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سال بیست و دوم ،شماره هشتاد و هفتم
پاییز 0011

آسیبشناسی تشکیل خانواده حدیثی در مطالعات تاریخی
با تأکید بر اخبار مطالق بودن امام حسن
تاریخ دریافت5911/8/51 :

تاریخ تأیید5011/1/51 :
حسین مرادینسب

یکی از راههای شناخت قطعیت و یا چگونگی صدور روایاا ،تشاکیل
خانواده حدیثی پیرامون آن و سنجش روایت در پرتو آن است .این روش که
بیشتر در علم حدیث از آن بهره برده میشود مایتواناد در نفای و اثباا،
وجود یک گزارش تاریخی برای مورخان و سیرهنگاران هم کااربرد داشاته
باشد .به نظر میرسد پذیرش اخبار مطالق بودن اماا حنان

در منااب

اسالمی ریشه در همین امر یعنی تشاکیل خاانواده حادیثی داشاته اسات.
نوشتار پیش رو با آسیبشناسی این شیوه و با استناد به متون کهان و روش
وصفی و تحلیلی در پی پاسا باه چرایای پاذیرش اخباار مطاالق باودن
اما حنن

از سوی برخی اندیشمندان اسالمی بهویژه امامیه است.

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تشکیل خانواده حدیثی ناتوان از
تشخیص گزارشهای جعلی هدفمند است و این آسایب در اخباار مطاالق
بودن اما حنن

به چشم میخورد؛ به این معنا کاه جااعالن باا اخباار

 .1استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.)hmoradi@rihu.ac.ir( :
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متنوع و متعدد پیرامون طالقهای اما حنن

این گزارشِ غیرقابل اعتماد

را صحیح و موجّه جلوه دادهاند.

کلیدواژگان :امام سنا

 ،خاموااه سا یث ،پیاوا تام یخ و سا یث ،وش وقا

گزا همی تم یخی ،جعل س یث.
 .1مقدمه

یکی از وشهمی فهم و شنمخت س یث ،افزون بر وق سن و مت  ،تاجه به خموااه س یثی
است؛ یعنی جمعآو ی وایمت ه یک ماضاع؛ چنمنکه بنیم ی از منمبع س یثی ،تام یخی،
سیر و غیر  ،بم تاجه به ای منئله ،اسمهیث ا ه ماضااامت واسا هساتهبنا ی کرهوا .
او یشمن ان بم تشکیل خموااه س یثی ،ارضه و مقمبله متان ،به ا زیمبی وایمت میپرهازو
که ه الم س یث ،فاای ی برای آن ذکر کره او  .شنمخت جممع به س یث و اثبامت و ویای
اصل یک ماضاع ،از فاای تاجه به خموااه س یث است.
اخباام مقااو باااهن اماام سناا

1

 ،مااا ه تاجااه برخاای از مواا ثمن و ااا ای از

سیر وگم ان امممیه و اهل سنّت قرا گرفته است که ه منمبع س یثی ،تام یخی و غیار آن ،از هار
هو فرقه ،وا ه ش است 2.بنمبرای  ،اخبم ی که امم سن

بنایم ازهوا مایکاره و بنایم

طااو ماایهاه و بااه ساابن ایاا اماار ،مااا ه مااتمت امیرمنمناامن

و طعاا هشاامنمن

قرا گرفت .برخی از او یشمن ان امممیه و بیشتر املممن اهلسنّت ،بم تاجاه باه کثارت و تنااع
 .1ر.ک :مسعودی ،درسنامه فهم الحدیث ،ص131و .131خانواده حدیثی ،یک اصطالح نوسااخته
است که از بررسی فقه الحدیث و درایة الحدیث اخذ شده است.
 .2از جمله آنها :المحاسن برقی ،الکافی کلینی ،طبقات الکبری ابن سعد ،انساب االشراف باالرری،
البدء والتاریخ مقدسی ،دعائم االسالم قاضی نعمان ،قوت القلوب مکی ،مناقا آ ابایطالا ابان
شهرآشوب ،البدایة والنهایة ابن کثیر ،الوافی فیض کاشانی ،وسائل الشیعة حر عاملی.
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اسمهیث و اخبم مقو  ،ای امر ا منالّم پن اشاتن و باه تاجیاه آن پرهاختاه ،آن ا از منمقان
سضرت برشمرو .
فقهم برای به هست آو هن اسکم شرای ،بام وجااه خاموااه سا یثی ه یاک بام  ،از
بر سی ص و و هاللی س یث غمفل وینتن ؛ امام ه برخای مااا ه ،باهخصاا

ه میامن

ما خمن و مو ثمن ،به آن کمتر تاجه ش است .گمهی به صرف وجاه خموااه سا یثی ه
یک ماضاع و ب ون تاجه به معیم همی ا زیمبی س یثی ،به ذکر آن پرهاخته و آن ا منالّم
پن اشااتهاوا  .بااه هماای جهاات ،اخباام مقااو باااهن اماام سنا

ه کتاام هاامی

س یثی ا فقهی ه بم مشا ت وا ه ش  1و بر اسمس آن ،مبنمی فقهی قرا گرفته اسات؛
ه سملیکه سن خبر ضعیف و مت س یث ،از اضقرا برخا ها است.
ه ای توقیق ،اوو بر تاجه به آسینشنمسی جاع باه تشاکیل خاموااه سا یث و
اهکم همی مقمبله بم آن ،به چرایی پتیرش اخبم مقو باهن امام سنا

از ساای

برخی از او یشمن ان منلممن ویز تأکی ش است .بم تاجه به آثم متع هی که ه وق اخبم
مقو باهن امم سن

وا ه ش است ،جعلی باهن ای اخبم  ،پیشفرض گرفته ش

است 2و فرضیه ای واشتم  ،آن اسات کاه برخای موا ثمن و سایر وگام ان ،بام غیلات از
 .1فیض کاشانی ،الوافی ،ج ،23ص111؛ حر عاملی ،هدایاة امماة ،ج ،7ص333؛ هماو ،وساائل
الشیعة ،ج ،22ص1و.12
 . 2ر.ک :در پیشینه ،چند مقاله که جعلی بودن روایاات مطاالب باودن اماام حسان

را اثباات

کردهاند ،رکر شده است؛ از جمله مقااالت دیگار :واردی« ،پاساخ باه شابهه مطاالب باودن اماام
حسن

» ،مجموعه مقااالت هماایب باینالمللای سابا النبای اماام حسان مجتبای

محمدناصر غداری« ،ظلمات االمام الحسن

 ،ج3؛

(مزواج مطالب دراسة تحلیلة)» ،تربیات االساسایة

:

لعلوم التربویة واالنسانیة ،ش11؛ عالمه سید جعفر مرتضی عااملی ،زوجاات االماام الحسان
اکاری وحقائق ،ص102-12؛ بلداوی ،القو الحسن فی عدد زوجات االمام الحسن  ،ص-30
 ،252چند روایت مطالب بودن امام را از منابع اهلسنّت و شیعه آورده و باه نقاد آنهاا پرداختاه و
جعلی بودن آنها را اثبات کرده است.
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آسینهمی تشکیل خموااه س یثی ،اصل مقو باهن امم ا پتیرفتهاو  .تشکیل خاموااه
سا یثی ،از ا هاامی ایاام و مهاام ه فهاام اخباام و اسمهیااث اساات .بناامبرای  ،غیلاات از
آسینشنمسی آن ،گمهی به پتیرش اخبام جعلای ه فمنا ه مقملعامت تام یخی کشای
میشاه .برخی از هالیل بر جعلی باهن ای اخبم  ،ابم تاو از:
 .1وخنتی بم منصا خلییه ابمسی (سک137 :ا )151برای مبم ز بم بنیالون آن ا
طرح کره  1که بیش از هشتمه سمل از شاهمهت امام سنا

گتشاته بااه و پایش از

سمکمیت منصا  ،چنی ماضاای طرح وش است؛ ستی ه زممن امایمن؛
 .2گیته ش که ای ازهوا هم و طو هم ،ه زممن پ ش ه کافه اوجم شا اسات

2

که بم تاجه به گرفتم یهمی پ ش ه کافه و پس از خوفت سی ن ایشمن و ه گیری بام
معمویه ،امکمن توقق ازهوا همی و طو همی زیمه وجاه و اشته است؛
 .3ا سمزگم ی آمم همی ا ائه ش زیمه ه بم همنران امم بم ذکر وام چنا ویار از
آومن ه منمبع فریقی ؛
 .4اوتنم ای گاوه امل تکرا ی (ازهوا هام و طاو هام) ،بام شخصایت و سایر آن
سضرت ه تضمه است؛
 .5اسمهیت بنیم ی ،طو

ا امری متما و ومپنن شامره اوا ؛ جاز ه مااا هی کاه

امکمن سمزش وجاه و ا ه .امم که شخصیت بم زی از خمو ان اهلبیت است و برای جممعه
الگاست ،از اوجم اما قبیح و مکرو ممون طو هاهن همنرانِ خاه پرهیز ها ه؛ زیرا ای
اما  ،بم جمیگم و منزلت امم ومیسمزه؛
 .7ا اشم و طع معمویه ه ومماهوگام یهامی یام ساخنراویهامی خااه باه امیار
منمنمن

و امم سن

ه خصا

ای ماضاع؛

 .1طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،3ص331؛ مسعودی ،مروج الذه  ،ج ،3ص.300
 .2دیاربکری ،تاریخ الخمیس ،ج ،2ص« :210روی المدائنی انه احصان فای زماان ابیاه تساعین
امراة».
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 .6ا اشم خاا به ای ماضاع ه خوفت امام الای
سن

؛ ستای ه زمامن امام

؛
 . 1ومشنمخته ممو ن وم مره کافی هَم اوی؛ ستی وزه مره کافه که به امم گیت :به او

زن میههم؛ خااست وگه ها ه یم او ا هم کن ؛

1

 .9ا سمزگم ی بخشن گی و سلم امم سن

که زبموزه ام و خام

«مَلِق ،طَلِق ،غَلِق»؛ یعنی ب اخو  ،طو ههن و زیمه و ه اسراف ممل.
بر سی سیر امم سن

اسات 2بام

3

و هفع شبهمت مقرحش پیرامان ایشمن ،اوو بر اینکاه

بخشی از سمفظه تم یخی و ااتقمهی امممیه میبمش  ،به اناان الگایی ویکا و معیم ی برای
جممعه به سنم میآی .
ه خصا

س یث مقو باهن امم سن

 ،مقمالتی وگمشته شا اسات؛ ممونا :

مقملهای بم اناان «تقا شنمسی س یث مقو باهن امم سن

ه منمبع شیعه و وقا

آن» از وگم و  ،مقملهای بم اناان «وق و بر سی وایمت مقو ه بم امم سن

» از

سی موم مرتضای 4و مقملهای هیگر بم اناان «واکموی و بمزپژوهی وقمهاوه وایمت جعلی
 .1ر.ک :مرادینس  ،تطورشناسی اخبار مطالب بودن امام حسان مجتبای

در مناابع اساالمی،

ص.37

 .2یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص223؛ ابن عسااکر ،ترجماة االماام الحسان

 ،ص113؛ ابان

شهرآشوب ،مناق آ ابیطال  ،ج ،3ص.123
 .3ابن سعد ،الطبقات الکباری ،الطبقاة الخامساة ،ج ،1ص210؛ باالرری ،انسااب االشاراف ،ج،3
ص.13
 .1بر مقاله ایشان نیز نقدهایی وارد است؛ به عنوان نمونه ،به نقال از ابان کثیار (م 771ب) ،تعاداد
همسران حضرت را  700یا  1000زن آورده است؛ درحالیکه این تعداد ،در شرح حا مغیرة بان
شعبه آمده است؛ نه امام حسن

(ابنکثیر ،البدایة والنهایة ،ج ،2ص.)51
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مقوقیت امم سن

» از سال موم جعیری و الینقی لزگی 1.آثم متع هی ویاز باه

بر سی سن ی و هاللی اخبم مقو باهن امم سن

تاجه هاشته و آن ا ماا ه وقا

قرا هاه او ؛ امم امتیمز ای مقمله ،ه وگم وا به اخبم مقو ه بم امم است .ای واشتم ،
بم تاجه به آسینشنمسی تشکیل خموااه س یثی ه مقملعمت تم یخی میبمش که هیگاران
به آن تاجه وکره او  .از ای پس ،باه جامی ابام ت «مقاو بااهن امام سنا

»

ه برخی از جمهم ،ابم ت مختصر «مقو » استیمه میشاه.
مفهومشناسی
 .1خانواده حدیث

یکی از وشهمی فهم س یث ،تشکیل خموااه س یث است .موا ثمن بارای فهام کممال
وایمت اهلبیت
بم تاجه به ونبت ای

 ،بم جمعآو ی اسمهیث مشمبه و هممضمان پیرامان ماضااای واسا ،
وایمت بم یک یگر ،به فهمی هقیق و جممع می سان  .بارای تشاکیل

خموااه س یث ،فاای بنیم ی شمره او  2.ه فرآین فهم س یث ،شنمسمیی و بمزیمبی خموااه
س یث ،امری الز است؛ چان چیزی که سبن وصال به مقصاه اصلی گاین میگرهه و
 .1نقدهایی بر این نوشتار وارد است؛ از جمله آنکه خبر مورد استناد به روایت را بهدرستی ترجمه
نکردهاند و گفتهاند که حضرت علی

فرمود« :حسن ،پیاپی زن میستاند و طالب میداد و گماان

بردم در میان قبیلهها دشمنی وجود میآید ».آوردهاند« :حسن به این وسیله میخواهد دشمنیها را
بزایااد» (محمااد جعفااری و لزگاای« ،واکاااوی و بااازپژوهی نقادانااه روایااات جعلاای مطالقیاات
امام حسن

» ،ص .)»)207این گونه موارد ،استناد به خبر ناقص است و عباارت «یورثناا» در

خبر افتاده که در روایت دیگر ،رکر شده است .مؤلفان گویند که امام با این ازدواجها مایخواسات
کینهها را برطارف کناد؛ درحاالی کاه ایان ،خاالف مقصاود روایات اسات (ر.ک :مارادینسا ،
«تطورشناسی اخبار مطالب بودن امام حسن مجتبی
 .2مسعودی ،روش فهم حدیث ،ج ،1ص.132

در منابع اسالمی» ،ص.)13

سالبیستودوم،شمارههشتادوهفتم،پاییز0011

07

سیر سرکت از فهم مت تم فهم مقصاه ا سمممن میبخش  ،هستیمبی به قرینههمی لیظی و
مقممی است.
تم یخپژوهمن میتااون یم برای آومن امکمن ها ه که ممون مو ثمن ه فرآین فهم اخبام
و سی ن به واقعیتهمی تم یخی ،به تشکیل خموااه اخبم اق ا مای کننا  .آوامن بام ایا
شیا  ،اوو بر صوتسنجی گزا شهمی تم یخی و وگمهی جممع به وی اه تام یخی ،باه
اثبمت و ا اثبمت اصل یک وی اه پی میبرو  .تاضیح آوکه ما خ هنگممی که بام اخبام
متع ه و متناع مااجه میشاه ،بم تشکیل خموااه خبر به ای وتیجه هست مییمب که اصل
ماضاع واقع ش یم وه و تناع و اختوف اخبم  ،معلال اختوف ه زاویه هی ما خمن است
که هریک از جنبهای خم  ،ماضاع ا وقل کره او .

1

 .2آسیبشناسی

آسین ه لغت ،به معنمی «زخم ،این و وقص ،وم و ...است 2».ه اصقوح ،به معنمی
ام  ،شممل شنمخت کمستیهم ،آفتهم ا از جنباههامی مختلاف چاان :المای ،فرهنگای،
سیمسی ،اجتممای و وظمیر آن ا و یمفت

یشه و ااامل آن است .بم تاجه به معنامی اام ،

آسین شنمسی تشاکیل خاموااه سا یث ه مقملعامت تام یخی ،ابام ت اسات از شانمخت
کمستیهمی و ااامل آن ه وش مقملعمت تم یخی.
چنمنکه گتشت ،تم یخپژوهمن میتااون بم بهکم گیری تشکیل خموااه خبر ،به بر سای
گزا همی تم یخی پرهاخته ،آومن ا ا زیمبی کنن .
 .1برای فهم بهتر میتوان به اخبار پیرامون حضرت رقیه و شهادت ایشان تمسک کرد .وجود اخبار
متعدد و متنوع ،منجر به قدر متیقنی میشود که مورخ میپذیرد اصل وجود دختری با این اوصااف
در ح ادثه کربال محرز است؛ اما آیا او همان دختر امام بوده یا خیر یا اینکه نحوه شهادت ایشان به
چه نحوی میباشد ،مورد اختالف است.
 .2دهخدا ،لغتنامه ،واژه «آسی ».
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تشکیل خانواده حدیثی اخبار مطالق بودن امام حسن

می تاان گیت که برخی تم یخوگم ان بم بر سی اخبم مقو و تاجه به تع اه و تنااع ایا
اخبم که به تشکیل خموااه خبر ه ای ماضاع منجر ش است ،به مقاو بااهن امام
اشم کره او .

1

 .1دستهبندی اخبار مطالق بودن امام حسن

بم تاجه به تع اه اخبم مقو باهن امم

 ،اخبم مهام و اما آن ه اینجام آو ه

میشاه؛ هرچن برخی از ای اخبم میتااون ه هستهایی که واقع ش او  ،ه هساته هیگار
ویز بیمی ؛ امم برای پرهیز از تکرا  ،از آو هن ه هسته هیگر خاها ی میشاه:
 .1-1اخبار دال بر مطالق بودن ایشان

 وی طو ههن زومن باه 2.ایشمن هر وز ازهوا میکاره و فارهای آن وز طاو
میهاه؛ 3یعنی بم زومن بنیم ی ازهوا میوماه و سپس طو میهاه.
 فرستمهن ممل برای زن ،وشموه طو او باه.

4

5

 . 1ر.ک :در پیشینه مقاله ،به مقاالتی که به بررسای ساند و ماتن اخباار مطاالب باودن اماام
پرداختهاند ،اشاره شده است؛ هرچند به برخی از نقدهای آن ،نقد شده اسات .در ضامن ،در اداماه
مقاله ،به چند مقاله و برخی از کتابهای دیگر در موضوع امام حسن
اخبار مطالب بودن امام حسن

که در اثبات جعلی بودن

پرداختهاند ،استناد شده است.

 .2ابن سعد ،الطبقات الکبری ،الطبقة الخامسة ،ج ،1ص.302
 .3طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،3ص331؛ مسعودی ،مروج الذه  ،ج ،3ص.300
 . 1قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج ،2ص.112
 .5ابن ساعد ،الطبقاات الکباری ،الطبقاة الخامساة ،ج ،1ص210؛ باالرری ،انسااب امشاراف،
ج ،3ص20و ...« :21فااارا قااام رساال بلیهااا بمالهااا الااذی سااماه و بااالطالب ...فیرساال بلیهااا
بطالقها». ...
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 سضرت الی

فرماه« :اوه جل مقو ».

 امم سن

1

همنرش سیصه ا طو هاه؛ چان هی که منت با زبیار ،امشاق

همنر سمبقش است.

2

 وی زوی خم جی از قبیله بنای همام با شایبمن هاشات .از او هو ی کاره؛ 3یعنای
طوقش هاه.
 وی همنری به وم امئشه بنت خلییه خثعمی هاشت .امم  ،زن ا به سابن تبریاک
گیت به خوفت پس از شهمهت پ ش ،او ا سه طوقه کره.

4

 هن  ،هختر سهیل ،پس از طو از اب الرسم ب اتم  ،بم اب اهلل ب ااممر ازهوا
کره .معمویه از اباهریر خااست که او ا برای یزی خااساتگم ی کنا  .ابااهریر بام امام
برخا ه کره و ممجرا ا بیمن وماه .سن

ویز همی ه خااست ا کاره .هنا  ،سنا

ا

برای همنری برگزی  .امم به اب اهلل ب اممر ه م ینه گیت :م بهتاری مولال میامن
شمم هو ویر هنتم.

5

 .2-1اخبار دال بر ازدواجهای متعدد ایشان

 وی بم زومن زیمهی ازهوا کره.

7

 .1ابن سعد ،همان ،ص302؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشاق ،ج ،27ص231و232؛ آ عصافور،
سداد العباد ،ص ...« :113فانه رجل مطالب». ...
 .2ابن سعد ،همان ،ص305ا307؛ بالرری ،انساب امشراف ،ج ،3ص22و .23طبرانی این خبار را
در مورد خوله دختر منظور بن سیار فزاری آورده است (طبرانی ،اخبار الحسن بن علی ،ص.)12
 .3ابن سعد ،همان ،ص.302
 .1طبرانی ،اخبار الحسن بن علی ،ص.151
 .5ابن سعد ،همان ،ص303ا.305
 .3ابن سعد ،همان ،ص335؛ قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج ،2ص.112
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 هماا وی چهم زن هاشت.

1

 ا ائه شمم ش ومقص همنران امم سن
به الت خنتگی.

تم  57ت از سای زی و امم بمقر

2

 ا ائه آمم همیی ه خصا

تع اه همنران امم .

3

 .3-1اخبار نهی از ازدواج با ایشان به جهت مطالق بودن

 الی به کافیمن فرماه :هختراوتامن ا باه ازهوا سنا
مقو است.

ه ویمو یا کاه مارهی

4

 سن ب الی ،زیمه وکمح و طو ه کافه هاشت تم اینکه الی
ای فرزو  ،طو ههن است؛ هختراوتمن ا به ازهوا او ه ویمو ی .
 مرهی وزه الی

فرمااه :همموام

5

برای مشا ت آم و گیت :سن  ،سنی و ابا اهلل با جعیار

برای خااستگم ی هختر آم او  .سضرت فرماه :سن  ،زومن ا طو میهه .

7

 .1ابن سعد ،همان ،ص 300و.301
 .2قاضی نعمان ،همان ،ص.112
 .3ابن سعد ،همان ،ج ،1ص302؛ بالرری ،انساب امشراف ،ج ،3ص25؛ مکی ،قوت القلوب ،ج،2
ص.112
 .1ابن سعد ،همان ،ص302؛ کلینی ،الکافی ،ج ،3ص53؛ ابن ابایشایبه ،المصان  ،ج ،1ص172؛
مکی ،قوت الفلوب ،ج ،2ص.112
 .5سرخسی ،المبسوط ،ج ،3ص1
 .3برقاای ،المحاساان ،ج ،2ص301؛ اباان عساااکر ،تاااریخ مدینااة دمشااق ،ج ،27ص231و232؛
آ عصفور ،سداد العباد ،ص « :113ما الحسن ،فانه مطالب للنساء ...اما الحسن فانه رجل مطاالب
ولیس تحظین عنده».
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 الی
به هل گیرو .

فرماه :از ازهوا هم و طو همی سن میترسام کاه قبمیال ،کنیاه مام ا
1

 .4-1اخبار دال بر رضایت به ازدواج با ایشان ،با علم به مطالق بودن ایشان

 مره هَمْ اوی ه پمسخ الی

گیت که ساگن به خ اوو  ،مم هختراوممن ا باه

تزویم او ه می آو یم .اگر خااست ،وگه ها ه و اگر وخااست ،طو هه  2.ه خبر هیگر
افزوه ش که الی

از ای سخ مره هما اوی خاشاومل شا و شاعری ساروه

که اگر م ه بمن بهشت باه  ،هار آیناه باه هما ان مایگیاتم :باه آ اماش هاخال
شای .

3

 الی

ه منبر فرماه که فرزو مقو است؛ [باه او زن و هیا  .آوامن هو بام

تکرا کرهو و گیتن که مم هختراوممن ا به ازهوا او ه میآو یم و بر آن تأکی وماهو .

4

 شخصی گیت که میهاوم سن  ،فرهی ب اخو  ،طو ههن و زیامه و ه اویام
است ،امم از آن جهت که خمو ان و ونن شمم ،گرامیتری افراه وزه مره است ،هختار ا
به ازهوا تا (امم ) ه میآو  5.ه گزا ش هیگر آم است :تا بهتری افراه از ار هنتی
و خمو اوت جمیگم واالیی [وزه مره ها و ؛ هختر ا به ازهوا شمم ه میآو .
 زوموی که از او ج ا میش و  ،او ا هوست هاشتن .

7

6

 .1بالرری ،انساب االشراف ،ج ،3ص5؛ ابن ابیشیبه ،المصن  ،ج ،1ص.172
 .2ابن سعد ،الطبقات الکبری ،الطبقة الخامسة ،ج ،1ص302؛ کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.53
 .3مکی ،قوت القلوب ،ج ،2ص.112
 .1سرخسی ،المبسوط ،ج ،3ص.1
 .5طبرانی ،اخبار الحسن بن علی ،ص.12
 .3ابن سعد ،همان ،ص210؛ بالرری ،انساب االشراف ،ج ،3ص.13
 .7ابن سعد ،همان ،ص 302و .335
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 .5-1اخبار دال بر تعداد زنان امام حسن

اخبم ه بم تع اه همنران سضارت ،بنایم مختلاف اسات؛ بارای وماواه ،ابا ساع
(  ) 232و بوذ ی (  ) 269به وقل از م ائنی (  ) 225و واقا ی (  ،) 226تعا اه
همنران ایشمن ا  92ت  ،1کلینی (  52 ) 329ت  ،2مکی (  252 ) 317تم  322ت ،3
اب شهرآشا (  4) 511هممن سخ مکی ا آو ه است ،طبری شیعه (قرن پانم)62 5
زن آزاه و  172کنیز برشمره است .قمضی وعممن (  ) 373از امم بامقر

و باراه ش

زی ب الی که بم هم باهو  ،آو ه است که پس آومن ،پنجم وشش همنار بارای امام ا
اثبمت کرهو و آخر آومن ا تکمیل وکرهو  7.بهاستممل ،ایا باه جهات خناتگی بااه کاه
وتااونتن تکمیل کنن  .ای منلیمن وتااونتن بیش از ه همنر از امم وم ببروا کاه گام
برخی از آومن ،مبهم (بم تعبیر «إمرأ ») آم است؛ به اناان وماوه ،اب سع بم اخاتوف 1
ت و  12ت  ،6بوذ ی  13ت  ،یعقابی (  4 ) 214ت  1و شیخ میی (  6 ) 413همنر
شمره او .

 .1ابن سعد ،همان ،ص302؛ بالرری ،همان ،ج ،3ص.25
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.53
 .3مکی ،قوت القلوب ،ج ،2ص.112
 .1ابن شهرآشوب ،مناق آ ابیطال  ،ج ،3ص.113
 .5طبری ،دالئل االمامة ،ص133و.131
 .3قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج ،2ص.112
 .7ابن سعد ،همان ،ص27و .22
 .2یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص.222
 .1مفید ،اإلرشاد ،ج ،2ص.20
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06

بم تاجه به وجاه مجمااه س یثی (تشکیل خموااه س یث) و کثرت و تناع اخبم  ،برخی
از ما خمن و مو ثمن شیعه و اهلسنّت ،اصل ماضاع مقاو بااهن امام سنا

ا

پتیرفتهاو ؛ برای وماوه ،فیض کمشموی (  ) 1291بم تاجه به وایمت ه الکامفی ،مقاو
باهن امم ا پتیرفته و بهتبع اباسمم موم غزالی (  ،) 525ه بم سخ گیات از ایا
ماضاع تاقف کره و میواین « :ای تاجه به کنموی است که ه بم اهل و فرزو هوست
خاه طعنه میزون که واای از سیمست .پس ،ماافق باهن بم ای مقملن ،شمیناته وینات.
ای ماافقت ،زشت است؛ بلکه اه آن است تم آوجم که امکمن ها ه ،مخملیات شااه؛ زیارا
ماجن خاشوملی قلن او میشاه و بم بمط سمزگم تر است .قص از بیمن ای مقلن ،مبامح
هاونت طو است 1».برخی ه پمو قی بر مرآت العقال به تاجیه اخبم مقو پرهاخته و
ه خصا

وهی امیر منمنمن

میواینن که غرض آن سضرت ،آگام کارهن آوامن از

سملشمن و مراتن ایممن آومن باه است؛ وه آوکه قص وکاهش فرزو معصاامش ا هاشاته
بمش ؛ فرزو ی که از سای خ اوو سیّ قیا ما ه تأیی است 2.مو ث بوراوی ( ) 1117
پس از ذکر اخبم مقو  ،ه تاجیه ای اخبم  ،آوهم ا سمل بر ب اخوقی زومن یم آوچه کاه
ماجن اولایت ه طو میشاه ،هاونته است و ه اهامه گای که به طا کلای ،ماضااع،
قمبل اشکمل است و اآلن م جاابی برای آن و ا و شمینته وگه هاشت قلام اسات کاه
وشموه اه میبمش .

3

 .2آسیبشناسی خانواده خبر مطالق بودن امام حسن

آثم متع هی بر جعلی باهن اخبم مقو وگمشته ش که به وق سان ی و هاللای آن
پرهاختهاو ؛ 4امام های یاک باه چرایای پاتیرش آن از جموان برخای او یشامن ان هینای
 .1فیض کاشانی ،الوافی ،ج ،23ص.111
 .2مجلسی ،مرآت العقو  ،ج ،21ص.13
 .3بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،25ص.111
 . 1ر.ک :در پیشینه مقاله ،به نام چند تن از پژوهشگران که در اثباات جعال اخباار مطاالب باودن
تحقیق کردهاند ،اشاره شده است.
امام حسن
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آس 

وپرهاختهاو  .پس ه ای بخش ،بم بیمن مق ممتی ،به چرایی ای پتیرش پرهاخته مایشااه.
جماون برای واقعوممیی اسمهیث سمختگی خاه ،به شیا همی گاومگاوی هست میزهو کاه
شنمسمیی ای شیا هم ،کمک شمیموی برای ویمفتمهن ه ها آومن مایکنا  .ه اهاماه ،چهام
شیا جماون ه اخبم مقو ما ه تاجه قرا میگیره:
 .1-2واقعنمایی از طریق بیان جزئیات

یکی از ا همی واقعوممیی اسمهیث جعلی ،بیمن قرائ و اوصمف متع ه به تنااعبخشای
گزا شهمی تم یخی است .جماون ،بم سمخت گزا شهمی متناع پیرامان ماضاای واس ،
بم جلن تاجه مخمطن به ای سااشی ،سعی ه اووراف تاجه وی از اصل ماضاع هاشاتن .
ه اخبم مقو  ،جماون ه اخبم سمختگی خاه ،به شااه و جزئیمت تأکی هاشاتهاوا تام
جعلی باهن اصل خبر ه سمیه ای اوصمف ،مشخص وگرهه؛ چنمنکه اخبم مقاو بااهن
امم سن

 ،گمهی به وقل از موبمن آن سضرت و یم ستی برخی از معصااممن

1و

گمهی از جمون مخملیمن و هشمنموی چان منصاا خلییاه ابمسای (ساک ) 151-137 :و
اویمن ه بم ی ذکر ش است 2.برخی ای

وایامت منقاال ا ه قملان فضایلت و صایتی

ویکا ،3و برخی ه قملن فعلی قبیح و متما بیمن کره او  4بعضی به اوگیز ممهی ،اسنمسی
یم ااتقمهی تاجه هاشتهاو  5.برخی هیگر بم هاستمنسرایی ا ممون خاشوملی مره هما اوی و
 .1ابن سعد ،الطبقات الکبار  ،الطبقاة الخامساة ،ج ،1ص302؛ باالرری ،انسااب امشاراف ،ج،3
ص.25
 .2طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،3ص331؛ ابن سعد ،همان ،ص303ا.305
 .3ثعااالبی ،اللطااائ والظرائاا  ،ص132؛ رهباای ،تاااریخ االسااالم ،ج ،1ص33و« :37مناقاا
الحسن

کثیرة ...وکان جواد ممدوحا ،تزوج سبعین بمراة و یطلقهن». ...

 .1بالرری ،انساب االشراف ،ج ،3ص23؛ طبرانی ،اخبار الحسن بن علی ،ص.12
 .5بالرری ،همان ،ص25؛ ابن ابیشیبه ،المصن  ،ج ،1ص172؛ ابن سعد ،همان ص.302
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بیمن شعری از الی
سن

یم ممجرای ازهوا سیصه و هن بم همنران سمبقشمن از جمله امم

ا به ای ماضاع پرهاختهاو .

1

 .2-2واقعنمایی از طریق ارائه آمار

یکی از شیا همی مرسا ه اتقمن یک خبر ،ا ائه آمم پیراماان آن خا اه اسات .اویامن ه
گزا ش غزوات اصر سال اکر

 ،به تع اه ویرات طرفی  ،اهوات ،کشاتههام ،اساراو و غنامیم

تاجه هاشتن  .ه اخبم پیرامان صومبه و شخصیتهم ،به تع اه فرزو ان ،همنران و ویرات اشیر
آومن وظر هاشته ،آمم همی هقیقی ا ائه کره او ؛ به اناان وماوه ،اب سع همنران امیار منمنامن،
الی

و افزون بر آن ،تع اهی از آومن ا بم اناان «األمهمت [أواله شتی» آو ه اسات 2.امار

تع اه  9همنر 3،اثممن تع اه  1همنر 4،طلوه  1زن 5و زبیر بیش از  5همنر هاشت.

7

جماون ،بم تاجه به ای شیا ه اخبم مقو  ،باه بیامن تعا اه همناران و فرزوا ان
ایشمن پرهاختهاو ؛ برای وماوه ،از میمن منمبع اهلسنّت ،اب سع (  ) 232و باوذ ی (
 92 ) 269ت  ،مق سی ( 222 ) 311ت  6،مکی (  252 ) 317تم  ،322اب ابیالو ی
(  ) 757به وقل از م ائنی  62ت و اب کثیر (  62 ) 664ت

1

ا به اناان زومن ایشمن

 .1ابن سعد ،همان ،ص307؛ بالرری ،همان ،ج ،3ص22و23؛ مکی ،قوت القلوب ،ج ،2ص.112
 .2ابن سعد ،الطبقات الکبری ،ج ،3ص11و.20
 .3همان ،ص235و.233
 .1همان ،ص52و.53
 .5همان ،ص.211
 .3همان ،ص.100
 .7مقدسی ،البدء والتاریخ ،ج ،5ص « :75-71الحسن بن علی کان ارخی علی مئه حره».
 .2ابن سعد ،همان ،ج ،1ص307؛ بالرری ،انساب االشراف ،ج ،3ص20و21؛ مقدسی ،البادء والتااریخ،
ج ،5ص71و75؛ ابن ابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،13ص31؛ ابن کثیر ،البدایة والنهایة ،ج ،2ص.51
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ذکر کره او  .ه منمبع شیعه ویز کلینی (  52 ) 329تا  1 ،قمضای وعمامن (  ) 373ه
وایتی  57همنر 2،طبری امممی ( قرن پنم)  62زن آزاه و  172کنیز ،اب شهرآشا (
 ) 511به وقل از مکی (  252 ) 317ویر و به وقلی  322همنار گیتاهاوا  3.شاممی (
 ) 774و سلی الی ب یاسف (  62 ) 625زن و  172کنیز ذکر کاره اسات 4.موقاق
کتم ضمم ب ش قم (ه  ،) 1292تعا اه همناران آن سضارت ا میامن  22ا  32تا
هاونته است 5.مجلنی (  ) 1111ه جمی هیگر به وقل از کیعمی (  ،) 925تع اه زومن
سضرت ا  74ویر غیر از کنیزان آن سضرت ذکر کره است 7.برخی ما خمن بام مشامه
آمم متع ه ه منمبع فریقی  ،اصل اخبم مقو

ا منلّم اوگمشته و همت خاه ا صرف آمم

صویح کرهو .
 .3-2واقعنمایی از طریق اجمال و سپس تفصیل آن

یکی از شیا همی جماون ه سمخت و اشماه اخبم کت  ،وقل اجمملی و تیصیلی اخبم
است .آومن بم تاجه به بمزخا ه و واکنش جممعه ،ابت ا اخبم کت خاه ا به طا مختصر یام
مجمل سمخته و وشر میهاهو و سپس ،بم تاجه به فضمی جممعه ،باه تیصایل ایا اخبام
میپرهاختن ؛ چنمنکه ه وایمت مقو  ،اوّلی بم منصا ابمسی (ساک137 :اا ) 151ه
جمع خراسمویمن و به صا ت مختصر ،به مقو باهن امم سنا

اشام کاره 6و ه

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،5ص.53
 .2قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج ،2ص.112
 .3طبری ،دالئل االمامة ،ص133و131؛ ابن شهرآشوب ،مناق آ ابیطال  ،ج ،3ص.112
 .1شامی ،الدر النظیم ،س513؛ حلی ،العدد القویة ،ص352و.353
 .5ضامن بن شدقم ،تحفة امزهار ،ج ،1ص ،113پاورقی.
 .3مجلسی ،بحار امنوار ،ج ،1ص.131
 .7طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،3ص ...« :331فاقبل النساء یتزوج فی کل یومم واحدة قیطلقها غدا». ...
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اهامه ،جماون به آن پَر و بمل هاهو  .همچنی  ،ه برخی اخبم که وهی از تزویم هختران به
امم ش  ،مجملگایی ش اسات یام هاساتمن هنا و ا ّسبیان 1باهاجمامل آما اسات.
گزا ش همی میصلی ه بم چگاوگی همنرگزینی امام سنا

وقال شا تام تاجاه

خااون به شمخ و برگ هاستموی جلن ش و آن ا واقعیت بشمم ه 2.هاستمن هنا متیاموت
آم ؛ 3امام خااا زمی مافاق با اسما (  ) 571آن ا باهتیصایل آو ه و آن ا بارای
هاونته است 4.اب ابیطییا (  ،) 212هاستمن ا ّسبین ا طاالوی ذکار

امم سنی
کره است.

5

 .4-2واقعنمایی از طریق تحریک احساس مخاطب

جماون اخبم بم شنمخت مخمطن خاه ،باه سامخت اسمهیاث مایپرهازوا  .آوامن بارای
پتیرش ای اسمهیث از سای پیروان یک مکتن ،بم آو هن کوممتی سممسی ،اسنمسای یام
منق قی و امیت اوصمف بم توریک سسّ مخمطان ،او ا باه پاتیرش ایا

وایامت ساا

میههن .
جماون ویز برای واقعوممیی وایمت جعلیشمن ،از ای مقاله بهر بره او تم بم توریک
اسنمسمت پیروان اهلبیت ،وایمت خایش ا برای ایشمن بمو پتیر کنن ؛ به انااان وماواه،
سضرت الی

خقم به مره کافه فرماه :به سن زن و هی ؛ [زیرا او مقو است.

مره هَم اوی برخمست و گیت :به او زن میههایم؛ [اگار اضای بااه ،وگاه ها ه و [اگار
 .1ابن قتیبه ،الشعر والشعراء ،ح ،2ص.3
 .2سبا بن جوزی ،تذکرة الخواص ،ص.111-110
 .3ابن سعد ،همان ،ص305-303؛ بالرری ،انساب االشراف ،ج ،3ص21-20؛ سبا بن جاوزی،
همان؛ ابن شهرآشوب ،مناق آ ابیطال  ،ج ،3ص.111
 .1خوارزمی ،مقتل الحسین ،ج ،1ص.212
 .5ابن ابیطیفور ،بالغات النساء ،ص131و.110
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خاشش ویمم  ،طو هه  1.چن قرن بع  ،ای گزا ش بام تیصایل بیشاتری ماا ه تاجاه
قرا گرفت؛ 2به اناان وماوه ،ه ممجرای وهی امی منمنمن از ازهوا همی امم سن
گیتههمی مره هم اوی ه گزا شهمی بع  ،اضمفه ش که سضرت الی

و

بم خاشاوملی

شعری بم ای مضمان سروهو « :اگر ه بمن بهشت باه  ،به [قبیله هَم ان مایگیاتم وا ه
شای ».

3

بر اسمس برخی گزا شهم ،امم سن

از هی زوی ج ا وشا ؛ مگار اینکاه آن زن،

ایشمن ا هوست میهاشت 4و ایشمن برای ج ایی از آومن ،ممل فراواوی میهاه .ه گزا شی،
ایشمن زوی از قبیله فزا ی و بنیاس ا طو هاه و برای هریک از آومن ه هازا ه هام و
یک مشک انل هاه .یکی از آومن برای ایشمن هام کره و گیت :خ ا به او خیار هها  .زن
اس ی گیت :ای ممل ،او ک است ه مقمبل موبابی که از م ج ا ش  .ساپس ،سضارت
وقتی از سخ او آگم ش  ،به زن اس ی جاع کاره 5.همای وقال بام تیاموت و جزئیامت
هیگری ویز آم است 7.بنم بر اخبم  ،هرگم امم سن

میخااست زوی ا طو هها ،

ابت ا ضمیت او ا از وظر مملی جلن میکره؛ 6برای وماوه ،ایشمن برای یکی از زوموش ،ص
جم یه که همرا هرک ا از آومن هزا ه هم باه ،واوه کره.

1

 ...« .1قا علی یا اهل الکوفة التزوجوا الحسن بن علی فانه رجل مطالب .فقا رجل من همادان :وا
لنزوجنه؛ فما رضی امسک و ما کره طلق» (ابن سعد ،الطبقات الکبری ،الطبقة الخامسة ،ج ،1ص)302
« .2انشا یقو  :ولو کنت بوابا علی باب الجنة * لقلت لهمدان ادخلی بسالم» (مکی ،قوت القلاوب،
ج ،2ص)112
 .3همان.
 .1ابن سعد ،الطبقات الکبری ،الطبقة الخامسة ،ج ،1ص302و.335
 .5همان ،ص300و.301
 .3بالرری ،انساب االشراف ،ج ،3ص25؛ مکی ،قوت القلوب ،ج ،2ص.112
 .7ابن سعد ،همان ،ص210؛ بالرری ،همان ،ص273و.271

 .2طبرانی ،اخبار الحسن بن علی

 ،ص.10
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برخی جعلیمت بم مضمان امیت اوصمف و منقق همرا باه تم مخمطان ایا فعال ا
قبال کن و سق ا به امم هه ؛ برای وماوه ،سضرت زوی از قبیله بنیهمم با شایبمن ا
خااستگم ی کره و بع متاجه ش که او هی گم خاا جی هاشته است .بنمبرای  ،او ا طاو
هاه و فرماهو  :خاش و ا شعلهای از آتش جهنم ا به سینه خااه ملواق ومامیم 1.یام ه
وقلی مشمبه ،پس از شهمهت امیر منمنمن

 ،همنر امم سن

بم خاشوملی به ایشمن

خوفت ا تبریک گیت .امم فرماه :بم ای سخنت ،هشمنی خاه ا آشکم کارهی .ساپس،
بم جمله «أوت طملق ثوثمً» ،وی ا طو هاه.

2

 .3راهکار مواجهه با خانواده حدیث در اخبار مطالق بودن امام حسن

برای هو ی از آسینهمی استمملی تشکیل خموااه س یثی ه مقملعمت تم یخی ،ااوو
بر بر سی سن ی اخبم  ،اصالی وجاه ها ه که تاجاه باه آوامن مایتااوا از افتامهن ه ها
جعلیمت اهگشم بمش  .ه خصا

بر سای اخبام مقاو بااهن امام سنا

و باه

مقتضمی بوث ،سه شیا ا ائه میگرهه:
 .1-3بررسی سیر تطور اخبار مطالق بودن امام حسن

اوّلی مرسله برای شنمسمیی اصملت و صوت س یث ،بر سی سیر شکلگیری یک خبر
ه متان اصلی و منمبع اوّلیه است .ای شیا  ،یکی از مهمتری اصال ه فرآینا شانمخت
خبر جعلی از صویح میبمش  .بر سی سیر تقا اخبم مقو  ،وشامن مایهها کاه ایا
س یث ،وخنتی بم از سای منصا خلییه ابمسی (سک137 :ا ) 151بیمن ش اسات .او
که بنیالون

ا قین سیمسی خاه میهاونت ،سعی ه ترو شخصیتی امم سن

به

اناان سی و آقمی بنی الون هاشت تم قیبمن خاه ا توقیر وممیا و ه ارصاه سیمسای
 .1ابن سعد ،همان ،ص.302
 .2طبرانی ،اخبار الحسن بن علی ،ص.151
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منزوی کن  .ه واقع ،بر سی منشأ ص و وایمت مقو مشخص میکنا کاه وخناتی
 ،بلکه ه هم سمل بع شکل گرفته است.

جعلیمت ،وه ه زممن امم سن

1

هرچن برخی ای گاوه اخبم ا مرباط به زممن معمویه و سمختهوپرهاخته وی و امایامن
هاونتن  2،امم بر سی سیر اخبم و گزا شهمی آن هو  ،چنی چیازی ا اثبامت ومایکنا .
شمه آوکه اگر چنی باه ،ققعمً معمویه ه سخنراویهم یم ومماهوگام یهامی خااه بام امیار
منمنمن

یم امم سن

 ،به ای مقلن متعرض و به تقبیح و توقیر امم میپرهاخت.

 .2-3توجه به اخبار متعارض با اخبار مطالق بودن امام حسن

یکر از ا همی شنمخت ه صوت یم سقم اخبم جعلی ،بهخصا
ه بم امم سن

اخبم مقو بااهن

 ،تاجه به اخبم متعم ض ه ای ماضااع اسات .از جملاه آن اخبام

متعم ض ،ای است که سال خ ا

طو

ا مبغاضتاری امال هاوناته اسات 3کاه

ارش الهی ا به لرز ه میآو ه 4یم خ اوو هشم می ها ه یم لعنت میکن مارهی ا کاه
زومن بنیم میچش و زوی ا که مرهان بنیم میچش  5.ای اخبم بم اخبم ی که بر مقو
باهن امم سن

هاللت ها و  ،ومسمزگم است؛ زیرا امممی که برای جممعه الگاست ،آیام

 .1طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،3ص331؛ مسعودی  ،مروج الذه  ،ج ،3ص.300
 .2احمدی میانجی ،مکاتی امئمة ،7ج ،3ص15ا13؛ منتظر القائم اصغر و شبنم السادات هاشامی
فشارکی« ،نقد و بررسی اخبار مربوط به مطالب بودن اماام حسان مجتبای

» ،مجلاه علمای ا

تخصصی تاریخ نو ،سا هشتم ،ش.21
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،5ص«« :322مَا مِنْ شَیْ ءٍ َبْغَضَ بِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِانْ بَیْاتٍ یُخْارَبُ فِای
االسْالمِ بِالْفُرْقَةِ ،یَعْنِی الطَّالبَ».
 .1طبرسی ،مکارم االخالب ،ص« :117تَزَوَّجُوا وَ ال تُطَلِّقُوا فَاِنَّ الطَّالبَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ».
 .5کلینی ،الکافی ،ج ،3ص ...« :51بن ا عز وجل یبغض و یلعن کل رواب من الرجا وکل رواقة
من النساء».
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می تاان ای گاوه کم هم ا به ایشمن ونبت هاه؛ اما ی که ه تضمه بم شأن و جمیگم امم و
امممت است؟ بهخصا

که ای کم هم ،ه تعم ض بم سیر معصاممن

بمش  .قرآن برای

پیشگیری از طو هاهن ،اهکم همیی ا ا ائاه هاه اسات 1و ه صاا ت اا سامزگم ی
زوجی  ،ج ایی آومن از هم یگر ا ب ون اشکمل هاونته است .هیگر آوکه اوتنم ای کم به
امم سن

 ،آن هم ب ون هلیل از سای هشمنمن آن سضارت ،بام اصامت ایشامن ه

تعم ض است؛ همچنمنکه یکی از ومصبیمن ه مقملهای بم انااان «الزام القوی علی بطالن
عصمة اإلمام الحسن» واشته است که برای از بی برهن اصمت هوازه امم

 ،کامفی

است که اصمت یکی از آومن ا ابقمل وممییم تم به هوبمل آن ،اصمت افراه هیگار از بای
بروه؛ زیرا معصا وزه افضیمن ،کنی است که از هرگاوه پلی ی و زشتی پمک بمش و ای
امل (مقو ) ،چگاوه زشت و قبیح وبمش ؛ ه سملیکاه الای
(مقو ) ،مره ا از تزویم هختراوشمن بم سنا
سرفهمی بمطل ای ومصبی پمسخ هاه است.

باه سابن ایا صایت

وهای کاره اسات .واینان ای باه

2

یم ه برخی از اخبم ِ مقو باهن امم سن

آم است که ای فعل امام  ،سابن

ایجمه تنیر و کینه میمن قبمیل ش است 3.آیم اوتنم ایا ساخ باه سضارت الای
ه بم فرزو ش جمی ترهی و ا ه که هشمنمن خااستهاو تم چنی القمی کنن که ستی پنار
از چنی پ ی سرفشنای و ا ه؟ و بهومچم پ ایا ساخ

ا فرمااه اسات .ایا خبار

 .1نساء ( ،)3آیه « :35وَبِنْ خِفْتُمْ شِقَابَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکمًا مِّنْ َهْلِهِ وَحَکمًا مِّانْ َهْلِهَاا بِن یُرِیادَا
بِصْالَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا بِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیمًا خَبِیرًا».

 .2بلداوی ،القو الحسن فی عدد زوجات الحسن

 ،ص.1-2

 .3ابن سعد ،همان ،ص« :302قا علی :ما زا الحسن یتزوج و یطلاق حتا خشایتُ ن یورثناا
عداوة فی القبائل».
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بم وش پا مخاملف بااه

سمختگی و ممون آن ،وشمنههن آن است که امم سن

است؛ ه سملیکه سیر و منش امم  ،هماا و همیشه تبعیت از پ باه است .آیم وبمی باه
خبری که امم ا ب اخو  ،طو ههن و اسرافگر هاونته ،شک کره و آن ا ویای ومااه.

1

وماوه هیگر ،خبری میصل است که بیموگر هاستمن ازهوا هن بم افراه مختلف است .ه ای
خبر ،معمویه اباهریر ا برای خااستگم ی از هن برای پنرش یزی مایفرسات  .ابااهریر
پس از برخا ه بم امم  ،الت سضا ش ا ه م ینه بیمن کره و امم ویز از او میخااه کاه
از او هم وز ه هن به اناان خااستگم یمه شاه .اباهریر وزه هن آم و پیشنهمههم ،از جمله
پیشنهمه ازهوا بم سن

ا طرح کره و هن ویز ازهوا بم سن

ا پتیرفت و بم امام ازهوا

کره؛ امم زمموی که اب اممر (شاهر قبلی هن ) ،به م ینه آم و خااستم پسگیاری امموات
خاه از همنر سمبقش (هن ) ش  ،بم هیگر ،به هم یگر اوقهمن شا و  .امام سنا
وقتی اوقه مج ه آن هو (هن و اب اممر) ا متاجه ش  ،فرماه :م میامن شامم بهتاری
مولل هنتم.

2

بمی گیت که آیم اباهریر جرأت مخملیت بم امر معمویه ا هاشت؟ آیم ونبت هاهن مولل
به امم  ،یک اتهم وینت؟ آیم مولل باهن امم ه اینجم صمه اسات؟ یام ه خبار هیگار،
همی هاستمن ا آو ه و به سخ امم اشم ها ه که م ومیتااوم به هلیل گیات «أوات
طملق ثوثم» ،به او جاع کنم 3.یم صیمتی که هن برای هریک از شاهراوش بیامن کاره ،
ه ست است! آیم اب اممر از هشمنمن امیر منمنمن ،الی

وباه که ه وبره جمل و صیی

 .1همان ،ص210؛ بالرری ،انساب االشراف ،ج ،3ص.13
 .2ابن سعد ،همان ،ص305-303؛ بالرری ،همان ،ص21و .22گفتنی است کاه شاوهر او ِ هناد،
عبدالرحمن بن عتاب بود که او را طالب داد .شوهر دوم هند ،عبدا بن عامر بود که او نیز هناد را
طالب داده بود.
 .3طبرانی ،اخبار الحسن بن علی ،ص.151
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مقمبل آن سضرت سضا هاشت؟ ای خبر (سه طوقه ه یک مجلس ،سمو ن ای مقلن
که امم به ای ماضاع آگم وباه است) بم قرآن ،وایمت هیگر و فقه اهلبیت 1ه تعام ض
است.
یم ه گزا ش هیگر است که اب اممر به طمع سی ن به والیت بصر و ازهوا بم مله
ا که از سای معمویه به او وا هاه باه کاه اگار زن و اشاتی ،ملاه ا باه وکامح تاا ه
میآو ه ا هن ا طو هاه و معمویه به اباهریر گیت :هرچه میخااه  ،صا ا او قارا
هه  2.ه گزا ش هیگر ،ازهوا هن بم امم سنی

ا ذکر کره است 3.ای

وش ،یعنی

تشکیل خموااه س یث ه مقملعمت تم یخی ،میتااو اهکم منمسبی برای شانمخت جعال
ای واع از اخبم متع ه بمش که بتاان ای گاوه اخبم ا ویی کره.
برخی اخبم ِ مقو باهن امم  ،بیموگر وهی امیر منمنمن
منلممومن از تزویم هختران بم امم سن
س یثی و کومی ،امکمن و ا ه امم سن

باه انااان خلییاه و امام

است؛ ه سملیکه به گاا تم یخ و بنم بار اهلاه
املی خوف وظر امیار منمنامن

اوجام

هه که منجر به ص و وهی از ایشمن گرهه .ه گزا شی از منمبع اهلسنّت است کاه امیار
منمنمن

ه وصیتوممه خاه ،امم سن

ا از زیمه وی ه خا هن و ازهوا  ،پامک

هاونت 4.ه سقیقت ،ایشمن ای تهمتهم ا به جموشی خاه ه آین پیشبینی مایکاره و
ازای و ،سعی ه هفع ای تهمتهم هاشت.
 .1محقق حلی ،شرایع االسالم ،ج ،3ص17؛ امام خمینی ،توضیح المسائل(مُحَشّای) ،ج ،2ص521
و530؛ همو ،تحریر الوسیلة ،ج ،3ص.511
 .2ابن شهرآشوب ،مناق آ ابیطال  ،ج ،3ص.111
 .3خوارزمی ،مقتل الحسین ،ص.211-212
 .1بالرری ،انسااب االشاراف ،ج ،2ص 502و501؛ ابان شابه ،تااریخ المدیناة المناورة ،ج،1
ص.222
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 .3-3توجه به شواهد و قراین

بم مقملعه هقیق اخبم مقو باهن امم سن

 ،شااه و قارای تام یخی ،ارفای،

مقممی و اقلی ،میتاان تأیی ی بر سمختگی باهن ای واع از اخبم ا به هست آو ه:
الف .قراین تاریخی

اگرچه منمبع ،آمم همی مختلیی ه بم همنران امم سن

ذکر کرهو  1،امم بر سی

تم یخی ای ماضاع ،کت ای آمم سمزیهم ا وش میکن و قارای تام یخی ،بهتاری
گاا بر جعل ای اخبم است؛ به اناان وماوه ،ای آمم هم ا که ه ای مقمله به آوهام اشام
ش ا بم واقعیمت تم یخی ومسمزگم است و همخااوی و ا ه ،ستی منلیمن یم اویمن وتااونتن
س اقل کمتر از یک سا ِ وم همناران اقا ی امام ا ذکار وممینا  .هیگار آوکاه ایشامن
شخصیتی ومشنمخته وباه و ه منظر و مراای مره باه است .ه صا ت صوت ای اخبم
و آمم هم ،به طا ققع ،معمویه و خاا برای مقمبلاه بهتار بام امام الای

از آن بهار

میبرهو و به آن اشم میکرهو  .ا اشم آومن به ای ماضاع ،خاه میتااو بار جعلای
باهن ای اخبم ه بم امم سن

صمه بمش .

وماوه هیگر ،اوتنم ای سخ به امم بمقر
مشغال شمرهن همنران امم سن

است که ایشمن به همرا براه ش زی ،

باهو که از خنتگی ،شمم ش ا هم کرهو  2.ای

سخ ویز بم واقعیت تم یخی ومسمزگم است .آیم شمرهن همنران از ساای امام  ،بامقر
مشکلی از جممعه ا سل میکن ؟ چگاوه میتاان پتیرفت امممی که منئالیت ه ایت مره
ا بر اه ها ه ،وقت خاه ا صرف شمرهن همنران امم سن

کره و کم بیهاه ای

اوجم هاه است؟
 .1ابن سعد ،الطبقات الکباری ،الطبقاة الخامساة ،ج ،1ص302؛ باالرری ،انسااب االشاراف ،ج،3
ص25؛ مقدسی ،البدء والتاریخ ،ج ،5ص.75-71
 .2قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج ،2ص.112
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وماوه هیگر ،خبری است که امم الی

ه مقام مشاا ت مایفرممیا  :باه سنا

هخترت ا و  ،به سنی ب ؛ برای هخترت بهتر است 1.ه خبری هیگر آم کاه سنای ،
خموااه ها ه؛ به اب اهلل ب جعیر ب هی  ،بهتر است 2.میمن ای هو خبر ،تعم ض آشکم هی
می شاه .بنمبرای  ،تع ه آمم هم و ا ذکر وام همناران و ویاز تعام ض میامن ایا گاواه
خبرهم ،بهتری قرینه تم یخی بر جعال ایا اخبام اسات کاه بام وش تشاکیل خاموااه
س یثی ه مقملعمت تم یخی ،می تاان آن اخبام ا ویای کاره و بار سامختگی بااهن آوهام
تأکی وماه.
ب .قراین حالی و مقامی

جعل اخبم از لنمن اممممن معصا

و ذکر آوهم ه منمبع معتبر ،ب ون آوکه صوت و

سقم آوهم بر سی شاه ،ما ه پتیرش برخی از بز گمن قرا گرفته و ه کتم همیشامن آن ا
ذکر کره او ؛ به اناان وماوه ،ذکار خبار مقاو بااهن امام سنا
منمنمن

 ،آن هم ه سضا مره کافه ،از لنمن اممممن معصا

زیرا هرگز شرایط زمموی و مکاموی باه امام سنا

ه کاو امیار
قمبل تاجیه وینت؛

اجامز ومایهاه کاه ازهوا هام و
ه گیر مبم ز

طو همی بنیم ی هاشته بمش  .هیگر آوکه قمبل پتیرش وینت امم الی

بم قمسقی  ،مم قی و خاا و مشکوت جممعه اسومی بمش که از گتشتگمن به ایشمن به
ا ث سی است؛ امم فرزو ش ،سن

 ،به هوبمل چیز هیگری بمش  .آیم واقعمً پاتیرفتنی

است که امم ب ون شرایط امربهمعروف و وهیازمنکر فرزو ش ا ه مأل ام ما ه سرزوش
قرا هه ؟ آیم میتاان به غیر از چنی وماوههمیی که ه بم امم سن

ه ای ماضاع

سمخته ش است ،پی ا کره؟ چرا ای گاوه اخبم  ،فقط برای شخص امم سن

سمخته

ش است؛ وه هیگران از ای خمو ان؟ قرای سملیه و مقممیه میتااو تأکی ی بر ویای ایا
 .1برقی ،المحاسن ،ج ،2ص.130
 .2ابن عساکر ،تاریخ مدینه دمشق ،ج ،27ص.232-231
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اخبم بمش ؛ زیرا ای گاواه اخبام متعا ه ه ایا ماضااع ،ه هام سامل پاس از شاهمهت
امم سن

سمخته ش و قمبل اثبمت ه سقّ ای امم وینت.

ج .قراین عرفی

بنم بر اخبم تم یخی ه هاستمن خااستگم ی همشم ،ج ّ سال اهلل ،آم است که سلمی
از مقو باهن همشم وگران باه؛ امم پ ِ سلمی ونبت هاهن مقو به همشم ا ومه سات
خااو  1.ذکر ای هاستمن ،میتااو قرینه ارفی بمش که مقو باهن برای خمو ان همشام
زشت باه است .افزون بر ای  ،بم تاجه به ذکر هالیل سمختگی اخبم مقاو بااهن امام
سن
منمنمن

که پیش تر اشم ش  ،تبیای گرهیا کاه ایا گاواه اخبام  ،ممونا وهای امیار
از تزویم هختران بم امم سن

و یم براوگیخت کینه میمن قبمیل به سابن

طو هاهن هختران آومن ،بم جمیگم و شخصیت امم سامزگم وینات و ایا اخبام  ،اماری
خوف ارف ه جممعه اسومی است؛ آن هم برای کنی که الگای جممعه به شمم می وه؛
چنمنکه سال اکر

شخص مقو ِ هاسران ا ما ه لع و ویری قارا هاه اسات.

2

چگاوه ارف جممعه میپنن ه که امم تع اه بیشمم ی همنر هاشته بمش  ،بیآوکاه منامبع
ذکری از وم آومن کنن  .ازای و ،ممک وینت امم و خلییه منلممومن ،خوف ارف جممعه
اسومی اصر خایش امل کن  .همچنی  ،الزمه ارفی ازهوا زیمه و هاشات همنارهمی
متع ه که از  92همنر تم  322همنر ذکر ش  ،وجاه ذکر وم ای همنران ه منمبع است.
همنرِ امم ب اهن ،افتخم برای زومن و قبیله آومن باه؛ امم چرا وم آومن ستی وزه قبیلاهشامن
ذکر وش است؟ فقط اویمن به ذکر وم او کی از زومن امم پرهاختهاو ؛ با ون آوکاه زوامن
اق ی ا ج ا از کنیزان بشمم و  .ارف جممعه اسومی برای شخصیتی چان امم  ،ای واع
امل ا ومیپنن  .هیگر آوکه ممک است برای برخی افراه ای گاوه ازهوا هم و طو هام
 .1بکری ،امنوار ،ص.31-21
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.51
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اشکمل و اشته بمش و ستی فضلیت به شمم بیمی  ،ولی برای ای خمو ان ،ای کم  ،فضیلتی
وباه است؟ چنمنکه ه هاستمن ازهوا همشم و سلمی به ای ماضاع اشم ش .
د .قراین عقلی

وجاه قرای اقلی ،بر سمختگی باهن اخبم مقو باهن امم سنا

هاللات ها ه.

ه شرع مق س ،طو  ،مبغاضتری ااممل هاونته ش است .از منظر سُن و قُبح اقلی،
افعمل یم ها ای سُن و قبح ذاتی هنتن یم ها ای سُن و قبح اقتضمیی یم هی کا ا و باه
ابم تی ،الاقتضمو هنتن  .افعملی چان ا ل و ظلم ،باهترتیان ها ای سُنا و قابح ذاتای
هنتن و همیشه سُن و قبیح باهن آوهم ،ثمبت است .برخی افعمل ممونا صا

و کات ،

ها ای مقتضمی سُن و قبح هنتن ؛ یعنی ه ب و امر ،سَن یم قبیح هنتن ؛ امم بم شرایقی
خم  ،سکمشمن تغییر می کن ؛ مثوً ه وغ گیت برای وجمت جمن منم  ،سَن میگارهه.
بم ای تاضیح ،میتاان گیت که قرینه اقلی بر آن است که امم سن
امر خاه ،یعنی امم الی

تبعیت از ولیّ

کره است و هرگز مخملف امر پ امل وکره اسات .هیگار

آوکه قرینه اقلی ،وشموگر آن است که امم معصا

املی ا که ماجن ویرت و کیناه

ه جممعه شمره میشاه ،آن هم به هفعمت متع ه ،هرگز آن ا اوجم وخااه هاه؛ زیرا وی
الگای جممعه است و مره چنی املی ا از او اوتظم و ا و  .هیگر آوکاه چارا ایا مااا ه
بنیم  ،فقط برای امم سن
میتاان از ای

اتیم افتمه است؟ بم تاجه باه قارای و شاااه ماجااه،

وش برای ویی ای اخبم بهر بُره.

نتیجه

جعلی باهن اخبم مقو  ،چیزی وینت که ه اصر سمضر ماا ه ترهیا بمشا و منلیامن
معمصر ه وق و هّ اخبم مقو  ،آثم ی وگمشتهاو  .بم قبال ایا پایشفارض ،باه چرایای
پتیرش اخبم مقو ه منمبع س یثی و تم یخی و غیرآن پرهاخته ش  .وتیجه آوکه تشکیل
خموااه س یث ،یکی از فرآین همی مهم برای فهم س یث باه که هاوشمن ان الا س یثی
به آن تاجه ویژ ها و  .استیمه ه ست ای شیا  ،برای اثبمت یم ا اثبمت وقاعِ اصلِ یک
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ماضاع کم بره ها ه .ای شیا  ،به مقملعمت تم یخی و سیر وگم ی ا یمفتاه اسات کاه بام
آسینهمیی همرا میبمش و تاجه به آوهم ضرو ی است .برخی از ما خمن و سایر وگام ان
اهلبیت

 ،بم تشکیل خموااه س یث ه بم اخبم مقو  ،اصل آن ا منلّم پن اشته و به

تاجیه آن پرهاخته یم ه آن تاقف کره او ؛ چراکه تع ه و تنااع اخبام مقاو باه همارا
آمم سمزی ،اجممل و تیصیل پیرامان خبر ،بیمن جزئیمت و توریک اسنمسمت همرا بااه و
ماجن واقعوممیی آن گرهی است .ما خ برای جلاگیری از ای آسین ،میتااو ه تشکیل
خموااه خبر ،به بر سی سیر تقا اخبم  ،اخبم متعم ض و همچنی قرای تم یخی ،ساملی و
مقممی ،ارفی و اقلی تاجه کمفی هاشته بمش  .بم تاجه به اهکم همیی که گتشت ،وشا
ش که خبر ازهوا هم و طو همی بنیم  ،از سای منصا هواوقی خلییه ابمسی بیمن ش و
ه زممن امیر منمنمن ،الی

و امم سن

وباه اسات .بام گناترش و وشار آن از

سای وایمن ،ای اخبم وا ه منمبع تم یخی ،س یثی و غیرآن از سای فریقی ش .
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 .3ابن سعد ،محمد1112 ،ب ،الطبقات الکبر  ،بیروت ،دار الکت العلمیة.
 .7ابن شبه ،ابوزید عمر1110 ،ب ،تاریخ المدینة المنورة ،تحقیق :فهیم محمد شلتوت ،قم ،دار الفکر،
القدس.
 .2ابن شهرآشوب ،محمد1373 ،ب ،مناق آ ابیطال  ،تحقیق :لجنة من اساتذة النج االشاراف،
نج  ،مطبعة الحیدریة.
 .1ابن عساکر ،علی1115 ،ب ،تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق :علی شیری ،بیروت ،دار الفکر.
 .10ابن قتیبه ،عبدا بن مسلم1123 ،ب2003/م ،الشعر والشعراء ،محقق /مصاحح :حماد محماد
شاکر ،قاهره ،دار الحدیث.
 .11ابن کثیر ،اسماعیل1102 ،ب1122/م ،البدایة والنهایة ،تدقیق وتعلیق :علی شیری ،بیاروت ،دار
بحیاء التراث العربی.

 .12احمدی میانجی ،علی1123 ،ب ،مکاتی امئمة

 ،قم ،دار الحدیث.

 .13امام خمینی ،سید روحا 1101 ،ب ،تحریر الوسیلة ،ترجمه :علی اسالمی ،چاپ بیساتویکام،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .11ااااا 1121 ،ب ،توضیح المسائل (مُحَشّی) ،تحقیق :سید محمدحساین بنایهاشامی خمینای،
چاپ هشتم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
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 .15بحرانی ،یوس 1101 ،ب ،الحدائق الناضرة ،الطبعة امول  ،قم ،مؤسسة النشر اإلساالمی التابعاة
لجماعة المدرسین.
 .13برقی ،احمد1371 ،ب ،المحاسن ،محقق و مصحح :جال الادین محادث ،چااپ دوم ،قام ،دار
الکت االسالمیة.
 .17بکر  ،احمد بن عبدا  ،امنوار ومفتاح السرور وامفکار فی مولد النبی المختار ،قم ،رض .
 .12بالرری ،جابر بن یزید1317 ،ب ،انساب االشراف ،تحقیق :محمادباقر محماودی ،بیاروت ،دار
التعارف.
 .11ثعالبی ،عبدالملک ،بیتا ،الطائ والظرائ  ،بیروت ،دار المناهل.

 .20بلداوی ،وسام برهان1121 ،ب2002/م ،القو الحسن فی عدد زوجاات الحسان

 ،کاربالء،

قسم الشئون الفکریة والثقافیة فی العتبة المقدسة.
 .21حر عاملی ،محمد بن حسن1111 ،ب ،وسائل الشیعة بل تحصایل مساائل الشاریعة ،تحقیاق:
مؤسسة آ البیت

إلحیاء التراث ،الطبعة الثانیة ،قم ،مؤسسة آ البیات

إلحیااء التاراث،

چاپخانه مهر.
 .22حلی ،علی بن یوس 1102 ،ب ،العدد القویة لادفع المخااوف الیومیاة ،تحقیاق :الساید مهادی
الرجائی ،بشراف :السید محمود المرعشی ،الطبعة امول  ،قم ،مکتبة آیاتا المرعشای النجفای
العامة.
 .23خوارزمی1112 ،ب ،مقتل الحسین ،تحقیق :شیخ مالک محمودی ،قم ،انوار الهدی.
 .21دهخدا ،لغتنامه ،پایگاه اینترنتی واژهیاب.
 .25رهبی ،شمسالدین محمد1107 ،ب ،تاریخ اإلسالم ،تحقیق :د .عمر عبدالسالم تادمر  ،الطبعاة
امول  ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
 .23دیاربکری ،حسین ،بیتا ،تاریخ الخمیس ،بیروت ،دار الصادر.
 .27سبا بن جوزی ،یوس 1112 ،ب ،تذکرة الخواص ،قم ،منشورات الشری الرضی.
 .22سرخسی ،بیتا ،المبسوط ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.
 .21شام  ،یوس 1120 ،ب ،الدر النظیم فی مناق االئمة اللهامم ،قم ،جامعه مدرسین.
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 ،تهاران،

دفتر نشر میراث مکتوب.

 .31طبرانی ،سلیمان1112 ،ب ،اخبار الحسن بن علی

 ،کویت ،دار اموراد.

 .32طبرسی ،حسن بن فضل (م قرن ششم)1312 ،ب1172/م ،مکارم امخالب ،الطبعة السادسة ،قم،
منشورات الشری الرضی.
 .33طبری شیعی ،محمد بن جریر بن رساتم1113 ،ب ،دالئال االماماة ،تحقیاق :قسام الدراساات
اإلسالمیة ،قم ،مؤسسة البعثة.
 .31طبر  ،محمد بن جریر ،بیتا ،تاریخ الطبری ،تحقیق ،مراجعاة و تصاحیح و ضابا :نخباة مان
العلماء ،بیروت ،مؤسسة امعلمی.
 .35طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن1101 ،ب ،اختیاار معرفاة الرجاا (رجاا کشای) ،تحقیاق،
تصاحیح وتعلیاق :میاار دامااد امساترابادی /تحقیااق :الساید مهادی الرجااائی ،قام ،مؤسسااة
آ البیت

إلحیاء التراث ،بعثت.

 .33زالی ،ابوحامد محمد ،بیتا ،احیاء علوم الدین ،محقق /مصحح :عبدالرحیم بان حساین حااف
عراق  ،بیروت ،دار الکتاب العرب .
 .37فیض کاشانی ،مالمحسن1103 ،ب1335/ش ،الوافی ،تحقیق :عنی بالتحقیق والتصحیح والتعلیق
علیه والمقابلة مع امصل :ضیاء الدین الحسینی امصفهانی ،الطبعة امولی ،اصفهان ،مکتبة االماام
میرالمؤمنین علی

العامة.

 .32قاضی نعمان ،نعمان بن محمد1371 ،ب ،دعائم اإلسالم ،تحقیق :آص بن علی صاغر فیضای،
الطبعة الثانیة ،مصر ،دار المعارف.
 .31کلینی ،محمد بن یعقوب1107 ،ب ،الکافی ،محقق و مصحح :علیاکبر غفاری و محمد آخوندی،
تهران ،دار الکت االسالمیة.
 .10مجلسی ،محمدباقر1103 ،ب1123/م ،بحار امنوار ،تحقیق :محمدالباقر البهبودی ،الطبعة الثانیة،
بیروت ،مؤسسة الوفاء.
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 .11ااااا 1101 ،ب ،مرآة العقو فی شرح خبار آ الرسو  ،محقق :سید هاشم رسول محالتا ،
تهران ،دار الکت اإلسالمیة.
 .12محقق حلی ،جعفر بن حسن1102 ،ب ،شرائع االسالم فی مساائل الحاال والحارام ،تحقیاق و
تصحیح :عبدالحسین محمدعلی بقا  ،چاپ دوم ،قم ،اسماعیلیان.
 .13محمدجعفری ،رسو و علینقی لزگی1315 ،ش« ،واکاوی و بازپژوهی نقادانه روایات جعلای
مطالقیت امام حسن

» دانشگاه کاشان ،دانشکده علاوم انساانی ،مجلاه علمای ا پژوهشای

حدیثپژوهی ،سا هشتم ،ش.15
 .11مرادی نس  ،حسین1313 ،ش« ،تطورشناسی حدیث مطالب [بودن] اماام حسان مجتبای
در منابع شیعه» ،فصلنامه علمی ا پژوهشی شیعهشناسی ،دوره ،15ش ،51پاییز.

 .15ااااا 1100 ،ش ،تطور شناسی اخبار مطالب بودن امام حسن مجتبی

در مناابع اساالمی،

قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .13مرتضوی ،سید محماد1323 ،ش« ،نقاد و بررسای روایاات مرباوط باه مطاالب باودن اماام
حسن

» ،مجله الهیات و معارف اسالمی مطالعات اسالمی (ویژهنامه علوم قرآن و حادیث)،

ش ،73تابستان.
 .17مسعودی ،عبدالهادی1321 ،ش ،درسنامه فهم حدیث ،قم ،انتشارات دار الحدیث.
 .12ااااا 1321 ،ش ،روش فهم حدیث ،تهران ،انتشارات سمت.
 .11مسعودی ،علی بن الحسین1101 ،ب1333/ش ،مروج الذه ومعادن الجوهر ،الطبعاه الثانیاة،
قم ،منشورات دار الهجرة.
 .50مفید ،محمد1113 ،ب ،اإلرشاد ،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
 .51مقدس  ،مطهر بن طاهر ،بیتا ،البدء والتاریخ ،بیجا ،بور سعید ،مکتبة الثقافة الدینیة.
 .52مکی ،ابوطال 1117 ،ب ،قوت القلوب ،محقق و مصحح :باسل عیون السود ،بیروت ،دار الکت
العلمیة.

سالبیستودوم،شمارههشتادوهفتم،پاییز0011

66

 .53منتظرالقائم ،اصغر و شبنم السادات هاشمی فشارکی1317 ،ش« ،نقد و بررسی اخبار مربوط به
مطالب بودن امام حسن مجتبی

» ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،مجله علمای ا تخصصای

تاریخ نو ،ش ،21سا هشتم.
 .51منقری ،نصر بن مزاحم1103 ،ب ،وقعة صفّین ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،الطبعه الثانیاة،
قاهره ،المؤسسة العربیة الحدیثة ،چاپخانه المدنی.
 .55یعقوبی ،ابن واضح ،بیتا ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت ،دار صادر.
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