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در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،راوﯾﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘـﺬﯾﺮش
اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﺗﻔﺎوت ﻣﺬﻫﺒﯽ آنﻫﺎ ،ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ رﺟﺎﻟﯿـﺎن ﻓـﺮﯾﻘﯿﻦ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺟﺎﻟﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺬﻫﺐ
راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ و اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﻔـﯽ ﻋـﺪاﻟﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری اﺣﺎدﯾﺚ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت ﯾـﺎ ﻧﻔـﯽ اﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐـﺮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﺮﺳـﺶ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ،از ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ در داوری ﭼﻬـﺮه ﺷـﺎﺧﺺ ﺣـﺪﯾﺜﯽ رﺟـﺎﻟﯽ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﺄﻣـﻞ در اﻟﻔـﺎظ ﺟـﺮح و
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ذﻫﺒﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺗﻮﺛﯿﻘـﺎت در دو دﺳـﺘﮥ
ﻣﺆﮐﺪ و ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺪون اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎن رﺟـﺎل اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ ،ﺑـﻪ ﺟـﺮح
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۲۷

۲۸

راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣـﻼک ﺿـﻌﻒ راوی ﻧـﺰد وی،
وﺟﻮد ﻧﻘﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ او ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ آﺳﯿﺐ وارد ﻧﻤـﻮده
و از ﻓﻘﺪان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط راوی ﺣﺪﯾﺚ ﺣﮑﺎﯾـﺖ دارد؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ذﻫﺒـﯽ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ
ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺻﺮف ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن راوﯾﺎن ،ﻣﻼک در ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری رواﯾﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن ،راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ذﻫﺒﯽ ،ﻋﻠﻢ رﺟﺎل.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات راوﯾﺎن ﻋﺎﻣﻪ در ﻧﮕﺎرش ،ﺣﻔﻆ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐـﻼم و ﺳـﯿﺮه ﻧﺒـﻮی
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﺣﺎدﯾﺚ راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻧﺒﻮی در ﺣﻮزه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﻪ ذﮐـﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه راوﯾﺎن ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ رواﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
١
و از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ در ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒـﺮ راوی ،دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﻣﻬﻤـﯽ در
ﺣﻮزۀ ارز ﯾﺎﺑﯽ راوﯾﺎن ﭘﺪﯾﺪ آورد .از آن ﭘﺲ ،اﺣﺮاز ﻋـﺪاﻟﺖ و ﺿـﺒﻂ راوی در ﭘـﺬﯾﺮش
اﺣﺎدﯾﺚ راوی ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ،ﺑـﺎ ﻣﺒﻨـﺎ ﻗـﺮار دادن
ﻣﺬﻫﺐ راوی در ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر ،رواﯾﺎت راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ از ﻓﻀﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ وا ﻧﻬﺎده
و زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو ﻣـﺬﻫﺐ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ .در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ،
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ :دﺳﺘﻪای از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رواﯾﺎت أﻫﻞ
ً
ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاران ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮارج ﺟﻬﻤﯿﻪ و راﻓﻀﻪ را رد ﮐﺮدهاﻧـﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺎﻗﻼن ﯾﺎ اﻫﻞ ﮐﻼم رواﯾﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧـﺎن ﮐـﻪ
دروغ را ﺣﻼل ﺷﻤﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪای ﻧﯿﺰ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮔﻔﺘﻨـﺪ :اﮔـﺮ ﺑـﺪﻋﺖ
ﮔﺬاران دروغ را روا ﻧﺸﻤﺮده و در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و رواﯾﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
 .١ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راوﯾﺎن ﻣﺸﺘﺮک :ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ راوﯾﺎن ﻣﺸـﺘﺮک ﺷـﯿﻌﻪ و اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ ،ﻣﯽﺗـﻮان
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ را در ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐـﺮد .ﮐﺘـﺎب اﻟﻐـﺪﯾﺮ ﻓـﯽ اﻟﮑﺘـﺎب واﻟﺴـﻨﺔ واﻷدب ﻧﯿـﺰ
ﺷﺎﻫﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴـﯿﺎر از راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ در ﻣﺼـﺎدر اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ اﺳـﺖ )ر.ک :اﻷﻣﯿﻨـﯽ- ۱۳۹۷ ،
.(۱۹۷۷

در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺪﻋﺘﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن رواﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«) .ﺣﯿﺪری ﻧﺴﺐ(۱۴ ،۱۳۹۴ ،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔـﺎوت دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘـﺬﯾﺮش اﺣﺎدﯾـﺚ راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﻪ ،ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ ،دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻬﺮهﻫـﺎی ﺷـﺎﺧﺺ رﺟـﺎﻟﯽ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ را در ﺧﺼـﻮص ﻋﻨﺼـﺮ ﻣـﺬﻫﺐ
راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐـﺮده ﺗـﺎ ﻣﯿـﺰان اﺛﺮﮔـﺬاری آن ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮد .ازاﯾـﻦرو ،در اﯾـﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺑﺮ آﺛﺎر ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذﻫﺒﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺮ
ﻋﺎﻟﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،او از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان رﺟﺎﻟﯽ و ﺣـﺪﯾﺜﯽ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ دارای اﺳـﺘﻘﺮاء و
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮﯾﺎت رﺟﺎﻟﯿﺎن و ﻧﻘـﺪ آن ﺑـﻮده )اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ (۱۷۸ ،۱۴۲۲ ،و از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻣﺘﻘﻦﺗﺮﯾﻦ رﺟﺎﻟﯿﺎن در ﻋﻠﻞ و اﺣﻮال راوﯾﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود )اﻟﺼـﻔﺪی/ ۲ ،۲۰۰۰ - ۱۴۲۰ ،
 ،(۱۱۴ﺣﮑﻢ او در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷـﻮد )ﮐﺘـﺎﻧﯽ(۴۱۷/۱ ،۱۹۸۲ ،؛ ﺑـﺪﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه رﺟﺎﻟﯽ وی در ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺼﺮ ﻣـﺬﻫﺐ راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۹

اﻟﻒ .ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ذﻫﺒﯽ

» .١ﺷﯿﻌﻪ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮوه و دﺳـﺘﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ اﻣـﺮی ﯾﮕﺎﻧـﻪ ،ﮔـﺮدﻫﻢ آﯾﻨـﺪ )اﺑﻦﻣﻨﻈـﻮر ،ﺑﯽﺗـﺎ:
 .(۱۸۸/۸وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻀﺎف ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺮوان و ﯾﺎوران )اﻷزﻫﺮی ،ﺑﯽﺗﺎ ۴۰/۳ :و  (۸۹و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
در رأی )اﺑﻦ ُد َر ﯾﺪ ،ﺑﯽﺗﺎ ،(۸۷۲/۲ :ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ :را وﻟـﯽ ﺧـﻮد داﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺳﻢ ﺧﺎص در آﻣﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۸۹/۸ :

h
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ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺗﻮﺛﯿﻖ و ﺟﺮحﻫﺎی ذﻫﺒـﯽ از راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ از ﺳـﻮی ذﻫﺒـﯽ ،ﻻزم
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ وی از ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻌﺮﯾﻒ وی را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﯽﺑﺮد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دور
از ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ و ﺗﺠﺮﯾﺢ راوﯾﺎن ﺷـﯿﻌﻪ ﺳـﻮدی
ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﯿﻌﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن رﻓﺾ ،ﺑﺪﻋﺖ و ﻏﻠﻮ اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.
ﺗﺸﯿﻊ ١در ﻋﺮف ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻓﻀـﻠﯿﺖ اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽh
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن و اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑـﻮده و رﻗﯿﺒـﺎن
او ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﺑﺮﺗﺮی آن دو( و اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ

از آﻧﻬﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ hﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮj
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اﻓﻀﻞ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺣﺠـﺮ۱۴۰۴ ،
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 .(۸۱ /۱ ،۱۹۸۴از ﻧﻈﺮ ذﻫﺒﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺪﻋﺖ ﺻـﻐﺮا اﺳـﺖّ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾﺮش
اﺣﺎدﯾﺚ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﯽزﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺬﻫﺐ راوی ،ﺳﺒﺐ ﺑﺪﻋﺖ ﮐﺒـﺮا و رﻓـﺾ
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﻧﻘﻞ او ﻣﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش ﻗـﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿـﺮد )ر .ک :ذﻫﺒـﯽ۵ /۱ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸ ،؛ ﺑـﺮای
اﻃﻼع ﺑﯿﺸـﺘﺮ ر .ک :أﺑـﻮ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻤﻦ .(۱۴ -۱۲ ،۲۰۰۰ -۱۴۲۱ ،وی ﺗﺸـﯿﻊ و رﻓـﺾ را دو ﮔﻮﻧـﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﻗﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﺎم ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎم ﻫـﻮاداران اﻫـﻞ
ﺑﯿﺖ jﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ زﻋـﻢ
وی ،ﺳﺒﺐ راﻓﻀﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻣﺜﺎل ذﻫﺒﯽ ،راﻓﻀﯽﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺬاﻫﺐ و ﻓﺮﻗـﻪﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻨـﻮان راوﯾـﺎن
راﻓﻀﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ذﻫﺒﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ،ﺷﺎﺧﺼـﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑـﺮای رﻓـﺾ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻧﻤـﻮد؛ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺎم دوازدﻫﻢ )ﻋﺞ( و زﻧﺪه ﺑﻮدن آن ﺣﻀﺮت )ر .ک :ذﻫﺒـﯽ-۱۴۰۹ ،
 ،(۱۶۲ ۱۶۱ / ۲۰ ،۱۹۹۸رﺟﻌﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ) hﻫﻤﺎنّ (۲۲۹ ۲۲۷ / ۷ ،
ﺳـﺐ ﺷـﯿﺨﯿﻦ )ﻫﻤـﻮ،
 (۲۰۰ - ۱۹۷ /۸ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻋﺜﻤﺎن ،اﻧﮑﺎر ﺧﻼﻓﺖ اﺑـﻮﺑﮑﺮ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗـﺮوﯾﺞ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ.
ذﻫﺒﯽ در ﺧﺼﻮص ﻏﻠﻮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد؛ او ﻏﺎﻟﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن وی در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻌﻪ ﻏﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺜﻤﺎن ،زﺑﯿﺮ ،ﻃﻠﺤﻪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋﻠـﯽ hﺟﻨﮕﯿﺪﯾـﺪ ،ﺑـﺪﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺎﻟﯽ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺰرﮔﺎن را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و
از ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ راوی ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﯿﺨﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ hاﻓﻀﻞ از ﺷﯿﺨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان او را ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐـﺮد و ﺻـﺎﺣﺐ
ﺑﺪﻋﺖ ﮐﺒﺮا ﺷﻤﺮد«) .ﻫﻤﻮ(۶-۵ / ۱ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ذﻫﺒﯽ از ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮده و ﺗﻔـﺎوﺗﯽ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ،ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿـﺎﺗﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از دﻗﺖ اوﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮاد از اﺻﻼح ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،اﻋﻢ از

ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای راﻓﻀـﯽ و ﺷـﯿﻌﮥ ﻏـﺎﻟﯽ ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﮔﺎﻫﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺴﺘﺮی ،ﺑﯽﺗﺎ .(۲۳ -۲۲/۱ ،در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﺷﺪه و راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ب .ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻣﻮﺿﻮع
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در دورۀ اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺘﺎبﻫـﺎ و رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﺛﺎر ذﻫﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ذﻫﺒﯽ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از» :ﺿـﻮاﺑﻂ اﻟﺠـﺮح و
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﯽ« ﺗـﺄﻟﯿﻒ أﺑـﻮﻋﺒـﺪاﻟـﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺜـﺎﻧﯽ؛ »أﻗـﻮال اﻟﺤـﺎﻓﻆ
اﻟﺬﻫﺒﯽ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﻪ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﻣﺠﺪ أﺣﻤﺪ
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه أم اﻟﻘﺮی ﺳﺎل ۱۴۰۹ق؛ »اﻵﺛﺎر اﻟﻮاردة ﻋﻦ أﺋﻤـﺔ ّ
اﻟﺴـﻨﺔ ﻓـﯽ أﺑـﻮاب
ً
ً
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﮐﺘﺎب »ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« ﺟﻤﻌﺎ و دراﺳﺔ« رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘـﺮی ﺟﻤـﺎل ﺑـﻦ ﺑﺸـﯿﺮ
ﺑﺎدی ،داﻧﺸﮕﺎه اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﺎل ۱۴۱۴ق؛ »ﻣﻨﻬﺞ اﻻﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﯽ ﻓﯽ اﻟﻌﻘﯿـﺪة و ﻣﻮﻗﻔـﻪ ﻣـﻦ
اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﻪ« رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﻀﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺰﻫﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺳـﻌﻮد
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﺎل ۱۴۱۱ق.
ّ
ذﻫﺒﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺴﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ در
داوری رﺟﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی رﺟﺎﻟﯽ ذﻫﺒـﯽ
و دﯾﮕﺮان ﺣﺬف اﻫﻞ ﺑﯿﺖ kو دوﺳﺘﺪاران ﻋﻠﯽ hاز اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾـﺎت اﺳـﺖ )ر .ک:
ﻃﺒﺴﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ .(۲۱۵ -۲۰۸ ،اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﺎر ذﻫﺒـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺄﻣـﻞ
اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺸﯿﻊ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﺑﻌﺎن و اﺗﺒﺎع آﻧﺎن ﮐﻪ اﻫﻞ دﯾـﻦ،
ورع و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدود ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ،ﻗﻄﻌـﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻧﺒﻮت از دﺳﺖ ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻔﺴﺪه و ﺧﺴـﺎرﺗﯽ ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ )ر .ک:
اﻟﺬﻫﺒﯽ.(۵ /۱ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸ ،
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺎت را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔـﺬرا در ﻣـﺬﻫﺐ ﺗﺸـﯿﻊ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻮق ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻼﺣﻈـﮥ ﮐﺎﻣـﻞ ﻫﻤـﮥ ﻧﻮﺷـﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﺒـﯽ

۳۲

ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ذﻫﺒﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی رﺟـﺎﻟﯽ وی
ّ
 ﻣﯿﺰان اﻹﻋﺘﺪال ﻓﯽ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟـﺎل ،ﺗـﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔـﺎظ ،ﺳـﯿﺮ أﻋـﻼم اﻟﻨـﺒﻼء و اﻟﻤﻐﻨـﯽ ﻓـﯽ١
اﻟﻀﻌﻔﺎء ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ج .ﺗﻮﺛﯿﻖ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ
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ﻋﺪاﻟﺖ و ﺿﺒﻂ راوی ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ در ﺗﻮﺛﯿـﻖ و ﺗﻌـﺪﯾﻞﻫﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺳـﻮی
رﺟﺎﻟﯿﺎن اﺳﺖ )ر .ک :ﻋﺘـﺮ .(۹۲ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸ ،وﻇﯿﻔﮥ رﺟﺎﻟﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ در
راوی اﺳﺖ .وﺟﻮد دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﺟﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی در ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ راوی اﺳﺖ و ﺑﺮ روی ﺗﻮﺻﯿﻒ راوی ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد .ﺗﻮﺛﯿﻘـﺎت،
ﻣﻌﯿﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻘﻘﺎن رﺟﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺰان دﻗﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ آﻧﺎن در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻮﺛﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ذﻫﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راوﯾـﺎن
ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ در ﺗﻮﺛﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ وی
آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻮﺛﯿﻘﺎت اﻧﻮاﻋﯽ دارد و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو دﺳﺘﮥ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺆﮐﺪ ،ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺛﯿﻖ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ راوی ﺷﯿﻌﻪ ،و ﻋﺪم اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﺬﻫﺐ راوی ٢،ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻓﺎع از راوی ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻣﺎﻣـﺎن و ﺑﺰرﮔـﺎن ﺷـﯿﻌﻪ در
ﺷﻤﺎر ﺗﻮﺛﯿﻖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﻮۀ ﺑﺮﺧﻮد ﺑﺎ ﻣـﺬﻫﺐ راوﯾـﺎن ،ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ،
ذﮐﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ زواﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﺳﺎزد.

 .۱ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺆﮐﺪ
اﮔﺮ اﻟﻔﺎظ دال ﺑﺮ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺛﻘﻪ« ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت وﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺗﮑـﺮار
ﺷﻮد ،ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺆﮐﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد )ﻫﻤـﺎن،
 .(۱۰۹ذﻫﺒﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،اﻟﻔﺎظ دال ﺑﺮ ﺗﻮﺛﯿﻖ را ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ
 .١ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو از ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ذﻫﺒﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ذﻫﺒﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﻮانﻫﺎ از ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ داوری ﻧﺠﺎﺷﯽ درﺑـﺎره راوﯾـﺎن واﻗﻔـﯽ« اﻟﻬـﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻼﻟﯽ و رﺑﺎﻃﯽ.(۱۳۹۴ ،

 .١از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ،hاﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ hو اﻣـﺎم ﺻـﺎدقh

اﺳـﺖ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ۱۰ ،۱۴۱۶ ،؛ ﻃﻮﺳـﯽ،۱۴۱۵ ،

.(۱۰۹
 .٢از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ.(۱۷۶ ،۱۴۱۵ ،
 .٣ﻣﺤﺪث ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر و دﺳﺖ ﺧﻂ وی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺘﺮ .(۷۶ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او از ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾـﺚ و راوﯾـﺎن
ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﻃﻼع دارد و ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۱/۱ ،
 .٤از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ.(۲۴۴ ،۱۴۱۵ ،
 .٥ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﻔﻆ ّ
ﻣﺤﺪث ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺣﺎدﯾـﺚ و ﻋﻠـﻞ آن ﺑـﯿﺶ از دﯾﮕـﺮان
آ ﮔﺎه اﺳﺖ )ﻋﺘﺮ.(۷۶ ،۱۹۹۷ – ۱۴۱۸ ،
 .٦ﺷــﯿﺦ ﻃﻮﺳــﯽ از او رواﯾــﺖ ﮐــﺮده اﺳــﺖ )ﺧــﻮﺋﯽ .(۲۷۹ - ۲۷۷/۱۸ :۱۹۹۲ - ۱۴۱۳ ،ﻧﺠﺎﺷــﯽ ﻧﯿــﺰ او را
درﺷﻤﺎر ﻣﺆﻟﻔﺎن و ّ
ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻧﺠﺎﺷﯽ.(۳۹۵ ،۱۴۱۶ ،

h
h
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ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ وی ﺗﺄﺛﯿﺮی را ﺑﺮای ﻣﺬﻫﺐ در داوری رﺟـﺎﻟﯽ
ﺧﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ:
اﻟﻒ( أﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ ١از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ذﻫﺒـﯽ در وﺻـﻒ او اﻟﻔـﺎﻇﯽ را ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ وﺛﺎﻗﺖ او ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .وی ﺻـﺪاﻗﺖ را ﻓـﯽ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑـﺪون دﺧﺎﻟـﺖ
ﻣﺬﻫﺐ راوی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ )ذﻫﺒﯽ ،(۵ /۱ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻫﻤـﻮ .(۵۵ / ۹ ،۱۹۹۸ - ۱۴۰۹ ،در ﺗﻮﺻـﯿﻒ او از راوی ﯾـﺎد
ﺷﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺻﺪوق ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺛﻖ ﻟﮑﻨﻪ ﯾﺘﺸﯿﻊ )ﻫﻤﻮ« (۵ /۱ ،۱۹۶۳ – ۱۳۸۲ ،؛ »ﺷﯿﻌﯽ ﺟﻠـﺪ ،ﻟﮑﻨـﻪ
ﺻﺪوق ،ﻓﻠﻨﺎ ﺻﺪﻗﻪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪﻋﺘﻪ«) .ﻫﻤﻮ(۵۵ / ۹ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹ ،
ب( ذﻫﺒﯽ در وﺻﻒ ﯾﮑﯽ از راو ﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺿﺒﻌﯽ ٢او را ﺻـﺪوق،
٣
ﺻﺎﻟﺢ ،ﺛﻘﻪ ،ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺤﺪث و ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ذﻫﺒﯽ- ۱۹۷ / ۸ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳ ،
.(۲۰۰
ج( ذﻫﺒﯽ اﻟﻔﺎظ ﺣﺎﻓﻆ و ﺻﺪوق را در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪ ٤آورده و در ﮐﻨﺎر
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن او اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻆ و ﺻﺪوق ﯾﮑﯽ از ﻋﺒـﺎرات ﺗـﻮﺛﯿﻘﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ در ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮ در اﻟﻘﺎب روات ﻣﻘﺒﻮل ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ )ذﻫﺒﯽ،
٥
.(۴ /۱ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲
٦
د( ذﻫﺒﯽ در وﺻﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺛﻘـﺔ ﺣﺠـﺔ ،ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ذﻫﺒـﯽ- ۱۳۸۲ ،
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۴۳ /۴ ،۱۹۶۳؛ ﻫﻤـﻮ .(۳۷۵ / ۲ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸ ،در ﺻﻮرت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ ،راوی ﺑﺎﯾـﺪ
ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻔـﻆ ﺣﺠـﺖ را ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻋـﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﻟﻘـﺎب در
ﻣﻌﺮﻓﯽ راوی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨـﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ
رﺟﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺛﯿﻖ ﯾﮏ راوی ،ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن او ﻧﯿﺰ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﻮ۱۳۸۲ ،
– ۴۳ / ۴ ،۱۹۶۳؛ ﻫﻤﻮ .(۳۷۵ / ۲ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸ ،ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﻦ
و دﻗﯿﻖ آن ،راوی را از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺠﺖ ،ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ )ﻋﺘـﺮ،۱۹۹۷، ۱۴۱۸ ،
.(۷۷
ﻫ ( ذﻫﺒﯽ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺰاری ﮐﻮﻓﯽ )اﺑـﻦ ﺑﻨـﺖ اﻟﺴـﺪی( ١را از ﺷـﯿﻌﯿﺎن و اﻣـﺎم و
ﻣﺤﺪث ﮐﻮﻓﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪث ﺑﻮدن ﮐـﻪ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ
ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘﻞ اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑـﻦ
ﻣﻮﺳﯽ اﺳـﺖ )ذﻫﺒـﯽ .(۱۷۷ – ۱۷۶ / ۱۱ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳ ،اﯾـﻦ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺛﯿـﻖ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ وی از راوﯾﺎن ﮐﺘﺐ ﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ذﻫﺒﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ اﮔـﺮ ﻧـﺎم
ﯾﮏ راوی در اﺳﻨﺎد ﮐﺘﺐ ﺳﺘﻪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن او اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﻤﻮ۱۳۸۲ ،
  .(۴۲۲ - ۴۲۱ /۱ ،۱۹۶۳ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ اﺑـﻮداود و ﺗﺮﻣـﺬی ازاو دارد ،ﺑﺮ ﺗﻮﺛﯿﻖ او دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و( ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻓﻀﯿﻞﺑﻦﻏﺰوان ٢از دﯾﮕﺮ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ او را ﺻﺪوق ،ﻣﺸـﻬﻮر
و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )ذﻫﺒﯽ.(۱۰ - ۹ / ۴ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳ ،
ز( وﮐﯿﻊ اﺑﻦ ﺟﺮاح ٣ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺒﺶ ،ﺑـﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫـﺎی ﺗﻮﺛﯿﻖﮔﺮاﻧـﻪای ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ ،ﻣﺤﺪث اﻟﻌﺮاق ،أﺣﺪ اﻻﻋﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ذﻫﺒـﯽ/ ۹ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳ ،
.(۱۵۴
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﻼم رﺟﺎﻟﯽ ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﻮﺻـﯿﻒ راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
 .١در ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺟﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در اﻣﺎﻟﯽ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از وی ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﻧﻤﺎزی۶۷۲/۱ :۱۴۱۲ ،؛ ر .ک :ﻃﻮﺳﯽ.(۴۹۳ ،۱۴۱۵ ،
 .٢از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ.(۲۹۲ ،۱۴۱۵ ،
 .٣در رﺟﺎل ﺷﯿﻌﻪ از او ﯾﺎدی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ وﮐﯿـﻊ اﺑـﻦ ﺟـﺮاح ﮐـﻪ در ﻓﻀـﺎﯾﻞ اﻣـﺎم
ﻋﻠﯽ و ﻣﺬﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﻣـﺎﻣﯽ و دارای ﺣﺴـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه اﺳـﺖ )ﻧﻤـﺎزی،
.(۱۰۴/۸ ،۱۴۱۲

h

h

ﺣﺠﺖ ،ﻣﺤﺪث ،ﺣﺎﻓﻆ ،روﺷـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻮﺛﯿـﻖ راوﯾـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ وی ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ وﺟـﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺪث ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ در آن دﺧﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳۵

 .۲ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﻄﻠﻖ

ﯾﮏ .ﺗﻮﺛﯿﻖ راوی ﺷﯿﻌﯽ در ﻋﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ او
در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺳـﻮی ذﻫﺒـﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮاوان ،ﺑﺎز ﻫﻢ او آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وی ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ و اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ راوی ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ،در داوری رﺟﺎﻟﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
اﻟﻒ( ذﻫﺒﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ّ
دﻫﺎن ٣را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ» :ﺻـﺪوق ،ﻟﮑﻨـﻪ ﺷـﯿﻌﯽ
ﻣﻌﺮوف« )ذﻫﺒﯽ .(۱۱۱ /۳ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،ﺗﻔـﺎوت ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﯿﻒ ذﻫﺒـﯽ ﺑـﺎ ﻣـﻮارد ﻗﺒـﻞ

h
h
h

 .١از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ.(۲۶۵ ،۱۴۱۵ ،
 .٢از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﺳﺖ )ر .ک :ﺧﻮﺋﯽ.(۲۱۷/۱۰ ،۱۹۹۲ -۱۴۱۳ ،
 .٣از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺳﺠﺎد اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ.(۱۱۸ ،۱۴۱۵ ،
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در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﻮﺛﯿﻖ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،اﻟﻔﺎﻇﯽ دال ﺑﺮ ﭘـﺬﯾﺮش رواﯾـﺎت وﺟـﻮد دارد ،اﮔـﺮ
ﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ،ﻟﻔﻆ ﺛﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑـﺪون آن ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد،
راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ:
اﻟﻒ( ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻫﻤﺎم ١از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ او را »اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﯿﻌﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ )ذﻫﺒﯽ.(۵۶۴ - ۵۶۳ / ۹ ،۱۹۹۳ – ۱۴۱۳ ،
ب( إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ زﮐﺮ ﯾﺎ ﺧﻠﻘﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ذﻫﺒﯽ ،ﺻﺪوق
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﻮ.(۲۲۹ - ۲۲۸ / ۱ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،
ج( ذﻫﺒﯽ ،ﺗﺸﯿﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد ٢را در ﺿﻤﻦ اﻗﻮال رﺟﺎﻟﯿﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﺑـﺮدّ ،اﻣـﺎ در داوری
رﺟﺎﻟﯽ ﺧﻮد آن را دﺧﯿﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ذﻫﺒﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷـﺪاد
در ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ ﻗﺮار دارد ،او را ﺛﻘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ )ذﻫﺒﯽ.(۴۸۸-۴۸۷ /۳ ،۱۹۹۳ -۱۴۱۳ ،
د( ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻟﻔـﻆ »و ﻫـﻮ ﺻـﺪوق إن
ﺷﺎء اﻟﻠﻪ« ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ راوی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﻮ.(۲۵۵-۲۵۴ /۳ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،
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اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺷـﯿﻌﯽ ﺑـﻮدن را ﻧﯿـﺰ ذﮐـﺮ ﻣﯽﮐـﺮد ،وﻟـﯽ در اﯾـﻦ
ﻣﻮرد ،ﻣﺬﻫﺐ راوی ﺑﺎ اﺳﺘﺪراک ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ درﺑﺎرۀ راوی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و آن را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ب( ﻧﺎﻣﺒﺮده ،زﺑﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﯾﺎﻣﯽ را از ﺛﻘﺎت ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻣﺬﻫﺐ او را اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺴﯿﺮ«) ١ﻫﻤﺎن .(۶۶ / ۲ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ رﺟﺎﻟﯽ ﺟﻬـﺖﮔﯿﺮی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺧـﻮد را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨـﺪّ ،اﻣـﺎ آن را در ﺟـﺮح و
ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ج( ذﻫﺒﯽ ﻃﺎوس اﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن ٢را ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﺳـﺎن ﺗﺸـﯿﻊ او را اﻧـﺪک
ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او» ،ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺿﺮری ﺑﺮ اﻣـﺮ ﺣـﺪﯾﺚ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ« )ذﻫﺒـﯽ،
.(۴۵ / ۵ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳
د( أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ دﮐﯿﻦ ٣ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻔﯿﻒ او اﺷـﺎره و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل او را ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺒﯿﺮ و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ذﻫﺒﯽ/ ۱۰ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳ ،
.(۱۵۱
ﻫ ( ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ َﻋ ْﺒﺴﯽ ٤از اﺳـﺘﺎدن ﺑﺨـﺎری اﺳـﺖ و ذﻫﺒـﯽ او را ﺑـﺎ »ﺛﻘـﺔ ﺷـﯿﻌﯽ
ﻣﺘﺤﺮق« ﮐـﻪ اﺣﻤـﺪﺑـﻦﺣﻨﺒـﻞ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺘﻌﺼـﺐ ﺑـﻮدن از او ﺣـﺪﯾﺚ ﻧﻘـﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ) .ذﻫﺒﯽ(۳۲ / ۲ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸ ،
و( ذﻫﺒﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﻣﯽ را ﺛﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن را
از ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن ،ﺟـﺪا ﻣﯽداﻧـﺪ» :ﺛﻘـﺔ إﻻ أﻧـﻪ ﺷـﯿﻌﯽ« )ذﻫﺒـﯽ (۴۱۳ / ۱ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸ ،ﮐـﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وی ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ.
َ َ
ز( أ ْﺟﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ٥ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﮥ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ او اﺷـﮑﺎﻟﯽ

 .١ﺗﺸﯿﻊ اﻧﺪک و ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺮ آن دﻻﻟـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ راوی ،اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽh

را در ﻓﻀـﯿﻠﺖ ﺑـﺮ ﻋﺜﻤـﺎن ﻣﻘـﺪم

ﻣﯽدارد.
 .٢از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺳﺠﺎد اﺳﺖ )ﺧﻮﺋﯽ .(۱۵۶/۹ ،۱۹۹۲ - ۱۴۱۳
 .٣در ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺟﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ.(۴۰۸ :۱۴۱۵ ،
 .٤ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ َﻋ ْﺒﺴﯽ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﻃﻮﺳـﯽ ۲۳۵ /۱۴۱۵ -؛ ﺣﺴـﻦ زاده آﻣﻠـﯽ،
.(۱۳۰ :۱۳۷۶ -۱۴۱۸
 .٥از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ۳۲۳ :۱۴۱۵ ،؛ ﺣﺴﻦ زاده آﻣﻠﯽ.(۱۹ :۱۳۷۶ - ۱۴۱۸ ،

h

h

h

وارد ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮرد وﺛﻮق و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ذﻫﺒـﯽ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ او را وﺻـﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺷﯿﻌﯽ ﻻ ﺑﺄس ﺑﺤﺪﯾﺜﻪ«) ١ذﻫﺒﯽ .(۵۶ / ۱ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺰ
ﻋﺪم ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ح( ذﻫﺒﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻬﺮان )أﻋﻤﺶ( را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﻮﮐـﺪ »ﺛﻘـﺔ ﺛﺒـﺖ ...و ﮐـﺎن ﻓﯿـﻪ
ﺗﺸﯿﻊ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺤﻮۀ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺬﻫﺐ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪون ﻣﺪﺧﻠﯿﺘﯽ در
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ دارد )ذﻫﺒﯽ.(۲۳۵-۲۳۴ /۶ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸ ،

۳۷

دو .ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ راوی در آﺛﺎر رﺟﺎﻟﯽ ذﻫﺒﯽ

 .١اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را داﻧﺸﻤﻨﺪان رﺟﺎﻟﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﻟﻔﻆ ﺛﻘﺔ »ﺛﻘﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﺤﺪﯾﺜﻪ« ﺑﺮای ﺗﻮﺛﯿﻖ اﺷﺨﺎص ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ )اﺑﻦ أﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازیّ .(۹۶/۲ :۱۹۵۲ - ۱۲۷۱ ،اﻣﺎ در ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐـﻪ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺪح ﯾـﺎ
ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ )ر .ک :ﺟﺪﯾﺪیﻧﮋاد.(۱۳۳ :۱۳۸۰ ،

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭﺟﺮﺡ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ﺷﻴﻌﻪ...

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺒﮏ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری ذﻫﺒﯽ در ﺟﺮح و ﺗﻌـﺪﯾﻞ اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آرای
دﯾﮕﺮان را ﻣﯽآورد و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ )ر .ک :أﺑـﻮ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻤﻦ،۲۰۰۰ - ۱۴۲۱ ،
 .(۱۲ /۱ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ آرای ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در
ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن ،اﻟﺘﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ از ﺳﻮی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﺎﻫﯽ در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﺬﻫﺐ راوی را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﮐﺘـﺎﺑﯽ دﯾﮕـﺮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﻮﺛﯿﻖ او ،ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا در داوریﻫﺎی رﺟﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن
وﺟﻮد دارد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ داوری رﺟﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آن ﺗﮑﯿـﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
اﻟﻒ( ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻣﺎم ﻣﺤﺪث و ﺻﺪوق ﻣﻌﺮﻓـﯽ و ﻣـﺬﻫﺐ او ﻧﯿـﺰ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ذﻫﺒﯽ (۵۱۲ – ۵۱۱ / ۸ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳ ،ﻋﺪم اﻟﺘـﺰام ﺑـﻪ ذﮐـﺮ ﻣـﺬﻫﺐ را ﻣﯽﺗـﻮان در
ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ذﻫﺒﯽ ،اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻓﯽ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻟﻔـﻆ
»ﺛﻘﻪ« درﺑﺎره راوی ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) .ذﻫﺒﯽ.(۵۱۶ /۱ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸ ،
ب( ز ﯾﺪﺑﻦﺣﺒﺎب از ﺳﻮی ذﻫﺒﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺣـﺎﻓﻆ و ﺛﻘـﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ذﯾـﻞ اﯾـﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ،ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ راوی اﺷﺎرهای ﻧﺪارد و ﮔﻮﯾﺎ اﻟﺘﺰاﻣـﯽ ﺑـﻪ ذﮐـﺮ آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨـﺪ )ﻫﻤـﻮ،

۳۸

 .(۳۹۵ - ۳۹۳ / ۹ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ،ﺗﺸﯿﻊ راوی را در ﮐﺘـﺎب
ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ ذﻫﺒﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۳۵۱ - ۳۵۰ /۱ ،
ج( ذﻫﺒﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﻣﺸﮑﺪاﻧﺔ( را »اﻟﻤﺤﺪث اﻻﻣﺎم اﻟﺜﻘﺔ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪون
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺬﻫﺐ او ،ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از دﯾﮕﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن او را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ ﺟﺮح راوی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪد ﮐﺸﻒ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ راوی اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﯽ ورزﯾﺪ وﻟﯽ ﭼﻨـﯿﻦ رﻓﺘـﺎری از او ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ) .ذﻫﺒـﯽ/۱۱ ،۱۹۹۳ -۱۴۱۳ ،
۱۵۶ -۱۵۵؛ ﻫﻤﻮ(۴۶۷- ۴۶۶ / ۲ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،

د( داودﺑﻦأﺑﯽ ﻋﻮف أﺑﻮاﻟﺠﺤﺎف ﺗﻤﯿﻤﯽ از دﯾﮕﺮ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ
از آﺛﺎر ﺧﻮد ،ﻣﺬﻫﺐ او را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻋﺪی ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن۲ ،۱۹۶۳ -۱۳۸۲ ،
ّ (۱۸ /اﻣﺎ در اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ راوی ،اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﻮ،۱۹۹۸-۱۴۰۹ ،
.(۵۷۸ / ۸

ﺳﻪ .ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻓﺎع از راوی ﺷﯿﻌﻪ
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ذﻫﺒﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻮﺛﯿﻖ راوی ﺷﯿﻌﻪ ،در ﻣﻮاردی ﺑﻪ دﻓﺎع از او ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ و ﻏﻠـﻮ از ﻣﻌﺎﯾـﺐ ﺣـﺪﯾﺜﯽ رﺟـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ
ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد .وﺟﻮد ﭼﻨـﯿﻦ ﻋﯿﺒـﯽ در ﯾـﮏ راوی ﺳـﺒﺐ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ اﻋﺘﺒـﺎر
اﺣﺎدﯾﺚ وی ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ذﻫﺒﯽ ﺗﻬﻤﺖﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن وﺿـﻊ ﺣـﺪﯾﺚ و ﻏﻠـﻮ را از
ﭼﻬﺮۀ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽزداﯾﺪ.
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ،دﻓﺎع ذﻫﺒﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺎده اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ از رﺟﺎﻟﯿـﺎن او
را ﻏﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،او ﺑﻪ دﻓﺎع از وی ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و راوی ﻣﺰﺑﻮر را ﯾﮑـﯽ از ﭘﯿﺸـﻮاﯾﺎن ﺛﻘـﺎت
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺷﺘﻢ أﺻﻼ ،ﻓـﺄﯾﻦ اﻟﻐﻠـﻮ؟« از آن ﻣـﺮد )ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﺟﺤﺎده( ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺳﺰاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻏﻠﻮ ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟ )ذﻫﺒـﯽ(۴۹۸ /۳ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸ ،
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وی را ﺷﯿﻌﮥ ﻏﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ )أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﺣﻨﺒﻞ.(۹۳/ ۳ ،۱۹۸۸ -۱۴۰۸ ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻮﻓﯽ از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ در ﻗﺒﺎل ﻧﻈﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﮐﺬب ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را از ﺻﺤﺎﺑﻪای ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣـﺮدم از

او ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را ﺻﺎدق ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ) .ذﻫﺒﯽ۴۴ - ۴۳ /۷ ،۱۹۹۸-۱۴۰۹ ،؛ ﻫﻤـﻮ،

 (۲۱۵ /۱ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﻫﺒﯽ ﺑﺮای او در ﺳـﻨﻦ ﺳـﺘﻪ ،ﺳـﻪ ﺣـﺪﯾﺚ ﺑﺮﻣﯽﺷـﻤﺎرد.
ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺎت او را در ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده اﺳـﺖ) .ﻫﻤـﻮ،۱۹۶۳ -۱۳۸۲ ،
 (۴۲۲ - ۴۲۱ / ۱ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ ذﻫﺒﯽ راوی ﮐﻪ رواﯾـﺖ او در ﺳـﻨﻦ ﺳـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.

۳۹

ﭼﻬﺎر .ﺗﻮﺛﯿﻖ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ

h

 .١ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ.(۱۱۲ / ۱۰ :۱۹۸۸ - ۱۴۰۸ ،
 .٢ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﮐﻬﯿﻞ از اﺻﺤﺎب ﺧﺎص اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد را درک ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﻘـﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ر .ک :ﺧﻮﺋﯽ-۱۴۱۳ ،
.(۲۱۱ / ۸ ،۱۹۹۲

h

h

h

h
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ﺑﺮﺧﻮرد ذﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺸﯿﻊ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ وی
ﻣﺬﻫﺐ را در داوری و ﺗﻮﺻﯿﻒ راوﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽداد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻘﺸـﯽ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ،ﺳﺮدﻣﺪاران اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺟـﺮح ﺑﻮدﻧـﺪ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از وی ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ذﻫﺒﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق hرا ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن رﺟﺎﻟﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن
ﺣﻀﺮت را ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽداﻧـﺪ و ﻓﻀـﻞ و ﻋﻠـﻢ و ﺷـﺮاﻓﺘﺶ را ﻣﯽﺳـﺘﺎﯾﺪ
)ذﻫﺒﯽ .(۹۳ / ۹ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹ ،ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻣﺎم ﺻﺎدق hرا از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮر او
راﻓﻀﯿﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم hﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺟﻔﺮ و اﺧﺘﻼج اﻷﻋﻀﺎء ١ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑـﻪ آن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ) .ذﻫﺒـﯽ .(۹۳ / ۹ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ذﻫﺒـﯽ ﯾﮑـﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﺣﻀﺮت را ،ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﺒـﺎس ،اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ
)ﻫﻤﺎن(.
ب( ﻣﻌﺮوف ﺑﻦ ﺧﺮﺑﻮذ از ﺑﺰرﮔﺎن و اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ (۲۳۸ ،۱۴۰۴ ،ﮐـﻪ ذﻫﺒـﯽ
او را »ﺻﺪوق ﺷﯿﻌﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ذﻫﺒﯽ.(۱۴۴ / ۴ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،
ج( ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﮐﻬﯿـﻞ ٢از ﺑﺰرﮔـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ ﮐـﻮﻓﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ذﻫﺒـﯽ ،ﺑـﻪ ﺗﻮﺛﯿـﻖ ﻣﺆﮐـﺪ وی
ﻣﯽﭘﺮدازد )ذﻫﺒﯽ.(۱۲۱ - ۱۲۰ / ۸ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹ ،

د .ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒ
۴۰

ﺟﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﺎدﯾﺚ راوﯾﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑـﺮ روی ﻋـﺪاﻟﺖ و
ﺿﺒﻂ راوی و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻞ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ آن وﯾﮋﮔـﯽ اﺳـﺖ ،ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﻣﯽﺷـﻮد )ر .ک؛ ﻋﺘـﺮ،
 .(۹۲ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﺮح ﺑﻪ اﻣﻮری ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ دو وﯾﮋﮔـﯽ
آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺮح در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ راوﯾـﺎن اﺳـﺖ و
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ،از اﯾﻦ رو ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣـﺬﻫﺐ در
ﺟﺮحﻫﺎ و ﺗﻀﻌﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ذﻫﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮۀ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺟﺮحﻫـﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ذﻫﺒـﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺗﺠﺮ ﯾﺤﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ راوﯾﺎن ،ﻋﺪم ﺑﯿﺎن ﺗﺸﯿﻊ راوی ﺷﯿﻌﻪ
و ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ از راﻓﻀﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ ﺑﺤـﺚ
ﻣﯽﺷﻮد.
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.۱ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ راوﯾﺎن
ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ راوﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣـﻮاردی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧـﻮرد
ذﻫﺒﯽ ﺑﺎ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻧﮕﺮﯾﺴـﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻮل ﺟﺮح راوﯾﺎن ،ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺻـﻼح،(۱۰۶ ،۱۹۸۶ -۱۴۰۶ ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧـﻮع ﺑﺮﺧـﻮرد ،ﺿـﻌﻒ و ﻋﻠﺘـﯽ ﻏﯿـﺮ از ﻣـﺬﻫﺐ
راوﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا وی ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼک ﺟﺮح راوی اﺷـﺎرهای ﻧﮑـﺮده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ذﻫﺒﯽ أﺣﻤﺪﺑﻦأﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗـﯽ را ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻣـﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن ﺟـﺮح
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻞ آن ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﻮخ وی و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﮐﯿﺮ اﺳﺖ )اﻟﺬﻫﺒﯽ-۱۴۰۹ ،
١
.(۲۸۲ / ۲۰ ،۱۹۹۸
٢
ب( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﮐﻠﺒﯽ از ﺳﻮی ذﻫﺒﯽ ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ
 .١ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺪﯾﺜﯽ ر .ک) :اﻟﮑﻨﻮی اﻟﻬﻨﺪی.(۱۴۹ -۱۴۳ :۱۹۶۸ - ۱۳۸۸ ،
 .٢از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﺧﻮﺋﯽ .(۱۰۷ / ۱۶ :۱۹۹۲ - ۱۴۱۳

h

h

 .۲ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ راﻓﻀﯽ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ
ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎی ذﻫﺒﯽ ،راﻓﻀﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﮐﺒﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺮح راوی را
در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮدّ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،وی ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺷـﯿﻌﯽ را

 .١از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدقh

اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ.(۲۱۵ :۱۴۱۵ ،

۴۱

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭﺟﺮﺡ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ﺷﻴﻌﻪ...

اﺧﺒﺎری ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻗﻮۀ ﺣﻔﻆ اوﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده )ذﻫﺒﯽ- ۵۵۶/۳ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،
 (۵۵۹و ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺪﻟﯿﺲ داده اﺳﺖ )ﻫﻤﻮّ (۲۴۹ - ۲۴۸ / ۶ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳ ،اﻣﺎ در ﻣﯿـﺎن
اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺟﺮح ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺻﻄﻼح »ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﮔﺮﭼﻪ از اﻟﻔـﺎظ ﺟـﺮح ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾـﺪ )ﻫﻤـﻮ– ۱۳۸۲ ،
ّ (۴ /۱ ،۱۹۶۳اﻣﺎ از اﻟﻔﺎظ ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺳـﺒﺐ ﺟـﺮح ﻧﯿﺴـﺖ )اﻟﮑﻨـﻮی اﻟﻬﻨـﺪی،
 .(۱۰۰ - ۹۹ ،۱۹۶۸ - ۱۳۸۸از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺿـﻌﻒ راوی از ﺣﯿـﺚ
ﻣﺬﻫﺐ داﻧﺴﺖ.
ج( ﺗﺪﻟﯿﺲ ،ﺟﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ١ﮐـﺎﻫﻠﯽ ﻧﺴـﺒﺖ داده اﺳـﺖ ﺑـﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ او را از ﺛﻘﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده اﺳﺖ )ذﻫﺒﯽ.(۲۲۴ / ۲ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،
ﱢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ رﺟﺎﻟﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻟﺴﯿﻦ در ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻘﺸﯽ در داوری ذﻫﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ راوی ،ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﺷﺨﺼـﯽ
رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد از او ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ّاﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺷﻨﯿﺪه ،ﺗﺪﻟﯿﺲ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷـﻮد
ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺪﻟﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣـﺪﯾﺚ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد )ﻋﺘـﺮ-۱۴۱۸ ،
.(۱۳۸ ،۱۹۹۷
د( ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺰور از ﺟﻤﻠﻪ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ،ﺟﺮحﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ،
ﻣﺘﺮوك و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺟﺎﻟﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎ ،ﻧﻘﻠﯽ را ﻧﯿـﺰ
اﺑﻦ ﻋﺪی ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸـﯿﻊ او ﻣـﯽآورد )ذﻫﺒـﯽ .(۱۱۸ / ۳ ،۱۹۶۳ -۱۳۸۲ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ وی از
ﻣــﺬﻫﺐ راوی در ﮐﺘــﺎب دﯾﮕــﺮ ﺧــﻮد ﺳــﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾــﺪ )ﻫﻤــﻮ.(۷۹ / ۲ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸ ،
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪهای داﺷـﺖ ،ﻻزم ﺑـﻮد ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧـﺎﻣﯽ از
ﻣﺬﻫﺐ راوی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
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ﮐﻪ راﻓﻀﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺟﺮح ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻌﻔﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮده
اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ذﻫﺒﯽ ﺑﺎ راﻓﻀـﯽﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ راوی راﻓﻀﯽ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻓـﺮا ﻧﺨﻮاﻧـﺪ و وﺿـﺎع
ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رواﯾﺎت او اﻋﺘﻨﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ:
ذﻫﺒﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺮﺗﻀﯽ را ﺷﯿﺦ اﻟﺮﻓﻀﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ وﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﺟﺮح او را وﺿﻊ ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺮ ذﻫﺒـﯽ ،در ﻧﻬـﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ از آن ﺣﻀﺮت ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ )رک :ذﻫﺒـﯽ،
.(۱۲۹ - ۱۲۷ / ۲۹ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹
ذﻫﺒﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن )ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ( را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻃﻌﻦ ﺑﺮ ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن دارد راﻓﻀـﯽ ﻣﯽداﻧـﺪ .ذﻫﺒـﯽ آﺛـﺎر ﺷـﯿﺦ ﻣﻔﯿـﺪ را ﺑـﺎ »ﺗﺼـﺎﻧﯿﻒ
ﺑﺪﻋﺖ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد )ﻫﻤﻮ.(۲۶ / ۴ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ذﻫﺒﯽ زرارة ﺑﻦ أﻋﯿﻦ را اﮔﺮ ﭼﻪ راﻓﻀﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ وﻟـﯽ او را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ّ
ﺗﻘﯿﻪ ١ﺟﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤـﻮ .(۷۰ - ۶۸ / ۲ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺑﺮﺧـﻮرد
ذﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺑﺮﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم راوﯾـﺎن
ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﺟﺮح راوی راﻓﻀﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑـﻪ ذﮐـﺮ
ﺟﺮح ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ذﻫﺒﯽ از ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد
راوی ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ او ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻫ  .ﻧﻘﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺪون اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ

ذﻫﺒﯽ در ﻣﻘﺎم ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ،اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان و ﺳﭙﺲ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﻪ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻒ راوﯾـﺎن از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ
ّ .١
ﺗﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ وا داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺨﺎری را در ﺑﺮاﺑﺮ راوﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وی از راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر
دوری ﻣﯽﺟﺴﺖ؛ ﮔﻮﯾﯽ از اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﯿـﻪ ﺑـﯿﻢ داﺷـﺖ .او از اﻫـﻞ ﻗـﺪر ،ﺧـﻮارج و ﺟﻬﻤﯿـﻪ اﺟﺘﻨـﺎب
ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺪﻋﺖ ورزﯾﺪن در دﯾﻦ ،ﺟﺎﻧﺐ ﺻـﺪق را رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ )ﻫﻤـﻮ- ۱۳۸۲ ،
.(۱۶۰ / ۳ :۱۹۶۳

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ذﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ،ﻣـﺬﻫﺐ را در ارزﯾـﺎﺑﯽ راوﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﻪ دﺧﯿـﻞ ﻧﻤﯽداﻧـﺪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی
ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮی را در ﻋﺮﺻﮥ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻮﺛﯿﻘﺎت و ﺟﺮحﻫﺎی

h

h

و اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ.(۱۲۴ :۱۴۱۵ ،
 .١از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺳﺠﺎد
 .٢از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺧﻮﺋﯽ .(۱۴۶۰ /۴ :۱۹۹۲ – ۱۴۱۳

h
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رﺟﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑـﻮده و ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ
ﻋﺪم اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ را ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ آن را ﺗﻮﺿـﯿﺢ
داده ﺑﺎﺷﺪ ّاﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ وی ،ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ در ﻣـﻮرد راوﯾـﺎن ﯾﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪه،
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺮﯾﻨﻪای داﻧﺴﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﺑـﺮای او ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪهای ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺟﺮح آﻧﺎن ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐـﺮد .ﭼﻨـﺎنﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ را در آﺛـﺎر ذﻫﺒـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )أﺑﻮ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ .(۱۲ ،۲۰۰۰ - ۱۴۲۱ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
اﻟﻒ( إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺪی ١را ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺸـﯿﻊ
وی ،ﺟﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ّاﻣـﺎ ذﻫﺒـﯽ ﻧﻈـﺮ ﻧﻬـﺎﯾﯽ را در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ راوی ﺑﯿـﺎن ﻧﮑـﺮده و ﺑـﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ راوی از زﺑﺎن رﺟﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ )ذﻫﺒﯽ.(۱۲۶ /۱ ،۱۹۹۷ – ۱۴۱۸ ،
ب( ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد ﺗﯿﻤﯽ ٢ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ ،داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم او
را راﺳﺘﮕﻮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ او را دروﻏﮕﻮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ذﻫﺒـﯽ
ﻋﻠﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ )ذﻫﺒﯽ۲۱۵ / ۱ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸ ،؛ ﻫﻤﻮ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹ ،
.(۴۴ - ۴۳ / ۷
ج( ﻋﻼءﺑﻦﺻﺎﻟﺢ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻮﻓﯽ از راو ﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ،آرای أﺑﻮداود ،اﺑـﻦ
أﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﺔ ،ﻋﺒﺎس ،اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،أﺑـﻮ ﺣـﺎﺗﻢ ،و أﺑـﻮ زرﻋـﺔ راﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ وﺛﺎﻗـﺖ و ﭘـﺬﯾﺮش
رواﯾﺎت او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ،ﻧﻈﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ را در ﻣﻮرد راوی ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ
رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ذﻫﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ راوی ﺑﺪون اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ
از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﻮ.(۱۰۱ / ۳ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲ ،

۴۴

ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺣﺪﻳﺜﻲ /ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  / 1397ﺷﻤﺎﺭﺓ 3

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎ در ﻣﻮرد راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﺛﯿﻘﺎت و ﺗﺠﺮﯾﺤﺎت راوﯾﺎن ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺳـﺖ.
ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ ذﻫﺒﯽ ﺑﺎ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﺗﻮﺛﯿﻖ و ﺗﻀﻌﯿﻒ آﻧﺎن ،ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳـﺖ؛
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ راوی ﺷﯿﻌﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﻫﻢ ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒ راوﯾـﺎن ﺑـﺎ
ﺿﺎﺑﻄﻪ و دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻌﺼﺐ ذﻫﺒﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﺮ داوری رﺟـﺎﻟﯽ
ذﻫﺒﯽ دﺧﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روش ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ
ذﻫﺒﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎبﻫـﺎی وی ،ﻣﺤـﻞ ﺗﺄﻣـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻣﺘﺄﺧﺮان رﺟﺎﻟﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ در داوری رﺟﺎﻟﯽ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ داﺷـﺘﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺟﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﻧـﻮع ﻧﮕـﺎه آﻧـﺎن ،ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از
اﺣﺎدﯾﺚ راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
در ﺿﻤﻦ ﻓﺮضﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ ذﻫﺒﯽ اﮔـﺮ ﻓـﺮدی را ﺷـﯿﻌﻪ و در ﻋـﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﺎم آن ﺷـﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ّ
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪار اﻫﻞ ﺑﯿـﺖ
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﮔﺮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﺷـﻮد ،وﯾﮋﮔـﯽ ﺷـﯿﻌﯿﺎن اﻣـﺎﻣﯽ
اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﻏﻠﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﭼﺴﺐ ّ
ﺳﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﮑﺘﺐ أﻫﻞ ﺑﯿﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﺷﮑﺎل ﺑﺮ آﻗـﺎی ﻃﺒﺴـﯽ را ﻫـﻢ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱اﺑﻦ أﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازی ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،اﻟﻬﻨﺪ ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘـﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﯽ۱۲۷۱ ،
ﻫـ  ۱۹۵۲م.
 .۲اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑـﻦ اﻟﺼـﻼح( ،اﻟﻤﺤﻘـﻖ :ﻧـﻮر
اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺘﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ۱۴۰۶ ،ﻫـ ـ ۱۹۸۶م.
 .۳اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﯽ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻔﮑﺮ ﻓﯽ ﻣﺼﻄﻠﺢ أﻫﻞ اﻷﺛﺮ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ و
ﺗﻌﻠﯿﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺿﯿﻒ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﯿﻠﯽ ،اﻟﺮ ﯾﺎض ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﻔﯿﺮ۱۴۲۲ ،ﻫـ.
 .۴ــــــ  ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ،دراﺳﺔ و ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ.۱۹۸۴ - ۱۴۰۴ ،
ّ
 .۵اﺑﻦ ُد َر ﯾﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺟﻤﻬﺮة اﻟﻠﻐﺔ ،ﺣﻘﻘﻪ و ّﻗﺪم ﻟﻪ :رﻣﺰی ﻣﻨﯿﺮ ﺑﻌﻠﺒﮑﯽ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟـﯽ ،ﺑﯿـﺮوت،
دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،ﺑﯽﺗﺎ.

۴۵

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭﺟﺮﺡ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ﺷﻴﻌﻪ...

 .۶اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ،إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ،ﺣﻘﻘﻪ و دﻗﻖ أﺻﻮﻟﻪ و ﻋﻠـﻖ ﺣﻮاﺷـﯿﻪ :ﻋﻠـﯽ ﺷـﯿﺮی ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﻟـﯽ،
ﻟﺒﻨﺎن ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ۱۴۰۸ ،ﻫـ ـ  ۱۹۸۸م.
 .۷اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۸أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺜﺎﻧﯽ ،ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﯽ ،اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،اﻟﺤﮑﻤﺔ،
 ۱۴۲۱ﻫـ ـ ۲۰۰۰م.
 .۹أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﻟﻌﻠﻞ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺨﺮ ﯾﺞ :وﺻﯽ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺎس ،ﺑﯿـﺮوت ،اﻟﻤﮑﺘـﺐ
اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۴۰۸ ،ﻫ ـ ۱۹۸۸م.
 .۱۰اﻷزﻫﺮی ،أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۱اﻷﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤـﺪ ،اﻟﻐﺪﯾﺮ ﻓﯽ اﻟﮑﺘـﺎب واﻟﺴـﻨﺔ واﻷدب ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ،ﺑﯿـﺮوت ،دار اﻟﮑﺘـﺎب
اﻟﻌﺮﺑﯽ۱۳۹۷ ،ﻫ ۱۹۷۷ -م.
 .۱۲اﻟﺘﺴﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮﺟﺎل ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۳ﺟﺪﯾﺪیﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﺪراﯾﺔ ،ﻗﻢ ،داراﻟﺤﺪﯾﺚ.۱۳۸۰ ،
 .۱۴ﺟﻼﻟﯽ ،ﻣﻬﺪی و ﺳﻤﺎﻧﻪ رﺑـﺎﻃﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ داوری ﻧﺠﺎﺷﯽ درﺑـﺎره راوﯾـﺎن واﻗﻔـﯽ«،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۴ﺷﻤﺎره .(۱۰۱ - ۷۹) ۲۸
ّ
 .۱۵ﺣﺴﻦ زاده آﻣﻠﯽ ،ﺣﺴـﻦ ،أﺿﺒﻂ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﯽ ﺿﺒﻂ اﺳـﻤﺎء اﻟﺮﺟـﺎل ،ﺣﻘﻘـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ اﻻﺑﺤـﺎث و اﻟﺪراﺳـﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺐ اﻹﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﯽ۱۴۱۸ ،ق  ۱۳۷۶ -ش.
 .۱۶ﺣﯿﺪری ﻧﺴﺐ ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ،ﺟﺮح راوی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺬﻫﺐ )اﺳـﺒﺎب و ﻧﺘـﺎﯾﺞ( ،ﻋﻠـﻮم و ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن و
ﺣﺪﯾﺚ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ،۱۳۹۴ﺷﻤﺎره .(۳۲ - ۸) ،۴
 .۱۷اﻟﺨﻮﺋﯽ ،اﻟﺴﯿﺪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻮﺳـﻮی ،ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﺮواة ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـﺔ،
 ۱۴۱۳ﻫ ـ  ۱۹۹۲م.
 .۱۸اﻟﺬﻫﺒﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ،اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻓﯽ اﻟﻀـﻌﻔﺎء ،ﺑﯿـﺮوت ،دار اﻟﮑﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿـﺔ،
 ۱۴۱۸ﻫ ـ  ۱۹۹۷م.
 .۱۹ــــــ  ،ﺗﺎر ﯾﺦ اﻻﺳﻼم و وﻓﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎﻫﯿﺮ و اﻷﻋﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :اﻟﺪﮐﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﺪﻣﺮی ،ﺑﯿـﺮوت،
دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯽ۱۴۰۹ ،ﻫ ـ  ۱۹۹۸م.
 .۲۰ــــــ  ،ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ ،ﺑﯿﺮوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۱ــــــ  ،ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ۱۴۱۳ ،ﻫ ـ  ۱۹۹۳م.
 .۲۲ــــــ  ،ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﻓﯽ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوی ،ﺑﯿﺮوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
و اﻟﻨﺸﺮ ۱۳۸۲ ،ـ  ۱۹۶۳م.
 .۲۳اﻟﺴﯿﻮﻃﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ ،ﺗﺪر ﯾﺐ اﻟﺮاوی ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﻘﺮ ﯾﺐ اﻟﻨﻮاوی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒـﺪ
اﻟﻠﻄﯿﻒ ،اﻟﺮ ﯾﺎض :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺮ ﯾﺎض اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۴اﻟﺼﻔﺪی ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ أﯾﺒﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :أﺣﻤﺪ اﻷرﻧﺎؤوط وﺗﺮﮐـﯽ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث۱۴۲۰ ،ﻫـ ـ ۲۰۰۰م
 .۲۵ﻃﺒﺴﯽ ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ،درﺳﻨﺎﻣﻪ رﺟﺎل ﻣﻘﺎرن :آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل و ﻋﻠﻤﺎی رﺟﺎﻟﯽ ﺷـﯿﻌﻪ و ﺳـﻨﯽ،
ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ,ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۶اﻟﻄﺒﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،رﺟﺎل اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓـﯽ أﺳـﺎﻧﯿﺪ اﻟﺴـﻨﺔ ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻤﻌـﺎرف اﻻﺳـﻼﻣﯿﺔ ۱۴۲۰ ،ق ـ
.۱۳۷۸

۴۶

 .۲۷اﻟﻄﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ـ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ ،ﻗﻢ :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
 ۱۴۱۴ﻫ..
 .۲۸ــــــ  ،رﺟﺎل اﻟﻄﻮﺳﯽ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﺟﻮاد اﻟﻘﯿﻮﻣﯽ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ.۱۴۱۵ ،
 .۲۹ــــــ  ،اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل )رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻬﺪی اﻟﺮﺟﺎﺋﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ ،
 ۱۴۰۴ﻫ
 .۳۰ﻋﺘﺮ ،ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ،دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﻔﮑﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ۱۴۱۸ ،ﻫـ ـ۱۹۹۷م.
ّ
 .۳۱اﻟﮑﻨﻮی اﻟﻬﻨﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﺤـﯽ ،اﻟﺮﻓـﻊ و اﻟﺘﮑﻤﯿـﻞ ﻓـﯽ اﻟﺠـﺮح و اﻟﺘﻌـﺪﯾﻞ ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿـﺔ ﺣﻘﻘـﻪ:
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮﻏﺪة ،ﺣﻠﺐ :ﻣﮑﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ۱۳۸۸ ،ﻫـ ـ  ۱۹۶۸م.
 .۳۲اﻟﮑﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﯽ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﮑﺒﯿـﺮ ،ﻓﻬـﺮس اﻟﻔﻬـﺎرس و اﻷﺛﺒـﺎت و ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﻤﻌـﺎﺟﻢ و اﻟﻤﺸـﯿﺨﺎت و
اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﯽ.۱۹۸۲ ،
 .۳۳اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ اﻟﻌﺒـﺎس ،ﻓﻬﺮﺳـﺖ أﺳـﻤﺎء ﻣﺼـﻨﻔﯽ اﻟﺸـﯿﻌﺔ )رﺟـﺎل
اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ( ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺸﺒﯿﺮی اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺑﻘﻢ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ.۱۴۱۶ ،
 .۳۴اﻟﻨﻤﺎزی ،ﻋﻠﯽ ،ﻣﺴﺘﺪرﮐﺎت ﻋﻠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺗﻬﺮان ،اﺑﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ ۱۴۱۲ ،ﻫ..
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