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کلیدواژگان :امام علی

 ،امام حسن

و امام علی

 ،ویلفرد مادلونگ ،مطالعاا االا می در

غرب ،تاریخ صدر اال م.
مقدمه

امام حسن

که پس از شهادت پدر به خالفت رسید ،بعدد از ذششدت شدا مدا

اندی مجبور به صلح

اذشاری خالفت به معا یه شد 1.برخی از د ستان ناآذا

دشمنان

آذا  ،تصویر امام را به اسطه جود مباحثی چون ازد اجهدای مردرر صدلح بدا معا یده،
تحریف کرد اند از امام چهر ای عافیتطلب خوشذشران ساختهاند که از ترس جند
خونریزی ،به صلح با معا یه تن داد است .لشا ضر ری اسدت کده پو هگداران تداری
اسالم ،به بررسی دقیق علمی زندذی فردی سیاسی امام حسن

بپردازند تا چهدر

اقعی ایگان به د ر از هر ذونه اغراق ،جعل یا تحریفی ،با اسدتناد بده قدراون شدواهد
تاریخی به هماان معرفی ذردد.
2

اسالمشناسی که امر ز از آن تعبیر به مطالعات اسالمی میشود ،شاخهای از مطالعات
گسترده شرقشناسی 3یا به تعبیر امر زی مطالعات شرق اسدت ،منودور از آن هدر ذونده
تالشی است که از سوی دانگمندان غرب از زمان ظهور اسالم تدا کندون بدرای شدناخت
ادبیات ،زبان ،متون دینی ،تاری  ،اندیگهها فرهن

سرزمینهدای اسدالمی مسدلمانان

صورت ذرفته است 4.دربار ارتباط شرقشناسی اسالمشناسی باید ذفت که شرقشناسی
یعنی توجه غرب به مطالعه در احوال ،ا ضاع ،تاری  ،تمدن ،فرهن

سایر شؤ ن زنددذی

شرق ،که از نور دامنه شمول اطالق ،اعم از اسالمشناسی یا مطالعات اسالمی است از
نور تروین تاریخی ،مؤخر بر توجه غرب به اسالم در اقع یری از موالید آن است.

5

غربیان در طی تماسهای ا لیه خود با مسلمانان در طول جن های صلیبی ،بیگتر بدا
اسالم سنی آشنا شد بودند تگیع را از طریق منابع اهل سدنت ،فاطمیدان فرقدههدای
تندر یی چون غرابیه یا بعدها اسماعیلیه شناختند 6.بیگتر آنان در مطالعه تداری اسدالم،
منابع سنی را مرکز توجه خود قرار می دهند برخی بر ایدن با رندد کده تگدیع بده مثابده

3
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شاخهای فرعی از اسالم است که ماهیتی کفرآلود ارتدادی دارد.

7

اتان کلبرگ در مقاله خدود بدا عندوان «مطالعدات غدرب در خصدوس اسدالم شدیعی»

علدت آن را ایدن ذونده شدر

بیتوجهی به تگیع ،به یو شیعه امامی را متشکر شدد
میکند:

آشنایی غربیان با تشیع از طریق فاطمیان و بعد اسماعیلیان صورت پذیرفت؛
چرا که در طی جنگهای صلیبی این فاطمیان بودند ،نه شیعیان اثناعشری ،که باا
جنگجویان صلیبی بی واسطه به مقابله پرداختناد ارار چاه باه فراخاور اا در
سوریه یا فلسطین برخوردهایی با شیعیان دوازده امامی صورت پذیرفت ،اما ایان
برخوردها نه توسط یک دولت مستقل مثل فاطمیان سازماندهی شاده باود و ناه
منزلت صوفیانه اسماعیلیان را داشات ،در نتیجاه بارای نویساندران جناگهاای
صلیبی از جذابیت کمتری برخوردار بود

8

جان نورمن هالیستر از جمله علل بیتوجهی به مطالعدات شدیعی را همدین امدر بیدان
میکند:
مذهب اثناعشری یا شیعه دوازده امامی ،تا اد زیاادی از آثاار نویساندران
سنی که شیعیان را اهل بدعت می دانند شناخته شده است ضرورت معرفی اصو
اعتقادی شیعه بر اساس مآخذ شیعی دیرزمانی است که ا ساس شده است

9

از جمله دیار علل آن ،میتوان به سیطر اهل سنت بر مراکز قدرت ثر ت در طدول
تاری اسالم اشار کرد .این امر سبب شد تا تگدیع ،در حاشدیه مطالعدات اسدالمی قدرار
بایرد .آرزینا الالنی در تأیید این سخن میذوید:
شیعه عموماً توسط فرق و ماذاهب نویساان اهال سانت باه عناوان فر اهای
منحرف از اعده اسالم لحاظ میشود که نمایان رر ارتاداد و ضادیت باا اساالم
اصیل است بسیاری از اسالمشناسان غربی این دورانگی را پذیرفته و باا اساالم
شیعی به عنوان یک ارتداد برخورد کرده اند

10
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و امام علی

ی در ادامه ،دلیل این برخورد غربیان را در منابع مورد استفاد شان ،که هماندا مندابع
اهل سنت است ،میداند .اتان کلبرگ در همین رابطه میذوید:
از آنجایی که نماینده جهان اسالمی ا که اروپائیان چه باه عناوان دوسات و
چه به عنوان فاتح با آن روبهرو بودند ا اهل تسنن بود ،عرف و آداب و رسوم و
عقاید آنان تا دی بر غربیان مکشوف بود؛ اما در مقابل ،تشایع کاه در منااطقی
دور از نفوذ غرب متمرکز بود ،برای مدتهای مدیدی همچون یاک معماا باا ی
ماند

11

مجتبی مینوی نیز دلیل فوق الشکر را از جمله علل کمتوجهی به شیعه میداند معتقد
است که:
از مذهب شیعه ،اروپائیان رون وسطی چیزی نمایدانساتند ،چاون کاه از زماان
انقراض فاطمیان مصر تا مو ع ظهور صفویه ،هیچ دولتی کاه ماذهب شایعه را رساماً
بو کرده و ترویج کرده باشد وجود نداشت که مورد توجه اروپائیان رار بگیرد

12

این نارش به تگیع ،به مر ر با ارد شدن کسانی چدون هدانری کدربن ،ماسدینیون
دیاران به این عرصه ،دست خوش تغییر شد ،اما هنوز هم شاهدیم که کسی چون یلفدرد
مادلون

که به هیچ ر ی تحت تأثیر نارش سنتی در باب اسالم شدیعی قدرار نارفتده

هموار تالش کرد است تا مطالعات خود را در مسیری عداری از سدوذیری عنداد رزی
هدایت کند ،ذا دچار اشتبا شد

در برخدی مدوارد ،ناخواسدته متدأثر از مندابع ضدعیف،

استدالل های خود را مطر کرد است .برای نمونه ی زمانی که به ر ابط امام حسن
با پدرش علی

پرداخته ،متأثر از این دست منابع بیان میدارد که حسن

از نور سیاسی با یکدیار اختالف دارند حسن

به هیچ ر ی شیو حرومتی پددرش

ر ا قبول ندارد .این مقاله درصدد بررسی شبهات مطر شد از سدوی مادلوند
ر ابط امام حسن

پددرش
در زمینده

با پدر تفا ت ر یرردهای آنان با یکدیار است.

علت انتخاب مادلون

نقد دیدذا های ایگان اثبات این مطلب اسدت کده بدا جدود

افزایا شناخت غرب از تگیع

ر د اسالم شناسانی با ر یررد علمی به این عرصه ،هنوز
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شاهد کم توجهی آنان به منابع شیعی بعضاً عدم شناخت آنان از این دست منابع هستیم.
از سوی دیار کتاب مادلون

در بین نویسندذان محققان ایرانی داخل کگور بسیار مورد

توجه قرار ذرفته است برخی با استناد به برذزیدذی اثر ا در ایران دریافت جوایز ،آن را
کامال درست میدانند .بنابراین بررسی دیدذا مادلون
محمد

امام حسن

هم در کتداب جانشیننی ضریرت

هم در مقالهای که در دایرة المعارف ایرانیکا دارد به تحلیدل قدایع زنددذی
پرداخته است ،میتواند برای پو هگاران سودمند باشد؛ به یو این که بدا

بررسی منابع این د اثر ،کمبود استفاد از آثار شیعی کامالً مگهود است.
پرسا این است که دیدذا های مادلون

دربار ر ابط امام حسن

با پدرش تا چه

انداز به اقعیت تاریخی نزدیک است؟ فرضیه هم این است کده ایدن دیددذا متدأثر از
منابع اهل سنت ذا منابع ضعیف میباشد با داد های تاریخی سازذاری ندارد.
در باب تصویر امام حسن

در آثار اسالمشناسدان غربدی تدا بده حدال کتدابهدا

مقالههایی تألیف شد که البته در هیچ یک از آنها ر ابط امام حسن

با پدرش محدل

بحث نبود است .این آثار بیگتر به مسأله ازد اج های امام نیز به بحث صلح پرداختهاند.
از جمله این آثار میتوان به موارد ذیل اشار کرد:
تصویر امامان شیعه در دایرة المعارف اسیالمی :ایدن اثدر بدا هددف مگدخر کدردن
کاستیهای کتاب دایرة المعارف اسالم لیدن بده نادارش درآمدد
اسالمشناسان غربی است.

شدامل نقدد مقداالت

13

تصویر شیعه در دایرة المعارف امریکانا :یری از مقاالت کتاب دایرة المعارف امریکانیا

مقاله بسیار موجز خالصه «حسن حسدین» ،نوشدته دبلیدو مدونتامری ات اسدت کده
محمدرضا غفوریان آن را نقد کرد است .غفوریان معتقد اسدت کده مطدالبی را کده ایدن
نویسند بیان داشته ،در منابع معتبر اهل سنت شیعه ذزارش نگد است؛ 14این در حالی
است که منبع مورد استفاد ات ،کتاب دینوری بود است .متأسفانه منتقد سعی نررد تدا
با استفاد از منابع اسالمی ،بطالن ادعاهای نویسند را آشرار کند.
زندذی د ازد امام :جلد ا ل این کتاب که به تاری زندذانی امام پرداخته ،یدک فصدل
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بسیار کوتا را به برخورد خا رشناسان با صلح امام حسن

و امام علی

اختصداس داد اسدت .ایدن
بدد ن هدیچ نقدد

کتاب تنها به بیان دیدذا های چند تن از خا رشناسان اکتفدا کدرد

انتقادی به شرل بسیار متعصبانه از اسالمشناسان با عنوان دشمن اعدراب اسدالم یداد
کرد است.

15

نظریة االمامة لدی الشیعة االثنی عشریة :این کتاب نیز به ذونهای مختصر ،پس از طدر
نورات برخی از مستگرقان مانند فیلید حتدی ،المدنس دیادران پیرامدون صدلح امدام
حسن

 ،بد ن هیچ ذونه نقدی ،تنهدا بیدان مدیدارد کده چندین تفسدیرهایی ناشدی از

ناآذاهی نسبت به جریان جفاکاری بدر امدام حسدن اسدت ،زیدرا ی در سدختتدرین
حساسترین شرایط ،خالفت را به دست ذرفت چار ای جز صلح با معا یه نداشت.

16

 .1شناسه مادلونگ

یلفرد مادلون

یری از برجستهترین اسالمشناسان معاصر به شمار میآید که در زمینه

فرق مشاهب اسالمی ،تحقیقات برجسته مهمی انجام داد اسدت .ی در سدال 1331
میالدی در شهر اشتوتاارت آلمان متولد شد پس از ذشراندن تحصدیالت مقددماتی بده
دانگاا قاهر رفت در سال  1353موفق بده اخدش لیسدانس در ادبیدات عدرب تداری
اسالمی شد .ی سپس به تحصیالت عالی در موطن خود ادامده داد در سدال  1357از
دانگاا هامبورگ درجه دکتری در مطالعات اسالمی را دریافت کرد.

17

ی کتب مقاالت پرشماری در زمینه تاری اسالم به رشته تحریر درآ رد کده از آن
جمله میتوان به کتابهایی چون مکتبها و فرقههای اسالمی در سدههای منانیه ،ترجمده
جواد قاسمی ،فرقههای اسالمی ،ترجمه ابوالقاسم سری ،جانشننی ضریرت محمید

،

مقاالتی چون «شیعه معتزله» ،ترجمه احمد آرام« ،شدیعه در حددیث دیادران» ،زیدر نودر
مهدی محقق« ،مالحواتی پیرامون کتابشناسی فرق امامیده» ،ترجمده چنایدز پهلدوان
اشار کرد.

18

یری از یوذی های آثار مادلون

که آن را از دیار آثدار نوشدته شدد در ایدن عرصده

متمایز میکند ،توجه به منابع دیدذا های شیعه در باب بسدیاری از قدایع صددر اسدالم
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است .ی چه در کتاب جانشننی ضررت محمد

حسن

چده در مقالدهای کده دربدار امدام

در دایرة المعارف ایراننکا نوشته است ،سعی کرد تا مواضع شیعه سنی را بدا

هم لحاظ کند تا با نارشی بیطرفانه بد ن غرض به تحلیل قایع تاری اسالم به شرل
به صدورت خداس بپدردازد .ایدن در حدالی اسدت کده

عام تاری زندذی امام حسن

اسالم شناسان دیار چون المنس (1862د1337م) ،الیری (م1383م) د نالدسون تنهدا،
یا بیگتر ،با تریه بر آثار اهل تسنن ،کتاب یا مقاله خود را به رشته تحریر درآ رد اند .البتده
مادلون

نیز ذا تحت تأثیر منابع ضعیف قرار ذرفته تحلیل قوی جدامعی اراوده ندداد

است همان ذونه که ذکر شد در بخا مربوط به ر ابط امام حسن

با امام علی

به مباحثی اشار کرد که جای تأمل بیگتری دارد.
بر اساس آنچه مادلون

بیان داشته است ،اختالفات امام حسن

با امام علی

را

میتوان در د بعد سیاسی اجتماعی مورد بررسی قرار داد .آنچه ما در این مقاله درصددد
بررسی آن هستیم ،بررسی تاریخی دیدذا های مادلون

در این زمینه است.

 .2بررسی دیدگاه مادلونگ در زمینه اختالف سیاسی

اسالمشناسان غربی همچون ذوستا یدل (1818دد1883م) ،مدویر (1813دد1315م)،
د زی (1821د1883م) ،المنس ،الیری د نالدسون بر این با رند که امام حسن
خالف پدرش ،فردی صلح جو راحت طلب بود که بده جند

بدر

مسداول سیاسدی چنددان

عالقهای نداشت 13.بر کلمان (1868د1356م) نیز مینویسد:
] ،پسر ناالیق وی سن[

بعد از علی[

] باه عناوان جانشاین در نظار

ررفته شد ،اما کسی نتوانست وی را به اعزام لشکری بر ضد معاویه تهییج کناد؛
او از ادعای خود نسبت به خالفت در عوض پرداخت پنج میلیون درهم از خزاناه
کوفه چشم پوشید

20

سایرس (1867د1345م) ساندرز (1311د1372م) نیز معتقدندد از آنجدایی کده امدام
بیگتر در پی خوشذشرانی 21بود از حضور در میدان جن

میترسید با معا یه صلح کرد

است 22.سایرس اذر چه کوفیان را متلون دمدمیمزاج توصدیف کدرد اسدت ،امدا آن را
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میداند 23.جان نورمن هالیستر نیز امام را فردی فاقد

اکنگی در قبال رفتار امام حسن

یوذیهای الزم جهت حفظ خالفت میداند.

24

ان کرامر (1828د1883م) نیز ادعای فوق

را پشیرفته ضعف ترسویی ی را دلیل کنار ذیری امام عنوان کرد است 25.امام در آثار
اسالمشناسان غربی بیگتر فردی ساد لو

ترسو توصیف شد که کمترین عالقدهای بده

امور سیاسی خالفت نداشت در نتیجه فرد مناسبی برای رهبری جامعه نبود.

26

المنس از جمله اسالمشناسانی است که در مقاله خود در دایرة المعارف اسالم سعی در
بسط این موضوع اثبات آن دارد .ی مینویسد:
با آن که یاران امام بسیار تالش کردند که وی را به جنگ با شام انع کنند،
اما کم همتی و سوء تدبیر او باعث شده بود که فقط باه فکار تفااهم و توافاق باا
معاویه باشد این مسأله به اختالف وی با اهل عاراق منجار شاد در ایان راساتا
یارانش شایع ساختند که مخالفان ،امامشان را مجروح ساختهاند؛ در الی که این
جرا ت ،صرفاً اسمی و به این خاطر شایعهسازی شاده باود کاه بهاناه صالح باا
معاویه وا ع شود

27

این استدالل ی بر دیار اسالمشناسان نیدز اثدر ذشاشدت کسدانی چدون الیدری
د نالدسون نیز عیناً همین ر یررد را در آثار خویا دنبال کردند.
2ـ .1طبیعت صلحجوی امام حسن

مادلون

و مخالفت با روحیه نظامی پدر

بر خالف اسالمشناسان دیار ،امام را خوشذشران یا ترسو نمیداند ،امدا ا

نیز معتقد است که امام حسن

طبیعتی صلحجو آرام داشت .ی در ادامه بیان میدارد

که امام به علت داشتن چنین ر حیهای نمیتوانست پیایریهای نوامی پدرش را بپشیرد
ذاهی با صراحت بر ا خرد میذرفت از ی میخواست تا عطای حرومت را به لقایا
ببخگد کوفه را ترک کرد  ،به مران خلوتی بر د.
مگخر نیست که مادلون
صلح جو است به حدی که از جن

28

بر چه اساسی چنین نتیجه ذرفته است کده امدام فدردی
برای دفاع از منافع خدود مدردما نیدز ر یذدردان

است .ا حتی مأخشی که در آن امام به پدرش پیگنهاد کنار ذیدری از مواضدعا را داد ،
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ذکر نررد است .این در حالی است که امام حسن

به خوبی میدانست که این مدردم

بودند که پس از قتل عثمان با پافگاری ،امام علی

را ادار به پشیرش خالفت کردندد.

در فرازی از نهج البالغه از زبان خود امام علی

چنین آمد که مردم برای ذرفتن بیعت،

چنان به خانه ی هجوم آ ردند که نزدیک بود حسن حسین در زیر پاهای آنان لادمال
شوند 23.امام حسن

که خود شاهد چنین ماجرایی بود  ،چاونه ممرن است از پددرش

خواسته باشد که حرومت را رها کند تا به ذفته مادلون

مردم دذر بار با یکدیار بر سدر

تعیین خلیفه متحد شوند.
2ـ .2همگرایی با خالفت عثمان

مادلون

میذوید که ر حیه امام حسن

ذمان ا امام حسن

با عثمان سدازذاری بیگدتری داشدت .بده

موقعیت اشرافی عثمان نفدرتا از خدونریدزی را مدیسدتود

تصورش این بود که پدرش باید برای نجات جان خلیفه کوشا بیگتری میکرد.

31

ستایا از موقعیت اشرافی عثمان سیاست نوامی ی مبنی بر د ری از خدونریدزی
در دیدذا مادلون

بد ن اراوه سند مأخش است با بررسی مندابع ،چندین چیدزی یافدت

نگد .در زمینه کگته شدن عثمان نیز دذر بار تحلیدل هدای مادلوند

بدا قدراون تداریخی

ناسازذار است .ذزارش مسعودی در مروج الذهب چنین است که علی

بعد از شدنیدن

خبر کگته شدن عثمان بسیار عصبانی ناراحت شد پسران خود را سرزنا کرد ذفت
که چطور با بودن شما در آن جا عثمان کگته شد حتی به صورت حسن
بر سینه حسین

سیلی زد

کوفت .ی پسرانا را مأمور ناهبانی از خلیفه کرد بدود ،لدی آندان

نتوانستند از عثمان در مقابل مخالفان محافوت نمایند 31.بنابراین اذدر قدرار بده سدرزنا
کسی باشد ،این امام حسن

است که بایدد بده خداطر کوتداهی در حفاظدت از عثمدان

سرزنا شود نه این که امام حسن

پدرش را سرزنا کند.

3ـ .2تمایل نداشتن به جانشینی پدر

به عقید مادلون

امام حسدن

بده علدت داشدتن ر حیداتی چدون صدلحجدویی

جن ذریزی ،بعد از پدر چندان تمایلی به پشیرش مقام رهبری نداشت؛ لدی از آنجدا کده
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نمیتوانست شیعیان را در مقابل امیال کینهتوزانه معا یه تنها رها کند ،مجبور بده پدشیرش
مقامی شد که جاذبدهای بدرای ی نداشدت.
حسن[

32

ی در ادامده بیدان مدیدارد کده سدخنان

] در هناام بیعت ،موجب بدذمانی تردید یارانا ذردید ،که بده نودر ی بدا

توجه به سابقه مخالفت ا با جن  ،چنین سوء ظنی چندان هدم ندامعقول نبدود .از طدرف
دیار پیگاامی عبیداهلل بن عباس ،در بیعت با حسن[
دامن زد.

] به بیگتر شددن ایدن تردیددها

33

در این زمینه باید ذفت که امام بارها بر این نرته که خالفت حق ا ست تنها از ر ی
اجبار است که آن را به معا یه امیذشارد 34تصریح داشدته اسدت .ی در نامدهای کده در
ابتدای خالفت خویا به معا یه نوشت ،مسأله حقانیت اهل بیت
شدن حقوق آنها را از همان ر ز رحلت پیامبر

را یادآ ر شد  ،ضایع

متشکر ذردید 35.امام بعد از بیعدت نیدز

در خطبه ای ،اهل بیت را مصداق آیه تطهیر خواند بیان کرد که مقصدود از ذ ی القربدی
همین خاندانند این ذونه بار دیار مسأله امامت خاندان پیامبر را مطر کرد.

36

امام در یری از نامه هایا به معا یه ،آشرارا موضع جن جدویی خدود در برابدر ی را
مگخر کرد به معا یه ذفت:
همانا تو ای معاویه! در پنهانی مردان را به سوی من میفرستی ،رویا تو سار
ستیز و جنگ داری؛ و من نیز در آن شبهه و تردیدی ندارم چشم به راه آن باش
که به جنگ تو خواهم آمد

37

به ذواهی منابع ،امام زمانی که از هدف معا یه آذاهی یافت ،برای مردم سخنرانی کرد
از آنان خواست تا در ارد ذا نخیله حضور یابند .اما مردم کوفه سستی کردند حاضر به
رفتن نبودند به ذونهای که حجر بن عدی آنان را سرزنا کرد 38.در ساباط مداین نیز تنها
با شنیدن شایعه قتل قیس بن سعد شورش کرد  ،امام را زخمی کردند.

33

در نتیجه این سپاهیان بودند که تمایلی به درذیری نداشتند به علت ترس از معا یده
جن

را خوش نداشتند؛ 41به نور میرسد ،جن

صفین

قایع پدس از آن ،سدبب تدرس

شدید کوفیان از معا یه ذردید بود .از طرفی معا یه هم با جن

نرم تبلیغاتی ر اندی،
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اراد سپاهیان کوفه را بیا از پیا سست کرد بود .ذفته شد که معا یه بدرای فدریفتن
عبداهلل یا عبیداهلل بن معا یه ،به در غ ذفته بود که حسن
ی حتی سعی کرد که قیس را نیز با نیرن

با من صلح کدرد اسدت.

41

بفریبد که موفق نگد 42.زمانی که فرستاد ا

برای مشاکر با امام آمد بود ،در ارد ذا شایعه ساخت که حسن بن علی معا یه بدا هدم
صلح کرد اند به این ترتیب بشر بددذمانی بده امدام را در دل سدپاهیان کوفده کاشدت
کوفیان بعد از شنیدن سخنان امام شورش کردند.
حتی برخی مورخان غربی اذعان داشته اند که بعدد از زخمدی شددن امدام حسدن
عد ای تصمیم ذرفته بودند که ایگان را به معا یه تسلیم کنند تدا بده ایدن ترتیدب صدلح
مطلوبی را به دست آ رند 43.شی مفید نیز این ر ایت را در کتاب خود آ رد است که بعدد
 ،عد ای مخفیانه به معا یه نامه نوشدتند کده حاضدرند از ا

از زخمی شدن امام حسن

اطاعت کنند  ...ضمانت کردند که امام
ا لین فرصت ا را برگند.

را تحت فرمان معا یه درآ رند یا این کده در

44

نرته دیاری که مادلون

به آن اشار دارد ،انتخاب عبیدداهلل بدن عبداس بده عندوان

فرماند سپا است .به ذمان ی انتخاب این فرد ،خود نگانه تمایل امام به صلح اسدت.
این تنها مادلون
الیری

45

نیست که چنین دیدذاهی را مطدر کدرد اسدت ،بلرده کسدانی چدون

لها زن نیز چنین ادعا کرد اند .الیری مینویسد« :از آنجدایی کده حسدن[

تصمیم ذرفته بود که با دشمن مشاکر کند ،قیس را از خود د ر ساخته است».

]

46

اما باید توجه داشت که در منابع دربار این که قیس فرماند سپا بود یدا ابدن عبداس
اتفاق نوری جود ندارد؛ برخی از قیس برخی دیار از ابن عباس به عنوان فرماند سپا
پیاقرا ل نام برد اند .طبری ابن اعثم ،قیس را فرماند سپا پیاقرا ل میدانند 47.ابن
به مدداون

اثیر نیز به این اختالف نور اشار کرد است مینویسد« :زمانی که حسن

رسید ،قیس بن سعد بن عباد انصاری را به عنوان فرماند سپا پیاقرا ل تعیدین کدرد».
بعد در ادامه میذوید« :برخی ذویند :نه چنین بود؛ بلره فرماندهی مقدمه لگرر با عبدداهلل
بن عباس بود نه قیس عبداهلل خود قیس را فرماند طالیه لگرر کرد بود».

48
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دیار این که در این که کدام یک از پسران عباس (عبداهلل یا عبیداهلل) فرماندهی را بر
عهد داشتند ،نیز در منابع اتفاق نوری جود نددارد .لهدا زن بدا اشدار بده ایدن مطلدب
مینویسد:
در زمان کومت عباسیان ،بسیار خطرناک بود که دربااره ایان مارد مقادس
(یعنی عبداهلل) قیقت بازرو شود؛ بنابراین یا شرح و توصیفاتی به نقشی کاه وی
بازی کرده بود اضاافه مایکردناد و یاا باه طاور کامال او را از مااجرا خاار
میکردند اما زهری ا که از دیمیترین راویان است و پیش از روی کارآمادن
عباسیان دررذشته است ا میروید که« :عبداهلل بن عباس اشاراتی مبنی بر تمایل
سن[

] به صلح را دید ،بر وی پیشدستی کرد و از معاویه برای خود امنیات

و پو طلب کرد» عوانه در این باره چیزی نمیروید ولی یعقوبی به جاای اسام
معروف عبداهلل ،آن را به عبیداهلل بن عباس تبدیل کرده که برادر جوانتار عباداهلل
است مداینی هم از مشاجره محدثان درباره این کاه ایان شاخه کاه در زماان
کومت امام سن[

] به سمت معاویه رفت ،عبداهلل اسات یاا عبیاداهلل ،آرااه

بوده و نتیجه ررفته که او عبیداهلل است عمر بن شبه و بالذری هم هماین نظار را
داشتهاند

49

به عقید لها زن (1844د1318م) از آنجایی که عباسیان نمیتوانسدتند ایدن خفدت
خواری را تحمل کنند که جدشان ا لین نفری بود که با امویان خدا نگناس پیمان بسدته،
بنابراین برادر ی یعنی عبیداهلل را در این مداجرا مقصدر جلدو داد اندد 51.از سدوی دیادر
هناامی که عبیداهلل حاکم یمن بود ،بسر بن ارطاة از سدوی معا یده بده آن دیدار لگدرر
کگید

پسران ی را به طرز فجیعی کگته بود ،از این ر قابل قبول به نور نمیرسد که
51

عبیداهلل به سمت قاتل پسران خود رفته با ا صلح کرد باشد.
بنابراین بر پایه این نوریه ،دیار نمیتوان بر امام

خدرد ذرفدت کده چدرا فدردی

ناالیق را در رأس سپا قرار داد است؛ زیرا عبدداهلل بدن عبداس بده ظداهر فدرد الیدق
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نیز بده ی اطمیندان داشدت در د ران خالفدت خدود،

توانمندی بود که حتی علی

حرومت بصر را به ا سپرد بود.

52

ی ،آن ذونه که در منابع آمد  ،در جن های جمدل،
صفین نیز فرماند جنا چ سپا امیرالمدؤمنین

صفین نهر ان حضور داشت در جن

53

بود که سرداری قریا ،بنی اسد کنانه با ا بود .در آخر همرأی با باقر شدریف قرشدی
باید ذفت که عبداهلل بن عباس به تنهایی مسؤ ل سپا نبود قیس بن سعد سدعید بدن
قیس نیز در این امر با ی شریک همرا بودند.

54

4ـ .2رویارویی با سیاست جنگی امام علی

با ر یررد پدر سیاست جنای ی مخدالف بدود

به عقید مادلون  ،امام حسن
است؛ ا مینویسد:

ایستادریهای جسورانه علی در مقابله با اکثریت ریش و مخالفاتهاای ماذهبی
رذشته و نیز جنگهای خونین داخلی ،سن را به و شات انداختاه باود ررچاه وی
معاویه را انسان ناباهکااری مایدانسات اماا تای چناین اماری نیاز نمایتوانسات
توجیهکننده خونریزی عظیم بین مسلمانان باشد و اختالف بین بایل را دامن زند

ا همچنین در مقالهای که در دایرة المعارف ایرانیکاا دربدار امدام حسدن

55

نااشدته

است ،به صراحت بیان میدارد که:
سن

با سیاست جنگی پدرش مخاال باود ،زیارا باه عقیاده وی ،ایان

سیاست ،جامعه مسلمین را بخش بخش کارده اسات باه هماین علات اسات کاه
هنگامی که علی

در سر راهش به مکه برای رویارویی باا شورشایان اریش

در بصره در نا یه ربذه تو

کرده بود ،سن نازد پادرش رفات و باا رریاه و

التماس از وی خواست که عقبنشینی کند و صبر کند تا اعراب در یاافتن رهبار
درر بار متحد شوند ،ولی علی

آنچه مادلون

پیشنهاد وی را رد کرد

56

دربار اختالف نور امام با پدرش مطر کرد  ،با آنچده در مندابع آمدد

سازذار نیست .امام حسن

در خطبهای که بعد از فات پدرش ایراد نمود بده صدراحت

11

دیدگاه مادلونگ درباره اختالف امام حسن

و امام علی

مواضع پدر را مورد تأیید قرار می دهد .ا پدرش را مردی معرفدی مدیکندد کده اعمدالا
بی نویر بود یادش برای همیگه در اذهان باقی میماند 57.جالب این که این نرته از دید
مادلون

د ر نماند

خود نیز در کتاب جانشینی پیامبر آن را نقل میکند لی در ادامه بدار

دیار بیان می دارد که این اظهار فاداری به فرماند مرحوم ستایا جهادهدای ا در را
اسالم ،برای مدتی اختالف نوری را که بین پدر پسر بود پنهان ناه داشت 58.حال ایدن
سؤال مطر میشود که اذر امام با سیاستهای جنای پدرش مخالف است چدرا بایدد در
مقابل همه به تأیید چنین سیاستی بپردازد؟
از طرفی نصر بن مزاحم (م212ق) هم ر ایتی را در کتاب خود آ رد که نه تنها حاکی
بر سیاست هدای پددرش اسدت ،بلرده نگدان مدیدهدد کده امدام

از تأیید امام حسن
حسن

حتی در زمان پدر این موقعیت را داشته که مخالفت خود را با ایگان آشرار کند

به جای ایگان به حرومت بنگیند لی امام به سرزنا فرد پیگنهادکنند مدیپدردازد .ا
میذوید که در طی جن

صفین:

عبیداهلل بن عمر بن خطاب نزد سان[

] آماد و باه او رفات کاه پادرت

ریش را سخت آزرده است از این رو آنان وی را دشمن دارند ،آیا مایلی که به
جای او به خالفت بنشینی و ما امر والیت را به تو بساااریم اماام در جاواب او
فرمود :نه ،به خدا سورند که چنین کاری ناشدنی است ساس رفات :مان تاو را
چنین میبینم که امروز یا فردا کشته میشوی ،آیا شیطان این ماجرا را بارای تاو
نیاراسته و چنان نفریفته که این رونه با خوی و نیرنگی که به خوی و رفتار زنان
شامی میماند درآمدهای

امام حسن

59

حتی در نبرد صفین ،بعد از پدر به خطبه ایستاد مردم را به اتحداد بدا

یک دیار برای نبرد با دشمن دعوت کرد از آنان خواست که ر حیده پیردارجویی را رهدا
نرنند که ترک آن ،رشته پیوند را از بین میبرد.
علی
مادلون

61

ی همچنین ر ایت کدرد کده پسدران

در این نبرد از ی حمایت میکردند 61.این نیز خود سندی دیادر بدر رد ادعدای
مبنی بر مخالفت امام حسن

با سیاستهای جنای امام علی

است.
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5ـ .2نقش کمرنگ امام حسن

مادلون

در جنگهای پدرش

معتقد است که امام حسن

بنا بر عللی چون صلحجویی نیز مخالفت بدا

سیاست های جنای پدر ،تمایلی به شرکت در جن های زمان امام علی

نداشت اذر

چه در این جن ها شدرکت کدرد اسدت امدا حضدور ی ،حضدوری برجسدته نبدود .ی
مینویسد« :ا در میان کسانی که در نبرد جمل صفین حضور داشتهاند ،بود اما به عنوان
شرکتکنند ای برجسته نبود است» 62.این در حالی است که خود ی در جای دیادری از
این مقاله بیان کرد است که علی

در نبرد جمل ،فرزنددش حسدن

را بده همدرا

عمار بن یاسر برای جمعآ ری سپا به کوفه فرستاد ا موفق شد سپاهی در حد د شدا
یا هفت هزار مرد را فراهم آ رد آنان را به سمت ذ قار برای پیوستن به لگرر علدی
رهبری کند.
به ر ایت منابع ،امام حسن
همان ذونه که خود مادلون
جشب نیر

در جن های زمان پدر خود حضوری فعدال داشدت

نیز تصریح دارد ،ایگان به عنوان نمایند امام علی

برای

63

تگویق مردم در پیوستن به سپا  ،به کوفه فرستاد شد .ابوحنیفه در االخبار

الطوال آ رد که علی

عمدار بدن یاسدر را بده کوفده

در اقعه جمل ،امام حسن

ذسیل داشت ،زیرا ابوموسی اشعری از پیوستن کوفیان به سپا حضرت ممانعت بده عمدل
آ رد بود .با ر د امام حسن

به کوفه ،مردم به ی پاس مثبدت دادندد نده هدزار

شا صد پنجا تن با ی همرا شدند امام آنان را تا ذ قار هددایت کدرد 64.طبدری
مسعودی نیز این مطلب را ذکر کرد اند؛ البته تنها با این تفا ت که مسعودی تعداد کسانی
را که با ی همرا شدند ،شا هزار پانصد نفر دانسته است.
اذر آن ذونه که مادلون

مطر میکند امام حسدن

65

بدا جنایددن بدا اهدل بصدر

مخالف بود  ،به حدی که با ذریه التماس از پدرش خواسته که جن

را ترک کندد ،بده

چه علت قبول کرد که به عنوان قاصد راهدی کوفده شدود پدس از شدماتت ابوموسدی
اشعری ،مردم را برای پیوستن به لگرر امام علی

تگویق کند؟ مار این کده سیاسدت

جنای پدر را قبول داشته با ی هم عقید بود باشد.

11

دیدگاه مادلونگ درباره اختالف امام حسن

و امام علی

جد ل :1اختالفات سیاسی
دیدذا مادلون

اختالف سیاسی
 .1طبیعت صلحجو؛

 .2بیعالقای به حرومت؛
1

اندیگه سیاسی

2

نوامیذری

 .3رها کردن حرومت؛
 .4همذرایی با خالفت عثمان؛
 .5همراهی با موقعیت اشرافی عثمان؛
 .6اعتقاد به کوتاهی امام علی
 .1مقابله علی

در نجات عثمان.

با اکثریت قریا؛

 .2سیاست جنای امام علی

؛

 .3همراهی نرردن با پدر در نبردها.
 .1درخواست کنار ذیری پدر از حرومت؛
3

مخالفت با خالفت
امام علی

 .2تعیین رهبری جدید؛
 .3اجبار در پشیرش حرومت؛
 .4انتخاب رهبر جدید از سوی عرب.

 .3بررسی دیدگاه مادلونگ در زمینه مناسبات خانوادگی
3ـ .1مطالق بودن امام حسن

دربار تمایالت امام حسن

به ازد اج طالق ،مباحث زیادی در آثار اسالمشناسان

غربی آمد است هر یک به نوعی به این موضوع پرداختهاند .کدم بدیا بیگدتر آندان
مطالق بودن امام را پشیرفته از آن جهت ایگان را مورد شماتت قرار داد اند .برای ر شن
شدن بحث ،دیدذا های برخی از آنها در اینجا آ رد شد است.
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سر یلیام مویر (1813د1315م) در کتاب خود تاریخچه خلفیای اولنیه 66در ایدن بدار
مینویسد:
تمایالت نفسانی ،عنوان ناخوشایند مطالق را برای وی به ارمغان آورد ،چارا
که تنها از طریق طالقهای مکرر بود که او میتوانست اشتیاق به ازدوا جدیاد
را با انون الهی ،که همسران شرعی را به چهار زن محادود مایکارد ،هماهناگ
سازد رفته شده که وی از روی هوس هفتاد و بر طبق رزارشی دیگر ناود زن را
طالق داد سران بایل به علی شکایت کردند که پسرش مکرراً با دختاران آنهاا
ازدوا میکند و آنها را طالق میدهد علی[

] در پاسخ میرفت کاه عاال

در دست خودتان است؛ شما باید از دادن دخترانتان به همسری وی اجتناب کنید

المنس نیز به شرلی بسیار کوتا

67

بد ن آ ردن تعداد همسران ،تنها بیان داشدته کده

اخالق آزاد عدم تعهدش در ازد اج باعث ذردید که به مطالق معر ف ذردد با پددرش
اختالف پیدا کندد 68.سدر پررسدی سدایرس ،د نالدسدون

چیدا الیدری از جملده دیادر

اسالمشناسان غربی هستند که به مطالق بودن امام تصریح دارند.
مادلون

این ر ایات را که از امام حسن

63

چهر ای شهوتران ساخته ،افسدانهای

خصمانه میداند معتقد است که هیچ یک اعتبار چندانی ندارد 71.به نور ی آن چنان که
از ر ایات مربوط به ازد اجهای امام حسن

بر میآید ،ی مردی صاحب قدار دارای

ر حیهای آشتیجویانه ،با حلمی بسیار که شایسته سیدی اقعی مدیباشدد ،توصدیف شدد
است.

71

ی حتی بیان میکند که اژ مطالق به معنی کسی کده زیداد طدالق مدیدهدد

نیست .بلره مراد از این اژ دربار امام حسدن

 ،بده اقعده طدالق دادن ندو ابدوبرر،

حفصه دختر عبدالرحمن بن ابیبرر ،برمی ذردد که امام به علت اتهام نار ایی که منشر بن
زبیر به همسرش بسته بود ،ا را در کمال ادب احترام طالق میدهد بعدد از ایدن کده
نادرستی اتهام مگخر میشود ،امام به مطالق یعنی کسدی کده آمداد طدالق دادن بدر
اساس ذفتههای پوچ دیاران است مگهور میشود؛ 72بنابراین کلمه مطالق به غلط تفسیر
شد

اصالً معنی معتاد به طالق نمی دهد .به طور کلی مادلون

سیمایی را که در برخی

11

دیدگاه مادلونگ درباره اختالف امام حسن

منابع از امام حسن

و امام علی

ترسیم شد مغرضانه غیر اقعی تلقدی کدرد اسدت .بده اعتقداد
فردی شریف با قار بود .آمادذی ی برای طدالق دادن ،بده هدیچ

مادلون  ،حسن

ر ی نگانه انحراف جنسی ی نبود است .ا ر ایاتی را که چهر کدامالً متفدا تی از ندو
پیامبر اراوه داد اند ،بیاعتبار مبهم بیاساس میخواند.

73

ی مینویسد:

بیشتر این روایات مخدوش از مداینی نقل شده است او بود که عادد  90زن
را به امام نسبت داد؛ ولی جالب این جاست که مداینی تنها یازده تان از آناان را
اسم برده و تی نتوانسته نام یک زن بیش از همان تعداد را برای نمونه بیاورد
آنچه مسلم است این است که سن[

74

] در زمان یات پدر خود تنها با سه

تن ازدوا کرد که دلیل آن هم همبستگیهای سیاسی با سران دیگر بایل بود

مادلون
حسن

کوفیدان را از ازد اج بدا امدام

به هیچ جه این ر ایت را کده امدام علدی
منع کرد باشد نپشیرفته میذوید:
سن[

] در زمان پدر خود اصالً در چنین مو عیتی نباود کاه خاود بارای

انتخاب همسر تصمیم بگیرد همان طور که علی[
را نداشت

] پیش از او چنین ماو عیتی

75

3ـ .2سیاسی بودن ازدواجها

نرته قابل تأمل در این است که به عقید مادلون  ،این ازد اجهدا صدرفاً سیاسدی بدود بده
بد ن رضایت قلبی امام حسن

خواست امام علی

صورت ذرفته است .ا مینویسد:

نادرستی تمامی این صهها و روایتها ،نیاز به بحث مفصلی ندارد ابل ذکر
است که سه ازدوا مشخه سان
علی

 ،بازر

در زماان پادرش باود کاه باه دساتور

خانادان ،انجاام ررفات علای

باه منظاور بر ارار کاردن

همبستگی های سیاسی سران بایل ،تصمیم به این ازدوا ها میررفت از آنجا که
آرمانهای سیاسی سن

با پدرش یکسان نبود ،ا تماالً او ایان ازدوا هاای

سنتی را با نگرشای متفااوت از دیاد پادرش ماینگریسات  76وی مطمئنااً ایان
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ازدوا ها را به علت بیعت های سیاسی به نفع پدرش انجام میداده است به همین
خاطر است که کنیهاش را از اولین فرزندش از نخستین زنی که خود آزادانه بعاد
علی

از مر

انتخاب کرد ،یعنی خوله دختر منظور بان زباان ،دختار رئایس

بیله فزاره ررفت تی به نظر میرسد که سن

صد داشته که این پسارش

را وارث اصلی خود کند؛ ولی هنگامی که محمد وفات یافت ،سان

دوماین

پسر خوله را که سن نام داشت به عنوان وارثش جهت کنتر بر اموا خاانواده
انتخاب کرد

ممرن است مادلون
حضرت علی

77

با اصل قرار دادن اختالف نور سیاسی بدین امدام حسدن

 ،تمامی مساول دیار را بر همین اساس ارزیابی کرد باشد .به ذفته خود

ی در آن زمان هیچ کس بد ن نور بزرگ خانواد حق ازد اج نداشته است این امدری
طبیعی بود است .حال سؤال اینجاست که مادلون

از چه ر میذوید که امام حسن

با این ازد اج ها موافق نبود است؟ تنها دلیلدی کده ی مطدر مدیکندد ایدن اسدت کده
حسن

کنیهاش را از پسر زنی ذرفته که خود انتخاب کرد است؛ این در حالی است که

برخی معتقدند این کنیه را پیامبر اکرم

به امام حسن

داد است.

78

3ـ .3الگو نبودن پدر برای امام حسن

مادلون

پددربزرذا را

بد ن اراوه شواهد دالیل کافی مطر میکند که حسن

الاوی خود قرار داد بود ،نه پدرش را .ا د تن از پسرانا را محمد نامید لی هیچ یدک
را علی ننامید 73.این که امام حسن
نیست که شیو
اسو حسنه است

پیامبر را الاوی خود قرار دهد ،لز ماً به این معنی

عملررد پدر خود را قبول ندارد .پیامبر همان ذونه که در قرآن هم آمد ،
81

باید الاوی تمامی مسلمان باشد این تنها امام حسن

ی را الاوی خود قرار داد  ،بلره امام علی
بود .این ذفته مادلون

هم که امام حسن

نیست که

نیز پیامبر را الاو معیدار خدود قدرار داد
د تن از فرزندان خود را محمد نامید ،جای

تردید دارد؛ چرا که بر اساس آن چه در کتاب االرشاد آمد  ،امام حسدن

هگدت فرزندد

پسر داشت که نام هیچ یک از آنان محمد نیست 81.ممرن است مادلون

با استناد به این

11
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که امام حسین
حسن

و امام علی

تمام فرزندان خود را علی نامید ،چنین نتیجده ذرفتده باشدد کده امدام

به علت عدم عالقه به پدرش چنین کاری نررد است.
جد ل  :2مناسبات خانوادذی
دیدذا مادلون

اختالفات

 .1سیاسی بودن ازد اجها؛
 .2ازد اج به درخواست امام علی
ازد اجها طالق ها

؛

 .3ازد اج بد ن رضایت قلبی امام حسن

؛

 .4انتخدداب فرزنددد خولدده بدده عنددوان جانگددین امددام
حسن

.

 .1امام حسن
الاو قرار دادن پیامبر

د تدن از فرزنددان خدود را محمدد

نامید؛
 .2امام حسن

هیچ یک از فرزنددان خدود را علدی

ننامید.
نتیجه

مادلون

بر پایه منابع ضعیف نتیجه ذرفته است که شیو

عملررد امام حسن

با

ر ش پدر متفا ت بود است؛ ی با اصل قرار دادن این موضوع ،دیار مسداول را نیدز بدر
اساس همین دیدذا تفسیر کرد است .این نرته زمانی بیگتر آشرار میشود که مادلون
به بحث فات امام علی
امام حسن

جانگینی امام حسن

میپردازد .ی پس از بیان خطبه

که سراسر دفاع از حقانیت پدر حمایت از ایگان است ،این اظهار فاداری

را موقتی می داند که برای مدتی اختالف نوری را که بدین پددر پسدر بدود پنهدان ناده
داشت .نرته اینجاست که اذر اقعا امام تا این حد با شیو

عملررد پدر مخدالف بدود

هموار آن را مطر میکرد است ،چرا باید در خطبهای که پس از فات ایگدان خواندد ،
نوراتی را ابراز دارد که مخالف دیدذا اقعی ا است؟

سال هجدهم ،شماره اول ،بهار  ،6931شماره مسلسل 13

ی حتی در جایی دیار مطر میکند که بعد از ایدن کده امدام حسدن

11

جانگدین

پدرش شد ،این بدذمانی جود داشت که ی ممرن است تسلیم معا یه شود نقگههای
جنای پدرش را دنبال نرند .در حالی که همان ذونه که در منابع شیعی سنی هم آمدد
است ،امام بنابر مساولی مجبور به صلح شد از ابتدا به دنبدال صدلح بدا معا یده نبدود .در
نتیجه مادلون

متأثر از منابع ضعیف تحت تأثیر دیدذا اهل سنت ،صلحجو بودن امام را
بیگتر ابعاد

معیاری برای خود قرار داد

قایع زنددذی سیاسدی امدام حسدن

را بدر

اساس آن ارزیابی کرد است.
نرته مهمی که مادلون

از آن غفلت کرد این است که در زمان منصدور عباسدی بده

اسطه قیامهای نوادذان امام حسن

 ،حیات سیاسی خانددان عباسدی بدا خطدر جددی

مواجهه شد؛ منصور در اکنا به این قیامها ،در سخنرانی معر ف خود سعی کدرد تدا بدا
بیان مساولی چون اذشاری حق خالفت توسط امام حسن

به معا یه مطدر کدردن

مباحثی در باب ازد اجها طالقهای متعدد ایگان ،مگر عیت قیدامهدای کسدانی چدون
محمد نفس زکیه برادرانا را زیر سؤال ببرد؛ که البته به ذمان منابع ،منصدور بدود کده
نخستین بار این مساول را مطر کرد .سرانجام چنین ر یرردی در منابع ضعیف ،منجر به
شرلذیری چنین تصویری از امام در آثار بعدی شد.
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