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چکیده:
جَعْل حدیث یكی از آسیبهای است که جامعۀ اسالمی از دوران پیامبر بدان دچاار داد و ازجه اه
اهداف آن ،ترور دخصیت پیشوایان دینی و سیاسی بوده است .امام حسن از کسانی است که تیر
مسهوم جعل حدیث ،سیرۀ انسانساز و الگوآفرین ایشان را وارونه ج وه داده است .در منابع فارییین
با طرق مخت ف از امام صادق نیل دده که ایشان پیوسته زن ستانده و طاالق مایداده اسات .در
برخی منابع نیزا بدون یادکرد سندا تعداد ههسران ایشان تا سیصد تن دهارش دده است .داواهد
حكایت از آن دارند که خاستگاه جعل این احادیث منصور عباسی است ،زیرا تاریخ دهادت میدهاد او
نخستین کسی است که این اتهام راا پس از سرکوب قیام سادات حسنیا به امام حسن نسابت
داد .بررسیهای رجالی و درایهای اسناد روایات نیز نشان میدهد که برخی از این روایات اساساً فاقاد
سند بود و ارزش روایی ندارد ،باقی روایات نیز به دو تن در دیعه به نامهای عبداهلل سنان و یحیی بن
ابیالعالء الرازی و یک نفر در اهل سنت به نام حاتم بن اسهاعیل منتهی مایداود .تحیییاات نشاان
میدهد که احتهال جعل حدیث و وارد ساختن روایات یاددده به وسی ۀ حكومات در کتاب حادیدی دو
راوی دیعه وجود دارد ،و در مورد راوی اهل سنت نیز به دلیل نیل مرسل از اماام صاادق احتهاالی
مشابه میرود .روایات از نظر محتوا نیز در تعارض جدی با ادلۀ نی ی و عی ی است.
کلیدواژهها :امام حسن ،مطالقیت ،جعل حدیث ،بنیعباس.
* استادیار دانشگاه شاهدrasulmohamadjafari@yahoo.com /
** دانشآموخته کارشناسارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدa.lezgi@yahoo.com /
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مقدمه
یکی از آفتهایی که امت اسالمی بددان دادار شدد ،جعد حددیث و انتسدا آن بده
معصومان با انگیزههای مختلف سیاسی ،مذهبی و ...بود ،ساختن حدیث و انتسدا
دارد .دامنۀ احادیث برساخته تا بدانجا ادامه یافت که رسدوخ خددا در حیدا خدود
زبان اعتراض گشوده و واضعان و جاعالن را به آتش دوزخ وعدده داد(۱.سدید رضد ،
۱۱۱۱ق ،ص /235صدوق۱۱۴۱ ،ق ،ج ،3ص )3۱3یکی از انگیزههای دهشتناک جعد
حدیث ،ترور و تخریب شخصیتی پیشوایان دینی بوده است .امدام حسدن ازجملده
کسانی است که هدف پیکان این غرض فاسد قرار گرفت.
در جوامع روایی فریقین و کتا های سدیره و رجداخ ،بده امدام حسدن نسدبت
«مطالق» دادهاند؛ مطالق بر وزن مِفْعاخ ،صیغۀ مبالغده است(.اسدترآبادی۱2۳5 ،ق ،ج،2
ص )۱3۱لغتنویسان در تبیین واژۀ مطالق نوشتهاند« :رج مِطْلَاقٌ و مِطْلِید ٌ أی کثیدر
الطالق للنساء»(فراهیدی۱۱۴۳ ،ق ،ج ،5ص :)۱۴۱مردی که فراوان زنان خود را طالق میدهد.

برخی اون مستشدرقان بدا گدزار

و تللید جهدتدار روایدا

مطالقیدت امدام

حسن ،مغرضانه به دنباخ ترسدی تصدویر نازبیدایی از امدام حسدن ،بدودهاندد،3
بسیاری عالمان شیعی و غیرشیعی بدون اظهار نظر در جوامع روایی و کتب سیره صرفاً
گزار کردهاند؛ برخی عالمان شیعی با صلیح پنداشتن روایدا در پدی حد مشدک
احادیث برآمدهاند(ر.ک :تستری۱۱32 ،ق ،ص)1۱؛ برخی نیز ادون صداحب حدداق ،
پس از بررسی روایا از زوایای مختلف اعتراف مدیکندد کده از پاسده بده اشدکا
ناتوان است و از قل فرسایی بازمیایسدتد(بلرانی۱۱۴۳ ،ق ،ج ،35ص)۱۱1؛ برخدی از
عالمان نیز اون باقر شریف قرشی و هاش معروف حسنی به اجماخ و با تمرکز بیشدتر
در ملتوا به نقد آنها همت گماشته و به هنگام مناقشۀ سندی نیز به روایا اه سنت
پرداخته و کمتر به بررسی اسناد روایا

کتب شیعی اون کافی و ملاسن پرداختهاند.

گفتنی است مقالهای با عنوان «نقد و بررسی روایا مطالق بودن امدام حسدن»
به خامۀ سید ملمد مرتضوی سامان یافته است .در این تلقی عالمانه ،احادیث از نظر
سندی و متنی بررسی شدهاند  ،امدا بدا توجده بده برخدی اشدکا

و کمبودهدا کده در
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بررسیهای سندی بر آن وارد است و با عنایت به مغفوخ ماندن برخی از مساق عمید
رجالی و تاریخی ،و نیز به منظدور تقویدت اشدکا ملتدوایی ،ایدن موضدوم مجددد
واکاوی شده و حداق ادعای این تلقی تکمله پژوهش پیشین در مقام پاسه به شدبهۀ

نوم تلقیقا

اکتشافی است ،زیرا هدف اصلی در تلقی اکتشافی ،شدناخت وضدعیتی

است که دربارۀ آن آگاهیهای زم وجود ندارد و ملق به دنباخ دستیابی به اطالعداتی
است که با کمک آنها میتواند موضوم تلقی را به خوبی بشناسد .در این پژوهش به
این سؤاخ پاسه میدهی که سند و ملتدوای روایدا

مطالقیدت از اده میدزان اعتبدار

برخوردارند؟ در پاسه به این پرسش ،نخست روایا فریقین گزار  ،آنگاه اسناد آنها
بررسی و در نهایت مضمون روایا با ادلۀ نقلی و عقلی ارزیابی خواهد شد.
 .1روایات شیعه
با جستوجو در جوامع روایی شیعه ،روایا مطالقیت امام حسن در آثار مشدهور
و معتبر شیعی موجود است .دیرینۀ این روایا در قرن سوم و اهدارم هجدری اسدت؛
سه کتا

ملاسن ،کافی و دعاق ا سالم ،از آثار متقدمان شیعه ،این روایا

کردهاند:
بر پایۀ جستوجوی نگارنده ،کهنترین اثر بهجایمانده که این روایا

را گزار
را گدزار

کرده ،ملاسن است .در این کتا  ،برقی(31۱ق یا 313ق) با سند خدود از عبدداب بدن
سنان از امام صادق نق میکند :مردی نزد امیرمؤمنان آمد و گفت :مدیخدواه
مشور

کن  .حسن و حسین و عبدداب بدن جعفدر از دختدرم خواسدتگاری کدردهاندد

[کدامیک از آنان را شوی دختر خویش برگزین ؟] امام فرمود :آنکه مورد مشور
قرار گیرد ،امین است .بدان حسن بسیار طالق میدهدد .دختدر را بده نکدا حسدین

درآور که برای او بهتر است(2.برقی۱21۱ ،ق ،ج ،3ص)1۴۱

پس از وی ،کلینی(23۳ق) دو روایت در کافی نق کرده است:
روایت اوخ ،مشابه روایت ملاسن است؛ عبداب بن سنان از امدام صدادق نقد

میکند :امام علی بر منبر فرمود :به حسن دختر ندهید ،زیرا او مردی مطالق اسدت.
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مردی هَمْدانی برخاست و گفت :به خدا سوگند دختران خود را با او تزویج مدیکندی ،
زیرا او فرزند رسوخ خدا و امیرمؤمنان است(اختیار با او باشدد) اگدر خواسدت
همسر را نگاه دارد و اگر نخواست طالق دهد(۱.کلینی۱۱۴1 ،ق ،ج ،1ص)51

کوفه ،به حسن زن مدهید زیرا او مردی مطدالق اسدت .در ایدن هنگدام مدردی بده پدا
خواست و گفت :به خدا سوگند ،دختران خود را به همسری او درمیآوری  ،اه اینکده
او فرزند رسوخ خدا و فاطمه اسدت؛ اگدر او را خدو آمدد ،نگداه دارد و اگدر
ناخو

آمد ،طالق دهد(5.همان ،ج ،1ص)51

قاضی نعمان مغربی(212ق) سومین گزارشگر شیعی و ناق اهارمین روایت است،
وی در کتا دعاق ا سالم خود آورده است :امام علی کوفیان را خطا ساخته و

فرمود :به حسن زن مدهید زیرا که او مردی مطالق است(1.قاضی نعمان۱215 ،ق ،ج،3
ص)315
پسینیان با استفاده از سه کتا

یادشدۀ پیشنیان ،اهار روایدت مدذکور را در جوامدع

روایی خود گرد آوردهاند ،اه آنها به ترتیب تاریخی عبدار اندد از :ابدن شهرآشدو
مازندرانی در مناقب آخ ابیطالدب۱21۳(ق ،ج ،۱ص ،)2۴ملمددتقی مجلسدی در
روضة المتقین(۱۱۴1ق ،ج ،۳ص ،)5ملمدباقر مجلسی در بلدارا نوار(۱۱۴2ق ،ج،۱۱

ص ،)۱13حر عاملی در تفصی وساق الشیعه(۱۱۴۳ق ،ج ،33ص )۳و هدایة ا مة الی
احکام ا قمة۱۱۱۱(ق ،ج ،1ص )211و الفصوخ المهمة فی اصوخ ا قمدة(۱۱۱1ق،
ج ،3ص ،)215فیض کاشانی در وافی(۱۱۴1ق ،ج ،32ص ،)۳۳۳نعمتاب جزایدری در
ریاض ا برار فدی مناقدب ا قمدة ا طهدار(۱۱31ق ،ج ،۱ص ،)۱۴1ملدد ندوری در
مستدرک الوسای و مستنبط المساق ۱۱۴1(.ق ،ج ،۱۱ص)11
 .2روایات اهل سنت
در آثار اه سنت ،غیر از جوامع روایی ،در کتب سیره و رجاخ نیز روایا گزار های
فراوانی موجود است؛ با واکاوی مؤلفا موجود اه سنت ،کهنتدرین گزارشدگر ایدن
انگاره ،ابن سعد(32۴ق) است .وی از حات بن اسماعی از امام صادق آورده است
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که امام علی به کوفیان فرمود :ای مردم کوفه ،حسدن را زن مدهیدد زیدرا او مدردی
مطالق است .مردی از قبیلۀ همدان گفت :به خدا سوگند ،دختران خود را بده همسدری
او درمیآوری  ،اگر پسندید نگاه دارد و اگر نپسندید طالق دهد(1.ابدن سدعد۱۱۱1 ،ق،

امام علی روایت میکند که فرمود :حسن پیاپی زن میستاند و طالق مدیداد و

من گمان بردم در میان قبیلهها دشمنی وجود دارد(1و حسن به این وسدیله مدیخواهدد
دشمنیها را بزداید)(.همان ،ص )1۳ابن ابی شیبه(325ق) نیز این دو روایت را از حات
بن اسماعی در المصنف آورده است(.ابن ابی شیبه۱۱۴۳ ،ق ،ج ،۱ص)۱13
همچنین ابن سعد از مداقنی(335ق) نق میکند :حسن بن علی بدا ندود زن ازدواج
کرد(ابن سعد۱۱۱1 ،ق ،ص ) 1۱و ابن ابی اللدید از مداقنی آورده که همسران حسدن
بن علی را هفتاد تن شمار کردم(ابن ابی اللدید۱۱۴۱ ،ق ،ج ،۱1ص)33
ابوطالب مکی(211ق) در فص اه وپدنج کتدا قدو القلدو د کده اثدری در
موضوم اخالق استد از فضیلت ازدواج سخن گفته اسدت ،در بده ی سدخن خدود
بددرای نمایاندددن اهمیددت ازدواج و ترغیددب بدده آن مددینویسددد :حسددن بددن علددی بددا
دویستوپنجاه زن و گویند سیصد زن ازدواج کرد .وی آنگاهد بدون یدادکرد سدندد بده
روایت نارضایتی امام علی نسبت به فراوانی طالقهای امام حسن اشاره کدرده
و مینویسد :علی از ازدواجهای فراوان او رنجور بود و آن به دلی شرمی بدود کده
از طالق همسران حسن داشدت ،ازدواجهدا را خدو نمدیداشدت و مدیفرمدود:
حسن مطالق است ،او را به ازدواج با دختدران خدود درمیاوریدد ،مدردی از قبیلدۀ
همدان گفت :به خدا سوگند ،دختران خود را به همسری او درمیآوری  ،اگدر پسدندید
نگاه دارد و اگر نپسندید طالق دهد .علی از سخن همدانی شادمان شده و شدعری
سرود :اگر دربان و پردهدار دَرِ بهشت باش  ،به همدان گوی  :با سالمت و ایمند در آن
داخ شو(۳.ابوطالب مکی۱۱۱1 ،ق ،ج ،3ص)۱۱3
ثعالب (۱3۳ق) در گزارشی متفاو

نسبت به تمام روایا د بدون ذکر سندد گزار

میکند :به حسن بن علی بن ابیطالب گفته شد :ای فرزند رسوخ خدا( ،ارا) بسیار
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ازدواج کرده و طالق میدهدی؟ فرمدود :مدن ثدرو

و توانگری(کده ازدواج باعدث آن

است) را دوست میدارم ،زیرا خداوند فرموده است« :بد همسدران خدود ،و غالمدان و
کنیزان درستکارتان را همسر دهید ،اگر تنگدست اند ،خداوند آنان را از فض خدویش

ص )۱5۳ابن عساکر(51۱ق) در تاریه مدینة دمش (۱۱۱5ق ،ج ،۱2ص )3۱۳و ترجمة
ا مام اللسن(۱۱۴۴ق ،ص۱53د ،)۱52مزی(1۱3ق) در تهذیب الکمداخ(۱۱۴1ق ،ج،1
ص ،)321ذهبی(1۱1ق) در سیر اعالم النبالء(۱۱۱2ق ،ج ،2ص 352و  )311و تداریه
ا سالم(۱۱۴1ق ،ج ،۱ص )21و سیوطی(۳۱۱ق) در تداریه الخلفداء(بدیتدا ،ص)3۴۳
ازدواج امام حسن با هفتاد زن یدا روایدت امدام صدادق را گدزار کدردهاندد.
همچنین ابن کثیر(11۱ق) در تاریه خود به دو صور متفاو و بددون سدند متصد ،

بیان کرده که امام علی ،مردم کوفه را از ازدواج با امام حسن نهی کرده و ایشان
را مطالق معرفی میکند(.ابن کثیر۱۱۴1 ،ق ،ج ،1ص)۱3
 .3بررسی اسناد روایات شیعی
روایت نخست را برقی در کتا ملاسن از حسن بن ملبو

نق کرده که حسن بدن

ملبو متوفی  33۱قمری و برقی بنا بر قولی متوفی  31۱قمری و بنا بر قدولی متدوفی
 31۴قمری بوده است(.بروجردی۱211 ،ق[الف] ،ج ،31ص )۳1۱همچنین مل تولدد
و رشد و نمو برقی در ق واقع شده است(همو۱211 ،ق[ ] ،ج ،33ص )۱1درحالیکه
ابن ملبو کوفی است(طوسی۱۱3۴ ،ق ،ص )33۱و هیچیک از آن دو به این دو شهر
مسافر

نکردهاند ،بنابراین برقی نمیتواند بدون واسطه از حسن بن ملبدو

روایدت

نق کند(مرتضوی ، ۱215 ،ص)۱23؛ ازاینرو ،روایت برقی غیرمتص و منقطع بوده
و درنتیجه سند ضعیف است ،گفتنی است روایت اوخ کافید که در پی میآیددد مشدابه
همین روایت است ،اما از نظر سند وضعیتی متفاو دارد.
روایت دوم و سوم را کلینی در کافی گزار کرده است؛ روایت اوخ کلینی ،از سند
متص و راویان ثقه برخوردار است .عبدداب بدن سدنان ،ثقده و امدامیمذهب(طوسدی،
۱۱3۴ق ،ص ،)3۳۱ملمد بن زیاد بن عیسی که همان ملمد بن ابی عمیر است ،ثقه و
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ب نیاز خواهد کرد(۱۴».ثعالب  ،بیتا ،ص)۱11
پس از اینان ،افراد شاخصدی ادون غزالدی(5۴5ق) در احیداء علدوم(۱25۱ق ،ج،۱
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امامیمذهب(همان ،ص )۱۴5و حسن بدن ملمدد بدن سدماعه ،ثقده و واقفدیمدذهب
(نجاشی۱215 ،ق ،ص )355میباشند .دربارۀ حمید بن زیاد دو قوخ وجود دارد :شدیه
طوسی او را ثقه و امامیمذهب(طوسی۱۱3۴ ،ق ،ص )۱55دانسته ،امدا نجاشدی وی را

نظر معیارهای داریهای ،موث خواهد بود.
مرتضوی این روایت را به دلی وجود حمید بن زیداد و واقفدی بدودنش ،تضدعیف
کرده است(.ر.ک ، ۱215 :ص )۱22به نظر میرسد این سدخن صدلیح نباشدد زیدرا
صرفنظر از گرایش مذهبی حمید بن زیاد ،به تصریح دو رجالی بزرگ ،وی ثقه است.
مسئلهای که در سند این روایا وجود دارد ،نکتهای دربارۀ عبداب بن سنان اسدت کده
نجاشی ضمن توثی وی نوشته اسدت« :کدان خازندا للمنصدور و المهددی و الهدادی و
الرشید(».نجاشی۱215 ،ق ،ص )3۱۱انانکه خواهد آمد شاید بتوان با این جملدهد کده
البته به وثاقت او خدشهای وارد نمیسازدد از حدیث رمزگشایی کرد.
در روایت دوم ،یلیی بن ابیالعالء الرازی مجهوخ بدوده و در کتدب رجداخ توثید
نشده است(.خویی۱۱۱2 ،ق ،ج ،3۴ص )35گفتنی است در رجاخ نجاشی ،یلید بدن
العالء البجلی الرازی توثی شده که غیر از یلیدی بدن ابدیالعدالء مدیباشدد(.نجاشدی،
۱215ق ،ص )۱۱۱نظر به مجهوخ بودن یلیی بن ابیالعالء است که عالمه مجلسی نیدز
در مرآة العقوخ ،این روایت را مجهوخ قلمدداد کدرده اسدت(.مجلسدی۱۱۴۱ ،ق ،ج،3۱
ص)۳1
در روایت اهارم که از دعاق ا سالم است ،وی متأخر از برقی و کلینی میباشدد و
روایت را بدون سند از امام باقر گزار کرده است.
 .4بررسی اسناد روایت اهل سنت
اسناد روایا و گزار های اه سنت ،وضعیتی به مراتب آشفتهتدر از اسدناد روایدا
شددیعه دارد .گددزار مددداقنی و ابوطالددب مکددی کدده اولددی هفتدداد همسددر ،و دومددی
دویستوپنجاه تا سیصد همسر برای امام حسن برشمردهاند ،به معصوم بلکه حتدی
صلابه و تابعان نیز مستند نشده است ،بنابراین هیچ ارز

روایی و بلکه تداریخی نیدز
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ثقه و واقفی معرفی کرده است(.نجاشی۱215 ،ق ،ص)۱23
با للاظ گزار نجاشی و براساس اینکه نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است ،روایت از
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ندارند ،عالوه بر آن ابواللسن مداقنی(علی بن ملمد بن عبداب بن أبی سدیف) ،اساسداً
شخصیت روایی ضعیفی دارد؛ ابن عدی دربارۀ او مینویسد :در حدیث قوی نیسدت و
روایا مسند از او اندک است(.ابن عدی۱۱۴۳ ،ق ،ج ،5ص )3۱2مسل نسبت به نق

فراوان حدیث روایت کرده و احادیث مسند

انددک بدوده اسدت ،همچندین گدرایش

عثمانی داشته و به سود بندیامیده حددیث جعد مدیکدرد(.ابدن حجدر۱2۳۴ ،ق ،ج،۱
ص)211
اما ابوطالب مکی ،در سدخنش آمیختگی(سدره و ناسدره) وجدود دارد(.همدان ،ج،5
ص /2۴۴ذهبی۱213 ،ق ،ج ،2ص )155ابن جوزی گوید :در قدو القلدو احدادیثی
وجود دارد که هیچ اساسدی ندارند(صدفدی۱۱3۴ ،ق ،ج ،۱ص )11و گویندد :در ایدن
کتا ایزهای مدورد انکدار وجدود دارد(.ابدن حجدر۱2۳۴ ،ق ،ج ،5ص /2۴۴ذهبدی،
۱213ق ،ج ،2ص )155از سخنان او نیز این بوده که «لیس عل المخلدوقین أضدر مدن
الخال » ،لذا مردم او را ترک گفتند(.خطیب بغدادی۱۱۱1 ،ق ،ج ،2ص)2۴2
روایت ثعلبی او ً فاقد سند است و نیدز در ابتددای گدزار
حکایت از بیاعتمادی نویسنده به آن اسدت؛ ثانیداً ایدن گدزار

واژۀ «قید » آمدده کده
در کتدا اللطداقف و

الظرایف ثعدالبی آمدده کده اساسداً کتدابی غیرروایدی بدوده و نویسدنده بده مدد و ذم
موضوعا مختلف با استفاده روایا و سخنان حکما و ادبا پرداخته است.
اما روایاتی که با سند متص از معصوم نق شده ،دو روایت بیش نیست که هدر دو
در مصنف ابن ابی شیبه گزار شده است .نخستین آن دو از ابن سعد آغاز شده و بده
باقی منابع راه یافته است ،اما دومین آن دو فقط در مصدنف نقد شدده اسدت .هدر دو
روایت به حات بن اسماعی ( ۱11یا ۱11ق) منتهی میشود؛ ملتم است کسانی اون
ابوطالب مکی که سند روایت را به دلی ماهیت اثر
از ابن سعد گرفته باشد.

یاد نکرده است ،روایت خدود را

در کتب رجاخ اه سنت سخن در جر و تعدی حات بن اسماعی کدوفی مددنی
مختلف است؛ برخی همچون نسایی در الضعفاء والمتدروکین(۱۱۴1ق ،ص ،)۱11ابدن
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روایت او در صلیلش امتنام کرده است(.ذهبی۱213 ،ق ،ج ،2ص )۱21مداقنی بسدیار
از عوانة بن حک حدیث نق میکرده است ،این در حالی اسدت کده عوانده از تابعدان
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ابددی حددات در الجددر والتعدددی (۱21۱ق ،ج ،2ص ،)3۱5مددزی در تهددذیب الکمدداخ
(۱۱۴1ق ،ج ،1ص 221و )21۴و ذهبددی در میددزان ا عتددداخ(۱213ق ،ج ،۱ص)۱11
نوشتهاند :حات بن اسماعی از ضعفا حدیث نق میکند.

عجلی در معرفة الثقا (۱۱۴5ق ،ج ،۱ص )315او را توثی کرده است .ابن حبدان او را
از ثقا دانسته اسدت(.ر.ک۱2۳2 :ق ،ج ،1ص )3۱۴مدزی در تهدذیب الکمداخ و ابدن
حجر در تهذیب التهذیب از نسایی درباره وی نق میکنندد« :لدیس بده بدأس»(.مدزی،
۱۱۴1ق ،ج ،5ص /۱۳۴ابن حجر۱۱۴۱ ،ق ،ج ،3ص )۱۱۱ذهبی در میدزان ا عتدداخ و
ابن حجر در تقریب التهذیب او را صدوق یداد کدردهاندد(ذهبی۱213 ،ق ،ج ،۱ص/۱3
ابن حجر۱۱۴5 ،ق ،ج ،۱ص)۱1۴
نکتۀ مهمی که دربدارۀ حدات بدن اسدماعی وجدود دارد ،ایدن اسدت کده وی را از
راویان(روی عنه) ،امام صادق یاد کردهاند(.مزی۱۱۴1 ،ق ،ج ،5ص )۱11حدات در
اسناد روایا

شیعی نیدز واقدع شدده اسدت(.بدرای نمونده ر.ک :کلیندی۱۱۴1 ،ق ،ج،5

ص33۱؛ ج ،1ص ۱15 ،۱1۳ ،212و  )۱11ازاینرو در کتب رجاخ شدیعه از او سدخن
به میان آمده است .برقی او را در شمار اصلا امام صادق یاد کرده است(.برقدی،
۱2۱3ق ،ص )۱۱شیه طوسی او را دارای کتا

میداند و با اسناد خود از ابدراهی بدن

سلیمان از حات بن اسدماعی نقد کدرده اسدت(.طوسدی۱۱3۴ ،ق ،ص )۱11بندابراین
میتوان حدس زد اه بسا اتهام نق از ضعفا ،به دلی نق روایا حات بن اسماعی از
امام صادق و قرار گرفتن در اسناد شیعی بوده باشد .البته قرار گرفتن حات در زمرۀ
راویان امام صادق ،بنا بر د یلی تأم برانگیز است ،از این مه اندکی جلوتر سدخن
خواهی گفت.
 .5خاستگاه روایات مطالقیت
تمام روایتهایی که در کتب حدیث آمده ،از امام صادق نق شده است .به عبار
دیگر انتسا ها یک قرن پس از زمان امام حسن مطر شده اسدت ،زیدرا شدهاد
امددام حسددن در سدداخ  ۱1هجری(مفیددد۱۱۱2 ،ق ،ج ،3ص )5و شددهاد امددام
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در مقاب این جر ها ،بسیاری از رجالیون اه سنت وی را تعددی کدردهاندد؛ ابدن
سعد در الطبقا الکبری درباره او مینویسد« :ثقة کثیر اللدیث»(بیتدا ،ج ،5ص،)۱35
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صادق در ساخ  ۱۱1هجری به وقوم پیوسته است(.همان ،ج ،3ص)۱1۳
ازاینرو ،نق روایا تنها از امام صادق تأمد برانگیدز اسدت ،از نظدر سیاسدی
دوران امامت ایشان با آغاز حکومت عباسیان مقارن شده بود ،با بررسدیهدای تداریخی

جاری شده است.
مورخ شهیر ،مسدعودی در مدروج الدذهب گدزار کدرده اسدت :منصدور پدس از
دستگیرى عبداب بن حسن ،برادران و دیگر یارانی که از اه بیت همراه با او قیدام
کرده بودند ،بر فراز منبر رفته ،حمد و ثنای خداوند را به جدای آورده و بدر ملمدد
درود میفرستد ،آنگاه میگوید :ای اهالی خراسان ،شما پیروان و یاوران ماییدد ،اگدر بدا
غیر ما بیعت کنید ،با بهتر از ما بیعت نکردهاید ،سوگند به خداوند بیهمتا ،مدا فرزنددان
ابوطالب را با خالفت وانهادی و به هیچ روی متعرض آنان نشدی  ،تا آنکده علدی بدن
ابیطالب خالفت را به دست گرفته و موف نشد ،نااار به حکمیدت تدن داد .مدردم در
صالحیت زمامداری او به اختالف نظر داار آمده و یکپاراگی آنان از ه گسیخت ،تا
آنکه پیروان و یاران و معتمدانش بر او شوریده و به قتلش رساندند .پس از وی ،حسن
بن علی حکومت را به دست گرفت ،به خدا سوگند او مدرد حکومدت نبدود ،در قبداخ
اموالی که از معاویه ستاند و وعدۀ ولیعهدی او فریفته شد ،معاویه او را از خالفت خلع
کرده و آنچه داشت و معاویه بدو داده بود ،از انگش برون آورد .حسن بده زندان روی
آورد ،یک روز ازدواج میکرد و روز دیگر طالق میداد ،زندگانی او بدین منواخ سپری
میشد تا آنکه در بستر جان سپرد(.مسعودی۱۱۴۳ ،ق ،ج ،2ص)2۴۴
براساس این خطبه ،باقر شریف قرشی مینویسد :به گمان بسیار قوی منصور اولدین
جاع است و مورخان از او برگرفتهاند ،علت نیز این است که سادا

حسنی قیامهایی

به راهانداختند که تا مرز فروپاشی حکومت پیش رفت ،در پی آن منصدور ،عبدداب بدن
حسن را دستگیر کرد و برای اهالی خراسان ،خطبهای دربارۀ بنیهاش خواند که آکندده
از دشنام به امیرمؤمنان و فرزندانش بود و در آن برای امام حسن ،انین دروغدی را
برساخت(.قرشی۱۱۱2 ،ق ،ج ،3ص)۱53
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این احتماخ قو میگیرد که این اتهام ناروا در آغاز خالفت بندیعبداس پدیددار شدده
باشد ،زیرا در همان دوران ،بر زبان منصور دوانیقید مخالف سرسخت اه بیدتدد
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هاش معروف حسنی نیز نوشته است :حاکمان عباسدی دسدت کمدی از امویدان در
بدی و تعصب نداشتند و با آنان در جع احادیثی که به ضدرر علویدان بدود مشدارکت
داشتند ،عباسیان به طور ویژه نسبت به حسنیها کینهورزی داشتند ،زیرا غالدب کسدانی

جمع فراوانی خطبه خواند و به علی بن ابیطالب ،امام حسن و همۀ زادگدان ابوطالدب
دشنام داد(.معروف اللسن ۱213 ،ق ،ج ،3ص55۱د)555
انانکه در این خطبه نمایان است ،منصور عباسی برای ترور شخصیت ملمدد بدن
عبداب بن حسن بن حسن ،ااره در آن میبیند که آ

را از سراشمه آلدوده کندد،

ازاینرو ابتدا بر شیوۀ زمامداری امام علی و عدم توانایی ایشان در ایدن امدر خدرده
میگیرد ،آنگاه دو اتهام ناروا بر امام حسن وارد میکند :یکی مسئلۀ واگذاری یا بده
تعبیر دقی تر ،فروختن خالفت مسلمانان به معاویه در برابر تطمیع وی و دیگری کثر
ازدواج و طالق امام.
موضوم اوخ را سوگمندانه برخی کتا های تداریخی جدزء حدواد خالفدت امدام
حسن و ماجرای صلح ایشان با معاویه گزار کردهاندد .طبری(متدوفی 2۱۴ق) در
حواد ساخ اهل هجری مینویسد« :عراقیها حسن بن عل  را به مسند خالفت
نشاندند ،حسن در پی پیکار با معاویه نبود ،بلکه میخواست تا جایی که ممکدن اسدت
امتیازاتی را برای خود از معاویه بگیرد(۱۱».طبری۱211 ،ق ،ج ،5ص)۱51
اما موضوم دوم(ما نلن فیه)؛ کثر ازدواج و طالق امام حسن نیز توطئۀ دیگر

دستگاه عباسی برای سرکو مخالفان شاخۀ حسنی بوده است .انانکه گذشت منصور
عباسی در خطابۀ خود مدعی شدد :حسدن بده زندان روی آورد ،یدک روز ازدواج
میکرد و روز دیگر طالق میداد و همانطور که اشار

رفت ،تمام روایا

مسندی که

در فریقین گزار شده ،از امام صدادق گدزار شدده اسدت .راوی مسدتقی ایدن
روایا نیز سه تن هستند :در شیعه ،عبداب بن سنان و یلیی بن ابدیالعدالء و در اهد
سنت ،حات بن اسماعی .
در وثاقت عبداب بن سنان ،اجمام وجود دارد ،بااینحاخ کشی دربدارۀ او نوشدته« :و
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کان عبداب بن سنان مول قریش علد خدزاقن المنصدور و المهددی»(کشدی۱۱۴۳ ،ق،
ص )۱۱۱و نیز نجاشدی آورده اسدت« :کدان خازندا للمنصدور و المهددی و الهدادی و
الرشید(».نجاشی۱215 ،ق ،ص )3۱۱بنابراین عبداب بن سنان خزانهدار منصور ،مهددی،

عبداب بن سنان از راویدان مدورد وثدوق اسدت ،بدااینحداخ از مسدئو ن حکومدت
بنیعباس به شمار میآمده و در رفتوآمد مستمر به دارا مداره بدوده اسدت کده بعیدد
نیست در این آمدوشدها مزدوران حکدومتی در برخدی کتدا هدای او دسدت بدرده و
حدیث یا احادیث ساختگی مطالقیت را در کتا

وی داخ کرده باشدند .شداهد ایدن

ادعا حواد مشابهی است که در برخی کتدب اصدلا اقمده رخ مدیداده اسدت.
کشی دربارۀ مغیرة بن سعید نوشته که وی در کتدا هدای حددیثی اصدلا اقمده
دست میبرده است .یونس بن عبدالرحمن از هشام بدن حکد نقد مدیکندد :از امدام
صادق شنیدم که فرمود :حدیث ما اگر مواف با قرآن و سنت بود یا شداهدی بدرای
او در احادیث قبلی ما وجود داشت بپذیرید ،زیرا مغیرة بن سعیدد که لعنت خداوند بدر
او بادد در کتا های اصلا پدرم دست برده و احادیثی که ایشان نگفته ،وارد سداخته
است .یونس بن عبدالرحمن گوید :به عراق رفت  ،در آنجا برخی اصلا امام بداقر
و بسیاری از اصلا

امام صادق را یافت  ،از آنان حدیث شنیده و کتا هایشدان را

گرفت  ،آنها را بر امام رضا عرضه کردم ،امام بسدیاری از احادیدث آنهدا را از
امام صادق ندانست(.کشی۱۱۴۳ ،ق ،ص)33۱
دومین روایت کلینی از یلیی بن ابیالعالء استد که گفته شدد مجهدوخ اسدت ،امدا
غیر از آن برابر با گزار شیه طوسی ،وی دارای کتابی بوده که شیه طوسی بدا اسدناد
خود از قاس بن اسماعی قرشی از یلیی بدن ابدیالعدالء نقد کدرده اسدت(.طوسدی،
۱۱3۴ق ،ص )5۴5دربارۀ قاس بن اسماعی قرشی ،شیه طوسی در کتا الغیبدة خدود
گزار میکند :وی از واقفیه است ،ابن ربا از او سؤاخ میکند که اه مقددار حددیث
از ملمد بن أبی حمزه شنیدهای؟ گفت :تنها یک حدیث .ابن ربدا گویدد :بعددها وی
احادیث فراوانی از ملمد بن أبی حمزة نق کرد ،ابن ربا همچنین از او سؤاخ میکند
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که اه مقدار حدیث از حنان شنیده ای؟ قاس بن اسماعی گفت :اهار یا پنج حدیث،
ابن ربا گوید :بعدها وی احادیث فراوانی از حنان نق کرد(.طوسی۱۱۱۱ ،ق ،ص)1۳
بنابراین اه بسا کتا یلیی بن ابیالعالء نیز به وسیلۀ قاس بن اسماعی قرشدی مدورد

راوی روایا

مسند اه سنت ،حات بن اسماعی است .با توجه به اقواخ رجدالیون

دربارۀ وی ،بعید به نظر میرسد او جاع احادیث باشد ،بااینحاخ شواهد و قراقندی در
دست است که نق بیواسطۀ روایت از امام صادق را منتفی ساخته و احتماخ اینکه
حات بن اسماعی حدیثی مجعوخ را با واسطه نق کرده باشد ،تقویت میسازد:

۱3

او ً ابن حجر از علی بن مدینی(32۱ق)د از پیشوایان حدیثی عصر خود د نقد
می کند که حات بن اسماعی از جعفر(امام صادق) از پددر احادیدث مرسد نقد و

آنها را به ایشان اسناد داده است(.ابن حجر۱۱۴۱ ،ق ،ج ،3ص )۱۱۱ابن حجر ۱2ظاهراً
سخن علی بن مدینی را دربارۀ حات بن اسماعی صلیح میدانسته که آن را بدون نقدد
گزار

کرده است .سخن علی بن مدینی قطعداً براسداس ادلده و شدواهدی بدوده کده

ملتم است یکی از آن ادله ،فاصلۀ اه ساله بین حات بن اسماعی و امام صادق
باشد .تاریه تولد حات در دست نیست ،اما متوفای سداخ  ۱11یدا  ۱11قمدری اسدت.
ساخهای امامت امام صادق ساخهای  ۱۱۱تا  ۱۱1قمری بوده است(مفید۱۱۱2 ،ق،
ج ،3ص۱1۳د ،)۱1۴بنابراین تقریباً اه ساخ بین شهاد
وجود دارد.

امام تا وفا

او فاصدله

ثانیاً ابن سعد در الطبقا الکبری آورده است که حات بن اسدماعی در اصد اهد
کوفه بوده و بعدها ساکن مدینه شده و در ساخ  ۱11در دوران خالفت هدارون الرشدید
جان سپرده است(.ابن سعد ،بیتا ،ج ،5ص )۱35این در حالی است کده دوران امامدت
امام کاظ  به مد سیوپنج ساخ و طی ساخهای  ۱۱1تدا  ۱12قمدری بوده(مفیدد،
۱۱۱2ق ،ج ،3ص )3۱5و تددا سدداخ  ۱1۳هجددری قمددری کدده هددارون الرشددید دسددتور
توقیفشان را صادر میکند ،در مدینه به سر میبدرده اسدت(ر.ک :همدان ،ج ،3ص/32۳
جعفریان ، ۱211 ،ص )۱۴۱تأم برانگیز است که اگونه حات بن اسدماعی ملضدر
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امام صادق را در مدینه درک کرده و حدیث نق کرده باشد ،ولی از امام کاظ د
که سیوپنج ساخ از امامتش در مدینه بودهد روایت نکرده و در جرگۀ راویان ایشان نیدز
به شمار نیامده است .بنابراین تا حدوی میتوان اطمیندان حاصد کدرد کده حدات بدن

تقویت میشود.
 .6ارزیابی محتوای روایات
با تللی مضمون روایا مطالقیت و ارزیابی آنها با د ی نقلدی و عقلدی ،سسدتی و
بیپایه بودن این روایا روشن میشود .عمده اشکا ملتوایی روایا عبار اند از:
1د .۱امام حسن در نیمۀ رمضان ساخ دوم یا سوم هجری به دنیا آمدده و در 31
صفر ساخ  ۱۳هجری به شهاد رسید(.مفید۱۱۱2 ،ق ،ج ،3ص )5بنابراین عمر ایشدان
نمیتواند بیش از  ۱1یا  ۱1ساخ باشد .اگدر اولدین ازدواج حضدر

در بیسدتسدالگی

باشد ،تا ساخ شهاد پدر یعنی ساخ  ۱۴هجری ،یعنی در فاصله  ۱1یا  ۱1سداخ ،بایدد
این تعداد ازدواج و طالق صور گرفته باشد که امری نامعقوخ به نظدر مدیآیدد .اگدر
فرض شود که این ازدواجها از نوم موقت بوده ،استبعاد دیگری مطدر خواهدد شدد و
آن فرزندان حاص از این ازدواجهاست که میباید جمع فراوانی را تشکی دهند.
1د .3امام حسن گذشته از آنکه امام دوم شدیعه اسدت ،برابدر بدر تصدریح اهد
سنت ،خلیفۀ پنج آنان به حسا میآید(.ر.ک :نووی۱2۳3 ،ق ،ج ،۱3ص )3۴۱حداخ
اگر این مقدار ازدواج صور گرفته باشد ،زم میآمد در کتدب تداریخی و سدیره بده
اسامی حداق نیمی از همسران فراوان ایشان اشاره میشد .تعداد همسدران ،فرزنددان و
دامادانی که برای امام حسن در کتب تاریه آمده ،بدا ایدن عددد بدزرگ سدازگاری
ندارد .بیشترین تعداد فرزندان را  33و کمترین را دوازده تن گفتهاند و تنها ندام سدیزده
همسر برای ایشان ذکر شده که ترجمه و شر حاخ بدیش از سده تدن آندان در دسدت
نیست و نیز بیش از سه داماد در کتب تاریه ،گزار نشدده اسدت(.رسدولی ملالتدی،
 ، ۱21۳ج ،3ص ۱12 ،۱51و  )۱1۳همچنین کتا های تداریخی بده رغد آنکده بده
زوایای مختلف زندگانی امام حسن پرداخته ،سخنی از مطالقیت و تعددد زوجدا
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ایشان به میان نیاوردهاند؛ برای نمونه ،مورخ برجستهای مانندد یعقدوبی مدینویسدد کده
امام هشت فرزند ذکور ،از دو همسر و اند کنیز داشته است(.یعقوبی ،بدیتدا ،ج،3
ص)331

۱۱۱۱ق[ ] ،ج ،۱ص /۱11مقددداد سددیوری۱۱۴۱ ،ق ،ج ،2ص /3۳۱نددووی۱2۳3 ،ق،
ج ،۱۴ص /1۱سیوطی۱۱۴۱ ،ق ،ج ،۱ص )۱3از امام صادق نیز روایت شده است:
هیچ حاللی نزد خداوند ناپسندتر از طالق نیست و خداوند بسیار طالقدهنددۀ کدامجو
را دشمن میدارد(۱5.کلینی۱۱۴1 ،ق ،ج ،1ص)5۱

مذموم بودن کثر طالق در میان عدر قبد از اسدالم نیدز وجدود داشدته اسدت،
انانکه نوشتهاند :خدیجه خواستگاران متعددی از بزرگان عر داشته است :شدیبة
بن ربیعه ،عقبة بن أبی معیط ،ابوجه بن هشام و صلت بن أبی یهدا  .ورقده د کده بده
درخواست خدیجه به او مشاوره میدادد برای یک به یک آنان عیبی برمیشدمارد و
اون به صلت میرسد ،نقص او را در مطالق بودنش میداند(و أما الصلت فهدو رجد
مطالق)(.ر.ک :مجلسی۱۱۴2 ،ق ،ج ،۱1ص )1۴بنابراین مطالقیت برای انسدان عدادید
تا اه رسد به معصومد نقصان و کاستی ملسو میشود .قرینۀ دیگر این ادعدا برخدی
گزار های مربوط به مطالقیت امام حسن اسدت کده در کندار کثدر طدالق ،بده
تندخویی نیز مته شده است .فریقیند در روایتی مرس از ابن سیریند نقد کدردهاندد:
حسن بن علی از منظور بن سیار بن زبان فزاری ،دختر را خواستگاری کرد .وی
به امام گفت :به خدا سوگند دخترم را به نکا تو درمیآورم با آنکده مدیداند تدو
بسیار تندخو ،بسیار طالقدهندده و بسدیار بخشدنده(که در بخشدش اسدراف مدیکندد)
هستی(۱1.ابدن شهرآشدو ۱21۳ ،ق ،ج ،۱ص /21مدزی۱۱۴1 ،ق ،ج ،1ص )321ایدن

گزار به مدحی میماند که در واقع ،امام مذمت شدده اسدت .بندابراین پدذیرفتنی
نیست امام معصومی که برابر با آیۀ تطهیر ۱1خداوند از ایشان هرگونه آلودگی را دفعد و
نه رفعد ساخته است ،۱1عیب و نقصی در خُل و سیرۀ تابناکش وجود داشته باشد.
1د .۱در دوران امام حسن ،دشمنان و مخالفان اتهاما

متعددی را متوجه ایشان
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ساختند .عمرو بن عاص و ابوا عور سلمی ،امام را دارای لکنت زبان مدیدانسدتند.
(ر.ک :ابن عساکر۱۱۱5 ،ق ،ج ،۱1ص )5۳عبداب بن بریده امام را مته میکند کده
با دریافت اهارصد هزار دره  ،حکومت را به معاویه فروخدت(.ذهبدی۱۱۴1 ،ق ،ج،۱

بن زبیر ،امام حسن را مته میکند که برخالف پددر

در رویدارویی بدا معاویده

ناتوان بوده و به نااار حکومت را به او واگذار کرده است(.جاحظ۱۱32 ،ق ،ص)۱25
حاخ اگر مطالقیت امام حسن صلت داشت یا حتی اگر ایدن دروغ و اتهدام در
دوران حیا

ایشان وجود میداشت ،باید دشمنانش و مخالفانشد معاویه و غیر اود که

هیچ ابایی از لگدماخ کردن مخالفدان خدودد هرکده باشددد نداشدتند ،در احتجاجدا
جداخها بر این ضعف پافشاری میکردند.

و

1د .5ملتوای گزار ها و روایا به شد مضطر اند .نق های متفاو از تعداد
همسران امام حسن که پنجاه ،هفتاد ،نود ،دویستوپنجاه و سیصد تدن گفتده شدده
است و این موجب بی اعتمادی بر روایا

میگردد ،زیرا در عل الدرایه اضطرا

یکی

از عوام ضعف روایت به شمار میآید.
1د .1مطالعۀ حواد دوران پنجسالۀ زمامداری امام علی نشان میدهد که ایشان
در ابتدای خالفت خود ،با انبوهی از مشکال

و دشواریها مواجه بدود؛ عددم عددالت

اقتصادى ،تبعیض نژادی ،انلرافا دین  ،فسداد اجتمداع بده ضدمیمۀ اوضدام آشدفتۀ
سیاس که پس از قت عثمان پدید آمده بدود(ر.ک :جعفریدان ، ۱211 ،ص11دد،)1۱
حکومت پراالشی را پیش روی امام علی قرار داده بود ،حاخ با ایدن دشدواریهدا
بعید به نظر میرسد که ایشان از ناحیۀ فرزند معصوم خویش نیز در تنگنا قدرار گیدرد و
شخصیتی اون امام حسن همسران متعددی را بستاند و امام علی را اندان بده
ستوه آورد که اعالم بدارد به حسن زن ندهید زیرا پرطالق است.
1د .1امام حسن به دلی جانشینی پدر از انان منزلدت سدترگی در ندزد ایشدان
برخوردار بودند که به هیچ وجه متصور نیست امام علی انین جمال
در نکوهش فرزند

گزندهای را

به زبان آورد و جایگاه اجتماعی ایشان را در نزد مردمدانی کده در
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آینده میباید زمام امورشان را به دست گیرد ،متزلزخ سازد .نگاهی گذار به جایگاه امدام
حسن در سیرۀ امام علی ،پایههای انین انگارهای را در ذهدن هدر خواننددهای
فرومیریزد:

اون همگی درماندند ،آن مرد عر

را سوی امیرمؤمنان رهنمون شدند ،ایشان بده

حسنین اشاره کرده و فرمودند :از هریک از این دو کودک که مدیخدواهی بپدرس.
پس از آنکه حسن جوا مرد عر راد با اینکه در سنین طفولیت به سر مدیبدردد
داد ،امددام علددی در وصدف فرزنددد

فرمودنددد :ای مددردم ،آنچدده ایددن کددودک(در

خردسالی) دانست ،همان است که سلیمان بدن داود(در بزرگسدالی) مدیدانسدت(.ابدن
شهرآشو ۱21۳ ،ق ،ج ،۱ص)۱۴
 .3بعد از مصاف جم جمعی از مردم کوفه بدر حسدن بدن علدی طعنده زده و
گفتند :وی از سخن گفتن و احتجاج ناتوان است ،ادون ایدن خبدر بده امدام علدی
رسید ،حسن را خواسته و سدخن مدردم را بده اطدالم فرزندد رسدانید و از ایشدان
خواست تا در جمع مردم کوفه سخن گوید ،امدام حسدن بدر بدا ی منبدر رفدت و
خطابۀ درخشانی خواند ،آنگاه امام علی بر فدراز منبدر رفدت و بدر میدان دو دیددۀ
فرزند

بوسه زده و فرمود :ای فرزند رسوخ خدا حجت خود را بر این قدوم تمدام

کردی و فرمانبری از تو بر آنان زم آمد ،وای بر آنکه با تو مخالفت کند(.عالمه حلدی،
۱۱۱۱ق ،ص)23
 .2در پیکار صفین ،امام علی اون سه بار پیاپی فرزند ملمدد حنفیده را بده
جنگ با سپاه معاویه گسی داشت ،ملمد اندوهگین شد .در این هنگام درباره حسن و
حسین به فرزند

ملمد فرمود :ای فرزندم ،تدو فرزندد مدن هسدتی امدا ایدن دو

فرزندان رسوخ خدایند ،آیا از آن دو ملافظت نکن ؟ ملمد در پاسه گفت :انین کدن
پدر ،خداوند مرا فدای تو و آن دو قرار دهد(.ابن نمدا حلدی۱۱۱1 ،ق ،ص )51نیدز در
یک از روزهاى نبرد صفین ،اون امام حسن را دید که آهنگ جنگ کدرده اسدت،
فرمود« :این جوان را نگه دارید و به آمدن با منش مگذارید د تدا قصدد جندگ نکنددد و
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 .۱در دوران خانهنشینی امام علی ،مردی ندزد ابدوبکر رفدت و سدؤالی پرسدید،
ابوبکر از عهدۀ سؤاخ برنیامد ،او را به عمر و عمر نیز او را به عبدالرحمن معرفی کرد و
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پشت مرا نشکند .دریغ آید که این دو را مرگ دررسد و با کشته شددن آندان دودمدان

رسوخ خدا به سر رسد(۱۳».سید رضی ، ۱211 ،ص)3۱۴
 .۱از اصبغ بن نباته نق است که ادون ابدن ملجد امیرمؤمندان را ضدربت زد،

پیشه کن و مادامی که او زنده است تابع امر بدرادر بدا  ،بعدد از رحلدتش تدو امدام

هستی(3۴.شامی۱۱3۴ ،ق)211 ،

نتیجهگیری
در جوامع روایی فریقین و کتب رجاخ و سیره روایا

و گزار هایی اندد در مسدئلۀ

مطالقیت امام حسن وارد شده است .روایا از نظدر سدند بده دو دسدته مسدند و
غیرمسند منقس میشوند؛ آن دسته که غیرمسند هستند ،اساساً قابد پدذیر نیسدتند،
مضاف بر آن ،ناقالن مجرو دارند .اما آن دسته از روایا

مسند و متص بده سده تدن

منتهی میشوند که در شیعه ،عبداب بن سنان و یلیی بن ابدیالعدالء الدرازی و در اهد
سنت ،حات بن اسماعی میباشند .هر سه نفر این راویان از امام صادقد که دوران
امامتش مصادف با حکومت منصور عباسی بودهد روایت کردهاند .منصور عباسدی پدس
از سرکو قیام سادا حسنی برای تخریب شخصیت جد آنان(امام حسن) ،ایشدان را
مردی معرفی میکند که پس از صلح با معاویه ،بده زندان روی آورده و مرتدب ازدواج
کرده و طالق میدهد .بر پایۀ این شاهد تاریخی احتماخ میرود که وی مزدوران خدود
را اجیر ساخته تا در این موضدوم حددیث جعد کدرده و بدا دسیسده در آثدار راویدان
پیشگفته داخ کرده باشند .از نظر ملتوا ،تللی مضمون روایا
مختلف نقلی و عقلی ،معارضاند.

و ارزیابی بدا د ید
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پینوشتها:
 .۱من کذ علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار.

 .3والیرى با شاخ و برگ دادن به این افسانه مینویسد :حسن پس از استقرار در مدینهد حدداق در
ظاهر د در آرامش زیست ،و در سیاست دخالت نکرد .او همچون گذشدته ،بارهدا همسدران خدویش را
شصت ،هفتاد ،یا نود زن و نیز سیصد یا اهارصد متعه داشت .اما این زندگ تدوأم بدا لذایدذ شدهوى،
ظاهراً سرزنش اندان را در پ نداشت(.تق زاده داورى ، ۱215 ،ص)۱۴5
 .2عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَلْبُو ٍ عَنْ عبداب بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِابِ م قَاخَ :أَتَ رَجُ ٌ امیرالمؤمنین عَلِیداً م فَقَداخَ
لَهُ جِئْتُکَ مُسْتَشِیراً أَنَّ الْلَسَنَ م وَ الْلُسَینَ م وَ عَبْدَاب بْنَ جَعْفَدرٍ ره خَطَبُدوا لِلَدی فَقَداخَ امیرالمدؤمنین م
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ أَمَّا الْلَسَنُ فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا الْلُسَینَ فَإِنَّهُ خَیرٌ لِابْنَتِکَ.
 .۱حُمَیدُ بْنُ زِیادٍ عَنِ الْلَسَنِ بْنِ مُلَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُلَمَّدِ بْنِ زِیادِ بْنِ عِیسَ عَنْ عبدداب بْدنِ سِدنَا ٍن
عَنْ أَبِی عبداب م قَاخَ :لِنَّ عَلِیاً قَاخَ وَ هُوَ عَلَ الْمِنْبَرِ لَا تُزَوِّجُوا الْلَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُ ٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ رَجُد ٌ مِدنْ
هَمْدَانَ فَقَاخَ بَلَ وَ اب لَنُزَوِّجَنَّهُ وَ هُوَ ابْنُ رَسُوخِ اب ص وَ ابْنُ امیرالمؤمنین م فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لِنْ شَاءَ
طَلَّ َ.
 .5عِدَّةٌ مِنْ أَصْلَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُلَمَّدٍ عَنْ مُلَمَّدِ بْنِ لِسْمَاعِی َ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یلْی
بْنِ ابیالعالء عَنْ أَبِی عبداب م قَاخَ :لِنَّ الْلَسَنَ بْنَ عَلِی م طَلَّ َ خَمْسِینَ امْرَأَةً فَقَامَ عَلِی م بِالْکُوفَدةِ فَقَداخَ
یا مَعَاشِرَ أَهْ ِ الْکُوفَةِ لَا تُنْکِلُوا الْلَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُ ٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ لِلَیهِ رَجُ ٌ فَقَاخَ بَلَ وَ اب لَنُنْکِلَنَّهُ فَإِنَّهُ ابْدنُ
رَسُوخِ اب ص وَ ابْنُ فَاطِمَةَ م فَإِنْ أَعْجَبَتْهُ أَمْسَکَ وَ لِنْ کَرِهَ طَلَّ َ.
 .1قَاخَ ابوجَعْفَرٍ مُلَمَّدُ بْنُ عَلِی قَاخَ عَلِی :لِأَهْ ِ الْکُوفَةِ لَا تُزَوِّجُوا حَسَناً فَإِنَّهُ رَجُ ٌ مِطْلَاقٌ.
 .1قاخ :أخبرنا ملمد بن عمر ،قاخ :حدثنی حات بن لسماعی  ،عن جعفر ابن ملمد ،عن أبیه ،قاخ :قداخ
علی :یا أه الکوفة ،تزوجوا اللسن بن علی فإنه رج مطالق فقاخ رج من همدان :واب لنزوجنده،
فما رضی أمسک وما کره طل .
 .1حَدَّثَنَا حَاتِ ُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَاخَ :قَاخَ عَلِی :مَا زَاخَ الْلَسَنُ یتَزَوَّجُ وَ یطَلِّ ُ حَتَّ حَسِدبْت أَنْ یکُدونَ
عَدَاوَةً فِی الْقَبَاقِ ِ.
 .۳وتزوّج اللسن بن علی رضی اب عنهما ماقتین وخمسین امرأة وقی ثالثماقة ،وقدد کدان علدی علیده
السالم یضجر من ذلک ویکره حیاء من أهلیهن لذا طلقهن وکان یقوخ :لنّ حسنا مطلقا فال تنکلوه فقداخ
له رج من همدان :واب یا امیرالمؤمنین لننکلنه ما شاء فمن أحب أمسک ومن کره فدارق ،فسدرّ علدی
رضی اب عنه بذلک وأنشأ یقوخ :ولو کنت بوابا عل با جنة * لقلت لهمدان ادخلی بسالم
 .۱۴قی لللسن بن علی بن أبیطالب ،رضی اب عنهما :لنک یا ابن رسوخ اللّده منکدا مطدالق ،فقداخ:
ألنی أحب الغن  ،و قد قاخ تعال  :وَ أَنْکِلُوا الْأَیام مِنْکُ ْ وَ الصَّالِلِینَ مِنْ عِبادِکُ ْ وَ لِمداقِکُ ْ لِنْ یکُونُدوا
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طالق داد و دوباره ازدواج کرد؛ به گونهاى که لقب مطالق یعند طدالقدهندده بده خدود گرفدت .وى
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فُقَراءَ یغْنِهِ ُ اب مِنْ فَضْلِهِ.
 .۱۱طبری اندکی جلوتر این مطلب را مبسوطتر گزار

میکند« :حسن ادون دیدد یدارانش او را

فروگذاردند ،کسی را سوی معاویه گسی داشته و صلح را از او تقاضا کرد ،معاویه ،عبداب بدن عدامر و
عبدالرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس را سوی ایشان فرستاد ،آن دو در مدداقن بدر حسدن
دره از بیتالماخ کوفه پرداخدت شدود(طبدری۱211 ،ق ،ج ،5ص )۱5۳و بداز انددکی جلدوتر طبدری
مینویسد« :حسن با معاویه با این شروط صلح کرد :معاویه به او آنچه در بیتالماخ کوفده اسدت و
خراج دارابگرد را دهد ،علی را دشنام ندهد ،حسن موجودی بیت المداخ کوفده کده پدنج هدزار
دره بود ،ستاند و در این ساخ( ۱۴هجری) با مردم حج گذارد(.همان ،ص)۱1۴
همگام با این سیاست ،احادیثی نیز وضع شد؛ مانند اینکه طبری با اسناد خود نوشته اسدت :حسدن
به حسین و عبداب بن جعفر فرمود :من به معاویه نامه نگاشته و خواستار صلح شده و درخواسدت
امان کردم ،حسین به ایشان عرضه داشت :آیدا سدخنان معاویده را تصددی و سدخنان علدی را
تکذیب میکنی ،حسن فرمود :سکو

پیشه کن ،من بدین امر از تو آگاهترم(.همان ،ص)۱1۴

بالذری(متوفی 31۳ق) که مقدم بر طبری است ،برخالف گزار

وارونۀ وی ،در أنسا

األشراف مفداد

این صلحنامه را انین مینویسد« :حسن بن علی با معاویة بدن أبدی سدفیان مصدالله مدیکندد کده
و یت امر مسلمانان را بدو واگذارد مشروط بر آنکه براساس قدرآن ،سدنت پیدامبر و سدیرۀ خلفدای
صالح عم کند؛ معاویه کسی را پس از خود ولیعهد تعیین نکند و امر خالفت به شورا واگدذار گدردد؛
مردم بر جان ،امواخ و فرزندان خود ایمن باشند؛ علیه حسن بن علی آشکارا و پنهان غاقلهای به راه
نیندازد و هیچیک از یاران او را تهدید نکند .عبداب بن حر

و عمدرو بدن سدلمة بدر ایدن صدلحنامده

گواهاند(.بالذری۱۳5۳ ،م ،ج ،2ص۱3د)۱2
شهیدی در ارزیابی و تللی اسناد وارونه مینویسد :از روزی که این پیمان نوشته شد تدا روزی کده در
کتا

ثبت شد ،دویست ساخ گذشته اسدت ،در ایدن دویسدت سداخ امویدان و سدپس عباسدیان و نیدز

گروه های سیاسیمذهبی تا آنجا که توانستهاند این سند و هر سند دیگری را به سود خویش و بده زیدان
مخالفان خود دستکاری کردهاند(.شهیدی ، ۱2۳3 ،ص)۱1۴
 .۱3ابواللسن علی بن عبداب بن جعفر بن المدینی یکی از پیشوایان حدیثی عصر خویش و مقددم بدر
حفاظ زمانش بود(.قمی ،بیتا ،ج ،۱ص )۱۴5وی در شناخت حدیث و عل آن سدرآمد بدود(.خطیدب
بغدادی۱۱۱1 ،ق ،ج ،۱۱ص )۱51بخداری ،ابدوداود ترمدذی ،نسدایی و ابدن ماجده از او حددیث نقد
کردهاند(.ابن حجر۱۱۴۱ ،ق ،ج ،1ص)2۴1
 .۱2ابن حجر عسقالنی از بزرگترین ملدثان و رجالیون اه سنت است که از وی اندین اثر مه در
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عل رجاخ به جای مانده است :ا صابة فی تمییز الصلابه ،تقریب التهدذیب ،تهدذیب التهدذیب ،لسدان
المیزان ،طبقا

المدلسین و تعجی المنفعة بزواقد رجاخ األقمة األربعة.

 .۱۱قاخ رسوخ اب :أبغض اللالخ لل اب تعال الطالق.
 .۱5عَلِی بْنُ لِبْرَاهِی َ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ غَیرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عبداب م قَاخَ :مَا مِدنْ شَدیءٍ مِمَّدا
 .۱1وَ اب لِنِّی لَأُنْکِلُکَ وَ لِنِّی لَأَعْلَ ُ أَنَّکَ غَلِ ٌ طَلِ ٌ مَلِ .
 .۱1إِنَّمَا یرِیدُ اهلل لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَیطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا(.احزا )22 :
 .۱1استعماخ «اِذها » به جای «اِزاله» دلی است که در اینجا تنزیه دفعی مراد است نده رفعدی(.جدوادی
آملی ، ۱21۳ ،ج ،5ص)۱1
 .۱۳امْلِکُوا عَنِّی هَذَا الْغُلَامَ لَا یهُدَّنِی فَإِنَّنِی أَنْفَسُ بِهَذَینِ یعْنِدی الْلَسَدنَ وَ الْلُسَدینَ م عَلَد الْمَدوْ ِ لِئَلَّدا
ینْقَطِعَ بِهِمَا نَسْ ُ رَسُوخِ اب ص.
 .3۴انت یا حسن وصیّتی والقاق با مر بعدی؛ و انت یا حسین شریکه فی الوصیّه فاصمُت و کن لِداَمره
تابعا ما بقی فاذا خرج من الدنیا فانت النّاط من بعده.
منابع

 .۱قرآن کری  ،ترجمۀ ملمدمهدى فو دوند ،چ ،۱تهران :دار القرآن الکری ۱۱۱5 ،ق.
 .3ابن ابیاللدید ،عبداللمید بن هبةاب ،شر نهج البالغة بن ابیاللدید ،تصدلیح ملمدد ابوالفضد
ابراهی  ،ق  :مکتبة آیتاب المرعشی النجفی۱۱۴۱ ،ق.
 .2ابن ابی حات الرازی ،الجر والتعدی  ،بیرو  :دار لحیاء الترا

العربی۱21۱ ،ق.

 .۱ابن أبی شیبة الکوفی ،المصنف ،بیرو  :دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع۱۱۴۳ ،ق.
 .5ابن حبان ،ملمد ،الثقا  ،حیدرآباد هند :مؤسسة الکتب الثقافیة۱2۳2 ،ق.
 .1ابن حجر عسقالنی ،شها الدین احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،دراسة و تلقی مصطف عبدالقادر
عطا ،بیرو  :دار الکتب العلمیة۱۱۴5 ،ق.
 .1ددددددددددددد  ،تهذیب التهذیب ،بیرو  :دار الفکر۱۱۴۱ ،ق.
 .1ددددددددددددد  ،لسان المیزان ،بیرو  :مؤسسة األعلمی للمطبوعا ۱2۳۴ ،ق.
 .۳ابن سعد ،ترجمة ا مام اللسن(مدن طبقدا ابدن سدعد) ،تهدذیب و تلقید السدید عبددالعزیز
الطباطباقی ،ق  :انتشارا

 .۱۴ابن سعد ،الطبقا

مؤسسة آخ البیت حیاء الترا ۱۱۱1 ،ق.

الکبرى ،بیرو  :دار صادر ،بیتا.
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 .۱۱ابن شهرآشو

مازندران  ،ملمد بن عل  ،مناقب آخ ابیطالب ،چ ،۱ق  :عالمه۱21۳ ،ق.

 .۱3ابن عدی ،ابواحمد عبداب بن عدی الجرجدانی ،الکامد فدی ضدعفاء الرجداخ ،بیدرو  :دارالفکدر،
۱۱۴۳ق.
 .۱۱ددددددددددددد  ،ترجمة ا مام اللسن ،بیرو  :مؤسسة الملمودی للطباعة والنشر۱۱۴۴ ،ق.
 .۱5ابن کثیر ،اسماعی بن عمر ،البدایة و النهایة ،چ ،۱بیرو  :دار احیاء الترا

العربی۱۱۴1 ،ق.

 .۱1ابن نما حلی ،جعفر بن ملمد بن جعفر بن هبدةاب ،ذو النضدار ،قد  :انتشدارا

مؤسسدة النشدر

ا سالمی التابعة لجماعة المدرسین۱۱۱1 ،ق.

 .۱1ابوطالب مکی ،ملمد بن علی بن عطیة اللارثی ،قدو القلدو فدی معاملدة الملبدو و وصدف
طری المرید لل مقام التوحید ،تلقی  ،ضبطه و صلله :باس عیدون السدود ،بیدرو  :دار الکتدب
العلمیة۱۱۱1 ،ق.
 .۱1استرابادی ،رضیالدین ،شر الرضی عل الکافیة ،تلقی  ،تصلیح و تعلید یوسدف حسدن عمدر،
بیجا :مؤسسة الصادق – طهرا۱2۳5 ،ق.
 .۱۳بلرانی ،یوسف ،حداق الناظره ،چ ،۱ق  :جامعه مدرسین۱۱۴۳ ،ق.
 .3۴برق  ،احمد بن ملمد بن خالد ،الملاسن ،چ ،3ق  :دار الکتب ا سالمیة۱21۱ ،ق.
 .3۱ددددددددددددد  ،رجاخ البرقی -الطبقا  ،تصلیح ملمد بدن حسدن طوسد و حسدن مصدطفوى،
دانشگاه تهران۱2۱3 ،ق.

انتشارا

 .33بروجردى ،حسین ،جامع أحادیث الشیعة ،تهران :انتشارا

فرهنگ سبز۱211 ،ق[الف].

 .32ددددددددددددد  ،منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعة) ،تصلیح جمعد از فضدال ،تهدران،:
انتشارا

فرهنگ سبز۱211 ،ق[ ].

 .3۱بالذری ،احمدد بدن یلید بدن جدابر ،أنسدا األشدراف ،تصدلیح ملمدد حمیدداب ،انتشدارا
المخطوطا

بجامعة الدوخ العربیة با شتراک مع دار المعارف بمصر۱۳5۳ ،م.

 .35تسترى ،ملمدتقی ،رسالة فی تواریه النبی و اآلخ ،ق  :جامعۀ مدرسین۱۱32 ،ق.
 .31تق زاده داورى ،ملمود ،تصویر امامان شیعه در داقرةالمعارف اسالم ،قد  :مؤسسده شدیعهشناسد ،
. ۱215
 .31ثعالب  ،ابومنصور ،اللطاقف و الظراقف ،بیرو  :دار المناه  ،بیتا.
 .31جاحظ ،عمرو بن بلر ،الملاسن و األضداد ،بیرو  :دار و مکتبة هالخ۱۱32 ،ق.
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 .3۳جزاقرى ،نعمت اب بن عبداب ،ریاض األبدرار فدی مناقدب األقمدة األطهدار ،چ ،۱بیدرو  :مؤسسدة
التاریه العربی۱۱31 ،ق.

 .2۴جعفریان ،رسوخ ،حیا

فکری و سیاسی امامان شیعه ،چ ،۱۴ق  :انصاریان. ۱211 ،

 .23حر عامل  ،ملمد بن حسن ،تفصی وساق الشیعة لل تلصی مساق الشریعة ،چ ،۱قد  :مؤسسدة
آخ البیت۱۱۴۳ ،ق.
 .22ددددددددددددد  ،الفصوخ المهمة فی أصوخ األقمة(تکملة الوساق ) ،چ ،۱ق  :مؤسسۀ معارف اسالم
امام رضا۱۱۱1 ،ق.
 .2۱ددددددددددددد  ،هدایة األمة لل أحکام األقمة ،چ ،۱مشهد :مجمع البلو

ا سالمیة۱۱۱۱ ،ق.

 .25خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد بن علی الخطیب ،تاریه بغداد ،دراسة و تلقید مصدطف عبددالقادر
عطا ،بیرو  :دار الکتب العلمیه۱۱۱1 ،ق.

 .21خویی ،ابوالقاس  ،معج الرجاخ اللدیث و تفصی طبقا

الروا  ،چ ،5تهران :نشر ثقافة ا سدالم،

۱۱۱2ق.
 .21ذهب  ،شمسالدین ملمد بن احمد ،میدزان ا عتدداخ ،تلقید علدیملمدد البجداوی ،بیدرو  :دار
المعرفة۱213 ،ق.
 .21ددددددددددددد  ،سیر أعالم النبالء ،بیرو  :مؤسسة الرسالة۱۱۱2 ،ق.
 .2۳ددددددددددددد  ،تاریه ا سالم ،بیرو  :دار الکتا

العربی۱۱۴1 ،ق.

 .04رسولی ملالتی ،سید هاش  ،زنددگانی امدام حسدن مجتبدی ،چ ،۳تهدران :دفتدر نشدر فرهندگ
اسالمی۱21۳ ،ق.
 .۱۱سید رض  ،ملمد بن حسین ،نهجالبالغه ،ترجمۀ جعفر شهیدى ،چ ،۱۱تهدران :علمد و فرهنگد ،
. ۱211
 .۱3ددددددددددددد  ،ددددددددددددد  ،شر صدبلی صدالح ،تلقید فدیضا سدالم ،چ ،۱قد  :هجدر ،
۱۱۱۱ق.
 .۱2سیوطی ،جالخالدین ،تاریه الخلفاء ،بیرو  :مطابع معتوق اخوان ،بیتا.
 .۱۱ددددددددددددد  ،الجامع الصغیر ،بیرو  :دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع۱۱۴۱ ،ق.
 .۱5شامی ،یوسف بن حات  ،الدر النظی فی مناقب األقمة اللهامی  ،چ ،۱ق  :جامعه مدرسین۱۱3۴ ،ق.
 .۱1شهیدی ،سید جعفر ،تاریه تللیلی اسالم ،چ ،۱۳تهران :مرکز نشر دانشگاهی. ۱2۳3 ،
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 .۱1صدوق ،ابوجعفر ملمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه ،عیون أخبار الرضدا ،تصدلیح
حسین األعلمی ،بیرو  :مطابع مؤسسة األعلمی۱۱۴۱ ،ق.
 .۱1صفدی ،الوافی بالوفیا  ،تلقی احمدد األرندؤوط و ترکدی مصدطف  ،بیدرو  :دار احیداء التدرا ،
۱۱3۴ق.
ابراهی  ،بیرو  :دار الترا ۱211 ،ق.
 .5۴طوس  ،ملمد بن حسن ،ا مالی ،ق  :دار الثقافة۱۱۱۱ ،ق[الف].
 .5۱ددددددددددددد  ،الغیبة ،تصلیح عباداب تهران و عل احمدد ناصدح ،قد  :انتشدارا

دار المعدارف

ا سالمیة۱۱۱۱ ،ق.

 .53ددددددددددددد  ،فهرست کتب الشدیعة و أصدوله و أسدماء المصدنّفین و أصدلا
انتشارا

األصدوخ ،قد :

ستاره۱۱3۴ ،ق.

 .52ددددددددددددد  ،اختیار معرفة الرجاخ(رجاخ الکشی) ،ق  :ناشر مؤسسة آخ البیت حیاء التدرا ،
۱۱۴۱ق.
 .5۱دددددددددددددد  ،الخددالف ،قد  :انتشددارا

مؤسسدة النشددر ا سدالمی التابعددة لجماعدة المدرسددین،

۱۱۱۱ق[ ].
 .55عجلی ،احمد بن عبداب بن صالح ،معرفة الثقا  ،المدینة :مکتبة الدار۱۱۴5 ،ق.
 .51عالمه حل  ،حسن بن یوسف بن مطهر ،رجاخ العالمة الللدی ،تصدلیح ملمدصدادق بلرالعلدوم،
چ ،3نجف اشرف :دار الذخاقر۱۱۱۱ ،ق.
 .51غزالی ،ملمد بن ملمد ،احیاء علومالدین ،ترجمۀ مؤیدالدین ملمدد خدوارزمی ،تهدران :علمدی و
فرهنگی۱25۱ ،ق.
 .51فخرالدین رازی ،ابوعبداب ملمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،چ ،2بیدرو  :دار احیداء التدرا

العربدی،

۱۱3۴ق.

 .5۳فراهیدی ،ابوعبدالرحمن خلی بن احمد ،کتا

العین ،تلقی مهددی المخزومدی و سدامراقی ،چ،3

ایران :مؤسسه دارالبلره۱۱۴۳ ،ق.
 .1۴فیض کاشان  ،ملمدملسن ،الوافی ،چ ،۱اصفهان :کتابخانه امام امیرالمؤمنین عل ۱۱۴1 ،ق.
 .1۱قاضی نعمان ،نعمان بن ملمد مغرب  ،دعاق ا سالم و ذکر اللالخ و اللرام و القضایا و األحکدام،
چ ،3ق  :مؤسسة آخ البیت۱215 ،ق.
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 .13قرش  ،باقر شریف ،حیاة ا مام اللسن بن عل  ،بیرو  :دار البالغة۱۱۱2 ،ق.
 .12قمی ،عباس ،الکن واأللقا  ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .1۱کش  ،ملمد بن عمر ،رجاخ الکشید اختیار معرفة الرجاخ ،تصدلیح ملمدد بدن حسدن طوسد و
حسن مصطفوى ،مؤسسة نشر دانشگاه مشهد۱۱۴۳ ،ق.
۱۱۴1ق.
 .11مجلس  ،ملمدباقر بن ملمدتق  ،بلار األنوار الجامعة لدرر أخبدار األقمدة األطهدار(ط د بیدرو )،
چ ،3بیرو  :دار لحیاء الترا

العربی۱۱۴2 ،ق.

 .11ددددددددددددد  ،مرآة العقوخ فی شر أخبار آخ الرسوخ ،چ ،3تهران :دار الکتب ا سالمیة۱۱۴۱ ،ق.
 .11مجلس  ،ملمدتق  ،روضة المتقین فی شر من یلضره الفقیه(ط د القدیمة) ،چ ،3قد  :مؤسسده
فرهنگ اسالم کوشانبور۱۱۴1 ،ق.
 .1۳مرتضوی ،سید ملمد« ،نقد و بررسی روایا

پژوهشی مطالعا

مربوط به مطالق بودن امام حسن ،»مجله علمی

اسالمی ،شماره . ۱215 ،11

 .1۴مِزِّی ،جماخالدین یوسف ،تهذیب الکماخ ،تلقی بشار عدواد معدروف ،بیدرو  :مؤسسدة الرسدالة،
۱۱۴1ق.
 .1۱مسعودی ،علی بن اللسین ،مروج الذهب ،چ ،3ق  :دارالهجرة۱۱۴۳ ،ق.
 .13معروف اللسن  ،هاش  ،سیرة األقمة ا ثنی عشر ،نجف :المکتبة اللیدریة۱213 ،ق.
 .12مقداد سیوری ،التنقیح الراقع لمختصر الشراقع ،تلقی السید عبداللطیف اللسینی الکوه کمری ،قد :
مکتبة آیتاب العظم المرعشی النجفی العامة المقدسة۱۱۴۱ ،ق.
 .1۱مفید ،ملمد بن ملمد ،ا رشاد فی معرفة حجج اب عل العباد ،تصلیح مؤسسة آخ البیت ،قد :
کنگره شیه مفید۱۱۱2 ،ق.

انتشارا

 .15نجاشی ،احمد بن عل  ،رجاخ النجاشی ،چ ،1ق  :مؤسسة النشر ا سالمی التابعه لجامعة المدرسدین،
. ۱215
 .11نووی ،ابوزکریا یلی بن شرف بن مری ،شر النووی عل صلیح مسل  ،چ ،3بیرو  :دار لحیداء
الترا

العربی۱2۳3 ،ق.

 .11نورى ،حسین بن ملمدتق  ،مستدرک الوساق و مستنبط المساق  ،تصلیح مؤسسة آخ البیدت،
ق  :مؤسسة آخ البیت۱۱۴1 ،ق.
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 .15کلین  ،ملمد بن یعقو

بن اسلاق ،الکدافی(طد ا سدالمیة) ،چ ،۱تهدران :دار الکتدب ا سدالمیة،
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 .11نسایی ،الضعفاء والمتروکین ،بیرو  :انتشارا

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع۱۱۴1 ،ق.

 .1۳یعقوب  ،احمد بن اب یعقو  ،تاریه الیعقوب  ،بیرو  :دار صادر ،ب تا.
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