دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
سال دهم ،شمارۀ  ،2932 ،2پیاپی 22

نقد آراي ذهبي ذيل روايتهاي مستدرك حاكم
دربارۀ فضايل اهلبیت (ع)
علي رضا فخاري
فرشاد منايي
تاریخ دریافت32/9/22 :
تاریخ تصویب32/2/22 :

چکیده

در منابع روایی اهل سنت ،فضایلی بیشمار دربارۀ اهلبیت عصمت و
طهارت (ص) نقل شده و رجالیان و حدیثپژوهان این مکتب ،دیدگاههایی
متفاوت دربارۀ ایننوع احادیث داشتهاند .حاکم نیشابوری (م224 .ق ).در
بخشی از کتاب خود بهنام مستدرک ،برخی فضایل اهلبیت (ع) را ذکر
کرده است؛ درمقابل ،ذهبی (م822 .ق ).در کتاب تلخیصالمستدرک،
روایتهای نقلشده از حاکم را نقد کرده و درنهایت ،دستهای از آنها را
تضعیف و ابطال کرده است .پرسش بنیادین این پژوهش ،آن است که آیا
ذهبی درنقد احادیث حاکم ،روشی یکسان و دقیق داشته است یا خیر.
دستهبندی و بررسی نظرهای ذهبی ،بیانگر آن است که وی درتصحیح و
تضعیف روایتها ،روشی یکسان نداشته و گاه نظرهایش دوگانه است و
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اتقان الزم را نیز ندارد؛ مثالً وی گاهی علت ضعف سند را بیان کرده و گاه
بدون ذکر علت ضعف ،حدیث را از تلخیص حذف کرده است.
نادیدهگرفتن آرای رجالیان پیشین درنقد روایتها ،از دیگر ضعفهای
ذهبی بهشمار میرود و بیانگر رویکرد تعصبآمیز وی به بخشی از
روایتهای مندرج در منابع اهل سنت دربارۀ فضیلت اهلبیت (ع) است.
بدین ترتیب میتوان گفت ذهبی درنقد احادیث فضایل اهلبیت (ع) ،از
روش علمی منحرف شده است و از این روی نمیتوان به آرای وی اعتماد
کرد.
واژههاي كلیدي :مستدرک حاکم نیشابوری ،ذهبی ،جرحوتعدیل
روات ،فضایل اهلبیت (ع).
 .بیان مسئله
محدثان اهل سنت ،مناقب و فضایلی بیشمار دربارۀ اهلبیت (ع) و بهویژه امیرالمؤمنین علی (ع)
نقل کردهاند .این فضایل آنقدر زیاد است که از احمد بن حنبل (م )222 .نقل شده است« :برای
هیچیک از اصحاب رسول خدا فضایلی مانند فضایل علی آورده نشده است» (ابنعساکر2224 ،ق:
)222 /22؛ باوجود این ،برخی محدثان و رجالیون این مکتب درپی آن بودهاند که چنین احادیثی
را با ضعیفجلوهدادن آنها طرد کنند و ناپذیرفتنی نشان دهند و از این رهگذر ،بعضی فضایل
اهلبیت (ع) را مردود اعالم کنند؛ مثالً در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری ،برخی فضایل
اهلبیت (ع) آمده است؛ سپس شمسالدین ذهبی در تلخیصالمستدرک ،این روایتها را بررسی
کرده و نظر خود را دربارۀ درستی یا نادرستی آنها بیان کرده است .حاکم نیشابوری درمجموع،
 242روایت را دربارۀ فضایل اهلبیت (ع) آورده است که از این میان ،ذهبی  99روایت را حذف
کرده و دربارۀ  23حدیث سکوت کرده است .از روش ذهبی پیداست که او احادیثی را هم که

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 228 /

دربارهشان سکوت کرده و نظری نداده ،درواقع ،ضعیف دانسته است .وی  12حدیث را تضعیف
کرده و  222حدیث باقیمانده را صحیح دانسته است.
حال ،این سؤال مطرح میشود که آیا روش ذهبی بهعنوان یکی از برجستهترین رجالیون مکتب
خلفا در تصحیح و تضعیف روایتهای مندرج در مستدرک حاکم ،مبتنیبر معیاری واحد بوده
است یااینکه برحسب متن و محتوای روایتها ،در آرای وی ،دوگانگی دربارۀ سند آنها دیده
میشود.

با توجه به غنای تألیفهای این دانشمند درحوزۀ علم رجال همچون میزاناالعتدال فی نقد
الرجال ،تذکرهالحفاظ و الکاشف فی معرفه من له روایه فی کتب السته بهنظر میرسد وی در علم
رجال ،متبحر بوده است.
نگاهی اجمالی به برخی احادیث نشان میدهد که نظر ذهبی دربارۀ صحت حدیث ،مطابق نظر
حاکم است؛ اما در مواردی نیز تفاوتهایی میان آرای ایندو وجود دارد که میتوان آنها را به
چند دسته بدین شرح تقسیم کرد:
الف) در بعضی موارد ،حاکم معتقد است حدیث بر شرط شیخین یا بر شرط یکی از ایندو،
صحیح بوده است؛ ولی ذهبی حدیث را تنها صحیح دانسته و به صحت حدیث بر شرط شیخین،
معتقد نیست (ذهبی .)218 /9 : ،گاه نیز عکس این مورد اتفاق افتاده است؛ بدین صورت که
حاکم ،حدیث را صحیح دانسته است؛ ولی ذهبی به صحت حدیث بر شرط شیخین یا یکی از
آندو معتقد است (ذهبی.)22 /9 : ،
ب) گاه حدیثی را که حاکم معتقد است بر شرط شیخین ،صحیح است ،ذهبی بر شرط بخاری
یا مسلم منطبق کرده و آن را صحیح بر شرط یکی از آندو دانسته است؛ نه هردوی آنان (ذهبی: ،
 .)39 /9گاه عکس این مورد هم واقع شده است؛ بدین صورت که حاکم ،حدیث را بر شرط
بخاری یا مسلم ،صحیح دانسته است؛ ولی ذهبی آن را صحیح بر شرط شیخین بهشمار آورده است
(.)12 /2
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ج) در مواردی ،حاکم ،حدیثی را صحیح دانسته است (صحیح بر شرط شیخین یا مطلق
صحت)؛ ولی ذهبی به ضعف آن حدیث ،معتقد است ( .)222 /2واکنش ذهبی در این موارد،
صورتهایی مختلف دارد.
در این نوشتار ،همین بند اخیر را بررسی کردهایم که در آن ،نظرهای ذهبی را دربارۀ
روایتهای مندرج در مستدرک حاکم نقد و تحلیل شده است.

 .آراي ذهبي دربارۀ روايتهاي مستدرك
ذهبی دربارۀ روایتهای مستدرک ،نظرهایی گوناگون دارد که براساس آنها میتوان به ناهمسانی
نگاه و روش وی دربارۀ این روایتها پی برد .در نگاهی کلی میتوان آرای ذهبی را بر سه دسته
بدین شرح تقسیم کرد:
 . -دوگانگي آراي ذهبي دربارۀ يک راوي

گاه ذهبی دربارۀ یک فرد ،موضعگیریهایی متفاوت دارد؛ بهطوری که اگر یک راوی ،فضیلتی را
روایت کرده ،ازسوی ذهبی ،به ضعف متهم شده است؛ درحالی که همین راوی در دیگر موارد،
ازسوی ذهبی تعدیل شده است .در این بخش ،چند مثال را از این دوگانگیها نقل میکنیم:
 . - -مثال اول

در کتاب معرفه الصحابه مستدرک حاکم ،دربارۀ خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی -رضی
اهلل عنها -حدیثی بدین شرح آمده است:
اخبرنی ابوسعید احمد بن محمد بن عمرو االخمسی ،ثنا الحسین بن حمید بن الربیع ،ثنا مخول
بن ابراهیم النهدی ،ثنا عبدالرحمن بن االسود ،عن محمد بن عبیداهلل بن ابی رافع ،عن ابیه ،عن
جده ابیرافع ان رسول اهلل (ص) صلی یوم االثنین و صلت معه خدیجة -رضی اهلل عنها -و انه
عرض علی علی یوم الثالثاء الصالة فاسلم و قال« :دعنی او آمر اباطالب فی الصالة» قال فقال
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رسول اهلل (ص)« :انما هو امانة» قال فقال علی فاصلی اذا فصلی مع رسول اهلل یوم الثالثاء هذا

حدیث صحیح االسناد و لمیخرجاه (.)222 /9
در برخی احادیث دیگر نیز آمده است که امیرالمؤمنین (ع) نخستین مرد مسلمان است .حاکم
حدیثی با این مضمون آورده است که« :بر رسول خدا روز دوشنبه ،وحی آمد و علی روز سهشنبه،
با وی نماز گزارد» (حاکم نیشابوری2292 ،ق .)222 /9 :احادیث مشابه دیگری نیز نزدیک به این
مضمون این حدیث ،ازسوی احمد بن حنبل (ابنحنبل ،بیتا )992 /2 :و بیهقی (م )242 .نقل شده
است (بیهقی ،بیتا.)228 /1 :
ذهبی ذیل این حدیث ،محمد بن عبیداهلل را تضعیف کرده است .وی ،محد بن عبیداهلل بن
ابیرافع است که ازنظر عموم رجالیان اهل سنت ،ضعیف است .بخاری (م )241 .دربارۀ وی گفته
است« :محمد بن عبیداهلل بن ابیرافع ،منکرالحدیث است» (بخاری2221 ،ق .)222 /2 :ابنمعین (م.
 )299دربارۀ او و پسرش ،معمر گفته است« :احادیثشان اعتباری ندارد» (ابنمعین ،بیتا.)282 /2 :
عقیلی (م )922 .نام وی را درشمار ضعفا آورده (عقیلی2222 ،ق )222 /2 :و ابنحبان (م)942 .
دربارۀ وی گفته است« :وی جداً منکرالحدیث است» (ابنحبان ،بیتا)223 /2 :؛ ولی درعین حال،
نام وی را درشمار ثقات نیز آورده است (ابنحنبل2939 ،ق .)222 /8 :به هر حال ،تنها توثیقی که
دربارۀ محمد بن عبیداهلل بن ابیرافع آمده ،همین کتاب ثقات ابنحبان است؛ درحالی که همین
دانشمند در کتابالمجروحین خود ،وی را جداً منکرالحدیث دانسته است.
از آن سوی ،حاکم در مستدرک ،از همین فرد ،حدیثی دیگر را نقل کرده و ذهبی آن حدیث
را صحیح دانسته است .در این حدیث ،محمد بن عبیداهلل بن ابیرافع از پدرش از جدش نقل کرده
که رسول خدا (ص) به عمویش ،عباس فرمود« :یا اباالفضل! لک من اهلل حتی ترضی» (حاکم
نیشابوری2292 ،ق .)912 /9 :ذهبی این حدیث را صحیح دانسته است.
 . - -مثال دوم

حدیثی دیگر از این دست ،حدیث غدیر است که حاکم ،آن را با چند سند نقل کرده است .در
یکی از این اسناد ،شخصی بهنام محمد بن سلمه بن کهیل از پدرش از ابیطفیل از ابنواثله از زید
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بن ارقم ،حدیث غدیر را نقل کرده و حاکم ،آن را منطبق بر شرط شیخین دانسته است (حاکم
نیشابوری2292 ،ق.)222 /9 :
شایان ذکر است که حدیث غدیر را احمد بن حنبل (ابنحنبل ،بیتا ،)22 /2 :ابنماجه (م)284 .
(ابنماجه ،بیتا ،)24 /2 :ترمذی (م( )283 .ابنماجه ،بیتا )238 ،4 :و دهها منبع دیگر نیز نقل
کردهاند.
ذهبی ذیل این حدیث نوشته است« :بخاری و مسلم از محمد (بن سلمه) ،حدیث نقل نکردهاند
و سعدی نیز وی را واهی دانسته است».
رجالیان اهل سنت نیز عموماً وی را تضعیف کردهاند؛ مثالً محمد بن سعد (م )292 .گفته است:
«محمد بن سلمه و برادرش یحیی بن سلمه ضعیف هستند» (ابنسعد ،بیتا .)922 /1 :ابنعدی (م)914 .
گفته است« :محمد و یحیی دو پسر سلمه بن کهیل ،واهیالحدیث هستند» (ابنعدی2223 ،ق/1 :
 .)221تنها ابنحبان وی را توثیق کرده است (ابنحبان2939 ،ق)984 /8 :؛ سپس در حدیثی دیگر
در کتاب معرفهالصحابه در باب «ذکر مناقب خباب بن االرت و یکنی اباعبداهلل» ،حدیثی با این
سلسلۀ سندی نقل شده است:
حدثنا عبدالباقی بن قانع ،ثنا ابراهیم بن احمد بن عمر الوکیعی ،ثنا حسان بن ابراهیم ،ثنا محمد
بن سلمة بن کهیل ،عن المغیرة بن عبداهلل الیشکری ،عن قیس بن ابیحازم عن خباب قال اتیت

رسولاهلل ...هذا حدیث صحیحاالسناد و لمیخرجاه (.)292 /9
ذهبی این حدیث را ازنوع صحیح را دانسته است؛ درصورتی که درمیان رواتش ،محمد بن
سلمه بن کهیل نیز حضور دارد.
 . - -3مثال سوم

نمونۀ دیگر ،حدیثی است که حاکم دربارۀ مناقب اهل رسولاهلل (ص) نقل کرده است .در این
باب ،حاکم ،شأننزول آیۀ تطهیر را با چندین سند نقل کرده و ذهبی بر یکی از این اسناد ،اشکال
وارد کرده است .این حدیث بدین شرح است:
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کتب الی ابواسماعیل محمد بن النحوی یذکر ان الحسن بن عرفة حدثهم قال :حدثنی علی بن
ثابت الجزری ،ثنا بکیر بن مسمار مولی عامر بن سعد ،سمعت عامر بن سعد یقول :قال سعد:
نزل علی رسولاهلل الوحی فادخل علیا و فاطمة و ابنیهما تحت ثوبه ثم قال« :اللهم هوالء اهلی

و اهلبیتی» (حاکم نیشابوری2292 ،ق.)243 /9 :
شایان ذکر است که حدیث کسا را مسلم (م( )212 .ابنحبان2222 ،ق )292 /8 :و ترمذی
(ترمذی ،بیتا )92 /4 :و بیهقی (بیهقی ،بیتا )242 /2 :نیز نقل کردهاند.
ذهبی ذیل این حدیث گفته است« :دربارۀ وثاقت علی و بکیر ،اختالف است» .برای روشن-
ترشدن شخصیت این دو نفر ،الزم است به گفتههای دیگر رجالیان مراجعه شود.
ابنسعد ،علی بن ثابت الجزری را ثقه و صدوق معرفی کرده (ابنسعد ،بیتا )992 /8 :و
ابنمعین وی را ثقه دانسته است (ابنمعین ،بیتا .)281 :عجلی (م )212 .وی را ثقه معرفی کرده
(عجلی2224 ،ق )242 /2 :و رازی (م )928 .وی را ازمنظر رجالیان ،ثقه دانسته است (رازی،
2342م .)288 /1 :ابنحبان نام او را درشمار روات ثقه آورده (ابنحبان2939 ،ق )241 /2 :و ذهبی
درمعرفی وی گفته است« :احمد و ابنمعین و ابوحاتم ،حدیث وی را قبول کردهاند؛ ولی ازدی وی را

ضعیف خوانده است» (ذهبی ،بیتا ب .)221 /9 :ابنحجر عسقالنی هم (م )242 .تضعیف وی
ازسوی ازدی را بدون دلیل دانسته است (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق.)123 /2 :
بررسی نظرهای یادشده نشان میدهد که بیشتر رجالیان ،وی را توثیق کردهاند و تنها ازدی ،آن
هم بدون دلیل ،بهگفتۀ ابنحجر ،وی را تضعیف کرده است.

نکتۀ قابل توجه ،آن است که از همین شخص ،یعنی علی بن ثابت ،حدیثی دیگر در مستدرک
در «کتابالفتن و المالحم» نقل شده که ذهبی ،آن را صحیح دانسته است .این حدیث بدین شرح
است:
اخبرنی احمد بن جعفر القطیعی ،ثنا عبداهلل بن احمد بن حنبل ،حدثنی ابی ،ثنا علی بن ثابت،
حدثنی عبدالحمید بن حفص ،حدثنی ابی ،عن علباء السلمی قال :سمعت النبی یقول« :التقوم

الساعه اال علی حثاله الناس» .هذا حدیث صحیحاالسناد و لمیخرجاه (.)422 /2
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البته در این حدیث ،باید دربارۀ علی بن ثابت دقتی ویژه صورت گیرد که آیا وی همان علی بن
ثابت الجزری ،راوی حدیث پیشین است یا خیر .بخاری دربارۀ علی بن ثابت الجزری نوشته است:
«از عبدالحمید بن جعفر و عبدالرحمان بن نعمان حدیث نقل کرده است .علی بن حجر گفته است“ :کنیه

اش ابوالحسن است و اصالتاً خراسانی است؛ ولی در بغداد ساکن بوده است”» (بخاری ،بیتا.)212 /1 :
در حدیث یادشده ،نام شیخ و استادِ علی بن ثابت ،عبدالحمید بن حفص آورده شده و احتماالً
در نسخهبرداری ،اشتباهی صورت گرفته است؛ چون نام شیخ علی بن ثابت -همانطور که گفتیم-
عبدالحمید بن جعفر و کنیۀ وی ابوحفص است؛ چنانکه بخاری نیز درمعرفی وی گفته است:
«عبدالحمید بن جعفر بن عبداهلل بن الحکم بن رافع بن سنان ابوحفص االوسی االنصاری المدینی»
(بخاری ،بیتا .)42 /1 :رازی نیز کنیۀ وی را ابوحفص آورده است (رازی2342 ،م.)22 /1 :
ابنحبان هم کنیۀ ابوحفص را برای وی ذکر کرده است (ابنحبان2222 ،ق)222 :؛ پس مشخص
شد که کنیۀ عبدالحمید بن جعفر ،ابوحفص است.
از طرف دیگر ،همین حدیث عیناً با همین افراد و همین الفاظ ،در مسند احمد بن حنبل -با
توجه به اینکه یکی از روات این حدیث در مستدرک حاکم ،احمد بن حنبل است -نقل شده
است .حدیث بدین شرح است« :حدیث علباء :حدثنا عبداهلل ،حدثنی ابی ،ثنا علی بن ثابت ،قال حدثنی
عبدالحمید بن جعفر االنصاری عن ابیه عن علباء السلمی قال ان رسول اهلل یقول“ :التقوم الساعه اال علی

حثاله الناس”» ( .)233 /9بخاری نیز همین حدیث را از علی بن ثابت از عبدالحمید بن جعفر از
پدرش از علباء نقل کرده است (بخاری ،بیتا.)88 /8 :
با توجه به وجود این شواهد ،مشخص میشود که راوی حدیثِ مستدرک ،عبدالحمید بن
جعفر ابوحفص بوده و طی نسخهبرداریها ،به عبدالحمید بن حفص تصحیف شده است .ازبین سه
«علی بن ثابت» که درمیان روات وجود دارد ،علی بن ثابت الجزری از عبدالحمید بن جعفر ،بهگفتۀ
بخاری ،حدیث نقل کرده است؛ بنابراین ،راوی حدیث یادشده در مستدرک ،همان علی بن ثابت
الجزری است که ذهبی وی را ذیل روایت آیۀ تطهیر تضعیف کرده است؛ ولی در حدیث «التقوم

الساعه اال علی حثاله الناس» ،از وی ایرادی نگرفته و حدیث را صحیح دانسته است.
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دومین راویای که در این حدیث ،ذهبی از وی ایراد گرفته ،بکیر بن مسمار است که در
وثاقت وی ،درمیان اهل سنت ،بحث وجود دارد .بخاری دربارۀ وی گفته است« :دربارۀ وی
نظراتی مطرح است» (بخاری ،بیتا .)224 /2 :نظر ذهبی دربارۀ بکیر ،صحیح است .بکیر ،شخصی
است که سخنانی گوناگون دربارهاش مطرح است و برخی رجالیان ،وی را رد کرده و گروهی نیز
توثیقش کردهاند؛ پس شاهدمثال ما در این حدیث ،ایرادی بود که ذهبی دربارۀ علی بن ثابت
گرفته بود و دربارۀ آن بحث شد.
 . - -4مثال چهارم

نمونۀ دیگر از این دسته احادیث ،حدیثی است که در باب «ذکر مناقب فاطمه بنت رسولاهلل» نقل
شده و در آن ،حدیثی بدین شرح آمده است:
اخبرنا ابوعبداهلل محمد بن احمد بن بطه االصبهانی ،ثنا عبداهلل بن محمد بن زکریا االصبهانی ،ثنا
اسماعیل بن عمرو البجلی ،ثنا االجلح بن عبداهلل الکندی ،عن حبیب بن ثابت ،عن عاصم بن
ضمره ،عن علی -رضی اهلل عنه -قال :اخبرنی رسول اهلل ان اول من یدخل الجنه انا و فاطمه و

الحسن و الحسین .قلت یا رسولاهلل فمحبونا؟ قال :من ورائکم .صحیحاالسناد و لمیخرجاه (/9
.)212
ابنعساکر (م )482 .نیز این حدیث را درب حسین بن علی بن ابیطالب (ع) آورده است
(ابنعساکر2224 ،ق.)213 /22 :
ذهبی ذیل این حدیث نوشته است« :اسماعیل و شیخش و عاصم تضعیف شدهاند و حدیث،
منکر است و قلب انسان به جعلیبودن این حدیث گواهی میدهد».
با رجوع به منابع رجالی درمییابیم که عموم رجالیان اهل سنت ،اسماعیل بن عمرو و شیخ وی،
اجلح بن عبداهلل را تضعیف کردهاند و در این باب ،نیازی به توضیح نیست؛ اما دربارۀ عاصم بن
ضمره باید به نکات زیر توجه شود:
ذهبی گفته است وی تضعیف شده است؛ اما این شخص در منابع رجالی ،معموالً توثیق شده
است .ابنسعد وی را توثیق کرده (ابنسعد ،بیتا )222 /1 :و عجلی وی را تابعی ثقه دانسته است
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(عجلی2224 ،ق .)3 /2 :رازی گفته است ابنمدینی وی را توثیق کرده است (رازی2342 ،م/1 :
 .)924ابنمعین نیز وی را توثیق کرده است (ابنعدی2223 ،ق .)222 /4 :ذهبی او را ازقول
ابنمدینی و نسایی توثیق کرده است (ذهبی2229 ،ق ب .)423 /2 :ابنحجر نیز وی را ثقه دانسته
است (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق)82 /2 :؛ اما ابنحبان وی را تضعیف کرده است (ابنحبان ،بیتا:
.)224 /2
بدین ترتیب ،کامالً روشن است که غیراز ابنحبان ،بقیۀ رجالیان وی را توثیق کردهاند؛ درحالی
که ذهبی گفته است« :اسماعیل و شیخش و عاصم تضعیف شدهاند».
ازطرف دیگر ،از عاصم ،غیراز روایت یادشده ،چندین روایت در غیر باب فضایل اهلبیت (ع)
در مستدرک حاکم روایت شده که ذهبی بعضی از آنها را صحیح دانسته است؛ مثالً در کتاب
التفسیر ،دربارۀ تفسیر سورۀ همزه ،حدیثی از عاصم از امام علی (ع) نقل شده و ذهبی ،آن حدیث
را صحیح دانسته است ()429 /2؛ در کتاب الفتن و المالحم ،عاصم حدیثی را از امام علی (ع) نقل
کرده و ذهبی آن را صحیح دانسته است (.)222 /2
بنابراین ،ذهبی ذیل باب فضایل اهلبیت (ع) ،عاصم را برخالف سخن بیشتر رجالیان تضعیف
کرده است؛ ولی روایتهای وی را در غیر باب فضایل اهلبیت (ع) پذیرفته و صحیح دانسته است.
 . - -5مثال پنجم

حاکم در باب مناقب امام علی (ع) ،حدیثی را بدینگونه نقل کرده است:
حدثنا عبدان بن یزید بن یعقوب الدقاق من اصل کتابه ،ثنا ابراهیم بن الحسین بن دیزیل ،ثنا
ابو نعیم ضرار بن صرد ،ثنا معتمر بن سلیمان ،قال سمعت ابی یذکر عن الحسن ،عن انس بن

مالک ان النبی قال لعلی« :انت تبین المتی ما اختلفوا فیه بعدی» (.)292 /9
ابنعساکر (ابنعساکر2224 ،ق )928 /22 :و متقی هندی (م 384 .یا ( )388متقی هندی،
2223ق )124 /22 :نیز این حدیث را نقل کردهاند.
ذهبی ذیل این حدیث نوشته است« :این حدیث را باید ضرار وضع کرده باشد .ابنمعین وی را
کذاب میداند».
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با مراجعه به کتابهای رجالی درمییابیم ضرار ،ضعیف است و ضعف وی تقریباً اجماعی
است .نسایی (م )929 .وی را متروکالحدیث معرفی کرده (نسایی2221 ،ق )231 :و عقیلی ازقول
بخاری نقل کرده که دربارۀ ضرار گفته است وی متروکالحدیث است (عقیلی2222 ،ق/2 : :
 .)222رازی از یحیی بن معین نقل کرده که وی گفته است« :در کوفه ،دوکذاب هستند :ابونعیم
نخعی و ابونعیم ضرار بن صرد» و ابوحاتم گفته است« :ضرار ،صدوق است که حدیثش نوشته می-
شود؛ ولی به آن احتجاج نمیشود» (رازی2342 ،م .)214 /2 :ابنحبان وی را تضعیف کرده
(ابنحبان ،بیتا )922 /2 :و ابنعدی وی را ازنظر ابنحماد ،متروکالحدیث معرفی کرده است
(ابنعدی2223 ،ق .)222 /2 :ابنحجر پساز نقل برخی اقوال باال گفته است« :دارقطنی وی را
تضعیف کرده است و ساجی وی را صاحب احادیث منکر دانسته و ابنقانع وی را ضعیف و شیعه
دانسته است» (ابنحجر عسقالنی2222 ،ق.)222 /2 :
با توجه به نظرهای گفتهشده میتوان نتیجه گرفت رجالیان بهاتفاق ،وی را تضعیف کردهاند و
تنها ابوحاتم وی را صدوق خوانده است؛ با این حال ،او نیز تصریح کرده که به احادیث ضرار
احتجاج نمیشود .ازسوی دیگر ،از همین ضرار بن صرد ،حدیثی دیگر هم در مستدرک ،در باب
مناقب ابیبکر بدین شرح آمده است:
حدثنا ابومحمد المزنی و ابوسعید الثقفی قاال ،ثنا محمد بن عبداهلل الحضرمی ،ثنا ضرار بن
صرد ،ثنا شریک ،عن االعمش ،عن عمرو بن مره ،عن عبداهلل بن سلمه ،عن عبیده السلمانی،
عن عبداهلل بن مسعود قال :کنا عند النبی فقال النبی« :یطلع علیکم رجل من اهل الجنه» فاطلع

ابوبکر فسلم ثم جلس (.)81 /9
ذهبی این حدیث را بنابر شرط مسلم ،صحیح دانسته است.
 . - -6مثال ششم

نمونۀ دیگر از این دسته ،حدیثی است که حاکم درمنقبت امام علی (ع) با سند زیر نقل کرده است:
«حدثنی ابوقتیبه سالم بن الفضل اآلدمی بمکه ،ثنا محمد بن عثمان بن ابیشیبه ،ثنا عمی ابوبکر ،ثنا علی بن
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ثابت الدهان ،ثنا الحکم بن عبدالملک ،عن الحارث بن حصیره ،عن ابیصادق ،عن ربیعه بن ناجد ،عن

علی -رضی اهلل عنه -قال :دعانی رسولاهلل فقال“ :یا علی ان فیک من عیسی مثال.)292 /9( »”...
این حدیث را احمد بن حنبل (ابنحنبل ،بیتا )212 /2 :و متقی هندی (متقی هندی2223 ،ق:
 )129 /22نیز نقل کردهاند .ذهبی ذیل این حدیث نوشته است« :ابنمعین ،حکم را واهیالحدیث
میداند».
با مراجعه به کتابهای رجالی درمییابیم بیشتر رجالیان اهل سنت ،حکم را تضعیف کردهاند.
عقیلی وی را ضعیف دانسته (عقیلی2222 ،ق )248 /2 :و رازی نیز ازقول یحیی بن معین ،تعبیر
«لیس بشی» را -که از الفاظ جرح است -دربارۀ وی بهکار برده و به نقل از ابوحاتم ،وی را
مضطربالحدیث معرفی کرده و گفته است وی در حدیث ،قوی نیست (رازی2342 ،م.)222 /9 :
ابنحبان نیز وی را تضعیف کرده (ابنحبان ،بیتا )222 /2 :و ابنحجر دربارۀ او گفته است:
«ضعیف است» (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق .)292 /2 :نسایی دربارۀ وی گفته« :لیس بالقوی»
(نسایی2221 ،ق )214 :و تنها عجلی در معرفهالثقات ،وی را ثقه معرفی کرده است (.)922 /2
با توجه به مطالب گفتهشده ،مشخص میشود غیراز عجلی ،بقیه وی را تضعیف کردهاند؛ ولی
همین حکم در حدیثی دیگر بدین شرح آمده و ذهبی آن را صحیح دانسته است« :اخبرنا ابوالنضر
الفقیه ،ثنا عثمان بن سعید الدارمی ،ثنا الحسن بن بشر البجلی ،ثنا الحکم بن عبدالملک ،عن قتاده ،عن قیس

بن عباده قال :شهدت المدینه فلما اقیمت الصاله»...؛ سپس حدیثی را درفضیلت مهاجران و انصار نقل
کرده است (.)929 /9
ذهبی ذیل این حدیث نوشته است« :حکم در نقل این حدیث ،تنها و متفرد است و حدیث،
صحیح است».
 . -تعارض نظرهاي ذهبي با آراي ديگر رجالیان اهل سنت

دستۀ دوم ،احادیثی هستند که ذهبی یا یکی از روات ،آنها را تضعیف و حذف کردهاند؛ درحالی
که دیگر رجالیان متقدم بر وی ،همان راوی را توثیق کردهاند .در برخی موارد ،ایرادهایی بر
حدیث گرفته شده که متقن بهنظر نمیرسند .در اینجا ،برخی موارد آن را ذکر میکنیم:
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 . - -دستۀ اول

ذهبی در باب مناقب اهلبیت (ع) ،موارد زیادی را بدون ذکر علت حذف کرده است؛ درحالی که
هیچ ایراد سندی نداشتهاند؛ مانند موارد زیر:
حدثنا ابوالعباس محمد بن یعقوب ،ثنا العباس بن محمد الدوری ،ثنا عثمان بن عمر ،ثنا
اسرائیل ،عن میسره بن حبیب ،عن منهال بن عمرو ،عن عایشه بنت طلحه ،عن عایشه
امالمؤمنین قالت :مارایت احدا کان اشبه کالماً و حدیثاً برسول اهلل من فاطمه و کانت اذا دخلت
علیه قام الیها فقبلها و رحب بها و اخذ بیدها فاجلسها فی مجلسه و کانت هی اذا دخل علیها
رسول اهلل قامت الیه مستقبله و قبلت یده .هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لمیخرجاه

(.)282 /9
این حدیث را بیهقی (بیهقی ،بیتا )222 /8 :و ابنحبان (ابنحبان2222 ،ق )229 /24 :و
ابنعبدالبر (م( )219 .ابنعبدالبر ،بیتا )2231 /2 :نیز نقل کردهاند؛ ولی ذهبی این حدیث را از
کتاب تلخیص خود حذف کرده است.
بهنظر میرسد منشأ عملکرد ذهبی در حذف برخی احادیث از مستدرک و ذکرنکردن آنها
در تلخیصالمستدرک ،بدین سبب بوده است که وی آنها را بهقدری ضعیف میدانسته که نیازی
به توضیحدادن دربارۀ آنها نمیدیده است؛ بنابراین ،روایت را حذف میکرده است .ضعف
حدیث یادشده نیز ازدید ذهبی ،تاحدی روشن است که نیازی به توضیحدادن دربارۀ ضعف آن
احساس نکرده و حدیث را حذف کرده است.
بررسی روات این حدیث نشان میدهد که آیا ضعفی در این حدیث وجود دارد یا خیر.
دربارۀ منزلت و وثاقت عایشه ،همسر پیامبر (ص) ،درمیان اهل سنت ،هیچگونه بحثی وجود
ندارد.
راوی بعدی ،عایشه بنت طلحه ،از راویان حدیث در صحیح بخاری (222ق،223 /2 ،222 /2 :
 )222 /9و صحیح مسلم (بیتا )222 /8 ،243 /9 :است که فقط از عایشه ،همسر پیامبر (ص) ،در
این دو کتاب ،حدیث نقل کرده است؛ بنابراین وی موردوثوق بخاری و مسلم است و به این
ترتیب ،وثاقت او نیز روشن میشود.
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اسرائیل و میسره بن حبیب و منهال بن عمرو نیز موردتأیید رجالیان هستند .خودِ ذهبی نیز
حدیثی دیگر را که از همین سه راوی در مستدرک ذکر شده ،صحیح دانسته است .سند حدیث
بدین شرح است « :حدثنا ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل الزاهد االصبهانی ،ثنا احمد بن مهران ،ثنا عبیداهلل بن
موسی ،ثنا اسرائیل ،عن میسره بن حبیب ،عن المنهال بن عمرو ،عن قیس بن السکن االسدی ،قال :دخل

عبداهلل بن مسعود.)222 /2( »...
با توجه به این حدیث ،مشخص میشود هرسه راوی یادشده ،موردتأیید ذهبی بودهاند؛ زیرا وی
این حدیث را صحیح دانسته است .دربارۀ این سه راوی ،دیگر رجالیان هم نظر موافق داشتهاند.
مزی (م )822 .دربارۀ منهال بن عمرو ،بهصورت کامل توضیح داده و گفته است« :یحیی بن معین و
نسایی و عجلی و دارقطنی و ابنحبان وی را ثقه و صدوق دانستهاند و فقط نقل شده است که شعبه
از خانۀ وی صدای غنا شنیده است و به همین دلیل ،از وی روایت نکرده است» مزی2221 ،ق/22 :
.)482
عجلی ،میسره بن حبیب را ثقه دانسته (عجلی2224 ،ق )921 /2 :و رازی ازقول یحیی بن معین
و نسایی ،وی را صدوق و ثقه خوانده است (رازی2342 ،م .)249 /2 :ابنحجر نیز وی را صدوق
خوانده است (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق.)292 /2 :
اسرائیلِ یادشده در سند حدیث ،به دالیلی که در ادامه میآید ،همان اسرائیل بن یونس است؛
چنانکه در سند حدیثی دیگر در مستدرک آمده است« :اخبرنا ابومحمد عبد اهلل بن اسحاق العدل
ببغداد ،ثنا یحیی بن جعفر بن الزبرقان ،ثنا زید بن حباب ،ثنا اسرائیل بن یونس ،عن میسره بن حبیب ،عن
المنهال بن عمرو ،عن زر ،عن حذیفه :انه صلی مع النبی« .)248 /2( »...هذا حدیث صحیح علی شرط

الشیخین و لمیخرجاه» .ذهبی نیز این حدیث را بنابر شرط شیخین ،صحیح دانسته است.
رازی درمعرفی میسره بن حبیب گفته است« :از وی ،ثوری و شعبه و حسن بن صالح و اسرائیل
و قیس روایت کردهاند» (رازی2342 ،م .)249 /2 :ابنماکوال (م 284 .یا  )221نیز روات وی را
ثوری ،شعبه و اسرائیل معرفی کرده است (ابنماکوال ،بیتا .)222 /2 :ابنحجر نیز درمعرفی وی
گفته است« :از وی ،اسرائیل و شعبه و ثوری و ...حدیث نقل کردهاند» (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق:
.)922 /22
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تا اینجا ،روشن شد که اسرائیل از میسره بن حبیب ،حدیث نقل میکرده است؛ چنانکه در
احادیث یادشده آوردیم و در نقلقول از رجالیان گفتیم؛ ولی نام کامل وی را میتوان از
تهذیبالکمال مزی بهدست آورد.
مزی در تهذیبالکمال ،نام افراد زیادی را که اسرائیل بن یونس از آنان حدیث نقل کرده،
آورده است و دربین آنها ،نام میسره بن حبیب نیز دیده میشود ()428 /2؛ همچنین در همین
کتاب ،نام افرادی را که از وی حدیث نقل کردهاند ،آورده است و درمیان آنها ،نام عثمان بن
عمر بن فارس ،راوی حدیث یادشده در مستدرک حاکم از اسرائیل نامبرده دیده میشود (/2
 .)422پساز نقل این موارد ،جای شکی باقی نمیماند که اسرائیل یادشده ،در سند حدیث حاکم،
همین اسرائیل بن یونس است .این اسرائیل نیز ازنظر رجالیلن اهل سنت ،ثقه است .عجلی وی را ثقه
دانسته است (عجلی2224 ،ق .)222 /2 :رازی وی را ازنظر یحیی بن معین و احمد بن حنبل و
نسایی ،ثقه دانسته است (رازی2342 ،م .)992 /2 :ظاهراً آنگونه که ذهبی گفته ،تنها ابنمدینی وی
را تضعیف کرده است (ذهبی2229 ،ق ب .)222 /2 :ذهبی دربارۀ وی گفته است« :وی حافظ ،امام
و حجت میباشد و از کسانی است که احادیث زیادی را حفظ داشته است و از بزرگان و مشایخ
اسالم بوده است» (ذهبی2229 ،ق الف .)944 /8 :این مطلب ،نشاندهندۀ آن است که ذهبی ،او را
صحیحالحدیث میدانسته است.
نفر بعدی ،عثمان بن عمر است .در کتابهای رجال ،با این نام ،از چند نفر یاد شده است ،ولی
بهدلیلی که درمعرفی اسرائیل بن یونس ،از تهذیبالکمال مزی آوردیم ،این عثمان که راوی
حدیث اسرائیل بوده ،عثمان بن عمر بن فارس بوده که عجلی وی را ثقه دانسته است (عجلی،
2224ق .)292 /2 :رازی نیز وی را ازنظر یحیی بن معین ،ثقه دانسته است (رازی2342 ،م)243 /1 :؛
همچنین ابنحبان (2939ق )242 /2 :و ابنحجر وی را ثقه دانستهاند (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق:
.)223 /8
عباس بن محمد الدوری ،حدود  242حدیث را در مستدرک حاکم نقل کرده است و
ابوالعباس محمد بن یعقوب هم شیخ حاکم است که از وی در مستدرک ،بیشاز هزار حدیث نقل
شده که موردتأیید ذهبی بوده است .ذهبی احادیث آنها را در مستدرک ،صحیح دانسته و ایرادی
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بر آنها نگرفته است؛ مثالً در کتاب االیمان مستدرک ،حدیثی با سند زیر نقل شده است« :حدثنا
ابوالعباس محمد بن یعقوب ،ثنا العباس بن محمد الدوری ،ثنا ابوالنضر ،عن اللیث بن سعد ،عن یزید بن

عبداهلل بن الهاد ،عن عمرو بن ابیعمرو ،عن المطلب ،عن عایشه ،قالت قال رسولاهلل .)222 /2( »...ذهبی
این حدیث را مطابق با شرط بخاری و مسلم ،صحیح دانسته است.
همانگونه که میبینیم ،همۀ روات این حدیث ،موردوثوق بودهاند و این ،یکی از روایتهایی
است که ذهبی آن را بدون دلیل حذف کرده است و پساز بررسی رجال حدیث ،روشن شد که
راویانش ثقه و صدوق بودهاند .حتی خود ذهبی نیز در جاهایی دیگر ،آنان را توثیق کرده است؛
ولی در باب فضایل اهلبیت رسول خدا (ص) ،این احادیث را رد کرده است.
 . - -دستۀ دوم

نمونۀ دیگر از این دسته احادیث ،حدیث مدینهالعلم است که ابنعبدالبر (ابنعبدالبر ،بیتا/9 :
 )2222و طبرانی (م( )912 .طبرانی ،بیتا )44 /22 :آن را نقل کردهاند .حاکم ،حدیث مدینهالعلم را
با سه سند نقل کرده است:
در شکل اول ،حاکم ،این حدیث را از ابوالصلت عبدالسالم بن صالح نقل کرده که بنابر نظر
عموم رجالیان اهل سنت ،وی از ضعفاست (.)298 /9
ذهبی ذیل حدیث اول نوشته است« :این حدیث وضع شده است .حاکم گفته است ابوالصلت
ثقه و امین میباشد؛ ولی من میگویم به خدا سوگند ،نه ثقه میباشد ونه امین».
ذیل حدیث دوم ( ،)298 /9ذهبی نوشته است« :احمد بن عبداهلل بن یزید حرانی در دروغ-
گویی ،شهره بوده است».
احمد بن عبداهلل بن یزید حرانی یکی از روات سومین سند حدیث مدینهالعلم است که حاکم
نقل کرده است .ذهبی ذیل حدیث دوم ،نخست ،به جرأت حاکم در صحیحخواندن این حدیث
اشاره کرده و سپس حدیث سوم را که در آن ،احمد بن عبداهلل ذکر شده ،نقد کرده است؛
بنابراین ،ذهبی با گفتن عبارت «از حاکم و جرأت وی در صحیحخواندن این حدیث و امثال این
دست احادیث باطل تعجب میکنم» ،قصد داشته است حدیث دوم را رد کند؛ زیرا این گفتار وی
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ذیل حدیث دوم نیز آمده است؛ اما چون نتوانسته است هیچیک از رجال سند دوم را نقد کند ،این
عبارت را آورده است؛ پس تا اینجا ،ذهبی حدیث اول و سوم را بهدلیل ضعف روات ،تضعیف
کرده است و ایرادی بر وی وارد نیست؛ اما دربارۀ حدیث دوم ،هیچ ایرادی نگرفته است؛ بلکه
فقط از جرأت حاکم در صحیحخواندن اینگونه احادیث تعجب کرده است .در ادامه ،نخست،
سند و حدیث دوم را نقل و سپس تکتک رجال آن را بررسی میکنیم:
حدثنا بصحه ما ذکره االمام ابوزکریا ،ثنا یحیی بن معین ،ثنا ابوالحسین محمد بن احمد بن
تمیم القنطری  ،ثنا الحسین بن فهم ،ثنا محمد بن یحیی بن الضریس ،ثنا محمد بن جعفر الفیدی،
ثنا ابومعاویه ،عن االعمش ،عن مجاهد ،عن ابنعباس قال :قال رسولاهلل« :انا مدینهالعلم و

علی بابها فمن اراد المدینة فلیأت الباب» (.)298 /9
ابوزکریا ،یحیی بن محمد بن یحیی الذهلی الشهید و از مشایخ حاکم است .حاکم از وی در
مستدرک 241 ،حدیث نقل کرده و و موردوثوق بوده است .جایگاه یحیی بن معین هم مشخص
است .محمد بن احمد بن تمیم قنطری ،از مشایخ حاکم است که از وی احادیث زیادی را نقل
کرده است و رجالیان ذیل شرححال وی ،جرحی ننوشتهاند و موردوثوق بوده است.

نفر بعدی ،حسین بن فهم است .وی از اصحاب محمد بن سعد ،مؤلف کتاب طبقاتالکبری
بوده است .ذهبی ازقول ابنکامل ،دربارۀ وی آورده است« :وی در علوم ،آشنا به فنون بوده است،
احادیث زیادی را حفظ داشته و در معرفت رجال هم کثیرالحفظ بوده است» (ذهبی ،بیتا الف/2 :
)122؛ همچنین ذهبی دربارۀ وی گفته است« :وی حافظ ،عالمه ،آشنا به نسب و اخباری بوده
است» (ذهبی2229 ،ق الف)228 /29 :؛ بنابراین ،ازنظر ذهبی ،وی فردی ثقه بوده و عالوهبر آن،
جرحی نیز دربارۀ وی ذکر نشده است.
نفر بعد ،محمد بن یحیی بن ضریس است که رازی وی را صدوق دانسته است (رازی2342 ،م:
 .)222 /2از دیگر رجالیان نیز جرحی دربارۀ وی گزارش نشده است.
محمد بن جعفر الفیدی را ابنحجر مقبول دانسته است (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق )19 /2 :و
جرحی دربارۀ وی نرسیده است.
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ابومعاویه ،اعمش ،مجاهد و ابنعباس نیز همگی از رجال بخاری و مسلم هستند؛ بدین ترتیب،
تمام افراد حدیث دوم حاکم ،موثقاند.
 . - -3دستۀ سوم

نمونۀ دیگر ،حدیثی است که حاکم درتفسیر سورۀ توبه ،درمنقبت امیرالمؤمنین علی (ع) با سند زیر
نقل کرده است:
حدثنی الحسن بن محمد بن اسحاق االسفراینی ،ثنا عمیر بن مرداس ،ثنا عبداهلل بن بکیر
الغنوی ،ثنا حکیم بن جبیر ،عن الحسن بن سعد مولی علی ،عن علی -رضی اهلل عنه ...-فقال
رسولاهلل« :اما ترضی انتکون منی بمنزله هارون من موسی اال انه ال نبی بعدی ...فان المدینه

التصلح اال بی او بک» .هذا حدیث صحیحاالسناد و لمیخرجاه (.)918 /2
ذهبی ذیل این حدیث گفته است« :چطور این حدیث ،صحیح است؛ درصورتی که عالئم
وضع ،در آن آشکار است و در سندش ،عبداهلل بن بکیر غنوی -که منکرالحدیث است -و حکیم
بن جبیر -که ضعیف و رافضی است -آمده است؟».
ضعیفبودن و رافضیبودن حکیم بن جبیر ،با مراجعه به منابع رجالی اهل سنت ،آشکارا
دریافت میشود و بر این قسمت از گفتار ذهبی ،ایرادی وارد نیست؛ ولی نظر ذهبی دربارۀ عبداهلل
بن بکیر باید بررسی شود .با مراجعه به منابع رجالی درمییابیم رجالیان ابنبکیر را توثیق کردهاند و
جرحی را بر وی وارد نمیدانند .ابنحبان ،عبداهلل بن بکیر غنوی را ثقه دانسته است (ابنحبان،
2939ق .)994 /2 :ابنعدی دربارۀ وی گفته است« :برای عبداهلل بن بکیر ،احادیثی است که وی
درنقل آنها منفرد است که از محمد بن سوقه و غیره نقل کرده است و ندیدم که متقدمین دربارۀ
وی کالمی گفته باشند» (ابنعدی2223 ،ق)242 /2 :؛ بدین ترتیب ،احادیث وی را مقبول دانسته
است .ذهبی دربارۀ وی گفته است« :ابوحاتم دربارۀ وی گفته است :از شیعیان است و ساجی وی را
از اهل صدق معرفی کرده؛ ولی وی را قوی ندانسته است و ابنعدی برای وی ،احادیث منکری را
ذکر کرده است» (ذهبی ،بیتا ب.)933 /2 :
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درتحلیل گفتار ذهبی میتوان گفت ابوحاتم ،عبداهلل بن بکیر را از شیعیان دانسته است؛ ولی به
صداقت و ثقهبودن وی ایرادی وارد نکرده است و رجال زیادی هم در کتاب مستدرک وجود
دارند که مسلّماً شیعه هستند؛ اما احادیثشان اعتماد میشود و صِرف شیعهبودن ،باعث جرح راوی
نمیشود .ساجی نیز وی را صدوق دانسته است .در قسمت بعد ،ذهبی گفتار ابنعدی را نقل کرده
که برای وی ،احادیثی منکر ذکر کرده است .گفتار ابنعدی را هم قبلاز ذهبی نقل کردهایم و
گویا ذهبی به قسمت آخر گفتار ابنعدی توجهی نکرده است؛ بدین شرح که وی پساز نقل دو
حدیث که عبداهلل بن بکیر در نقل وی منفرد است ،دربارۀ وی گفته است« :و ندیدم که متقدمین
دربارۀ وی کالمی گفته باشند»؛ به این ترتیب ،ابنعدی جرحی را بر وی وارد نکرده است .درواقع،
ذهبی ،ابنبکیر را براساس گفتار ابنعدی ،منکر دانسته است؛ ولی خود ابنعدی دربارۀ وی جرحی
وارد نکرده است و سرانجام ،از گفتار ذهبی ،این نتیجه حاصل میشود که خود ذهبی به
منکرالحدیثبودن اشاره کرده است و این مسئله ،و مبنایی از گفتار رجالیان ندارد.
 . -3تشديد ضعف دربارۀ برخي روات

دستۀ سوم ،احادیثی هستند که در آنها ،ذهبی در ضعف برخی روات ،افراط کرده و فراتر از آنچه
دیگر رجالیان گزارش کردهاند ،نظر داده است و صفتهایی را برای راویان حدیث ذکر کرده که
به هیچیک از آنان مرتبط نیست:
 . -3-نمونۀ اول

مثالً حاکم حدیث زیر را نقل کرده است:
حدثنا لؤلؤ بن عبداهلل المقتدری فی قصر الخلیفه ببغداد ،ثنا ابوالطیب احمد بن ابراهیم بن
عبدالوهاب المصری بدمشق ،ثنا احمد بن عیسی الخشاب بتنیس ،ثنا عمرو بن ابیسلمه ،ثنا
سفیان الثوری ،عن بهز بن حکیم ،عن ابیه ،عن جده قال :قال رسولاهلل« :لمبارزه علی بن

ابیطالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه» (ج  ،9ص .)92
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خطیب بغدادی (م )219 .نیز این حدیث را نقل کرده است (خطیب بغدادی ،بیتا.)23 /29 :
ذهبی ذیل این حدیث گفته است« :خداوند روی رافضی را که این حدیث را بهدروغ ،به رسول
خدا افترا زده ،زشت گرداند» .همانطور که میبینیم ،ذهبی در اینجا ،به وجود فرد یا افرادی
رافضی در سند حدیث اشاره کرده است؛ ولی از کسی نام نبرده است .در ادامه ،تکتک رجال
حدیث را معرفی میکنیم تا مشخص شود آیا فرد رافضی در سلسلۀ روات وجود دارد یا خیر.
نخستین فرد این سلسلۀ سند ،معاویه بن حیده است که فرزندش ،حکیم بن معاویه از وی و بهز
بن حکیم از پدرش حکیم نقل کرده است.
معاویه بن حیده از اصحاب پیامبر (ص) بوده است و ابنعبدالبر نام وی را درشمار اصحاب
ذکر کرده و سپس گفته است« :از یحیی بن معین دربارۀ روایت بهز بن حکیم از پدرش از جدش
سؤال شد که یحیی درجواب ،آن را حمل به صحت و وثاقت کرده است» (ابنعبدالبر ،بیتا/9 :
 .)2221محمد بن سعد دربارۀ معاویه ،جد بهز گفته است« :وی محضر پیامبر را درک کرده و از
پیامبر دربارۀ مسائلی سؤال کرده و احادیثی نقل کرده است» (ابنسعد ،بیتا .)94 /8 :روشن است که
اهل سنت ،اصحاب رسول خدا (ص) را موثق میشمارند و جرحی را بر آنها وارد نمیدانند .این
مسئله دربارۀ معاویخ بن حیده هم قابل تسری است.
حکیم بن معاویه ،یکی دیگر از این افراد است و عجلی از وی با تعبیر «تابعی ثقه» یاد کرده
است (عجلی2224 ،ق .)922 /2 :ابنحبان وی را ثقه دانسته است (ابنحبان2939 ،ق )212 /2 :و
ابنحجر نیز وی را صدوق دانسته است (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق.)294 /2 :
فرد دیگر ،بهز بن حکیم است .رازی دربارۀ او ازقول یحیی بن معین و علی بن مدینی نقل کرده
است که آنها بهز را ثقه میدانستند و ابازرعه دربارۀ وی گفته است« :بهز بن حکیم ،صالح است؛
ولی مشهور نیست» (رازی2342 ،م .)292 /2 :ذهبی دربارۀ بهز گفته است« :وی توثیق شده است» و
از ابنعدی نقل کرده است« :از او حدیث منکری ندیده است» (ذهبی2229 ،ق ب.)281 /2 :
ابنحجر وی را صدوق معرفی کرده است (ابنحجر عسقالنی2224 ،ق.)293 /2 :
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سفیان ثوری از دیگر افراد در این حوزه است .متقنبودن وی ازنظر اهل سنت ،مشخص است و
نیازی به بررسی نظر رجالیتن دربارۀ وی نیست و قطعاً شامل روافض (نقدی که ذهبی بر سند
حدیث گرفته است) نمیشود.
عمرو بن ابیسلمه از رجال بخاری و مسلم است .بخاری در صحیح ،از وی دو حدیث (23 /2
و  )82و مسلم در صحیح ،از وی یک حدیث ( )212 /9نقل کرده است .ابنحبان وی را ثقه دانسته
است (ابنحبان2939 ،ق .)222 /2 :ذهبی دربارۀ وی نوشته است« :عمرو بن ابیسلمه ،امام و حافظ
و صدوق است» (ذهبی2229 ،ق الف .)229 /22 :برخی هم وی را جرح کردهاند؛ ازجمله عقیلی
که دربارۀ وی گفته است« :در حدیث وی وَهم است» (عقیلی2222 ،ق .)282 /9 :رازی دربارۀ وی
گفته است« :یحیی بن معین ،عمرو بن ابیسلمه را ضعیف میداند» (رازی2342 ،م .)294 /1 :ذهبی
دربارۀ وی گفته است« :عدهای وی را توثیق کردهاند و ابوحاتم گفته است که به حدیثش احتجاج
نمیشود» (ذهبی2229 ،ق ب)88 /2 :؛ پس دربارۀ وی ،عدهای به وثوق معتقدند و عدهای او را
ضعیف پنداشتهاند؛ ولی هیچیک از رجالیان ،وی را رافضی معرفی نکردهاند؛ البته این نکته را هم
باید درنظر داشت که وی از روات بخاری و مسلم بوده و همین مسئله ،امتیازی عمده در توثیق وی
بهشمار میرود.
فرد دیگر در این حوزه ،احمد بن عیسی خشاب است .عموم رجالیان اهل سنت وی را معروف
در نقل عجایب دانستهاند و ابنحبان دربارۀ وی گفته است« :وی مجهوالت و مسائل منکری روایت
کرده که بهنظر من ،وقتی وی در نقل آنها منفرد است ،احتجاج به آنها صحیح نیست و وی همان
کسی است که حدیث «االمناء عند اهلل ثالثه أنا و جبریل و معاویه» را نقل کرده است» (ابنحبان،
بیتا .)221 /2 :روشن است که ناقل چنین حدیثی هرگز نمیتواند رافضی باشد .ذهبی دربارۀ وی
تعبیر «لیس بعمده» را بهکار برده است (ذهبی ،بیتا ب .)42 /2 :ابنحجر نیز وی را به نقل احادیث
منکر و عجایب ،معروف دانسته است (ابنحجر عسقالنی2932 ،ق.)928 /9 :
ابوالطیب احمد بن ابراهیم بن عبدالوهاب المصری از دیگر افراد در این حوزه است .ذهبی در
شرححال وی ،مشایخ و ناقالن احادیثش را معرفی کرده و هیچگونه جرحی را شامل وی ندانسته
است (ذهبی2229 ،ق الف.)992 /24 :
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لؤلر بن عبداهلل المقتدری از دیگر افراد در این حوزه است .خطیب بغدادی درمعرفی وی نوشته
است« :هیچیک از شیوخ ما از وی یاد نمیکرد؛ مگر به نیکی» (خطیب بغدادی ،بیتا.)23 /29 :
ابنعساکر مشایخ و شاگردان وی را معرفی کرده و در پایان ،گفتار خطیب بغدادی را ذکر کرده
است (ابنعساکر2224 ،ق.)999 /42 :
پساز بررسی احوال رجال سند ،مشخص میشود باوجود آنکه افرادی ضعیف در سلسلۀ سند
وجود دارند ،هیچ فرد رافضی در این حدیث وجود نداشته است؛ بنابراین ،سخن ذهبی دربارۀ این
مسئله ،صحیح نیست.
 . -3-نمونۀ دوم

حدیثی دیگر که در این بخش میتوان بررسی کرد ،بدین شرح است:
حدثنا مکرم بن احمد بن مکرم القاضی ،ثنا جعفر بن ابی عثمان الطیالسی ،ثنا یحیی بن معین،
ثنا حسین االشقر ،ثنا جعفر بن زیاد االحمر ،عن مخول ،عن منذر الثوری ،عن ام سلمه ان النبی
(ص) کان اذا غضب لمیجتریء احد منا بکلمه غیر علی بی ابیطالب .هذا حدیث صحیح

االسناد و لمیخرجاه (.)222 /،9
ذهبی ذیل این حدیث نوشته است« :اشقر توثیق شده و ابنعدی وی را مورداتهام میداند و
درمورد جعفر بحث است».
شاهدمثال در این حدیث شخصیت روایی ،جعفر است که ذهبی گفته است دربارۀ وی بحث
است که آیا حدیثش موردوثوق است یا خیر .در حدیث یادشده ،دو راوی بهنام جعفر وجود دارد:
یکی جعفر بن ابیعثمان الطیالسی و دیگری جعفر بن زیاد االحمر .در ادامه ،گفتار رجالیان دربارۀ
این دو شخص آورده میشود.
جعفر بن ابیعثمان الطیالسی :خطیب بغدادی نام کامل وی را بهصورت جعفر بن محمد بن
ابیعثمان الطیالسی ذکر کرده است .وی راوی احادیث یحیی بن معین بوده و سپس وی را ثقه،
ثبت و حسنالحفظ معرفی کرده است (خطیب بغدادی ،بیتا .)238 /8 :ذهبی وی را با لفظ حافظ و
مجود توثیق کرده (ذهبی ،بیتا الف )121 /2 :و نیز باعنوان امام و یکی از اعالم و بزرگان معرفی
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کرده است (ذهبی2229 ،ق الف .)921 /29 :درکل ،در منابع رجالی ،جرحی دربارۀ وی دیده
نمیشود.
بدین ترتیب ،همانطور که در منابع رجالی آمده است ،جعفر بن ابیعثمان الطیالسی موردوثوق
بوده و خود ذهبی نیز در دیگر کتابهایش ،وی را با الفاظ امام ،حافظ ،مجود و احداالعالم ستوده
است؛ بنابراین ،گفتار ذهبی مبنیبر بحث رجالیان برسر جعفر ،بهیقین شامل وی نمیشود و مشخص
میشود که منظور ذهبی ،جعفر بن زیاد االحمر بوده که در ادامه ،نظرهای رجالیان دربارۀ وی
آورده میشود.
جعفر بن زیاد االحمر :عجلی وی را کوفی و ثقه معرفی کرده است (عجلی2224 ،ق.)213 /2 :
عقیلی وی را شیعی ،ثقه و صالحالحدیث معرفی کرده است (عقیلی2222 ،ق .)221 /2 :رازی وی
را ازقول احمد بن حنبل ،صالحالحدیث و ازقول ابازرعه ،صدوق معرفی کرده است (رازی،
2342م .)222 /2 :ابنعدی وی را ازجمله شیعیان کوفه و صالح در روایت کوفیان معرفی کرده
است (ابنعدی2223 ،ق .)229 /2 :ابنحجر وی را صدوق و شیعی معرفی کرده است (ابنحجر
عسقالنی2224 ،ق .)212 /2 :نسائی نیز وی را با لفظ «لیس به باس» توثیق کرده است (ابنحجر
عسقالنی2222 ،ق .)83 /2 :درکل تمام رجالیذن وی را توثیق کردهاند و تنها رجالیای که وی را
جرح کرده ،ابنحبان بوده که نام وی را در کتابالمجروحین آورده است و به نقل از یحیی بن
معین نیز به جرح وی پرداخته است ()229 /2؛ درحالی که در نقلقولی دیگر از یحیی بن معین
آمده است که وی جعفر بن زیاد االحمر را ثقه معرفی کرده است (رازی2342 ،م.)222 /2 :
بدین ترتیب ،همانطور که دیدیم ،بیشتر رجالیان اهل سنت ،جعفر بن زیاد االحمر را باوجود
شیعهبودن ،توثیق کردهاند و فقط ابنحبان و یحیی بن معین (در یکی از نقل قولهای منسوب به
وی) او را جرح کردهاند؛ درحالی که ذهبی گفته است« :درمورد وی بحث است»؛ به عبارت
دیگر ،ذهبی در اینجا نیز به تشدید ضعف پرداخته و باوجود اینکه بیشتر رجالیان ،جعفر بن زیاد
االحمر را صدوق خواندهاند ،ذهبی ادعا کرده است برسر وثاقت وی بحث است و آنطور که از
گفتار وی برمیآید ،روایتش را نمیتوان پذیرفت .نکتۀ مهم دیگر در این زمینه ،آن است که عموم
روات موثق در منابع رجالی اهل سنت ،دستکم ازسوی یک یا دو رجالی جرح و ازسوی بقیه
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توثیق شدهاند و این مطلب بهوضوح ،با مراجعه به کتابهای رجالی اهل سنت مشاهده میشود؛
حتی رجال صحیحین نیز که ازنظر اهل سنت ،بعداز کتاب خدا ،اصحّ کتب هستند -همه
موردوثوق قرار نگرفتهاند؛ بلکه روات بسیاری در صحیحین ،ازسوی تعدادی کم از رجالیان جرح
شدهاند؛ ولی با توجه به اینکه بیشتر رجالیان قائل به توثیق آنها بودهاند ،احادیثشان پذیرفته شده
است و اساساً بهندرت در منابع اهل سنت ،رواتی پیدا میشوند که ازسوی تمام رجالیان اهل سنت،
بهطور اجماعی ،موردوثوق باشند؛ البته دربارۀ اصحاب پیامبر (ص) ،مسئله متفاوت است؛ زیرا
اصحاب ازنظر اهل سنت ،اجماعاً موردوثوق قرار گرفتهاند و علتهایی جداگانه ازسوی رجالیان
اهل سنت دربارۀ صحابۀ پیامبر (ص) بیان شده است؛ بنابراین ،سخن ذهبی دربارۀ جعفر بن زیاد
احمر که گفته است وثاقتش جای بحث دارد ،دربارۀ بسیاری از روات دیگر نیز در سرتاسر
مستدرک حاکم دیده میشود؛ اما ذهبی در این مورد ،به تشدید ضعف پرداخته است تا صحت
سندی حدیث را ضعیف نشان دهد.
 .3نتیجهگیري
با توجه به انتقادهای ذهبی ،ذیل روایتهای فضایل اهلبیت (ع) میتوان گفت وی شیوهای یکسان
را در سراسر تلخیص مستدرک حاکم نیشابوری بهکار نبرده است؛ بلکه دربارۀ فضایل اهلبیت (ع)
سختگیریای ویژه داشته است؛ تا جایی که تعصب در آن ،مشهود است .اوج این تعصب در
مواردی است که وی احادیثی را که هیچگونه ضعف سندی ندارند ،بدون دلیل حذف کرده یا
بهعلتهایی غیرمنطقی که به هیچیک از رجال حدیث برنمیگردد ،حدیث را رد کرده است.
رویکرد دوگانۀ ذهبی به یک شخص ،از ارزش و وجاهت علمی در آرای وی کاسته است؛
بنابراین میتوان گفت ذهبی بهنوعی در ردّ احادیث فضایل اهلبیت (ع) کوشیده و در این زمینه،
تمام همت خود را بهکار گرفته است؛ اما چون روش وی مبنا و وجاهت علمی نداشته ،بسیاری از
نقدهایش بر اسناد احادیث فضایل اهلبیت (ع) ،مردود و از درجۀ اعتبار ساقط است.
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 بخاری ،محمد بن اسماعیل (2222ق) .صحیحالبخاري .بیروت :دارالفکر. 2221( ------------------ق) .التاريخالصغیر .بیروت :دارالمعرفه. ( ------------------بیتا) .التاريخالکبیر .بیجا :بینا. بیهقی ،احمد بن حسین (بیتا) .السننالکبري .بیروت :دارالفکر. ترمذی ،محمد بن عیسی (بیتا) .السنن .بیروت :دارالفکر. حاکم نیشابوری ،ابوعبداهلل (2292ق) .المستدرك علي الصحیحین .بیروت :دار الکتب العلمیه. -خطیب بغدادی ،احمد بن علی (بیتا) .تاريخ بغداد .بیروت :دار الکتب العلمیه.

 /222نقد آرای ذهبی ذیل روایتهای مستدرک حاکم دربارۀ فضایل اهلبیت (ع)

 ذهبی ،محمد بن احمد (2229ق الف) .سیر اعالم النبالء .بیروت :مؤسسهالرساله. 2229( ---------------ق ب) .الکاشف في معرفه من له روايه في كتب السته .جده:دارالقبله للثقافه االسالمیه.
 ( ---------------بیتا الف) .تذكرهالحفاظ .بیروت :دار احیاء التراث العربی. ( ---------------بیتا ب) .میزاناالعتدال .بیروت :دارالمعرفه. رازی ،عبدالرحمان بن ابیحاتم (2342م) .الجرح و التعديل .بیروت :دار احیاء التراث العربی. طبرانی ،سلیمان بن احمد (بیتا) .المعجمالکبیر .بیجا :بینا. عجلی ،احمد بن عبداهلل (2224ق) .معرفهالثقات .مدینه :مکتبهالدار. عقیلی ،محمد بن عمرو بن موسی (2222ق) .ضعفاءالعقیلي .بیروت :دار الکتب العلمیه. متقی هندی ،علی بن حسام (2223ق) .كنز العمال في سنن االقوال و االفعال .بیروت:مؤسسهالرساله.
 مزی ،ابیالحجاج یوسف (2221ق) .تهذيبالکمال في اسماءالرجال .بیروت :مؤسسه الرساله. مسلم نیشابوری ،ابنحجاج (بیتا) .صحیحالمسلم .بیروت :دارالفکر. -نسایی ،احمد بن علی بن شعیب (2221ق) .كتاب الضعفاء و المتروكین .بیروت :دارالمعرفه.

