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   �قدی � �دید�ی س��یان � باب �ھادت امام ��ن ����ی
آبادی افضلمحسن 

*
  

  چکیده

یکی از مصادیق آیه تطهیر و اهل بیت پیامبر اکرم نزد تمام  حسن مجتبی امام

آید. آن حضرت در طول زندگی با مشکالتی روبـرو شـدند کـه     مسلمانان بشمار می

یکی از آنها معاویه بود که در برابر حضرت قـرار داشـت. پـس از شـهادت حضـرت      

هـاي خـود    را مـانعی عمـده بـر سـر راه نقشـه      معاویه که امام حسن علی

در صدد از بین بردن حضرت برآمد تـا   ،دن خالفت فرزندشکرهموار دید، براي  می

  این که ایشان را به شهادت رساند.

ى یى که معاویه آمـاده کـرده بـود، از قضـایا    با سم یشهادت امام مجتب جریان

و ایـن مـاجرا را نقـل      به طور فراوان به آن پرداخته تسنّ اهل اندیشمندانکه است 

باره  براي تبرئه معاویه از این جنایت، آن را انکار و شبهاتی در این رخیباما  اند، ردهک

  شود. اند که در این نوشتار به بررسی آنها پرداخته می مطرح کرده

  

  ، جعده.سلفیان، معاویه، امام حسنکلیدواژگان: 

   

                                            
 .دانش آموخته حوزه و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسالمی *

afzal1442@gmail.com 
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 مقدمه  

نـزد   ، مقام و منزلت عظیمى دراسبط اکبر رسول خد ،مجتبىحسن امام 

کـه آن حضـرت نـوه عزیـزش را بـر دوش       طورى داشت؛ به  بر گرامی اسالمپیام

 1.»من او را دوست دارم، تو نیز او را دوست داشته بـاش  ،خدایا« فرمود: گرفت و مى مى

خطـاب بـه فاطمـه، حسـن و     پیـامبر  نقـل شـده اسـت کـه     رقـم  ا زید بـن از همچنین 

کند و بـا کسـى    یبا شما دشمن کنم که مى یمن با کسى دشمن«: ندفرمود حسین

    2.»کنم که با شما سازش کند سازش مى

 و نیز حکم دشمنى بـا آن حضـرت   یامام مجتبرفیع جایگاه طبق روایات فوق، 

و عظمـت آن امـام    هاي پیامبر گرامی اسالم اما سفارشبر همگان روشن است، 

نامه صـلح   ر توافقپوشی کند و به معاهدات خود د باعث نشد که معاویه از خالفت چشم

عمل کند، بلکه براي هموار کردن خالفت فرزنـدش، دسـت خـود را بـه خـون فرزنـد       

  آلوده کرد. پیامبر

  به دست معاویه مسمومیت امام بارهدرشبهات سلفیان  

کـرد بـا سـم امـام     که چندین بـار سـعی    ،نه یک بار ها، معاویه گزارش برخی طبق

بـا ذکـر جزئیـات ایـن جریـان       ق)538م( زمخشـري  3را به شهادت برساند. حسن

  نوشته است:

جعـده دختـر اشـعث     ،) به زن حسندرهممعاویه صد هزار (

سم  .دو ماه بعد از آن زنده مانداو  .وعده داد تا ایشان را مسموم کرد

                                            
ـهُ  :علـى َعاِتِقـِه يقـول َوالَْحَسُن بـن َعلِـيٍّ  )صلى هللا عليه وسلم(رأيت النبي  :قالالبراء . «1 ـُه فَأَِحبَّ » اللهـم إنـي أُِحبُّ

، ١٨٨٣، ص٤، جصـــحيح مســـلمنیشـــابوری، مســـلم، ؛ ٣٥٣٩، ح١٣٧٠، ص٣، جیصـــحيح بخـــار (بخـــاری، محمـــد، 

 . )٢٤٢٢ح

ِبيَّ صلى هللا عليه وسلم َقاَل لَِفاِطَمَة َوالَْحَسِن َوالُْحَسْينِ . «2 أَنَا َحْرٌب لَِمْن َحـاَرَبُكْم وسـلم  :َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم أَّن النَّ

  . )٤٣٤، ص١٥، جبلبان حبان بترتيب ابن صحيح ابن ،محمد ،یتميم(» لَِمْن َسالََمُكمْ 

كان الحسن بن علي سّم مراراً كل ذلك يفلت حتـى كانـت المـرة األخيـرة التـي مـات فيهـا، فإنّـه كـان يختلـف  . «3

 ،المستدرك على الصـحيحين(حاکم نیشابوری، محمد، » يه شهراً فلما مات أقام نساء بني هاشم النوح عل .كبده

  .)١٨٩، ص٣ج
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داشتند.  طشت پر از خون از مقابلش برمى چندین آن قدر اثر کرد که

 امـا  ،انـد  داده سـم  مـن  به این از پیش بار چند: فرمود مى حسن

 من از کهرا  خونى هاى لختهاست.  نکرده اثر سم این مثلیک  هیچ

 دیـدم  و کردم رو زیرو ،داشتم دست در که چوبى با ،است شده خارج

  1.است کرده اثر سم دفعه این

ا استناد بـه سـخنان   ب ،با انکار حقایق و مسلّمات تاریخی از سلفیانبرخی اما امروزه 

 ويو بـا کتمـان حقـایق درصـدد دفـاع از      سعی کـرده  معاویه  تبرئه در، بعضی از افراد

    پردازیم. پس از طرح هر یک از این شبهات، به نقد و بررسی آن میاند که  برآمده

 1.  در این زمینه معتبرنبود خبر  

توان به اخبار مربوط بـه نقـش معاویـه در     برخی معتقدند در حال فتنه و جنگ نمی

کس آن را به نقل معتبر روایـت نکـرده    عتماد کرد؛ زیرا هیچا مسمومیت امام حسن

  نویسد: باره می در این ق) 543م( 2مالکی یابن عرباست. 

امـري اسـت کـه جـز      )معاویه در شهادت امام حسن نقش(

غیـر بینـه و    چگونه آن را به .خداوند متعال کسی برآن مطلع نیست

تی بعید اسـت  که چنین نسب حالینید، درک حجت به کسی منتسب می

سـت  داطمینان یافت؛ چراکـه   کنندگان این اخبار توان به نقل و نمی

در حـال فتنـه و    .هسـتند  گروهی در میان اسـت کـه صـاحب هـوا    

دهد کـه   ها به دیگري مسائلی را نسبت می هعصبیت هر یک از گرو

مگـر در صـورتی   شوند،  س این سخنان پذیرفته نمیپ .سزاوار نیست

                                            
  ( باب الحادی و الثمانون). ١٩٦رقم  ،١٥٧ ـ١٥٦ص  ،٥ج، نصوص األخيار ربيع األبرار و جارهللا، زمخشری،. 1

ی در ، دانشمند مالکی مذهب اندلسی اسـت كـه آثـار زيـاد یشبيلا یمعافر  یعرببوبكر بناعبدهللا  . محمد بن2

العواصـم مـن القواصـم فـي فقه، تفسير، كـالم و حـديث از وی برجـای مانـده اسـت. از جملـه آثـار مهـم او كتـاب 

جنگ مواقف صحابه در موضع باشد. وی در بخشی از اين کتاب به  می يتحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النب

  صفين پرداخته است. 
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مگـر از   ند،شـو  این گونه اخبار پذیرفته نمـی  د، وکه خالص شده باش

    1عادلی که مورد اطمینان باشد.

عربی در حقیقـت معتقـد اسـت کـه چـون ممکـن اسـت        که مالحظه شد، ابن چنان

تـوان بـه    گونه اخبار را جعل کرده باشند، پس نمی کسانی به جهت تمایالت مذهبی این

  عادلی نقل شده باشد.  این اخبار اعتماد کرد، مگر آنکه از طریق راویان 

شـهادت   . وي دربـاره مسـئله دارد نیز سعی زیادي در انکار ایـن   ق)728م(تیمیه  ابن

    نویسد: به دست معاویه می امام مجتبی

او را بـه قتـل   (و  اما این سخن که معاویـه بـه حسـن زهـر داد    

ولی  ،اند نقل کرده هایی است که برخی از مردم آن رااز چیز ،رسانید)

شرعی یـا اقـرار معتبـر ثابـت نشـده و کسـی هـم آن را بـا         با دلیل 

توان به آن علم  این چیزي است که نمی قاطعیت نقل نکرده است و

شـکی نیسـت کـه    و  پیدا کرد و اعتقاد به آن اعتقاد بدون علم است

    2.حسن در مدینه بود و معاویه در شام

هـد چنـین جـرم    هرگز نتوانسته رضـایت د تاد خویش، نیز مانند اس ق)748م( ذهبی

جریان مسـموم سـاختن امـام     نقلبعد از  . ويدکنتر  سنگینمعاویه را  ، پروندهسنگینی

 اطلـع الـذي فمـن يصـح، ال شـيء هـذا: قلـت«به دست معاویه نوشـته اسـت:    حسن

   3.»عليه

  :   این جریان پرداخته و نوشته استانکار  نیز بدون ارائه دلیل، فقط به ابن کثیر

همسـر امـام    ،معاویـه بـه جعـده    ند یزیـد بـن  ا برخی روایت کرده

با او ازدواج  ،سفارش کرد که اگر آن حضرت را مسموم کند ،مجتبی

                                            
  .٢٢١-٢٢٠ص ،واصمالعواصم من الق، عبدهللا بن عربی، محمد ابن .1

  .  ٤٦٩، ص٤ج ،منهاج السنة النبويةتیمیه، احمد،  ابن. 2

تـاريخ (عهد معاوية). شا�ان ذکر اسـت، ذهبـی هـر چنـد در کتـاب  ٤٠، ص٤ج ،تاريخ اإلسالمذهبی، محمد، . 3

 کـه نـدک به نقل از واقدى تصریح مـی سیر اعالم النبالءدرصدد انکار این جنا�ت برآمده، ولی در کتاب  اإلسالم

وقد سمعت بعـض مـن يقول:َكـاَن «نو�سد: و�ه صورت گرفته است و میمعابا دسیسه  حسن امام شهادت

َيُة َقْد َتلَطََّف لَِبعِض َخَدِمِه أَْن َيْسِقَيُه ُسّماً    ).٢٧٤، ص٣، جسير أعالم النبالء(همو، » ُمَعاِو
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جعده این کار را انجام داد و پس از قتل امـام حسـن از    .خواهد کرد

اش عمل کند، ولی او در جواب گفـت: بـه    یزید خواست که به وعده

پس ساختی؛ مسموم ي و او را دتو به امام حسن رحم نکر ،خدا قسم

امام حسن به دسیسه یزیـد  کردن وم ممسکنی.  نمیبه من هم رحم 

 ،مورد پـدرش  در نزد من صحیح نیست و به طریق اولی، این امر در

  1باشد. معاویه، نیز صحیح نمی

شـهادت امـام   شده درباره دسیسـه معاویـه در    رد اخبار نقلبا  ق)808م( خلدون ابن 

  :  وایات شیعیان دانسته و نوشته است، این اخبار را از رمجتبی

 ،دسیسه کردن معاویه با همسر امـام حسـن، جعـده    دربارهآنچه 

از احادیـث   ،امام حسن نقل شده استکردن دختر اشعث در مسموم 

را مسـموم   و حسنکند ! حاشا از معاویه که چنین شیعیان است

  2.سازد

کردن یه در جریان مسموم شرکت معاواستبعاد این عده با  ،که مالحظه گردید چنان

  .کنند  را از این عمل تبرئهوي تا بتوانند اند  کردهسعی زیادي  امام حسن

تـوان سـلفیِ بـه معنـاي      خلـدون را نمـی   عربی و ابـن  شایان ذکر است هر چند ابن

هاي ایشان دربـاره   مصطلح دانست، ولی به جهت استناد فراوان سلفیان معاصر به گفته

  سخنان آنان نیز ذکر گردید.   ،شهادت امام مجتبی

  نقد و بررسی

توان به نقش مسـتقیم   میآسانی به  ،با نگاه اجمالی به برخی از کتب سیره و تواریخ

تصـریح   تسـنّ  اندیشـمندان اهـل   گروهـی از بزرگـان و  که  برد؛ چنانویه در این پیمعا

د و به وي وعـده  معاویه سمی آماده کرد و آن را براي جعده، همسر امام، فرستااند  کرده

داد که اگر امام را به شهادت برساند، عالوه بر پـولی کـه بـه وي خواهـد داد، او را بـه      

                                            
 .٤٣، ص٨ج ،البداية والنهاية ،اسماعيل ،كثير بنا .1

مـن أّن معاويـة دّس إليـه السـّم مـع زوجتـه جعـدة بنـت األشـعث، فهـو مـن أحاديـث الشـيعة، وحاشـا  ما نقـل. «2

 .)٦٤٩، ص٢ج ،خلدون تاريخ ابنخلدون، ابوز�د،  (ابن» لمعاوية من ذلك
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همسري یزید در خواهد آورد. معاویه پس از انجام دادن این عمل، پـول زیـادي بـراي    

جعده فرستاد، اما در مورد همسري با فرزندش، یزید، به وي گفت: مـن یزیـد را خیلـی    

بـاره  در ایـن  ق)279م( بالذريخواهم به سرنوشت حسن دچار شود.  میدوست دارم و ن

  نویسد:   می

تعهـداتی  یـک از   گفت: معاویه به هیچ منذر رقاشی می بن حصین

عدي و اصحابش را به  حجر بن .وفا نکرد ،بودداده  که به حسن

 را خالفـت  و گرفـت  بیعـت  قتل رسـانید و بـراي خالفـت پسـرش    

 معاویـه  کـه  انـد  گفته را مسموم کرد. رار نداد و حسنق شورایی

پیـام فرسـتاد و او    ،نر حسهمس ،اشعث دختر جعده، به مخفیانه

خوشـش   جعـده از حسـن   کندرا تشویق کرد که وي را مسموم 

دسیسه کـرد و بـه دختـر     ه: معاویاست عدى گفته هیثم بن .آمد نمى

صد هزار دینار وعده داد کـه اگـر    ،همسر حسن وعمر سهیل بن

او نیز این کـار را انجـام    .را مسموم کند، براى او بفرستد حسن

  1داد.

  موافق و مخالفاز طریق نقل اخبار 

ـ  سهیل زکار و ،محققان این کتابشایان ذکر است  ی، روایـات وارد در  ریاض الزرکل

نقـل شـده اسـت، قطعـی      بیـت  اهـل باره را، به دلیل اینکه از طریق مخالفـان  این

    د:نویسن میتعلیق بر این گزارش در اند. ایشان  دانسته

مســموم کــردن امــام  ايمعاویــه بــر نقــشبـراي ایــن ســخن ( 

ابوسفیان و دشـمنان   ) شواهدي قطعی از طریق راویان آلحسن

ـ   بیت اهل  عنـوان دلیـل و حجـت کفایـت     هوجود دارد و اینهـا ب

    2کنند. می

                                            
  .٦٨و  ٦٧ های شماره ،٥٩-٥٥و ص  ٥٦ شماره ،٤٨-٤٧، ص٣ج ،جمل من أنساب األشراف ،حمدا ،ی. َبالُذر 1

» شــواهد قطعيــة مــن طريــق رواة آل أبــي ســفيان وأعــداء أهــل البيــت، وكفــى بهــا حجــة ودلــيالً ولهــذا القــول . «2

 .)همان(
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ایـن اخبـار را   جاست که با توجه به سخنان فوق، این ادعـا کـه    یادکرد این نکته به

شود و به همین  اند، کامالً منتفی می هاي مذهبی داشته اند که گرایش کسانی نقل کرده

ابوسـفیان، ایـن اخبـار را     دلیل نقل این اخبار از طریـق آل  جهت محققان کتاب فوق، به

  اند.  معاویه براي شهادت امام را قطعی دانستهنقش حجت و 

  نویسد:   یسه معاویه میق) نیز با تصریح به دس346م( مسعودي

 را ایشـان  ،بود حسن همسر که قیس بن اشعث دختر ،جعده

 را حسـن  بتوانى اگرفریب داد و گفت  را او معاویه .کرد مسموم

 در یزیـد  همسـرى  بـه  را تـو  و دهـم مـى  درهـم  هزار کنى، مسموم

 معاویـه  ،توطئـه  اجـراى  بـر  را او کـه  بـود  هـا وعده همین .آورم می

 جعـده  بـه  را مـال  معاویه داد، انجام را کار این ىوقت و کرد تحریک

 بـه  ،نبود این اگر و دارم دوست را یزید من که داد پیام او به اما ،داد

    1.آوردم درمى او ازدواج به را تو و کردم مى وفا ام وعده

ــن ــی  اب ــاهر مقدس ــن ق355م( ط ــز درای ــوان  ) نی ــت عن ــاره تح ــن ب ــات حس  وف

    نویسد: میعلی بن

از  ،داشـت  سـال  47کـه   حـالی هجري در 49در سال  حسن

ند که ا دنیا رفت. در مورد علت وفات او اختالف است و گروهی برآن

و دیگـران نیـز    را با نوك مسموم نیزه مجـروح کردنـد  پشت پاي او 

پیام داد که اگـر   ،دختر اشعث ،گویند که معاویه مخفیانه به جعده می

پـس او   .آوردیمـ واج یزیـد در درا مسموم کند، او را بـه از حسن

 یزیـد : گفـت  او به معاویه .رساند قتل به و کرد مسموم را حسن

 خـدا  رسـول  فرزنـد  بـراى  که چیزى چطور .دارد جایگاهى ما نزد در

 کـارى  عوضِ در ؟داشت خواهد صالحیت او براى ،نداشت صالحیت

  2به او صد هزار درهم داد. ،ه کرده بودک

                                            
 .٣٤٦ص ،٣، جمروج الذهب و معادن الجوهر ،حسين على بنی، . مسعود 1

  .٥، ص٦ج ،البدء والتاريخ ،طاهر بنی، ا. مقدس2
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 سـعد و حسـن  «نویسـد:   حفـص مـی   بـن  رابـوبک به نقـل از   ق)360م( طبرانیالبته 

کـه معاویـه او را مسـموم    آید  ردم میدر زمان معاویه از دنیا رفتند و به نظر م علی بن

  1.»کرده است

 2را آورده اسـت.  طـاهر مقدسـی   ابـن نیز تقریباً مشابه گزارش  )ق463م( عبدالبر ابن

نویسد:  باره می ایننیز با تصریح به دخالت معاویه در  ق)550م( ابوالحسن قرطبی حنفی

معاویه او را مسموم  ۀبا دسیس ،دختر اشعث ،همسرش .مسموم از دنیا رفت حسن«

   3.»کرد

 بعد از ذکر چند گزارش در چگونگی شهادت امام مجتبـی  )ق571م( عساکر ابن

 لـبعض تلطف قد معاوية كان« نویسد: که در برخی تصریح به نام معاویه شده است، می

ــگ 4.»اً ســم يســقيه أن خدمــه ــدین  جمــالاســت  یفتن ــزّال ــزارش يم ــز همــین گ  و نی

 محمـد  5اسـت.  نقل کردهحضرت را آن به معاویه هاي دیگري درباره سم دادن  گزارش

کند که شهادت امام به دسیسه معاویه انجام  نیز تصریح می )ق 644م( بکر البري ابی بن

اي  بـه گونـه   ق)654م( یحنفـ  يجـوز  سبط ابنها،  اما در بین این گزارش 6.گرفته است

  نویسد:  دیگر از شعبی و جدش این جریان را نقل کرده است. وي به نقل از شَعبی می

پیام داد و گفـت: حسـن را    جعدهگفته: معاویه مخفیانه به  یشعب

 و صد هزار درهـم بـه تـو    متا تو را به ازدواج یزید درآور مسموم کن

یه فرستاد تـا از او  را پیش معاو یحسن از دنیا رفت، کس یبدهم. وقت

 او بـراي  را مـال  معاویـه  کنـد.  وفـا  اش درخواست کند که به وعـده 

 .زید را دوست دارم و امید به زنده بودن او دارمی من: گفت و فرستاد

شـعبی گفتـه:    .آوردم یله نبود، من تو را به ازدواج او درمئاگر این مس

                                            
  .٢٦٩٤ ، شماره٧١، ص٣ج، المعجم الكبير ،سلیمان ی،طبران. 1

ذخائر العقبـى فـي مناقـب  ،حمدی، اطبر  ؛٣٨٩، ص ١، جاإلستيعاب في معرفة األصحاب ،البر، يوسفعبد . ابن2

  .١٤١، ص١، جذوي القربى

  .٣ص ،١ج، التنويه بذوي األحساب التعريف باألنساب و قرطبی، احمد،. 3

  .٢٨٤، ص١٣ج ،دمشق ةتاريخ مد�ن عساکر، علی، ابن. 4

 .٢٥٢، ص٦ج، الرجالتهذ�ب الکمال فی اسماء  ،يوسفی، . مز 5

  . ٢٠٨-٢٠٧، ص٢ج، أصحابه العشرة الجوهرة في نسب النبي و ،محمد ی،لمسان. تِ 6
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 ،دلیل این سخن این است که امام حسن در هنگـام مـرگ خـودش   

 را او شـربت  تـو : گفـت  یم ،که از کار معاویه با خبر شده بود لیحارد

 وفـا ش ا سوگند به خدا که او به وعده .رسید آرزویش به او و ساختی

 هالصـفو جدم در کتاب  .کرد نخواهد عمل اش گفته به و کرد نخواهد

اسـت   یسفیان در تاریخش گفته: جعده همان کسـ  بن گفته: یعقوب

دنیـا)   ي(ا وم کرد و شاعر در این بـاره گفتـه:  که امام حسن را مسم

 فریـب  را مـردم  همـه  تـوانی  ی(که مـ  یشیرینچقدر ! یده یفریب م

؛ کنـی  یبا وجود فشار اندوه، اما باز مردم را به خـود شـاد مـ    )!بدهی

او و شهادت حسـین و   یوفات رسول خدا و وصسبب که به  یاندوه

  1 .مسمومیت حسن بود

ـ  سـماعیل بـن  االدین عماد 2،)ق 655م( الحدید ابی ابن الـدین   شـهاب  3)ق732م( یعل

ــویري ــن 4،ق)733م( ن ــوردي اب ــی  5،ق)749م( ال ــدي حنف ــزي 6،)ق750م( زرن  مقری

اي به نقل این ماجرا و نقـش   هر یک به گونه 8)ق855م( صباغ مالکی بناو  7)ق845م(

  اند.   مستقیم معاویه در آن پرداخته

 تـري از ایـن جریـان داده اسـت. وي     گزارش مفصل ق)1173م( یحنف ياحمد نکر

  :نویسد یمدر جریان مسمومیت امام  حکم درباره نقش مروان بن دستور العلماء کتابدر

حکـم از   بـن  نوشته شده است کـه مـروان   حبیب السیردر کتاب 

معاویه او را فرستاد و دسـتمالى را بـه    .جانب معاویه حاکم مدینه بود

                                            
  .١٩٢ـ ١٩١، صذكرة الخواصت ،يوسف ی،جوز  سبط بن. 1

  .٧، ص١٦ج ،شرح نهج البالغة ،عزالدين ،الحديد یبا بنا .2

  .١٢٧، ص١ج، المختصر في أخبار البشر علی، عمادالدين، ابن. 3

  .١٩٣، ص٥ج، نهاية األرب في فنون األدب ،حمدا، ینوير . 4

  .١٥٨ص ،١ج، الوردي تاريخ ابن ،عمری، ورد  . ابن5

  .٧٨-٧٧ص ،معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول ،محمدزرندی،  .6

إمتـاع األسـماع بمـا للنبـي مــن همـو،  ؛٣٦ص  ،بنـي هاشـم النـزاع والتخاصـم بـين بنـي أميـة و ،حمـدا ی،. مقريـز 7

   .٣٦١ص ،٥ج ،ل واألموال والحفدة والمتاعاألحوا

   .٧٣٦، ص٢ج ،الفصول المهّمة في معرفة األئّمة ی،عل، صّباغ . ابن8



 

 

48 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

 دختر ،جعده ،توانى تدبیرى که مى سم آلوده کرد و به او گفت: به هر

تـا او وجـود حسـن را از    فریب بده را  حسن همسرو  قیس بن اشعث

این دستمال بردارد و به او بگو که اگـر حسـن را از ایـن    با این دنیا 

جهان به جهان دیگر ببرد و این کار مهم را انجام دهد، پنجاه هـزار  

 بـا  مـروان . شـد  خواهـد  یزید همسر زودى به و دهم درهم به او مى

دینه حرکت کرد تا دستور معاویه را انجـام دهـد و   م طرف به سرعت

 ،بـود  اسـماء  او لقـب  کهرا  جعده که برد کار به بسیارى هاى نیرنگ

 امـام  بـه  مخفیانـه  را سـم  و بقبوالنـد  او بهرا  معاویهگفتۀ  وبفریبد 

بـه   حسـن  امـام  آن از پس .کند سرایت او بدن در تا بخوراند حسن

  1باقى شتافت. دیار

نویسان به نقـش مسـتقیم معاویـه در     که مالحظه شد، اوالً، اکثر سیره بنابراین چنان

کسـانی نقـل   از طریق برخی از این اخبار  ،اند. ثانیاً کردهمسمومیت آن حضرت تصریح 

کـه برخـی از    ، بلکـه چنـان  اند اي بر جعل این گونه اخبار نداشته انگیزه آنانکه  اند شده

  نقل شده است.   بیت اهل مخالفانابوسفیان و  از طریق آلاند،  اره کردهشمحققان ا

 2 .براي معاویه نامام حس يخطر بی  

کرد تا وي  خطري معاویه را تهدید نمی برخی معتقدند که از طرف امام مجتبی

عربی یکی از کسانی اسـت کـه بـراي     بخواهد آن حضرت را از سر راه خود بردارد. ابن

خطـري بـراي    تالش فراوانی کرده است. وي معتقد است امام حسن تبرئه معاویه

معاویه نداشت تا وي بخواهد آن حضرت را مسموم کند و به تعبیـر دیگـر، شـهادت آن    

  نویسد: باره می حضرت براي معاویه سودي نداشت. او در این

حسـن معاویـه دسیسـه کـرده     اگر گفته شود در مسموم ساختن 

از دو جهت محـال اسـت: اول اینکـه از     گوییم این مطلب می است،

                                            
  .٥٠، ص٤ج ،دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون ی،عبدالنب ،ی. نكر 1
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عاویه بخواهد وي را جانب امام حسن خطري متوجه معاویه نبود تا م

   1مسموم کند.

  نقد و بررسی

عربی بر اساس تعلقات خود، در صدد انکار کامـل ایـن جریـان برآمـده      هر چند ابن

جاد کـرده  براي معاویه ای ترین مانعی که امام حسن رسد بزرگ است، اما به نظر می

متعهد شده بود که  معاویهبود، معاهده صلح آن حضرت با معاویه بود. طبق این قرارداد 

بـاره  در ایـن  حجـر عسـقالنى   ابن د.انبرگرد امام مجتبىحکومت را پس از خود به 

  :نویسد می

رى از کوفه به قصد جنگ بـا معاویـه   کامام مجتبى به همراه لش

اهل شام به میدان جنگ رهسپار ى همراهبا حرکت کرد. معاویه نیز 

 صـلح  بـه  کار ،...آن وقایعرخ دادن ر و کپس از رویارویى دو لشد. ش

اى در آن میان به امضاى دو طرف رسید که یکـى   نامه صلح و کشید

  2د.بعد از معاویه کسى جز حسن خلیفه نباش که داز مفادش این بو

  :  نویسد مى باره یننیز با نقل اتفاق علما در ا عبدالبر قُرطبى حافظ ابن

ومـت را  حک مجتبـى  حسـن  امـام  کهدارند بر ایننظر علما اتفاق 

دوبـاره بـه    حکومـت  او از پـس  کـه و این فقط به معاویه واگذار کـرد 

  3.، قرارداد در بینشان منعقد شدتوافقاین با خودش برگردد و 

ـ بنابراین طبق معاهده  د و قرار بود معاویه کسى را براى پس از خودش منصوب نکن

 امـام مجتبـی  نامه امضاشده،  پیمانه به برگردد. با توج حکومت به امام مجتبى

معاویه در همـان زمـان   « گفته شده:ترین مانع بر سر راه جانشینی یزید بود؛ زیرا  بزرگ

                                            
  .٢٢١-٢٢٠ص ،پیشین، عبدهللا بن عربی، محمد ابن. 1

ذهبــی،  ؛٥٥ص ،١٣ج ،فــتح البــارى ،حمــداحجــر عســقالنى،  بن(ا». بعــده علـى أن يجعــل العهــد للحســن مــن. «2

 .١٢، ص٢ج ،صابة فى معرفة الصحابهاإل ، احمد ،حجر عسقالنى بنا؛ ٢٦٤، ص٣ج محمد، پیشین،

ال خالف بين العلماء أّن الحسن إنّما سلَّم الخالفة لمعاوية حياته ال غير، ثـّم تكـون لـه مـن بعـده، وعلـى ذلـك . «3

 .)٣٨٧، ص١ج پیشین، يوسف، عبدالبر، (ابن» هما ما انعقد في ذلكانعقد بين
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وجـود امـام حسـن    و  1»ه بـود ، به فکر جانشـینى یزیـد افتـاد   مجتبى حسن حیات امام

تـرین آن   مهـم  د.رح معاویه، مانعى بزرگ بـو براى عملى شدن ط یتااز جه مجتبى

آن، معاویه نبایـد  مفاد با توجه به که  بودو معاویه  قرارداد میان امام مجتبىجهات، 

و اگـر    مجتبى پس از خود کسى را به جانشینى بگمارد و بعد از او حکومت به امام

مطالـب فـوق،    د. حال با توجه بهبرس حسین آن حضرت در دار دنیا نبودند، به امام

  هیچ خطري براي معاویه نداشت؟ توان ادعا کرد که امام مجتبی آیا باز هم می

 مجتبـى  امام کهایناي داشت، جز  براي جانشین شدن فرزندش چه چارهمعاویه 

گاه بـه مرتبـه،    یزید هیچد. عالوه بر این، رو بردارد و آن حضرت را شهید کن را از پیش

تـوان   . بنـابراین نمـی  رسـید  نمـى  حسـن  ماعى امامموقعیت و شخصیت واالى اجت

ترین خطري کـه معاویـه بـا آن مواجـه بـود،       عربی را پذیرفت؛ زیرا بزرگ استدالل ابن

با طرح جانشینی یزید بود و با توجه به موقعیت و جایگاه ویـژه   مخالفت امام حسن

  عملی سازد. هاي خود را توانست نقشه آن حضرت در بین مسلمانان، معاویه هرگز نمی

یاد کرد این نکته بجاست که عهدشکنی و نقض پیمان چنان در نزد خداوند زشـت  

بلکه حتی بـه   2شکن هشدار داده، و عظیم است که نه تنها به ایجاد نفاق در قلب پیمان

  رعایت پیمان با مشرکان دستورهاي متعدد و مؤکد داده شده است.

  برنامه معاویه براي جانشینی یزید

 ، در اندیشـه معاویـه از زمـانی کـه حکومـت خـود را تثبیـت کـرد       کر است شایان ذ

کثیـر   ابـن  شـد.  جود برخی افراد مانع از انجـام ایـن کـار مـی    عهدي یزید بود، اما ووالیت

ولـی   عنوان ولیعهد فراخواند، ا یزید بهبه بیعت ب 56معاویه مردم را در سال «نویسد:  می

  3.»دشعبه گرفته بو بنمغیرة این تصمیم را پیش از آن در زمان حیات 

                                            
 .١٩٤ -١٩١ص ،١ج ،اإلمامة والسياسه ،عبدهللا ه،قتيب . ابن1

  .٧٥آ�ه )،٩(. سوره توبه2

 . ٥٦حوادث سال  ،٨٦، ص٨ج پیشین، ،اسماعيل ،كثير بنا. 3
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معاویه در زمان حیات حسن به بیعت براي یزیـد  «نویسد:  عبدالبر قرطبی نیز می ابن

کـردن  بر عملی علنی نکرد و تصمیم ولی آن را تا زمان رحلت حسن ،اي کرده بود اشاره

  1.»آن نگرفت

 ترین مشکل در به خالفت رساندن یزید، وجود امـام مجتبـی   در حقیقت بزرگ

 زمـان  هـاى شخصـیت  تـرین هقـیس، از برجسـت   بـن  حنفا که بر سر راه یزید بود؛ چنان

 اسـت،  زنـده  على بن تا زمانى که حسن« د:یگودر چنین وضعیتى به معاویه مىمعاویه، 

اهنـد داد و تـن بـه بیعـت بـا او      نخو رضـایت  یزیـد  جانشـینى  بـه  عراق و حجاز مردم

  2.»دهند نمى

تأثیر شگرفی در انحطاط جامعه اسالمی ایجـاد کـرد   انتصاب یزید به خالفت چنان 

  نویسد:   کند و می که حسن بصري این عمل معاویه را نوعی خطاي بزرگ تلقی می

معاویــه چهــار خصــلت داشــت کــه اگــر فقــط یکــی از آنهــا را  

  تش کافی بود:داشت، براي هالک می

تـا آنکـه    ،اول: خود را به کمک سفیهان بر دوش امت سوار کرد

 امـت بـا آنکـه در میـان امـت اصـحاب پیـامبر       با شورت بدون م

  بر آنها استیال یافت. ،صاحبان فضیلت بودند

پوشـید و   که حریر میرا دوم: او پس از خود فرزند دائم الخمرش 

  خلیفه قرار داد. ،نواخت موسیقی می

فرمـود   بـا آنکـه پیـامبر    ،سوم: زیاد را فرزند ابوسفیان دانست

  ».و للعاهر الحجرالولد للفراش «است: 

واي بر او از کشتن حجر  .عدي را به قتل رساند بن چهارم: حجر

    3!و اصحابش

                                            
 . ١٤٢، ص١ج پیشین، يوسف، عبدالبر، ابن. 1

 ی،دينـور ه قتيبـ ابـن(» العـراق ال يرضـون بهـذا وال يبـايعون ليزيـد مـا كـان الحسـن حّيـاً إّن أهل الحجـاز وأهـل . «2

 .١٩١، ص١ج، پیشین ،عبدهللا

 .٢٧٩، ص٥ج ،تاریخ طبری ،ریجر  محمد بن ،یطبر  .3
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  مخالفین جانشینی یزید

نیز داشت که معاویه برخـی از ایشـان را از سـر راه    جانشینی یزید مخالفین دیگري 

خود برداشت تا راه را براي خالفت فرزندش هموار سازد، بـه طـور خالصـه بـه نـام و      

  کنیم. ضع برخی از این مخالفین اشاره میموا

ابـوالفرج   .یزید مخالف بود جانشینیبود که با  وي از کسانی: وقاص ابی . سعد بن1

  نویسد: باره می) در اینق356م(اصفهانی 

هنگامى که معاویه قصد کرد که براى خالفت بعد از خودش بـه  

وقـاص   بـى ا بـن  نفع یزید از مردم بیعت بگیرد، بـراى حسـن و سـعد   

 روز چنـد  فاصـله  به هاهر دوى آن .توطئه چید و مخفیانه سم فرستاد

  1.رفتند دنیا از

لشـکري از  «توانـد مقصـود معاویـه را از جملـه      البته چنین رفتاري با مخالفان مـی 

  2نشان دهد.» عسل

از دیگر مخالفان والیتعهدي یزید، عبـدالرحمان فرزنـد   : بکر ابی . عبدالرحمان بن2

    :نویسد میباره در ایناثیر  ابن .بود ،در عایشهبراو ابوبکر 

اي گفـت: امیرمؤمنـان (معاویـه)     در خطبـه  ،مروان، والی مدینـه 

را بــه جانشــینی خــود بــر شــما برگزیــده اســت.   ،یزیــد ،فرزنــدش

هم تو و هم معاویـه دروغ   ،دالرحمان برخاست و گفت: اي مروانعب

یـد و فقـط قصـد    ا گویید. شما خیري براي امت محمـد نخواسـته   می

کـه هـر یـک از شـما بمیـرد، دیگـري از        اي گونه پادشاهی دارید؛ به

خاندان شما جاي او را بگیرد. بعد از این اعتراض، مأموران حکومـت  

پنـاه   ،عایشه ،خواهرش هل دستگیري او بودند که وي به خانبه دنبا

  3برد و عایشه از او دفاع کرد و صریحاً مروان را لعن کرد.

                                            
دّس معاوية إليه حـين أراد أن يعهـد إلـى يزيـد بعـده، وإلـى سـعد بـن أبـي وقـاص سـماً فماتـا منـه فـي أيـام  و. «1

  . )٤٩، ص١٦، ج، پیشینعزالدين ،الحديد یبا بنا؛ ٦٠، صمقاتل الطالبیین ،ابوالفرج ،یاصفهان(» متقاربة

 . ٣٩١، ص٥٦ج پیشین، عساکر، علی، ابن؛ ٢٨٧ص، ٢ج پیشین، ،حمدا ،یَبالُذر ( »إن � جنوداً من العسل«. 2

  ق.٥٦، وقایع سال ٢٥٠، ص٣، جالتاریخ يالکامل فاثیر جزری، ابوالکرم،  ابن. 3
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در ابتدا مبلغ صد هزار درهم براي او فرسـتاد تـا وي   اي جلب رضایت وي برمعاویه 

پـس از  » فروشـم.  من دینم را به دنیایم نمـی « عبدالرحمان در پاسخ گفت: ، امارا بخرد

    1مدتی نگذشت که عبدالرحمان به صورت مشکوکی از دنیا رفت. ،آن

ـ   برخی از مورخین تصریح کرده است شایان ذکر ل از مـرگش بـه   اند که معاویـه قب

تصمیم دارم تو را به قتل قسم به خدا  والله لقد َهَمْمـُت اَن اَْقُتلَـَک؛«گفت:  عبدالرحمان

  2اش را یافتند. پس از این تهدید مدتی نگذشت که جنازه .»برسانم

داران لشکر معاویه بـود و   ترین پرچم عبدالرحمان از بزرگ: خالد . عبدالرحمان بن3

 .باعـث خشـم معاویـه شـده بـود     خاصی داشتند. همـین عالقـه    مردم شام به او عالقه

  نویسد: می  باره این عبدالبر در ابن

خواست براي یزید از مـردم بیعـت بگیـرد. وي بـراي      معاویه می

ام و  مـن دیگـر پیـر شـده     ،مردم شام خطبه خواند و گفت: اي مردم

ام که سرپرستی شـما را   مرگم نزدیک شده است و به این فکر افتاده

بعد از خودم به کسی بسپارم که وحدت شما را حفـظ و حکومـت را   

پس رأي و نظر خودتان را  .اداره کند. من نیز فردي مثل شما هستم

خالد را به جانشینی  بن باره بگویید. همه گفتند: ما عبدالرحمان در این

  کنیم. شما انتخاب می

ولـی   ،ی خود را مخفی کـرد ناراحتناگوار بود و رأي و نظر مردم براي معاویه، بسیار 

طبیبـی  معاویـه  تصمیم جدي براي رفع این خطر گرفت. وقتی عبدالرحمان بیمار شـد،  

براي معالجه او فرستاد و به طبیـب دسـتور    ،داشتخود یهودي را که جایگاه خاص نزد 

بـه  ولـی   ،شده براي عبدالرحمان سمی کشنده قرار دهدداروهاي تجویزمیان داد که در 

طبیب یهودي نیـز طبـق    .شود که عبدالرحمان بر اثر بیماري درگذشته استگفته مردم 

  :  نویسد نام طبیب میبا تصریح به عساکر  ابن 3دستور عمل کرد.

                                            
  . ٢٨٥، ص٢، جپیشین يوسف، عبدالبر، ابن. 1

  . ٢٢٦، ص٤، ججریر، پیشین طبری، محمد بن. 2

 . ٤٠٩، ص٢ج ،پیشین يوسف، عبدالبر، ابن؛ ١٧٢، صخبار الطوالاأل داوود،  د�نوری، احمد بن. 3
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دسـتور داد کـه بـراي قتـل     (طبیب یهـودي)  آثال  معاویه به ابن

اي بکشد و پاداش این کـار را معـاف شـدن غیـر      عبدالرحمان نقشه

آثـال طبـق    ت و عـوارض قـرار داد. ابـن   مسلمانان از پرداخت مالیـا 

در حمـص   خالـد را مسـموم کـرد و او نیـز     بـن  دستور، عبـدالرحمان 

  1داد خود عمل کرد.درگذشت و معاویه به قرار

 ،او را به پدرش ابوسفیان منسوب کـرد  زیاد شخصی بود که معاویه: ابیه . زیاد ابن4

اي به معاویه نوشت کـه بـراي    مهرو در نا از این .ولی زیاد از مخالفان خالفت یزید بود

  گفت: ،وقتی نامه به معاویه رسید معرفی یزید شتاب مکن.

به من خبر رسیده اسـت کـه ایـن شـخص      2واي بر فرزند عبید!

نـد جانشـین مـن    توا ریاست دارد و خیال کرده است کـه مـی   هانگیز

کـنم و   انتساب او را به پدرم ابوسفیان نفی مـی  ،باشد. به خدا سوگند

برم و او را به مادرش سمیه و پـدرش عبیـد    معه آبرویش را میدر جا

  3گردانم. برمی

اي نگذشـت   جانشینی یزید، هفته هها دربار ز رد و بدل شدن این حرفسرانجام بعد ا

آمد و به مرگ او انجامید و مردم گفتند کـه او بـه   پدید ابیه  بن که زخمی در دست زیاد

دم نیز احتمـال قـوي دادنـد کـه زیـاد از جملـه       طاعون مبتال شده است. بسیاري از مر

  4والیتعهدي یزید برداشت. سموم کرد و از سر راهکسانی است که معاویه او را م

 3جنگطبیعی  تضاي، اق. کشتن مخالف  

بر ایـن اعتقادنـد کـه مسـمومیت      ،برخی دیگر براي سرپوش گذاشتن بر این قضیه

ی است؛ زیرا در هر جنگـی هـر   از جانب معاویه اقتضاي طبیعی هر جنگ امام حسن

از منکـرین   تیمیه کـه یکـی   ابنیک از طرفین، خواهان از بین بردن طرف دیگر است. 

                                            
  . ١٦٣، ص١٦، جعساکر، علی، پیشین ابن. 1

 کنند.  می . عبید، نام �کی از �درانی است که ز�اد را به او منسوب2

  . ٢٢٠، ص٢، جتاریخ �عقوبی ،اسحاق احمد بن ،یعقوب�. 3

 . ٢٠٣، ص١٩، جپیشین عساکر، علی، ابن ؛٤٩٦، ص٣، جپیشین ،محمد ،ی. ذهب4



  

 

55 

�قد
 ی

 ید�ی� �د
س��  ی

 ان
 ���� ��ن  مام 

ت ا
�ھاد ب 

� با
 ی

 

معاویه در نقش میه، با تنزل از موضع انکار خود درباره ا این جریان است، در دفاع از بنی

  نویسد: می شهادت امام مجتبی

 .اسرائیل نبود ینتر از جرم ب تر و بزرگ امیه سنگین یهمانا جرم بن

جنـگ   بابـت دسـتور داد، از  حسن معاویه که به مسموم ساختن کار 

 ی) بـود و یزیـد نیـز جرمـ    دیگـر (قتـال دو طرفـه    یبـا بعضـ   یبرخ

ـ   سنگین ـ   شـت؛ اسـرائیل ندا  یتـر از بن اسـرائیل پیـامبران را    یزیـرا بن

  1.تر از کشتن پیامبران نیست ن بزرگکشتند و کشتن حسی یم

از روي  ست دسیسه معاویه در مسمومیت سـبط پیـامبر  وي همچنین معتقد ا

  نویسد:   تیمیه در این باره می تأویل و اجتهاد صورت گرفت. ابن

ــال بعضــهم بعضــاً  ــاب قت ــال المســلمين   فهــو مــن ب كمــا تقــدم وقت

تكفيــر بعضــهم  بتأويــل و بعضــهم بعضــاً  ســّب  بتأويــل و بعضــهم بعضــاً 

2.إال ضّل  لواجب فيه وبتأويل باب عظيم ومن لم يعلم حقيقة ا بعضاً 
   

پـذیرش ضـمنی دسـت داشـتن معاویـه در       ،این موضع از طرفـی شایان ذکر است 

باشـد؛   عی جلوه دادن این جنایت مـی طبیدیگر، و از طرفی  استمسمومیت آن حضرت 

کشتن و از بین بردن مخالفین  ،اقتضاي هر جنگیمعتقد است تیمیه در حقیقت زیرا ابن

به این امر بود و از این جهت گناهی بر گردن او نیسـت؛ زیـرا    ناچار و معاویه هم است 

  این کار وي از روي اجتهاد و تأویل بود.

  نقد و بررسی

تیمیه در حقیقت تأیید دیدگاه کسانی است که قائل به دست داشـتن   سخن ابن ،اوالً

  اند. شده معاویه در مسمومیت امام حسن مجتبی

عی جلوه دادن نقش معاویـه در شـهادت امـام، داراي    تیمیه براي طبی گفتار ابن ،ثانیاً

اي است؛ زیرا اگر بخواهیم دو طرف جنگ را براي کشتن طرف مقابـل   اشکاالت عمده

موجه جلوه دهیم، دیگر هیچ گناهی بر عهده کفار و مشرکین نخواهد بود که بارهـا بـا   

                                            
  .٢٢٥، ص٢ج تیمیه، احمد، پیشین، ابن. 1

 .  ٤٦٩، ص٤ج همان،. 2
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خی با برخی قتال بر و خواهان قتل آن حضرت بودند؛ زیرا از باب  جنگیده پیامبر

که این مطلب مخالف نص صریح قرآن اسـت کـه خداونـد جایگـاه      حالیبوده است. در

     1کفار و مشرکین را جهنم دانسته است.

تیمیـه حاضـر    از روي تأویل بود، آیـا ابـن   عالوه بر این، اگر قتلِ سبط پیامبر

  در کند؟    و کسانی که با خلیفه اول جنگیدند، صا» اهل رده«است همین حکم را براي 

 4نري امام حسیی. عدم پیگ  

مسـمومیت و شـهادت    اند از آنجا که امـام حسـین   ادعا کردهبرخی از متأخرین 

دکتـر  گیري نکرد، پس اخبار مسـمومیت جعلـی اسـت. از ایـن رو      را پی امام حسن

دلیل بر جعل ایـن اخبـار اسـت. وي     معتقد است سکوت امام حسین جمیل مصرى

  :  نویسد می

مسمومیت حسن از جانب معاویه یا یزید جعل گردیـد... .  جریان 

شود این قضیه در آن زمان چندان شایع نبوده اسـت؛ زیـرا    معلوم می

ما در جریان قیام حسین هیچ اثري از آن (ادعاي امام حسین مبنـی  

  2بینیم. خواهی برادرشان)، یا از درشتی حسین با معاویه نمی بر خون

  بررسی نقد و

کـه   چنـان  ؛بـود  امام حسنخود سفارش علت  به امام حسینگیري  عدم پی

  اند: باره نوشتهدر اینمورخین 

زمانی که بیماري حسن شدت گرفت، به برادرش حسین فرمود: 

ولی مثل این بار مسموم نشـده   ،ام بار مسموم شده سهمن  ،اي برادر

: ال کردؤسحسین  است. بودم. جگر من (بر اثر این سم) بیرون آمده
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 ثم حدث افتعال قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد... ويبدو أن افتعال هذه القضـية لـم يكـن شـائعاً « .2

(مصــری، جمیــل » ســين لمعاويـةمـن الح فــى قضـية قيــام الحســين، أو حتـى عتابــاً  آنـذاك، ألننــا ال نلمـس لهــا أثـراً 

 .)٤٨٢ص ،الحروب األهلية أثر أهل الكتاب فى الفتن وعبدهللا، 
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 الؤسـم داد؟ حسـن فرمـود: بـراي چـه سـ      تو چه کسی به ادرم، بر

  1.خواهی با آنها بجنگی؟ آنها را به خدا واگذار می کنی؟ آیا می

  گیري نکرد. این قضیه را پی ،بنا بر وصیت امام حسن بنابراین امام حسین

 خوشحالی معاویه از شهادت امام حسن  

عاویـه را در شـهادت امـام    یکی دیگر از مسائلی کـه باعـث شـده همگـان نقـش م     

قطعی بدانند، خوشحالی و سـجده معاویـه در شـهادت آن حضـرت اسـت.       مجتبی

اند وقتی خبر شهادت آن امام همام به معاویه رسـید، وي   بسیاري از مورخین نقل کرده

آورد! برخـی   خود شد که تکبیرگویان و با شادمانی سجده شکر به جاي  چنان از خود بی

  اند: ن زمینه نقل کردهاز مورخین در ای

خبر شد، صداى تکبیـرش  ى که معاویه از وفات امام حسن بازمان

 ،فاخته .مردم شام به پیروى از او تکبیر گفتند .از کاخ سبز شنیده شد

چـه  بـراي   !به او گفت: چشمت روشن ،همسر معاویهو دختر قریظه 

اى فاخته گفت: آیا بـر  .تکبیر گفتی؟ معاویه گفت: حسن از دنیا رفت

 بـه  ،قسـم  خدا به: گفت معاویه ى؟!یگو مردن فرزند فاطمه تکبیر مى

 راحـت  و آسـوده  قلـبم  ولى، نگفتم تکبیر او مرگ در شادمانىسبب 

معاویه به او گفـت: آیـا از اتفـاقى     .عباس بر معاویه وارد شد ابن .شد

 چـه  دانم نمى: گفت عباس ابن داري؟ خبر ،افتاده ات که براى خانواده

 و تکبیـر  خبـر  و بیـنم  ن و خندان مـى شادما را تو ولى ،تادهاف اتفاقى

 عبـاس ابـن . رفـت  دنیـا  از حسن: گفت معاویه. ام شنیده را تو سجده

 اى ). گفـت  بـار  سـه  را جمله این( کند رحمت را ابومحمد اخد: گفت

بست (او را در قبر تـو   نخواهد را تو قبر او قبر خدا به سوگند معاویه،

 اگـر  .افزود نخواهد تو عمر بر او، عمر شدن کم و نخواهند گذاشت)

به پیشواى پرهیزگاران  قبل از او ،زده شدیم مصیبتم حسن اما به ما

                                            
 .٢١، ص٢ج ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ی،عل ی،جزر  اثير  ابن. 1
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 را دورى ایـن  خداونـد  وشـده بـودیم   زده  مصیبتو انگشتر پیامبران 

خداوند جانشین او بـر مـا    و داد خواهد تسکین را اندوه این و جبران

  1.خواهد بود

خوشـحالی معاویـه حتـی مـورد اعتـراض همسـر وي و       کـه مالحظـه شـد،     چنان 

و  3)ق328م( عبد ربه اندلسـی  ابن 2،)ق276م( قتیبه دینورى ابنگیرد.  عباس قرار می ابن

نیز خوشحالی وي را بـه طـور مفصـل ذکـر      خطب العرب جمھرةدر  احمد زکى صفوت

  4اند. کرده

  :  نویسد یمباره  در این نیز يزمخشر

 یاو و کسانم حسن به معاویه رسید، که خبر شهادت اما یهنگام

عبـاس  گاه ابن جاى آوردند. آن هکه در اطراف او بودند، سجده شکر ب

معاویه به وى گفت: آیا امام حسـن مـرد؟ گفـت:     .وارد شدمعاویه بر 

اي پســر زن  .اى جــاى آورده هام ســجده شــکر بــ آرى، مــن شــنیده

رسیدن نهاد، فرا قبر تو نخواهندبدن او را در  ،خوار، به خدا قسمجگر

   5مرگ او موجب طول عمر تو نخواهد شد.

 طبري تاریخ و سعد دستبرد به تاریخ ابن  

چندان  معاویه در به شهادت رساندن امام مجتبی ، دسیسهکه مشاهده شد چنان

از  هـر چنـد برخـی    ؛انـد  نویسـان بـه ذکـر آن پرداختـه     اکثر سیره که تقریباً مشهور بود

عتـراف  بـه ا . انـد  آمـده  صدد حذف این حقـایق بـر  درامیه  ي بنیوابستگان به پایگاه فکر

                                            
 احمد، خلکان، ابن؛ ٢٨٢، ص١ج پیشین، ،محمد ی،لمسان؛ تِ ١٦٥، ص١ج ،سمعون أمالی ابن سمعون، محمد، ابن. 1

  .٦٦، ص٢ج ،انباء أبناء الزمان وفیات األعیان و 

  .١٤٢، ص١ج پیشین، ،عبدهللا ه،قتيب . ابن2

عباس، وكان معه في الشام، فعزاه وهو ولّما بلغ معاويَة موُت الحسن بن علي خر ساجداً �، ثم أرسل إلى ابن. «3

  .)١٢٥، ص٢ج، العقد الفريد ،عبدربه ابنی، ندلس(ا» ُمستبشر

» لحسن بن علی رضی هللا عنه أظهر الفـرح والسـرور حتـى سـجد وسـجد مـن کـان معـهلّما بلغ معاو�ة نعی ا. «4

  .)٩٩، ص٢، ججمهرة خطب العرب احمد، (صفوت،

  مايتصل به من ذكر القبر. ، باب الموت و٤٣١، ص١جپیشین،  جارهللا، زمخشری،. 5
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مسـموم شـدن    شو طبـري در تـاریخ   الطبقات الکبريسعد در  ، ابنبرخی از اندیشوران

 ایـن  (!)دار ي امانـت ها دست اما اند، به دستور معاویه را نقل کرده یامام حسن مجتب

  .اند کرده حذف کتاب دو این از را مطلب

 سعد در کتاب طبقاتش ابن«نویسد:  سعد می به نقل از ابنق) 654م( يجوز سبط ابن

بـه   را مسموم کرد؛ زیرا او و برادرش حسـین  نگفته: معاویه چندین بار امام حس

  1.»آمدند شام می

موجود  سعد ابنطبقات باید این مطلب در  ،جوزي بنا با وجود چنین گزارشی از سبط

  تاب اثري از این گزارش تاریخی نخواهیم یافت.به این ک شد، ولی امروزه با مراجعهبا

 تـاریخ طبـري  نیز بـا تصـریح بـه ذکـر ایـن مطلـب در       ) ق 668م( سعدى خزرجى

  نویسد:   می

علـى در زمـان معاویـه     بـن  آمده است که حسن تاریخ طبرىدر 

بود، مخفیانه بـراى   كمعاویه که باهوش و زیر .نیا رفتمسموم از د

م حسن بود، شربتى فرستاد و بـه او  دختر اشعث که همسر اما ،جعده

 گفت که اگر حسن را بکشى، تو را بـه ازدواج یزیـد درخـواهم آورد.   

هنگامى که حسن از دنیـا رفـت، کسـى را فرسـتاد کـه معاویـه بـه        

 بخـل  یزید، مورد در من: گفت جواب در معاویه .کند عمل اش وعده

  2.)سپارم ینم هرکس دست به را او( ورزم یم

 طبرى تاریخ کنونى هاى در چاپنیز متأسفانه این مطلب شود،  ه میکه مشاهد چنان

    !است شده حذفو از این کتاب  ندارد وجود

                                            
سـبط (» م هـو و أخـوه الحسـینألنّـه کـان �قـدم علیـه الشـا ؛سـّمه معاو�ـه مـراراً  :الطبقاتو قال ابن سعد في «. 1

   ).١٩٢ـ ١٩١، صپیشین ،يوسف ی،جوز  بن

في أيام معاوية وكان عند معاوية كمـا  و في تاریخ الطبري أّن الحسن بن علي رضي هللا عنهما مات مسموماً . «2

 قيل دهاء فدس إلى جعدة بنت األشعث بن قيس وكانت زوجة الحسـن رضـي هللا عنـه شـربة وقـال لهـا إن قتلـت

» سن زوجتك بيزيد، فلما توفي الحسن بعثت إلى معاوية تطلب قوله فقـال لهـا فـي الجـواب: أنـا أضـّن بيزيـدالح

  ).١٧٤، ص١ج ،عيون األنباء في طبقات األطباء ،حمدا ،یخزرج یسعد (
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 بندي جمع  

دست معاویه از قضایاي مسلمی اسـت کـه کمتـر     به مجتبیحسن امام شهادت 

بـاره  درمتعـدد اندیشـمندان    هاي گزارش .تفاوتی بگذرد مورخی توانسته از کنار آن با بی

ـ د این امر است که معاویؤم، شهادت رساندن امام مجتبیبه  ازمعاویه  هانگیز بـه   هی

پـیش رو دارد و  انـع بزرگـی   والیتعهـدي یزیـد، م  طرح واجراي براي  دانست خوبی می

د که از دو جهـت طـرح معاویـه را بـا مشـکل      بو نخستین مانع، وجود امام مجتبی

   :کرد مواجه می

عى آن حضرت بـود کـه در مدینـه از جایگـاه     شخصیت و موقعیت اجتما :جهت اول

  اى برخوردار بودند. ویژه

آن، مفـاد  و معاویه بود کـه بـا توجـه بـه      جهت دوم: قرارداد میان امام مجتبى

معاویه نباید پس از خود کسى را بـه جانشـینى بگمـارد و بعـد از او حکومـت بـه امـام        

  برسد. مجتبى

بـا   ن مواجه بود، مخالفت امام حسنبا آترین خطري که معاویه  بنابراین بزرگ

ـ  آن حضـرت در بـین    ا توجـه بـه موقعیـت و جایگـاه ویـژه     طرح جانشینی یزید بود و ب

همسر  با فریفتن لذا هاي خود را عملی سازد. وانست نقشهت مسلمانان، معاویه هرگز نمی

 نیز دستور معاویه را اجرا کرد و آن حضـرت را  ی براي وي فرستاد و اوسمآن حضرت، 

  .به شهادت رساند ،اویه فرستاده بودکه مع يبا زهر
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 وفاة بعد الصحابة مواقف تحقيق في القواصم من العواصم :بوبكرا عبدهللا بن ، محمدمالكی عربی بنا .١٢

، چاپ دوم ،دارالجيلبیروت: ، یاستانبول مهدی و محمود الخطيب الدين ، تحقیق: محبالنبي

  ق.١٤٠٧

  م.١٩٩٥دارالفكر، بیروت:  ،دمشق مدينة تاريخ :حسن بن علی عساکر، ابن .١٣

  ق.١٣٢٥مطبعة الحسینیة المصر�ه، مصر:  ،البشر أخبار في المختصر :سماعيلا دالدينعما  ،یعل بنا .١٤

الكتـب دار بیـروت: تحقيـق: خليـل المنصـور،  ،السياسـة اإلمامـة و :مسـلم هللا بنعبد ،یدينور  هقتيب ابن .١٥

  ق.١٤١٨، العلمية

  ق.١٤١٩ سوم چاپ دارالفكر،بیروت:  ،النهاية و البداية :عمر بن اسماعيل ،كثير بنا .١٦

  ق.١٤١٧چاپ اول، ، الكتب العلميةدار بیروت:  ،الوردي تاريخ ابن :مظفر عمر بن، یورد  ابن .١٧

، ترجمه: سید هاشم رسولی محالتی، تهران: صدوق، مقاتل الطالبیینحسین:  ابوالفرج اصفهانی، علی بن .١٨

  ش.١٣٥٠

  م.١٩٨٦دارالمشرق، بیروت: ، العقد الفريد: عبدربه ابن، یندلسا .١٩

  ق.١٤٠٧، چاپ سوم : دارالفکر،بیروت، بخاري صحيح :سماعيلا نب محمد ،بخاری .٢٠

بیــروت: ، یزركلـريــاض  ، تحقيـق: ســهيل زكـار وجمــل مــن أنسـاب األشــراف :يحيـى حمـد بــنا ،یَبـالُذر  .٢١

  ق.١٤١٧ ،چاپ اول، الفكردار 

ر�اض:  ،یمحمد تونجتحقیق:  ،أصحابه العشرة الجوهرة في نسب النبي و :بكر یبا محمد بن ،یلمسانتِ  .٢٢

  ق.١٤٠٣ ،چاپ اول ،التوزيع الطباعة و دارالرفاعي للنشر و
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بیـروت: رنـؤوط، اتحقيـق: شـعيب  ،بلبـان حبان بترتيب ابن صحيح ابن :حبـان محمد بن ،یبست یتميم .٢٣

  ق.١٤١٤ ،چاپ دوم، مؤسسة الرسالة

عطـا،  عبـدالقادر مصـطفى ، تحقيـق:الصـحيحين علـى المسـتدركعبـدهللا:  بن نيشـابوری، محمـد حاكم .٢٤

  ق.١٤١١ العلمية، چاپ اول، وت: دارالكتببیر 

  م.١٩٦٠، قاهره: وزارة الثقافة و االرشاد، االخبار الطوالداوود:  د�نوری، احمد بن .٢٥

السالم تحقيق: عمر عبد ،األعالم وفيات المشاهير و تاريخ اإلسالم و :عثمان حمد بنا محمد بن ،یذهب .٢٦

  ق.١٤٠٧ ،چاپ اول ،دار الكتاب العربيبیروت: تدمرى، 

بیروت:  العرقسوسي، نعيم محمد شعيب األرناؤوط، :تحقيق ،النبالء أعالم سير :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٧

  ق.١٤١٣ ،چاپ نهمالرسالة، مؤسسة

مشهد: مجمع البحوث ، معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسولیوسف:  محمد بنی، حنفزرندی  .٢٨

  ق.١٤٢٢االسالمیه، 

چـاپ  األعلمـي، مؤسسـةبیـروت:  ،األخيـار و نصـوص األبـرار ربيـع :جـارهللا عمـرو بـن محمود ،زمخشری .٢٩

  ق.١٤١٢،اول

  ق.١٤٠١ ،مؤسسة أهل البيتبیروت:  ،تذكرة الخواص :يوسف ،یجوز  سبط بن .٣٠

تبة دار مكبیروت: قيق: نزار رضا، ، تحعيون األنباء في طبقات األطباء :قاسم حمد بنا ،یخزرج یسعد  .٣١

  .تا بی ،الحياة

  .تا یب العلمیة، المکتبةبیروت: ، العرب خطب جمهرة :زکی حمدا صفوت، .٣٢

 ،مكتبة الزهراءموصل:  ی،عبدالمجيد سلف بن یتحقيق: حمد ، المعجم الكبير :حمدا سليمان بن ی،طبران .٣٣

  ق.١٤٠٤، چاپ دوم

  ق.١٤٠٧ العلمية، دارالكتببیروت:  ،طبرى تاريخجریر:  محمد بن طبری، .٣٤

  تا. ، بیدارالكتب المصريةمصر:   ،ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى :هللاعبد حمد بنا ،یر طب .٣٥

  تا. جا بی بی ،األحساب بذوي و التنويه باألنساب التعريف :محمد بن حمدا ،حنفی قرطبی .٣٦

، چاپ اول ،مؤسسة الرسالةبیروت:  ،بشار عواد معروف :، تحقيقتهذيب الكمال ی:زك يوسف بن ،یمز  .٣٧

  ق.١٤٠٠

  ق.١٤١٠ الدار، ، مد�نه: مكتبةاألهلية و الحروب الفتن في الكتاب أهل أثر عبدهللا: جميل مصری، .٣٨

  تا. بی ،مكتبة الثقافة الدينيةبورسعیدـ مصر:  ،التاريخ البدء و :طاهر بنا ،یمقدس .٣٩

  تا. بیالمطبعه العلمیه، نجف:  ،هاشم بني أمية و التخاصم بين بني النزاع و ی:عل حمد بنا ی،مقريز  .٤٠

ــ: .٤١  :، تحقيقالمتاع الحفدة و األموال و من األحوال و يمتاع األسماع بما للنبا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ق.١٤٢٠، چاپ اول ،دارالكتب العلميةبیروت:  ،یالحميد نميسمحمد عبد

 ، چـاپ اول،دارالكتـب العلميـةبیـروت:  ،نهايـة األرب فـي فنـون األدب :عبـدالوهاب حمـد بـنی، انوير  .٤٢

  ق.١٤٢٤

 ق.١٤٠١ دارالفكر،بیروت:  ،مسلم صحيح :حّجاج بن مسلم ،نیشابوری .٤٣

  ق.١٣٧٩، بیروت: دارالصادر، تاریخ �عقوبیاسحاق:  �عقوبی، احمد بن .٤٤

  

  


