا 
کـه با توطئۀ قلم های  و مجموعـه ای از دروغ هـا و اخبـار سـاختگی را بـه این شـخصیت بزرگ نسـبت داده 
حکومـت ]آن روزگار[ نوشـته شـده و برخـی از آنهـا بـه میـراث شـیعه نیـز راه یافتـه و وجـود ایـن دروغ هـا را در 
کـرد و بر تمـام منابع  منابـع شـیعی دلیـل بـر درسـتی سـخن خـود ذکـر کرده اسـت. چنا ن که روشـن خواهیم 
کـرد، آنهـا چـه از نظـر محتـوا چـه از نظـر سـند عـاری از حقیقـت اسـت و  عمومـی و خـاص درنـگ خواهیـم 

که با شخصیت بزرگ و مقام رفیع امام حسن)ع( در تعارض است. خواهیم دید 

کـه دونالدسـن در صفحـات کتـاب خود کوشـیده دربارۀ امام حسـن)ع( بر آن  1.موضـوع و مسـئلۀ مهمـی 
کید کند، صالحیت و کفایت نداشـتن ایشـان برای خالفت و رهبری امت اسـالمی اسـت. این مسئله  تأ
کـه بـر شـباهت ظاهـری امـام)ع(  ی پـس از اینکـه برخـی از روایت هـا را  در ال بـه الی بحـث او هویداسـت. و
بـه جـدش حضـرت محمـد)ص( داللت می کند، بیان می کنـد، به عاملی که او را بدین باور ]یعنی عدم 

گفته است:  کرده و  ی برای رهبری[ واداشته تصریح  صالحیت و
یخی  اما هر چقدر هم که حسـن)ع( شـباهت ظاهری با پیامبر اسـالم)ص( باشـد، اسناد تار
یشـتن داری و توانایـی فکـری در او بـرای  کـه قـدرت معنـوی و شـجاعت و خو نشـان می دهـد 

رهبری ملتش اندک بوده است ... .7

از سـلف خـود، هنـری  اشـاره می کنـد،  پیشـین خـود  تکملـۀ سـخن  را چنان کـه در  ایـن اطالعـات  ی  و

4. Canon Sell.
5. Samuel Zwemer.
6. The Moslem World.

7. دونالدسن، عقیدة الشیعه، ص 89.
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معصومیـن)ع(  ائمـۀ  و  اسـالم  بـه  نسـبت  کـه  یسـوعی  روحانـی  پـدر  و  بلژیکـی  شرق شـناس  المنـس8 
کردیم و هنگام تحلیل منابع دونالدسـن  گرفته بود.9 ما در شـخصیت این فرد درنگی  کینه ورزی داشـت 
کـرد، امـا در پاسـخ به این  ی بیـان خواهیـم  در پایـان ایـن مقالـه آراء برخـی از ناقـدان را دربـارۀ نوشـته های و
که در قدرتمندی شـخصیت و اسـتواری مواضع سیاسـی امام حسـن مجتبی)ع( هنگام  دروغ می گوییم 
ی با صلح  کـه چگونـه و یـة بـن ابی سـفیان درنـگ می کنیـم و خواهیـم دیـد  تحلیـل مواجهـۀ ایشـان بـا معاو
ی و عـدم صالحیـت  کـرد، دروغ گویـی و کار مجبـور  یـه، پـس از اینکـه شـرایط او را بـه ایـن  خـود بـا معاو
بـه  دور  کـرد. بنابرایـن ایـن دیـدگاه دونالدسـن  بـرای عهده دارشـدن خالفـت مسـلمانان برمـال  را  یـه  معاو
کـه بـا انگیزه هـای  از آزاداندیشـی بـوده و او دلیـل را بـا تمـام شـرایطش نپذیرفتـه اسـت؛ بـر خـالف المنـس 

گفتـه اسـت. کینه تـوزی و دشـمنی بـا اسـالم سـخن 

یه از مهم ترین مسـائلی اسـت که شـیعه بدان گرفتار شد؛ زیرا بزرگان  مسـئلۀ صلح امام حسـن)ع( با معاو
کردند. برخی حتی به او تهمت و افترا  شـیعه این امر را نپذیرفتند و امام حسـن)ع( را سـرزنش و نکوهش 
زدنـد. از ایـن رو پژوهشـگر بایـد بـر تمـام زوایـای  ایـن مسـئله احاطه داشـته باشـد تـا دیدگاهش بـه حقیقت 
که جایگاه  کار را شخصیت مهمی به انجام رسانده است  نزدیک  و از خطا  دور باشد. به ویژه آنکه این 
که ابزارهایی  کسانی  که او از اهل بیت)ع( است؛  گر پژوهشگر بداند  رفیعی در اسالم دارد. به خصوص ا
را که اسـالم محکوم کرده اسـت، دسـتاویزی برای رسـیدن به حکومت قرار نمی دادند. در تحلیل شـرایط 
ی پـی خواهیـم بـرد. در ادامـه برخـی از  صلـح امـام حسـن)ع( بـه بزرگـی شـخصیت و اسـتواری مواضـع و

یه واداشت بیان می شود. که ایشان را به صلح با معاو عوامل مهمی 

پنجه نـرم می کنـد مواجـه  کـه بـا ناتوانـی و ضعـف دسـت و کـه هـر حکومتـی  تی  یکـی از بزرگ تریـن مشـکال
اسـت، ناهماهنگی ارکان سـپاه و سـرپیچی کردن سـربازان از فرماندهی کل اسـت. سـپاه امام حسـن)ع( 
یه که به سـبب جهل و نادانـی به حکومت  بـه ایـن بیمـاری سـخت دچـار شـده بـود، بر خـالف سـپاه معاو
که نمی خواسـتند دولت هاشـمی دیگر توان و قدرتی داشـته باشـد، به  ی وفادار بود. امویان و خوارج نیز  و

کردند. سپاه امام حسن)ع( نفوذ 

کـه چیـزی جـز رهبـری دنیـوی و  امویـان فرزنـدان خانـوادۀ برجسـته و صاحـب خاندان هـای بزرگـی بودنـد 
پیروزی و اسـتیال بر دیگران از طریق پول و قدرت اهمیتی برایشـان نداشـت. افرادی چون عمر بن سـعد، 
قیس بن اشعث، عمرو بن حریث، حجاز بن ابجر و عمرو بن حجاج و برخی از دیده وران و جاسوسانی 
یه در سـپاه امام حسـن)ع( گماشـته بود و در حقیقت مهم ترین عناصر رعب افکنی در این سـپاه  که معاو
یه دادند و اخبـار دروغ و رعب افکنی  بودنـد. اینـان وعـدۀ قتـل امام یا اسـیر و تسـلیم کردن ایشـان را به معاو

8. Henri Lammens .
9. المانس، دائرةالمعارف االسالمیه، ج 7، ص 400-403، مدخل »الحسن بن علی بن ابی طالب«.
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یه و ضعف امام حسن)ع( میان سپاهیان پخش می کردند. دربارۀ قدرت معاو

گر به آنان وابسته نباشد،  اما خوارج خود را به خروج بر نظام موجود و وجوب خروج بر ولی امر مسلمین، ا
که قربانی شدن در راه آن واجب بود. این اصول به  کرده بودند. این امر از نظر آنان جهادی دینی بود  ملزم 
 طور وسـیع میان سـپاه عراق انتشـار یافته بود و بر ذهن و عقل سـاده لوحان و زودباوران سـایه افکنده بود. 
گروه آنان داشـتند و  کینه توزی را در دل نسـبت به بنی هاشـم و  طرفداران خوارج سـخت ترین دشـمنی و 
در جنـگ نهـروان بـه سـخت ترین شـکل بـه جنـگ و انتقام جویـی پرداختنـد، بـه  طـوری  که نزدیـک بود به 
گروه کینه و خشم خود را با کشتن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع(  قتل جملگی آنان بینجامد. این 
کردند و آن حضرت را در حالی  که در محراب در سجده بود به قتل رساندند. همچنین در صدد  آشکار 
قتـل امـام حسـن)ع( برآمدنـد و نیـزه ای به ران پای ایشـان زدند و حکم به تکفیـرش دادند. تصمیم امام در 
یه  کنند. نامه ای نیز به معاو که به سـپاه خود دسـتور داد آنان را دسـتگیر  یارویی با این بدنامان این بود  رو
ی هشدار داد. همچنین بیان  کار به و کرد و از سرانجام این  ی اعالم  گاهی خود را از آنان به و نوشت و آ
یه بر حقانیت  که آماده و مهیای جنگ با او شـود.10 امام در سلسـله نامه نگاری های خود با معاو داشـت 
ی گردانی از ادعایش دعوت کرده بود. کید و او را به رو یه تأ خود برای خالفت و دروغین بودن ادعای معاو

که در زمان امام علی)ع( به آنان تحمیل شد، خسته و ناتوان  کوفه به دلیل جنگ های پیاپی  سپاهیان 
کـرده بودنـد. در آن زمـان ایـن  شـده بودنـد. پیـش از آن نیـز تالش هـای خـود را صـرف فتوحـات اسـالمی 
کـه موجـب شـده بـود از جنـگ بیزار  جنگ هـای پیاپـی جمـع انبوهـی از آنهـا را از بیـن بـرده بـود. بـه  طـوری  
شوند و صلح را ترجیح دهند و به سالمت و عافیت خود عالقمند شوند. دلیل دیگر این امر غنائم کمی 
که در جنگ های جمل، صفین و نهروان به دسـت آورده بودند؛11 زیرا با جنگجویان دشـمن همانند  بود 
کـه در اردوگاه  کـه امـام علـی)ع( بعـد از جنـگ جمـل فرمـان داد غنائمـی را  کافـران رفتـار نشـد. بـه  طـوری  
که شیء خود را می شناسد بیاید و بگیرد.12 کس  کنند و به مسجد بصره بفرستند تا هر  بود، جمع آوری 

گاه از  کـه موجـب ازهم پاشـیدگی سـپاه عـراق شـد، فقـدان شـخصیت های هوشـیار و آ از دیگـر عواملـی 
بزرگان شیعه بود که به تقدم و اولویت اهل بیت)ع( برای جانشینی پیامبر اسالم)ص( باور داشته باشند 
و سـپاهیان عـراق نیـز قلبـًا بـه ایـن شـخصیت ها وفـادار باشـند و ایشـان را ارج نهنـد. ایـن افـراد صاحـب 
قدرت بسـیاری در راه اندازی و سـازمان دهی جنبش نظامی و هدایت سـپاه به سـوی اهداف واال بودند؛ 
افـرادی چـون عمـار بـن یاسـر، هاشـم بـن عتبـة مرقـال فرمانـده قهرمـان، ثابـت بـن قیـس و خزیمة بـن ثابت 
یـدن بـه اسـالم و ایمان آوردن بـر دیگران تقدم داشـتند و قربانی جنگ  کـه در گرو معـروف بـه ذوالشـهادتین 
که آزمندان و منحرفان از اسالم علیه جانشین پیامبر)ص(  صفین شدند و به شهادت رسیدند؛ جنگی 

10. ابوالفرج االصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص 63-62.
11. همان، ص 70-63.

یخ الرسل و الملوک، ج 4، ص 539-538. 12. الطبری، تار
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گر  گرفتار منافقان و خوارج شـد. ا به راه انداختند و در نتیجه سـپاه عراق با خل بزرگی روبه رو و سـرانجام 
چنیـن افـراد صالـح و نیکـوکاری در سـپاه امـام حسـن)ع( بودنـد، قطعـًا ایشـان بـه صلـح بـا دشـمنان خـود 

متوسل نمی شد.

کـه مسـئله را بغرنـج و پیچیـده کرد، خیانت و بدعهدی عبیداهلل بن عبـاس فرمانده کل نیروهای  چیـزی 
یه به بزرگان، اشـراف  یـه بـه این کار دسـت زد. معاو گری هـای معاو کـه درنتیجـۀ اغوا پیش قـراول سـپاه بـود 
کـرد و آنـان نیـز به امام خیانت کردند و در دل شـب از اردوگاه آن حضرت  و زعمـای اقـوام بـذل و بخشـش 
خارج شـدند و قبایل خود را از یاری کردن او بازداشـتند و آنان را از عاقبتشـان زیر بیرق امام حسـن)ع( به 
یه مهیا  وحشـت انداختنـد.13 بدیـن ترتیـب بـاب خیانـت و بدعهـدی گشـوده و راه برای پیوسـتن بـه معاو
شـد و بـا خیانـت  آنـان به امام حسـن)ع( انسـان های ضعیف النفس عرصۀ گسـترده ای را بـرای بدعهدی 
که پسرعمو و نزدیک ترین فرد به او بود دستاویزی برای  به امام یافتند؛ زیرا خیانت عبیداهلل بن عباس را 

کار خود قرار دادند. این 

یه و امویان در میان سپاه امام حسن)ع( پخش می کردند، بیشترین  که جاسوسان معاو قدرت شایعاتی 
تأثیـر را در آشـفتگی آن داشـت. خبـر کشته شـدن قیـس بـن سـعد بـن عبـاده جانشـین عبیـداهلل بن عباس 
کـرده اسـت. ویرانگرتریـن شـایعه زمانـی  یـه صلـح  ی بـا معاو کـه و میـان سـپاه پخـش شـد. نیـز شـایع شـد 
کـره اعـزام شـد و ایـن هیئـت میـان سـپاه شـایعه کرد کـه امام)ع(  یـه بـرای مذا بـود کـه هیئتـی از سـوی معاو
که در سـپاه  کسـانی  گر انسـان های بابصیرتی همچون  به درخواسـت صلح پاسـخ مثبت داده اسـت.14 ا
امـام علـی)ع( بودنـد، در سـپاه امـام حسـن)ع( نیـز حضـور  داشـتند و در مقابـل ایـن شـایعات ایسـتادگی 

یه تن نمی داد. می کردند، قطعًا امام به صلح با معاو

یه بود؛  مسئلۀ دیگری که امام را به صلح واداشت، قدرت دشمن و موضع گیری پایدار آنان همسو با معاو
ی تمـام تالش هـای مـادی و معنـوی خـود را بـرای اصـالح و تقویـت  سـپاهش به  منظور نزدیک شـدن  زیـرا و
یـه بـا روم پیمـان صلح امضا کرد و مال و ثروتی بـه آنان داد تا حکومت  شـام بـه روم بـه کار می بسـت. معاو
ی آغـاز نکنـد.15 ایـن سـپاه در هیـچ  یـک از فتوحـات شـرکت نکـرد و وارد هیـچ کارزاری  روم جنگـی را بـا و
کبر او  یحانۀ رسـول اهلل)ص( و سـبط ا جز صفین نشـد. بدین سـبب توانسـت تجهیزات را برای جنگ با ر
کـه به مـال و ثـروت دنیوی او  یـه افـراد زیـرک و بدنهـادی در اختیـار داشـت  آمـاده کنـد. افـزون بـر ایـن، معاو
طمع داشتند؛ افرادی چون مغیرة بن شعبه، عمرو بن عاص و دیگران، اما در مقابل، سپاه عراق به دلیل 
یه مال و ثروت بسـیاری در  نفوذی هـای امـوی و خارجـی حـروری16 امـام را تنهـا گذاشـتند. همچنیـن معاو

یخ الیعقوبی، ج 2، ص 122-121. 13. الیعقوبی، تار
یخ الرسل و الملوک، ج 5، ص 159. 14. همان، ج 2، ص 121-122؛ الطبری، تار

15. ابن االعثم، الفتوح، ج 2، ص 539؛ المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 2، ص 387.
راء« در نزدیکـی کوفـه اجتمـاع کردنـد و بـه مخالفـت بـا علی)ع( برخاسـتند  یـه خوارجـی بودنـد کـه در روسـتای »حـرو ر 16. اصحـاب حرو
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کـه موجـب ازهم گسـیختگی سـپاه  اختیـار داشـت و بـا آن دوسـت و دشـمن را وسوسـه می کـرد، بـه  طـوری  
امام حسن)ع( شد.

یـه را بپذیـرد و در آن نشـانۀ آشـکاری بـر تدبیـر و درایـت  کـه موجـب شـد امـام صلـح بـا معاو از امـور مهمـی 
کامـاًل بـه سـود او نیسـت و  یافـت شـرایط  کـه در سیاسـی و عـدم ماجراجویـی ایشـان وجـود دارد، ایـن بـود 
یخته شدن خون خود و شیعیان در درجۀ اّول اهمیت قرار دارد. هنگامی که به او اعتراض  جلوگیری از ر
کرد تا اینکه شـیعیان را رهایی بخشـید. زمانی  که تأسـف خوردند  کید  شـد، به  صورت مکرر بر این امر تأ
کردند  یه کشـاند و برخی حتی به سـرور و امامشـان گسـتاخی  کارهایشـان آنان را به صلح با معاو از اینکه 
کنده از غم و اندوه و استوار  کردند، امام با شکیبایی بسیار و با قلبی آ و او را مایۀ ذلت مؤمنان توصیف 

که برای حفظ خون مؤمنان انجام می داد، پاسخ داد:  کاری  و مطمئن در 

کنم.17 کشتار را از شما دور  که قتل و  یه چیزی جز این نبود  خواستۀ من از صلح با معاو

که  که امام حسن مجتبی)ع( با دیدۀ  بصیرت الهی در آن نگریست، این بود  ک تر  مسئلۀ مهم تر و خطرنا
یه تسـلیم  یـه برمی خاسـت، منافقـان سـپاه او کـه کـم هـم نبودند، او را اسـیر و به معاو گـر بـه جنـگ بـا معاو ا
یـه هـم امـام را بـه قتـل نمی رسـاند، بلکـه آزاد می کـرد و بدین ترتیـب بنی هاشـم وامـدار او  می کردنـد. معاو
که »آزادشدۀ فرزند آزادشدۀ« پیامبر اسالم)ص( بود رهایی می یافت.  یه از ننگ ابدی اش  می شد و معاو

کرده و  فرموده است:  امام حسن)ع( بر این مطلب تصریح 
یـل  گـردن مـرا می گرفتنـد و مـرا سـالم نـزد او تحو یـه می جنگیـدم،  گـر بـا معاو بـه خـدا قسـم! ا
یه صلح کنم، بهتر از این  گر با معاو می دادند. به خدا سـوگند که من عزتمند و شـرافتمندم. ا
اسـت کـه مـرا بـه  عنـوان اسـیر بـه قتـل برسـاند یا بر من منـت بگذارد و تـا ابد منتی بر بنی هاشـم 

یه و فرزندان او همواره با آن بر زندگان و مردگان ما منت بگذارند.18  باشد و معاو

که ضعف شخصیت امام را بیان می کند تا دربارۀ چنین سخنان صریح و مواضع  کسی  کجاست  پس 
کـه نشـان از انسـانی بـزرگ و رهبـری مصلـح و حکیـم دارد و صاحـب علـم و تدبیـر سیاسـی بـه  اسـتواری 
می کنـد  تعبیـر  کشته شـدن  بـه  اسـارت  از  حسـن)ع(  امـام  کنـد.  اظهارنظـر  اسـت  کلمـه  واقعـی  معنـای 
یـه او را بـه قتـل نمی رسـاند، بلکـه اسـیر و سـپس آزاد می کـرد. ایـن عمـل  کـه معاو و مقصـودش ایـن اسـت 

و خـروج خـود را بـر امیرالمؤمنیـن آشـکار کردنـد )ر.ک بـه: خمینـی، سیدحسـن؛ فرهنـگ جامـع فرق اسـالمی؛ ج 1، تهـران: اطالعات، 
1389؛ ص 496(. ـ مترجم.

ئـل  17. الدینـوری، االخبـار الطـوال، ص 221؛ الطوسـی، اختیـار معرفـة الرجـال المعـروف برجـال الکشـی، ص 105-106؛ الطبـری، دال
االمامه، ص 64.

یه ابدًا ضمانتـی را دربارۀ  18. الطبرسـی، االحتجـاج، ج 1، ص  290. شـیخ صـدوق)ره( روایتـی ذکـر کـرده اسـت کـه نشـان می دهـد معاو
گـر صلـح نمی کردنـد، بقیـۀ شـیعیان نیـز زنـده نمی ماندند. به  طـوری  که از امام نقل شـده  شـیعیان امـام حسـن)ع( رعایـت نمی کنـد و ا
گـر نمی آمـدم، احـدی از شـیعۀ مـا روی زمیـن باقـی نمی ماند، مگر اینکه کشـته می شـد«. )ر.ک به: الصدوق، علل الشـرائع،  اسـت: »ا

ج 1، ص 249(
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کنـد. در حالـی  کـه او  در حکـم قتـل امـام مسـلمین بـود تـا آن را بـه سـوگند های مغلطه آمیـز خـود اضافـه 
گویندگان)ع( است. راستگوترین 

یـه از جملـه تظاهر به اسـالم و توجه به امور مسـلمانان  امـام حسـن)ع( سـرانجام دروغ بـودن ادعاهـای معاو
کرد. پژوهشـگر محقق نیز خردمندی  را از طریق شـروط صلح برای امت اسـالمی و نسـل های آینده بر مال 
یـه درمی یابـد. امـام در بندهـای صلـح امـوری را  عمیـق و علـم دقیـق امـام را دربـارۀ واقعیـت حـال معاو
یـه بـا اسـالم علـوی هاشـمی اسـت.  کـه کامـاًل در تضـاد بـا ماهیـت و ذات خصمانـۀ معاو گنجانـده اسـت 
کـه سرشـت و فطرتـش دشـمنی کامـل بـا ایـن خـط اصیـل اسـت، نباید بـه هیچ  چیـز آنان  بی تردیـد کسـی 
یـه از اینکـه می دیـد امـام حسـن)ع(  وفـادار باشـد و کمتریـن تعهـدی نسـبت بـه ایشـان داشـته باشـد. معاو
کرد و  کوفه شـد، عهدشـکنی  ی پس از آنکه وارد  صلح با او را پذیرفته اسـت، بسـیار شـادمان بود،19 اما و

گفت:  کوفیان  طی خطبه ای در میان 
یر این دو پایم اسـت! به  ... هـان بدانیـد کـه تمـام چیزهایـی که به حسـن بن علی داده بودم، ز

آن پایبند نیستم. 

در روایت دیگری آمده  است: 
زه بگیرید و حج برپا کنید  ید و رو به خدا سوگند! من به جنگ با شما برنخاستم تا نماز بگزار
یـد. شـما آنهـا را قطعـًا انجـام می دهیـد، بلکه به جنگ با شـما برخاسـتم تا بر شـما  رز و تزکیـه و

کرد.20  کم شوم و خداوند با وجود نارضایتی شما آن را به من عطا  حا

در روایت دیگری نیز آمده است: 
هـان بدانیـد کـه مـن بـه خون خواهی عثمان قیام کردم! خداوند قاتل او را کشـت و قدرت را با 
ز به شما مهلت داده ام. پس  که من سه رو گاه باشید  شکست اقوام به خاندانش بازگرداند. آ

کس بیعت نکند، ضمانت و امانی نزد ما نخواهد داشت ... .21  هر 

یـه  گرفته انـد؛22 زیـرا معاو کـرده و بسـیار بـر آن عیـب  برخـی از سـیره نگاران و مورخـان ایـن خطبـه را تقبیـح 
خطبه را با سّب حضرت امیرالمؤمنین امام علی)ع( آغاز کرده است. امام حسن)ع( نیز به او پاسخ داد، 

سپس از مجلس برخاست و دیگر بعد از آن در آنجا حضور نیافت.23

در اینجا از خود می پرسیم که چگونه کسی را معرفی و توصیف کنیم که از صلح با دشمن بهترین بهره را 

19. المقریزی، امتاع االسماع بما للنبی )صلی  اهلل  علیه ]وآله[ وسلم( من االحوال و االموال و الحفدة و المتاع، ج 5، ص 385.
20. ابوالفرج االصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص 77.

21. بالذری، انساب االشراف، ج 2، ص 389.
یخ مدینة دمشق، ج 13، ص 275؛ الذهبی، سیر اعالم النبالء، ج 4، ص 139. کر، تار 22. ابن  عسا

23. طبرسی، االحتجاج، ج 1، ص 282.
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که با ذات و ماهیت  که با اصول اسالم حقیقی همسویی داشت؛ اسالمی  برد و بندهایی در آن گنجاند 
یه را در برابر امت اسـالمی  دشـمن واقعی اش مناسـبت و سـازگاری ندارد. امام بدین ترتیب ماهیت معاو
ی، تضمین کنندۀ کاری اسـت که می خواسـت انجام  کرد و پیشـینۀ دشـمنش قبل از این عمل و آشـکار 
که دونالدسـن و سـلفش المنس به  کرده اسـت، آن گونه  که چنین نقش بزرگی را ایفا  کسـی  دهد. پس آیا 
دروغ پردازی متوسل شده اند، مردی ضعیف النفس و فاقد شجاعت و توانایی فکری برای رهبری ملت 

خویش است یا اینکه در نهایِت خردمندی و درایت سیاسی و بلندمرتبگی روحی و معنوی است!؟

کوشیده است به  ناحق و با افترا به امام حسن)ع( بزند این است:  که دونالدسن  2. تهمت بزرگ دیگری 
کـه ازدواجـش بـا زنـان بـه  امـام حسـن عنفـوان جوانـی اش را در ازدواج و طـالق گذرانـد تـا آنجـا 
صد رسید. بدین سبب او را ِمطالق )بسیار طالق دهنده( نامیدند و بدین ترتیب دشمنان 

کرد.24  کی برای علی)ع( ایجاد  خطرنا

کرده است.25 دونالدسن در کالم  ی در اینجا به سلف خود المنس در دائرةالمعارف االسالمیه استناد  و
کتاب های شیعیان راه یافته است استناد می کند:  که به بعضی از  او به برخی از مطالب پوچی 

کنیز داشـته اسـت و می خوانیم  یادی  که حسـن شـصت همسـر و شـمار ز خود شـیعیان اعتراف می کنند 
که شـمار زنان شـرعی او به شـصت نفر رسـیده اسـت. اینها به جز کنیزان و زنانی اسـت که او از آنان لذت 
که شمارشان سیصد تا نهصد نفر بوده و بسیاری از آنها را طالق داده است. بدین  گفته اند  برده است و 
سـبب او را بسـیار طالق دهنـده نامیده انـد. از ایـن رو شـکایت های بسـیاری از افـراد برجسـته به علی شـد 
که از  که حسـن با دخترانشـان ازدواج می کند و بالفاصله آنها را طالق می دهد. تنها جواب علی این بود 

ازدواج دخترانشان با او ممانعت می کردند.26 

ی در اینجا به یک کتاب شـیعِی داسـتانِی بی نام ونشـان اسـتناد کرده اسـت. این کتاب عقاید الشـیعه   و
تألیـف میرزاآقاسـی اسـت کـه در تحلیـل منابـع اطالعـات دونالدسـن در پایان مقالـه آن را معرفی خواهیم 

کرد.

در پاسـخ بـه ایـن تهمـت می گوییـم: برخـی از روایت هـای مغرضانـه از سـوی قلم هـای حکومـت امـوی و 
کـرد.  کتاب هـا درز  کتاب هـای معتبـر شـیعه و دیگـر  عباسـی وارد شـد و برخـی از ایـن مضامیـن باطـل بـه 

کتاب های فریقین درنگ می کنیم. کنون بر این روایت ها در  ا

منابعاهلسنت الف(روایتهادر

24. دونالدسن، عقیدة الشیعه، ص 89.
25. المانس، دائرةالمعارف االسالمیه، ج 7، ص 400-401، مدخل »الحسن بن علی بن ابی طالب«.

26. دونالدسن، عقیدة الشیعه، ص 90.
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که امام حسـن)ع( را به چنین تهمت زشـتی متهم می کنند. این  پانزده روایت در منابع سـنی وجود دارد 
روایت ها در چندین منبع آمده است.27

در نتیجـه سـند تمـام ایـن روایت هـا بـه دلیـل وجود کذابـان و جاعالنـی همانند محمد بن عمـر واقدی،28 
مدائنی،29 ابوالقاسم علی بن ابراهیم30 و دیگران ضعیف است.31

در متـن چنیـن روایت هایـی اشـکاالت بسـیاری وجـود دارد و حتـی بعضـی از ایـن روایـات متناقض انـد. 
از جملـۀ ایـن اشـکاالت ایـن اسـت که نام ها و انسـاب همسـران امـام)ع( که او آنها را طـالق داده نامعلوم 
اسـت. در این امر نشـانۀ روشـنی وجود دارد که این اتهام به  صورت نسـنجیده ای به امام زده شـده است. 
ی لقب »النسابة العالم« )نسب شناس عالم( را داده اند،32 هفتاد  کهن به و که منابع  ابوالحسن مدائنی 
همسـر بـه امـام حسـن)ع( نسـب داده اسـت،33 امـا او فقـط 11 نفـر از آنـان را نـام بـرده اسـت.34 افـزون بـر آن 
اختـالف عجیـب و چشـم گیر میـان تعـداد همسـران امـام دلیلی بـر ناهمگونـی چنین روایت هایی اسـت؛ 
زیـرا همسـران او را از زنـان آزادشـده و مـادران فرزنـدان هفتـاد35 تـا سـیصد نفـر36 برشـمرده اند، در حالـی  که 

کر و تهذیب الکمال مزی، تهذیب التهذیب ابن  حجر،  یخ مدینة دمشق ابن  عسا 27. این روایات در الطبقات الکبری ابن  سعد و تار
سـیر اعـالم النبـالء ذهبـی و منابـع دیگـر وارد شـده اسـت. شـیخ وسـام برهـان البلداوی ایـن روایت ها را ذکر کـرده و به نقد آنهـا پرداخته 
کرده اسـت. )البلداوی، القول  گانه تبیین  که در متن و سـند هریک وجود داشـته، به  صورت جدا اسـت. وی انحراف و شـبهه ای را 

الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن )علیه السالم(، ص 208-60(
28. ابوعبداهلل محمد بن عمر الواقدی سهمی اسلمی مدنی )د: 207 ق/ 823 م( از قدیمی ترین مورخان اسالمی در مدینه به دنیا آمد 
زگار الرشـید بـه عـراق رفـت و بـه یحیـی بـن خالـد برمکی پیوسـت. او هدایایی به واقدی عطا و به خلیفـه نزدیکش کرد تا جایی  و در رو
که  که مسـند قضاوت را در بغداد عهده دار شـد و تا زمان مرگش در این شـهر اقامت داشـت. مهم ترین آثار او المغازی النبویه اسـت 
اهـل حدیـث آن را ضعیـف می دانسـته و گاهـی او را بـه دروغ پـردازی و گاهـی بـه وضـع و جعـل متهـم کرده انـد و حکم بـه عدم حجیت 
روایت هـای مسـند وی عـالوه  بـر روایت هایـی کـه از خـودش و بـدون سـندی نقـل و روایـت می کنـد داده انـد. )بـرای اطالع بیشـتر از آراء 

ی، القول الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن)علیه السالم(، ص 64-61( محدثین دربارۀ الواقدی ر.ک به: البلداو
29. علـی بـن عبـداهلل، ابوالحسـن مدائنـی )د: 225ق/ 840م( از موالـی عبدالرحمـن بـن سـمره و راوی، مـورخ و صاحـب تألیف هـای 
کن مدائن بود. سپس به بغداد رفت و تا زمان مرگش در این شهر بود. مدائنی از متهمان به دروغ پردازی  بسیار بود. وی اهل بصره و سا
در حدیث به شمار می رود. ذکر شده که مسلم در صحیح خود روایت از او را نپذیرفته است و ابن  عدی او را ضعیف دانسته است. 
کثـر روایت های مدائنی احادیث  یان معروف اسـت، روایت شـده که ا افـزون بـر آن از عوانـة بـن حکـم کـه به وفاداری اش به عثمان و امو

مرسل است. )برای اطالع بیشتر ر.ک به: البلداوی، القول الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن)علیه السالم(، ص 119-114(
کسی  که  کرد  30. ابوالقاسم علی بن ابراهیم )د: 508ق/ 1114م( از بزرگ ترین دشمنان شیعه بود. به  طوری  که پیش از مرگش وصیت 
ید: »... او وصیت کرد ... که کسی از شیعیان به او کمک نکند ...«.  از شیعیان نزدش حاضر نشود و به او کمک نکند. ذهبی می گو

)ر.ک به: الذهبی، سیر اعالم النبالء، ج 12، ص 204(
31. برای اطالعات بیشتر ر.ک به: البلداوی، القول الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن)علیه السالم(، ص 208-60.

یخ مدینة السالم و اخبار محدثیها و ذکر قطانها من غیر اهلها و واردیها، ج 13، ص 518؛ الذهبی، سیر  32. الخطیب البغدادی، تار
اعالم النبالء، ج 7، ص 541.

33. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 16، ص 22.
34. همان جا.
35. همان جا.

36. ابن  شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 22.
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کـه این تعداد فرزند طبیعی  مورخـان فرزنـدان حضـرت را بیـن هفت37 تا بیسـت پنج نفر38 ضبط کرده اند 
کثرت همسران ایشان نیست. است و هرگز نشان دهندۀ 

گـر امـام حسـن)ع( سـبط پیامبـر اسـالم)ص( بسـیار طالق دهنـده بـود، چـرا دشـمن واقعـی خـود، یعنـی  ا
کـه آن حضـرت را بـه قتـل رسـاند طـالق نـداد؟ دونالدسـن بدیـن مسـئله اعتـراف  جعـده دختـر اشـعث را 
کـه او دشـمنی اش را نسـبت بـه امـام پنهـان نـگاه می داشـت.39 امـام حسـن)ع( فـردی صبـور  کـرده اسـت 
کـرد.40 بنابرایـن صفـت  و قانـع بـود و آزار و اذیـت او را تحمـل می کـرد و ایـن فـرد چنـد بـار بـه قتـل او اقـدام 
گـر ایـن ازدواج هـای شـبهه انگیز درسـت بود،  بسـیار طالق دهنـده از کجـا بـه ایشـان داده شـده اسـت. آیـا ا
کردن امـام)ع( قرار  یـه از آن غفلـت می کـرد و آن را فرصـت مغتنمـی برای رسـوا دشـمن بـزرگ او، یعنـی معاو
کـه به وسـیلۀ علویان و به بهانـۀ دادخواهی از  نمـی داد؟41 بـه نظـر می رسـد چنیـن روایت هایـی را عباسـیان  
آنـان بـه شـهرت و قـدرت رسـیدند، به طورمشـخص در روزگار منصـور دوانیقـی بـر ضـد خانـدان علـی)ع( 
کـه عباسـیان موقعیتشـان تثبیـت شـد، خانـدان علـوی علیـه آنان قیـام کردند  نقـل کردنـد؛ زیـرا هنگامـی 
و خانـدان امـام حسـن)ع( نقـش پررنگـی در ایـن قیام هـا داشـتند. بدین سـبب منصـور برای فروکاسـتن از 
جایـگاه آنـان و جدشـان امـام حسـن)ع( عامدانه بـه واردکردن چنین روایت هایـی پرداخت. به  طوری  که 
کـرد، هنـگام سـخنرانی اش در منبـر هاشـمیه آنچـه را در دلـش  پـس از آنکـه عبـداهلل بـن حسـن را دسـتگیر 
که آیا چنین امری  گرایش یابد  کرد.42 این موجب می شـود پژوهشـگر به این دیدگاه  پنهان داشـت آشـکار 
یـه وارد نشـده بـود. بـا توجـه بـه اینکـه امـر طـالق در  یـاد امـام حسـن)ع( بـا معاو در نامه نگاری هـای تقریبـًا ز
سـنت پیامبر اسـالم)ص( منفورترین حالل به شـمار می رود، چگونه ممکن اسـت که سبط پیامبر اسالم 
با سنت جدش مخالفت ورزد و بسیار طالق دهنده باشد؟ در حالی  که ایشان چنان که دربارۀ همسرش 

جعده دختر اشعث دیدیم، در تمّسک به سنت پیامبر از همه سزاوارتر است.

منابعشیعه ب(روایتهادر
کرده انـد و ایـن روایت هـا در جاهـای مختلـف آمـده  کـه منابـع شـیعه آنهـا را ذکـر  شـش روایـت وجـود دارد 

است.43

یخ، ج 5، ص 75. 37. المقدسی، البدء و التار
38. ابن  سعد، ترجمة االمام الحسن)علیه السالم(، ص 28-27.

39. دونالدسن، عقیدة الشیعه، ص 93.
40. همان، ص 93-91.

41. البلداوی، القول الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن)علیه السالم(، ص 281-259.
42. المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 2، ص 311.

کتـاب دعائـم االسـالم قاضـی نعمـان مغربـی آمـده اسـت.  کلینـی و دو روایـت دیگـر در  کتـاب الکافـی شـیخ  43. دو روایـت از آنهـا در 
همچنین یک روایت در مستدرک الوسائل میرزای نوری و یک روایت در مناقب ابن  شهرآشوب آمده است. بلداوی هنگام تحلیل 
روایت ابن  شهرآشوب در سیاق روایات منابع سنی دچار خطایی شده است. همچنان  که بلداوی به تحلیل بدیهیات روایت های 
درزکـرده بـه منابـع شـیعه پرداختـه و در ایـن راه بـه بهتریـن شـکل از دیـدگاه مذهـب شـیعۀ امامیه عمل کرده اسـت. )البلـداوی، القول 



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
پژوها های شرن شناسان دربارۀ امام حسن)علیه السالم( 271

یاد،44 حسـن  در این روایت ها نیز اشـکاالت سـندی وجود دارد. در آنها از فرقۀ واقفه همچون حمید بن ز
بـن محمـد بـن سـماعه45 و دیگـران روایـت وجـود دارد. در حالـی  کـه احادیـث بسـیاری در ذم واقفـه وارد 
کفر و ناصبی بودن آنان و اینکه مرتد از حق هستند تصریح شده  شده است. حتی در بسیاری از آنها به 
گر به سگ ها  است.46 این فرقه نزد بزرگان امامیه به »کالب ممطوره« )سگ های باران خورده( مشهورند و ا
یاد و  بـاران بخـورد، از الشـه های گندیـده نیـز متعفن تـر می شـوند.47 در برخـی از ایـن  روایت ها ]حمیـد بن ز
یان ناشـناخته ای همچون حسن بن مجاشع وجود دارد.48  ابن  سـماعه[ سـند روایت ضعیف اسـت و راو
افـزون  بـر آن خـود ایـن منابـع نیـز جـز الکافـی شـیخ کلینی ضعیف انـد؛ زیرا ایـن منابع مثل دعائم االسـالم 
قاضی نعمان و مناقب ابن  شهرآشـوب و کشـف الغمة اربلی از نظر شـیعه از منابع دسـت دوم در حدیث 

به شمار می روند.

ایـن روایت هـا از نظـر مضمـون و متـن بـا سـیرۀ اهل بیـت)ع( در تضـاد اسـت؛ زیـرا ایشـان الگـوی رحمـت 
گسـتاخ ترین دشمنانشـان، حال چه رسـد به همسرانشـان.  خداوند در زمین به شـمار می رفتند، حتی با 
ی در اختیارکردن کنیزان با حدود الهی و سنت  یاده رو چگونه می شود ایشان با داشتن همسران بسیار و ز
کـه در ایـن کار افـزون بـر مخالفت با سـنت ها نوعی آزاررسـانی به  پیامبـر خـدا)ص( مخالفـت ورزنـد؟ چرا
نفـس انسـانی وجـود دارد. آنـان همتـای قـرآن و جانشـینان رحمـان و وصیـان رسـول اهلل)ص( بودنـد. امـام 
حسن مجتبی)ع( نیز حافظ ناموس و همسرانش بود. او حتی با وجود آزارهایی که از جانب جعده دختر 

اشعث می دید او را طالق نداد.

کرده اسـت امام مجتبی)ع( با پدر و برادرانش  که ادعا  3. از دیگر خیال بافی های دونالدسـن این اسـت 
ی می گوید:  رابطۀ خوبی نداشت. و

او پس از وفات فاطمه)س( در عنفوان جوانی با پدر و برادرانش رابطۀ خوبی نداشت.49

در پاسـخ بـه ایـن سـخن می گوییـم کـه قضیـه کامـاًل برعکـس اسـت. رابطـۀ میـان امـام حسـن)ع( و پدرش 
امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب)ع( بـه بهتریـن شـکل بـود و فقـط رابطۀ پـدر و فرزندی نبـود، بلکه رابطۀ 
که ایشـان پس از بازگشـت از جنگ صفین برای  یدانی  گردی بود. این مسـئله در وصیت جاو معلم و شـا

الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن)علیه السالم(، ص 158-211 و ص 165-159(
کن سـور بود. سـپس به نینوا روسـتای علـی علقمی در کنار منطقـۀ »الحائر  یـاد بـن حمـاد الدهقـان ابوالقاسـم کوفی سـا 44. حمیـد بـن ز
]الحسـینی[«ـ  که درود بر صاحب آن بادـ  رفت. وی در سـال 310 درگذشـت. )ر.ک به: النجاشـی، فهرسـت اسـماء مصنفی الشیعه، 

ص 132(
45. حسـن بـن محمـد بـن سـماعه ابومحمـد کنـدی صیرفـی از شـیوخ فرقۀ واقفه و کثیر الحدیـث و در این زمینه ثقه بود. وی نسـبت به 

فرقۀ واقفه تعصب داشت. )ر.ک به: النجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، ص 41-40(
یخ پیدایش و تحوالت آن ر.ک به: الناصری، الواقفیة دراسة و تحلیل، ج 2-1. 46. برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ فرقۀ واقفه و تار

47. ر.ک به: النوبختی، فرق الشیعه، ص 82-81.
48. البلداوی، القول الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن)علیه السالم(، ص 257.

49. دونالدسن، عقیدة الشیعه، ص 89.
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کاماًل روشن است. گذاشت  فرزندش حسن)ع( به جا 

امام علی)ع( با فرزندش امام حسن)ع( همچون وزیری برای خود رفتار می کرد و حوادث عصر خالفتش 
کوفـه را بـرای جنـگ بـا  کـه اهـل  گـواه ایـن امـر اسـت؛ زیـرا امـام حسـن)ع( بـود  )35-40ق/ 656-660م( 
کنـد.50 او در جنـگ صفیـن نیـز  کـرد و توانسـت ُنه هـزار نفـر بـرای پـدرش بسـیج  اصحـاب جمـل ترغیـب 
که در پدرش نمودار بود به انجام رساند تا اینکه  حاضر بود و بیشترین ازخودگذشتگی را در دفاع از حق 
امـام علـی او و بـرادرش امـام حسـین)ع( را از جنـگ بازداشـت.51 هر وقت برای امـام علی)ع( رفتن به نماز 
کار جانشین خود می کرد؛52 همچنان که برخی از امور قضا را نیز  ممکن نبود، فرزندش حسن را برای این 

کرده بود.53 گذار  به او وا

4. از جمله چیزهایی که دونالدسـن به ناحق ادعا کرده و به امام حسـن)ع( نسـبت داده، صفت اسـراف 
ی می گوید:  است. و

یادی را به هریـک از زنانش اختصاص  یـاد او ایـن امـر را بـه اثبات می رسـاند که مال ز اسـراف ز
کرد،  که اموال بسیاری را در طول خالفت علی)ع( حیف و میل  داد. بدین ترتیب می بینیم 

در حالی  که خود خالفت بسیار نیازمند بود.54 

کـرده اسـت،55 امـا پژوهشـگر متخصـص  گفتـه را برخـی از روایت هـا در منابـع سـنی و شـیعه تأییـد  ایـن 
متوجه می شـود که این روایت ها از نظر سـند مرسـل هسـتند و به روایت های مرسـل نمی توان استناد کرد. 
ی مبانـی صحیـح اسـالم را از  ایـن مضمـون بـا شـخصیت امـام حسـن مجتبـی)ع( در تضـاد اسـت؛ زیـرا و
کم بودن مهریه و آسان کردن امر ازدواج و عدم اسراف به ارث برده  پدرش)ع( و جدش مصطفی)ص( در 
کـم وارد خانـۀ همسـرش علی بن ابی طالب)ع( شـد و زندگی شـان  بـود. مـادرش فاطمـه)س( نیـز بـا مهریـۀ 
که فرزندشـان امام حسـن مجتبی)ع( بر روش آنان  همراه با زهد و پارسـایی بود. بنابراین چگونه می شـود 
که حسـن بن علی دو بار اموالش را در  پایبند نباشـد؟ در حالی  که قطعًا چنین بوده اسـت. روایت شـده 
کـرد. حتـی کفـش خـود را بخشـید. آن حضـرت 25 بـار همـراه زنـان  راه خداونـد متعـال بـا دیگـران تقسـیم 

شریفش پیاده برای انجام مناسک حج ]به مکه[ رفت.56

یـه مـال و ثروت برای امام حسـن)ع( می فرسـتاد و او آنهـا را به باد  کـه معاو کـرده اسـت  5. دونالدسـن ادعـا 

یخ الرسل و الملوک، ج 4، ص 500-499. 50. الطبری، تار
51. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 21، ص 244 و ج 16، ص 11 و 24.

52. المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 3، ص 9.
53. الکلینی، الفروع من الکافی، ج 7، ص 292-291.

54. دونالدسن، عقیدة الشیعه، ص 90-89.
55. ر.ک به: البالذری، انساب االشراف، ج 2، ص 373؛ ابن  شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 21؛ االربلی، کشف الغمة 

فی معرفة االئمه، ج 2، ص 183؛ الطبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، ص 90.
56. ابن  شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 18.
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که در 45 سالگی به دلیل بیماری سل درگذشت.57 می داد و نتیجه این شد 

یاد هم بـود به ارث برد. از جمله  کـه امـام حسـن مجتبـی امـوال پدرش علی)ع( را که ز در پاسـخ می گوییـم 
کنون به ابیار علی)ع( مشـهور اسـت و امام  که ا کشـاورزی در منطقۀ ینبع58 بود  دارایی هایش زمین های 
آن را جـزء صدقه هـا قـرارداد.59 ایـن از جملـه چیزهایـی بـود کـه خداونـد بـه پیامبـرش بخشـید و او به علی 
بخشـید.60 علـی)ع( نیـز شـخصًا از اموالـش بـه دیگـران انفاق می کرد.61 امـام دارایی هـا و موقوفات دیگری 
ک فاطمۀ زهرا)س( بود و این دارایی ها را به فرزندش  ک خود و امال که از امال نیز در اطراف مدینه داشت 
کـرد.62 امـام حسـن امـور زندگـی اش را بـا اسـتفاده از آنهـا اداره می کـرد.  حسـن وصیـت و وقـف بنی هاشـم 
که زمینی از صدقات ینبع را به ابی رافع داد و  کمک می کرد. به  طوری   حتی از این دارایی ها به شیعیان 
ک و مستغالت  ی صاحب امال خانه ای به او بخشید.63 امام حسن بعد از پدرش وصی او بود. بنابراین و
که از سـوی شـیعیان به او می رسـید و نیازی به مال و ثروت  و زمین های کشـاورزی و نیز وجوه شـرعی بود 
یه نداشـت. او سـید جوانان اهل بهشـت اسـت و در شناسـایی اموال حالل از اموال حرام از دیگران  معاو

داناتر بود و آن را به خوبی تشخیص می داد.

کـه نشـان دهندۀ  گنجانـده بـود  یـه  امـام حسـن)ع( برخـی از بندهـای مالـی را در سـند صلـح خـود بـا معاو
کند. از این رو  کم اسـالمی باید اقتصاد امت را مدیریت  که حا معرفت امام نسـبت به این مسـئله اسـت 
کـه یک میلیـون درهـم بـه افـراد تحـت تکفـل شـهدای جنگ هـای صفیـن و جمـل  کـرد  یـه را متعهـد  معاو
غرامـت بپـردازد.64 در بخشـش امـوال نیـز بنی هاشـم را بـر بنی شـمس ترجیـح دهد و بیت المـال کوفه را که 
در اختیار اوست، مستثنا کند. به برادرش حسین)ع( نیز سالیانه دومیلیون درهم پرداخت کند و خراج 
و مالیـات دارابگـرد والیـت فـارس را در اختیـار او قـرار دهـد. عالوه بـر آن هیچ یک از شـیعیان را از بخشـش 
امـوال محـروم نکنـد.65 امـام حسـن)ع( بدیـن  گونه عمل کرد تا برای نسـل های آینده مشـخص شـود که او 

نسبت به اقتصاد شیعیان خود بسیار توجه می کرد.

57. دونالدسن، عقیدة الشیعه، ص 90.
کار هسـت. علی بن ابی طالب)ع( موقوفاتی در آن  ید: »... ینبع قلعه ای اسـت که در آن نخلسـتان و آب و کشـت و  58. یاقوت می گو

که فرزندش عهده دار آنها بود ...«. )یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج 5، ص 513( داشته 
یخ المدینة المنورة او اخبار المدینه، ج 1، ص 137-136. 59. ابن  شبه، تار

60. الکلینی، الفروع من الکافی، ج 7، ص 54.
ثیر، اسد الغابة فی معرفة الصحابه، ج 4، ص 112. 61. الثقفی، الغارات او االستنفار و الغارات، ص 44-45؛ ابن اال

62. الصـدوق، مـن الیحضـره الفقیـه، ج 4، ص 244-245؛ الطوسـی، تهذیـب االحـکام فی شـرح المقنعة للشـیخ المفید، ج 9، ص 
.148-146

کشف الغمة فی معرفة االئمه، ج 1، ص 145. 63. االربلی، 
یخ الرسـل و الملوک، ج 5، ص 162-165؛ الصدوق، علل الشـرائع، ج 1، ص  64. الدینوری، االخبار الطوال، ص 218؛ الطبری، تار

.250-249
یـخ الیعقوبـی، ج 2، ص 132؛ المسـعودی، مـروج الذهـب و  65. البـالذری، انسـاب االشـراف، ج 2، ص 395-396؛ الیعقوبـی، تار

معادن الجوهر، ج 3، ص 5.
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اما اعتقاد دونالدسـن مبنی بر اینکه امام به دلیل اسـراف در اموال به بیماری سـل مبتال شـده بود، شـاید 
ی در خـوردن و آشـامیدن بـه ایـن بیمـاری دچار شـده بود. در  یـاده رو کـه درنتیجـه ز مقصـودش ایـن اسـت 
ی در  یـاده رو کـه ایـن ادعـا باطـل اسـت؛ زیـرا از نظـر علمـی دلیلـی بـر اینکـه اسـراف و ز این بـاره می گوییـم 
خوردن و آشامیدن موجب بیماری سل شود وجود ندارد. از همین رو به منبع این اطالعات اشاره نکرده 
که امام حسن)ع( درنتیجۀ سم و به دست  گفته است و منابع تقریبًا اتفاق نظر دارند  و سخنان بی ربطی 
یـه وفـات یافـت.66 چنیـن مرضـی از آفت هـا و  همسـرش جعـده دختـر اشـعث و بـا دسـتور و دسیسـۀ معاو
کـه مـا شـیعیان امامیـه معتقدیـم کـه معصومین)ع( از ابتـال به آنها در بدنشـان منزه و  بیماری هایـی اسـت 

مبرایند.

معرفیانتقادیمنابعدونالدسندرسیرۀامامحسن)ع(
دونالدسن شرق شناس بریتانیایی در تحلیل جنبه های مختلف سیرۀ امام حسن مجتبی به تهمت زنی ها 
کسب اطالعات دقیق استناد  گونی پرداخته است؛ چون به به منابع بنیادی برای  گونا و خیال بافی های 
کتـاب جنـات الخلـود، روضـة  نکـرده اسـت، بلکـه بـه منابـع دسـت دوم و غیرمعتبـر و قصصـی همچـون 
کتاب ها را معرفی  کرده اسـت. این  الشـهداء، عقائد الشـیعة فی فوائد الشـریعه و خالصة األخبار اسـتناد 
خواهیـم کـرد. ایـن آثـار از منابـع بسـیار متأخر بـوده و برای عامۀ مردم به نگارش درآمده اسـت و مؤلفان آنها 
را بـه برخـی از پادشـاهان و وزیـران حکومـت صفـوی و قاجار اهدا کرده اند. اغلب این کتاب ها در کشـوها 
کتابش مشخص است یا  مانده  و درباره شان تحقیق نشده  است. دونالدسن چنان که در فهرست منابع 

کتاب ها یا چاپ های سنگی آنها دسترسی داشته است:67 به نسخه های خطی این 

کـه بـه کشـکول  معـروف اسـت. چنان کـه شـیخ آقابـزرگ طهرانـی بـه ایـن کتـاب  1. کتـاب روضـة الشـهداء 
یخـی اسـت که برای خوانـدن در منابر تألیف شـده70  صفـت ملمـع68 داده اسـت.69 ایـن اثـر کتابـی غیرتار
کاشـفی بیهقـی )د: حـدود 910ق/ 1504م( اسـت.  و بـه زبـان فارسـی و اثـر مولـی واعـظ حسـین بـن علـی 
کتـاب در ده بـاب و خاتمـه تنظیـم شـده و فرزنـدان امـام حسـن)ع( و امـام حسـین)ع( و بخـش عمـده ای 
از سـادات در آنهـا ذکـر شـده اند. روضـة الشـهداء شـامل مجموعـه اخبـاری از سـیرۀ پیامبـر اسـالم)ص(، 
گزیده گویـی در ذکـر ائمـه بعـد از حسـین)ع( در آن  کـه  حضـرت زهـرا)س( و ائمـۀ معصومیـن)ع( اسـت 

مشهود است.71

66. البالذری، انساب االشراف، ج 2، ص 395-396؛ المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 3، ص 5.
67. ر.ک به: دونالدسن، عقیدة الشیعه، ص 363-359.

که در بدنش لکه هایی به رنگ غیراصلی آن موجود است. 68. اسبی 

یعة الی تصانیف الشیعه، ج 11، ص 212. 69. آقابزرگ الطهرانی، الذر
70. همان جا.
71. همان جا.
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کشـکول می مانـد و تألیـف  بـه  کـه ایـن نیـز  کتـاب جنـات الخلـود اسـت  2. از منابـع دیگـر دونالدسـن 
میرزامحمدرضا بن محمد مؤمن امامی مدرس )د: بعد از سال 1128ق/ 1716م( به زبان فارسی است. 
یخ هر یک از چهارده معصوم)ع( و اخالق  کتاب شامل شرح اسماء الحسنی و معرفی انبیای عظام و تار
یخ پادشاهان و سالطین اموی و عباسی پرداخته است. معرفی  مشترک آنهاست. همچنین کتاب به تار
ملل و نحل، ذکر طول و عرض و فاصلۀ میان شـهرها، شـناخت جهت قبله، آداب سـفر و مسـائل مربوط 
کتاب را با نام شـاه سـلطان حسـین صفوی )حکـ:  کتاب اسـت. مؤلف  به روزها و ماه ها از دیگر مطالب 
کتاب با موضوع های  کرده است.72 به طورکلی نسخه های موجود  1106-1135ق/ 1695-1723م( آغاز 
کـه دربـردارد از هفتـاد بـرگ فراتـر نمـی رود.73 بنابراین چگونه مؤلف می خواسـته به شـکل دقیقی  بسـیاری 

دربارۀ مسیر زندگی امام حسن)ع( بنویسد؟

کتاب خالصة األخبار سـیدمحمدمهدی بن  کرده اسـت،  که دونالدسـن از آن اقتباس  3. منبع دیگری 
محمدجعفـر موسـوی تنکابنـی )د: 1243ق/ 1828( بـه زبان فارسـی اسـت. کتاب دربـارۀ قصص انبیا و 
ائمه)ع(، مناقب، معجزه ها و برخی از مکارم اخالقی اسـت. برخی از نکات مربوط به منابع و رجعت و 
کتاب نیز بیشتر رنگ و بوی داستانی  کتاب است.74 این  احوال حضرت حجت)عج( از دیگر مطالب 

دارد و از آثار متأخر است.

کتـاب نامعتبـر دیگـری بـه نـام عقائـد الشـیعه اثـر حـاج  کـه دونالدسـن بـر  4. در نهایـت مالحظـه می کنیـم 
کرده و از چاپ سنگی آن  میرزاآقاسی، وزیر محمدشاه قاجار )1250-1264ق/ 1834-1848م( استناد 
گر نسخۀ خطی از آن بوده،  بهره برده است. شیخ آقابزرگ طهرانی خیلی موجز این کتاب را معرفی کرده و ا
آن را ذکـر نکـرده اسـت. دونالدسـن در اقتبـاس از ایـن کتـاب بـه تلخیصـی از آن بـه زبـان انگلیسـی ترجمـۀ 
ادوارد بـراون شرق شـناس بسـنده کـرده اسـت،75 در حالـی  کـه شایسـته بـود شرق شناسـی چون دونالدسـن 
یـخ معصومیـن)ع( را ذکـر کرده انـد  اطالعـات خـود را از منابـع کهـن، یعنـی کتاب هـای روایـی شـیعه کـه تار
استخراج می کرد، نه اینکه از کتاب های قصص متأخری که برای فهم عوام تألیف شده مدد می جست.

کـه از برجسـته ترین آنهـا بـه هنـری  منابـع دیگـر دونالدسـن آثـار برخـی از شرق شناسـان هم ردیـف اوسـت 
کـه هـر دو بـه  کـرد  یلیـام مویـر76 شرق شـناس انگلیسـی می تـوان اشـاره  المنـس شرق شـناس بلژیکـی و و

دشمنی سخت با اسالم و پیامبر اسالم)ص( معروف اند.

ی از  هنری المنس پدر روحانی یسوعی بلژیکی بسیار متعصب بود و با اسالم دشمنی سختی داشت. و

72. همان، ج 5، ص 107.
73. درایتی، فهرستواره دست نوشت های ایران، ج 3، ص 726-725.

یعة الی تصانیف الشیعه، ج 7، ص 150. 74. آقابزرگ طهرانی، الذر
75. همان، ج 15، ص 206.

76. William Muir.
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روایت هـای ضعیـف بهره بـرداری می کـرد و عبارت هـا و مفاهیم آنها را به  نفع اندیشـه های نامتعارف خود 
ی در  تغییـر مـی داد. ایـن شرق شـناس کمترین شـرایط امانت علمـی را رعایت نمی کـرد. عبدالرحمن بدو

موسوعة المستشرقین او را چنین معرفی می کند: 

زشت ترین کاری که او کرد  ... این بود که در پاورقی ها به صفحات منابعی اشاره می کرد که من به اغلب 
که او یا به موضوع هایی  یافتم  کردم و در که بدان ها ارجاع داده بود، مراجعه  کتاب هایی  این اشاره ها در 
گنگ و نادرستی از متن دارد و یا با خودسری بسیاری الزاماتی  که اصاًل وجود ندارد یا فهم  اشاره می کند 

که نشان دهندۀ ذهن فاسد و نیت پلید اوست.77 را استخراج می کند 

کتـاب االمـام علـی)ع( صـوت العدالـة  در اینجـا ایـن تصویـر را بـا آنچـه جـورج جـرداق دربـارۀ المنـس در 
کامل می کنیم:  االنسانیۀ می گوید 

یـه و بنی امیه و جعل و برسـاختن دالیلـی نهاده که می خواهد  المنـس دغدغـۀ اّول خـود را بـر تمجیـد معاو
یـه قـرار دهـد. المنـس علـم و دانـش فـراوان خـود را در  بـا آنهـا امـام علـی)ع( را در مقامـی فروتـر از مقـام معاو
که در آثار خود به تأیید و اثبات آنها  کار نگرفته اسـت. همچنین سـندها و مدارکی  خدمت حقیقت به 
ی  کـه بر دیگران پوشـیده مانده نیسـت، بلکه و متوسـل شـده بـرای روشن سـاختن واقعیـت و تبییـن آنچـه 
یخی و آنچه عقل و منطق و طبیعت حوادث به اثبات  در کوشش خود برای وارونه جلوه دادن حقایق تار
که انسان در دوستی  گستردۀ خود خیانت می کند. حتی احساساتی را  می رساند، به دانش و اطالعات 
نسبت به مسلمانان بزرگ صدر اسالم شایستۀ آن است، وارونه جلوه می دهد و می کوشد عواطف انسان 

کند.78 کدل دارد تخطئه  که از جنبۀ نیک بشری به انسان های نیکوکار و پا را 

ی در سـال های 1837-1876 به  عنوان مبلغ  کینه داشـت. و یلیام مویر نیز با اسـالم دشـمنی و  اما سـر و
کوشید مسیحیت و یهود را از طریق  مسیحی در هند فعالیت می کرد و به شکل مغرضانه و حقیرانه ای 

کریم به اثبات برساند.79 قرآن 

خاتمه
ـ پژوهـش دوایـت م. دونالدسـن شرق شـناس بریتانیایـی از نخسـتین مطالعـات شرق شناسـانه ای اسـت 
یخی  کرده اسـت. این پژوهش همچنین شـامل مطالعۀ جغرافیای تار که امامان دوازده گانه)ع( را بررسـی 

مرقدهای آنان است.

ـ دونالدسن عالقه ای به گرفتن اطالعات از منابع نخستین شیعه نداشته است. اغلب مشاهده می کنیم 

77. بدوی، موسوعة المستشرقین، ص 504.
78. جرداق، 1970، ج 5، ص 239-238.

79. بدوی، موسوعة المستشرقین، ص 578.
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کرده و به آثار قصصی نامعتبر استناد می کند. یخی عمومی بسنده  ی دقیقًا به برخی از منابع تار که و

و  بـزرگ  خطاهـای  دچـار  می پـردازد،  مجتبـی)ع(  حسـن  امـام  سـیرۀ  ذکـر  بـه  کـه  هنگامـی  دونالدسـن  ـ 
خیال بافی های نابخشودنی می شود. از شمار آنهاست:

کارآزمودگی سیاسـی نداشـت و در پی آسـایش و راحتی  که امام حسـن)ع( شـجاعت و  کرده  ی ادعا  1. و
کریـم و رسـالت بـر حـق بـه  دور اسـت و ثبـات شـخصیت و  کامـاًل از شـخصیت  بـود. در حالـی  کـه ایـن 

کردیم. یه مشاهده  ی را در صلحش با معاو دوراندیشی و

کـه اساسـًا افترایـی بـر او بـود، مطـرح کرد و مـا روایت های  2. مسـئلۀ ازدواج هـای متعـدد امـام حسـن)ع( را 
کردیم و دروغ بودن آنها را تبیین ساختیم. واردشده در این باره را در منابع سنی و شیعه بررسی 

کـه امـام مجتبی)ع( رابطۀ خوبی با پدر و برادرانش نداشـته، در حالی  که خالف این  کـرده  3. مؤلـف ذکـر 
امـر ثبـت شـده اسـت؛ زیـرا او بعـد از پـدر وصـی و جانشـین او در وظایـف الهـی امامـت بـود. پـس از او نیـز 
بـرادرش امـام حسـین)ع( همیـن مقام را داشـت. بنابرایـن رابطۀ میان آنان چنان کـه خداوند تعیین کرده، 

رابطه ای الهی و در رفیع ترین سطح بوده است.

ی در مهریۀ همسران به امام حسن)ع( نسبت داده است.  یاده رو 4. دونالدسن صفت تبذیر را به دلیل ز
در حالـی  کـه ایـن صفـت از اخـالق واالی او بـه  دور اسـت و مـا تعـداد صحیـح همسـران او را بـه اثبـات 
ی درنهایـت زهـد و پارسـایی و بـه  دور از  رسـاندیم. مسـئلۀ اسـراف نیـز از امـام بـه  دور اسـت؛ زیـرا زندگـی و

لذت های حقیرانۀ این دنیا بود.

یـة بـن ابی سـفیان  کـرده امـام حسـن از امـوال و دارایـی معاو کـه ادعـا  کار دونالدسـن بـه جایـی رسـیده   .5
که در سند صلح امام حسن  ی به دلیل بندهای مالی  گرفته است. شاید و برای گذراندن زندگی کمک 
یـه بدان هـا عمـل نکـرد، بـه ایـن توهـم دچـار شـده اسـت، ولـی مـا خـالف آن را ثابـت  یـه آمـده و معاو و معاو
کـه از پدرش در مدینه به ارث برد و  کردیـم؛ زیـرا دارایی هـای امـام حسـن از جملـه اموال و صدقات جاری 
کـرده بـود، اما با وجـود ثروتی که در اختیار داشـت، با  آنچـه خـود بـه دسـت آورد، او را از مـال حـرام بی نیـاز 

کرد. ی  گذراند و از سیرۀ پدر و مادر و جدش)ع( پیرو زهد و پارسایی و پرهیزگاری زندگی خود را 
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