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 ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳، شمارۀ دومهای حدیثی، سال آموزه

 بررسی تأثیر عنصر مذهب 

  درجرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی
 ١زاده قیحسن ن  

 ٢سمانه فتحی                     
 چکیده

راویان مشترکی قرار دارند که همواره پـذیرش ، در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت
مـورد توجـه رجالیـان فـریقین بـوده ، ها تفاوت مذهبی آن ۀاحادیث آنان با مالحظ

مذهب  بررسی، از جمله مباحث مورد نظر رجالیان اهل سنت، در این راستا. است
برخـی از نفـی عـدالت و در . راویان شیعه و اثبات یا نفی عدالت آنان بوده است

بـرای اثبـات یـا نفـی ایـن ؛ اند اعتباری احادیث راویان شیعی سخن گفته نتیجه بی
بـه ایـن منظـور پرسـش . توان آثار پیشینیان را در این زمینه جستجو کـرد مسئله می

اوری چهـره شـاخص حـدیثی رجـالی از نقش عنصر مذهب در د، نوشتار حاضر
بـا تأمـل در الفـاظ جـرح و . ن ذهبی بر عهده گرفته استیشمس الد، اهل سنت

 ۀتوثیقـات در دو دسـت، شـود می مشخص، تعدیل به کارگرفته شده از سوی ذهبی
ی نیز به غیر مذهب تعلق گرفته و یا تنها به یها گیرند و جرح مؤکد و مطلق قرار می

چنین بـه . بدون اظهار نظر خود پرداخته است، اویان شیعهنقل توصیف برخی از ر 
بـه جـرح ، رسد که ذهبی به عنوان یکـی از پیشـگامان رجـال اهـل سـنت نظر می

                                                 
 .۳۰/۰۱/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۲۲/۱۰/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 )naghizadeh@um.ac.ir( مشهد فردوسی استاد دانشگاه. ١
  )samaneh.fathi@mail.um.ac.ir( )نویسنده مسؤول( مشهد فردوسی دانشگاه دکتری دانشجوی. ٢
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، بلکـه مـالک ضـعف راوی نـزد وی، مذهب معتقد نیست ۀراویان شیعی به بهان
های دیگری است که به زعم او به صحت حدیث آسیب وارد نمـوده  وجود نقص
کـه ذهبـی بـه گفتـه  چنان؛ یکی از شروط راوی حدیث حکایـت دارد و از فقدان

، بنـابراین. ورزد های مذهبی منتسب به راویان شیعی مخالفت می خودش با بدعت
 . اعتباری روایات نخواهد بود مالک در بی، صرف شیعی بودن راویان

 . علم رجال، ذهبی، جرح و تعدیل، راویان شیعه، مذهب راویان واژگان کلیدی:

 مقدمه
حفظ و انتقال کـالم و سـیره نبـوی ، راویان شیعه به موازات راویان عامه در نگارش

ای که حجم احادیث راویـان شـیعی در منـابع اهـل سـنت بـه  به گونه؛ کردند تالش می
ای است که بسیاری از آثار نبوی در حوزه اهل سنت از طریـق راویـان شـیعه ذکـر  گونه

شود  فراوانی این روایان مشخص می، اویان صحاح ستهچنان که با مشاهده ر . شده است
  ١.خارج شده است ءو از حالت یک استثنا

 مهمـی در دگرگـونی، راوی پذیرش خبـر در با گذر زمان و دخالت عنصر مذهب

 رشیپـذ در عـدالت و ضـبط راوی احراز، پس آن از. ان پدید آوردیراو  ابییارز  ۀحوز 

بـا مبنـا قـرار دادن ، بـدین جهـت. گرفـت قرار  با دید مذهبی مورد توجه راوی ثیاحاد 
روایات راویان شیعی از فضای حدیثی اهل سنت وا نهاده ، مذهب راوی در پذیرش اخبار

، در ایـن زمینـه. همکاری متقابل میـان ایـن دو مـذهب بـا مشـکل مواجـه شـد ۀو زمین
ت أهل اوایای از آنان به طور کلی ر  دسته: سه گروه هستند، دانشمندان معاصر اهل سنت

. انـد مذاهب دیگر اصطالحًا بدعت گذاران همچون خوارج جهمیه و رافضه را رد کرده
ن کـه نـاآمگر ، اند شان را به طور کلی پذیرفتهتاگروهی دیگر از ناقالن یا اهل کالم روای

اگـر بـدعت : ای نیز قول به تفضیل را برگزیده و گفتنـد دروغ را حالل شمردند و دسته
د و روایت آنان نیز نروا نشمرده و در پی انتشار و تبلیغ بدعت خود نباش گذاران دروغ را

                                                 
 تـوان می، سـنت اهـل و شـیعه مشـترک راویان بازشناسی در پژوهشی: مشترک راویان کتاب به نگاهی با. ١

 نیـز واألدب والسـنة الکتـاب فـی الغـدیر کتـاب. کـرد مشاهده سته صحاح در را شیعه راویان گستردگی
 -  ۱۳۹۷ی، نـیاألم: ک.ر( اسـت سـنت اهـل مصـادر در شـیعی راویـان از بسـیار تعداد بر دیگر شاهدی
۱۹۷۷  .( 
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  )۱۴ ،۱۳۹۴، حیدری نسب( .»آن روایت پذیرفته است، در جهت تقویت بدعتشان نباشد
شایسـته ، های موجـود در پـذیرش احادیـث راویـان شـیعه با توجه به تفـاوت دیـدگاه

ر خصـوص عنصـر مـذهب هـای شـاخص رجـالی اهـل سـنت را د دگاه چهرهید ، است
در ایـن ، رو ایـن از. تـا میـزان اثرگـذاری آن مشـخص شـود هبررسی کـرد، ان شیعییراو 

زیرا بنـا بـر نظـر . موردی بر آثار شمس الدین ذهبی صورت گرفته استۀ مطالع، نوشتار
او از نظر دانشمندان رجالی و حـدیثی اهـل سـنت دارای اسـتقراء و ، عالمان اهل سنت

و از جملـه  )۱۷۸ ،۱۴۲۲، ابـن حجـر( ظریات رجالیان و نقـد آن بـودهجستجوی کامل در ن
/  ۲ ،۲۰۰۰ - ۱۴۲۰، یالصـفد ( رود ترین رجالیان در علل و احوال راویان به شـمار مـی متقن
بـدین ؛ )۱/۴۱۷، ۱۹۸۲، یکتـان( شـود عدالت شمرده می، حکم او در جرح و تعدیل، )۱۱۴

توانـد  می، ان شـیعییـذهب راو دگاه رجالی وی در خصوص عنصر مـیبررسی د ، جهت
 .  راهگشا باشد

 شناسی راویان شیعه از منظر ذهبی  مفهوم الف.
الزم ، های ذهبـی از راویـان شـیعی از سـوی ذهبـی برای تشخیص نوع توثیق و جرح

به تعریف وی از شیعه توجه نمود و تعریف وی را با پیشینیان اهل سـنت مقایسـه ، است
زیرا اگر به تصویر و تعریفی دور . برد عنای ارائه شده پیهای م کرد و به تفاوت و شباهت

بررسی توثیق و تجریح راویان شـیعه سـودی ، از معنای مورد نظر با گذشتگان قائل باشد
بـدین . بدعت و غلو اسـت، همچنین مفهوم شیعه آمیخته با واژگانی چون رفض. ندارد

 . جهت باید این اصطالحات نیز توضیح داده شود
  اعتقاد به افضـلیت امـام علـی: اند از عبارت، عرف پیشینیان اهل سنتدر  ١تشیع

نسبت به عثمان و این که آن حضرت در معارضه با مخالفان خود بر حق بـوده و رقیبـان 
و البتـه بعضـی ) با اعتقاد به مقدم بودن ابوبکر و عمر و برتری آن دو( اند او بر خطا بوده

                                                 
: تـا بی، منظـور ابن( آینـد گـردهم، یگانـه امـری سـر بـر کـه ای دسـته و گروه معنای به لغت در »شیعه«. ١

 موافقـت و) ۸۹ و ۳/۴۰ : تا بی، األزهری( یاوران و پیروان معنای به بیاید مضاف شکل به وقتی). ۸/۱۸۸ 
 بـه دانـد خـود ولـی را : بیت اهل و علی که کس هر برای سپس)، ۲/۸۷۲ : تا بی، دیُدَر  ابن( رأی در
 ). ۸/۱۸۹ : تا  بی، منظور ابن( است آمده در خاص اسم یک صورت به و شد برده کار
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 ۱۴۰۴، ابن حجـر( افضل مخلوقات است  ز پیامبرپس ا از آنها عقیده دارند که علی

- ۱۹۸۴، ۱ /۸۱(  . 
اّمـا بـه پـذیرش ، مذهب تشیع فی نفسه موجـب بـدعت صـغرا اسـت، از نظر ذهبی

سبب بدعت کبـرا و رفـض ، ولی اگر مذهب راوی؛ زند احادیث راویان شیعه ضرر نمی
بـرای ؛ ۵/ ۱ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸، یذهبـ: ک. ر( گیـرد نقل او مورد پـذیرش قـرار نمی، کامل شود

وی تشـیع و رفـض را دو گونـه . )۱۴ -۱۲ ،۲۰۰۰ -۱۴۲۱، أبـو عبـد الـرحمن: ک. اطالع بیشـتر ر
قسمی به همان معنـای عـام کـه ارائـه شـد و بـر تمـام هـواداران اهـل ؛ داند متفاوت می

هایی اسـت کـه بـه زعـم  ها و تفاوت قسمی دیگر دارای ویژگی. کند صدق می بیت
ها کسانی هستند که  رافضی، به تصور امثال ذهبی. شود بودن آنها میسبب رافضی ، وی

، اند و البته این تعبیر او نه تنها درباره شیعیان به کار گرفته شده اسـت از دین خارج شده
بـا بررسـی عنـوان راویـان . گیـرد ها را در برمی ای از مذاهب و فرقـه بلکه طیف گسترده
از ؛ هایی را بـرای رفـض جسـتجو نمـود شاخصـه، تـوان های ذهبی می رافضی در کتاب

 -۱۴۰۹، یذهبـ: ک. ر( و زنده بودن آن حضرت) عج( جمله اعتقاد به وجود امام دوازدهم
، همـو( سـّب شـیخین )۲۲۹ - ۲۲۷/  ۷ ،همان( رجعت امام علی، )۱۶۲ - ۱۶۱/  ۲۰ ،۱۹۹۸
مـراه بـا تـرویج انکار خالفت ابـوبکر ه، شکایت از عثمان )۲۰۰ - ۱۹۷/  ۸ ،۱۹۹۳ -  ۱۴۱۳

 . این باورها
او غالیان را نیز بـه دو دسـته ؛ ذهبی در خصوص غلو شیعیان نیز تعابیر متفاوتی دارد

شد  کند و به گمان وی در زمان گذشته کسی به عنوان شیعه غالی شناخته می تقسیم می
بـدگویی ، جنگیدیـد معاویه و گروهی که بـا علـی، طلحه، زبیر، که در مورد عثمان

داند و  غالی در زمان ما کسی است که آن بزرگان را کافر می. و آنها را سب کنند کنند
البته اگر راوی شیعی متعرض شیخین نشده باشد ولی بر این . جوید از شیخین برائت می
تـوان او را تکفیـر کـرد و صـاحب  نمی، افضل از شیخین است اعتقاد باشد که علی
  ) ۶-۵/  ۱ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، همو( .»بدعت کبرا شمرد

مغایر با تعریف پیشینیان اهل سنت نبوده و تفـاوتی ، در نتیجه تعریف ذهبی از شیعه
بلکه او قائل به تفصیل و ذکر جزئیـاتی ، دهد با معنای ارائه شده را نشان نمی، چشمگیر

اعم از ، بنابراین مراد از اصالح شیعه نزد اهل سنت. شده است که نشان از دقت اوست
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همچنـین . غـالی نیـز کـاربرد دارد ۀی است و این عنوان برای رافضـی و شـیعامام ۀشیع
در این پـژوهش . )۲۳ -۱/۲۲، تا بی، تستری( شود عباسی نیز اطالق می ۀگاهی شیعه بر شیع

امامی  ۀشیع ۀای مورد بررسی قرار گرفتند که در حوز  این نکته دقت شده و راویان شیعه
 . باشند

 موضوع ۀپیشین  ب.
هایی در  هـا و رسـاله این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب، اخیر ۀدر دور 

هـایی کـه  بـه عنـوان نمونـه پژوهش. این زمینه با محوریت آثار ذهبی انجام شـده اسـت
ضـوابط الجـرح و «: انـد از عبارت، انـد معیارهای جرح و تعدیل ذهبی را بررسـی کرده

أقـوال الحـافظ «؛ الـرحمن محمـد الثـانی بـدع تـألیف أبـو» الحافظ الذهبیالتعدیل عند 
رساله دکتری مجد أحمد » النقدیة فی علوم الحدیث من کتابه سیر أعالم النبالء یالذهب

ثار الواردة عن أئمـة الّسـنة فـی أبـواب اآل«؛ ق۱۴۰۹دانشگاه أم القری سال ، سعید مکی
ری جمـال بـن بشـیر رساله دکتـ» جمعًا و دراسةً » سیر أعالم النبالء«االعتقاد من کتاب 

فی العقیـدة و موقفـه مـن  یمنهج االمام الذهب«؛ ق۱۴۱۴دانشگاه االسالمیة سال ، بادی
رساله دکتری سعید بن عیضة بن عبدالله الزهرانی دانشگاه محمد بـن سـعود » المبتدعه

 . ق۱۴۱۱اإلسالمیة سال 
صبی در شخصیت متع، ین طبسیالّد  نجمذهبی از منظر برخی از محققان شیعه مانند 

ایشان به این نکته اشاره دارند که مبنای رجالی ذهبـی . داوری رجالی معرفی شده است
: ک. ر( ت اسـتااز احادیث و روایـ و دوستداران علی و دیگران حذف اهل بیت

این ادعای صورت گرفته با توجـه بـه گفتـار ذهبـی قابـل تأمـل . )۲۱۵ -۲۰۸ ،تـا بی، طبسی
، ایش تشیع در بسیاری از تابعان و اتباع آنان که اهل دیـنگر ، زیرا او معتقد است. است

قطعـا ، وجود داشته است و اگرحدیث ایشان مردود تلقی گردد، اند ورع و صداقت بوده
: ک. ر( رود و این هم مفسده و خسـارتی بـزرگ اسـت بسیاری از آثار نبوت از دست می

 . )۵/ ۱ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸، یالذهب
وایات را به صـورت گـذرا در مـذهب تشـیع بررسـی پذیرش ر ، های مذکور پژوهش

نوشـتارهای ذهبـی  ۀکامـل همـ ۀبـر اسـاس مالحظـ، های علمی فوق فعالیت. اند کرده
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های رجـالی وی  های ذهبی در کتاب در این تحقیق به بررسی و شناسایی دیدگاه. نیست
غنـی فـی ر أعـالم النـبالء و المیسـ، تـذکرة الحّفـاظ، نقد الرجـال یزان اإلعتدال فیم -

 ١.شود الضعفاء پرداخته می

 توثیق راویان شیعی ج.
های صـورت گرفتـه از سـوی  عدالت و ضبط راوی محور بحث در توثیـق و تعـدیل

رجالیان نیز بررسی این دو ویژگی در  ۀوظیف. )۹۲ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸، عتـر: ک. ر( رجالیان است
فهم صحیح و  مانعی جدی در، وجود دخالت مذهبی در تحقیقات رجالی. راوی است

، توثیقـات. گـذارد های تخصصی راوی است و بر روی توصیف راوی تـأثیر می ویژگی
معیاری مناسب برای تشخیص عملکرد محققان رجالی و میزان دقت و صداقت آنان در 

توثیقات به کارگرفته شده از سوی ذهبی نسبت به راویـان ، بدین منظور. این زمینه است
ا تأثیر یا عدم تأثیر مذهب در توثیقات انجام گرفته توسط وی شیعه نیازمند بررسی است ت

 . آشکار شود
توثیق مطلق تقسـیم ، کلی توثیق مؤکد ۀاین توثیقات انواعی دارد و مشتمل بر دو دست

و عدم الزام به بیان ، توثیق راویان شیعی با وجود مخالفت با مذهب راوی شیعه. شود می
از راوی شیعه و توصیف امامـان و بزرگـان شـیعه در  توثیق همراه با دفاع ٢،مذهب راوی
، شایسـته اسـت، برخود با مـذهب راویـان ۀهای مطلق است که به دلیل نحو  شمار توثیق

 . ای صورت گیرد تا زوایای این بحث را بیشتر روشن سازد ذکر جداگانه

 توثیق مؤکد. ۱
ولی هم مضمون آن تکـرار یا با تعابیر متفاوت » ثقه«اگر الفاظ دال بر توثیق با عنوان 

 ،همـان( شـود توثیق مؤکد انجام گرفته است که از مراتب باالی توثیق محسوب می، شود
الفاظ دال بر توثیق را بیش از یک بار به ، ذهبی در توصیف برخی از راویان شیعی. )۱۰۹

                                                 
های  از این رو از ذکر تمام راویان شیعی در کتاب. الزم به ذکر است تعداد راویان شیعی بسیار زیاد است. ١

 . ذهبی بررسی شده استاگر چه تمام راویان شیعی مذهبی در کتابهای ، شود ذهبی خودداری می
الهـام  »واقفـی راویـان دربـاره نجاشی داوری بر مذهب عنصر تأثیر بررسی«ی  ها از مقاله برخی از عنوان. ٢

 ). ۱۳۹۴، رباطی و جاللی( گرفته شده است
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 این امر نشان از این دارد که وی تأثیری را برای مذهب در داوری رجـالی. گیرد کار می
 : ها نمونه. خود مد نظر قرار نداده است

از راویان شیعی است کـه ذهبـی در وصـف او الفـاظی را بـه کـار  ١أبان بن تغلب) الف
کیـد می می وی صـداقت را فـی نفسـه بـدون دخالـت . کنـد گیرد که بر وثاقت او تأ

 با وجود اینکه عدم همراهی خود را، )۵/ ۱ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، یذهب( بیند مذهب راوی می
در توصـیف او از راوی یـاد . )۵۵/  ۹ ،۱۹۹۸ - ۱۴۰۹، همـو( کنـد با مذهب ابان بیان می

 : چنین آمده است، شده
لکنـه ، جلـد یعیش«؛ » )۵/ ۱ ،۱۹۶۳ – ۱۳۸۲، همو( عیتشینفسه موثق لکنه  یصدوق ف«

  )۵۵/  ۹ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹، همو( .»ه بدعتهیفلنا صدقه و عل، صدوق
، او را صـدوق ٢مان ضبعیییان شیعه به نام جعفر بن سلذهبی در وصف یکی از راو ) ب

- ۱۹۷/  ۸، ۱۹۹۳ -  ۱۴۱۳، یذهب( خواند و عالم شیعه می ٣مشهور و محدث، ثقه، صالح
۲۰۰(  . 

آورده و در کنار  ٤ذهبی الفاظ حافظ و صدوق را در توصیف علی بن هاشم بن برید) ج
ق یکی از عبـارات تـوثیقی حافظ و صدو . آن نیز به شیعی بودن او اشاره کرده است

، یذهب( به کار برده است، بوده که ذهبی در ضمن الفاظ دیگر در القاب روات مقبول
۱۳۸۲ - ۱۹۶۳ ،۱  /۴(.٥   

 - ۱۳۸۲، یذهبـ( کنـد یـاد می، بـا عنـوان ثقـة حجـة ٦ذهبی در وصف محمد بن مظفر) د

                                                 
، ۱۴۱۵ی، طوسـ ؛ ۱۰، ۱۴۱۶ی، نجاشـ ( اسـت صـادق امـام و باقر امام، سجاد امام از اصحاب. ١

۱۰۹  .( 
 ). ۱۷۶، ۱۴۱۵ی، طوس( است ب امام صادقاز اصحا. ٢
 بـه پاسـخ بسیاری سبب به وی خط دست و مشهور روایت و حدیث نقل در که است کسی نیز محدث. ٣

 راویـان و احادیـث از بسیاری از او همچنین). ۷۶ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸، عتر( باشد معروف، مردم های پرسش
 ). ۱/۱۱، تا بیی، طو یس( است مشهور حدیث ضبط به و دارد اطالع خود عصر

 ). ۲۴۴، ۱۴۱۵ی، طوس ( است صادق امام اصحاب از. ٤
 دیگـران از بـیش آن علـل و احادیـث بـه کـه کسی یعنی، شود می محسوب محّدث لفظ از باالتر حافظ. ٥

گاه  ). ۷۶ ،۱۹۹۷ – ۱۴۱۸، عتر( است آ
نجاشــی نیــز او را ). ۲۷۹ - ۱۸/۲۷۷: ۱۹۹۲ - ۱۴۱۳ی، خــوئ( اســت کــرده روایــت او از طوســی شــیخ. ٦

 ). ۳۹۵، ۱۴۱۶ی، نجاش. (درشمار مؤلفان و مصّنفین شیعه محسوب کرده است
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راوی بایـد ، بدر صورت تأثیر عنصر مذه. )۳۷۵/  ۲ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸، همـو؛ ۴۳/ ۴ ،۱۹۶۳
ترین القـاب در  نه اینکه لفـظ حجـت را کـه یکـی از عـالی، شد جرح و تضعیف می
یابـد کـه عـالم  ایـن نکتـه زمـانی معنـا می. شـد به کار گرفته می، معرفی راوی است

 ۱۳۸۲، همو( اشاره نموده باشد، به شیعی بودن او نیز، رجالی در کنار توثیق یک راوی
حفظ سند و متن حدیث به صورت متقن . )۳۷۵/  ۲ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸، همو؛ ۴۳/  ۴ ،۱۹۶۳ –

 ، ۱۹۹۷، ۱۴۱۸، عتـر( بخشد ارتقا می، حافظ به مرتبه حجت ۀراوی را از مرتب، و دقیق آن
۷۷(  . 

را از شـیعیان و امـام و  ١)ابـن بنـت السـدی( ذهبی إسماعیل بن موسی فزاری کوفی)   ه
محدث بودن کـه داللـت بـر همچنین وی عالوه بر . کند محدث کوفه توصیف می

آورد که حاکی از نقل ابوداود و ترمذی از إسماعیل بـن  عبارتی را می، کند توثیق می
ایـن توصـیف نیـز بیـانگر توثیـق . )۱۷۷ – ۱۷۶/  ۱۱ ،۱۹۹۳ -  ۱۴۱۳، یذهبـ( موسی اسـت

ذهبی معتقد اسـت اگـر نـام . دیآ چرا که وی از راویان کتب سته به شمار می، است
 ۱۳۸۲، همو( در ثقه بودن او اختالفی نیست، اسناد کتب سته آمده باشدیک راوی در 

داود و ترمـذی از  عبارتی که داللت بر نقل ابـو، بدین جهت. )۴۲۲ - ۴۲۱/ ۱ ،۱۹۶۳ -
 . کند بر توثیق او داللت می، او دارد

مشـهور ، از دیگر راویان شیعی است که ذهبی او را صدوق ٢غزوان بن لیفض بن محمد) و
 . )۱۰ - ۹/  ۴ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳، یذهب( احب حدیث و معرفت معرفی کرده استو ص

ای هماننـد  گرانـه بـا تعبیرهـای توثیق، نیز در عین توجه بـه مـذهبش ٣ع ابن جراحیوک ز)
/  ۹ ،۱۹۹۳ -  ۱۴۱۳، یذهبـ( شود أحد االعالم معرفی می، محدث العراق، االمام الحافظ

۱۵۴( . 
ه در کالم رجالی مزبور در توصـیف راویـان شـیعه ماننـد با توجه به الفاظ به کار رفت

                                                 
 اسـت شـده نقـل وی از احادیثی طوسی شیخ امالی در ولی است نیامده او از نامی شیعه رجالی منابع در. ١

 ). ۴۹۳، ۱۴۱۵ی، طوس: ک. ر؛ ۱/۶۷۲: ۱۴۱۲، نمازی(
 ). ۲۹۲، ۱۴۱۵ی، طوس( است صادق از اصحاب امام. ٢
 امـام لیفضـا در کـه جـراح ابـن شـده توسـط وکیـع نقل روایات. است نشده یادی او از شیعه رجال در. ٣

ی، نمـاز( اسـت عقیـده حسـن دارای و امـامی رسـد می نظـر به، است مخالفان ایشان مذمت و علی
۱۴۱۲، ۸/۱۰۴  .( 
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شـود کـه توثیـق راویـان توسـط وی نـاظر بـه وجـه  روشـن می، حافظ، محدث، حجت
 . باشد تخصصی محدث بوده است و گویا مذهب در آن دخیل نمی

 توثیق مطلق .۲
 اگـر، الفاظی دال بر پـذیرش روایـات وجـود دارد، در این نوع از توثیق راویان شیعی

، بـدون آن کـه در ایـن مـوارد. لفظ ثقه به صراحت نیامده است، چه در بعضی از موارد
 : به عنوان نمونه. ف گردندیان شیعی به دلیل تشیع تضعیراو 
خوانده » یعیالثقة الش«از راویان شیعی است که ذهبی او را  ١عبد الرزاق بن همام) الف

 . )۵۶۴ - ۵۶۳/  ۹ ،۱۹۹۳ – ۱۴۱۳، یذهب( است
صدوق ، ا خلقانی از دیگر راویان شیعی است که در کتاب ذهبییل بن زکر یسماعإ) ب

 .  )۲۲۹ - ۲۲۸ / ۱ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، همو( نامیده شده است
ی رو اّمـا در دا، بـرد را در ضمن اقوال رجالیان نام می ٢تشیع عبدالله بن شداد، ذهبی) ج

یث عبدالله بن شـداد ذهبی به دلیل اینکه احاد . رجالی خود آن را دخیل نکرده است
 .  )۴۸۸-۴۸۷/ ۳ ، ۱۹۹۳ -۱۴۱۳، یذهب( داند او را ثقه می، در صحاح سته قرار دارد

و هـو صـدوق إن «از راویان شیعی است که ذهبی با لفـظ  هعمرو بن حماد بن طلح) د
 . )۲۵۵-۲۵۴/ ۳ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، همو( کند مقبولیت راوی را بیان می» شاء الله

 در عین اعالم مخالفت با مذهب او توثیق راوی شیعییک. 
های صـورت گرفتـه از سـوی ذهبـی در رابطـه بـا راویـان شـیعی و  در میان توصیف

این امر بیانگر آن است که . کند باز هم او آنها را توثیق می، های مذهبی فراوان مخالفت
 نقشی برای، با وجود ابراز مخالفت وی با مذهب تشیع و اعالم مخالفت با مذهب راوی

 : مانند. در داوری رجالی قائل نیست، این عنصر
 یعیلکنـه شـ، صـدوق«: کنـد را اینگونه توصیف می ٣علی بن ثابت دّهان، ذهبی) الف

تفـاوت نـوع توصـیف ذهبـی بـا مـوارد قبـل . )۱۱۱/ ۳ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، یذهب( »معروف
                                                 

 ). ۲۶۵، ۱۴۱۵ی، طوس( است از اصحاب امام صادق. ١
 ). ۱۰/۲۱۷ ،۱۹۹۲ -۱۴۱۳ی، خوئ: ک. ر( است علی مامااز اصحاب . ٢
 ).  ۱۱۸ ،۱۴۱۵ی، طوس( است سجاد امام از اصحاب. ٣
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یـن ولـی در ا، کـرد اینگونه است که وی در کنار توثیق شـیعی بـودن را نیـز ذکـر می
مذهب راوی با استدراک بیان شده است کـه بیـانگر آن اسـت کـه مخالفـت ، مورد

 . کند راوی همراه است و آن را اعالم می ۀمذهبی دربار 

او را ایـن گونـه  شمرد و مذهب زبید بن حارث یامی را از ثقات تابعین می، نامبرده) ب 
ر آن است که اگرچه این این امر بیانگ. )۶۶/  ۲ ،همان( ١»ریسیع یتش«: کند معرفی می

اّمـا آن را در جـرح و ، کنـد گیری مـذهبی خـود را مشـخص می عالم رجالی جهـت
 . دهد تعدیل دخالت نمی

سـان تشـیع او را انـدک  کند و به همان را حافظ معرفی می ٢سانیذهبی طاوس ابن ک) ج
، یذهبـ( »کنـد ان شاء الله ضرری بر امـر حـدیث وارد نمی«، او ۀشمارد و به گفت می

۱۴۱۳  - ۱۹۹۳، ۵  /۴۵( . 
نیز از کسانی است که ذهبی به تشیع خفیف او اشـاره و در  ٣نیم فضل بن دکیأبو نع) د

/  ۱۰ ،۱۹۹۳ -  ۱۴۱۳، یذهب( کند خ االسالم توصیف مییر و شیعین حال او را حافظ کب
۱۵۱( . 

 یعیثقـة شـ«از اسـتادن بخـاری اسـت و ذهبـی او را بـا  ٤د الله بن موسی َعْبسییعب)   ه
حنبـل بـه خـاطر ویژگـی متعصـب بـودن از او حـدیث نقـل  بـن کـه احمـد» متحرق
  )۳۲/  ۲ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸، یذهب(. نماید معرفی می، کند نمی

کند ولی در عین حال شیعی بودن را  را ثقه معرفی می ید بن محمد الجرمیذهبی سع) و
کـه  )۴۱۳/  ۱ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸، یذهبـ( »یعیثقـة إال أنـه شـ«: دانـد جـدا می، از ثقه بودن

 . بیانگر مخالفت وی با مذهب تشیع است

ْجَلح بن عبد الله) ز
َ
حدیثی به او اشـکالی  ۀنیز از جمله راویان شیعی است که در جنب ٥أ

                                                 
 مقـدم عثمـان بـر فضـیلت در را امـام علـی، کنـد کـه راوی تشیع اندک و خفیف بر آن داللـت می. ١

 . دارد می
 ). ۹/۱۵۶، ۱۹۹۲ - ۱۴۱۳ یخوئ( است سجاد امام از اصحاب. ٢
 ). ۴۰۸: ۱۴۱۵ی، طوس( رجالی شیعه ذکر شده است ولی از امامان نقل نکرده استدر منابع . ٣
، حسـن زاده آملـی؛ ۲۳۵/ ۱۴۱۵ - یطوسـ( است د الله بن موسی َعْبسی از اصحاب امام صادقیعب. ٤

۱۴۱۸- ۱۳۷۶ :۱۳۰ .( 
 ). ۱۹: ۱۳۷۶ - ۱۴۱۸، آملی زاده حسن؛ ۳۲۳: ۱۴۱۵، یطوس( است صادق امام از اصحاب. ٥
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چنـان کـه ذهبـی ایـن گونـه او را وصـف . وارد نیست و مورد وثوق و اطمینان است
در این مورد نیـز . )۵۶/  ۱ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸، یذهب( ١»ثهیال بأس بحد یعیش«: کرده است

 . شود عدم مدخلیت مذهب مشاهده می
ه یـو کـان ف ...ثقـة ثبـت«را با الفاظ توثیق موکـد ) أعمش( مان بن مهرانیذهبی سل) ح

داللت بر توصیفی بدون مدخلیتی در ، کاربرد مذهب ۀنحو . کند توصیف می» عیتش
 .  )۲۳۵-۲۳۴/ ۶، ۱۹۹۷ -۱۴۱۸، یذهب( جرح و تعدیل دارد

 توثیق با عدم التزام به بیان مذهب راوی در آثار رجالی ذهبی دو.
گونـه اسـت کـه آرای  نوشتاری ذهبی در جرح و تعـدیل ایـنمعموال سبک و سلیقه 

 ،۲۰۰۰ - ۱۴۲۱، أبـو عبـد الـرحمن: ک. ر( کند آورد و سپس نظر خود را بیان می دیگران را می
پس از نقل آرای گذشتگان در ، شیعه در توصیف برخی از راویان، با این وجود. )۱۲/ ۱

همچنین . شود التزامی به بیان مذهب از سوی نامبرده مشاهده نمی، مورد مذهب راویان
گاهی در یکی از آثار خود مذهب راوی را بیان کرده است و در کتـابی دیگـر تنهـا بـه 

بـه آن های رجالی که در کتابهـای مربـوط  زیرا در داوری. بسنده نموده است، توثیق او
شود که مورد نیاز بررسی حدیثی است و بر آن تأثیرگـذار  اطالعاتی ذکر می ، وجود دارد

یعنی داوری رجالی وابسته بـه آن تکیـه ، شود وقتی اطالعات این چنینی ذکر نمی. است
 : به عنوان مثال. نیست
عباد بن عوام بن عمر امام محدث و صدوق معرفـی و مـذهب او نیـز ذکـر شـده ) الف

تـوان در  عدم التـزام بـه ذکـر مـذهب را می )۵۱۲ – ۵۱۱/  ۸ ،۱۹۹۳ -  ۱۴۱۳، یذهب( است
ای کـه تنهـا بـه لفـظ  به گونـه. المغنی فی الضعفاء مشاهده کرد، کتاب دیگر ذهبی

 . )۵۱۶/ ۱ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸، یذهب(. درباره راوی بسنده شده است» ثقه«
در ذیـل ایـن . یـاد شـده اسـت هبا تعبیـر حـافظ و ثقـ، حباب از سوی ذهبی بن دیز ) ب

، همـو( بینـد ای ندارد و گویا التزامـی بـه ذکـر آن نمی به مذهب راوی اشاره، توصیف

                                                 
برای توثیق اشخاص بـه » ثهیبحد بأس ال ثقة«در کنار لفظ ثقة ، این لفظ را دانشمندان رجالی اهل سنت. ١

اّما در شیعه بین این کـه داللـت بـر مـدح یـا ). ۲/۹۶: ۱۹۵۲ - ۱۲۷۱ی، الراز حاتم یأب ابن( برند کار می
 ). ۱۳۳: ۱۳۸۰، نژاد جدیدی: ک. ر( محل اختالف است، توثیق کند
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تشیع راوی را در کتـاب ، این در حالی است که ذهبی. )۳۹۵ - ۳۹۳/  ۹ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳
 . )۳۵۱ - ۳۵۰/ ۱ ،تا بی، همو( تذکرة الحفاظ ذهبی ذکر کرده است

کند و بدون  معرفی می» المحدث االمام الثقة«را ) مشکدانة( مرذهبی عبد الله بن ع) ج
. کنـد ان شیعه بودن او را بیان میر ضمن نقل قول از دیگ، اهتمام به کشف مذهب او

اگر شیعی بودن سبب جرح راوی باشد باید در صدد کشف این ویژگی راوی اهتمام 
/ ۱۱ ،۱۹۹۳ -۱۴۱۳ ،یذهبـ(. ورزید ولی چنـین رفتـاری از او مشـاهده نشـده اسـت می
   )۴۶۷- ۴۶۶/  ۲ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، همو؛ ۱۵۶ -۱۵۵

از دیگر راویان شیعی است که ذهبی در برخـی  یمیالجحاف تم عوف أبو یأب بن داود) د
 ۲ ،۱۹۶۳ -۱۳۸۲، همان( بیان کرده است، مذهب او را به نقل از ابن عدی، از آثار خود

، ۱۹۹۸-۱۴۰۹، همو( ای نکرده است اشاره، به مذهب راوی، اّما در اثر دیگر خود )۱۸/ 
۸  /۵۷۸(  . 

 توثیق همراه با دفاع از راوی شیعه سه.
بـه عنـوان . خیزد در مواردی به دفاع از او نیز برمی، ذهبی افزون بر توثیق راوی شیعه

نمونه انتساب به وضع حدیث و غلـو از معایـب حـدیثی رجـالی اسـت کـه بـه مـذهب 
چنـین عیبـی در یـک راوی سـبب از بـین رفـتن اعتبـار  وجود. خاصی هم ارتباط ندارد

هـایی چـون وضـع حـدیث و غلـو را از  در این راستا ذهبی تهمت. شود احادیث وی می
 . زداید برخی از راویان شیعه می ۀچهر 

برخی از رجالیـان او ؛ است هدفاع ذهبی از محمد بن جحاد، شاهد چنین برخوردی
خیزد و راوی مزبور را یکـی از پیشـوایان ثقـات  برمی او به دفاع از وی، دانند را غالی می
محمـد بـن ( از آن مـرد» ن الغلـو؟یفـأ، ما حفظ عن الرجل شتم أصال«: کند معرفی می
 )۴۹۸/  ۳ ،۱۹۹۷ - ۱۴۱۸، یذهبـ( پس غلو کجاسـت؟، هیچ ناسزایی نرسیده است) جحاده

أحمـد بـن ( تغالی محسوب کرده اس ۀاین در حالی است که احمد بن حنبل وی را شیع
 .  )۹۳/ ۳ ،۱۹۸۸ -۱۴۰۸، حنبل

از راویان شیعی است که ذهبی در قبال نظراتی  یکوف یمیر تیع بن عمیهمچنین جم
داند که مـردم از  ای می کند و او را از صحابه دفاع می، کنند که او را به کذب متهم می
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، همـو؛ ۴۴ - ۴۳/ ۷ ،۱۹۹۸-۱۴۰۹، یذهب(. شمارند د و او را صادق مینکن او حدیث نقل می
. شـمارد سـه حـدیث برمی، همچنین ذهبی برای او در سـنن سـته )۲۱۵/ ۱ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸

 ،۱۹۶۳ -۱۳۸۲، همـو(. ترمذی روایات او را در جمله احادیث حسن محسوب کرده اسـت
از نظر ذهبی راوی که روایـت او در سـنن سـته ، گونه که ذکر شد نهما )۴۲۲ - ۴۲۱/  ۱

 . ثقه است، باشد

 توثیق پیشوایان و بزرگان شیعه چهار.
حاکی از این است کـه وی ، برخورد ذهبی با پیشوایان شیعه و برخی از بزرگان تشیع

که اگر قائل بـه چنـین نقشـی  چنان. داد مذهب را در داوری و توصیف راویان تأثیر نمی
در حـالی کـه چنـین ، سردمداران این مذهب شایسـته جـرح بودنـد، به طریق اولی، بود

 . فی از وی صادر نشده استتوصی
کند و در نهایت آن  را با عباراتی از پیشینیان رجالی توثیق می ذهبی امام صادق) الف

 سـتاید دانـد و فضـل و علـم و شـرافتش را می حضرت را صاحب مناقب بسیاری می
هایی که بـه تصـور او  را از نسبت نامبرده امام صادق. )۹۳/  ۹ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹، یذهب(

که شیعیان بـه آن  ١مانند کتاب جفر و اختالج األعضاء، دنده می به امام رافضیان
همچنـین ذهبـی یکـی از . )۹۳/  ۹ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹، یذهبـ(. کنـد تبرئه می، معتقد هستند

 کنـد اشـاره می، بازداشتن شیعیان از قیام علیه بنی عبـاس، های آن حضرت را ویژگی
 . )همان(
کـه ذهبـی  )۲۳۸  ،۱۴۰۴، یطوس( صحاب اجماع استمعروف بن خربوذ از بزرگان و ا) ب

 . )۱۴۴/  ۴ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، یذهب( کند معرفی می» یعیصدوق ش«او را 
بـه توثیـق مؤکـد وی ، از بزرگـان شـیعی کـوفی اسـت کـه ذهبـی ٢لیـسلمة بن که) ج

 .  )۱۲۱ - ۱۲۰/  ۸ ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹، یذهب( پردازد می

                                                 
 ). ۱۱۲/  ۱۰: ۱۹۸۸  - ۱۴۰۸، کثیر ابن( است ی منسوب به امام صادقها کتاب. ١
را درک کرده است و همچنـین نقـل  که امام سجاد ل از اصحاب خاص امام علییسلمة بن که. ٢

 -۱۴۱۳ی، خوئ: ک. برای اطالعات بیشتر ر( است و امام صادق شده است از اصحاب امام باقر
۱۹۹۲ ،۸  /۲۱۱  .( 
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 جرح و تضعیف د.
گیرد و بـر روی عـدالت و  بار احادیث راویان صورت میجرح به منظور ارزیابی اعت

، عتـر؛ ک. ر( شـود متمرکـز می، ضبط راوی و آنچه باعث خلل یا سلب آن ویژگـی اسـت
گیرد که به ایـن دو ویژگـی  جرح به اموری تعلق می، به عبارت دیگر. )۹۲ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸

 . کند آسیب وارد می
گذاری بر عدالت راویـان اسـت و  أثیرمذهب نیز به عنوان یکی از عوامل مطرح در ت

شناسایی تأثیر یا عدم تأثیر مـذهب در ، از این رو، اختالف نظر وجود دارد، در این مورد
، هایی که از سوی ذهبی نسبت به راویان شیعه صـورت گرفتـه اسـت ها و تضعیف جرح

ایـن . هـای صـورت گرفتـه توسـط ذهبـی اسـت به کارگیری جرح ۀنیازمند بررسی نحو 
عدم بیان تشیع راوی شیعه ، انیهای غیرمذهبی راو  یحات مشتمل بر جرح و تضعیفتجر 

و جرح و تضعیف غیرمذهبی برخی از رافضیان است که در ادامه در مـورد آنهـا بحـث 
 . شود می

  انیغیرمذهبی راو  جرح و تضعیف.۱
د ر ان به عنوان یکی از مـواردی اسـت کـه در برخـو یجرح و تضعیف غیرمذهبی راو 

اگر این امر با دقت بـر ایـن مطلـب نگریسـته . با راویان شیعه مشاهده شده استذهبی 
، )۱۰۶ ،۱۹۸۶ -۱۴۰۶، صـالحابن ( بیان علت آن است، شود که از شرایط قبول جرح راویان

ضـعف و علتـی غیـر از مـذهب ، توان به این نکته پی برد که دلیل این نـوع برخـورد می
ای نکـرده   ذهب به عنوان مالک جرح راوی اشـارهزیرا وی بر بیان م، راویان بوده است

 : های ذیل قابل ارائه است در این خصوص نمونه. است
أبی عبد الله محمد بن خالد برقـی را بـه دلیـل امـامی بـودن جـرح  بن ذهبی أحمد) الف

-۱۴۰۹، یالذهب( عدم شناخت شیوخ وی و نقل مناکیر است، بلکه دلیل آن، کند نمی
۱۹۹۸، ۲۰  /۲۸۲(.١   

البتـه . ث خوانده شـده اسـتیاز سوی ذهبی متروک الحد ٢محمد بن سائب کلبی) ب
                                                 

 ). ۱۴۹ -۱۴۳: ۱۹۶۸ - ۱۳۸۸، الهندی الکنوی: (ک. ایی بیشتر با نظرات دانشمندان حدیثی ربرای آشن. ١
 ). ۱۰۷ / ۱۶: ۱۹۹۲ - ۱۴۱۳ یخوئ( است امام صادق و باقر امام اصحاب از. ٢
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 - ۳/۵۵۶، ۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، یذهب( نقل کرده، حفظ اوست ۀاخباری که دال بر ضعف قو 
اّما در میـان  )۲۴۹ - ۲۴۸/  ۶ ،۱۹۹۳ - ۱۴۱۳، همو( و به او نسبت تدلیس داده است )۵۵۹

 . دشو  جرح مذهبی مشاهده نمی، این موارد
 – ۱۳۸۲، همـو( آیـد اگرچه از الفـاظ جـرح بـه شـمار می» متروک الحدیث«اصطالح 

، الکنـوی الهنـدی( اّما از الفاظ مجمل است و بیان کننده سـبب جـرح نیسـت )۴/ ۱ ،۱۹۶۳
توان بیـانگر ضـعف راوی از حیـث  این لفظ را نمی، از این رو. )۱۰۰ - ۹۹ ،۱۹۶۸ - ۱۳۸۸

 . مذهب دانست
کـاهلی نسـبت داده اسـت بـا  ١مان بن مهرانیاست که ذهبی به سلجرحی ، تدلیس )ج

 .  )۲۲۴/  ۲ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، یذهب( وجود اینکه او را از ثقات به شمار آورده است
سین در ضمن پذیرش اخبار شود کـه  روشن می، با توجه به نوع تعامل رجالیان با مدلِّ

حدیثی را از شخصـی ، یکه اگر راو چنان. مذهب نقشی در داوری ذهبی نداشته است
تدلیس ، روایت کند که خود از او نشنیده است اّما به طوری وانمود کند که از او شنیده

اگر شخص تدلیس کننده ثقه باشد و به ندرت مرتکب این کار شـود . انجام داده است
 -۱۴۱۸، عتـر( شـود حـدیث او پذیرفتـه می؛ تدلیس کنند، یا تنها از کسانی که ثقه هستند

۱۹۹۷، ۱۳۸(  . 
، ثیهایی چون منکر الحد جرح، علی بن حزور از جمله راویان شیعی است که ذهبی) د

نقلی را نیـز ، ها در ذیل این توصیف. کند ف به نقل از رجالیان بیان مییمتروك و ضع
همچنـین وی از . )۱۱۸/  ۳ ،۱۹۶۳ -۱۳۸۲، یذهبـ( آورد مبنی بر تشـیع او مـی، یابن عد

. )۷۹/  ۲ ،۱۹۹۷ -۱۴۱۸، همــو( گویــد خــود ســخن نمی مــذهب راوی در کتــاب دیگــر
الزم بـود حـداقل نـامی از ، ای داشـت بدیهی است اگر مذهب نقـش تعیـین کننـده

 . کرد مذهب راوی بیان می

 ها  جرح و تضعیف غیرمذهبی رافضی خوانده .۲
رافضیان صاحبان بدعت کبرا هستند و این توصیف جرح راوی را ، طبق مبنای ذهبی

های شـیعی را   برخی از شخصیت، وی به صرف مذهب، اّما با این وجود. گیرد در برمی
                                                 

 ). ۲۱۵: ۱۴۱۵ی، طوس( است صادق امام اصحاب از. ١
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بلکه ضعفی را نسبت به آنان مشـاهده نمـوده ، جرح نکرده است، خواند  که رافضی می
ها حـاکی از آن اسـت کـه قائـل بـه تفصـیل  خوانده نوع برخورد ذهبی با رافضـی. است
را به مذهب خود فـرا نخوانـد و وضـاع اگر راوی رافضی دیگران  که ای شود به گونه می

 : به عنوان نمونه. توان به روایات او اعتنا کرد می، نیز نباشد
نامد ولی دلیل جرح او را وضع کتاب نهج  می هخ الرفضیذهبی شریف مرتضی را ش 

در نهـج ، چرا که بنا بـر نظـر ذهبـی. کند معرفی می  البالغه و نسبت آن به امام علی  
، یذهبـ: رک( نمایـد امری که از آن حضرت بعید می؛ خین توهین شده استالبالغه به شی

۱۴۰۹- ۱۹۹۸، ۲۹  /۱۲۷ - ۱۲۹(  . 
را به سبب تصانیف بسیاری است که ) شیخ مفید( ذهبی محمد بن محمد بن نعمان

تصـانیف «ذهبـی آثـار شـیخ مفیـد را بـا . دانـد در طعن بر گذشـتگان دارد رافضـی می
 . )۲۶/  ۴ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، همو( برد نام می» بدعت

خواند ولـی او را  ن را اگر چه رافضی مییرسد ذهبی زرارة بن أع همچنین به نظر می
بنـابراین بایـد بـه نـوع برخـورد . )۷۰ - ۶۸/  ۲، همـو( کند جرح می ١به خاطر التزام به تقّیه

ویـان رسد در برخـود بـا تمـام را با توجه به این که به نظر می، ذهبی با مذهب توجه کرد
حتی در جرح راوی رافضی که نیازی بـه ذکـر ، شیعی مبانی خود را رعایت کرده است

ذهبی از جهت رفتار و عملکرد ، از این رو. علت آن را بیان کرده است، داند جرح نمی
 . گیرد می  به او خرده، راوی شیعه

 نقل توصیف برخی از راویان شیعه بدون اظهار نظر  .  ه
. کند ابتدا نظر دیگران و سپس دیدگاه خود را بیان می، تعدیل ذهبی در مقام جرح و

تنهـا بـه توصـیف راویـان از سـوی دیگـر ، با این وجود در مورد بعضی از راویـان شـیعه

                                                 
 بـه. اسـت داشـته وا حدیث نقل جریان در قتد به را سنت اهل که است شیعیان عقاید جمله از نیز تقّیه. ١

 بسیار رافضیان از وی که دانست می گونه این مخالف راویان برابر در را بخاری موضع ذهبی که ای گونه
 اجتنـاب جهمیـه و خـوارج، قـدر اهـل از او. داشـت بـیم تقیـه به اعتقادشان از گویی؛ جست می دوری
 - ۱۳۸۲، همـو( کردنـد می رعایـت را صـدق جانب، دین رد ورزیدن بدعت وجود با آنان زیرا؛ کرد نمی
۱۹۶۳ :۳  /۱۶۰ .( 
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تـوان تنهـا  تحت عوامل گوناگونی بـوده و نمی، عدم اظهار نظر. کند رجالیان بسنده می
در جـای دیگـر آن را توضـیح  زیرا ممکن است، عدم اعتنا به مذهب را محتمل دانست

، توصـیفی در مـورد راویـان یافـت نشـده، داده باشد اّما با وجود اینکه در آثار دیگر وی
ای نداشـته  ای دانست کـه مـذهب بـرای او نقـش تعیـین کننـده توان این امر را قرینه می

کـه  چنـان. کـرد در غیر این صورت باید نظر نهایی خود را در جرح آنان بیـان می؛ است
انـد بـر ایـن  برخی از محققان که ضوابط جرح و تعدیل را در آثـار ذهبـی بررسـی کرده

أبو عبد ( کند شود و نظر نهایی را بیان نمی باورند که ذهبی در بعضی موارد دچار تردید می
 : به عنوان مثال. )۱۲ ،۲۰۰۰ - ۱۴۲۱، الرحمن
یگر به سـبب تشـیع را گروهی توثیق و گروهی د  ١ل بن عبد الرحمن سدییإسماع) الف

اند اّمـا ذهبـی نظـر نهـایی را در مـورد ایـن راوی بیـان نکـرده و بـه  جرح کرده، وی
 . )۱۲۶/ ۱ ،۱۹۹۷ – ۱۴۱۸، یذهب( توصیف راوی از زبان رجالیان بسنده کرده است

شود که مردم او  دانسته می، شخصیتی مورد تجلیل ٢مییر أبو األسود تیع بن عمیجم) ب
اّما در این میان ذهبـی . کنند ولی برخی او را دروغگو قلمداد می دانند را راستگو می

 ،۱۹۹۸ -۱۴۰۹، همو؛ ۲۱۵/  ۱، ۱۹۹۷ - ۱۴۱۸، یذهب( کند علم آن را به خداوند واگذار می
۷  /۴۳ - ۴۴(  . 
ابـن ، آرای أبوداود، یان شیعی است است که ذهبیو امی کوفی از ر یصالح ت بن عالء) ج

امبنـی بـر وثاقـت و پـذیرش و أبـو زرعـة ر ، أبـو حـاتم، نیابن مع، عباس، ثمةیخ  أبی
مبنی بر نقل ، را در مورد راوی ینینظر ابن المد، همچنین او. کند روایات او نقل می

ذهبی تنها به توصیف راوی بدون اظهـار نظـر . کند روایت احادیث منکر گزارش می
 . )۱۰۱/  ۳ ،۱۹۶۳ - ۱۳۸۲، همو( کند از سوی خود بسنده می

 گیری هنتیج
دانـد و معیارهـای  مـذهب را در ارزیـابی راویـان شـیعه دخیـل نمی، ذهبی به ظـاهر

های  بندی توثیقات و جرح دسته. بیند انتقال حدیث مؤثر می ۀحدیثی دیگری را در عرص
                                                 

 ). ۱۲۴: ۱۴۱۵ی، طوس( است باقر امام و  سجاد امام اصحاب از. ١
 ). ۱۴۶۰/ ۴: ۱۹۹۲ – ۱۴۱۳ یخوئ( است کرده روایت صادق امام از. ٢
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بیانگر آن ، ها در مورد راویان شیعی صورت گرفته و تعابیر به کار گرفته شده در توصیف
. های تخصصی حدیث اسـت ناظر به جنبه، تجریحات راویان است که معیار توثیقات و

؛  تأییدکننده این مطلب اسـت، نوع تعامل ذهبی با راویان شیعی در توثیق و تضعیف آنان
ق راوی شیعی انواع مختلفی دارد و هم جرح و تضعیف راویـان بـا ین معنا که هم توثیبد

 . گیرد ضابطه و دلیل مورد پذیرش او قرار می
تعصب ذهبی بر روی مذهب را بر داوری رجـالی ، خی از محققان معاصرهرچند بر 

این امر با دقت بیشتر بر روش جرح و تعدیل ، رسد اّما به نظر می، اند ذهبی دخیل دانسته
همچنـین . محـل تأمـل باشـد، هـای وی های موجود در کتاب ذهبی و تکیه بر نقل قول

کیـد داشـتندمتأخران رجالی اهل سنت که به نقش عنصر مذهب د ، ر داوری رجالی تأ
محرومیـت از ، زیرا نـوع نگـاه آنـان. باید به بازخوانی مجدد بر منابع رجالی اقدام کنند

 . آورد احادیث راویان شیعه را به بار می
و در عـین  ذهبی اگـر فـردی را شـیعه؛ های دیگری هم مطرح است در ضمن فرض
ه بودن را بـه معنـای عـام آن شـامل به همان اعتبار است که شیعخواند  حال مخالف می

قائل است و بعد هوّیت برخی از شیعیان طرفدار اهل بیـت ، شود برخی از معتزله هم می
ویژگـی شـیعیان امـامی ، شـود وگرنه وقتی تقیه مطـرح می؛ کند شناسد و تأیید می را نمی

یت ها به اکثریت طرفداران مکتب أهل ب برچسب سّنی، شود است و وقتی غلو مطرح می
سد این مطلب سرنوشت نتیجه مقاله و اشکال بر آقـای طبسـی را هـم ر  به نظر می، است

 . دهد تحت تأثیر قرار می

 نامه کتاب
 ۱۲۷۱، یاء التـراث العربـیدار إح، الهند، لیالجرح و التعد ،عبد الرحمن بن محمد، یحاتم الراز یابن أب .۱

 .  م ۱۹۵۲هـ 
نـور : المحقـق، )مقدمة ابـن الصـالح( ثیأنواع علوم الحد معرفة ،عثمان بن عبد الرحمن، ابن الصالح .۲

 . م۱۹۸۶هـ ـ ۱۴۰۶، دار الفکر، روتیب، ن عتریالد
ق و یـتحق، مصطلح أهل األثر یح نخبة الفکر فیتوض ینزهة النظر ف ،یأحمد بن عل، یابن حجر العسقالن .۳

 . هـ۱۴۲۲، ریمطبعة سف، اضیالر ، یلیف الله الرحیعبد الله بن ض: قیتعل
 . ۱۹۸۴ - ۱۴۰۴، دار الفکر، روتیب، مصطفی عبد القادر عطا: قیدراسة و تحق، بیب التهذیتهذ ، ــــــ .۴
،  روتیـب، الطبعة االولـی، رمزی منیر بعلبکی: حّققه و قّدم له، جمهرة اللغة ، محمد بن الحسن، دیابن ُدَر  .۵

 .  تا بی، نییدار العلم للمال
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، الطبعـة األولـی، رییعلـی شـ: هیققه و دقق أصوله و علـق حواشـح، ةیة والنهایالبدا ،لیإسماع، کثیر ابن .۶
 . م ۱۹۸۸  هـ ـ ۱۴۰۸، اء التراث العربییدار إح، لبنان

 . تا بی، دار الفکر، بیروت، الطبعة الثالثة، لسان العرب ،محمد بن مکرم، منظور ابن .۷
، الحکمة، المدینة المنورة، ضوابط الجرح و التعدیل عند الحافظ الذهبی ،محمد الثانی، أبو عبد الرحمن .۸

 . م۲۰۰۰ـ   هـ ۱۴۲۱
المکتـب ، روتیـب، الله بن محمد عبـاس یوص: جیق وتخر یتحق، العلل و معرفة الرجال ،أحمد بن حنبل .۹

 . م۱۹۸۸ـ   ه۱۴۰۸، یاالسالم
 . تا بی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ب اللغةیتهذ ،أبو منصور محمد بن أحمد، األزهری .۱۰
دار الکتـاب ، روتیـب، الطبعـة الرابعـة، ر فی الکتـاب والسـنة واألدبیالغد ،ن احمـدیالحس عبد، ینیاألم .۱۱

 . م۱۹۷۷ -  ه۱۳۹۷، یالعرب
 . تا بی، موسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین، قم، قاموس الرجال ،محمد تقی، التستری .۱۲
 . ۱۳۸۰، الحدیثدار ، قم، معجم مصطلحات الرجال و الدرایة ،محمد رضا، نژاد جدیدی .۱۳
، »بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی دربـاره راویـان واقفـی« ،مهدی و سمانه ربـاطی، جاللی .۱۴

 . )۱۰۱ - ۷۹( ۲۸شماره ، ۱۳۹۴زمستان ، تحقیقات علوم قرآن و حدیث
حّققـه مرکـز االبحـاث و الدراسـات ، أضبط المقال فی ضبط اسـماء الرجـال ،حسـن، حسن زاده آملی .۱۵

 . ش ۱۳۷۶ -ق ۱۴۱۸، مکتب اإلعالم اإلسالمی، قم ،اإلسالمیة
 و قـرآن معـارف و علـوم، )اسـباب و نتـایج( جرح راوی بر اساس مـذهب ،علی رضا، حیدری نسب .۱۶

 . )۳۲ - ۸(، ۴شماره ، ۱۳۹۴پاییز، حدیث
، الطبعـة الخامسـة، ل طبقات الـرواةیث و تفصیمعجم رجال الحد ،ید أبو القاسم الموسـو یالس، یالخوئ .۱۷

 . م ۱۹۹۲ـ   ه ۱۴۱۳
، ةیـدار الکتـب العلم، روتیـب، الضـعفاء یف یالمغن ،ن محمد بن أحمد بن عثمـانیشمس الد، یالذهب .۱۸

 . م ۱۹۹۷ـ   ه ۱۴۱۸
، روتیـب، یالدکتور عمر عبد السالم تدمر: قیتحق، ر و األعالمیات المشاهیخ االسالم و وفیتار  ، ــــــ .۱۹

 . م ۱۹۹۸ـ   ه۱۴۰۹، یالطبعة الثان، یدار الکتاب العرب
 . تا بی، یاء التراث العربیدار إح، روت ـ لبنانیب، تذکرة الحفاظ ، ــــــ .۲۰
 . م ۱۹۹۳ـ   ه۱۴۱۳، مؤسسة الرسالة، روتیب، الطبعة التاسعة، ر أعالم النبالءیس ، ــــــ .۲۱
لطباعة دار المعرفة ل، روت ـ لبنانیب، یمحمد البجاو یعل: قیتحق، نقد الرجال یزان االعتدال فیم ، ــــــ .۲۲

 . م ۱۹۶۳ـ  ۱۳۸۲، و النشر
عبد الوهاب عبـد : قیتحق، یب النواویشرح تقر  یف یب الراویتدر  ،بکر یعبد الرحمن بن أب، یوطیالس .۲۳

 .  تا بی، ثةیاض الحدیمکتبة الر : اضیالر ، فیاللط
 یکـأحمد األرناؤوط وتر : التحقیق، اتیبالوف یالواف ،بك بن عبد اللهیل بن أین خلیصالح الد، یالصفد .۲۴

 م۲۰۰۰هـ ـ ۱۴۲۰، اء التراثیدار إح، بیروت، مصطفی
، آشنایی اجمالی با علم رجال و علمای رجالی شـیعه و سـنی: درسنامه رجال مقارن ،نجم الدین، طبسی .۲۵

 . تا موسسه آموزشی ـ پژوهشی مذاهب اسالمی, بی، قم
ق ـ  ۱۴۲۰، ةیسـالممؤسسـة المعـارف اال ، قـم، د السـنةیأسـان یعة فـیرجال الش ،محمد جعفر، یالطبس .۲۶

۱۳۷۸ . 
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، دار الثقافة: قم، ة ـ مؤسسة البعثةیقسم الدراسات االسالم: قیتحق، یاألمال ،محمد بن الحسن، یالطوس .۲۷
  .. ه ۱۴۱۴

التابعة لجماعـة  یمؤسسة النشر االسالم: قم، یاألصفهان یومیجواد الق: المحقق، یرجال الطوس ، ــــــ .۲۸
 . ۱۴۱۵، نیالمدرس

، تیمؤسسة آل الب، قم، یالرجائ ید مهدیالس: قیتحق، )یرجال الکش( معرفة الرجال اریاخت ، ــــــ .۲۹
  ه ۱۴۰۴

 . م۱۹۹۷هـ ـ۱۴۱۸، الطبعة الثالثة، دار الفکر، دمشق، ثیعلوم الحد یمنهج النقد ف ،نینور الد، عتر .۳۰
: حّققـه الطبعـة الثانیـة، الرفـع و التکمیـل فـی الجـرح و التعـدیل ،محمد عبـد الحـی، الکنوی الهندی .۳۱

 . م ۱۹۶۸هـ ـ  ۱۳۸۸، مکتب المطبوعات االسالمیة: حلب، عبدالفتاح أبوغدة
خات و یفهـرس الفهـارس و األثبـات و معجـم المعـاجم و المشـ ،ریـبن عبـد الکب یعبد الح، یالکتان .۳۲

 . ۱۹۸۲، یدار الغرب اإلسالم، بیروت، الطبعة الثانی، إحسان عباس: المحقق، المسلسالت
رجـال ( عةیالشـ یفهرسـت أسـماء مصـنف ،بن أحمـد بـن العبـاس یباس أحمد بن علأبو الع، یالنجاش .۳۳

التابعة لجماعة  یمؤسسة النشر االسالم، قم، یالزنجان یرید موسی الشبیالحجة الس: قیالتحق، )یالنجاش
 . ۱۴۱۶، ن بقم المشرفةیالمدرس

  .. ه ۱۴۱۲، ابن المؤلف، تهران، ثیمستدرکات علم رجال الحد ،یعل، یالنماز .۳۴


