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  چكيده
و  اتيـ در دوران ح يزيـ برانگ مناقشـه  يو رخدادها عيوقا ،شاهد خيتار

بـه اشـكال    گونـاگون هـاي   دگاهيرخدادها از د نيبود. ا امامت امام حسن
امـام   يزنـدگ  عيوقـا  دربـاره مستشـرقان   دگاهيشده است. د ريتفس يمتفاوت
 از يدر بخشـ  يسـ يمستشـرق انگل  دونالدسـن از آن جمله است.  حسن

پرداخته  امام حسن يزندگ ليبه تحل »عيمذهب تش«عنوان  باكتاب خود 
را مـورد   هيـ صلح او بـا معاو  زيهاي امام و ن ازدواج ،بخش نيدر ا ياست. و

ــرار داده ــا ايشــان ،هجمــه ق ــه پ ــ نييرا ب ــوه اخالق ــودن ق شــجاعت،  ،يب
روشـمند   يبا بررسـ  ؛ وليمتهم كرده است يعقالن ييو توانا يدار شتنيخو
ه،يـ كـه موضـع امـام در قبـال معاو     ديرس جهينت نيتوان به ا مي عيوقا ريس 

جـز   يگـر ياتفاق افتاد كه امام راه د يزمان فقطبود و صلح امام  يحذف و
از لحـاظ   زيـ هاي مكرر امـام ن  مربوط به ازدواج و طالق اتيآن نداشت. روا

  .ي هستنددچار اشكاالت جد ييمغشوش و از لحاظ محتوا يسند
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  پژوهي در غرب در باب شيعه يا مقدمه. 1

 دربـاره مطالعـات انـدكي    ،شناسان نبـوده  پژوهي در غرب از ديرباز چندان مورد عنايت شرق شيعه
، 1377 احمدونـد، ( نـد ا اي كـه برخـي غربيـان خـود بـه آن معتـرف       به گونه ؛شيعه در دست است

كننـد،   ، فقه و كالم صحبت ميها از قرآن و حديث و سيره پيامبر گاه غربي. هر)173ـ171ص
علت وجودي تشـيع را   ،هاي اروپايي معموالً مقصود همان اهل سنّت است. در آثار موجود به زبان

 انـد  كمتر به علل ديني پيدايش آن توجـه كـرده   ،اجتماعي تقليل داده ـ  به يك نزاع صرفاً سياسي
  ).13ص ،1387 (طباطبايي،

از  ؛انـد  از آنجا كه خاورشناسان اغلب با قلمرو حوزه اهل سنّت برخورد داشـته  ،به عقيده برخي
جانبه و صحيحي از آرا و عقايد شيعه نايل شوند  براي آنان ميسر نشده كه به شناخت همه ،اين رو

تحت تأثير منابع  نيزالبته او شناسي معرفي شده است كه  نقطه عطفي در شيعه گلد زيهر(همان). 
 ،1388ي شيعي بينش شيعه را بينشي آكنده از تنفر و تعصـب دانسـت (گليـان،    تندروانه و ضدسنّ

هنوز مطالعات درباره تشـيع دوازده امـامي    ؛ وليبه بهبود نهاد اوضاع رو شصت). در دهه 140ص
 المللـي كـامالً   نس بـين كنفـرا  نخستينهمچنان در پس مطالعات ديگر فرق اسالمي قرار داشت. 

  .)32، ص1387 (حسيني، در استراسبورگ برگزار شد 1968مختص تشيع دوازده امامي در 
از لحـاظ   ،سـطحي بـوده   ،گانـه  اماميه و امامان دوازده بارههاي مستشرقان در اغلب نوشته

ا ه نگاري برخي تك ،ند. با اين حالا روش تحقيق با مشكل عدم مراجعه به منابع شيعي مواجه
هسـتند. ايـن كتـاب از     امسـتثن  ارزينا الالنـي تأليف  هاي شيعي نخستين انديشهمثل كتاب 
اي از تاريخ فكر شيعه را به صورت علمـي و   پژوهي است كه توانسته گوشه امامنادر تحقيقات 

باقرها و تعاليم امام  زندگي، انديشه ،ل بسط دهد. اين اثرمفص  گونـاگون هـاي   را در حـوزه 
  مت و فقه تبيين كرده است.كالم، اما
آفتـي اسـت كـه     ،داوري و نگاه ارزشمدارانه برخي مستشرقان درباره وقايع تاريخ اسـالم  پيش

اي اسـت كـه    هاي غيرمنصفانه گونه نگاه، تحليل تحقيقات ايشان را گرفتار ساخته است. پيامد اين
عموماً از  حسنبه امام توان مشاهده كرد. تحقيقات مربوط  مي روشنيهاي ايشان به  در نگاشته

هـاي مبغضـانه    هاي نويسندگان غربـي نسـبت بـه امـام آكنـده اسـت. تحليـل        اتهامات و هجمه
هايي كه به ايشان نسبت داده  مستشرقان معموالً امام را به لحاظ صلح با معاويه و ازدواج و طالق

يسـوعي كـه تعصـب     خاورشناس بلژيكي و راهب ،المنساز جمله  ؛اند شده، مورد حمله قرار داده
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المعـارف اسـالم    ةهايي مربوط به امامـان شـيعه را در دايـر    شديدي عليه اسالم داشت. وي مدخل
د كه به حذف مقاالت او در ويرايش دوم ايـن  كرروي  اي در افترا به ائمه زياده نگاشت و به اندازه

طلب دانسته  و راحتجو  امام را فردي لذت» حسن«عنوان  بامجموعه انجاميد. او در مقاله خود 
ساختن امـام مبـرا كـرده     معاويه را از مسموم آشكاراذشت. وي گروي در عياشي در كه در اثر زياده

  .)3805، ص1998 ،المنس( است
] جز حسناو [امام « گويد: مي» و دختران محمد فاطمه«وي در كتاب خود موسوم به 

ها به توافقي  در اين انديشه بود كه با اموي طفقانديشيد و از همان هنگام  به تفاهم با معاويه نمي
به خود امام واگذارد تا شـرايطش را   ،كشيدن وي از خالفت دست يابد و معاويه نيز در ازاي دست

به يك ميليون درهمي كه با عنـوان خـرج زنـدگي بـرادرش امـام       فقط حسنتعيين كند. امام 
ج ميليون درهم ديگر و نيز يـك آبـادي   بسنده نكرد و براي خود پن ،درخواست كرده بود حسين

  .)542ص، 1ج ،1990 الحسيني، (معروف »در فارس خواست
سـت كـه در آن مقـاالت    ا اي مجموعـه » المعارف اسـالم  ةتصوير امامان شيعه در داير«

) اسـتخراج  Incyclopedya of Islam( المعارف اسالم ةمربوط به امامان شيعه اماميه از داير
مؤسسه  به وسيله 1385نقدي ارائه شده است. اين مجموعه در سال نيز  هركدام درباره ،شده
  شناسي چاپ شد. شيعه

در  ال.وچيـا.واليري تـأليف  » ابيطالـب  بـن  علي بن امام حسن«عنوان بامقاله دوم اين اثر 
پرداخته است. در اين مقاله نويسنده كوشـيده اسـت تـا     حسنصفحه به زندگي امام  چهارده

هايي كه باعث شد امـام از   همان ابتدا صلح با معاويه نشان دهد. وي در انگيزه موضع امام را از
ميلي به سياست و منازعات مربـوط بـه    خالفت انصراف دهد، عالقه امام به صلح و آرامش، بي

دانسـت   احتمـاالً او مـي  «  آن، تمايل به اجتناب از خونريزي گسترده را نام برده و افزوده است:
علي عادت داشت سرانه دولتي را  ،دست رفته است و اگر صحت داشته باشد هدف و آرمانش از

 ...» در نتيجه قاعدتاً حسن با كمبود مالي مواجـه بـود   ؛موجودي آن را تقسيم كند ،خالي كرده
  .)104، ص1385واليري، (

با آرامش زيسـت و در   ،پس از استقرار در مدينه حسن« اضافه كرده است: يدر جاي ديگر
 ؛بارها همسران خويش را طالق داد و مجدداً ازدواج كرد ،دخالت نكرد. او همچون گذشتهسياست 

اما اين زندگي توأم با لذايذ شهوي ؛ ... دهنده به خود گرفت اي كه لقب مطالق يعني طالق گونه به
  .)105، ص(همان »ظاهراً سرزنش چنداني را به دنبال نداشت
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قلـم زده اسـت. وي در كتـاب     حسـن ه امـام  مستشرق ديگري است كـه دربـار   ،مادلونگ
وقايع اسالم را تا پايان حكومت مروانيان بررسي كرده است. گرچـه   ،جانشيني حضرت محمد

عنوان خاتمـه مـورد بحـث قـرار داده      ذيلرا در بخش كوتاهي  عليوقايع پس از شهادت امام 
كه نسـبتاً بـا ديـد     لونگماداختصاص داده است.  هايي از آن را به صلح امام حسن بخش ،است

 ،راه اشـتباه پيمـوده   ،هاي صلح امـام  انگيزه بارهتري به تحليل تاريخ شيعه پرداخته نيز در منصفانه
  1.برنامه امام را از ابتدا صلح با معاويه دانسته است

نيز دچـار   The Shiite Religion«2« مذهب تشيعمستشرق انگليسي در كتاب  ،دونالدسن
التحصيل مدرسه تبليغات كندي در هـارتفورد اسـت كـه     ه است. وي فارغهاي سطحي شد تحليل

هـاي   بـه همـراه همسـرش برخـي سـرزمين      ،مدت شانزده سال در ايران و مشهد سكونت داشته
 مـذكور تـرين آنهـا كتـاب     اسالمي را درنورديده است. وي در زمينه تشيع نيز آثاري دارد كه مهم

، »ازدواج عرفـي در اسـالم  «، »قرآن و سحر«، »د شيعهانديشه امامت نز«چون هممقاالتي  است.
  .)173ـ171ص ،1377 (احمدوند، نيز توسط او نگاشته شده است... و »توبه در اسالم«

اي از تـاريخ   مجموعه ،اين نوشته مورد بحث است كه در الشيعه ةعقيديا  مذهب تشيعكتاب 
كـه شـامل ديباچـه،     است ...مي وهاي شيعه، مباحث عمده كال سياسي، كتابشناسي فرق، زيارتگاه

صفحه را شـامل شـده اسـت. مباحـث ايـن       چهارصدحدود شامل كه  باشد ميفصل  33مقدمه و 
بويه را دربرگرفته است. البته چند بحث اعتقادي  و تا حكومت آل آغاز كتاب از جانشيني پيامبر

گونه است كه به دنبـال   بحث و نيز در پايان كتاب آمده است. سبك نوشته اين ميانشيعه نيز در 
نجا قـرار دارد، آمـده اسـت. برخـي     آفصلي درباره شهري كه مرقد آن امام در  ،وقايع زندگي امام

بويه و برخي فرق شـيعه   مباحث تاريخي مرتبط مثل قيام عباسيان، شروع تدوين حديث، ظهور آل
  هايي از كتاب را شامل شده است. نيز بخش

پژوهـي   توجهي به شـيعه  ركردن خأل كمپ ،ز نگارش اين كتابهدف خود را ا ،مؤلف در ديباچه
 ؛ديباچـه مؤلـف)  ، 1410(دونالدسـن،  در غرب و براي آشنايي افراد از تاريخ تشيع بيان كرده است

  هاي اشتباه ارائه كرده است. ها و تحليل با اين احوال كتابي سطحي و مملو از داده ولي

                                                      
از  بررسـي و نقـد صـلح امـام حسـن     «عنوان بااين نوشته  ؛ويلفرد مادلونگاثر ، »جانشيني حضرت محمد« .1

تشـيع و  «مجموعـه مقـاالت   سـيمين قربـانپور دشـتكي، نقـد شـده و در       بـه وسـيله  » ديدگاه ويلفرد مادلونـگ 
 ، چاپ شده است.5پژوهان، شماره  ، انجمن تاريخ»خاورشناسان

  به عربي ترجمه شده است. »الشيعه ةعقيد«با عنوان  .2
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كتاب كه در حدود ده صفحه بـه زنـدگي امـام    نوشته حاضر سعي دارد به بررسي فصل ششم 
الذهب  مروجامام از  دربارهاطالعاتي كلي  ، نخست. در اين فصلزدپرداپاختصاص يافته،  حسن

مطـرح شـده اسـت.     معاويـه سپس انتخاب امام به خالفت و صلح امـام بـا    ،ارائه شده مسعودي
هـاي   شخصـيتي امـام و ازدواج   هـاي  اند، ويژگي اين مورد بحث قرار گرفته محورهايي كه پس از

مكرر اوست كه مورد هجمه شديدي قرار گرفته است. روايات مربوط به كرامات امام و نيز روايات 
هاي مؤلف،  از ديگر موضوعات است. اين نوشته به نقد ديدگاه ،شهادت ايشان چگونگيمربوط به 
 ؛پـردازد  رائـه شـده، مـي   ا حسـن زنـدگي امـام    دربـاره هاي نادرستي كه  ها و تحليل برخي داده

بـا   رابطه نامناسب امـام  .2 ؛عدم لياقت امام .1: باشد محورهاي كلي نقد شامل موارد ذيل مي
  .در مدينه انزواي امام .4 ؛بودن وي و عياش بودن امام مطالق .3 ؛پدر و برادرانش

  آمده است.» نقدهاي جزيي«عنوان  ذيلنقدهايي نيز  ،پس از نقدهاي كلي

  دهاي كلينق. 1ـ1

فكري اسـت كـه نويسـنده سـعي كـرده آن را در       انانبراي زمامداري مسلم عدم لياقت امام .1
 گونـاگون به خواننده القا كند. او مجدانه كوشيده است با ارائه اتهامات  ،هاي مختلف نوشته قسمت

الفت كفايت در رهبري معرفي نمايد كه نه به خاطر شايستگي خ وي را فردي بي ،به امام حسن
بودن خالفت كه از ديگـر ملـل وارد و يـا توسـط      بلكه به خاطر انديشه موروثي ،را به دست آورده

در  وي). 83ص ،(همان ساخته شده بود، به كسب اين مقام موفق شد باس بن عبداهللافردي به نام 
 هرچه باشد، اسناد تـاريخي  به پيامبر اما شباهت ظاهري حسن« گويد: اثبات ادعاي خود مي
داري و توانايي عقالني او در رهبـري   دهد كه قوه اخالقي، شجاعت، خويشتن به روشني نشان مي

المعارف اسالم به طور مختصر وي را معرفـي   ةكه المنس در داير مردم، اندك بوده است؛ همچنان
هاي بنيـادين شخصـيت او بـوده اسـت     رد، از ويژگيكرده است. گويا هوسراني و كمي بنيه و خ« 

  .)89، صن(هما
در رهبـري و  را صلح امام با معاويه را نشانه رفته است. لياقت امـام   ،نويسنده در اين اتهامات

  توان دريافت. مي معاويهاز اقدامات وي براي جنگ با  ،معاويهموضع استوار او در حذف 
ام قاطعيت امام در جنگ با معاويه از همان ابتدا با قتل جاسوسان وي كامالً آشكار اسـت. امـ  

سـپس   ؛شدن از حضور جاسوسان معاويه در كوفه و بصره دستور داد ايشـان را بيابنـد   پس از آگاه
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نامه تهديدآميزي به معاويه نوشت و بـه او   ،دستور قتل آنها را صادر كرد. امام به دنبال اين واقعه
  .)63ـ62]، صتا بي[ (اصفهاني، اخطار كرد براي جنگيدن با او آماده شده است

بهبـود   جهـت اقدام ديگري بود كه امـام   ،صد درهمي يا صددرصدي عطاي سپاهيانافزايش 
حقانيت اهل بيت  ،معاويههاي امام خطاب به  نگاري در نامه انجام داد.معاويه نبرد با  برايشرايط 

بودن ديگراني كه در اين جايگاه قرار گرفتند، عدم شايستگي  و غاصب در جانشيني رسول خدا
خواسته است از راه باطل بازگشته و با  معاويهراز اين مقام بيان شده است. امام از معاويه براي اح
  ).65ـ64، صمانه( اين صورت با او خواهد جنگيد در غير ،او بيعت كند

اي از  طـي خطبـه   ،بر باالي منبر رفتـه  ،به سوي كوفه معاويهامام پس از اطالع از حركت 
آنان را به صـبر و   ،ياري دهند. امام خطاب به كوفيان همعاويمردم خواست تا وي را در نبرد با 

بـراي ايشـان    هـا  در سايه استقامت و تحمل مشـقت  فقطپايداري در جهاد خواند و پيروزي را 
سپس از آنها خواست تا دعوت وي را بپذيرند و به سوي اردوگاه نخيله حركـت   ؛ممكن دانست

 تـا]،  [بـي اصـفهاني،   / 32ص، 3، ج1409 (مسـعودي،  كوفيان هيچ پاسـخي ندادنـد   ؛ وليكنند
، حـاتم  بـن  عـدي شدن اشراف و بزرگاني چون  قدم پيشاز مگر بر اثر فشار رواني ناشي  ،)70ـ69ص

بـا سـخناني    ،كه ضمن پيوستن به امام صعصعه تميمي بن زيادو  قيس بن معقل، سعد بن قيس
 ايشـان ابـراز كـرد    آميز سكوت كوفيان را شكسـتند. گرچـه امـام خوشـنودي خـود را از      توبيخ

ميلي كوفيان از شركت در ايـن   بودن اين اتحاد و بي بر شكننده ؛ ولي)70تا]، ص [بي(اصفهاني، 
  جنگ بيش از پيش واقف گرديد.

نشانه يأس امام در كالمش ظاهر شد. امام هنگامي كه كوفيان را  نخستينپس از اين بود كه 
به طرف اردوي نظامي خـود در نخيلـه   «يان كه فرستاد، با اين ب به سوي اردوي نظامي نخيله مي

تصميم خود را بسته به شرايطي كـه در   ،»كوچ كنيد تا در آنجا تصميم نهايي خويش را بشناسيم
  معلق گذاشت. ،آينده پيش خواهد آمد و ميزان همراهي كوفيان

مقابل امام تا زماني كه اندك اميدي بر نيروي كوفيان داشت، از موضع ضعف در  ،با اين حال
انتخاب خود قرار داد و اين از نوع آرايـش سـپاه    نخستينوارد نشد و مبارزه نظامي با او را  معاويه
  گردد. ترين افراد در اين بخش مشخص مي قراول و قراردادن زبده پيش

با توجه به ضرباتي كه وي از جانـب   معاويهو پيوستن او به  عباس بن عبيداهللابيني فرار  پيش
به حجاز، ـ   معاويهاز فرماندهان ـ  ارطاه بن بسرحمله  شده بود، غيرممكن بود. در متحمل معاويه

). امام به 73، ص(همانند بريده شد او و در جلوي چشم مادرشان سر به وسيله عبيداهللادو فرزند 
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وجـود داشـت، وي را بـه فرمانـدهي      معاويهنسبت به  عبيداهللالحاظ دشمني سختي كه از جانب 
 قـيس  سعيدبنو  سعد بن قيسوالن انتخاب كرد و براي او دو مشاور شايسته چون قرا سپاه پيش

توصيه كرد در مسايل نظامي با ايشـان   عبيداهللاقرار داد تا او را در امر فرماندهي ياري دهند و به 
امام انتظـار   .)33ص ،1409(مسعودي،  شدن او جانشين وي شوند در صورت كشته ،مشورت كرده

  و سپاه او جان خود را در اين راه قرار دهند. عبيداهللاداشت 
 ن و نيز مسكن، بر آشـفتگي سـپاه امـام دامـن زد    ئدر مدا معاويههاي جاسوسان  پراكني شايعه
ن به او ئكه خوارج در مدا اي گونه به ؛)159ص، 5، ج1387 ؛ طبري،215ص، 2]، جتا بي[ (يعقوبي،

توانست انتظام سـپاه امـام را بـر هـم      معاويه متهم ساختند. معاويهوي را به صلح با  ،حمله كرده
  آن را متفرق و سست كند. ،زده

آشوب از سوي يكي از خوارج به ايشان شد، براي مداوا به  هنگامامام پس از سوء قصدي كه 
را رها نكرد و مجدانه كوشيد از هر راهي امـور را   عبيداهللاسپاه  معاويه ،مدائن رفت. در اين مدت

كه خبـر   زمانيبه مقصد رسيد. تا  ،عبيداهللابا تطميع  در نهايتمغشوش كند كه در اين جبهه نيز 
بـا   ؛ ولـي قرار داشت سعد بن قيسشورش سپاه مدائن به مسكن نرسيده بود، اوضاع تحت كنترل 

شدن امام و شايعه درخواست صلح از سوي ايشان، اوضاع در مسكن نيز آشـفته   خبر زخمي انتشار
آميز به امام ارسال كرد  اي شكوه نامه قيسروه به معاويه پيوستند. وقتي گروه گ ،قيسشد و سپاه 

بـا   ؛ وليبه ميدان نبرد بازگشته بود ،تا از او كسب تكليف كند، امام به تازگي بهبودي نسبي يافته
اسيرشـدن خـود و    به كشـته يـا   فقطهمراه كه  مشاهده نامه قيس، اميد خود را از ادامه جنگي بي

اين نيز بزرگان كوفه وفاداري خـود را بـه    كه پيش از شد، از دست داد. خصوصاً يممنجر يارانش 
 ،با مسـاعدديدن اوضـاع   معاويه). 39و  37صص، 3، ج1409(مسعودي،  ابراز داشته بودند معاويه

  رو شد. هپيشنهاد صلح را بار ديگر مطرح كرد و با پذيرش امام روب
خود را با كشتن امام بدنام كند، بلكه بـا هـر    يهمعاود يرس مينه نظر ب ،در صورت ادامه جنگ

و  معاويـه نيرنگي امام را به دست كوفياني كه پيش از اين آمـادگي خـود را بـراي همكـاري بـا      
رسـاند و بـه    به قتل مي ،)9ص ،2، ج1413 (مفيد، كردن و يا كشتن امام اعالم كرده بودند تسليم

  د.كر ران خود كشته شد، در اذهان تداعي مييا به وسيلهاين شكل امام را به عنوان كسي كه 
رابطه غيرصميمي امام با پدر و برادرانش است. او  ،ادعاي ديگري كه نويسنده مطرح كرده .2
روابط خوبي بـا پـدر و بـرادرانش     ،هنگام فاطمه ] به ويژه پس از وفات نابهاو [امام«گويد:  مي

  .)89، ص1410(دونالدسن، » نداشت



 

ال 
س

م ـ 
ده

مار
ش

ه 
 ـ 39

هار
ب

 
13

91
  

34  

نصـوص تـاريخي    ميـان تـوان از   را مـي  علـي و پدرش امـام   حسنمام رابطه صميمانه ا
، صـص  1404 الحديـد،  ابي (ابن دريافت. وصيت امام خطاب به فرزندش پس از بازگشت از صفين

اسـت كـه    حسـن بـراي فرزنـدش امـام     علـي )، صميمانه و آكنده از نصايح پدرانه 16و  12
  باشد. نمايانگر رابطه نزديك آن دو مي

هاي سخت در كنار پدر و برادرانش نقش ايفا كـرد. او در جنـگ جمـل     در برهه نحسامام 
توانسـت   ،هايي كه ايراد كرد تالش فراواني نمود و با خطبه ،براي بسيج مردم كوفه عليه دشمنان

  .)485ص، 4ج ،1387(طبري،  ه هزار نفر را براي ياري پدر بسيج كندنُ
جانفشاني از خـود نشـان داد    اي اندازهنش جنگيد و به در جنگ صفين نيز در كنار پدر و برادرا

 الحديـد،  ابـي  (ابـن  جلـوگيري كننـد   از ياران خود خواست از ادامه جنگ حسنين عليكه امام 
  .)25ص، 11جو  244ص، 1، ج1404

 ،مسعودييافت. به گفته  براي انجام برخي امور مأموريت مي ،عليدر دوران خالفت ايشان 
توانست براي اقامه نمازجمعه در مسجد كوفـه   آمد و نمي ن پيش ميااميرمؤمنهرگاه عذري براي 

  ).431ص، 2ج ،1409(مسعودي،  گمارد حضور يابد، طي حكمي فرزند خود را بر اين كار مي
 گرفـت  قـرار مـي   حسـن گاه بر عهده امـام   ،قضاوت و حل و فصل دعواها نيز در اين دوره

ادعاي نويسنده مبني بر عدم رابطـه خـوب    ،ها ين گزارشبا وجود ا ؛)289ص، 7ج ،1365 (كليني،
  با پدر قابل پذيرش نيست. حسنامام 

هاي مـداوم   ها و طالق با ازدواجو معتقد است او جو دانسته  نويسنده امام را فردي لذت .3
اش را در ازدواج  بخش عمده جواني «... گويد: شد. وي مي عليدشمني قبايل با  باعثخود 

 )مطـالق (تا آنجا كه شمار زنان او به حدود صد تن رسيد؛ لذا به او لقب  ،دن گذرانددا و طالق
وي  .)89ص ،1410(دونالدسـن،   »هاي جدي شـد  گرفتار دشمني عليدادند و بدين ترتيب 

شصـت زن و   حسـن كننـد   خود شيعيان تصـديق مـي  : «دهد ميچند سطر بعد چنين ادامه 
شمار زناني را كه او (عالوه بر كنيزان  ،هاي تاريخي ابكنيزكان متعددي داشته است؛ زيرا كت

دانند. تعـداد سيصـد و نهصـد     و زنان متعدد) رسماً با ايشان ازدواج كرد، بالغ بر شصت تن مي
مشـهور شـد.    )مطـالق (لـذا بـه    ؛اند؛ ولي او بسياري از آنها را طـالق داد  زن را نيز نقل كرده

پيوسته بـا دختـران ايشـان     كردند كه حسن اعتراض مي  عليبرخي اشخاص برجسته به 
ايـن بـود كـه آنهـا بايـد از تـزويج        دهد. تنهـا پاسـخ علـي    ازدواج كرده، آنان را طالق مي
  .)90ص(همان،  »دخترانشان با وي پرهيز كنند
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بودن امام  رواياتي مبني بر مطالق ،يدر مقام بررسي اين شبهه بايد گفت در منابع شيعه و سنّ
  ند.ا و سند قابل خدشه ااز نظر محتو ههم وجود دارد كه

  روايات سني. 1ـ2

هاي مكرر متهم كـرده،   را به ازدواج و طالق حسنامام  ،ه روايت در منابع اهل سنّتمجموعاً نُ
  1.اند برخي لقب مطالق به امام داده

  اشكاالت سندي .1ـ2ـ1

عمـر   محمـدبن ، ابوطالب مكي ضعيف و عمدتاً قابل نقدند. عمده اين روايات از ،سند اين روايات
به كذب متهم و  عمر واقدي محمدبننقل شده است.  ابراهيم بن علي بن ابراهيمو  مدائني، واقدي

، 19جو  114ص، 1ج ]،تـا  بـي [ نووي، بن الدين (محيي ضعيف در نزد اهل حديث خوانده شده است
  .)663ص، 3، ج1382 هبي،(ذ داد وي را كذاب دانسته كه روايات را تغيير مي ،حنبل ابن). 357ص

، 4ج ،1409 (جرجـاني،  نيز داراي روايات مسند اندكي توصيف شده اسـت  ابوالحسن مدائني
  2.اند نيز تضعيف شدهديگر اويان ر). 213ص

  اشكاالت محتوايي .1ـ2ـ2

بـودن نـام، نسـب و قبيلـه      محتواي اين روايات نيز دچار اشكال و تناقضات جدي اسـت. نـامعلوم  
صحت ايـن روايـات را    ،نشدن آنها در منابع تاريخي زنان مطلقه ايشان و نام برده همسران امام و

اسـت  كه به هفتصد همسر براي امام قائل بوده، توانسـته   ابوالحسن مدائنيزيرسؤال برده است. 
در حـالي كـه از    ،)288ــ 280، ص2008(بلـداوي،   يازده نفر را به عنوان همسر امام نام ببرد فقط
  ).401ـ400ص ،10ج ،1413ب، (ذهبي،  هور دانسته شده استشناسان مش نسب

                                                      
االمـام   ةـ  ؛ تـرجم 261، ص27و ج 251، ص13؛ تاريخ مدينـه دمشـق، ج  192، ص3اين روايات را در المناقب، ج .1

ـ  و 259، ص2التهـذيب، ج  ؛ تهذيب236، ص6الكمال للمزي، ج ؛ تهذيب209و  153عساكر، ص ، ابنحسن ير س
الحسـن فـي    القـول «عنوان  باالبلداوي در كتاب خود  توان يافت. شيخ وسام برهان مي 262، ص3النبال، ج اعالم

به شكل علمي به نقد اين روايات و نيز رواياتي كه به شكلي ازدواج و يا طالقي را به امـام  » الحسن عدد زوجات
عالوه بـر سـند هركـدام از ايـن      ،بت داده كه قابل خدشه است، پرداخته و آنها را رد كرده است. در اين كتابنس

ت و سـيره امامـان   عقلي، تاريخي، كالمي، قرآن، سنّ گوناگونروايات، محتواي آنها به طور جداگانه با معيارهاي 
 مورد بررسي قرار گرفته است.

 .االمام الحسن تالحسن في عدد زوجا القول :ر.ك .2
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اختالف دامنه تعداد همسران امام در اين روايات نيز دليلي بر عدم صحت آنـان اسـت. تعـداد    
ها از پنجاه نفر تا نهصد نفر در نوسان است. وجود چنين اختالفي در  همسران امام در اين گزارش

  رسد. طبيعي به نظر نمي ،تعداد
) تا بيست و پـنج نفـر   74ص، 5ج ]،تا بي[ (مقدسي، بين هفت نفر حسنفرزندان امام تعداد 
ولـدبودن يـا    با نام و نسـب، ام  نيزو مادران آنها  )226ـ225ص، 1/5، ج1990سعد، (ابن گفته شده

آزادبودن آنها ثبت شده است. در اين ميان خبري از زنان ديگري كه براي امام ادعا شده نيسـت.  
  همسران اوست. كمشاهدي بر تعداد  حسندان امام تعداد فرزن

بوده و همسران خود را با وجودي كه آنهـا بـه امـام عالقمنـد     » مطالق« حسناگر امام 
در حـالي كـه    ،را طـالق نـداد   جعده بنـت اشـعث  چرا  ،)302صداد (همان،  طالق مي ،بودند

ـ  به ؛خود معترف است امام از او آزارهاي زيادي ديد دونالدسن كـه مجبـور شـد بـراي      اي هگون
بلكه  ،تنها مطالق نبود امام نهكه دهد  نشان ميمسئله شدن از او به بصره سفر كند؟ اين  آسوده

شايسته بود  ،در غير اين صورت ؛ترين شرايط حاضر نبود همسرش را طالق دهد حتي در سخت
بـه   ،م خيانت كردهرا طالق دهد كه به اعتراف نويسنده بارها به اما جعدهامام پيش از هركس 
  ده است.كرجان وي سوء قصد 

ارچوب آن عصر براي امام وجود داشت، آيا از چشـمان  ههاي خارج از چ اگر ازدواج ،عالوه بر اين
هايشان براي كسب قدرت و براي اثبـات   ماند و در دست و پازدن و امثال او پنهان مي معاويهتيزبين 

سكوت تاريخ در اين دوره و عدم وجود گزارشي در دوره  كردند؟ عدم كفايت امام به آنها تمسك نمي
هاي متقابـل   گوها و نامهو روايات تاريخي كه از گفت همهبرانگيز نيست؟ در  امويان در اين باره تأمل
بلكـه   ،هيچ سخني از عدم شايستگي امام در خالفت مسلمانان وجود ندارد ،امام و معاويه باقي مانده

تربـودن خـود،    در شايسته معاويه) و نهايت ادعاي 53ص، 3، ج1409، (مسعودي وي را ستوده است
اين در حالي است كـه طـالق در سـخن و سـيره پيـامبر       ؛بودن در حكومت بود تر تر و باتجربه مسن

، قزوينـي  / 650ص، 1، ج1990 (سجسـتاني،  ها معرفي شـده اسـت   ترين حالل مزمت شده و زشت
  مخالفت آشكار با سيره رسول خدا بود. ،مبودن اما ) و مطالق484ص، 1ج ]؛تا بي[

  روايات شيعه. 1ـ3

هـاي مكـرر مـتهم     هـا و طـالق   را بـه ازدواج  حسـن امـام   ،پنج روايـت در منـابع شـيعيان   
 / 192، ص2و ج 371، ص1ج تميمـــي مغربـــي، / 56، ص6، جكلينـــيا  (ر.ك:  انـــد كـــرده
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ــوري،  / 559، ص1ج  ،اربلــي ــوا و ســند  هــا نيــز از نظــر ايــن روايــت ).295، ص14جن محت
  ند.ا اشكاالت جدي  دچار

  اشكاالت سندي .1ـ3ـ1

(نجاشـي،   زيـاد  حميـدبن از جملـه   ؛افرادي متهم به وقـف وجـود دارد   ،در ميان اسناد اين روايات
) كه در روايتي به نقل از 42ـ40، ص1407 (نجاشي، سماعه محمدبن بن حسن و )132ص ،1407

مردم را از تزويج دختران خـود بـه    ،ا مطالق دانستهر حسنامام  عليامام  ،الكافيايشان در 
  1.امام نهي كرده است

و  ةـ  الغـم  كشـف ، االسـالم  مئدعـا روايات ديگر عـالوه بـر اينكـه در منـابع ضـعيفي چـون       
 مجاشـع  بـن  حسنراويان مجهولي چون  به وسيلهآمده، اسناد ضعيف و برخي  لئالوسا مستدرك
  ).258 -211ص ،2008البلداوي،  برهان :ر.كد (ان نقل شده

  اشكاالت محتوايي .1ـ3ـ2

بايـد   ،ت، بر اين دسته از روايـات نيـز وارد اسـت   عالوه بر اينكه اشكاالت وارد بر روايات اهل سنّ
) 6ص، 22، ج1412 (طبـري،  يو سـنّ  2گفت مخالفت اين روايات با آيه تطهير كه در منابع شـيعه 

و نيز مخالفت ايـن   3افتراق قرآن و اهل بيتحديث عدم و نزول آن درباره اهل بيت پذيرفته شده 
 حسنرو كرده است. امام ه ها را با ترديد روب مقبوليت اين گزارش روايات با سيره عملي ائمه

 جعـده بنـت اشـعث   دادن  اي نسبت به همسران خود تعهد داشـت كـه حتـي از طـالق     به اندازه
همسـرش پـس از    اسحاق امرد تا توصيه ك حسينبه برادرش  ،خودداري كرد. او در هنگام وفات

  ).17ص، 70، ج1415 عساكر، درگذشت وي نيز در خانه اهل بيت باقي بماند (ابن

                                                      
 عبداللَّـه  الْحسنِ بنِ محمد بنِ سماعةَ عنْ محمد بنِ زِياد بنِ عيسى عنْ عبداللَّه بنِ سنَانٍ عنْ أَبِي حميد بنُ زِياد عنِ .1

حسنَ فَإِنَّه رجلٌ مطْلَاقٌ فَقَام رجلٌ منْ همدانَ فَقَالَ بلَى واللَّه لَنُزَوجنَّه و الْمنْبرِ لَا تُزَوجوا الْ قَالَ إِنَّ علياً قَالَ و هو علَى
 .)56، ص6،ج1365 كليني،( فَإِنْ شَاء أَمسك و إِنْ شَاء طَلَّقَ و ابنُ أَميرِالْمؤْمنينَ اللَّه هو ابنُ رسولِ

، 2ج، 1419بحرانـي،  / نيز ر.ك:  51(نساء: الْبيت و يطَهرَكُم تَطْهِيراً للَّه ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَإِنَّما يرِيدا .2
  .)106ص

3. تَابلُّوا كا لَنْ تَضبِهِم كْتُمسا إِنْ تَمنِ مالثَّقَلَي يكُمف ـي  إِنِّي تَارِكتيلَ بي أَهتْرَتع و فْتَرِقَـا     اللَّهـا لَـنْ يمإِنَّه و
ضوالْح لَيا عرِدتَّى يسـعد هاشـمي    ابـن  / 65، ص3جتا]،  [بي، طبراني / 160، ص4ج ،1996دارقطني، ( ح

  .)194، ص2ج ،1990 ،بصيري
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  احتماالتي درباره تاريخ ساخت. 2

بودن امام به دوران عباسـي مربـوط اسـت     اتهامات مربوط به مطالق ،به احتمال زياد ني استگفت
بـودن   شـاهدي بـر سـاختگي   ، ت وجـود دارد گويي كـه در ايـن روايـا    كه پيش از هر چيزي گزافه

هاي غيرصـميمانه   وقتي خود را در معرض نگاهـ دومين خليفه عباسي  ـ   منصور دوانيقيآنهاست. 
مشاهده كردند چگونه خاندان عباسي با حيله و تزويـر بـه نـام علويـان      روشنيمردمي ديد كه به 

اند، خود  سر خالفت به جنگ برخاسته خالفت را به دست آوردند و اكنون با افراد خاندان علوي بر
تـرين مـدعي خـود،     را مجبور ديدند كه به هر وسيله عدم شايسـتگي علويـان و خصوصـاً بـزرگ    

 رو،از ايـن   ؛آنان را در نظر مردم منفور كننـد  ،را در خالفت اثبات كرده حسن بن عبداهللا محمدبن
بـار ايـن    ، نخسـتين ل قويبه تخريب شخصيت خاندان حسني پرداخت. به احتما منصور عباسي

پـس از دسـتگيري    منصـور گونـه كـه در سـخنان     اتهامات در دوره مـذكور مطـرح شـد. همـان    
در ازاي پول و بـه تعبيـر وي    معاويهبه  حسن، واگذاري خالفت از سوي امام حسن بن عبداهللا

حسـني  اي در خانـدان   هاي مكرر امام به عنـوان نقيصـه   ها و طالق فروختن خالفت و نيز ازدواج
را نيـز فـردي نـاموفق در     علـي افترا بسـت، امـام    حسنتنها بر  نه منصور ،مطرح شده است

حكومت و كسي كه مورد نفرت پيروان خود قرار گرفته و عاقبت به دسـت شـيعيان كشـته شـد،     
 روشـني ). از آنجا كـه تـاريخ ايـن ادعـا را بـه      300ص، 3ج ،1409(مسعودي،  معرفي كرده است

هـايي   اسـاس و تـالش   هـايي بـي   جـز دروغ  منصـور سخنان  همهتوان گفت  يكند، م تكذيب مي
كردن دست ايشان از حكومتي كه  براي كوتاه حسنتخريب چهره فرزندان امام براي مذبوحانه 

  1.مدعي آن بودند، نبود
ولخرجي  حسن« گويد: دانستن امام است. وي مي عياش ،دونالدسناز اتهامات ديگر  .4
داد؛ از ايـن رو، در   اي اختصاص مي مالحظه براي هريك از زنانش مهريه قابلعيار بود و  تمام

 (دونالدسن، »شد كه دوره فقر فراوان بود، اموال عمومي حيف و ميل مي زمان خالفت علي
  .)89، ص1410

انسان زاهـدي بـود.    ،با ادعاهاي مذكور تناقض دارد. امام به اعتراف تاريخ حسنسيره امام 
                                                      

پـاني،  ؛ كم2008: برهـان البـدوي،   ر.ك؛ هاي امام ازدواج مربوط بهبر اتهامات  واردبراي اطالع بيشتر از نقدهاي . 1
  .1358؛ مادلونگ، 1990الحسيني، ؛ معروف1354
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نيمـي از   مرتبـه دو  حسـن ). امـام  347ص، 43ج ،1404 (مجلسي، ده به حج رفتوي بارها پيا
در  حسـين ). او و بـرادرش امـام   66ص، 4، ج1379شهرآشـوب،   (ابـن  ثروت خود را صدقه داد

خواست او را به سوي كسي راهنمايي  عثماندستگيري از بينوايان شهرت داشتند. وقتي فردي از 
دينـار بـه او    49و  50او را نزد حسنين فرستاد و آنها هركـدام   نعثماكند تا از او كمك بخواهد، 

قـدرت پرداخـت آن را نداشـتند،     كهديه افرادي  ي). امام گاه135ص، 1، ج1403(صدوق،  دادند
  ).342ص، 43، ج1404(مجلسي،  پرداخت مي

ـ  رواياتي كه پرداخت اموال فراواني را به همسران از سوي امام بيان كـرده  ،در هر حال ، در دان
شـهر   / ابـن  25، ص3ج، 1417، شـوند (ر.ك: بـالذري   ي شامل چهار روايت مـي منابع شيعه و سنّ

امـام   ،طبق برخي از اين روايات )؛90، ص15، جنوري / 561، ص1، جاربلي / 17، ص4، جآشوب
 .)17ص، 4ج ،1379شهرآشـوب،   (ابـن  براي يكي از همسران خود هـزار دينـار فرسـتاد    حسن

بـه يكـي از    حسنامام  به وسيله هديه هزار كنيز و هزار درهم به همراه هر كنيز رواياتي نيز از
، 43، ج1404شهر آشوب، همان / مجلسـي،   / ابن 561، ص1اربلي، ج :ر.ك( دهد  زنانش خبر مي

اي  نفر از همسرانش بيست هزار (درهـم) و شيشـه   و نيز گفته شده است امام براي دو 1).350ص
  ).243ص، 34ج ،1404(مجلسي،  عسل فرستاد

هـا تـا    ت آن و واسطهييك سلسله روا ند و در هيچا ها از لحاظ سندي دچار مشكل اين گزارش
عالوه بر اينكه نام همسر مـورد   ؛گوينده روايت ذكر نشده است. محتواي آنها نيز قابل تأمل است

ختـران و زنـان   كرد مهريـه د  تأكيد مي حسيندر روزگاري كه امام  .نظر عمدتاً ذكر نشده است
)، 39ص ،1379شهرآشوب،  (ابن چهارصد و هشتاد درهم است ت رسول خدااهل بيت طبق سنّ

  توان به آساني پذيرفت. ارسال چنين مبالغي از سوي امام را نمي
. باشـد  مـي انزواي امام در مدينه پس از صلح نيز اتهـام ديگـري اسـت كـه متوجـه امـام        .5

دوران زندگي امـام در مدينـه را دوران انـزوا     ،طالعات ناقص خودبا اعتماد فراوان به م دونالدسن
در « گويـد:  دانسته كه دستاورد عملي چنداني نداشته است. وي با همان ادبيات غيرعلمي خود مي

خـورد. معاويـه    مدت انزواي حضرت در مدينه نيز دستاورد عملي قابل ذكري از او به چشـم نمـي  
سـالگي   45اند حـدود   كرد. روايت كرده و او خوشگذراني مي پرداخت هاي زندگي وي را مي هزينه

  .)90ص ،1410(دونالدسن، » در نتيجه هوسراني و بر اثر سل درگذشت
                                                      

شـدن از فـرد    آمده است. عدم اعتبار سند حـديث و نـام بـرده    نيزاين روايت با اندكي تفاوت در منابع اهل سنّت  .1
، در اين گزارش از جمله نقدهايي است كه بـر  حسنبه عنوان خادم امام  يسار سعيدبن يساربنمجهولي به نام 

 ).66ـ60ص، 2008، البلداوي (ر.ك: برهان ه استآن وارد شد
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در مدينه به پرورش جامعه شيعي و حفظ حيات و انسـجام ايشـان اقـدام كـرد.      حسنامام 
، يسـار  بـن  اسـحاق ، لـوط  بـن  ابومخنـف ، ابواالسـود دوئلـي  با پرورش شـاگرداني چـون    ايشان
 عبـداهللا انصـاري   جابربن و نباته بن اصبغ، قيس بن احنفو نيز افرادي چون  ...و عباس بن عبداهللا

  بودند، به ترويج تعاليم اهل بيت پرداخت. عليكه از اصحاب 
زدند و او برايشان معارف و احكام الهي را  روزها مردم گرداگردش حلقه مي ،صباغ ابنبه گفته 

 گذاشـت  كه جاي احتجاج و مجادلـه بـاقي نمـي    اي گونه به ؛انش حجت قاطع بودد. بيكر بازگو مي
  ).159ص ،1950 صباغ، (ابن

اي از موقوفـات   هاي امام در مدينه بود. بخش عمده رسيدگي به نيازمندان از ديگر فعاليت
و امـوال شخصـي وي بـه ايـن امـر       و فاطمـه  نااميـر مؤمنـ   ،و صدقات رسول خـدا 

  يافت. اختصاص مي
و شكستي كه جامعـه شـيعه از ايـن واقعـه بـر       حسندر شرايطي كه پس از صلح امام 

هاي امام در حفظ حيات، انسجام و رشد جامعه پيروان اهـل بيـت    اگر تالش ،كشيد دوش مي
شـدند.   هاي جـدي در اعتقـاد پيـروي از ايشـان مـي      شك در اين دوران دچار بحران بي ،نبود

 ،دادن خالفـت  احتمـاالً از دسـت   و مسـند خليفـه ديـده بودنـد    جامعه شيعه تاكنون امام را در 
هـاي ديگـري از    هاي خود جنبه ده بود. امام با فعاليتكربسياري را در عقيده خود دچار ترديد 

 د و زمينـه رشـد آرام فرهنـگ تشـيع و     كـر ررنـگ  امامت را در رهبري معنوي جامعه شـيعه پ
امام به خوشگذراني ، در حالي كه الدسندونگسترش تدريجي آن را فراهم ساخت. به ادعاي 

د، شيعيان در سـرگرداني كـه دچـار آن شـده     كر توجهي مي آورد و به جامعه شيعه بي روي مي
و امويـان و فشـارهاي وارده از سـوي     معاويهانگيز  تبليغات حيرت در جو ،بودند، دوام نياورده

  د.نموجوديت خود را حفظ كن توانستند نميايشان 
له داشت كه امامـت  ئساختن اذهان شيعه به اين مس ام وظيفه سنگيني در معطوفبايد گفت ام

داشتن حاكميت سياسي نيست، بلكـه در صـورت عـدم وجـود شـرايط مناسـب بـراي         فقط براي
بدين صورت اعتقاد آنان را بر امامت خـود   ؛رهبر معنوي جامعه باقي خواهد ماند ،حاكميت سياسي

  و امامان بعدي حفظ كرد.
امويان و رسواساختن ايشان در دفاع از حقـوق اهـل بيـت و     ديگرو  معاويهجات امام با احتجا

 ،1403 (طبرسـي،  و اطرافيانش به ديگران نقش مهمـي داشـت   معاويهامامان شيعه و شناساندن 
  ).292ـ270ص، 1ج
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  درآمدهاي شخصي امام. 3

پرداخـت و او   [امـام] را مـي  هـاي زنـدگي او    معاويه هزينه«ادعاي نويسنده مبني بر اينكه  درباره
وارث اموال و صـدقات   حسنبايد گفت امام  ،)90ص ،1410(دونالدسن،  »كرد خوشگذراني مي

 ؛كـرد  هاي زندگي خود از آنها استفاده مي بود كه براي امور مربوط به شيعيان و هزينه عليامام 
صدقات و امـوال خـود را بـه     امور مربوط به علينيازي به اموال معاويه نداشت. امام  ،از اين رو
  ).148 ـ145ص ،1365(طوسي،  دكرواگذار  حسينو پس از او به  حسن

صدقات قرار  ءبود كه جز 1هاي كشاورزي او در ينبع امالك و زمين ،علياز جمله اموال امام 
از يهـود مدينـه    ). اين منطقه روستايي بود كـه در زمـان پيـامبر   221ص ،1368شبه،  (ابن داد

(كلينـي،   ه شده، همراه روستاي عرينه و فدك به عنوان فيء در اختيـار پيـامبر قـرار گرفـت    گرفت
(ثقفـي كـوفي،    شد ها تأمين مي از غله اين زمين عليهزينه زندگي امام  .) 545ص ،2ج ،1375
آجـري و   علـي گفت  سفيانگويد:  مي اثير ابن). 21ص ،3، ج1392 فيروزآبادى، / 47ص ،1353

در  ،نهاد و حال آنكه هدايا و پرداخت هايش كه از درآمد صدقات و اوقافش بودخشتي بر خشتي ن
درآمـد   ،). بـه گفتـه خـود امـام    401، ص3ج ،1490عـدي،   (ابـن  رسـيد  انبان برايش از مدينه مي

، 3ج ،1409اثيـر،   (ابن شد موقوفاتش بالغ بر چهار هزار و به روايتي چهل هزار دينار [در سال] مي
اند (مجلسـي،   داده در آن پرورش مي نيزگاو و گوسفند  ،آيد كه از روايات برمي گونه ) و آن599ص

  ).103و  56صص ، 63ج ،1404
اموال صـدقه قـرار    ءآنچه در اذينه، فقيرين و بدعه (برعه) داشت نيز جز همچنين عليامام 

، رينميـ انـد (  برشـمرده  علي). منابع صدقات ديگري نيز براي 146ص، 9ج ،1365(طوسي،  داد
نيز صدقاتي داشت كه طبق  ). پيامبر اكرم135ـ134ص ،1375زماني،  / 225ـ224ص ،1368

امـام   و حسـن و پـس از او امـام    علـي در اختيـار   پيامبرصدقات  زهراوصيت حضرت 
  ).245ص، 4، ج1413 (صدوق، قرار گرفت حسين

 ؛ايـن امـوال بـود   از  ،داد برخي از صدقات را كـه بـه شـيعيان مـي     ،پس از صلح حسنامام 
داد. او از شيعيان و ياران  علي، كاتب امام رافعوابگونه كه خانه و زميني از امالك ينبع را به  آن

به كوفه  ،بود و خانه و ملكش را در مدينه به خاطر شركت در جنگ جمل فروخته عليحضرت 

                                                      
در آن  اي بين مكه و مدينه، كه داراي نخلستان، زراعت و چشمه آب بوده و بيشتر موقوفات امـام علـي   منطقه .1

 .)221، ص1، ج1368، نميري / 450، ص5، ج1995(حموي،  واقع بوده است
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  ).147ص، 1ج ،الغمه، همان (كشف به مدينه بازگشت رفت و بعدها با امام حسن
به ارث برد. مزرعه و نخلسـتاني   عليامالكي از امام  عالوه بر توليت صدقات، حسنامام 

هـايي هـم در سـواد عـراق      ). زمين100ص، 1995حموي، ياقوت ( داشت 1نيز در دره صدر نخلي
، 3،ج1392 فيروزآبـادي،  / 47ص ،1353آن را خريـد (ثقفـي كـوفي،     حسينداشت كه با امام 

  كرد. اج زندگي خود را از اين راه تأمين ميامام مايحت .)21ص
اما درباره ادعاي نويسنده مبني بر مرگ امام در اثر بيماري سل بايد گفت طبق گزارش عمده 

چه به گفته خـود امـام    هجري در اثر مسموميت درگذشت و چنان 49امام در سال  ،منابع تاريخي
، 2ج ،1417بـالذري،  /  338ص، 1، ج1990سـعد،   (ابـن  پيش از اين نيز بارها مسموم شـده بـود  

بنـت   جعـده ). بسياري از منابع به شهادت امام بـه دسـت   225ص، 2ج تا]، [بييعقوبي،  / 55ص
، 2، ج1417بـالذري،   / 338ص، 1، ج1990سـعد،   اند (ابـن  اشاره كرده معاويهبه تحريك  اشعث

هاي خود براي وليعهـدي   امهكردن برن امام را مانعي در راه عملي معاويهبا توجه به اينكه . )55ص
 شـك  توانست داشته باشـد، بـي   دشمن ديگري نمي معاويهامام جز  ،ديد و از سوي ديگر مي يزيد
  توان اين گزارش را پذيرفت. مي

درگذشت امام در اثر سل نيز از جمله مطالبي است كه بر خالف آنچـه در تـاريخ شـهرت    
كـه روايتـي كـه معمـوالً      داشـته قت اذعان به اين حقي تر بيان شده است. نويسنده پيش ،دارد

 ،انـد. بـا ايـن حـال     اين است كه سرانجام امام را مسموم كـرده  ،اند آورده درباره رحلت امام
انـد، نويسـنده بـا چـه      شـدن امـام را پذيرفتـه    منابع مسموم معلوم نكرده است كه اگر معموالً

در نتيجـه هوسـراني و   «امـام را  استداللي آن را نپذيرفته و با استناد به چـه منبعـي شـهادت    
  ) دانسته است.90ص ،1409(دونالدسن،  »اثر سل  بر

  شناسي منبع .3ـ1

تنهـا منـابع شـيعه     نـه  ولي ؛استمربوط موضوع مورد بحث نويسنده به تاريخ شيعه به رغم اينكه 
ر كه منابع تـاريخي نيـز بـه انـدازه كـافي مـورد مطالعـه و تتبـع قـرا         بل، همورد بررسي قرار نگرفت

شماري از منابع مواجه خواهيم شـد   اند. در بررسي منابع و مĤخذ اين بخش با تعداد انگشت نگرفته
از جملــه كتــاب  نــد؛كــه البتــه بســياري از درجــه اعتبــار پــاييني در مباحــث تــاريخي برخوردارا 

                                                      
 .)278، ص5، ج1995(حموي،  اي در ينبع بود دره .1
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  .هانري المنسو  ويليام مويرو تحقيقات مستشرقيني چون  الشهداء ة روض، الخلود جنات
بيشترين استفاده را در تاريخ  الشهداء ة روضو  الخلود جناتنده ادعا كرده است دو كتاب نويس

كتـابي   ،)910(م علـي واعـظ كاشـفي    بـن  الـدين حسـين   كمالتـأليف   الشهداء ة روضائمه دارد. 
تاريخ زنـدگي   دربارههايي  غيرتاريخي است كه بيشتر كاربرد تبليغي دارد. اين كتاب حاوي گزارش

لبتـه بـه ائمـه پـس از امـام      اگانه اماميـه اسـت.    و امامان دوازده ، حضرت زهراسالمپيامبر ا
محمـد مـؤمن    محمدرضابنتأليف  الخلود جناتبسيار مختصر پرداخته شده است. كتاب  حسين

ق) بر شـرح اسـماي حسـني، تـاريخ و اخـالق انبيـا، خلفـا و        1128(م آبادي امامي مدرس خاتون
. اين كتـاب در  مشتمل است ز مناطق، آداب سفر، سعد و نحس روزهاسالطين، جغرافياي برخي ا

ــه  32 ــوع فصــل ك ــي  60در مجم ــد صــفحه را تشــكيل م ــلطان ، ده ــه س ــفويب  حســين ص
ه ق) تقديم شده است. نگارش مطالب كتـاب در قالـب تقطيعـات و جـداولي      1135ـ1105(حك:

كـه يـافتن موضـوعات    اين روش را انتخـاب كـرده اسـت     بدين دليل ،گفته مؤلف طبقاست كه 
  تر انجام گيرد. تر و ساده سريع

 ادعـاي نويسـنده در   ،هاي پژوهشي و علمي كه در باب تاريخ ائمه نگاشته شده با وجود كتاب
گيـرد، قابـل پـذيرش     اين باره كه اين دو كتاب درباره زندگي ائمه بسيار مورد اسـتفاده قـرار مـي   

ها استناد كرده كه به ارزش علمـي   به اين كتاب گوناگونهاي  نيست. نويسنده خود نيز در قسمت
  نوشته لطمه وارد كرده است.

ق) 598(م  طبرسيتأليف  الوري اعالمق)، 413 (م شيخ مفيدتأليف  االرشاد مانندهايي  كتاب
توانست به عنوان منابع مهم تاريخ ائمه به نويسـنده در   ق) مي 693(م  اربليتأليف  ة الغم كشفو 

ضمن اينكه  ،ها استفاده نشده است متأسفانه از اين كتاب ولي ؛وشته كمك كندترشدن اين ن علمي
از جمله در بـاب زنـدگي امـام     ؛اند هاي فراواني نوشته كتاب ،محققان معاصر در زمينه زندگي ائمه

احمـد  تـأليف   حقايق پنهـان و  ياسين راضي آلتأليف شـيخ   الحسن صلحتوان به  مي حسن
  اشاره كرد. زماني

از ديگر منابع نويسنده است. وي خاورشـناس بلژيكـي و راهـب يسـوعي اسـت كـه        المنس
وي به شدت فاقد پيراستگي در تحقيق و  ،بدويتعصب شديدي عليه اسالم داشت. به گفته دكتر 
 ،انجـام داده  المـنس بدترين كاري كـه  «گويد:  رعايت امانت در نقل متون و فهم آنها بود. او مي

هـاي ايـن    پيش گرفته كـه در پـاورقي  ، ر كتاب فاطمه و دختران محمدروشي است كه به ويژه د
هـا در   اما من بـه بخـش بزرگـي از ايـن نشـانه      ؛كند كتاب به مراجعي با ذكر صفحاتش اشاره مي
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وجود ندارد و  يا مطلقاً، كند ها اشاره مي مراجعه كردم و ديدم آنچه بدان ،هايي كه ارجاع داده كتاب
ورزي مطالعه كرده و يا از عبارات كتاب بـه اجبـار بـه     فهمي و غرض ا كجيا متن صريح كتاب را ب

  ).358ـ356]، صتا بي[(بدوي، » ي غيرظاهر تفسير كرده استامعن
هايي نوشت و كنـار آن در عقايـد اسـالمي و     كتاب ،سيره نبوي و خالفت اموي بارهاو در

برخـي   ،برانگيـزي  برخي موضوعات ديگـر تأليفـاتي نمـود و بـا تمـايالت ضدشـيعي تعجـب       
اي در افترا به ائمه  المعارف به نگارش درآورد و به اندازه ةهاي مربوط به ائمه را در داير مدخل
د كه به حـذف مقـاالت او در ويـرايش دوم ايـن مجموعـه انجاميـد. تمـايالت        كرروي  زياده

 بررسي حكومت خليفـه ، فاطمه و دختران محمدضدشيعي و اموي دوستي او در آثارش چون 
  كامالً مشهود است. خالفت يزيد اول، اموي

زيـرا او علـم    ؛دانش فراوان وي را به تباهي كشـيد  المنسهاي  ورزي غرض ،به عقيده برخي
براي نماياندن چهره  ،خود را در خدمت حقيقت قرار نداد و اسناد بسياري را كه در تصنيفاتش آورد

ه شرق قديم عربي بر ديگـران پنهـان مانـده    واقعيت به كار نبرد و نخواست تا اموري را كه دربار
هايي تصميم گرفت تا آنچه را تاريخ ثبت كرده و عقل و  بلكه در لحظه ،بود، به درستي روشن كند
اسـناد فـراوان و صـحيحي را رهـا      يوي گـاه  ،دهد معكوس جلوه دهد منطق به آنها گواهي مي

(جـرداق،   اعتماد نشـان داده اسـت   ،كند به سندي غريب و مقطوع كه هدف او را تأمين مي ،كرده
  .)688ـ687، ص1387

ي و شـيعه جـاي   با وجود منـابع تـاريخي سـنّ    ،المنسهاي تندرو  استفاده از تحليل ،از اين رو
  چنداني ندارد.

مـيالدي بـود كـه متعصـبانه      1876تـا   1837هـاي   غ مسيحيت در هنـد بـين سـال   مبلّ موير
اثبات كند. كتبي در تاريخ اسـالم و سـيره نبـوي     كوشيد حقانيت مسيحيت و يهود را در قرآن مي

قرآن، تأليف و تعاليم . او با نگارش دو كتاب بودنوشت كه همه با گرايش تبليغي شديداً متعصبانه 
  1.حمالت شديد خود به اسالم را آغاز كرد ،جدال با اسالمو  آن

  يئنقدهاي جز .3ـ2

رسـم قبايـل    طبـق  ،از رحلـت ايشـان  پس  مؤلف معتقد است روش انتخاب جانشين پيامبر .1
عربستان در انتخاب جانشين و با توجه به اقتدار واقعي و صالحيت فرد در رهبري بود. البتـه ايـن   

                                                      
 مراجعه گردد. 1383گذاري قرآن به روايت موير آقاي اسكندرلو،  تاريخ متشرقان و ت اطالع بيشتر به كتاب. جه1
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شكل موروثي به خود گرفـت. وي بـا اطمينـان     ،اصل در انتصاب امامان شيعه ناديده گرفته شده
؛ ابـوبكر، عمـر، عثمـان) شـد    ( انتخاب خلفاي پس از پيـامبر  باعثگويد: اين اصل بود كه  مي

چراكه  ؛به خالفت برسد معاويه ،عليشد پس از حضرت  بيني مي به طور طبيعي پيش« بنابراين
  .»خود را حاكمي شايسته نشان داده بود ،(در دوران عثمان) او در منصب واليتداري شام

 ابـوبكر الفـت  هايي كه با خ ل از سقيفه در منابع تاريخي و مخالفتهاي مفص وجود گزارش با
 را طبق رونـد طبيعـي و براسـاس صـالحيت او دانسـت     وي شدن  توان انتخاب نمي ،وجود داشت

  .)49ص، 2، ج1404، معتزلي / 512ص، 3، ج1965اثير،  ابن / 591، ص1، ج1415(بالذري، 
 فقطهاي مختلف مدينه نبود و  قبايل و گروه به وسيلهبراساس انتخابات آزاد  ابوبكرجانشيني 

بـيش   ،ي مشوش بود. در اين مياني بود كه از سوي گروه خاصي از ميان مهاجران در جوتصميم
هـايي   استداللديگر، اي و نژادي نقش ايفا كرد. از سوي  هاي قبيله و رقابت ها چيز حسادت از هر
نخسـتين مسـلمانان    ءاقامه كردند، قريشي و جز ابوبكربه طرفداري از  ابوعبيده جراحو  عمركه 

طبـري،   / 123ص، 2ج تـا]،  [بـي  (يعقـوبي،  و خدمات به اسالم بـود  شتن و ياري پيامبرقراردا
 .)223ـ219ص، 1، ج1404، معتزلي؛ 211ـ203ص، 3، ج1387

 بـوده، تـر   داشت كه داراي سابقه طوالني عليالبته با پذيرفتن اين فضايل، رقيبي چون 
معـه بـه نـوعي در امـر     در واقـع جا  ؛داشـت  پيـامبر تـري بـا    نصب و خويشاوندي نزديك

  شده قرار گرفت. انجام
گونه سـابقه بافضـيلت در    در دشمني با اسالم و نداشتن هيچ ابوسفيانسابقه معاويه و پدرش 

از فـتح   پيش از دشمنان سرسخت پيامبر ابوسفيانبود.  معاويهزندگي  آشكاراز نكات  ،اسالم
 / 44ص، 2]، جتـا  بـي [هشام،  (ابن شركت كرد عليه پيامبر گوناگونهاي  مكه بود كه در جنگ

  .)178ص، 15، ج1404، معتزلي( گرفت )  و مورد لعن ايشان قرار297ص، 1، ج1409 واقدي،
 اي كــه همنشــيني بــا وي را خــوش نداشــتند بــه گونــه ؛مســلمانان از وي بيــزار بودنــد

در جنـگ   عمـوي پيـامبر   حمزهقاتل  هند). مادرش 171ص، 7]، جتا بي[حجاج،  بن (مسلم
 خوانـد  كه در احـد بـراي تحريـك مشـركان شـعر مـي       )96، ص3ج، 1377، همدانيحد بود(ا

اي  پس از فتح مكه از آنجا كه ديگـر چـاره   ابوسفيان). خانواده 91ص، 2ج: تا] [بيهشام،  (ابن
و بـه  ) 403، 2ج: همـان ( نـد پذيرفت عموي پيـامبر  عباسنداشتند، اسالم را با زور شمشير 

طلقــا  ،از ايــن رو ؛خــون ايشــان درگذشــت و آنــان را آزاد كــرد از  پيــامبر همــين دليــل
كارگيري اين نام نزد مسلمانان با نوعي تحقير بـراي صـاحبان آن    (آزادشدگان) نام گرفتند. به
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از سوي افراد با اين عنوان و نيز به لحاظ سابقه دشـمني بـا    معاويهچنانچه بعدها  ؛همراه بود
 178ص، 1، ج1990قتيبه،  ابن / 330ص، 1، ج1990سعد،  اسالم مورد تحقير قرار گرفت (ابن

  .)337ص، 4ج / همان، 560و  506ص، 2، ج1991اعثم،  ابن /
، 1382مـزاحم،   در مـذمت وي و خانـدانش وجـود داشـت (نصـربن      احاديثي نيز از پيـامبر 

  ).129ـ128ص، 5، ج1417بالذري،  / 220ص
 عمـر قشي در امور مسلمانان نداشـت.  هيچ منصب و ن ،خطاب عمربنمعاويه تا پيش از زمان 

كسي بود كه وي را در امور مسلمانان به كار گرفت و پس از اندكي واليـت شـام را بـه     تخستين
وليت ابقا كرد. گرچه وي توانست در شام بـا تبليغـات و   ئوي سپرد و عثمان نيز وي را در اين مس

كــردن عنــاويني چــون  مو بــا فــراه نــدهــاي خــود را پنهــان ك كاســتي ،هــاي زيركانــه سياســت
ديگـر  مـردم نقـاط    ؛ ولـي فريـب دهـد   براي خود، مردم شام را» كاتب وحي«و » المؤمنين خال«

  دانستند. در خالفت نمي علي بن تر از حسن وي را شايسته ،سرزمين اسالمي چون عراق و حجاز
راطـوري  دانسته است كه امپمتأثر نويسنده انديشه شيعه را از انديشه جانشيني موروثي  .2

شـنايي بـا ملـل    آ راهايران و بيزانس وارد اسالم شد. درباره ورود انديشه وراثـت حكومـت از   
بـه راحتـي    ،شدن آن در فرهنگ سياسي يك ملت ديگر بايد گفت ورود يك انديشه و نهادينه

و به سرعت انجام نمي گيرد و نياز به بحث علمي دارد و نمي توان به ادعايي سطحي اعتماد 
هر حال هيچ نص، روايت و گزارشي از اين دوره مبني بر وجود اين انديشه در جامعه  كرد. در

، نظر شـيعه قـرار   يهاسالمي وجود ندارد كه مؤيدي بر سخن نويسنده باشد. در مقابل اين نظر
ت گرفته از كتاب و سـنّ  و بلكه تداوم اسالم و نشأت دارد كه تشيع را از همان زمان پيامبر

  .)131ـ129، ص1387 ايي،(طباطب داند مي
و سـزاواربودن ائمـه ديگـر وجـود دارد      علـي نصوص فراواني نيز مبني بـر جانشـيني امـام    

 .)211ص، 1ج ،1385 صدوق،(

تـر   او را از همه راويان ثقه شيعه متقدم ،را مؤلفي شيعي خوانده ابوحنيفه دينوري ،نويسنده .3
بلكـه برخـي وي را    ،اشاره نكرده اسـت  نوريابوحنيفه ديبودن  دانسته است. هيچ منبعي به شيعه

). منـابع رجـالي شـيعه و منـابع     422ص، 13، ج1413، انـد (ذهبـي، ب   پيرو مذهب حنفيه دانسته
در تأليفـات او مطلبـي كـه    همچنـين  اند.  نيز به تشيع او اشاره نكرده الفهرستكتابشناسي چون 
و فرزندان او بـا احتـرام    علياز  والاخبارالطوجود ندارد. گرچه وي در  ،او باشد مؤيدي بر تشيع

تـوان ايـن را دليلـي بـر تشـيع وي       نمي ؛ وليتري به تشيع نگريسته است با نگاه مثبت ،ياد كرده
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تـوان او را از همـه    هم نمي باز ،دينوريدانست. در صورت پذيرش ادعاي نويسنده مبني بر تشيع 
محمـد   بـن  هشـام و  ابومخنف، اباسحاق مانندتر دانست. مورخان شيعي  متقدم ،راويان ثقه شيعه

  اند. زيسته مي دينوريپيش از  ،هايي از ايشان به جاي مانده كه كتاب كلبي
تـاريخ  بـا اسـتفاده از دو منبـع     حسـن نويسنده پس از آنكه به بيان ماجراي صلح امام  .4

تـالش   ،نبـع ايـن دو م «: گونه ابـراز داشـته اسـت    پرداخته، نظر خود را اين اخبارالطوالو  يعقوبي
ورزي برخي سران سپاه و  دادن امام مبذول داشته، تقصير را بر طمع اي را در محق جلوه هوشيارانه

ي در واقع نويسنده بدون تتبع كافي در منابع تاريخي سنّ .»اندازد شكني مكرر مردم كوفه مي پيمان
 هـاي بـه   ي در گزارشبه اين اظهارنظر پرداخته است. در غير اين صورت و با بررسي كاف ،و شيعه
توانسـت بـه ايـن نتيجـه      مي ،تر از اين واقعه مانده از صلح امام، ضمن ارائه تصويري منطقي جاي

  برسد كه امام به اجبار صلح را پذيرفت.
مـدت   همـه در  معاويـه را دو خليفه رقيـب خوانـده اسـت.     معاويهو  عليامام  ،نويسنده .5

نه بيشتر. ماجراي حكمـين كـه بـه     ،شد ه محسوب ميحاكم اين ناحي فقطزمامداري خود در شام 
به نفع او به پايان رسيد، مورد قبول واقع نشـد و در اذهـان    معاويهحكم شواهد تاريخي با خدعه 

بـدانيم.   علـي عمومي مشروعيتي براي او به دنبال نياورد تا از اين پس او را خليفه رقيب امـام  
  در خالفت خوانده است. عليرا رقيب  معاويه ،هدنيست نويسنده با استناد به كدام شا مشخص

شمار كمتـري از  « :او ادعا كرده است ،نويسنده همچنين پا به عرصه اعتقادات شيعه نهاده .6
كرامات را به نسبت امامان ديگر به حضـرت منسـوب كـرده، تنهـا شصـت كرامـت را از او نقـل        

  باشد.» او ناتواني مشهور«و احتمال داده اين به دليل » اند كرده
در  حسـن شويم كه از امـام    اطالعي نويسنده يادآور مي مك شدن روشنو براي  بارهدر اين 

كه در آن روايات ناظر بر كرامات و معجـزات هـر    سيدهاشم بحرانيتأليف  المعاجز ة مدينكتاب 
 بيان شده اسـت  حسنمورد معجزات امام  109آوري شده است، در  امام به شكل جداگانه جمع

كـه   هـادي اي دوره امـام   ) كه اين ميزان از روايات معجـزه 416ـ219ص، 3، ج1413(بحراني، 
  دهد. تعداد بيشتري را تشكيل مي ،)538ـ417، ص1413باشد(بحراني،  مورد مي 98شامل 
معرفـي   سـبأ  بـن  عبداهللاي سعي دارد تعاليم شيعه را ساخته فردي به نام  نويسنده به گونه .7
نقشـي عظـيم    ،شخصيتي جنجالي است كه در كتب تاريخي و ملـل و نحـل   سبأ بن عبداهللاكند. 

 علـي براي او در تحوالت سياسي و عقيدتي در اواخر حكومت عثمان و طول خالفت حضـرت  
اند، بعضي از وقايع سياسي را به او نسـبت   اند. در برخي كتب تاريخي كه از وي نام برده ل شدهئقا
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سخني در ميان نيست. در اواخر قـرن سـوم در كتـب     عليت حضرت از اعتقاد او به الوهي ،داده
 ...، انكار وفات او، مهدويت آن حضرت وعليالوهيت حضرت  گوناگوني مانندعقايد  ،ملل و نحل

انديشمندان  به وسيله سبأ بن عبداهللاصل وجود  چهارده و پانزده، به وي نسبت داده شد. در قرون
در وجـود چنـين شخصـيتي تشـكيك شـد       هـاي گونـاگون   راهاز  ل رفت وسئواي و شيعه زير سنّ

  ).116ـ112ص، 3، ج1380(صفري، 
ضـربه   ،دانشمند شيعي در همين قرن توانست به شكل مستدل سيدمرتضي عسگريعالمه 

ق) كـه  170(م عمر تميمـي  بن سيف. او با بررسي شخصيت سازداساسي بر اعتبار اين افسانه وارد 
هاي وي، اعتبار اين افسانه  ، و با اثبات عدم اعتبار گزارشباشد مي سبأ نابراوي روايات مربوط به 
  رو ساخت. هرا با مشكل جدي روب

نقل  عمر بن سيفاست كه از  تاريخ طبريترين منبعي كه از اين روايت استفاده كرده،  قديمي
ـ  ابـن ق)، 571(م عساكر ابن). 304، ص4ج ،كرده است (تاريخ االمم و الملوك، همان  630(مراثي

اند.  نام برده سبأ بن عبداهللاق) افراد ديگري هستند كه از 748(م  ذهبي) و 741(م  بكر ابي ابنق)، 
عسـاكر،   نام برده است  (ابـن  أسب ابناز  طبريروايتي با همان سلسله سند مذكور در  ،عساكر ابن

 ،1409رجـاني،  (جگرفتـه اسـت   اين روايت را  طبرينيز از كتاب  اثير ابن). 4ـ3ص، 29، ج1415
را از كتـاب   يو روايت ديگر اثير ابنرا از  ي، روايتالتمهيدنيز در كتاب  بكر ابي ابن). 154ص، 3ج

يك روايت با سلسله سند  :سه روايت نقل كرده است ذهبياست.  گرفته عمر بن سيفتأليف  فتوح
سـكري،  ع( رسـيده اسـت   عمـر  بـن  سيفطبري و دو روايت ديگر با سلسله سندهاي متفاوت به 

  ).54ص، 1ج ،1360
 گونـاگون گزارش شده است كه منـابع   عمر بن سيف فقط به وسيله سبأ ابن ،اين داستانطبق 

وي را بـه زندقـه    ،متـروك دانسـته   و اند. منابع او را فردي ضـعيف  به عدم وثاقت او تصريح كرده
در  اوودابـود معتقـد اسـت وي از گروهـي مجهـوالن نقـل كـرده اسـت و         ذهبياند.  كردهمتهم 
، 1413(ذهبي،  اند هاي او را مترود دانسته گفته ،»الشيء«بردن عبارت ركا نيز با به الكمال تهذيب

  .)162ـ161ص، 11، جالف
 عسـكري راوي ديگري گفته نشده  است. عالمه  به وسيله سبأ ابنداستان  ،عمر بن سيفجز 

و بـا روش   شـكل را بـه بهتـرين   اين داستان » هاي ديگر سبأ و افسانه بن عبداهللا«در كتاب خود 
 علمي رد كرده است.

نيز از مواردي است كه نويسنده آن را بيـان   عليدر زمان حيات  حسنبيعت مدينه با  .8
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منبعي براي اين ادعا ذكر نكرده است. وي اين مطلـب   ،اي بودن چنين واقعه ضمن نامعقول ،كرده
نيز هـيچ   مويرارجاع داده است.  »Annals of the Early Caliphate« ويليام مويررا به كتاب 

  ذكر نكرده است. بارهمنبعي در اين 
و معاويـه) آشـكارا    دو خليفه رقيب (علي« :لعن علي بر معاويه: در كتاب گفته شده است .9

  .)92، ص1410(دونالدسن، » كردند يكديگر را در نمازهايشان لعن مي
ترين  اند. قديمي كردهاشاره  عليسوي امام از  معاويهشدن  برخي منابع كهن تاريخي به لعن

 بـالذري و  طبري)، 552، ص1382، منقري( الصفين ة وقعق) در 212(م  مزاحم نصربناين منابع 
 ،)71ص، 5، ج1387طبـري،   / 352ص، 2، ج1417ق) (بـالذري،   2(م قـرن  ابومخنفبه نقل از 

ق) در 4(م اوايـل قـرن    فيسليمان كـو  محمدبن)، 655ص، 4ج ،1373(بلعمي،  تاريخنامه طبري
 ،)319ص، 2ج ،1413سـليمان،   (محمـدبن  مـزاحم  نصربنبه نقل از  االمام اميرالمؤمنين مناقب

 ،بقيه منابع ،تاريخنامه طبريپرداخت. جز  مي معاويهبه لعن  علياند امام  طي رواياتي ادعا كرده
  اند. هرا در مقام دفاع معرفي كرد معاويهكننده اين عمل و آغازرا  علي

نـد. از  ا اند، از لحاظ محتوايي دچـار مشـكل   نقل شده گوناگونهاي  اين روايات كه با انگيزه
 عليبردن از آنان با سيره  لعن افراد و نام .1: اند از عبارتجمله اشكاالتي كه بر آنها وارد شده 

، عتزلـي م / 102ص ،1382، مقـري داشـت (  كه ياران خود را از لعن و ناسزا به دشـمنان بـازمي  
همانا به من خبر «روايت شده كه فرمود:  علياز امام  .2 ؛)، منافات دارد181ص، 3ج ،1404

بيشـتر   معاويـه قدرت سركوبت را بر  !مرا ناسزا و نفرين كرده است. بار خدايا معاويهرسيد كه 
اين سخن امام نيـز مؤيـدي بـر    . )56ص ،1316(صدوق،  »!كن و لعنتت را بر مستحق فرود آر

مبنـي بـر تـرك لعـن      حسنشرط امام  ،عالوه بر اين .3 ؛عليه امام است معاويهزاگويي ناس
ايـن   معاويـه ) نيز دليلي بر اين ادعاست كـه  14ص، 2ج ،1413(مفيد،  معاويهاز سوي  علي

از  معاويـه به ويژه آنكه در اين صلحنامه از تـرك لعـن    ؛داده است و نه امام عمل را انجام مي
  به ميان نيامده است.سوي كوفيان سخني 

روايـت را از   مـزاحم  نصـربن نـد.  ا روايات مذكور از لحـاظ سـندي دچـار مشـكل     ،در هر حال
و  سـعيد  بـن  يحيـي از  سعد عمربناند. احتماالً  گرفتهديگران از او  ،نقل كرده سعد اسدي عمربن
مجهـول و   فردي ،سعد اسدي عمربناند.  روايت كرده دورق ابياز  ايشانو  زهير ازدي بن صعقب

از رجال  دورق ابيهمچنين نيز ناشناخته است.  زهير بن صعقبداراي روايات غيرقابل قبول است. 
  ).140ـ132ص ،1388(معلمي،  اهل سنّت بوده كه رواياتي خالف معتقدات شيعه دارد
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نويسنده به نسبت حجـم مقالـه، حجـم زيـادي را بـه       :هايي براي مسموميت امام  تالش .10
ساختن امام اختصاص داده است. نويسنده منبعي بـراي   تالش افراد براي مسموم دربارهي هاي داستان

دربـاره   روايتـي كـه معمـوالً   «نويسنده ايـن عبـارت را    ،ها ارائه نكرده است. پيش از اين اين داستان
هـاي نـاموفق فـراوان،     پذيرند اين اسـت كـه پـس از تـالش     اند و شيعيان مي آورده حسنرحلت 

ارجاع  الذهب مروجو  تاريخ يعقوبي) به 90ص ،1410 (دونالدسن، »اند امام را مسموم كردهسرانجام 
بـر   دالّ حاضـر يافت نشد. سـند   نيزها در اين دو منبع  سرايي اين داستان ،در هر حال وليداده است؛ 

امـا   ؛انـد  من زهـر خورانيـده  ه بارها ب« شدن مكرر امام، سخني از خود ايشان است كه فرمود: مسموم
  .)81ص تا]، [بي(اصفهاني،  »كدام از اين زهرها مثل اين بار شدت نداشت هيچ

نويسنده ادعا كرده است امام پس از سوء قصدهاي فراواني كه بـه او شـد، بـراي يـافتن      .11
در آنجا نيز مورد سوء قصد پيرمرد نابينـايي قـرار    ؛ وليبه موصل سفر كرد ،آرامش و امنيت خاطر

به مدينه بازگشت. چنين سفري براي امام ذكر نشده است. امام  يپس از بهبود ،از اين رو ؛گرفت
ربركتش در همانجا زندگي كرد و اينكه نويسـنده  پس از صلح، به مدينه بازگشت و تا پايان عمر پ

معلوم نيست كـه البتـه در صـورت     ،اين موارد را از كدام منبع تاريخي نادر و دور از دسترس يافته
  شد. برطرف مي اي اندازهمشكل تا  ،وي ه وسيلهبذكر منبع 

  بندي جمع

دچـار   »the Shiite religion« مـذهب تشـيع  مستشـرق انگليسـي مؤلـف كتـاب      ،دونالدسن
شـده و تـا حكومـت     آغاز هاي سطحي شده است. مباحث اين كتاب از جانشيني پيامبر تحليل

  رفته است.گبرربويه را د لآ
بر در فصل ششم اين كتاب پرداخته است.  دگي امام حسننوشته حاضر به بررسي و نقد زن

گـرفتن صـلح    د. نويسنده كوشيده است با نشـانه كرتوان وارد  ي ميئنقدهاي كلي و جزاين نوشته 
بـه خـاطر انديشـه     فقـط كفايـت در رهبـري معرفـي نمايـد كـه       وي را فردي بـي  ،امام با معاويه

 ؛ وليل شديبه كسب مقام خالفت نا ،وارد شده أبس ابنبودن خالفت كه از ديگر ملل و يا  موروثي
 كارگيري بهرا مشاهده كرد. امام با  معاويهتالش امام در حذف  روشنيتوان به  با مطالعه تاريخ مي

باالبردن حقوق سپاه، تحريك و تشويق مردم براي جنگ با معاويه، نوع آرايـش  مانند تدابير الزم 
سستي اراده و ايمان كوفيان از  ؛ وليحذف معاويه انجام دهدبهترين اقدامات را براي  كوشيدسپاه 

  امام را از پيروزي در اين جنگ نااميد و مردد ساخت. ،داي راهتهمان اب
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هاي امام را مورد طعن و سرزنش قـرار داده اسـت. وي بـا اعتمـاد بـه       مؤلف همچنين ازدواج
قـام عجيبـي بـه عنـوان تعـداد      ار ،روايات پراكنده و متناقض موجود در كتب اهل سـنّت و شـيعه  

دهد روايات از لحاظ سند  در حالي كه بررسي اين روايات نشان مي ،همسران امام ارائه كرده است
دچار چنـين نقيصـه و عيـب بزرگـي      . بايد گفت اگر امام حسناند و محتوا دچار مشكالت عمده

كرد،  يه امام استفاده ميل براي تبليغ علئترين مسا دشمن سرسخت امام كه از كوچك معاويه ،بود
شـدن ايـن اتهامـات در زمـان      زد. احتمال سـاخته  گذاشتن بر اين نقيصه آن را فرياد مي با انگشت

ردن اين اتهامات چهره خانـدان حسـني را تخريـب كنـد،     كخواست با وارد كه مي منصور عباسي
  بسيار است. ضمن اينكه اشكاالت ديگري نيز بر اين نظر مؤلف وارد است.

در حـالي كـه منـابع     ،سنده امام را فردي عياش و ولخرج به تمام معنـا دانسـته اسـت   نوي
هاي ايشان به فقرا اعتـراف كـرده اسـت. روايـات      تاريخي به زهد و پرهيزگاري امام و كمك

انـد امـام بـراي برخـي از همسـران خـود        رواياتي اسـت كـه ابـراز داشـته     ،مورد استناد مؤلف
در حـالي كـه ايـن روايـات از      ،كرد د و هداياي گزاف ارسال ميدا هاي سنگين قرار مي مهريه

  اند. لحاظ سند و محتوا قابل خدشه
امام را در اين دوره  ،منابع زيرا ؛انزواي امام در مدينه پس از صلح نيز قابل پذيرش نيست

هـاي فرهنگـي، اعتقـادي، اقتصـادي و اجتمـاعي       بلكه فعاليـت  ،اند تنها منزوي نشان نداده نه
  دهند. ن را نشان ميايشا

 ،منـابع مـورد اسـتفاده    دمنـابع كـافي مراجعـه نكـرده اسـت. تعـدا      به نويسنده در كتاب خود 
ـ ، الخلـود  جنـات البته تعدادي از آنها همچون  باشد. ميشمار  انگشت و تحقيقـات   الشـهدا  ةـ  روض

  .تنديساز درجه كافي اعتبار براي يك تحقيق علمي برخوردار ن المنسو  مويرمستشرقيني چون 
نويسـنده   ؛تـوان بـه مـواردي اشـاره كـرد      مـي  ،ي كه بر اين بخش وارد اسـت ئاز نقدهاي جز

دانـد و معتقـد اسـت بـر همـين       شدن خلفاي صدر اسالم را براساس شايستگي ايشان مي انتخاب
هـاي   روي كار آيد. نويسـنده بـا وجـود گـزارش     معاويه ،عليرفت پس از امام  اساس انتظار مي

 ،هايي كه در اين انتخاب وجود داشت شدن ابوبكر در سقيفه و مخالفت ونگي انتخابفراوان از چگ
براساس سابقه او در اسالم بوده  معاويهدانستن  تر شايسته اين عقيده را ابراز داشته است و عجيب

  .و غارت كشتار مردم عليهاي وي در برخورد با امام  و يا نيرنگ
 فقـط  معاويـه در حالي كـه   ،دو خليفه رقيب خوانده است را معاويهو  علياو در جايي امام 

نيرنگ و حيله حكميت  روشنييك حاكم ياغي بود كه حاضر به اطاعت از حكومت مركزي نشد. 
 دانست. را براساس آن خليفه نمي معاويهاي بود كه كسي  در صفين نيز به اندازه
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