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 /دانشيار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا 
 /کارشناس ارشد تاريخ اسالم دانشگاه الزهرا 

بنابر مشهور امام حسن

در اواخر صفر سال  94يا  05هجري قمري ،توسط جعده

بنت اشعث و به تحريک معاويه به شهادت رسيدند .بيشتر اسالمشناسان غربي ،حکم
به ساختگي بودن اين روايت داده و ادعا کردهاند که تنها شيعيان کيفيت وفات امام
را در منابع خود بدين صورت ضبط کردهاند .در اين مقاله تالش شده است تا با
رويکردي توصيفي ،ديدگاهها و داليل آنان استقصا و با منابع اسالمي مقايسه شود؛ تا
از اين رهگذر ،دقت ادعاهاي مطرحشده مشخص گردد .به سخن ديگر ،در اين
پژوهش نقاط قوت و ضعف موارد ادعايي در آثار اسالمشناسان بررسي و نقد شده
است.

 :امام حسن ،اسالمشناسان غربي ،شيعه ،معاويه ،جعده.



شيعهپژوهي در غرب ،از شاخههاي فرعي مطالعات اسالمي است که تنها بعد از وقوع
انقالب اسالمي در ايران ،ساختار منسجمتري يافته است .غربيان در برخوردهاي اولية
خود با مسلمانان در زمان جنگهاي صليبي ،بيشتر با اسالم سني آشنا شده بودند و
تشيع را از طريق منابع اهلسنت ،فاطميان و فرقههاي تندرويي همچون اسماعيليه
ميشناختند )(Kohlberg, 1987, p.31؛ از اينرو ،در نظر آنان شيعه بهمثابه شاخهاي
فرعي از اسالم بود که ماهيتي بدعتآميز داشت .آرزينا الالني ميگويد :شيعه عمومًا
توسط فرق و مذاهبنويسان اهل سنت ،به عنوان فرقهاي منحرف از قاعدة اسالم
لحاظ ميشود ،که نمايانگر ارتداد و ضديت با اسالم اصيل است .بسياري از
اسالمشناسان غربي اين دوگانگي را پذيرفته و با اسالم شيعي بهعنوان يک ارتداد
برخورد کردهاند (Lalani, 2000, p.1) .وي در ادامه ،دليل اين برخورد غربيان را در
منابع مورد استفادهشان ،که همانا منابع اهل سنت است ،ميداند(ibid) .
از ابتداي قرن نوزدهم ميالدي ،دانش غرب در زمينة اسالم شيعي تا حدي
افزايش يافت .پس از جنگ جهاني دوم ،بهتدريج در آمريکا و سپس انگلستان اين
تفکر شکل گرفت که بهترين معرف يک دين ،فردي است که از درون آن دين به
آن مينگرد .صرف توصيف عيني از يک دين ،بهويژه توسط کسي که اصالً به آن
اعتقاد ندارد يا دين خاصي را که مورد مطالعة اوست ،مطرود ميداند ،به هيچ روي
کافي نيست .کشف اين حقيقت باعث شد که در غرب بهتدريج مراکزي بهمنظور
تحقيق اصيل در اديان تأسيس شود و تا جاي ممکن ،از دانشمندان و مآخذ اديان،
براي درک آنها استفاده شود .مسلم است که شيعهپژوهي نيز از اين امر مستثنا نبود.
(طباطبايي ،4509 ،ص )9

در ادامه و تقريباً از نيمة دوم قرن نوزدهم و بهويژه اوايل قرن بيستم ،کساني
چون گلدسيهر ) ،(Goldziherهانري کربن ) ،(Henry Corbinو ماسينيون به
پژوهش در اين حيطه عالقهمند شدند و به صورت تخصصيتر به شيعه پرداختند.
سپس به دنبال آنان ،افرادي چون دونالدسن ) ،(Donaldsonمادلونگ





) ،(Madelungهاينس هالم ) (Heinz Halmو ديگران کوشيدند تا به قلمروهاي
مختلف اسالم شيعي ،چه در مرحلة تکوين و شکلگيري و چه رشد و گسترش آن،
توجه کنند و به بررسي و مطالعة اصول عقايد ،تعاليم ،مراسم مذهبي و حتي زندگي
امامان شيعه ،چه اثناعشريه و چه ديگر فرق ،بپردازند .هرچند با همة اين تالشها،
شيعهپژوهي در غرب ،هنوز جايگاه شايستهاي نيافته و نتوانسته است خود را از پيکرة
مطالعات اسالمي جدا کند )(Halm, 1991, p.3؛ چنانکه ويلفرد مادلونگ نيز اذعان
دارد ،نوشتهها و کتابهاي علمي دربارة تشيع ،هنوز ناکافي و محدودند و بررسي جامع و
فراگيري از آن در همة حوزهها وجود ندارد(Madelung, 1987, vol. 13, p.247) .

يکي از مسائلي که مورخان غربي به آن اهتمام خاصي دارند ،مسئلة امامت

است .آنان مدعياند که شيعه ،امامان خود را همرديف و برابر پيامبر

ميداند.

المنس در اين زمينه چنين تصويرسازي ميکند که در ميان شيعيان ،حتي آنان که
چندان متعصب هم نيستند ،اعتقاد به منزلت اهلبيت جايگاه برجستهاي دارد.
) (Lammens, 1968, p.144به گمان وي ،از نظر شيعيان شخصيت علي

حتي پيامبر

را تحتالشعاع خود قرار داده؛ چنانکه خود او نيز در ساية

حسين قرار گرفته است .حسين ،قهرمان کربال ،برادر بزرگتر خود حسن
را نيز از ميدان خارج کرده است؛ کسي که شيعيان نميتوانند وي را به دليل مصالحه
با معاويه ،نخستين خليفة اموي ببخشند( .همان) شيعيان اعتقاد دارند که حسين
خود را داوطلبانه قرباني کرد تا انسان را با خدا آشتي دهد .محمد ،علي و
حسين با يکديگر تثليث شيعه را بهوجود آوردهاند .محمد نمايندة وحي است؛
علي کسي است که قرآن را تأويل و تفسير کرد و حسين فدية الهي است( .همان،
ص )490

در ميان امامان شيعه ،امام حسن به دليل شبهاتي که پيرامون شخصيت فردي
و سياسي ايشان مطرح است ،توجه برخي انديشمندان غربي را به خود معطوف کرده
است .يکي از جنبههاي توجه ويژة اسالمشناسان به زندگي امام حسن ،تمرکز بر
موضوع وفات ايشان است .آثار نوشتهشده در غرب دربارة چگونگي درگذشت آن



امام را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد :دستة اول شامل آثاري است که با
غرضورزي و عناد بسيار به رشتة تحرير درآمدهاند .اين دستنوشتهها ،شهادت امام
را انکار کرده و بدون اقامة برهان و حجت قاطعي ،گزارش منابع شيعي را ساختگي و
بياساس دانستهاند .آثار ويليام موير ) ،(William Muirالمنس ،دونالدسون ،و
واليري ) (Veccia Vaglieriدر اين دسته جاي ميگيرد.
دستة دوم آثاري هستند که بر پاية منابع شيعي و سني نگاشته شدهاند
و ديدگاههاي هر دو مذهب را بازنگري و موشکافي کرده و کوشيدهاند تا با
نگرشي کمتر سوگيرانه ،به تحليل وقايع بپردازند .آثار مادلونگ و دايانا استيگروالد
) (Diana Steigerwaldتا حدي داراي چنين خصيصهاي هستند.
الزم به ذکر است که مراد از اسالمشناس غربي در اين پژوهش ،مورخانياند که
در حوزة جغرافيايي اروپاي غربي و در محدودة زماني نيمة دوم قرن نوزدهم تا پايان
قرن بيستم ،به کار مطالعه و تحقيق پيرامون احوال و زندگي امام حسن اشتغال
داشته و دارند.

بنابر مشهور امام حسن در ماه صفر سال  94يا  05هجري به شهادت رسيدند و
در قبرستان بقيع به خاک سپرده شدند (بالذري ،ج 4941 ،5ق ،ص /944خطيب بغدادي،

ج ] ،4بيتا[ ،ص .)495چگونگي وفات ايشان ،از جمله مباحثي است که اسالمشناسان
غربي به بحث و بررسي دربارة آن پرداختهاند .برخي از آنان بر اين باورند که
روايات يادشده در منابع شيعي در اين زمينه ،ساختگي و موهوماند و بنابر اهداف
خاصي جعل شدهاند .آنان مسموميت امام به تحريک معاويه را رد ميکنند و آن را
به توطئههاي همسران آن حضرت نسبت ميدهند؛ برخي نيز بيماري را عامل وفات
ايشان ميدانند .بهطور کلي ،دراينباره سه ديدگاه اصلي قابل شناسايي و بررسي است
که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.





پيروان ديدگاه اول ،معتقدند که امام حسن به علت زيادهروي در کامجويي،
به بيماري سل (المنس ،ج  ،4509 ،1ص )959يا بنابر نظر برخي ديگر ،به ذاتالريه
) (Skes, 1925 ,p.538مبتال شد و به مرگ طبيعي درگذشت .به گمان اين دسته از
مورخان غربي ،از آنجا که شيعه تمامي امامان خود را شهيد ميداند ،اين تهمت را به
معاويه نسبت داده است تا بتواند امام حسن را نيز در زمرة شهيدان قرار دهد.
) (Spular, vol 1, 1980, p. 34در نظر آنان ،معاويه کسي نبود که مرتکب چنين
جنايتي شود؛ چراکه اصالً بودن شخصيتي منفعل و خوشگذران در رأس بيت علوي
ميتوانست براي معاويه سودمند هم باشد( .المنس ،ج  ،4509 ،1ص)959
المنس از کساني است که ضمن ترديد در مسموميت حضرت ،اين عقيده را تنها
در ميان مورخان شيعي رايج ميداند (همان)؛ اما برخالف ادعاي وي ،بسياري از
مورخان اهل سنت ،همچون واقدي ،مدايني ،بالذري و ابنابيالحديد هم به مسموميت
امام به تحريک معاويه اشاره داشتهاند .براي نمونه ،ذهبي به نقل از ابوعوانه چنين
آورده است که جعده بنت اشعث ،حسن را مسموم کرد( .ذهبي ،ج 4941 ،9ق،
ص )541بالذري نيز مينويسد :به تحقيق گفته شده است که همانا معاويه ،جعده بنت
اشعث ،همسر حسن را فريب داد و او را ترغيب کرد که شوهرش را مسموم کند.
(بالذري ،ج 4941 ،9ق ،ص )940ابنابيالحديد ،ديگر نويسندة سنيمذهب هم معتقد
است که وقتي معاويه خواست براي پسرش يزيد بيعت بگيرد ،به توطئهچيني بر ضد
امام حسن و سعدبنأبي وقاص پرداخت و جعده ،همسر امام را با پول بفريفت تا
وي را مسموم کند( .ابنابيالحديد ،ج 4419 ،41م ،ص  )94ابنسعد نيز به نقل از مغيره
بيان کرده است که جعده بنت اشعث ،به حسن سم خوراند( .ابنسعد4941 ،ق،
ص )35ابنعبدالبر هم در استيعاب آورده است که جعده امام را مسموم کرد و برخي
گويند او اين کار را با دسيسة معاويه انجام داد( .ابن عبدالبر ،ج ،4ص )534بنابراين ،طبق
شواهد يادشده ،اين ادعاي المنس پايه و اساسي ندارد و از وجاهت علمي برخوردار
نيست؛ زيرا همانگونه که گفته شد ،چگونگي درگذشت امام در بيشتر کتب اهل
1
سنت نيز مانند شيعه ،گزارش شده است.
 .1از ديگر مورخاني که به اين موضوع اشاره کردهاند ،ميتوان مقدسي و زمخشري را نيز نام برد.



المنس ،همچنين بر اين باور است که امام حسن ،بر اثر بيماري ذاتالريه
درگذشته است و احتمال داده که افراط در لذتجويي ،مرگ وي را پيش انداخته
است( .المنس ،ج  ،4509 ،1ص )959در رد اين مدعا ،از يک سو بايد اذعان داشت که
در بيشتر روايات ،وفات امام به واسطة درد کبد گزارش شده است (اصفهاني ،بيتا،
ص / 93ابن ابيالحديد ،4419 ،ص)94؛ دردي که ناشي از خوراندن زهر بوده است؛ از
سوي ديگر ،چه ارتباطي بين لذتجويي و بيماري تنفسي ذاتالريه هست که افراط
در آن به تشديد بيماري و سرانجام مرگ بينجامد؟
از ديگر شبهاتی که المنس مطرح کرده ،بيگناه دانستن معاويه و انکار نقش او در
قتل امام است .وي متهم کردن معاويه به دست داشتن در مرگ امام حسن را،
برای منفور نشان دادن معاويه ،و نيز اثبات لقب شهيد براي امام ميداند( .همان) به
گمان وي ،دختر اشعث بن قيس هم در اين ميان بيگناه است .به نظر او ،به دليل
عملکرد اميرالمؤمنين در صفين بود که شيعيان کينة فرزندش امام حسن را هم
بهدل گرفته و او را هم به نوعي در اين گناه شريک قرار دادهاند( .همان) وي سپس در
ادامه ،چنين استدالل ميکند که معاويه نيازي به کشتن امام نداشت؛ چراکه به مدت
طوالني با او در صلح بود؛ بنابراين ،به گمان المنس ،دليل قانعکنندهاي براي کشتن
امام نبوده است( .همان) او در توجيه شادماني معاويه پس از شنيدن خبر وفات
حسن مينويسد :زندگي بيهوده و خواستههاي او ،بار گراني بر بيتالمال نهاده بود؛
بنابراين بهراحتي ميتوان خوشحالي معاويه را پس از شنيدن خبر مريضي حسن
درک کرد( .همان)
برخالف آنچه المنس مطرح ميکند ،معاويه قصد داشت حکومتي را که بهسختي
بهچنگ آورده بود ،در خاندان خود موروثي کرده ،يزيد را جانشين خود کند؛ ولي از
آنجا که در معاهدة صلح ،حق انتساب جانشين از وي سلب شده بود ،و نيز تا هنگامي
که امام حسن و سعد بن ابيوقاص ـ که از اعضاي شوراي ششنفرة خالفت بود ـ
زنده بودند ،معاويه نميتوانست خواستة خويش را عملي کند؛ بنابراين ،چارهاي جز
کشتن ايشان نداشت .به گزارش منابع ،زماني که معاويه گروههايي از مردم کوفه و
بصره را به شام فراخواند و در آن مجلس از ضحاک بن قيس خواست تا موضوع





واليتعهدي يزيد را بيان کند( .مسعودي ،ج 4954 ،5ق ،ص ،)93-91وجود امام
بهعنوان مانعي جدي در برابر اين امر مطرح ميشود و احنف بن قيس بيان ميکند
که اهل عراق و حجاز تا وقتي حسن بن علي زنده است ،بيعت نخواهند کرد؛ سپس
در ادامه ،تعهدات معاويه به امام حسن را يادآور ميشود و او را از شمشيرهاي
عراقيان ميترساند( .ابنقتيبه ،4535،ص)449
در گزارشي هم که از ابوبکر بن حفض بهجاي مانده ،چنين برميآيد که معاويه،
حسن بن علي و سعد بن ابيوقاص را از کساني ميدانست که ميتوانستند جانشيني
يزيد را با خطر مواجه سازند و به مخالفت با آن برخيزند؛ و مردم مسلمان نيز
مطمئناً طرف يزيد را نميگرفتند .بنابراين ،زمينة الزم را براي مرگ آنها فراهم کرد.
بر طبق اين روايت ،آن دو (حسن و سعد) به فاصلة چند روز از دنيا رفتند و مردم
معتقد بودند که معاويه آن دو را مسموم کرده است (اصفهاني] ،بي تا[ ،ص)93
در نقد و بررسي آثار المنس ،بايد به اين نکته که وي کشيشي يسوعي و بسيار
متعصب بود نيز توجه داشت .بيشتر آثار وي فاقد پيراستگي در تحقيق و رعايت
امانت در نقل متون و فهم آنهاست( .بدوي ،4510 ،ص )501بيشتر انديشمندان مسلمان
کتابهاي او را سطحي و فاقد ارزش علمي دانستهاند؛ (همان ،ص )504چراکه اغلب با
انگيزة عناد و دشمني با اسالم ،بهويژه اسالم شيعي نگاشته شدهاند.
گفتني است همة منابعي که وي در نگارش مقالة خود دربارة امام حسن بهکار
برده ،جز اخبار الطوال ـ که بيماري را عامل وفات امام دانسته است (دينوري،4415،
ص )994ـ ديگران رحلت امام را مسموميت ذکر کردهاند؛ (يعقوبي ،ج ،4511 ،9ص/ 409
عسقالني ،ج ،4593 ،4ص )554ولي المنس تنها روايت دينوري را مطمح نظر قرار داده و
دليل وفات امام را ذاتالريه عنوان کرده است؛ اين در حالي است که حتي دينوري
هم نوع بيماري را بيان نکرده است (دينوري4415،م ،ص )994و مشخص نيست که
المنس به استناد کدام شواهد ،بيماري امام را ذاتالريه تشخيص داده است.
جرج جرداق مسيحي دربارة اين استراتژي المنس ميگويد« :از آنجا که
المنس سعي دارد تا بزرگان صدر اسالم را منفور جلوه دهد ،اگر امري دو وجه يا دو
احتمال داشته باشد ،اسناد و مدارک فراواني را که به تأييد وجه صحيح و رأي



درست داللت دارند ،همه را رها ميسازد و به سندي غريب و مقطوع که احتمال
نادرست را به خيال خودش تقويت ميکند ،اعتماد نشان ميدهد؛ و هنگامي که ببيند
اسناد و داليل فراواني که مؤيد يکديگرند ،فضيلتي از فضايل آن بزرگان را اثبات
ميکند ،خاموشي گرفته و موضوع را ناديده ميگيرد .اما همين که يک عبارت کوتاه
به بدگماني او اشارهاي داشته باشد ،به پرگويي در آن باب ميپردازد».
(حسيني طباطبائي ،4510 ،ص )419بنابر اين تفاسير ،آراي المنس دربارة چگونگي وفات
امام حسن نيز بر اساس همين استراتژي شکل گرفته و او تنها با اصل قرار دادن
روايت دينوري ،به حاشيهپردازي پيرامون اين مبحث پرداخته است .الزم به ذکر
است که برخي ديگر از اسالمشناسان غربي ،همچون دونالدسن و واليري ،آراي
المنس دربارة چگونگي وفات امام حسن را معتبر دانسته و به آن استناد کردهاند.

)(Donaldson, 1933, p.74/Vaglieri, 1974, p.135

سر پرسي سايکس ) (Sir Percy Sykesنيز همچون المنس ،وفات امام را بر اثر
بيماري ميداند؛ با اين تفاوت که وي بيمارياي را که به درگذشت آن حضرت
انجاميد ،سل دانسته است .او نيز معاويه را بيگناه ميداند و معتقد است که اين اتهام
2
را ايرانيان 1به وي نسبت دادهاند و هيچ مدرکي دال بر اثبات اين مدعا وجود ندارد؛
چراکه بودن رهبري بيخطر و خوشگذران در رأس خاندان علي به نفع امويان بود.

)(Sykes, vol.1, 1925, p.538

دونالدسن ،هاليستر و جيمز اي بيل نيز از ديگر کسانياند که با نقد ديدگاه شيعه،
درگذشت امام را به واسطة بيماري دانستهاند (Donaldson, 1933, p.74/ Hollister,
) .1979, p.59/ Bill, 2002, p.37واليري نيز در اين باره سخن تازهاي براي گفتن
ندارد و همچون دونالدسن ،تنها به بيان ديدگاه المنس بسنده کرده است
).(vagleiri,vol III, 1986, p.135
اشپولر ) (Spularو مونتگمري وات ) (Montgomery Wattنيز معتقدند امام به
مرگ طبيعي درگذشته است ) .(Watt, vol13, 2000, p.841اشپولر مينويسد :از آنجا
 .1سايکس ،تنها اشاره کرده است که يک روايت ايراني بيان ميکند که امام توسط معاويه کشته
شده است؛ ولي نه نام نويسندة اين روايت را ذکر کرده و نه از اينکه چرا ايرانيان بايد چنين اتهامي را
به معاويه وارد کنند ،سخني گفته است.
 .2اتفاقاً برخالف نظر سايکس ،مدارک دال بر اثبات مسموميت امام به تحريک معاويه بسيار زياد
است و ما در سطور پيشين به تعدادي از آنها اشاره کرديم.





که شيعيان دوازدهامامي اعتقاد دارند همة امامانشان بهشهادت رسيدهاند ،معتقدند که
حسن نيز مسموم شده است ) .(spular, vol I, 1980, p.34در اينجا ،وي دچار
شتابزدگي شده و همة روايات بزرگان شيعه را دربارة چگونگي وفات امامان بررسي
نکرده است؛ چراکه شيخ مفيد برخالف قول مشهور ميان اماميه ،قايل به شهادت همة
امامان شيعه نيست 1.با اين حال ،وي نيز بر مسموميت امام حسن به تحريک
معاويه و به دست همسرش جعده تأکيد دارد و با سند از مغيره بيان ميدارد که
معاويه پنهاني کسي را نزد جعده فرستاد و او را با وعدة همسري يزيد و صد هزار
درهم تحريک کرد تا همسرش را مسموم کند( .شيخ مفيد ،ج ،4534 ،9ص )951

پيروان ديدگاه دوم ،ضمن پذيرش مسموميت امام ،آن را توطئة زنان ايشان
دانستهاند .ويليام موير از کساني است که چنين نظري را مطرح ميکند .وي معتقد
است ،از آنجا که حسن مطالق بود و پيوسته همسرانش را طالق ميداد ،به چنين
سرنوشتي دچار شده است .او نيز روايات شيعي را ساختگي ميداند و براي اثبات
نظرية خود ،همان داليل پيروان ديدگاه اول را ذکر ميکند(Muir, 1915, p.291) .
وي در کتاب خود چنين آورده است :حسن ،هشت سال در مدينه زندگي کرد تا
اينکه به دست يکي از همسرانش مسموم شد .اين پايان دور از انتظاري براي حسن
مطالق نبود .رواياتي که برگرفته از طرفداران علي است ،تمايل دارند به ما
بقبوالنند که همسر حسن رشوه گرفته بود تا اين جنايت را مرتکب شود :و
بدينگونه اين شخص خوشگذران را تا مقام شهادت باال ببرند؛ اما حقيقت اين است
که براي معاويه سودي نداشت که بخواهد از شر چنين فرد بيضرري خالص شود.

 .1شيخ مفيد تنها قايل به شهادت امام علي ،امام حسن ،امام حسين ،امام موسي کاظم و
امام رضا است و دربارة ديگر امامان ،از کلمة "مات" بهره گرفته و کيفيت وفات آنان را بيان
نميکند .براي نمونه ،دربارة درگذشت امام جواد مينويسد :برخي گفتهاند که آن جناب را مسموم
کردند؛ ليکن صحت اين گفته براي من بهثبوت نرسيده و نميتوانم بدان شهادت دهم( .شيخ مفيد،
ج ،1831 ،2ص )308



در نتيجه ،حسادت در حرم دايمالتغييرش دليل کافي و محتملتري براي قتل اوست.
)(Muir, 1915, p.291

در نقد سخن وي بايد اذعان داشت در جامعهاي که همة مردان ،زنان متعدد
دارند و ازدواج با بيش از يک زن امري عادي و معمول تلقي ميشود ،چرا تنها
همسران امام حسن بايد از چنين امري در رنج باشند؛ تا آنجا که تصميم به قتل
همسر خود بگيرند .اگر تعداد همسران امام را با کساني چون عبدالرحمن بن عوف
1

مقايسه کنيم ،درخواهيم يافت که تفاوت چندان آشکاري ميان آنان نيست.
از سوي ديگر ،وي نيز از جمله مسيحيان متعصبي بود که در فعاليتهاي هيئت
تبليغاتي مسيحي در شهر آگرا در شمال هند ،فعاالنه شرکت داشت و از اينرو بيشتر
مقاالت خود را با اهداف تبليغي نگاشته است( .بدوي ،4510 ،ص)501

نويسندة مدخل «حسن »در دايرةالمعارف بريتانيکا نيز دست داشتن معاويه و
تحريکات وي در ماجراي قتل امام را ساختگي و براي تخريب چهرة معاويه ميداند.

)(Encyclopedia Britannica, vol 11, 1960, p.240

جان گالب ) (John Bagot Glubbاز ديگر کساني است که مسموميت امام
توسط همسرش را به حسادتهاي زنانه نسبت ميدهد و نقش معاويه را در اين
واقعه دور از ذهن ميداند؛ چراکه به گمان وي ،حسن خود از خالفت کنارهگيري
کرده بود و از آن پس هيچ نشانهاي مبني بر پشيماني از تصميمش را نشان نداده
بود .بنابراين ،وي نيز همچون ديگران ،اين اتهام را ساختة شيعيان و تهمتي بياساس
ميداند تا از اين رهگذر بتوانند امام خود را شهيد بنامند (Glubb, 1963, p.341) .در
رد اين ديدگاه بايد اذعان داشت که اگرچه امام براي خالفت معاويه خطري بالفعل
شمرده نميشد و پايبندي خود را به پيمان صلح نشان داده بود ،ولي با موروثي شدن
خالفت در خاندان معاويه و جانشيني يزيد ،کامالً مخالفت داشت و در پيماننامه نيز
به اين امر اشاره کرده بود؛ و معاويه بهخوبي ميدانست که امام مطمئناً يکي از
مخالفان اصلي اين جريان خواهد بود .در نتيجه ،کمر به قتل ايشان بست.

 .1براي آگاهي از تعداد همسران عبدالرحمنبنعوف ،ر .ک به :ابنسعد ،ج 1110 ،8ق ،ص .19-11





ديگر اسالمشناسان غربي ،کمابيش همان نظر شيعه را مطرح ميکنند .براي نمونه،
لوئيس پلي ) (Lewis Pellyدر کتاب خود ـ که آن را بهصورت نمايشنامهاي تنظيم
کرده است ـ نظرية شهادت امام توسط جعده را ميپذيرد و مينويسد :معاويه
مقداري سم براي مروان فرستاد و به وي دستور داد که هرچه زودتر حسن را به
قتل برساند .مروان هم با وعدة دروغ ازدواج با يزيد و ملکة قصر شام شدن ،توانست
همسر امام را بفريبد ).(pelly, vol I, 1879, p.155-156
رينهارت دوزي ) (Reinhart Dozyهم مسموميت امام توسط يکي از همسرانش
را ميپذيرد و ميگويد :به گمان شيعيان ،اين کار به تحريک معاويه بوده است.
) (Dozy, 1913, p.43گفتني است که وي نظر خود را دراينباره بهوضوح بيان نکرده؛
اما از آنجاي که اطالعات وي برگرفته از کتاب پلي است ،ميتوان چنين نتيجه گرفت
که وي در اين زمينه با لوئيس پلي همرأي باشد.
گيب (4414ـ ،)4340اسالمشناس اسکاتلندي ،از ديگر غربياني است که معاويه
را عامل اصلي شهادت امام حسن ميداند .او ميگويد :معاويه همسر امام را با وعدة
همسري فرزندش يزيد ،به خيانت اغوا کرد؛ اما زماني که زن از معاويه خواست به
وعدهاش عمل کند ،او را به جرم قتل سبط پيامبر ،کشت(Gibb, vol 6, 2011, p.12) .
اين ادعا تنها توسط وي بيان شده است و ديگران چنين روايتي را ذکر نکردهاند.
متأسفانه وي منبع روايتش را معرفي نکرده است.
در اين ميان ،ساموئل گرين ويلر ،نخستين سفير آمريکا در ايران ،در کتاب خود
آورده است :يزيد که ميديد پس از فوت پدرش ،خالفت به حسن خواهد رسيد،
اسبابي فراهم کرد که يکي از زنهاي امام وي را مسموم کند .به گمان وي ،معاويه از
قصد شنيع يزيد بياطالع بود؛ اما در هر صورت ،نتيجه مطابق ميل او بود؛ چراکه وي
نيز تمايل داشت خالفت در خانوادة او باقي بماند( .گرين ويل ،4515 ،ص)991
مادلونگ دربارة وفات امام حسن ،روايت شيعه را قابل پذيرش ميداند .وي
برخالف المنس ،که خوشحالي معاويه از مرگ حسن بن علي را به دليل سبک



شدن بار مالي دستگاه بنياميه دانسته ،معتقد است که دليل شادي معاويه ،شکستن
سدي بود که بر سر راه واليتعهدي يزيد قرار داشت .او همچنين ادامه ميدهد:
درست است که حسن ديگر سوداي بازپسگيري خالفت را نداشت و خطر بالفعلي
براي معاويه بهشمار نميآمد ،اما حقيقت اين است که افراد ناراضي از حکومت
خودکامة معاويه ،هنوز از ياد نبرده بودند که معاويه پذيرفته بود که طبق صلحنامه،

حسن بايد جانشين وي شود و خود امام هم امر جانشيني را منوط به رأي شورا
دانسته است .بنابراين ،مردم به هيچ روي با جانشيني يزيد موافقت نميکردند .اين
اوضاع و شرايط ،روايات مسموميت حسن به تحريک معاويه و به دست همسرش
جعده ،دختر اشعث بن قيس ،را تأييد ميکند(Madelung ,1997 ,p.330-331) .
وي در ادامه اذعان ميکند که اين گزارشها ،تنها مورد وفاق شيعه نيست؛ بلکه
مورخان سنيمذهبي چون واقدي ،مدايني ،عمر بن شبه ،بالذري و هيثم بن عدي نيز
آن را تأييد کردهاند .او سپس روايتي از ابوبکر بن جعفر بن حفص بن عمر ،از نوادگان
سعد بن ابيوقاص و از عروة بن زبير را آورده است ،مبني بر اينکه آن دو ،يعني
حسن و سعد ،ده سال پس از خالفت معاويه ،به فاصلة چند روز از دنيا رفتند.
مردم معتقد بودند که معاويه هر دو را مسموم کرده است .او در اينجا عقيدة المنس
را ميپذيرد و ميگويد :اگر طبري اين روايت را نقل نکرده ،نه به اين دليل است که
روايت معتبر نيست؛ بلکه از آن روي بوده که آن را براي ايمان عوام خطرناک
تشخيص داده است(Ibid, p.331) .
ديانا استيگروالد ،کلينتون بنت ) (Clinton Bennettو دبليو.بي.بارتلت )،(W.B. Bartlett
از ديگر کسانياند که روايت شيعه را دربارة وفات امام حسن پذيرفتهاند.
) (Bennett, 1998, p.148 / Bartlett, 2002, p.9استيگروالد به نقل از ابن سعد
مينويسد :حسن در سن  90سالگي توسط همسرش جعده و به تحريک معاويه
کشته شد ).(Steigerwald, p.10





بنابر اين ،ديدگاه آراء برخي از اسالمشناسان غربي که مسموميت امام به تحريک
معاويه و توسط همسرش جعده را انکار کردهاند ،وجاهت تاريخي ندارد؛ چراکه هم
منابع شيعي و هم منابع سني ،دخالت معاويه را در مسموميت سبط پيامبر
بهروشني بيان کردهاند .بنابراين ،نظر کساني چون المنس و موير ،که در تالشاند
معاويه را بيگناه معرفي کنند ،از نظر تاريخي مورد وثوق نيست .خاندان اموي از
مدتها پيش و از زمان خالفت عثمان ،به خالفت طمع کرده بودند و معاويه هرگز
حاضر نبود از فرصت طاليي که براي موروثي کردن حکومت در خاندانش بهدست
آورده بود ،چشم بپوشد .در نتيجه ،زمينة قتل امام حسن ـ که در صلحنامه
جانشين او معرفي شده بود ـ و سعد بن ابيوقاص را ـ که از وقتي عمر بن خطاب وي
را بهعنوان عضوي از شورا انتخاب کرده بود و طمع در خالفت داشت ـ فراهم کرد
تا حکمراني يزيد با کمترين خطر ممکن روبهرو شود .از اينرو بايد اذعان داشت که
پيروان ديدگاه اول و دوم ،مغرضانه به بحث پرداخته و تنها سعي در منفور جلوه دادن
شيعه داشتهاند.
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