


    دانشيار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا/  

    / کارشناس ارشد تاريخ اسالم دانشگاه الزهرا
 

توسط جعده  ،يقمر يهجر 05يا  94 سالاواخر صفر در  امام حسنبنابر مشهور 

، حکم يشناسان غرب اسالمبيشتر  .دنديشهادت رس  ه بهيمعاوک يبنت اشعث و به تحر

وفات امام ت يفيکان يعياند که تنها ش ت داده و ادعا کردهين روايبودن ا يبه ساختگ

تا با است  هشدتالش ن مقاله ياند. در ا ن صورت ضبط کردهيرا در منابع خود بد

تا  ؛شود سهيمقا ياسالم منابع با و استقصا نال آنيها و دال دگاهيد ،يفيتوص يکرديرو

ن يدر ا ،گريبه سخن د مشخص گردد. شده مطرح يدقت ادعاها ،ن رهگذرياز ا

و نقد شده  يشناسان بررس در آثار اسالم يينقاط قوت و ضعف موارد ادعا پژوهش

 است.
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بعد از وقوع  تنها است که يمطالعات اسالم يفرع يها از شاخه در غرب، يپژوه عهيش

 ةياول يهابرخوردان در ي. غربه استافتي يتر منسجم ساختارران، يدر ا يانقالب اسالم

آشنا شده بودند و  يشتر با اسالم سنيب ،يبيصل يها خود با مسلمانان در زمان جنگ

ه يليچون اسماعهم ييتندرو يها ان و فرقهيفاطم سنت،ق منابع اهليع را از طريتش

 يا مثابه شاخه عه بهيدر نظر آنان ش ،رو نياز ا ؛(Kohlberg, 1987, p.31) شناختند يم

عه عمومًا يش د:يگو يم ينا الالنيآرز .داشتز يآم بدعت يتياز اسالم بود که ماه يفرع

اسالم  ةمنحرف از قاعد يا به عنوان فرقه ،سان اهل سنتينو مذاهب  و  توسط فرق

از  ياريل است. بسيت با اسالم اصيانگر ارتداد و ضديشود، که نما يلحاظ م

ک ارتداد يعنوان  به يعيرفته و با اسالم شيرا پذ ين دوگانگيا يشناسان غرب اسالم

ان را در ين برخورد غربيل ايدل ،در ادامه يو (Lalani, 2000, p.1) اند. برخورد کرده

 (ibid). داند يم ،همانا منابع اهل سنت استشان، که  استفادهمنابع مورد 

 يتا حد يعياسالم ش زمينةدانش غرب در  ،يالديمنوزدهم قرن  ياز ابتدا

ن يکا و سپس انگلستان ايج در آمريتدر به ،دوم ياز جنگ جهان پس. افزايش يافت

ن به ياست که از درون آن د ين، فرديک دين معرف يتفکر شکل گرفت که بهتر

که اصاًل به آن  يتوسط کس ويژه بهن، يک دي از ينيف عينگرد. صرف توص يآن م

روي چ يداند، به ه ياوست، مطرود م ةرا که مورد مطالع ين خاصيا دياعتقاد ندارد 

منظور  به يج مراکزيتدر هقت باعث شد که در غرب بين حقيست. کشف اين يکاف

ان، ي، از دانشمندان و مآخذ ادي ممکنتا جاو   شودس يان تأسيل در اديق اصيتحق

 .نبود نان امر مستثيز از اين يپژوه عهيمسلم است که ش .درک آنها استفاده شودبراي 
 (9، ص 4509، يي)طباطبا

 يستم، کسانيل قرن بيژه اوايو و به مدوم قرن نوزده ةمينبًا از يدر ادامه و تقر

ون به ينيماسو ، (Henry Corbin) کربن ي، هانر(Goldziher) هريچون گلدس

. عه پرداختنديتر به ش يه صورت تخصصب و ندمند شد طه عالقهين حيپژوهش در ا

 ، مادلونگ(Donaldson) چون دونالدسن يافراد ،سپس به دنبال آنان



 
 

(Madelung)نس هالمي، ها (Heinz Halm) يها به قلمروند تا کوشيدگران يو د 

 ،و چه رشد و گسترش آن يريگ ن و شکليتکو ة، چه در مرحليعيمختلف اسالم ش

 يزندگ يو حت يمذهب م، مراسميد، تعالياصول عقابه بررسي و مطالعة ند و کنتوجه 

ها،  ن تالشيا ة. هرچند با همبپردازند ،گر فرقيه و چه ديعشراعه، چه اثنيامامان ش

 ةکرياز پخود را است و نتوانسته  نيافته يا ستهيگاه شايهنوز جا ،در غرب يپژوه عهيش

ز اذعان يلفرد مادلونگ نيچنانکه و؛ (Halm, 1991, p.3) جدا کند يمطالعات اسالم

جامع و  يبررس و ندمحدود و يناکاف هنوز ،عيتش دربارة يعلم يها کتاب و ها نوشته دارد،

 (Madelung, 1987, vol. 13, p.247). وجود نداردها  حوزه ةدر هم آناز  يريفراگ

 امامت ةدارند، مسئل يبه آن اهتمام خاص يکه مورخان غرب ياز مسائل يکي

. داند يم امبريپف و برابر يرد امامان خود را هم ،عهيشکه  اند ياست. آنان مدع

که  آنان يان، حتيعيان شيکند که در م  يم يساز ريتصو نيچننه ين زميالمنس در ا

 .دارد يا برجستهگاه يت جايب ستند، اعتقاد به منزلت اهليچندان متعصب هم ن

(Lammens, 1968, p.144)  يعلت يان شخصيعياز نظر ش ،يوبه گمان 

 ةيدر ساخود او نيز که  چنان ؛دادهقرار خود الشعاع  تحت را امبريپ يحت

 تر خود حسن ، قهرمان کربال، برادر بزرگنيقرار گرفته است. حس نيحس

مصالحه  دليلرا به  يتوانند و ينمان يعيکه ش يدان خارج کرده است؛ کسيز از ميرا ن

 نيان اعتقاد دارند که حسيعيش . )همان(ببخشند يامو ةفيخل نخستينه، يبا معاو

و  يعل ،دهد. محمد يکرد تا انسان را با خدا آشت يخود را داوطلبانه قربان

 ؛است يوح ةندينما اند. محمد وجود آورده عه را بهيث شيگر تثليکديبا  نيحس

)همان، . است ياله ةيفد نير کرد و حسيل و تفسياست که قرآن را تأو يکس يعل

 (490ص 

 يت فرديرامون شخصيکه پ يشبهاتدليل به  عه، امام حسنيان امامان شيدر م

 دهکررا به خود معطوف  يشمندان غربياند يتوجه برخ شان مطرح است،يا ياسيو س

، تمرکز بر امام حسن يزندگ شناسان به اسالم ةژيتوجه و يها از جنبه يکي .است

چگونگي درگذشت آن  رةشده در غرب دربا آثار نوشته شان است.يموضوع وفات ا



 

است که با  ياول شامل آثار ةم کرد: دستيتوان به دو دسته تقس يامام را م

ها، شهادت امام  نوشته ن دستياند. ا ر درآمدهيتحر ةار به رشتيو عناد بس يورز غرض

و  يرا ساختگ يعي، گزارش منابع شيبرهان و حجت قاطع ةبدون اقامرا انکار کرده و 

و ، المنس، دونالدسون، (William Muir) ريام مويلي. آثار واند اساس دانسته يب

 .گيرد دسته جاي مين يدر ا (Veccia Vaglieri) يريوال

 اند نگاشته شده يو سن يعيمنابع ش ةيکه بر پاهستند  يدوم آثار ةدست

 تا بااند  کوشيدهده و کر يو موشکاف يهر دو مذهب را بازنگر يها دگاهيو د

 گروالديانا استيداو ع بپردازند. آثار مادلونگ يل وقايبه تحل ،رانهيکمتر سوگ ينگرش

(Diana Steigerwald) ند.هست يا صهين خصيچن يدارا يتا حد 

که  اند ين پژوهش، مورخانيدر ا يشناس غرب الزم به ذکر است که مراد از اسالم

 انيپاتا  مدوم قرن نوزده ةمين يزمان ةو در محدود يغرب ياروپا ييايجغراف ةحوزدر 

اشتغال  امام حسن يرامون احوال و زندگيق پيبه کار مطالعه و تحق ستم،يقرن ب

 داشته و دارند.

 



دند و يشهادت رس  به يهجر 05ا ي 94سال صفر در ماه  امام حسن ورهمشبنابر 

 ،يب بغدادي/ خط944ص  ،ق 4941، 5ج ،ي)بالذر ع به خاک سپرده شدنديدر قبرستان بق

شناسان  است که اسالم ياز جمله مباحث ،شانيوفات ا يچگونگ .(495ص ،]تا يب[، 4ج 

 ن باورند کهيبر ااز آنان  ي. برخاند دربارة آن پرداخته يو بررس بحثبه  يغرب

و بنابر اهداف  اند و موهوم يساختگ نه،ين زميدر ا يعيمنابع ش شده در  يادات يروا

آن را کنند و  ميه را رد يک معاويت امام به تحريمسمومآنان اند.  شده جعل يخاص

 را عامل وفات يماريببرخي نيز  ؛دهند يسبت منهمسران آن حضرت  يها به توطئه

است  يو بررس ييقابل شناسا ياصل دگاهيد سهباره  نيا در ،يطور کل ند. بهدان يشان ميا

 پرداخته خواهد شد. آنها به ادامه  درکه 

 



 
 

 ،ييدر کامجو يرو ادهيبه علت ز حسنامام معتقدند که  ،دگاه اوليروان ديپ
 هيالر ذات ، بهگريد يا بنابر نظر برخي (959ص ،4509، 1ج  )المنس، سل يماريبه ب

(Skes, 1925 ,p.538) ن دسته از يا به گمان. درگذشت يعيشد و به مرگ طب مبتال
را به  متن تهياند، اد يد ميامامان خود را شه يعه تمامي، از آنجا که شيغرب مورخان

 .دان قرار دهديشه ةز در زمريرا ن حسنامام تا بتواند نسبت داده است ه يمعاو
(Spular, vol 1, 1980, p. 34)  ن ينبود که مرتکب چن يه کسيمعاو ،آناندر نظر

 يت علويدر رأس ب خوشگذرانمنفعل و  يتيچراکه اصاًل بودن شخص ؛شود يتيجنا
 (959ص ،4509، 1ج  )المنس، .ه سودمند هم باشديمعاو يتوانست برا يم

تنها را  دهيعقن يت حضرت، ايد در مسمومياست که ضمن ترد يالمنس از کسان
از  ياريبس ،يو يادعاخالف  بر اما ؛(همان) داند يج ميرا يعيان مورخان شيدر م

ت يد هم به مسموميالحد ياب ابنو  يبالذر ،يني، مدايچون واقدهم ،مورخان اهل سنت
ن يبوعوانه چنابه نقل از  يذهبنمونه،  ياند. برا ه اشاره داشتهيک معاويامام به تحر

 ،ق4941، 9ج  ،ي)ذهب .را مسموم کرد حسن ،که جعده بنت اشعثاست آورده 

ه، جعده بنت يهمانا معاوکه است ق گفته شده يسد: به تحقينو يز مين يبالذر (541ص
. د که شوهرش را مسموم کندکرب يب داد و او را ترغيرا فر اشعث، همسر حسن

مذهب هم معتقد  يسن ةسنديگر نويد، ديالحد ياب ابن (940ص ،ق4941، 9ج  ،ي)بالذر
 ضدبر  ينيچ رد، به توطئهيعت بگيد بيزيپسرش  يه خواست برايمعاووقتي است که 

فت تا يهمسر امام را با پول بفرجعده، وقاص پرداخت و  يأب بن و سعد امام حسن
ره يمغ به نقل ازز يسعد ن ابن (94ص  ،م4419  ،41ج  د،يالحد ياب )ابن. را مسموم کند يو
 ،ق4941 سعد، )ابن. سم خوراند به حسن ،که جعده بنت اشعثکرده است ان يب

 يکه جعده امام را مسموم کرد و برخاست عاب آورده يدر استهم عبدالبر  ابن (35ص
طبق  اين،بنابر (534ص ،4ج )ابن عبدالبر،. ه انجام داديمعاو ةسين کار را با دسيند او ايگو

برخوردار  يو از وجاهت علم ردندا يه و اساسيالمنس پا يادعان يا ،يادشدهشواهد 
شتر کتب اهل يدر ب امام چگونگي درگذشتد، گفته شگونه که  همانزيرا ست؛ ين

   1گزارش شده است. ،عهيز مانند شيسنت ن

                                                           
 ز نام برد.يرا ن يو زمخشر يتوان مقدس ياند، م کردهن موضوع اشاره يکه به ا يگر مورخاني. از د1



 

ه يالر ذات يمارياثر ب ر، بحسنامام ن باور است که يبر ا نيهمچن ،المنس 

ش انداخته يرا پ ي، مرگ وييجو در لذت افراطکه  دادهو احتمال  درگذشته است

که  اذعان داشتد يبا ک سو ياز  ،ن مدعايدر رد ا (959ص ،4509، 1ج  )المنس، .است

 تا، يب ،ي)اصفهان کبد گزارش شده استدرد  ةواسطوفات امام به  ،اتيشتر روايدر ب

از  ؛از خوراندن زهر بوده است يکه ناش يدرد ؛(94ص ،4419 د،يالحد يابن اب / 93ص

که افراط  هسته يالر ذات يتنفس يماريو ب ييجو ن لذتيب يچه ارتباط ،گريد سوي

 ؟بينجامد مرگسرانجام و  يماريد بيتشد در آن به

در او و انکار نقش ه يگناه دانستن معاو يب ،مطرح کرده المنسکه  یگر شبهاتياز د

را،  حسنامام ه به دست داشتن در مرگ يمتهم کردن معاو يو است. قتل امام

به  (همان). داند يامام م يبرا دياثبات لقب شهنيز  و ،هيدادن معاو نشانمنفور برای 

دليل به  ،است. به نظر اوگناه  يان بين ميس هم در اياشعث بن ق دختر ،يگمان و

هم را  فرزندش امام حسن ةنيان کيعين بود که شيدر صف اميرالمؤمنينملکرد ع

در  سپس يو (همان). اند ک قرار دادهيشر گناهن يدر ا يبه نوع دل گرفته و او را هم به

مدت به  به کشتن امام نداشت؛ چراکه يازينه يکه معاو کند ين استدالل ميچن ،ادامه

کشتن  يبرا يا کننده عل قانيدل ،المنس گمانبه  ،نيبنابرادر صلح بود؛  اوبا  يطوالن

دن خبر وفات ياز شن پسه يمعاو يشادمانه يدر توج او (همان) .است نبودهامام 

 ؛المال نهاده بود تيبر ب يبار گران ،او يها هوده و خواستهيب يسد: زندگينو يم حسن

 حسن يضيدن خبر مريپس از شنرا ه يمعاو يخوشحالتوان  مي يراحت به بنابراين

 (همان)کرد. درک 

 يسخت را که به يحکومتقصد داشت ه يمعاو ،کند يمطرح م المنس آنچهبرخالف 

از  يول ؛ندکن خود يد را جانشيزي ،کرده يچنگ آورده بود، در خاندان خود موروث به

 يمتا هنگاز يو ن، سلب شده بود ين از ويصلح، حق انتساب جانش ةدر معاهد آنجا که

 ـ خالفت بود ةنفر شش يشورا يکه از اعضاـ  وقاص يو سعد بن اب امام حسنکه 

جز  يا چاره ،نيند؛ بنابراک يش را عمليخو ةتوانست خواست ينم هيمعاو ،ندزنده بود

از مردم کوفه و  ييها ه گروهيمعاوه ک يزمانبه گزارش منابع،  شان نداشت.يکشتن ا

تا موضوع  س خواستيبصره را به شام فراخواند و در آن مجلس از ضحاک بن ق



 
 

 ، وجود امام(93-91ص ،ق4954، 5ج  ،ي)مسعود. کند انيبرا يزيد  يعهد تيوال

د کن يان ميبس ياحنف بن ق شود و يم مطرحاين امر در برابر  يجد يعنوان مانع به

سپس  ؛عت نخواهند کرديزنده است، ب يحسن بن علوقتي اهل عراق و حجاز تا که 

 يرهايرا از شمشاو و  شود يمادآور يرا  حسنامام ه به يتعهدات معاو ،در ادامه

 (449ص ،4535به،يقت )ابن. ترساند يمان يعراق

 ،هيکه معاود يآ ين برمي، چنمانده يجا که از ابوبکر بن حفض به هم يدر گزارش

 ينيتوانستند جانش يدانست که م يم يوقاص را از کسان يبن اب و سعد يحسن بن عل

ز يو مردم مسلمان ن ؛زنديو به مخالفت با آن برخ زندد را با خطر مواجه سايزي

فراهم کرد. را براي مرگ آنها الزم  ةنيزمبنابراين،  .گرفتند يد را نميزيمطمئنًا طرف 

ا رفتند و مردم يچند روز از دن ةبه فاصل (و سعد حسن)آن دو  ،تيروا نيا بر طبق

 (93ص ،]تا يب[ ،ي)اصفهان ه آن دو را مسموم کرده استيمعتقد بودند که معاو

ار يو بس يسوعي يشيکش ين نکته که ويد به اي، باالمنس آثار يدر نقد و بررس

 تيق و رعايدر تحق يراستگيفاقد پ يآثار و بيشتر .توجه داشت زين متعصب بود

شمندان مسلمان يشتر انديب (501ص ،4510 ،ي)بدو. امانت در نقل متون و فهم آنهاست

چراکه اغلب با  (504ص ،همان)؛ اند دانسته يو فاقد ارزش علم يرا سطح او يها کتاب

 اند. نگاشته شده يعياسالم ش ويژه به ،با اسالم يعناد و دشمن ةزيانگ

کار  به امام حسن ةدربار خود ةدر نگارش مقال يکه و يمنابع همةاست گفتني 

 ،4415،ينوري)داست  را عامل وفات امام دانسته يماريکه ب ـ جز اخبار الطوال، برده

 / 409ص ،4511، 9 ، جيعقوبي)؛ اند کرده ذکر تيرحلت امام را مسمومديگران  ـ (994ص

قرار داده و  مطمح نظررا  ينوريت ديتنها روا المنس يول (554ص ،4593، 4ج ،يعسقالن

 ينوريد ياست که حت ين در حاليا است؛ ه عنوان کردهيالر امام را ذات وفاتل يدل

ست که يو مشخص ن (994ص ،م4415،ينوري)د نکرده است انيبرا  يماريهم نوع ب

 است.ص داده يه تشخيالر امام را ذات يماريب ،کدام شواهدبه استناد المنس 
 از آنجا که»د: يگو يالمنس م ين استراتژيا ةدربار يحيمسجرج جرداق 

ا دو يدو وجه  يدارد تا بزرگان صدر اسالم را منفور جلوه دهد، اگر امر يالمنس سع
 يح و رأيد وجه صحييرا که به تأ ياحتمال داشته باشد، اسناد و مدارک فراوان



 

ب و مقطوع که احتمال يغر يسند سازد و به يدرست داللت دارند، همه را رها م
ند يکه بب يو هنگام ؛دهد يکند، اعتماد نشان م يت ميال خودش تقوينادرست را به خ

ل آن بزرگان را اثبات ياز فضا يلتيگرند، فضيکديد يکه مؤ يل فراوانياسناد و دال
ک عبارت کوتاه ين که يرد. اما هميگ يده ميگرفته و موضوع را ناد يکند، خاموش يم

 «.پردازد يدر آن باب م ييداشته باشد، به پرگو يا او اشاره يبدگمان به

وفات  يچگونگ ةدربار المنس يآرا ،رين تفاسيبنابر ا (419ص ،4510 ،يطباطبائ يني)حس
اصل قرار دادن تنها با او شکل گرفته و  ين استراتژياساس هم ز برين امام حسن

الزم به ذکر  مبحث پرداخته است. نيرامون ايپ يپرداز هي، به حاشينوريت ديروا
 يآرا ،يريهمچون دونالدسن و وال ،يشناسان غرب اسالم گر از يد يبرخاست که 

 اند. انسته و به آن استناد کردهرا معتبر د وفات امام حسن يچگونگ دربارةالمنس 
(Donaldson, 1933, p.74/Vaglieri, 1974, p.135) 

وفات امام را بر اثر  ،همچون المنس زين (Sir Percy Sykes) کسيسا يسپر سر
درگذشت آن حضرت را که به  اي يماريب ين تفاوت که ويبا ا ؛داند يم يماريب

ن اتهام يداند و معتقد است که ا يگناه م يه را بيمعاو زينسل دانسته است. او  ،انجاميد
 2وجود ندارد؛ مدعان يدال بر اثبات ا يچ مدرکيو هند ا نسبت داده يبه و 1انيرانيارا 

 .ان بوديبه نفع امو يخطر و خوشگذران در رأس خاندان عل يب يچراکه بودن رهبر
(Sykes, vol.1, 1925, p.538) 

عه، يدگاه شيند که با نقد دا يکسان گريدز از ين ليب يمز ايو ج ستريهال دونالدسن،
 ,Donaldson, 1933, p.74/ Hollister) اند دانسته يماريب واسطةامام را به درگذشت 

1979, p.59/ Bill, 2002, p.37). گفتن  يبرا يا ن باره سخن تازهيدر ا زين اليريو
 دگاه المنس بسنده کرده استيان ديتنها به ب ،همچون دونالدسن ندارد و

(vagleiri,vol III, 1986, p.135). 
به  معتقدند امامز ين (Montgomery Watt)وات  يو مونتگمر (Spular) اشپولر
: از آنجا سدينو ياشپولر م. (Watt, vol13, 2000, p.841) است درگذشته يعيمرگ طب

                                                           
ه کشته يکند که امام توسط معاو يان ميب يرانيت ايک روايکس، تنها اشاره کرده است که ي. سا1

را  ين اتهاميد چنيان بايرانينکه چرا ايت را ذکر کرده و نه از اين روايسندة اينه نام نو يشده است؛ ول
 گفته است. يه وارد کنند، سخنيبه معاو

اد يار زيه بسيت امام به تحريک معاويکس، مدارک دال بر اثبات مسمومي. اتفاقًا برخالف نظر سا2
 .مياز آنها اشاره کرد ياست و ما در سطور پيشين به تعداد



 
 

اند، معتقدند که  دهيشهادت رس امامانشان به ةدارند هم اعتقاد يامام ان دوازدهيعيکه ش
دچار  وي ،نجايدر ا .(spular, vol I, 1980, p.34) ز مسموم شده استين حسن
 يبررس وفات امامان يچگونگ ةدرباررا عه يبزرگان ش اتيروا همةشده و  يزدگ شتاب
 ةل به شهادت هميه، قايان اماميد برخالف قول مشهور ميخ مفياست؛ چراکه شنکرده 

ک يبه تحر ت امام حسنيز بر مسمومين يو ،حال نيبا ا 1ست.يعه نيامامان ش
دارد که  يان ميره بيسند از مغ اد دارد و بيه و به دست همسرش جعده تأکيمعاو
د و صد هزار يزي يهمسر ةرا نزد جعده فرستاد و او را با وعد يکس يه پنهانيمعاو

 (951ص ، 4534 ،9ج د،يخ مفي)ش. د تا همسرش را مسموم کندکرک يدرهم تحر

 

شان يزنان ا ةتوطئ، آن را امام تيرش مسموميضمن پذ ،اه دومدگيروان ديپ

معتقد  ي. وکند يرا مطرح م ينظرن ياست که چن يکساناز  ريموام يليو اند. دانسته

ن يبه چنداد،  يهمسرانش را طالق م پيوستهو  مطالق بود از آنجا که حسن ،تاس

اثبات  يداند و برا يم يرا ساختگ يعيت شايز رواين او. دچار شده است يسرنوشت

 (Muir, 1915, p.291). کند يدگاه اول را ذکر ميروان ديل پيهمان دال ،خود ةينظر

کرد تا  ينه زندگي، هشت سال در مدحسناست: ن آورده يچندر کتاب خود  يو

حسن  يبرا يان دور از انتظارين پاياز همسرانش مسموم شد. ا يکينکه به دست يا

ل دارند به ما يتما ،است ياز طرفداران علبرگرفته که  ياتيمطالق نبود. روا

 و :ت را مرتکب شودين جنايا تارشوه گرفته بود  بقبوالنند که همسر حسن

ن است يا قتياما حق ؛را تا مقام شهادت باال ببرند خوشگذرانن شخص يگونه ا نيبد

 .خالص شود يضرر ين فرد بينداشت که بخواهد از شر چن يه سوديمعاو يکه برا

                                                           
و  ، امام موسي کاظم، امام حسين، امام حسن. شيخ مفيد تنها قايل به شهادت امام علي1

است و دربارة ديگر امامان، از کلمة "مات" بهره گرفته و کيفيت وفات آنان را بيان  امام رضا
اند که آن جناب را مسموم  نويسد: برخي گفته مي کند. براي نمونه، دربارة درگذشت امام جواد نمي

شيخ مفيد، توانم بدان شهادت دهم. ) ثبوت نرسيده و نمي کردند؛ ليکن صحت اين گفته براي من به
 (308، ص 1831، 2ج



 

. قتل اوست يبرا يتر و محتمل يل کافيرش دلييالتغ ميحسادت در حرم دا ،جهيدر نت
(Muir, 1915, p.291) 

زنان متعدد  ،مردان ةکه هم يا د اذعان داشت در جامعهيبا يدر نقد سخن و

شود، چرا تنها  يم يو معمول تلق يعاد يک زن امريش از يدارند و ازدواج با ب

م به قتل يکه تصم تا آنجادر رنج باشند؛  ين امريد از چنيبا همسران امام حسن

ن بن عوف چون عبدالرحم يکسانبا را رند. اگر تعداد همسران امام يهمسر خود بگ

 1ست.يان آنان نيم يآشکار چندان افت که تفاوتيم ي، درخواهمقايسه کنيم

ت ئيه يها تيبود که در فعال يان متعصبيحياز جمله مس زين يو ،گريد ياز سو

 شتريرو ب نياز اشرکت داشت و فعاالنه در شهر آگرا در شمال هند،  يحيمس يغاتيتبل

 (501ص ،4510 ،ي)بدو. ه استنگاشت يغيمقاالت خود را با اهداف تبل

ه و يدست داشتن معاو نيزکا يتانيالمعارف بر ةريدر دا « حسن»مدخل  ةسندينو

. داند يه ميمعاو ةب چهريخرت يو برا يقتل امام را ساختگ يدر ماجرا يکات ويتحر
(Encyclopedia Britannica, vol 11, 1960, p.240) 

ت امام ياست که مسموم يگر کسانياز د (John Bagot Glubb) جان گالب

ن يه را در ايدهد و نقش معاو يزنانه نسبت م يها توسط همسرش را به حسادت

 يريگ خود از خالفت کناره ، حسنيو گمانداند؛ چراکه به  يواقعه دور از ذهن م

مش را نشان نداده يتصم از يمانيپشبر  يمبن يا چ نشانهيکرده بود و از آن پس ه

اساس  يب يان و تهمتيعيش ةن اتهام را ساختيگران، ايز همچون دين يو بنابراين، بود.

در  (Glubb, 1963, p.341). د بنامندين رهگذر بتوانند امام خود را شهيداند تا از ا يم

لفعل اب يخطر هيخالفت معاو يد اذعان داشت که اگرچه امام برايبا ديدگاهن يرد ا

شدن  يبا موروث يول ،مان صلح نشان داده بوديبه پرا خود  يبنديشد و پا ينم شمرده

ز ينامه ن مانيو در پ داشت تد، کاماًل مخالفيزي ينيه و جانشيخالفت در خاندان معاو

از  يکيدانست که امام مطمئنًا  يم يخوب ه بهيو معاو ؛ن امر اشاره کرده بوديبه ا

  شان بست.يکمر به قتل ا ،جهيدر نت .ان خواهد بودين جريا يمخالفان اصل
 

                                                           
 .19-11ق، ص  1110، 8سعد، ج عوف، ر. ک به: ابن بن . براي آگاهي از تعداد همسران عبدالرحمن1



 
 

نمونه،  يکنند. برا يعه را مطرح ميش همان نظر شيکماب ،يشناسان غرب گر اسالميد

م يتنظ يا شنامهيصورت نما که آن را بهـ در کتاب خود  (Lewis Pelly) يس پليلوئ

ه يسد: معاوينو يو م دريپذ ميتوسط جعده را  شهادت امام ةينظر است ـ کرده

 را به دستور داد که هرچه زودتر حسن يمروان فرستاد و به و يسم برا يمقدار

توانست  ،قصر شام شدن د و ملکةيزيدروغ ازدواج با وعدة قتل برساند. مروان هم با  

 .(pelly, vol I, 1879, p.155-156) بديهمسر امام را بفر

از همسرانش  يکيت امام توسط يمسموم هم (Reinhart Dozy) ينهارت دوزير

. ه بوده استيک معاوين کار به تحريا ،انيعيشگمان به  :دگوي يو م دريپذ ميرا 

(Dozy, 1913, p.43)  ؛ان نکردهيوضوح ب باره به نيا دررا نظر خود  ياست که وگفتني 

جه گرفت ين نتيتوان چن ياست، م ياز کتاب پل برگرفته ياطالعات وکه  ياما از آنجا

 باشد.  يرأ هم يس پليلوئبا  زمينهن يدر ا يکه و

ه ياست که معاو يانيگر غربياز د ،يشناس اسکاتلند اسالم ،(4340ـ4414) بيگ

 ةه همسر امام را با وعديمعاو :دگوي يم اوداند.  يم امام حسن شهادت يرا عامل اصل

ه خواست به يکه زن از معاو ياما زمان ؛انت اغوا کرديبه خ ،ديزيفرزندش  يهمسر

 (Gibb, vol 6, 2011, p.12). کشت ،امبريپ سبط قتل جرم به را او کند، عمل اش وعده

اند.  را ذکر نکرده يتين روايگران چنيان شده است و ديب يادعا تنها توسط واين 

 نکرده است. يتش را معرفيمنبع روا يمتأسفانه و

ران، در کتاب خود يکا در اير آمريسف نخستين ،لرين ويساموئل گر ميان،ن يدر ا

د، يخواهد رس خالفت به حسن ،د پس از فوت پدرشيد يد که ميزياست: آورده 

ه از يمعاو ،يوگمان را مسموم کند. به  يامام و يها از زن يکيفراهم کرد که  ياسباب

 يکه و چرال او بود؛ يجه مطابق مينت ،اما در هر صورت ؛اطالع بود يد بيزيع يقصد شن

 (991ص ،4515 ل،ين وي)گر .بماند يباق او ةل داشت  خالفت در خانواديز تماين

 يداند. و يم پذيرشعه را قابل يت شيروا ،وفات امام حسن ةمادلونگ دربار

سبک  دليلرا به   يه از مرگ حسن بن عليمعاو يکه خوشحال ،برخالف المنس



 

شکستن  ،هيمعاو يشاددليل ه دانسته، معتقد است که يام يندستگاه ب يشدن بار مال

 :دهد ين ادامه مياو همچن .د قرار داشتيزي يتعهديکه بر سر راه والبود  يسد

 يخالفت را نداشت و خطر بالفعل يريگ بازپس يگر سودايد درست است که حسن

حکومت از افراد ناراضي ن است که يقت ايآمد، اما حق ينم شمار ه بهيمعاو يبرا

که طبق صلحنامه، بود رفته يه پذياد نبرده بودند که معاويهنوز از  ،هيمعاو ةخودکام

شورا  يرا منوط به رأ ينيشود و خود امام هم امر جانش ين ويد جانشيبا  حسن

ن يکردند. ا يد موافقت نميزي ينيبا جانش يچ رويبه ه مردم ،نيبنابرادانسته است. 

ه و به دست همسرش يک معاويبه تحر حسنمسموميت ات يط، رواياوضاع و شرا

 (Madelung ,1997 ,p.330-331). کند يد مييرا تأ ،سيدختر اشعث بن ق ،جعده

بلکه  ؛ستيعه نيتنها مورد وفاق ش ،ها ن گزارشيد که اکن يدر ادامه اذعان م يو

ز ين يثم بن عديو ه يشبه، بالذر  بن ، عمريني، مدايچون واقد يمذهب يمورخان سن

از ابوبکر بن جعفر بن حفص بن عمر، از نوادگان  يتيسپس روا اواند.  د کردهييآن را تأ

 يعنينکه آن دو، يبر ا يمبناست، آورده  را ريبن زب ةوقاص و از عرو يسعد بن اب

ا رفتند. يچند روز از دن ةه، به فاصليده سال پس از خالفت معاو ،و سعد حسن

المنس  ةدينجا عقيو در ااه هر دو را مسموم کرده است. يمردم معتقد بودند که معاو

که دليل است ن ينه به ا ،ت را نقل نکردهين روايا ياگر طبر :ديگو يو م دريپذ ميرا 

مان عوام خطرناک يا يکه آن را برا روي بودهبلکه از آن  ؛ستيت معتبر نيروا

 (Ibid, p.331). ص داده استيتشخ

، (W.B. Bartlett) بارتلت .يب و.يدبل و  (Clinton Bennett)بنت نتونيکل گروالد،ياست انايد

. اند رفتهيپذ وفات امام حسن ةعه را درباريت شيند که رواا يگر کسانيد از

(Bennett, 1998, p.148 / Bartlett, 2002, p.9) گروالد به نقل از ابن سعد ياست

ه يک معاويتوسط همسرش جعده و به تحر يسالگ 90 در سن سد: حسنينو يم

  .(Steigerwald, p.10) کشته شد

 



 
 

ک يت امام به تحريکه مسموم يشناسان غرب اسالماز  يبرخآراء  ديدگاه ،نيبنابر ا

چراکه هم  دارد؛ن يخياند، وجاهت تار ه و توسط همسرش جعده را انکار کردهيمعاو

  امبريت سبط پيدر مسمومرا ه يدخالت معاو، يو هم منابع سن يعيمنابع ش

ند ا ر، که در تالشيچون المنس و مو يکساننظر  بنابراين،اند.  هبيان کرد يروشن به

از  يخاندان امو. ستينمورد وثوق  يخيکنند، از نظر تار يگناه معرف يه را بيمعاو

 ه هرگزيو معاو ندخالفت طمع کرده بود به ،ش و از زمان خالفت عثمانيها پ مدت

دست  کردن حکومت در خاندانش به يموروث يکه برا ييفرصت طالحاضر نبود از 

که در صلحنامه ـ  امام حسن قتل ةنيزم ،جهيدر نت د.پوشبآورده بود، چشم 

 يعمر بن خطاب و يوقتکه از ـ وقاص را يو سعد بن اب ـ شده بود يمعرفاو ن يجانش

فراهم کرد  ـ طمع در خالفت داشتو از شورا انتخاب کرده بود  يعنوان عضو را به

داشت که د اذعان يرو با نيا رو شود. از هن خطر ممکن روبيد با کمتريزي يتا حکمران

جلوه دادن  منفوردر  يمغرضانه به بحث پرداخته و تنها سع ،دگاه اول و دوميروان ديپ

 اند. عه داشتهيش
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