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 حکم مطالق در مذاهب اسالمی
 

2عبدالصمد مرتضوی 1محمدعادل ضیائی،
 

 (20/8/1397، تاریخ پذیرش: 1/6/1397تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

وض تلقّی شده و افرادی که ، طالق، امری مبغو ائمه در روایات منقول از پیامبر
اند. منقوالت زیادی دهند، نکوهش شدید شدهبدون دلیل موجه، همسرانشان را طالق می

را مردی  سنت و منابع تاریخی وجود دارد که امام حسندر کتب روایی شیعه و اهل
مطالق معرفی کرده که با همسران زیادی ازدواج کرده و بدون دلیل خاصی آنها را طالق 

ده است. این روایات با روایات مشهور دیگری که ایشان را سرور جوانان بهشت معرفی دا
کرده و از مکانت واالی دینی و پرهیزگاری ستودنی ایشان حکایت دارد تعارض دارد. 

دهد که مطالق بودن ایشان در هیچ یک از کتب سنت نشان میبررسی کتب روایی اهل
شیبه در این باب یافت ابینها دو روایت در مصنف ابنسته مشهور حدیثی ایشان نیامده و ت

شود که یکی از راویان این روایات متهم به غفلت و توهم بوده است. روایات موجود می
در کتب روایی شیعه نیز با وجود زیاد بودن نسبی آنها، به جهت ضعف سندی یا مجهول 

زارشهای منقول در کتب بودن راوی یا ضعیف بودن راویان، قابل احتجاج نیستند. گ
به  اند و ثانیاًنگاشته شده با فاصله زیاد از زمان حیات امام حسن تاریخی نیز اوالً

جهت عدم اتصال سند، ضعف راوی و اشکاالتی از این دست، قابل استناد نیستند. بنابراین 
و به فرامین شرعی  توان گفت: با توجه به روایات صحیح مبنی بر تقید امام حسنمی

احتراز ایشان از محظورات و حتی مکروهات و نیز عدم صحت روایات مبنی بر مطالق 
، انتساب این صفت به ایشان خالف واقع بوده و از مشهوراتی است که بودن امام حسن

 مبنای علمی ندارد.
                                           

 ziaey@ut.ac.ir. دانشیار دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(/ 1
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 .راوی ،ازدواج ،مطالق ،طالق ،امام حسن :هاکلیدواژه
 

 طرح مسئله
سروَر و ساالر  نقول از ائمه، از یک طرف، امام حسندر احادیث نبوی و روایات م

معرفی  بیتجوانان اهل بهشت نامیده شده و پیشوایی مصلح و وارسته از خاندان اهل
داشته و محبوب ایشان بوده است و از طرف  رگردیده که بیشترین شباهت را به پیامب

ایشان با زنان زیادی  دیگر در برخی منابع روایی و گزارشهای تاریخی، گفته شده که
داده تا جایی که پدر ایشان از کرده و بدون وجود دلیل موجهی آنها را طالق میازدواج می

این کارشان به ستوه آمده و در مأل عام و بر فراز منبر، مردم را از به ازدواج در آوردن 
احادیث این در حالی است که در برخی از  3.دخترانشان به فرزند خویش منع کرده است

ه و شددلیل، نهی صراحت و با شدت، طالق دادن بیبه نبوی و روایات مروی از ائمه
 4.امری منفور و مبغوض نزد خداوند تلقی شده است

وجود این دو دسته از روایات و گزارشها، ذهن هر پژوهشگری را به سؤاالتی معطوف 
 ترین آنها به قرار ذیل هستند:کند که مهممی

تا چه اندازه قابل اعتماد هستند؟  زارشهای دال بر مطالق بودن امام حسنروایتها و گ
آیا این اطالعات از منابع معتبر و موثق به منابع راه یافته است؟ آیا شهرت و کثرت این 

تواند دلیلی بر صحت آنها باشد؟ در مقام تعارض میان این دو دسته از روایتها روایات می
 چه باید کرد؟

االت و سؤاالتی دیگر از این دست، ضرورت پژوهشی مستقل را در این وجود این سؤ
شخصیتی مورد احترام برای همه  ویژه آنکه امام حسنسازد؛ بهزمینه نمایان می

مسلمانان اعم از شیعه و سنی بوده و گفتار و رفتار ایشان به عنوان یک مبنا، مورد پذیرش 
 فقهی طالق با استناد به عمل امام حسناست و به همین دلیل است که در زمینه حکم 

گفته شده که اصل در ایقاع طالق، بر اباحه است. بنابراین، بررسی صحت انتساب مطالق 
                                           

 ،مجلسی ؛5/330ق، 1414قمی،  ؛44/172ق، 1403 ،مجلسی ؛11/468، ق1429کلینى،  ر.ک:. 3
 .22/12ق، 1409حر عاملی،  ؛9/5ق، 1406
 .15/280ق، 1408؛ نورى، 22/8ق، 1409عاملی، ؛ حر 11/464، ق1429، . ر.ک: کلینی4
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، عالوه بر نتایج تاریخی و اخالقی، آثار فقهی و حقوقی نیز به دنبال بودن امام حسن
 دارد. 
 

 پیشینه تحقیق

یی آن تا حدی مورد توجه پژوهشگران های رواو بررسی جنبه مطالق بودن امام حسن
قرار گرفته و ضمن کتابها و به صورت مستقل، در قالب مقاله به آن پرداخته شده است که 

 ترین آنها به قرار زیر است:مهم
که توسط سید  مقاله نقد و بررسی روایات مربوط به مطالق بودن امام حسن -1

مجله مطالعات اسالمی دانشکده  76ه محمد مرتضوی به رشته تحریر درآمده و در شمار
 چاپ شده است.  1386الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد به سال 

سنت تألیف از دیدگاه امامیه و اهل مقاله بررسی روایی مطالق بودن امام حسن -2
 در پیام صادقین به چاپ رسیده است. 1395احمد نورمحمدی که در سال 

اً به بررسی روایات امامیه پرداخته شده و در مقاله دوم گرچه تا در مقاله اول، غالب
سنت نیز توجه شده، ولی اعتماد اصلی بر منابع امامیه بوده است. با حدودی به روایات اهل

این حال، وجه تمایز مقاله حاضر با پژوهشهای پیشین آن است که این پژوهش، بر خالف 
اند، این ای تاریخی و روایی را مد نظر قرار دادههپژوهشهای مورد اشاره که صرفاً جنبه

روایات را از آن جهت ارزیابی تاریخی کرده که بعضاً توسط فقها در بحث حکم تکلیفی 
طالق، در عملیات استنباط فقهی استفاده شده است. در واقع، در این مقاله، به نحوی حکم 

به مطالق بودن امام  تکلیفی طالق، در خالل ارزیابی صحت و سقم روایات مربوط
 بازکاوی شده است.  حسن
 

 امام حسن شخصیت
ترین پسر علی و و بزرگ ، نوه رسول خداطالبابومحمد حسن بن علی بن ابی

، در نیمه رمضان سال سوم هجری و یا ماه شعبان همین سال، در شهر مدینه دیده هفاطم
 (. امام حسن5/74تا، یب ،مطهرمقدسی،  ؛4/326ق، 1427به جهان گشود )ذهبی، 

آفرین تسلیم کرد )مقدسی، هجری قمری، جان به جان 47ساله بود که در سال 45 تقریباً
 (.5/74تا، بی ،مطهر
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داشت و آنان را دو گل خوشبوی را بسیار دوست می حسن و حسین رسول اکرم
، ر.ک: ترمذی؛ 5/27ق، 1422بخاری،  ؛10/564ق، 1429خواند )کلینی، خویش می

؛ 8/7ق، 1422بوسید )بخاری، گرفت و می(. گاه آنان را در آغوش می5/657ق، 1395
دو را دوست دارم؛ پس تو نیز  خداوندا! همانا من این» فرمود:( و می4/1808تا، مسلم، بی

(. دوستی 5/656ق، 1395ر.ک: ترمذی، ؛ 5/26ق، 1422)بخاری، « آنان را دوست بدار!
در حدی بود که روزی هنگام سخنرانی در جمع  ن دو نوهبه ای او محبت رسول خد

دو افتاد، طاقت نیاورده و سخن را قطع کرد و از منبر پایین  یاران، وقتی چشمش به آن
ق، 1395دو را در آغوش گرفت و در کنار خویش نشاند )ر.ک: ترمذی،  آمد و آن

 (. 38/100ق، 1421حنبل، بنا؛ 5/658
؛ 5/26ق، 1422بود )ر.ک: بخاری،  میه رسول اکربسیار شب علی بن حسن
آنان را از  پنج تنی است که رسول اکرم در زمره(. او 43/300ق، 1403 ،مجلسی

بیت خویش خوانده و برای آنان دعا کرده که خداوند پلیدی را از آنان دور کند و اهل
حنبل، بنا؛ 5/351ق، 1395ترمذی، ؛ 2/8ق، 1429پاکشان گرداند )ر.ک: کلینی، 

خداوندا! من »فرموده است:  در مورد حسن بن علی (. رسول خدا28/195ق، 1421
ق، 1403 ،مجلسی؛ 5/26ق، 1422)بخاری، « حسن را دوست دارم! پس دوستش بدار!

همانا این فرزندم آقا و سرور است و امید است که خداوند »(. نیز فرموده است: 37/73
ترمذی، ؛ 5/26ق، 1422)بخاری، « ن آشتی برقرار کندتوسط او میان دو گروه از مسلمانا

(. از دیگر 43/299ق، 1403 ،مجلسی ؛4/216تا، ر.ک: ابوداود، بی ؛5/658ق، 1395
« حسن و حسین سروران جوانان بهشتی هستند»است که:  های رسول اکرمفرموده

حنبل، بنا؛ 1/44تا، ماجه، بیابن ؛5/656ق، 1395ترمذی،  ؛43/300ق، 1403 ،مجلسی)
 (.17/31ق، 1421
 

 بودن امام حسن 5بررسی و تبیین شبهه مطالق
برای بررسی صحت و سقم این موضوع، نخست الزم است مستندات روایی مطالق بودن 

 بررسی شود. ، از حیث سندامام حسن
                                           

کثرت، به شود که، بر مردی اطالق می«مطلیق»بر وزن مفعال است و همانند « طلق». مطالق از ریشه 5
 (.10/226ق، 1414منظور، ؛ ابن1/101تا، )ر.ک: فراهیدی، بی دهدزن طالق می
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 گستره اسناد و مدارک شبهه مطالق بودن امام حسن. 1
نّی اعم از کتب تفسیر و حدیث و فقه و تاریخ و در بسیاری از منابع و مآخذ شیعی و سُ

روایاتی نقل شده مبنی بر اینکه ـ و بنا به ادعای برخی به صورت متواتر ـ کثرت غیره، به
است )ر.ک:  در دوران کوتاه زندگی خویش زنان بسیاری را طالق داده امام حسن

 ؛44/172 ق،1403 ،مجلسی ؛11/468ق، 1429کلینى،  ؛14/328ق، 1415آلوسی، 
-ابیابن ؛22/12ق، 1409حر عاملی،  ؛9/5ق، 1406 ،مجلسی ؛5/330ق، 1414قمی، 

 بحرانى ؛15/280ق، 1408نورى، ؛ 5/2137ق، 1422هروی، ؛ 4/187ق، 1409شیبه، 
-ابن ؛2/189ق، 1313زیلعی،  ؛3/171ق، 1424مازه، ابن ؛10/236تا، ، بیعصفورآل

سعد، ابن ؛32/148ق، 1416تیمیه، ابن ؛12/25 ق،1428جوینی،  ؛3/465تا، همام، بی
مقدسی،  ؛13/251ق، 1415عساکر، ابن ؛8/43ق، 1408کثیر، ابن ؛1/290، ق1416
ق، 1403بُرِّی،  ؛2/56تا، غزالی، بی ؛4/331ق، 1427ذهبی،  ؛5/74تا، بی ،مطهر

کرده که یقدر در طالق دادن افراط مآن اند: امام حسنی برخی ادعا کردهت(. ح2/204
از این کار ایشان به تنگ آمده و مردم را از به ازدواج دادن دخترانشان به وی  امام علی

 ،مجلسی ؛44/172ق، 1403 ،مجلسی ؛11/468ق، 1429کلینى، منع کرده است )ر.ک: 
ق، 1408نورى،  ؛22/12ق، 1409حر عاملی،  ؛5/330ق، 1414قمی،  ؛9/5ق، 1406

 ؛2/204، ق1403بُرِّی،  ؛2/56، تابیغزالی،  ؛42-8/43 ق،1408کثیر، ابن ؛15/280
 (.2/408ق، 1426مکی، ابوطالب  ؛4/332ق، 1427ذهبی، 

 
ای که اصل برای صدور حکمی فقهی ، شبههامام حسن «مطالق بودن. »2

 قرار گرفته است
ه ، به این اقدام ایشان استناد کردامام حسن «مطالق بودن»بسیاری از فقها، ضمن قبول 

ق، 1384اند: در اسالم، اصل در طالق بر اباحه است )ر.ک: قرطبی، و بر اساس آن گفته
ق، 1388قدامه، ابن ؛3/227ق، 1412عابدین، ابن ؛3/469تا، همام، بیابن ؛3/126
ق، 1400البرى،  ؛2/385تا، بهوتی، بی ؛3/168تا، بیعبدالرحمن،  مقدسی، ؛3/459

ق، 1419جزیرى،  ؛2/662ق، 1410حلى، ادریس ابن ؛1/48ق، 1422تیمیه، ابن ؛10/82
 ،ةالکویتی ةالفقهی ةالموسوع ؛9/340تا، زحیلی، بی ؛5/2ق، 1387طوسى،  ؛4/392
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، خود محل تردید امام حسن «مطالق بودن»این در حالی است که  6.(29/8ق، 1427
ی و محتوایی ست که ابتدا تحلیل و بررسی سندا است و برای دلیل قرار گرفتن، ضروری

 گاه در صورت اثبات، بدان استناد شود. و آن شود
 

 نقد و ارزیابی روایات حاکی از مطالق بودن امام حسن
ترین منابع روایی در دسترس پیرامون موضوع مطالق بودن ترین و در عین حال، کهنمهم

سنت و هلق از ا235 شیبه، درگذشتهابینوشته ابن «المصنف»عبارتند از:  امام حسن
سنت و ق از امامیه؛ که در ادامه به تفکیک، روایات اهل239اثر کلینی، درگذشته  «الکافی»

 د.شوامامیه در این موضوع بررسی می
 

 سنتتحلیل سندی روایات اهل. 1
شیبه، روایتی مبنی بر ابیابن «المصنف»سنت، جز در هیچ یک از کتب معروف حدیثی اهل

شیبه نیز فقط دو روایت در این باب ابیبوده یافت نشد. ابن «قمطال» که امام حسناین
( و تنها از 1/301، ق1416سعد، است )ر.ک: ابن «ضعیف»و  «مرسل»نقل کرده که هر دو 

با آنکه  .7(187-4/188ق، 1409شیبه، ابیروایت شده است )ابن «حاتِم»یک نفر به نام 
؛ 7/456ق، 1427اند )ر.ک: ذهبی، ه دانستهرا صدوق و ثق 8«حاتِم بن اسماعیل»بسیاری، 

 ؛2/128ق، 1326حجر، ابن ؛3/259ق، 1271حاتم، ابیابن ؛1/428ق، 1382، ذهبی
                                           

 اند، نقل شده است و لذا ارجاع به کتبکه اصل را بر اباحه در طالق گذاشته. در این کتابها قول آنان6
 مذکور، به معنای آن نیست که همه نویسندگان آثار فوق قائل به اباحه طالقند.

 ق1409در سال الرشد  همکتب که توسط تحقیق کمال یوسف الحوتشیبه، ابی. در کتاب المصنف ابن7
فرزند اسماعیل و در روایت بعدی فرزند « حاتم»به چاپ رسیده، در یکی از این دو روایت  ریاض در

شده است. متن کامل این دو « بن»تبدیل به « عن»نده شده که اشتباه تایپی است و در واقع جعفر خوا
 یَا»: عَلِیٌّ قَالَ: قَالَ أَبِیهِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ بْنُ حَاتِمُ نا: قَالَ بَکْرٍ أَبُو . حَدَّثَنَا1روایت بدین شرح است: 

جَعْفَرٍ،  بْنُ حَاتِمُ نا: قَالَ أَبُوبَکْرٍ حَدَّثَنَا. 2. «مِطْلَاق رَجُلٌ حَسَنًا، فَإِنَّهُ تُزَوِّجُوا الْکُوفَةِ، لَا أَهْلَ یَا الْعِرَاقِ، أَوْ أَهْلَ
 «. ئِلِالْقَبَا فِی عَدَاوَةً یَکُونَ أَنْ حَسِبْتُ وَیُطَلِّقُ، حَتَّى یَتَزَوَّجُ الْحَسَنُ مَازَالَ» :عَلِیٌّ قَالَ: أَبِیهِ، قَالَ عَنْ

، در اصلکعب،  بْن حارث تبار بنی از المدان عبد بنی المدنی، مولى إِسْمَاعِیلَ بن ابواسماعیل حاتم .8
هجری قمری در همانجا بدرود حیات گفت  187یا  186کوفی بود اما به مدینه مهاجرت کرد و در سال 

 (. 5/187، ق1400مزی،  )برای تفصیل بیشتر نک:
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)ر.ک: ذهبی،  (؛ برخی چون نسائی او را قوی ندانسته101ق، 1405عجلی کوفی، 
: شده است )ر.کاند: او گاهی دچار غفلت و اوهام می( و برخی نیز گفته1/428ق، 1382

گروهی  .(2/112ق، 1412لبانی، ؛ ا1/428ق، 1382ذهبی، ؛ 2/226، ق1416سعد، ابن
؛ 207ق، 1410کنانی، جماعه ابناند )دانسته «بسیار ضعیف»و بلکه  «ضعیف»نیز وی را 

سنت، هیچ روایت معتبری (. به این ترتیب، در کتب روایی اهل109م، 1985فورک، ابن
وجود ندارد و تعداد روایات ضعیف موجود در کتب  نامام حس «مطالق بودن»مبنی بر 

 رود.روایی آنان نیز از دو روایت فراتر نمی
 

 تحلیل سندی روایات امامیه. 2
از کثرت طالق توسط  و به تنگ آمدن امام علی امام حسن «مطالق بودن»بحث 

 ؛11/468ق، 1429کلینى،  شود )ر.ک:کثرت در کتب روایی امامیه یافت میایشان، به
حر عاملی،  ؛9/5ق، 1406 ،مجلسی ؛5/330ق، 1414قمی،  ؛44/172ق، 1403 ،مجلسی
اند: در قریب به اتفاق سلسله سندی این (. اندیشمندان شیعه متذکر شده22/12ق، 1409

احمد »و  9«یحیی بن أبی العالء رازی»و  «محمد بن سَمَاعه»و  «حُمَید بن زیاد»روایات، 
حضور دارند که دو نفر اول، در عین حال که  «عبدالرحمن برقیبن محمد بن خالد بن 

شده اند، در احادیث نقلبوده «مذهبواقفی»اندیشمندانی بزرگ و ثقه هستند، به دلیل آنکه 
(. در مورد 17/144و  7/302، ش1372توسط آنان اشکال شده است )ر.ک: خویى، 

 «احمد برقی»(. 21/27است )همان، : او مجهول است نیز گفته شده «یحیی بن ابی العالء»
پرداخته و دقت الزم را در مورد کسانی که از آنان نقل نیز به روایت حدیث از ضعفاء می

لذا روایات او نیز مورد اشکال است )ر.ک: طوسى،  داده وکرده، به خرج نمیحدیث می
حال که (. بنابراین در عین 14ق، 1381حلی،  ؛39، ش1380غضائرى، ابن ؛20تا، بی

در بسیاری از کتب روایی امامیه از جمله  امام حسن «مطالق بودن»روایاتِ مبنی بر 
اما از منظر بسیاری از اندیشمندان امامیه، هیچ یک از این  است، نقل شده «الکافی»

 روایات، دارای سند معتبر نبوده و قابل احتجاج نیست.
                                           

اند ای که برخی میان او و یحیی بن عالء تردید کردهخلطی صورت گرقته به گونه. در مورد این راوی 9
ق، 1418؛ تفرشى، 21/27ش، 1372که آیا این دو یک نفر یا دو نفر متفاوت هستند )ر.ک: خویى، 

5/60 .) 
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 تاریخی هایتحلیل سندی گزارش. 3
 توان تقسیم کرد:نویسان را به دو گروه می، تاریخدر یک نگاه کلی

- کثیر که به گفته خود، در کتاب تاریخش، از نقل اسرائیلیاتابنچون گروهی هم (الف
 -10جز مواردی که در اسالم، تصدیق یا تکذیب نشده و شریعت، به نقل آن جواز داده

اد و اعتماد کرده و موارد استن «حَسَن»و  «صحیح»و تنها به قرآن و سنت  اجتناب کرده
 (. 1/7ق، 1408کثیر، است )ابن را مشخص کرده «ضعیف»

که در عین حال که امام و مرجع بسیاری دیگر از  «طبری»چون گروهی هم (ب
چه را که هر آن اما خود تصریح کرده و (1/6ق، 1417اثیر، )ر.ک: ابن مورخان بوده

آورده  برای دیگران نقل کرده و به رشته تحریر در، بدون تحقیق و سنجش و ارزیابی شنیده
 (. 1/6ق، 1408خلدون، ابن ؛1/7ق، 1387است )ر.ک: طبری، 

اند، اقدام گروه اول که بدون دقت نظر و تجزیه و تحلیل روایات، به نقل آن نپرداخته
ان در کتابهای آنان نیز روایات ضعیف و مجعول فراو ،شایسته تقدیر است اما با این وجود

شود. اما در مورد گروه دوم باید گفت: این روش آنان در نقل، خود دلیلی صریح یافت می
و واضح مبنی بر عدم حجیت گزارشهای موجود در کتب آنان است، هر چند این گزارشها 

 قدیمی و مشهور باشد. 
 «مطالق بودن امام حسن»ترین منابع تاریخیِ در دسترس پیرامون موضوع از کُهَن

نوشته ابوطالب  «قوت القلوب»ق و 230ی اسعد متوفاثر ابن «الطبقات الکبری»توان به می
در عین حال که ابوطالب مکی در زهد و وعظ، از ق اشاره کرد. 386 مکی درگذشته

)ر.ک: ذهبی،  اندسرآمدان دوران خویش بوده و بسیاری، به دانش و صالح او گواهی داده
اما به  ،(11/365ق، 1408کثیر، ابن ؛1/303ق، 1417وردی، الابن ؛26/226ق، 1413

اساس را نیز نقل گواهی برخی اندیشمندان اسالمی، او در کتاب قوت القلوب، روایاتی بی
زرکلی،  ؛5/300ق، 1390حجر، ابن ؛11/366ق، 1408کثیر، )ر.ک: ابنکرده است 

تاب الطبقات (. ک14385ق، 1412جوزی، ابن ؛4/87ق، 1420صفدی،  ؛6/274م، 2002
اما  ،آیدترین و معتبرترین کتب تاریخی به شمار میالکبری نیز در عین حال که از کهن

اند، کتاب تاب متذکر شدهکچنانکه بسیاری از جمله شارحان و تعلیق نویسان بر این 
                                           

مُتَعَمِّدًا،  عَلَیَّ کَذَبَ حَرَجَ، وَمَنْ وَالَ إِسْرَائِیلَ بَنِی عَنْ آیَةً، وَحَدِّثُوا وَلَوْ عَنِّی بَلِّغُوا». استناد به حدیث: 10
 (.3/322، تابیابوداود، ؛ 4/170ق، 1422بخاری، )« النَّارِ. مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْیَتَبَوَّأْ
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مذکور، مشحون است از روایات مرسل و ضعیف که روایات مربوط به مطالق بودن امام 
 (.1/301 ،ق1416 سعد،ن قبیل است )ر.ک: ابننیز از ای حسن

 افرادی چون در سند بسیاری از گزارشهای تاریخی مبنی بر مطالق بودن امام حسن
محمد بن عمر »ق و 225متوفای سال  «مدائنی» مشهور به «علی بن عبداهلل بصری»

خورند )ر.ک: ذهبی، ق به چشم می167متوفای  «هذلی»ق و 207متوفای  «واقدی
(. در عین حال که 1/303، ق1416سعد، ابن ؛8/43ق، 1408کثیر، ابن ؛4/340ق، 1427

مورد اعتماد و صادق  بسیاری از جمله ذهبی و یحیی بن معین، مدائنی را ثقه و کامالً
ق، 1382سمعانی،  ؛4/253ق، 1390حجر، ابن ؛8/447ق، 1427اند )ر.ک: ذهبی، دانسته

اما برخی دیگر، پیرامون او دچار تردید شده )ر.ک:  و (3/182تا، اثیر، بیابن ؛12/147
، با صراحت تمام در مورد او «عدیابن»( و برخی نیز چون 4/253ق، 1390حجر، ابن

اند: مدائنی در حدیث قوی نیست و تنها کمی از روایتهای او دارای سند معتبر است گفته
 «ابوبکر»مکنّی به  «ذلیه»(. 4/253ق، 1390حجر، ابن ؛3/153ق، 1382)ر.ک: ذهبی، 

است؛ از جمله  «روح بن عبداهلل»یا  «سُلمی بن عبداهلل»نیز که تردید شده نام کاملش 
در این که او »بوده و ذهبی پیرامون او گفته است:  «متروک الحدیث»کسانی است که 

صالبی،  ؛1/303، ق1416سعد، )ر.ک: ابن «نظر استاست میان علما اجماع «ضعیف
 احمد»را نیز  «واقدی»(. 352، الضعفاء دیوان المتروکین وذهبی،  :به نقل از، 30، ق1425

به عدم توثیق او گواهی داده و گفته است:  «معینابن»کذاب خوانده و  «حنبل بن
نیز به « دارقطنی»دانسته و  «متروک»بخاری و ابوحاتم نیز او را «. روایاتش نوشته نشود»

 (. 3/663، ق1382ک: ذهبی، .)رضعف در او گواهی داده است 
ترین و معتبرترین کتابها و گزارشهای با نگاهی کلی و پس از کاوش و دقت نظر در کهن

بریم که در مجموع، گزارشهای تاریخی که حاکی از مطالق بودن تاریخی، به وضوح پی می
کلینى، )ر.ک:  است است؛ یا به صورت مجهول و بدون سند گزارش شده امام حسن

وردی، الابن ؛8/42ق، 1408کثیر، ابن؛ 4/187، ق1409شیبه، ابیابن ؛11/468ق، 1429
( و یا دارای سندی ضعیف و نامعتبر است و یا 1/183تا، ابوالفداء، بی ؛1/158ق، 1417

و  و علی بن حسین و صادق روایتهایی است مرسل، که ماهرانه به امامان علی
ق، 1413ذهبی،  ؛300-1/302، ق1416سعد، بنغیره نسبت داده شده است )ر.ک: ا
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ق، 1415عساکر، ابن ؛146ق، 1425سیوطی،  ؛5/75تا، بی ،مقدسی، مطهر ؛4/37
 (. 4/332ق، 1427ذهبی،  ؛6/236ق، 1400مزی،  ؛13/249

آن است که چرا اغلب قریب به اتفاق این  ،کندچه بیش از هر چیز جلب توجه میآن
ق، 1429کلینى، یات منقول در کتب حدیثی )ر. ک: گزارشهای تاریخی و حتی روا

به طور  -بدون آنکه دارای سندی متصل باشد- (4/187ق، 1409شیبه، ابیابن ؛11/468
 و امام سجاد یا یکی از نوادگان ایشان چون امام صادق مستقیم به امام علی

 نسبت داده شده است؟!
 

 حسنتحلیل آماری تعداد همسران و فرزندان امام . 4
 تعداد فرزندان امام حسن ،11است ادعا شده با آن همه همسری که برای امام حسن

قاعدتاً باید بسی بیش از تعدادی باشد که برای ایشان ذکر شده است، در حالی که مطابق 
دختر و برخی  8پسر و  15فقط را  گزارش مورخان، گروهی تعداد فرزندان امام حسن

ق، 1381اربلی،  ؛2/293تا، بکری، بیاند )ر.ک: دیارنستهپسر و یک دختر دا 11دیگر 
(. برخی نیز 1/5تا، اند )مقریزی، بیپسر را برای ایشان برشمرده 9( و برخی تنها 1/576

ق، 1390اند )ر.ک: طبرسى، تن دانسته 15را تنها  مجموع دختران و پسران امام حسن
سعد ابن(. 2/190ق، 1414قمی،  ؛1/576ق، 1381اربلی،  ؛2/20ق، 1413مفید،  ؛213

همسر دانسته و نام  10تن از  23را  الطبقات، فرزندان امام حسن در کتاب مهم خود
 . (225-1/226، ق1416سعد، )ر.ک: ابنهمه آنها را همراه با نام مادر آنان آورده است 

سی کنیم، اند، بررپرداخته اگر متون کهن تاریخی را که به ذکر نام فرزندان امام حسن
که نام هر کدام از آنها در  12نفر بوده است 25یابیم که تعداد این اسامی، حداکثر درمی

                                           
تا  250یا  70یا  50. برخی راویان و تاریخ نگاران، تعداد زنان طالق داده شده توسط ایشان را 11

، ق1409حر عاملی، ؛ 9/5ق، 1406 ،مجلسى ؛11/469ق، 1429کلینى، )ر.ک: اند تن برشمرده 300
ق، 1426مکی، الب طابو ؛16/22، ق1404الحدید، بیاابن؛ 44/169، ق1403 ،مجلسى ؛21/313
 (.4/30ق، 1379، شهرآشوبابن ؛15/281، ق1408نورى، ؛ 2/408

وده است و نب فرزند برای امام حسن 25. باید توجه داشت که هیچ مورخی قایل به وجود 12
رسد این اختالف یا ناشی از بوده است. به نظر می 23حداکثر تعداد فرزندی که برای ایشان ذکر شده 

اختالف در ذکر اسامی است و یا به آن دلیل است که برخی از فرزندان آن حضرت بیش از یک نام 
 اند. داشته



 حکم مطالق در مذاهب اسالمی

 

  

163 

حسن، زید، طلحه، قاسم، ابوبکر، عبداهلل، عمرو،  :برخی از منابع و به شرح زیر آمده است
ق، 1403حزم، عبدالرحمن، حسین االثرم، محمد، یعقوب، اسماعیل، عمر، حمزه، جعفر )ابن

ق، 1390سلمه و رقیه )طبرسی، عبداهلل و فاطمه و امحسین و امحسن و امو ام (1/38
ق، 1422جمعی از نویسندگان،  ؛2/20ق، 1413مفید، ؛ 44/163ق، 1403 ،مجلسی ؛213
 (. 18ق، 1422( و احمد و عقیل و عبیداهلل و بشر )جمعی از نویسندگان، 18

یح بپنداریم و همه این اسامی را فرزندان به این ترتیب، اگر همه این گزارشها را نیز صح
در نظر بگیریم، داشتن این تعداد فرزند برای آن دوران برای تعداد همسران  امام حسن

در حالی که با فرض در نظر گرفتن  .13، عدد معقولی بوده است-و نه زیاد- معمول
است، داشتن  نفر هم گزارش شده 300که تعداد آنها تا  همسران فراوان برای امام حسن

 14آید؟!این تعداد فرزند، چندان منطقی به نظر نمی
فرزندان دیگری داشته و در منابع تاریخی ثبت  ممکن است گفته شود که امام حسن

زیرا  ،اما بسیار اندک است ،فی نیستتاند. در پاسخ باید گفت که این احتمال، گرچه مننشده
وجود انگیزه کافی برای این کار و با وجود و  با توجه به جایگاه و محبوبیت امام حسن

اند که ذکر کثرت منابع، سخت بتوان تصور کرد که بیش از این فرزندان، موارد دیگری بوده
 اند. نشده

های دین مبین اسالم مبنی بر ازدواج با زنان ولود و از طرف دیگر با توجه به توصیه
در روز قیامت به کثرت امت خویش مباهات  زایا و اینکه پیامبر بزرگوار اسالم

همسران زیادی داشته ولی به عمد،  فی است که امام حسنتاین دیدگاه هم من ،15کندمی
 تمایلی نداشته که از آنان صاحب فرزند شود!!!

                                           
تا، ده است )ر.ک: مقریزی، بیپسر ذکر ش 18همسر فقط  9از  . به عنوان مثال برای امام علی13

1/5 .) 

. بر فرض عقیم بودن برخی از این زنان، یائسه بودن گروهی دیگر و... باز هم تعداد فرزندان امام 14
 باید بیش از اینها باشد. حسن

: با زن مهربان و مَمَالْأُ بِکُمُ مُکَاثِرٌ فَإِنِّی الْوَلُودَ الْوَدُودَ تَزَوَّجُوا»فرمایند: می . در حدیثی رسول اکرم15
ابوداود، «. )کنممباهات مى زیاد بودن شمازایا ازدواج کنید، زیرا من ]در روز قیامت[ در برابر سایر امتها، به 

: ]ای مردان الْقِیَامَه یَوْمَ الْأُمَمَ بِکُمُ أُبَاهِی تَنَاکَحُوا، تَکْثُرُوا، فَإِنِّی»آمده است: در حدیثی دیگر  (.2/220، تابی
صنعانی، « )کنم، زیاد شوید که من در روز قیامت در برابر سایر امتها به شما مباهات میو زنان[ازدواج کنید

 فَلَیْسَ بِسُنَّتِی یَعْمَلْ لَمْ سُنَّتِی، فَمَنْ مِنْ النِّکَاحُ»: در حدیث دیگری آمده است (.6/173ق، 1403عبدالرزاق، 
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عالوه بر تمامی این موارد، به طور کلی، تعداد زنانی که نام و مشخصات آنها در تاریخ 
ثبت شده عبارتند از: خوله فزازی، جُعده دختر اشعث،  حسن به عنوان همسر امام

مسعود انصاری، بشیر دختر ابواسحاق دختر طلحه بن عبیداهلل تمیمی، امشه خثعمی، امیعا
عبداهلل دختر شلیل بن عبداهلل برادر جریر بجلی، زنی از بکر، امهند دختر عبدالرحمن بن ابی

شیبان از خاندان همام بن مره و م منقری و زنی از بنیعمرو بن اهیثقیف، زنی از بنیبنی
اساس، گونه که پیداست: تعداد آنها بر خالف برخی از روایات بیمعدودی دیگر که آن

، ق1425چندان زیاد نبوده و با عرف آن زمان تناسب کامل داشته است )ر.ک: صالبی، 
ی زیرا انگیزه ،شدنابع ذکر میبودند نام آنها در م( و معلوم است اگر زنانی دیگر می28

 کافی برای ذکر نام آنها وجود داشته است.
 

 تاریخی هایتحلیل محتوایی روایات و گزارش. 5
برای استناد به یک روایت و جهت استنباط از آن، تنها صحت سندی آن کافی نیست، بلکه 

محتوایی نیز آزمایی سندی، از نظر ست که هر روایت، عالوه بر تحلیل و راستیا ضروری
 بررسی شود.

 :سازدبررسی محتوایی روایات مرتبط با موضوع، ما را به موارد زیر رهنمون می
شده در کتب روایی و تاریخی، پیرامون این موضوع، تضادی در میان روایتهای نقل -1

بسیار ازدواج کرده و  فاحش وجود دارد زیرا از یک طرف گفته شده که امام حسن
شده بردهرانش را طالق داده است و از طرفی دیگر، زنان و فرزندان نامبسیاری از همس

 رود!برای ایشان از حدّ معمولِ روزگار ایشان فراتر نمی

، ایشان را متهم به روایات و گزارشهای تاریخی حاکی از مطالق بودن امام حسن -2
این درحالی است  کرده است وطلبی جنسی به این کار اقدام میکند که جهت تنوعآن می

که در اسالم، طالق دادن به قصد تنوع طلبی جنسی بسیار مذموم است تا جایی که برخی 
اند که این کار آسیبهای فردی و از فقها، این کار را از جهاتی شبیه زنا دانسته و متذکر شده

                                                                                                   
الْأُمَمَ: نکاح از سنت من است، پس هر کس به سنتم عمل نکند از من نیست  بِکُمُ رٌمُکَاثِ مِنِّی وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّی

ر.ک: کلینی،  ؛1/592تا، ماجه، بی)ابن« کنمازدواج کنید که من در برابر سایر امتها به شما مباهات میو 
 (.10/594ق، 1429
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(؛ و این با شخصیت 2/213ق، 1426آورد )ر.ک: دهلوی، اجتماعی زیادی را به بار می
 ایشان که متخلق به اخالق متعالی دینی بودند تناقض دارد. 

، به کثرت نقل شده که امام در میان روایات مبتنی بر مطالق بودن امام حسن -3
به تنگ آمده و بر منبر رفته و مردم را از به ازدواج  از مطالق بودن امام حسن علی

سته از روایات از چند جهت این د .16باز داشته است دادن دخترانشان به امام حسن
 دارای اشکال است:

دانست که احترام به پدر و مادر از دستورات مهم و خوب می که امام حسناول آن
پرستی، بدان فرمان صریح قرآن است که خداوند متعال پس از دستور به توحید و یگانه

وی پدر خویش، علی خوبی نسبت به جایگاه علمی و معنداده است. عالوه بر این، ایشان به
کرد. بدیهی است: ایشان تخطی نمی تواقف بود و هرگز از فرمان و مشور مرتضی

را در خفا از ازدواج کردن و طالق  ، قبل از این، حسنتوان پذیرفت که امام علینمی
به نافرمانی از پدر پرداخته باشد و لذا مجبور  دادن بسیار منع کرده باشد اما امام حسن

 شد که این موضوع را در مأل عام و از روی منبر اعالم کند! شده با

همه مردم، شخصیت  بر روی منبر و فراروی آن شود امام علیکه چگونه میدوم آن
 .17فرزندش را تخریب کرده و جگرگوشه خود را بیازارد

عاملی، حر؛ 11/465ق، 1429کلینى،  مورد، گناه )ر.ک:در روایاتی، طالق بی -4
داشتنی نزد شیطان دانسته شده و عوامل ( و از جمله اقدامات بسیار دوست22/8 ق،1409
حنبل، بنا؛ 4/2167تا، اند )مسلم، بیافکن نیز از مقربان شیطان برشمرده شدهطالق
-جهت و برای تنوع(. در روایاتی نیز افراد کثیرالطالق و افرادی که بی22/275ق، 1421

اند دهند، مورد غضب و نفرین خداوند قرار گرفتهق میطلبی جنسی همسران خود را طال
 ؛15/280ق، 1408نورى، ؛ 22/8ق، 1409عاملی،  حر؛ 11/464ق، 1429)ر.ک: کلینی، 

( که با این وجود، نسبت دادن 4/187ق، 1409شیبه، ابیابن ؛3/348ش، 1374بحرانى، 
 ، افترایی محض و ستمی آشکار خواهد بود.این صفت به امام حسن

                                           
 در صفحات قبل به این روایات با ذکر منبع اشاره شد.. 16
پنهانی صورت ست که نصیحت به میان انجمن سرزنش است و ضروری است که نصیحت . پرواضح ا17
 گیرد.
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گوییهای موجود در برخی روایات نشان از مجعول بودن آنهاست. به ها و گزافهمبالغه
زنی را به نکاح خود درآورد و صد کنیز  عنوان مثال در روایتی آمده است: امام حسن

اش تعیین نمود و همراه هر کنیز هزار درهم بود! )ر.ک: حر عاملی، به عنوان مهریه
تا، طبرانی، بی ؛2/222ق، 1385حیون، ابن ؛15/70، ق1408نورى،  ؛7/280ق، 1414

چنین در برخی روایات نقل (. هم8/43ق، 1408کثیر، ابن ؛4/37ق، 1413ذهبی، ؛ 3/27
به راه افتادند  امام حسن شده: تعداد زیادی زن، پابرهنه و سَرلُخت به دنبال جنازه

( و فریاد و 4/30، ق1379شهرآشوب، ابن ؛169 و 44/158ق، 1403 ،)ر.ک: مجلسی
-(. پیداست به33، ق1425کردند که: ما همسران امام حسن هستیم )ر.ک: صالبی، فغان می

رغم آنکه دروغ بودن امثال این روایات از رکاکت و غیرمنطقی بودن و نامعقول بودن 
آگاهانه یا - کند افرادیاَماراتی است که ثابت می محتوای آنها پیداست، از جمله

 اند. بوده در صدد تخریب و افتراافکنی علیه امام حسن 18-نهناآگاها

 
 نتیجه

ترین افراد نزد رسول از پیشوایان دینی و از محبوب به اتفاق امت اسالمی امام حسن. 1
، ساالر جوانان بهشت و محوری برای وحدت امت بوده و به گواهی رسول خدا اکرم

 اسالمی بوده است. 

محدود به مذهبی خاص  رک مربوط به مطالق بودن امام حسنگستره اسناد و مدا. 2
بلکه در منابع و مآخذ شیعه و سنی در این مورد روایات و گزارشهایی یافت  ،نیست

 شود. می

با آنکه برخی فقها، بر روایات و گزارشهای موجود مبنی بر مطالق بودن امام . 3
اند، اما حقیقت امر آن احه دانستهصحَّه گذاشته و طبق آن، اصل را در طالق بر اب حسن

های معتبر است که قدمت و کثرت نقل، دلیل صحت این روایات نیست و بر اساس مالک
سنجش سند روایات، هیچ یک از این روایات و گزارشهای تاریخی از اعتبار الزم برای 

 در هیچ باشد؛ چه، روایات مطالق بودن امام حسناثبات این موضوع برخوردار نمی
                                           

گونه روایات و گزارشهای تاریخی یا ساخته و پرداخته دوستان نادانی است که به قصد . این18
ای ریزی دشمنان خبره و باتجربهپردازند و یا طراحی و برنامهتراشی، عمالً به تخریب شخصیت میفضیلت

 دهند.مخالف را حربه و ابزار جنگ علیه آنها قرار می ت که ماهرانه، جهلِ دوستانِ جبههاس
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شیبه نیامده که هر دو روایت این ابیسنت جز مصنف ابنیک از کتب معتبر روایی اهل
کتاب، مرسل و ضعیف است. در کتب روایی امامیه نیز با وجود کثرت نقل، این روایات، یا 
از حیث اتصال سند یا از جهت مجهول بودن راوی و یا از حیث عدم وثوق راوی قابل 

گزارشهای تاریخی نیز به دالیل فوق از وثوق برخوردار نبوده و اعتماد نیستند. روایات و 
 توان به آنها تکیه کرد. نمی

و نیز  محتوای روایات و گزارشهای تاریخی مبنی بر مطالق بودن امام حسن. 4
تحلیل آماری این اسناد و مدارک، حکایت از تعارضی آشکار و تضادی فاحش میان این 

دارد. پرواضح  شده پیرامون شخصیت و فضایل امام حسنروایات و روایات صحیح نقل
توان به استناد روایاتی است: شخصی را که در احادیث متواتر یا صحیح ستوده شده، نمی

ضعیف و به پشتوانه گزارشهایی از کتابهای تاریخی که صحت آنها معلوم نبوده و گاه کذب 
 آنها قطعی است، تخریب کرد.
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 فهرست منابع
 .یمقرآن کر -
بیروت، ، في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني روح المعانيآلوسی، محمود بن عبداهلل،  -

 ق.1415، ةدارالکتب العلمی
، اهلل مرعشی نجفیةآی کتابخانهقم،  ،ةشرح نهج البالغ، اهللةالحدید، عبدالحمید بن هبابیابن -

 ق.1404
 ق.1271حیاء التراث العربی، ا، بیروت، دارالتعدیل و الجرححاتم، عبدالرحمن بن محمد، ابیابن -
الرشد،  ةریاض، مکتب، في األحادیث و اآلثار المصنفالکتاب ، عبداهلل بن محمد شیبه،ابیابن -

 ق.1409
 ق.1417بیروت، دارالکتاب العربی، ، الکامل في التاریخ، علی بن محمداثیر، ابن -
 تا.وت، دارصادر، بیبیر، اللباب في تهذیب األنساب، همو -
، قم، دفتر انتشارات اسالمى، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوىادریس حلی، محمد بن منصور، ابن -

 ق.1410
 ق.1417، ةبیروت، دارالکتب العلمی، الورديتاریخ ابن، عمر بن مظفر وردی،الابن -
 ق.1422لفوائد، جا، دارعالم ا، بیجامع المسائل، احمد بن عبدالحلیمتیمیه، ابن -
 ق.1416المصحف الشریف،  ة، مدینه، مجمع الملک فهد لطباعمجموع الفتاوى، همو -
مصر، دارالسالم، ، هل التعطیلایضاح الدلیل في قطع حجج ا، محمد بن ابراهیمکنانی، جماعه ابن -

 ق.1410
، ةرالکتب العلمی، بیروت، داالملوك المنتظم في تاریخ األمم و، عبدالرحمن بن علیجوزی، ابن -

 ق.1412
، ةالمعارف النظامیة دائر ةهند، مطبع، تهذیب التهذیبعسقالنی، احمد بن علی،  حجرابن -

 ق.1326
 ق.1390األعلمی للمطبوعات،  ةبیروت، مؤسس، لسان المیزان، همو -
 ق.1403، ةبیروت، دارالکتب العلمی، نساب العربا ةجمهرحمد، احزم، علی بن ابن -
 ق.1421، ةالرسال ة، مؤسسبیروت، حمد بن حنبلامسند اإلمام ، احمد بن محمدبل، حنابن -
 .ق1385، إلحیاء التراث آل البیت هقم، مؤسس، دعائم اإلسالمحیون، نعمان بن محمد، ابن -
و من البربر  الخبر في تاریخ العرب و دیوان المبتدأ وخلدون، عبدالرحمن بن محمد، ابن -

 ق.1408، بیروت، دارالفکر، خلدون()تاریخ ابني الشأن األکبر عاصرهم من ذو
 ق.1416الصدیق،  ة، طائف، مکتبالطبقات الکبرىسعد، محمد بن سعد، ابن -
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 ق.1379، قم، عالمه، طالببيامناقب آل ، محمد بن على، مازندرانی شهرآشوبابن -
 ق.1412بیروت، دارالفکر، ، مختاررد المحتار علي الدر ال، بن عمر عابدین، محمدامینابن -
 ق.1415، دارالفکر، یروتب ،تاریخ دمشقعساکر، علی بن حسن، ابن -
 .ش1380، دارالحدیثقم، ، (کتاب الضعفاء) الرجال ،حسینغضائرى، احمد بن ابن -
 م.1985، بیروت، عالم الکتب، بیانه مشکل الحدیث وفورک انصاری، محمد بن حسن، ابن -
 ق.1388، ةالقاهر ة، قاهره، مکتبالمغنيحمد، ا، عبداهلل بن قدامهابن -
 ق.1408حیاء التراث العربی، ا، داریروتب، ةالنهای و ةالبدایسماعیل بن عمر، اکثیر، ابن -
ة؛ فیصل عیسی حیاء الکتب العربیادار جا،بی، ماجهسنن ابن، محمد بن یزید، قزوینی ماجهابن -

 تا.، بیالبابی الحلبی
، ةبیروت، دارالکتب العلمی، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، محمود بن احمدمازه، ابن -

 ق.1424
 ق.1414بیروت، دارصادر، ، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، ابن -
 تا.، دارالفکر، بیبیروت، فتح القدیرهمام، محمد بن عبدالواحد، ابن -
 تا.، بیةالمصری ةالحسینی ة، مصر، المطبعخبار البشراي المختصر فسماعیل بن علی، اابوالفداء،  -
 تا.، بیةالعصری ةبیروت، المکتبصیدا ـ ، داودبياسنن ، سلیمان بن اشعث، سجستانی ابوداود -
 ق.1426، ةبیروت، دارالکتب العلمی، قوت القلوبمکی، محمد بن علی، ابوطالب  -
 .ق1381هاشمى، تبریز، بنى، ةئماأل ةفي معرف ةکشف الغماربلی، علی بن عیسی،  -
، ةأثرها السیئ في األم و ةالموضوع و ةاألحادیث الضعیف ةسلسللبانی، محمد ناصرالدین، ا -

 ق.1412ریاض، دارالمعارف، 
، قم، مجمع البحوث األنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائععصفور، حسین بن محمد، بحرانی آل -

 تا.، بیةالعلمی
 ش.1374، قم، مؤسسه بعثه، البرهان في تفسیر القرآن، د هاشم بن سلیمانبحرانی، سی -
 ق.1422، ة، دارطوق النجادمشق، بخاريالصحیح بخاری، محمد بن اسماعیل،  -
 ق.1403، ریاض، دارالرفاعی، ةصحابه العشرا في نسب النبي و ةالجوهربکر، ی، محمد بن ابیبرّ -
 تا.، بیة، بیروت، دارالکتب العلمیقناع عن متن اإلقناعکشاف البهوتی، منصور بن یونس،  -
 ق.1395مصطفى البابی الحلبی،  ة، مصر، مطبعسنن الترمذيترمذی، محمد بن عیسی،  -
 ق.1424، ة، بیروت، دارالکتب العلمیةالفقه على المذاهب األربعجزیری، عبدالرحمن،  -
 ق.1422، بیروت، دارالقاری، ةفي تاریخ األئم ةنفیس ةمجموع، نویسندگانجمعی از  -
 ق.1428جا، دارالمنهاج، ، بیالمذهب ةالمطلب في درای ةنهایجوینی، عبدالملک بن عبداهلل،  -
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قم، مؤسسه آل ، ة الي تحصیل مسائل الشریعةوسائل الشیع تفصیل، حر عاملی، محمد بن حسن -
 ق.1409، إلحیاء التراث البیت

، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضویمشهد،  ،ةام األئمحکالى ا ةاألم ةهدای، همو -
 ق.1414

 ق.1381، ةالحیدری ةنجف، المطبع، الحلي ةرجال العالمحلی، حسن بن یوسف،  -
 .ش1372نا، ، بیجابی، و تفصیل طبقات الرواة معجم رجال الحدیث، خویی، سید ابوالقاسم -
 ق.1426بیروت، دارالجیل، ، ةلبالغاهلل ا ةحجبن عبدالرحیم،  احمددهلوی،  -
 تا.، بیروت، دارصادر، بینفس النفیساحوال اتاریخ الخمیس في دیار بکری، حسین بن محمد،  -
بیروت، دارالکتاب العربی، ، األعالم تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و، محمد بن احمدذهبی،  -

 ق.1413
 ق.1427 قاهره، دارالحدیث،، عالم النبالءاسیر ، همو -
 ق.1382، ةبیروت، دارالمعرف، عتدال في نقد الرجالمیزان اإل، همو -
 تا.دمشق، دارالفکر، بی ،دلتها الفقه اإلسالمي وزحیلی، وهبه،  -
 م.2002، دارالعلم للمالیین، بیروت، األعالمزرکلی، خیرالدین،  -
الکبرى  ةقاهره، المطبع ،لشلبية احاشی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وزیلعی، عثمان بن علی،  -

 ق.1313، ةاألمیری
 ق.1382، ةالمعارف العثمانیة ، حیدرآباد، مجلس دائراألنسابسمعانی، عبدالکریم بن محمد،  -
 ق.1425نزار مصطفى الباز،  ةجا، مکتب، بیتاریخ الخلفاءبکر، بیاسیوطی، عبدالرحمن بن  -
 ق.1420حیاء التراث، ایروت، دار، بالوافي بالوفیاتیبک، اصفدی، خلیل بن  -
، ـ شخصیته و عصره طالببياالحسن بن علي بن امیرالمؤمنین ، محمد صالبی، علی محمد -

 .ق1425مصر، دارالتوزیع و النشر اإلسالمیة، 
 ق.1403، بیروت، المکتب اإلسالمی، المصنفصنعانی، عبدالرزاق بن همام،  -
 .تاتیمیة، بیقاهره، مکتبة ابن، یرالمعجم الکبطبرانی، سلیمان بن احمد،  -
 ق.1390، سالمیهدارالکتب اإل، تهران، إعالم الورى بأعالم الهدىطبرسی، فضل بن حسن،  -
 ق.1387بیروت، دارالتراث، ، الرسل و الملوك تاریخطبری، محمد بن جریر،  -
 تا.، بیةالرضوی ةنجف، المکتب، الفهرست، طوسى، محمد بن حسن -
 ق.1387، ةإلحیاء اآلثار الجعفری ةالمرتضوی ةالمکتب، تهران، ةالمبسوط في فقه اإلمامی، همو -
 ق.1405جا، دارالباز، ، بیتاریخ الثقاتعجلی کوفی، احمد بن عبداهلل،  -
 تا.، بیة، بیروت، دارالمعرفإحیاء علوم الدینغزالی، محمد بن محمد،  -
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 تا.الهالل، بی ةمکتب دار و، بیروت، العین، بن احمد فراهیدی، خلیل -
 ق.1384، ةقاهره، دارالکتب المصری، الجامع ألحکام القرآن، محمد بن احمدقرطبی،  -
 ق.1414قم، اسوه، ، البحار ةسفینقمی، عباس،  -
 ق.1429، قم، دارالحدیث، الکافيکلینی، محمد بن یعقوب،  -
 ق.1403، حیاء التراث العربیاار، بیروت، دبحار األنوارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقى،  -
قم، مؤسسه ، المتقین في شرح من الیحضره الفقیه ةروضمجلسی، محمدتقى بن مقصودعلى،  -

 ق.1406فرهنگى اسالمى کوشانبور، 
، ةالرسال ةبیروت، مؤسس، سماء الرجالاتهذیب الکمال في مزی، یوسف بن عبدالرحمن،  -

 ق.1400
 تا.، بیالعربی بیروت، داراحیاء التراث، مسلم صحیحنیشابوری، بن حجاج مسلم  -
شیخ جهانی هزاره قم، کنگره ، حجج اهلل على العباد ةاإلرشاد في معرفمفید، محمد بن محمد،  -

 ق.1413مفید، 
 تا.، دارالکتاب العربی، بیبیروت، الشرح الکبیر على متن المقنع، عبدالرحمن بن محمد، مقدسی -
 تا.، بیةالدینی ةالثقاف ة، مکتبور سعید، بالتاریخ البدء ومقدسی، مطهر بن طاهر،  -
جا، المجلس األعلى یب، الفاطمیین الخلفاء ةاتعاظ الحنفاء بأخبار األئمحمد بن علی، امقریزی،  -

 تا.، بیةون اإلسالمیؤللش
 ق.1427، دارالسالسلوزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة، کویت،  ،ةالکویتی ةالفقهی ةالموسوع -
 ، بیروت، مؤسسه آل البیتمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بن محمدتقی نوری، حسین -

 ق.1408، إلحیاء التراث
 ق.1422بیروت، دارالفکر، ، المصابیح ةالمفاتیح شرح مشکا ةمرقا، بن محمد هروی، علی -


