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  چکیده

یکی از مسائل مطرح میان پژوهشگران شیعه و اهل سنت در قرن اخیر، وجود راویان منتسب به تشیع 

از طرفی جوامع حدیثی اهل تسنن و  است. با توجه به اعتبار زیاد این کتاب در صحیح بخاريدر کتاب 

 صـحیح بخـاري  اتهام بخاري به دیدگاه نصب، اهمیت پرداختن به چرایی وجود این راویان در کتـاب  

ل، به تبیین علت نپرداخته است، ولی با تتبع صورت شفاف و مفص در این راستا، کسی به گیرد. قوت می

دیدگاه اول علت را  رد:توان سه نظریه را که توسط محققان بدان اشاره شده، برشم در آثار موجود، می

خـذ و  ۀ بخاري در ا؛ دیدگاه دوم شوق و انگیز جو کردهو بدیل راویان شیعی جست یدر نقش پررنگ و ب

 و شـیعیان  نشر حدیث را عامل اصلی دانسته است و گروه سوم، حب و ارادت بخاري به اهل بیـت 

و کوشیده است پـس از بیـان   نوشتار پیش ر پیشنهاد داده است. ایشان و در نتیجه عدم نصب وي را

طـور   ، در سه گام سامان دهد: ابتدا بهاین موضوع رۀچهارمی دربا ، نظریۀگفته الت پیشنارسایی احتما

در قدم بعدي بـر   شده؛ها و ممیزات جریانات شیعی صدر اول در قرون متقدم  مختصر مروري بر مؤلفه

ع تشیع راویـان و میـزان نقـل بخـاري از     شده در متن، نو هاي گفته ها و سایر روش لفهؤاساس این م

شـده در بـاب    نهایی به نارسایی احتماالت گفتـه  ه و در گامیانات منتسب به تشیع را تعیین گردیدجر

را تبیـین  » عهیش انیانواع راو نیب يبخار کیتفک« ۀنظریحضور راویان شیعی در کتاب بخاري، اشاره و 

  .شده استه، واکاوي مسئلاین  هاي کالمی و مذهبی بخاري در و تأثیر انگیزه

  .، شیعه، امامی، زیدي، راویان شیعیصحیح بخاريبخاري،  ها: کلیدواژه

                                                           
 namaki.ha14@gmail.com /دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول *

 ghandehari@gmail.com /آموختۀ دکتري دانشگاه تهران دانش **

  19/1/98تاریخ پذیرش:       23/4/97تاریخ دریافت: 

یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه  
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126ـ99صفحات:   
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  1طرح مسئله. 1

رود. بـا   ین کتاب در نزد اهل تسـنن بـه شـمار مـ    یمعتبرتر بعد از قرآن يح بخاریصح

  ان رجـال اسـناد آن  یـ در م یعیان شیمتوجه وجود راو يث کتاب بخاریبر احاد يمرور

راویـان   یو بررسـ  ییشناسـا  ،يکتاب بخـار  یو متن يم. با توجه به اعتبار سندیشو یم

  ابد.ی یت مین کتاب اهمیدر ا یعیش

سـبب شـده از    ين کتب اهل تسنن از جمله بخـار یدر معتبرتر یعیان شیوجود راو

در حفظ  یعیث شیان حدیگاه مهم راویاثبات جا يبرا یعیشمندان شیعلما و اند یطرف

تصریح و  يآور اهل تسنن، دست به جمعمعارف  و یثیو هم در منابع حد يراث نبویم

 ،ش1371، الـدین  (نک: شرف.اهل سنت بزنند یرجال خود علماياز زبان  آنان عیشت به

و محققان اهـل   گر علمایاز طرف دق، سرتاسر کتاب) 1420؛ طبسی، 16و  14مراجعه 

بـا   يان موجود در کتاب بخـار یع راویشک نوع تین مدعا، اقدام به تفکیرد ا يتسنن برا

دانستند که  یعیر از تشیرا غ يع مورد اعتماد بخاریان کردند و تشیعیع نزد شیمفهوم تش

(زعبـی،  .دارنـد  یمقـدم مـ  هـا   آن را بـر  یندارند و حضرت علـ  ين اعتقادیخیبه ش

 ياز کتاب بخار یعیان شیراو آوري جمعهر دو گروه مذکور ضمن  )194ص ق،1406

موجود، وجـه همـت و تـ�ش خودشـان را      یر صحاح سته بر اساس منابع رجالیو سا

ق یـ گونـه تحق  چیو هـ   در منابع اهـل سـنت قـرار داده    یعیر راویان شیا رد تأثیاثبات و 

از افـراد متعلـق    يزان نقل بخاریان و مین راویا يها فیدر مورد نوع ط یخور توجهدر

ـ از راو ينقل بخارچرایی و چگونگی با  در رابطهتبیینی تاریخی انات و ین جریبه ا ان ی

  اند. ع، انجام ندادهیمتهم به تش

اي که بایسته است در ایـن موضـوع بـه آن پرداختـه      همسئلبر اساس آنچه بیان شد، 

باشد و اینکه آیـا بخـاري    می صحیح بخاريشود، چرایی وجود راویان شیعی در کتاب 

سبب این عملکرد حدیثی وي ل دیگري یا عامو هدف خاصی از این کار داشته انگیزه 

       هـا و     ه      مؤلفـ               اجمـالی بـه      ی      نگـاه          ه ابتدا    مسئل                          در ادامه براي پاسخ به این لذا  ؛شده است

                   اند، خواهیم داشـت                                             هایی که در قرون ابتدایی منسوب به تشیع شده                 ممیزات فکري گرو

ـ      ،                     هایی که گفته خواهد شد                           و در گام بعدي بر اساس روش    ان                             به تعیین نـوع تشـیع راوی

          پردازیم و                                                                   منتسب به تشیع در صحیح بخاري و میزان نقل بخاري از جریانات شیعی می
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                                                          ها به تحلیلـی در مـورد چرایـی حضـور ایـن راویـان در                                 دست آخر بر اساس این داده

                                                                                   صحیح خواهیم رسید و عاملی که بخاري را مجاب بـه اسـتفاده از ایـن راویـان کـرده،      

                   تبیین خواهیم کرد.

ران نوشته نشده، ین موضوع در ایبا ا يا نامه انیتاکنون مقاله و پا            ذکر است که       شایان

  ف کـرده یتأل إلد السنّیاسان یف عإلیرجال الشبا عنوان  یکتاب یطبس محمدجعفر يآقا یول

 اهـل سـنت پرداختـه    در اسناد کتـب سـتۀ   یعیش يراو 140حدود  یکه در آن به معرف

خـود، نـام    المراجعـات در کتاب  يموسو ینالد ن شرفین، ع�مه عبدالحسیهمچن .است

ـ از راو یسـندگان، فهرسـت  ین نویگرچه ا ان را فهرست کرده است.ین راویصد نفر از ا ان ی

صورت مجزا بـه   ن محققان بهیکدام از ا چیه او�ً اند، ه کردهیآنان ته یو احوال رجال یعیش

 یبه نوع فرقه و مذهب اًین، ثاو استقصاء کامل آنان نپرداخته يموجود در بخار یعیراویان ش

 نکـرده و ثالثـاً   يا اشـاره  ينش بخـار یر آن در گـز یمتعلق به آن بوده و تأث یعیش يکه راو

ـ انـد. ا  ارائـه نـداده   يح بخـار یصحان به کتاب ین راویورود ا یینسبت به چرا یلیتحل ن ی

  ست.ا ین سه خأل مطالعاتیبه ا مناسبیپاسخ  یدر پ پژوهش در حد توان

  ریانات منشعب از آنتشیع و ج .2

خارج از فکري آنان هاي  لفهمؤجریانات شیعی قرون متقدم و پرداختن به  ۀشناخت هم

 از شیعه هایی گروهانشعاب ، اهمیت داردبراي ما ، ولی آنچه ژوهش استموضوع این پ

منتسـب بـه تشـیع     ،اعتقادات و مواضع خوداي از  علت پاره در قرون متقدم است که به

  مرتبط نباشند.مکن است با معناي اصط�حی از تشیع گرچه م ؛شدند

و اصـول  قسمت سعی خواهیم کرد به جریاناتی از تشیع صدر اول بپردازیم  ایندر 

فکري و عملی آنان را بازنگري کنیم که به مـا امکـان شناسـایی راویـان شـیعی کتـاب       

 وه یـا جریـان  سـه گـر  مبانی فکري لذا به  ؛دعیین نوع تشیع آنان را فراهم کنبخاري و ت

صـحیح   رسد راویان شـیعی  مامی، تشیع زیدي و اهل سنت متشیع که به نظر میتشیع ا

  کنیم. اشاره می راختصا ، بهاز این سه گروه خارج نباشند بخاري

  یهتشیع امام. 1ـ2

بود کـه در مـورد    یامام جریان تشیع شیعی موجود در کوفه متقدم هاي یکی از گرایش
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ح به نـص، از  ین و تصرییتع واسطۀ به یفصل حضرت علقائل به خ�فت ب� امامت

 ،ی(شهرسـتان .شـمردند  ین مـ یـ اصـول د  ءن را جـز یو اعتقاد به ا بودند امبریجانب پ

 یو حضرت عل ن امامت را در ولد فاطمه زهرایهمچن )162، ص1ج، ق1404

در ) و امامـت منحصـر   146، ص1، جهمـان (شـود  یدانند که از او�د آنان خارج نم یم

شـود،   ینمـ  ین خدا از حجت خـال یند زمیگو ینکه مین ایست. در عا نیاو�د حس

  )90، صم1931، ی(نوبخت.دهند یک زمان میحکم به عدم جواز وجود دو امام در 

در رابطه با مبحـث امامـت،    یان امامیعیگر شیمهمِ د ۀمؤلفن مسائل، دو یع�وه بر ا

تقدنـد کـه علـم حـ�ل و حـرام و      هـا مع  آن است. و عصمت ائمه یبحث علم لدن

. نـد ز برخورداریـ هـا سـپرده شـده و از عصـمت ن     نیبه ا ،از دارندیآنچه مردم به آن نهر

  )146ص ،1ج ،ق1404 ،شهرستانی؛ 19و  18ص ،1همان، ج(

ـ بعد از پ منانر مؤیاعتقاد به منصوص بودن خ�فت ام �زمۀ و انحصـار   امبری

امبریاز جانب پ یم�ك خ�فت، در وجود نص  ت خ�فـت  یمشروع یک فرد، نفیبر

م به انحراف و کفر و فسـق آنـان   حک ،جهیو در نتها  آن ن و ظالم و گمراه دانستنیریسا

خ�فت شیخین را نامشـروع و   یان امامیعیاز نص وارده است؛ لذا ش یچیسرپ واسطۀ به

  )164ص ،1ق، ج1404 ،یشهرستاننک: (.کردند را شماتت میها  آن پیروان

 قیام به سیف و هرگونه حرکت نظـامی علیـه حاکمیـت جـور بـدون اذن امـام      نفی 

؛ این گـروه بـود   کنندۀاز دیگر اعتقادات متمایز  )  58 ص   ، 1 ج    تا،    ی ب   ، ي    اشعر(نک: معصوم

   ی      امـام     عۀ ی   شـ           زکننـدۀ  ی    متما   ي  ها   همؤلف  ر  ی       ز از سا ی   ه ن ی                   اعتقاد به رجعت و تقع�وه بر این، 

   )  57   و    46ص  ، 1   ، ج    همان      (نک:    است.

  یهزید. 2ـ2

 ،ل قـرن دوم شـکل گرفـت   یـ کـه در اوا  یعیش درون يها انات و فرقهیاز جر دیگر یکی

نچـه از  آ ،یـه مو انشـعاب آن از اما علت به وجود آمدن ایـن گـروه    دربارۀ .بود» هیدیز«

 يناسـازگار  عـ�وۀ  ، بـه زید یاسیام سیتوان گفت اینکه حرکت و ق می نظر تاریخی نقطه

 یعطفـ  نۀ مناسب و نقطهیتوان زم یرا م نیصادق ۀریبا س يو یو عمل یاسیس ۀریس

، ي(آقا نور.کرد یه تلقیدیز و ظهور فرقۀ يو جعفر يدیبه ز يان علویعیم شیتقس يبرا

  )257ص ش،1385
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ه یمانیه و سـل یه، بتریسه گروه جارود ،هیدینگاران در مبحث انشعابات ز فرقه معمو�ً

ن وجـود نقـاط   یکـه در عـ  ) 157ص ،1ج، ق1404 (نک: شهرسـتانی، کنند یرا مطرح م

گر اخـت�ف  یآن، بـا همـد   يهـا  یژگـ یط و ویامامت، شـرا  ۀمسئلان آنان در یمشترك م

لذا بـه   ؛د تحقیقی مجزاستبیان نقاط افتراق و چرایی آن در میان زیدیان نیازمن .داشتند

  کنیم. بسنده می هاي شیعه از سایر گروه این جریان متمایزکنندۀ مشترك وبیان نقاط 

                           به افضلیت مقام حضرت علـی        معتقد                                امامت سیاسی زید را قبول داشته و   زیدیه

  .        دانسـت                  باقی اصحاب مـی     از   تر                          براي خ�فت اولی و شایسته           و ایشان را      بود          بر سایرین 

               تقدیم مفضول بر    ۀ       با قاعد       امامیه      خ�ف  بر    ولی    )  24ـ   22 ص   ، 1 ج   م،     1977        بغدادي،      نک: (

 )84ــ 81ص ،3، جق1411، یبحمحمـود صـ         نـک:  ( .                           افضل با خ�فت شیخین کنار آمد

کـه از او�د حضـرت    امامت معتقد بودند که هر فرد عالم و شجاع ع�وه بر این دربارۀ

شهرسـتانی،  است( ، امام واجب الطاعـإل باشد و علیه حکومت جور قیام کند فاطمه

ــر  )154ص ،1ج، ق1404 ــام را ب ــام   و ام ــر در او�د ام ــیعه منحص ــدگاه ش خ�ف دی

 )67ص ،1جتا،  یب ،ي؛ اشعر42ص، م1971اکبر،  یناش(.دانستند نمی حسین

در مواجهـه بـا ظـالم و    اعتقـادي بـه تقیـه نداشـت و      ،مامیا ۀدر مقابل شیعزیدیه 

روط امامـت  لذا یکی از شـ  ؛بودمعتقد به قیام به سیف و حرکت نظامی  ،حکومت جور

، ق1404شهرسـتانی،   نک:(.دانستند حکومت جور میرا خروج و دعوت به مبارزه علیه 

دلیل عملکرد وي در  ثمان نیز موضع متفاوتی داشت و بهزیدیه در قبال ع) 154ص ،1ج

. جسـتند  ي مـی علناً از او تبر برخی گرفت ومورد توبیخ و شماتت زیدیه قرار  ،خ�فت

  )69و  68ص ،1ج تا، بیاشعري، (نک: 

  سنی متشیع. 3ـ2

از  يا قتـل عثمـان، عـده    يخصوص ماجرا فه و بهیر سقیبعد از حوادث صدر اس�م نظ

از بعـد  حفظ کردند. همین طـور   ت به آل محمدد خود در خصوص مودیمردم عقا

ن عـده  ی، ایعین ضد شی          جاد جو  سنگیه و ایت معاویو حاکم علی شهادت حضرت

ل اهـل  ظ کردند و حداقل نسبت به ذکر فضـای حف امبریخود را به خاندان پ يوفادار

ن و یریحضرت در علم و سابقه و فضل نسبت به سات یاعتقاد به افضل یو حت تیب
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و ضد  یعی                                   خود را حفظ کرده بودند. وجود جو  ضد ش يبندیالبته با درجات مختلف، پا

ه، سبب شـده  یعثمان يان ضد علویخصوص با وجود جر ان بهیدر حکومت امو یلیفضا

     ً  صـرفا   بودنـد و  یاز اهل سنت که در اکثر مسائل موافق تفکـر سـن   يا عده یبود که حت

شـان) شـدند،   یت حضرت و محبـت بـه ا  یچون افضل (=یعیش یدچار اعتقادات حداقل

  رند.یلقب گ یعیعنوان ش

، در یثی             در متن سند  حد يک راویکه ناظر به  يعلو واژۀ ير معنایابن حجر در تفس

در را علوي یعنی کسی که حضـرت علـی  « د:یگو یشده بود، م ذکر يح بخاریصح

سـنت   از اهـل  متعلـق بـه جمـاعتی    ی مشهوربدارد و این مذهببر عثمان مقدم  فضیلت

  )191ص ،6ج ،ق1408 (ابن حجر،.کوفی است

از اهـل سـنت در کوفـه را کـه      یشود، ابن حجر جمـاعت  یطور که م�حظه م همان

 يهستند، علو یحضرت عل ينجا تقدم بر عثمان) برایت(در ایافضل یمعتقد به نوع

  داند. یان میر و غالب کوفنامد و آن را مذهب مشهو یم ی  ّسن 

ـ معتقد نبودند و با وجـود ا  تیکه به امامت اهل ب یکسانز یخ نیدر طول تار ن، ی

ـ اهـل ب  یدر اظهار دوستو  شان بودندیدوستدار ا ان شـباهت داشـتند،   یعیبـه شـ   تی

 عیظـاهر التشـ     ًعا یق) به متش405ـ321(يشابوریکه از حاکم ن ع خوانده شدند؛ چنانی   م تش

گـر از رجـال اهـل سـنت بـه      ید یز از برخی) و ن134ص ،16ق، ج1412، يابن جوز(

 ،4ق، ج1408ابـن خلـدون،   نک: (الس�م مهیآلل رسول اهللا عل  ًا یو کان موال  ًا یسن   ًعا یمتش

  شده است. ادی) 512ص

 يع بـه افـراد  یمتشـ  یتوان گفت: سن ین گروه میف ایبا لحاظ نکات مذکور، در تعر

 حضـرت  يت بـرا یافضـل  یو قائل به نـوع  دشود که دوستدار آل محم یگفته م

به وجود امامـت منصـوص و خ�فـت ب�فصـل حضـرت       ي، اعتقادیهستند و از طرف

قائم  یک فاطمیجاد حکومت توسط یو به دنبال ا ه) ندارندی(وجه افتراق با امامیعل

  ستند.ین ه) همیدیف(وجه افتراق با زیبه س

  اريصحیح بخدر شیعه  تعیین نوع تشیع راویان. 3

آنـان، بایـد بـه     کننـدۀ یزهـاي متما  همؤلفـ پس از شناخت جریانات شیعی و بـا گـذر از   

راویان شیعی که بخـاري از آنـان در صـحیحش نقـل حـدیث داشـته       شناسایی مذهب 
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پرداخت تا بتوان تحلیلی مطابق با واقع نسبت به چرایی وجود این راویـان در صـحیح   

  .ارائه کرد

شناسان اهل سنت منتسـب   ه توسط خود رجالراوي ک شصتمجموع از بخاري در

تبیین چرایی و چگـونگی  . براي در صحیحش نقل حدیث داشته است اند، به تشیع شده

، با توجه به معناي عام این واژه در قرون ابتـدایی و  بخاري از این راویان شیعی ۀاستفاد

هب و کیفیـت  به تعیین نوع مذابتدا باید  ،منتسب به تشیع هاي مختلف دربرگیري گروه

از این طریق به تحلیلی در رابطه با حضور ایـن راویـان در   این راویان پرداخت و  تشیع

  رسید. صحیح بخاريکتاب 

، اط�عاتی در رابطه با نوع تشیعشـان  اي از این راویان در کتب رجالی قسمت عمده

لی لـذا کمبـود اط�عـات رجـا     ؛به ذکر تشیع آنان بسنده شده اسـت  داده نشده و صرفاً

روشی که در ادامـه  ولی ما بر اساس  ،کرد این راویان سختی کار را دوچندان می رۀبارد

  سعی کردیم این خأل را تا حد امکان و در غالب موارد پر کنیم. ،خواهد آمد

  تعیین نوع تشیع . مالك و روش1ِـ3

 ـ ، جـرح و تعـدیل و حـدیثی   تراجمرجال،  ان به کتبین راوین نوع مذهب اییتع براي

ن و شواهدي یقرا ،هاي موجود بر اساس داده و هکرد مراجعه ـ هیدیعه، اهل سنت و زیش

  پردازیم. که در ادامه به توضیح آنان می دست آوردیمه براي تعیین نوع مذهب راوي ب

  تصریح کتب رجالی به مذهب راوي. 1ـ1ـ3

ده بودند؛ کربه نوع مذهبشان اشاره  صراحت به ین راویان، کتب رجالیاز ا یبرخ دربارۀ

ع کـرده(ابن  یبه تشـ  یکه ابن حجر او را رم در مورد حسن بن صالح بن حیمثال  براي

(ابـن  .شمرده استبر یعیز او را از رجال شیبه نی) و ابن قت456ص ،1جق، 1379حجر، 

او  یخ طوسـ یشاند و  منابع رجالی از زیدي بودن او صحبت کرده )624ص ،تا یب به،یقت

 یکـ یعنـوان   ز از او بهیم نیابن ند )589ص ق،1427، ی(طوس.استان دانسته یدیرا از ز

خـود منـابع    ،نیـ ع�وه بر ا )254ص ،تا یب م،ی(ابن ند.برد ینام م يدیز عۀیاز بزرگان ش

ـ  الرجال، ی(ابن اب.اند برشمرده يدیرا در شمار محدثان ز يو يدیز یرجال  ،2ج تـا،  یب

  )41ص
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شناسـان اهـل سـنت در مـورد او      از رجـال  یبن کهیل کـه عجلـ   سلمإلیا در مورد 

             عقـوب ابـن    ی) 421ص ،1ج، ق1405، یعجل»(.در او تشیع قلیلی وجود دارد«: دیگو یم

ـ  .     انـد       کرده   ی    معرف   ی ع ی                 ز او را از رجال ش ی        و شعبه ن    بإل ی ش    )   299 ص   ، 5   ، ج ق    1413  ،  ی      (ذهب

 ق،1409، ی(کشـ .کرده اسـت  یمعرف هیزیدي بترروان یاز پ را يمذهبش و دربارۀ یکش

ان یـ ن راویـ ان مـذهب ا یـ و تـراجم در ب  یکتب رجال     اغلبدر  ،اینود وجبا ) 233ص

دیگـر بـه تعیـین نـوع مذهبشـان       نـی یو بایـد بـر اسـاس ضـوابط و قرا     سخنی نیامده

  .پرداختیم می

  راوي باهر مذهب  یچگونگی تعامل کتب رجال. 2ـ1ـ3

 شده باشـد  این بود که اگر راوي در کتب رجالی شیعه ذکر قراینیکی از این ضوابط و 

اي بـود بـر اینکـه ایـن راوي      ، قرینهزیدیه نامی از وي نیامده باشد ولی در کتب رجالی

و اگر در کتـب   امامی و یا اهل سنت متشیع باشد شیعیان جزء تواند می زیدي نیست و

، رجالی و تاریخی شیعی نامی از وي نیامده بـود و در کتـب زیدیـه نـامش آمـده بـود      

در مـورد   مثـال  رايب ؛و یا اهل سنت متشیع باشد زیدي بودن او اي بر قرینه توانست می

   م،     1995  ،  ی   ذهبانـد(  شیعیان معرفی کرده ءفضل بن دکین که ذهبی و ابن حجر او را جز

                                     اصول ثمانیه رجـالی شـیعی نـامی از        )،   434 ص   ، 1 ج   ق،     1379         ابن حجر،   ؛    426 ص   ، 5 ج

  .      انـد                        شـمار زیـدیان آورده            او را در                   که کتب رجالی زیدي            اند درحالی                    وي به میان نیاورده

                          اي بر زیدي بودن فضل بود.                    لذا این مورد قرینه   )  17 ص   ، 4     تا، ج   ی         الرجال، ب   ی       (ابن اب

              شـد و همـین                                                                در همین راستا اگر راوي توسط رجالیون اهل سنت شیعه معرفی مـی 

                        شد، شاهدي قوي بر زیـدي                   مذهبان توصیف می      عامی   ء                 کتب رجالی شیعه جز        راوي در 

            شـدند کـه                         گروه معتدل شناخته می   ء                       زیدیه در میان شیعیان جز      زیرا   ؛   بود              بودن آن راوي

                        دلیل برخی عقاید همچـون                                  تشیع بودند و در میان شیعیان به                    جوامع سنی منسوب به   در 

     عباد    ،        شیخ طوسی     مثال         ؛ براي    شدند                   اهل سنت قلمداد می   ء                    پذیرش خ�فت شیخین، جز

  ؛    348 ص   ، 4    ق، ج    1409  ،  ي        ابن عـد                 منسوب به تشـیع(       او را         اهل سنت       را که          بن یعقوب 

  )    172 ص   ، 2 ج   ق،     1396        حبـان،         ابن  ی(              و حتـی رافضـ     )  95 ص   ، 5   ، ج ق    1404          ابن حجر،

   ه،       مسـئل       ایـن     )   343 ص    ق،    1420   ، ی     طوسـ  (     سـت.  ا                     المذهب توصیف کرده   ی     ، عام      دانسته

  و                                                 کند. این حدس با مراجعه به منابع زیدیـه تقویـت                             زیدي بودن او را تقویت می       گمانۀ
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   )   465ـ    464 ص   ، ق    1385   ، ی      اصفهان ( .                 ان زیدیه بوده است                 شود که او از بزرگ          معلوم می

  حوادث قرون اول نسبت به راويو مواضع اعتقاد . 3ـ1ـ3

در بـاب   یاط�عـات نوع مذهب فرد اشاره نشده بود،  در کتب به گرچهادر برخی موارد 

ت، خ�فـت،  یافضـل  ۀمسـئل  همچـون  دربارۀ حوادث صدر اس�م،اضع فرد ده و مویعق

نیمنالمـؤ ریام يهـا  ل و جنـگ نقل فضای ،نیخیصحابه و ش سب  در راوي ، موضـع

ک از یـ هر يهـا  همؤلفـ ن مواضـع بـا   یبا انطباق ا که مطرح شده بود و... مقابل قیام زید

مثـال،   بـراي م؛ یرا حـدس بـزن   يم مذهب راویکرد یقرون متقدم، سع یعیانات شیجر

  ،  ي     ک�باذاسـت(  رجالی در مورد مذهب عباد بن عوام که از راویان شیعی صـحیح کتب 

ـ  ی        بعد از ب   ی   ذهباند، ولی  حرفی نزده  )   501 ص   ، 2   ، ج ق    1407      بـر     ی                    ان سخن ابن سعد مبن

           کـه یکـی               ه حکومت راـ  ی  عل             ام و خروج او  ی           سط هارون، ق                    شدن عباد در بغداد تو   ی     زندان

      نـک:   ( .                      ن امـر دانسـته اسـت    ی     سبب ا  ـ          سیف بود                                        از عقاید زیدیان همین اعتقاد به قیام به

ـ             ابـوالفرج ن    ،                      همان طور که ذکـر شـد     )   512   ، ص 8 ج   ، ق    1413  ،  ی   ذهب ـ        را در م   ي و  ز    ی    ان    ی

ـ                     بن عبداهللا از امامان ز         ابراهیم           کنندگان با     ام ی ق    ، ق    1385   ، ی       صـفهان  ا (     کنـد    ی   مـ    ی      معرفـ    ي د   ی

ـ            ز بر اساس ا ی ن   ي     شوشتر           ) و مرحوم   465ـ    464 ص ـ     را ز         ، عبـاد       الفرج             ن حـرف ابـو     ی    ي د   ی

   )   653 ص   ، 5   ، ج ق    1410  ،  ي     شوشتر ( .          دانسته است

  ،  ي       ک�بـاذ (صـحیح بخـاري   مـذکور در  از دیگر راویان شیعیبن خلیفه     فطر دربارۀ

    اند                                                  به همین ترتیب، کتب رجالی متعرض نوع تشیع او نشده     نیز   )   867 ص   ، 2   ، ج ق    1407

                         تواند مـا را بـه نـوع        می      است،                                             مواضع و اعتقاداتی که از وي در کتب گزارش شده    لی و

سبت بـه عثمـان در   و خشم او ن یاز منابع از وجود دشمن یبرخ  .                    تشیع او رهنمود سازد

ترك کرد(ابن حجـر،  ت او را یل رواین دلیثمه به همیخ یاند و ابن اب ثش خبر دادهیاحاد

بـر عثمـان را از اعتقـادات     یز تقدم حضرت علین یو برخ )271ص ،8، جق1404

  )271ص ،8همان، جک: .(ناند شمرده يو

شدم  یر مسرور م: چقدهگفت یفه به هنگام احتضارش میبر نقل ذهبى، فطر بن خل بنا

اهـل   یت و دوسـت داشتم که بـا محبـ   یکه در بدن دارم، زبان م ییتمام موها يجا اگر به

ن یـ ز در این يابن عد )442ص ،5م، ج1995، یذهب(.گفت یح پروردگار میتسب تیب
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. کردنـد  یت مـ یان از او روایداشت که کوف یل علیدر فضا یثیمورد گفته فطر، احاد

ز ارتبـاط داشـته و   یـ ان نیدیـ ز فطر بـا  ،ع�وه بر این )31ص ،6، جق1409، ي(ابن عد

ـ کنندگان با امامان ز را در شمار خروج يو ابوالفرج    ، ی        اصـفهان (.ذکـر کـرده اسـت    يدی

مجموع اند،  به نوع تشیع او اشاره نکرده شناسان رجالبنابراین گرچه  )236ص  ، ق    1385

  .تلقی شود هزیدیگرایش او به تواند شواهدي بر  می ها این گزارش

  محتواي احادیث و شناسایی مشایخ و شاگردان راوي. 4ـ1ـ3

 ین مـذهب کـاف  یی، در تعيموجود در مورد راو یز که اط�عات جانبیموارد ن یدر برخ

اهل سنت و  ـ ر منابعیدر سا يث راویاحاد آوري جمعو  یثیبا رجوع به کتب حد ،نبود

 ین مـذهب آنـان، سـع   یـی و تع يوخ و شـاگردان را یمشا آوري جمعن یو همچن ـ عهیش

 مثـال  م؛ برايیابیدست  يراو يا فرقه هاي شین گراییم و به تعین خأل را پر کنیم ایکرد

، وع تشیع او وارد نشدهمحمد بن فضیل بن غزوان، عبارتی صریح دال بر ن خصوصدر 

  و نوع تشیع وي است. ناظر به اعتقادات احادیث وي ولی محتواي

ـ  ( .    داند   ی   ن م ی خ ی ش              نسبت به مقام   م ی         قد به تعظ        ل را معت ی      ابن فض   ی   ذهب    ق،     1413  ،  ی     ذهب

       حفصـه     ی            ق سالم بن اب ی       ل از طر ی             از محمد بن فض   ی ث ی          ن راستا حد ی     در هم  )    174 ص   ، 9 ج

             دسـتور بـه        هـا      آن             ال کـرده و  ؤ     ن سـ  ی خ ی           در مورد شـ    ن ی                       نقل شده که سالم از صادق

   ،  54   ، ج ق    1415                     داده(ابـن عسـاکر،     ها     آن            کنندگان از          با برائت   ی        ن و دشمن ی خ ی    با ش   ی    دوست

ـ  .     کنـد    ی                  جد خودش را لعن مـ    ي     ا فرد ی           فرموده که آ                   ) و بعد امام باقر   285 ص   ،  ی      (ذهب

   )   258 ص   ، 6    ق، ج    1413

حـب  یلَـا   «           ث معـروف  ی                              در باب محبت به حضرت از جمله حد   ی ث ی    احاد   ي   راو   ي و

للَا یعقٌ، ونَافنٌیا مؤْمم غَضُهن یـ و عـ�وه بـر ا   اسـت ) 635ص ،5جتـا،   ی، بـ يترمـذ »(ب

بـه   يتوان از آن اعتقـاد و  یدارد که م یل حضرت علیدر باب فضا ياز و یثیاحاد

  را برداشت کرد. امبریت حضرت در علم و مقام و قرب با پیافضل

 را از جملـۀ  يتـوان و  یل مـ یث صادرشده از ابـن فضـ  یو احاد ها ن گزارشیطبق ا

ن و عـدم جـواز   یخفال ی) دانست که در احکام، معتقد به مسح عليان بتریدی(زیگروه

ـ یریبـر سـا   یت حضرت علین اعتقاد به افضلیجهر بسمله بودند و همچن  ین و حت

 ۀبا قاعـد  یدانستند، ول یبر خ�فت م یاول ،ن داشتند و حضرت را در مقام و رتبهیخیش
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ث یـ ع کنار آمدند. شاهد سخن ما ع�وه بـر وجـود احاد  یم مفضول بر افضل با وقایتقد

ـ پاز بعد  یدال بر خ�فت حضرت عل ـ ، از طرامبری ل(ابن عسـاکر،  یق ابـن فضـ  ی

ل بـا سـالم بـن    ین محمـد بـن فضـ   یب ياستاد و شاگرد )، رابطۀ394ص ،5ق، ج1415

ز ا شود، یشناخته م ه از گروه زیدیهیح آنکه سالم که از سران بتریحفصه است. توض یاب

نقـل   ضـیل بن ف ق محمدیت از طریروا 9اهل تسنن، در منابع  ويات یروا 13مجموع 

 لایـن مقـدار نقـ   . سـت ا د ائمهییأل و تینقل فضا آن درمورد  9مورد از  7شده که 

توانـد   بـوده اسـت و مـی   حفصـه   ن است که محمد شاگرد سالم بـن ابـی  اي بر ای نشانه

  اي بر زیدي بودن ابن فضیل باشد. قرینه

  اي و محل تردید قهپیشافرراویان . 5ـ1ـ3

بـر   بنـا ـ  انیعی، محل تجمـع شـ  یت حضرت علک دوره حکومیعلت  کوفه به يفضا

 يبـود و هنـوز مرزهـا    يز و درشت اعتقادیر يها با تفاوت ـ ن اصط�حیف عام از ایتعر

 يا فرقـه  يد آنان و مرزبنـد یک عقایها روشن و شفاف نشده بود؛ لذا تفک ه ن گرویا يفکر

 ؛معنـا نـدارد   بود، قرن اول حیات و فعالیت آنان در ی که دورۀانیراو ين مذهب براییو تع

ه یصحبت کرد که بعد از قتل عثمان در مقابل عثمان يان عام علویک جریتوان از  یفقط م

ـ   یکه مخالف حکومت حضرت عل در میـان راویـان شـیعی     .وجـود آمـد  ه بودنـد، ب

 در قـرن اول و  حیات آنان علت اینکه دورۀ افرادي حضور دارند که بهنیز،  صحیح بخاري

بود، بـه تعیـین نـوع تشـیع آنـان       هاي مذهبی مرزبندي دقیق بین گروهگیري  شکلقبل از 

وجود یک گرایش علـوي و   ،توان گفت رداخته نشد و نهایت حرفی که در مورد آنان میپ

اي  لذا از این گروه تعبیر به راویـان پیشـافرقه   در میان آنان بود؛ حب به حضرت علی

تعیـین نـوع تشـیع     بـراي و شواهد مذکور  قراینها و کمک از  این روش با همۀ. ایم کرده

در  قـراین علـت کـافی نبـودن     برخـی از راویـان بـه   ، صحیح بخـاري راویان شیعی کتاب 

. گرچـه امـامی   شـدیم  جریان می مردد بین دوها  آن نوع تشیع در تعیینگیري نهایی،  نتیجه

  د داشت.اهل سنت متشیع تردید وجو ءدر اینکه زیدي هستند یا جز نبودنشان محرز بود،

    نتایج بررسی گرایش راوي. 4

ن آن در این نوشتار، مقالـه  راوي و گنجاند شصت بیان شرح حال همۀ با توجه به اینکه
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جدول کاملی از این کند، فقط به ذکر نتایج این بررسی با روش مذکور و  را طو�نی می

  .شود بسنده می اه مذهب و برخی مشخصات دیگر آنانراویان به همر

ـ                از آنان نقل روا   ح ی  صح   در    ي          ع، که بخار ی           منتسب به تش   ي   راو     شصت  ع        از مجمو   ت    ی

   ان  ی ع ی      ان شـ  ی           متعلق به جر   ي   راو    11   ع،  ی              ان اهل سنت متش ی               نفر متعلق به جر    27   ،        کرده بود

      عـدم         علـت                    هسـتند کـه بـه      ي ا               متعلق به دوره       اتشان ی             بر اساس عصر ح   ي   راو    10   ه،  ی د ی ز

                              ر مورد مذهبشان صـحبت کـرد و      ن د   توا   ی    ، نم ی ع ی      انات ش ی     ان جر ی م   ي          ت و مرزبند ی    شفاف

ـ    ي   راو    10       هستند،    ي ا        شافرقه ی پ                     اصط�ح متعلق به دورۀ    به ـ        ن دو جر ی                مذهبشان مردد ب    ان    ی

ـ         احتمال ز           (البته به ی             ک نفر هم امام ی  و    ی   سان ی       ک نفر ک ی  ،  2   بود    چ ی                        اد) شـناخته شـدند. هـ      ی

  ر                ا غال بـه کـا   ی  و    ی                   ها، عبارت رفض، رافض      ع آن ی    ت تش ی ف ی    ان ک ی       که در ب   ی  ان ی           کدام از راو

ـ    ان  ی     ن راو ی     داد ا   ی                 احوال آنان نشان م   ی      و بررس        نبودند   ی    امام    عۀ ی           رفته بود، ش               ا قائـل بـه      ی

                 ر صحابه را لعـن   ی             ن، عثمان و سا ی خ ی   ا ش ی  و    د      ن بودن ی خ ی    بر ش   ی         ت حضرت عل ی    افضل

                                  نبـود و در لسـان قـدما مفهـوم        ی               منحصر در امـام    ی    رافض   ی     عبارت           کردند؛ به   ی   ر م ی     و تکف

ـ بـرخ�ف تصـور اول   يدهد که بخار ینشان م یخوب به ها ن دادهیا       داشت.   ي  تر     عام ه، از ی

نداشته دیگري ث ینقل حد ،متابع روایتپنج آن هم فقط  3مورد سهجز در  یع امامیتش

  »      رافضی «  و   »       المذهب  یغال ف«، »یعیش«  که در رجال اهل سنت با لفظ یانیعیاست و ش

                 ت و حـداقل بـر                 امـامی) نیسـ                               مرادف با مفهوم خاص تشـیع(=        ً لزوماً   ،   اند           توصیف شده

               امامی نیستند.                                        اساس کتاب بخاري جز یک نفر، باقی راویان

افتـراء  راستا پس از  در همین ،اهل سنت قاسمی از جمله علماي      الدین           ع�مه جمال

اي از  گذار دانستن عده نسبت به بدعت ،ن جرح و تعدیلاحباخواندن برخی از اقوال ص

، صـحیحین  منسب به تشـیع در راویان  گوید از مجموع یید سخن خود میراویان، در تأ

ایـن  دو نفر(ابان بن تغلب و عبـدالملک بـن اعـین) از     بر اساس کتب رجالی شیعه جز

  )195ص تا، بی(قاسمی، .ان، باقی راویان ذکري از آنان در این دو کتاب نیامده استراوی

 یـک ادعاي این تحقیق مبنی بر اینکه جز بر  است ییدياین سخن ع�مه قاسمی خود تأ

  . راوي باقی امامی نیستند

  :شود مشخصات فردي این راویان آورده میجدول کاملی از اسامی و  ،در ادامه
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  نوع مذهب
ات یمقدار روا

 ياز و يبخار

بوم و محل 

 سکونت
  شماره اسم راوي وفات

 142  يا فرقهشایپ
ــانیال  یمـــــ

 یالکوف
  1 ینخع دیزیبن  ابراهیم 96

  2 یاسحاق بن منصور السلول 205 یکوف 25از ش یب  ع)یمتش ی، اهل سنيدیمردد(ز

  3 بن أبان الوراق اسماعیل 216 یکوف 6  يدیز

  4 ایبن زکر اسماعیل 173 یکوف 4  عیمتش یسن

  5  سیبن ق علقمإل  61  کوفه  64  يا شافرقهیپـ   یاصحاب عل

  6 دیر بن عبد الحمیجر 188 یکوف 143  عیاهل سنت متش

  7 ثابت یبب بن أیحب 119 یکوف 14  عیمتش یسن

  8  حسن بن صالح بن حی  196  یکوف 1  يدیز

  213  یکوف 31  عیمتش یسن
  یخالد بن مخلد القطوان

  )يخ بخاریش(
9  

  10  یامید بن الحارث الیزب  122  یکوف 12  يا قهپیشافر

  11  يبإل الکندیالحکم بن عت  113  یکوف 61  ه بتریهیدیزرهبر  ـ  يا قهپیشافر

  12  د بن عمرو بن أشوع  یسع  120  یکوف 3  امامی ـ  عیمتش یسندر ابتدا 

  13  يابوالبختر روزید بن فیسع  83  یکوف 3  عیمتش یسن

  230  یکوف 4  عیمتش یسن
ــع ــ یس ــد الجرم ــن محم  ید ب

  )يخ بخاری(شیالکوف
14  

  15  لیسلمه بن که  121  یکوف 10  يدیز

  16  یمان بن صرد الخزاعیسل  65  یکوف 7  يا قهپیشافر

  17  ان بن طرخانمیسل  143  بصره 15  عیمتش یسن

  -----  3  عیمتش یسن

 ۀمــــین

ــپا  یانیـ

  قرن دوم

  18  يمان بن قرم النحویسل

  19  اعمش   مان بن مهرانیسل  148  یکوف 381  ع)یمتش یسن ـ  يا قهپیشافر(مردد

  20  الجعد یسالم بن اب  97  یکوف 41  عیمتش یسن

  21  نخعیک بن عبد اهللا یشر  178  یکوف 1  عیمتش یسن

  22  شعبه بن حجاج  160  بصره 500ش از یب  ه شیعهبا گرایش کم ب یسن

  23  سانیطاوس بن ک  106  منی 110  يا قهپیشافر

    يا قهپیشافر

  )امیرالمؤمنین (اصحاب
  24  یظالم بن عمرو الدؤل  69  بصره 3
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ــافر ــحاب (يا قهپیش ــامبر اص پی

  )منینو امیرالمؤ اکرم
  کوفه 1

 حدود

110  
  25  عامر بن واثلهابوطفیل 

 2  يدیز
ــط و  واســ

  بغداد
  26  عباد بن العوام  183

  250  یکوف 1  يدیز
ــن  ــاد بـــ ــوبیعبـــ    عقـــ

  )يخ بخاری(ش
27  

 7  عیمتش یسن

ــوف  یکــــ

  ا�صل

  ساکن بصره

  28  یبیاهللا بن داود الخرعبد  213

ــافر    يا قهپیشـــــــــــــــــ

  )مؤمنینامیرال(اصحاب 
20 

 یمـــــــدن

  ا�صل
  29  اهللا بن شداد بن الهادعبد  81

  ير 1  عیمتش یسن

 ۀمـــین

قرن  دوم

  ومد

ــد ــن اهللاعبـ ــدوس عبد بـ القـ

  يالسعد یمیالتم
30  

  130  یکوف 3  عیمتش یسن
ــد ــن ععبـ ــن یاهللا بـ ــى بـ سـ

  لى  یل ین بن أبالرحمعبد
31  

  32  صنعانی الرزاق بن همامعبد  211  صنعاء 180 ع)یمتش یسن ـ يدیز(مردد

  یکوف 1  عیمتش یسن

  ۀمـــین

اول قرن 

  دوم

 ياه األسـد یز بـن سـ  یالعزعبد

  یالکوف یالحمان
33  

  یکوف 1  یامام
حدود 

150  
  34  نیالملک بن اععبد

  219  یکوف 42  يدیز
  یداهللا بن موسیعب

  )يخ بخاری(ش
35  

  36  بن ثابت يعد  116  یکوف 38  يا پیشافرقه

  230  بغداد 14  عیمتش یسن
  دیبن الجعد بن عب یعل

  )يخ بخاریش(
37  

  126  کوفه 100ش از یب  ع)یمتش ی(سنيا پیشافرقه
ابواسـحاق  هللا اعمرو بـن عبـد  

  یعیسب
38  

  39  لإلیجم یعوف بن أب  146  بصره 28  عیمتش یسن

  219  یکوف 190  يدیز
ــن دکـــــ   ــل بـــ   نیفضـــ

  )يخ بخاری(ش
40  

  41  فإلیفطر بن خل  151  یکوف 1  ع)یمتش یسن ـ يدیز(مردد
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  42  یسیس بن عباد القیق  81  بصره 11  يا پیشافرقه

  43  اسماعیلمالک بن   217  یکوف 30  يدیز

  44  یمحمد بن جحادة الکوف  131  یکوف 5  عیمتش یسن

  45  ریزباهللا بن عبدمحمد بن   203  اهواز ـبغداد 111  عیمتش یسن

  46  ل بن غزوانیمحمد بن فض  195  کوفه 28  هیدیز

  47  مخول بن راشد  140  یکوف 1  عیمتش یسن

  مکه 1  امامی
حدود 

150  
  48  معروف بن خربوذ

  49  نصور بن المعتمرم  132  یکوف  180  ع)یمتش یسن ـ يدیمردد(ز

  50  هشام بن عمار  245  دمشق  4  عیمتش یسن

  51  ریم بن بشیهش  183  بصره  57  )يدیز ـ عیمتش یمردد(سن

  52  حیع بن الجراح بن ملیوک  196  یکوف  53  عیمتش یسن

  53  قطاند یى بن سعیحی  198  بصره  1  عیمتش یسن

  54  ادیز ید بن أبیزی  137  یکوف  1  ع)یمتش یسن ـ يدیمردد(ز

  55  حید بن نجید بن زیأس  220  بغداد  1  عیمتش یسن

  56  ریر بن عفیکث بن دیسع  226  مصر  40  عید در اصل تشیترد

  98  نهیمد  2  يا قهپیشافر
 یعلـ  بـن  محمـد  بـن  اهللاعبد

  )هفیحن پسر محمد(
57  

ـ ترد ــ  يا قهپیشافر د در اصـل  ی

  عیتش
  58  ناریعمرو بن د  126  مکه  61

  59  بن خازم محمد  195  بغداد  47  عیمتش یسن

  کوفه  21  يا قهپیشافر
ــاوا ل یــ

  قرن دوم
  60  منهال بن عمرو

  يح بخاریدر صح یعیان شیل حضور راویتحل. 4

بود که در  یانیراو یو مذهب ياعتقاد هاي شیگراشناسایی  ،مینجا بدان پرداختیتا اآنچه 

ت شناسـان اهـل سـن    نقل شده بود و از جانب خود رجـال  یتیاز آنان روا يکتاب بخار

ن یـ و مـذاهب ا  هـا  شیگـرا  ییشناسـا  ۀمسـئل با فراغت از  ع شده بودند.یسب به تشتمن

ع در کتـاب  یان منتسب به تشیاز راو يبخار ۀ استفادۀنحونسبت به  یلید تحلیان بایراو

 اسـتفاده از  بخاري درم که یه بپردازمسئلن ین اییبه تب یعبارت م و بهیحش ارائه بدهیصح
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  چرا و چگونه اقدام کرده است.حش ین در صحات آنایان و رواین راویا

عه، بـه نگـارش   یشـمندان اهـل سـنت و شـ    یاز جانب اند یهای لین راستا تحلیدر ا

م پرداخـت و سـپس بـر آنچـه     یها خواه  لین تحلیان و نقد ایدرآمده است که ابتدا به ب

  م کرد.یاستد�ل خواه ،ستسته ایمحتمل و شا

  ثیقال حددر انت یعیان شیرنگ راونقش پر. 1ـ4

ـ راو یاتیـ رنـگ و ح بـر حضـور پر   ید�لت ان راین راویعه وجود ایش از علماي یبرخ ان ی

 انـد  کرده یو سع  دانسته اهل سنت یثی) در مجامع حدیامام یعنین گروه یدر نظر ا(یعیش

) در یامـام  =(یعیان شـ یاز راو را يبخار خصوص محدثان اهل سنت و به يازین یعدم ب

) 16و  14، مراجعه ش1371 ،الدین نک: شرف(.نشان دهند ل به آنث و استد�یانتقال حد

، در جمـع و نقـل   یعیراویان شـ  یطو�ن ۀان، بر سابقین راویبعد با استناد به ا و در مرحلۀ

ت آن ندارد، جـواب  یث و روایبه حد یعه اهتمامین شبهه که شید کنند و به ایکث تأیحد

  )10ص ق،1420، یطبسنک: (.بدهند

زمـان خـودش نبـوده درسـت      یعیان شیاز از راوین یب يبخار ن ادعا کهیگرچه اصل ا

در قرون متقـدم و   یعه و امامیده به تفاوت مفهوم شین این ایصاحب رسد یبه نظر ماست، 

 یطور کـه برخـ   و همان  نداشته یان توجهین دو جریتفاوت عملکرد اهل سنت در قبال ا

ـ از صـاحبان ا  یکی لدینا ع�مه شرف اند، از پژوهشگران هم متذکر شده ـ یـ ن تحلی ن یل، ب

انـد کـه انگـار     بحث کـرده  ينحو و به ه، دچار خلط شدهیعه امامیع و شیمفهوم عام از تش

  )112ـ111ص ش،1383عه است.(نک: رستگار، یه از شیان امامیعه، جریمنظورشان از ش

  ثیخذ و نشر حددر ا يشوق بخار. 2ـ4

ست ا) یعه(امامیاز راویان ش اهل سنت مملونکه کتب یبر ا ین مبنیشیپ يدر مقابل ادعا

ـ امام ۀعیشـ  ین عمل خود، به نقش اساسیبا ا يو امثال بخار ث اقـرار  یه در نشـر حـد  ی

صـورت   ر و روش اول بـه یدر مسـ ؛ ش گرفتندیشمندان اهل سنت دو راه پیاند، اند کرده

د خـو  در لسـان قـدماي   یعه با مفهـوم رافضـ  یان تفاوت مفهوم شی، به بیو دفاع یسلب

ر از یـ شان بـه صـحابه غ  یم ایو تقد یمحبت به حضرت عل ع راینان تشیپرداختند. ا

ت یقائـل بـه افضـل    ف کردنـد کـه او�ً  یتوصـ  يرا فـرد  یکرده و رافض ین معرفیخیش

خود متوسل به  ۀدید عقییدر تأ اًین باشند، ثانیخیا سب و لعن شیبر همه و  حضرت



115  

 

 

  حضور راویان منتسب به تشیع در صحیح بخاري
 

ان موجـود در  یـ کـدام از راو   چیدند که هـ ش ین مقدمه مدعیکذب و دروغ شوند و با ا

 ؛باشـند  یان صادق و صالح الحال مـ یعیبه رفض نشده، و همه از ش یرم يح بخاریصح

ن یبودن ا يعه در کتابش استفاده کرده، مبرّیان شیاز راو ينکه چرا بخاریل ایلذا در تحل

ث و نشـر آن را  یل حـد یدر تحصـ  يشـوق بخـار   یراویان از رفض و کذب و از طرف

  )211و  194ص ق،1406، ی(زعباند. ان کردهیه بمسئلن یدر ا يبخار زۀیانگ

در قـرون متقـدم    یعه و رافضین شیک بیتفک يادعا د گفت او�ًیده باین ایدر نقد ا

ـ بـر ا  ی، مبتنـ ث نداشتهینقل حد یاز رافض ين سخن که بخاریا یست، ولا پذیرفته ن ی

ه را هـم کـاذب و   یـ سـت و امام اه یم، منحصر در امایسنده بوده که رافضیفرض نو شیپ

کند؛  یدفاع م يلذا سخت از عدم وجود روافض در کتاب بخار ؛داند یبه بدعت م یداع

ه یـ منحصر در امام یم که رافضیگذشت، متوجه شد یدر بخش قبلبر اساس آنچه  یول

 اًیـ ث داشته اسـت؛ ثان یحد ستند، نقلین یکدام امام چیکه ه یاز روافض يست و بخارین

ـ ، و مبـارزه بـا بـدعت از راو   يث نبـو یل شوق به نشر حدیدل به يکه بخار ادعان یا ان ی

ـ از راو يرا بخـار یـ ز ؛سـت ین پذیرفتهث کرده، یصالح الحال و صادق نقل حد کـه   یانی

  4ت کرده است.یث روایف شده بودند، حدیشدت تضع به

  شانیروان ایپو  تیبه اهل ببخاري    حب  . 3ـ4

ل یو از باب تبـد  یجابیا ک مواجهۀیش گرفتند، یدر پ اهل سنت يکه علما یر دومیمس

از  يبخـار  ۀشمندان اهل سنت اسـتفاد یاز اند یح آنکه برخیبود؛ توض د به فرصتیتهد

شـدند   یدانسـتند و مـدع   با آل محمد يخوب بخار بر رابطۀ یلیرا دل یعیراویان ش

بـا اهـل    يو )يگـر  یناصب ت(=یعدم ضد ۀدهند نکه نشانی، ع�وه بر اين عمل بخاریا

 زیـرا ، اسـت  حیصحبر صحت مندرجات کتاب  يدییاست، تأشان یروان ایو پ تیب

، در يراو يا شـات فرقـه  یر نوع مذهب و گرایثاز عدم تأ ی، ناشیعیان شیاستفاده از راو

ـ پ یبه دنبـال حـق و سـنت واقعـ     ينکه ویات است و ایاز روا ينش بخاریگز  امبری

  )9ـ6ص م،2010.(نک: صنوبر، ده باشدیو رسعه به ایق شینکه از طریلو ااست و

ر یثل بر عـدم تـأ  ین تحلیست، ناظر به اعتقاد صاحبان ادگاه این دیکه متوجه ا ينقد

، ينزد بخار ينکه مدار قبول راویو ا يبخار يها نشیدر گز يا و فرقه یتعصبات مذهب
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تقـاد  گردد و نه به مذهب و اع یت) برمیحفظ و ضبط و ص�ح =(ثیحد یبه مسائل فن

ـ  یخـواه  ین ادعـ یـ ث؛ که ما در ادامه مفصل به نقد ایان سند حدیراو  یم پرداخـت، ول

د یـ عا در بخش قبل یعیاحوال راویان ش یاز بررسد گفت بر اساس آنچه یبا اختصار به

ـ بـر نقـض ا   یلـ ین خـود، دل یث نداشته و همینقل حد یاز راویان امام يشد، بخار ن ی

  خواهد بود. یمدع

دکتـري خـودش در دانشـگاه     ۀکـل دن در فصـل چهـار رسـال    مای ،ع�وه بـر ایـن  

طـور مشـخص در    بـه صحاح سته با روایات شیعیان  ۀپرینستون، به رفتارشناسی مواجه

بـا مراجعـه بـه مـتن کتـاب و       نجـا پرداخته اسـت و در آ  ینمؤمنل امیرالباب فضای

یده اسـت  به این نتیجه رسـ  ،با سایر صحاح انجام داده صحیح بخارياي که بین  مقایسه

نحوي که حـدیثی را انتخـاب    ز شیعیان دچار وسواس خاصی بود بهکه بخاري در نقل ا

بعـد   ۀرا نشـان دهـد و در درجـ    ل حضـرت یکرد که تصویري فرومایه از فضـا  می

اي در اسـناد   شد که روات شیعه در اسناد آن نباشد و اگر هم شـیعه  احادیثی انتخاب می

خـیم بـود و حتـی همـین احادیـث       یر خودش خوشنوع تشیع او معتدل و به تعب ،بود

ییـد سـایر احادیـث    عیان معتدل حضور داشتند نیـز در تأ ن شیآبرگزیده را که در اسناد 

  )Dann, 2015: 202-204نک: (.آورد  مشابه آن حدیث، با اسناد غیرشیعی می

ل بـه فضـای   صحیح بخـاري پرداختن  در نحوۀدیگر جالب  نکتۀ دن همچنین به یک

د؛ وي به وجود افراد ضدشیعی در سلسله اسـناد روایـات   کن میاشاره  ینمنمؤامیرال

ولـی   ،شده هستند کند که در ضدیت با تشیع شناخته اشاره می حضرت علی فضایل

  )Ibid: 203(اند. را بیان کردهحضرت آن  فضایل

به مسائل حدیثی توجـه   از پذیرش این ادعا که بخاري فقط مجموع این نکات ما را

و شوق وي به اخذ و نشر حدیث م�ك اصلی گزینش وي از احادیـث و افـراد    داشته

  دهد. می رمورد تردید جدي قرا است، بوده

  بین انواع راویان شیعه   يبخارتفکیک . 4ـ4

در  یعیاز راویـان شـ   يبخـار  ادۀاسـتف  ییشده در چرا مطرح يها دگاهیل دیبا نقد و تحل

رسـد   یم پرداخت که به نظر مـ یخواه یاحتمالان یها، به ب آن ییان نارسایحش، و بیصح

  قرون متقدم باشد. یخیت تاریسازگارتر با واقع
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بر  یت حضرت علیو اعتقاد به افضل تیان، حب به اهل بیغالب کوف صبغۀ

ت عثمـان بـر   یمعتقد به افضل عثمان بود و در مقابل، مکتب بصره، شام و دمشق، عموماً

ان یعینکه محل تجمع شیب کوفه ع�وه بر امکت 5شان بود.ینصب ا یو حت حضرت

ـ داده بـود کـه سـهم ز    يدر خود جا ث را همیاز اهل حد يادین زامحدث بود، در  يادی

 يتشان، بـه معنـا  یو رواها  آن به ییاعتنا یبه نسل بعد خود داشتند و ب يانتقال سنت نبو

  بود. ياز سنت نبو یمیبخش عظ ينابود

ـ بعـد از ب در شرح حال ابـان بـن تغلـب و     یذهب ـ ان ای ک یـ چطـور   ن سـؤال کـه  ی

 م کـرده و یتقسـ  يو کبـر  يبـدعت را بـه دو نـوع صـغر     ،میکن یق میگذار را توث بدعت

» تشـیعی بـدون غلـو و انحـراف    «یا » غلوي از جنس تشیع«گوید که بدعت صغري  می

بدعت ابان  است. سپس وي» شیخین) و غلو در آن(رفض کامل«است و بدعت کبري، 

       ایـن  « د:یـ گو یداند و در ادامه م ین میخیعدم تعرض به ش يبه معناو  يرا بدعت صغر

             و صداقتشـان     ا                                                                  (بدعت صغري) در جمع زیادي از تابعین و اتبع تابعین بـا وجـود تقـو   

                                      حدیث نبوي را باید وانهـاد کـه ایـن      ، عمدۀ          را رد کنیم   ها     آن                       وجود داشته و اگر حدیث

                        ) بـدین ترتیـب بـدعت     8  11 ص   ، 1 ج   ، م    1995  ،  ی   ذهب (  .»        مشخص است          اي بارز و        مفسده

حـدي   . این بدعت بهتن یا رفض آنان اسیخیتعرض به ش                        قابل قبول از منظر ذهبی،    غیر

   راوي آن مستوجب نقل روایت نیست.است که » ناشایست«

        کـه از     ی  ال ؤ                         واقف بوده و در جـواب سـ       ذهبی             مورد اشارۀ       ن نکته  ی          ز خود به ا ی ن   ي    بخار

ـ           و علت نقـ          اسماعیل          ع مالک بن  ی          در مورد تش   ي و         کننـد،     ی      ال مـ     سـؤ    ی          ن راویـان  ی          ل، از چن

                  حب اهـل بیـت) و    (                                ) بر مذهب و مرام شیعیان کوفه است       اسماعیل        مالک بن  (  او «    د: ی  گو   ی م

                 آگـاهی داشـتید                         و سایر مشایخ کوفی ما      نعیم                                          اگر شما بر اعتقادات عبیداهللا بن موسی و ابا

   ،  10 ج  ،  ق 3   141  ،      همـو  ( »          پرسـیدید.          الی نمی ؤ س   )       اسماعیل        مالک بن  (       ابوغسان     تشیع         در مورد 

   )   432 ص

        موجـود     ي               در رابطه با فضا   ی ک ی   :               توان برداشت کرد   ی         دو نکته م   ي          ن سخن بخار ی    از ا

     مذهب    ی  عل «          با عبارت   ي       که بخار   ،        عه در آن ی          مختلف از ش   ي  ها   ف ی                در کوفه و حضور ط

                      بعـد در مـورد نقـش                                       برده را مضر ندانسته اسـت؛ نکتـۀ          ان نام ی     ع راو ی      نوع تش  »         اهل بلده
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   از    ی     پوشـ                    کـه مـانع چشـم      ی         و ضـرورت    ي                 در انتقال سنت نبو      ن آن ا                مکتب کوفه و محدث

                                 توان حدس زد که آنجا کـه بخـاري           لذا می      شود.   ی م  ـ            ع در آنان ی          با وجود تش  ـ        اتشان ی   روا

                                                           از مذهب رفض یک راوي مطلع شده، دیگر از او روایت نکرده است.

ـ     ، با  حش ی       در صـح    ی ع ی        راویان ش   به    ي    بخار       رویکرد   ل  ی        ن در تحل ی      بنابرا             ایـن حـدس     د    ی

           بـه نشـر      ي                       را نـه در شـوق بخـار                         نقل بخاري از شـیعیان        و علت         تر گرفت             خیر را جدي ا

                اهل سنت آن دوره       تفکیک                انشان، بلکه در  ی ع ی     ت و ش ی        به اهل ب   ي                ث و نه در محبت و ی  حد

وصایت و نیز اعتقـاد بـه    ۀبا توجه به آموز         جو کرد. و     جست   »     ب�غلو      شیعۀ «  و   »      رافضه «    بین 

طبیعی است که یک راوي امامی از منظر بخـاري،   کام�ًغصب خ�فت در مذهب امامیه، 

        گـرایش                               ً ب�غلو. اما اگر یک راوي صرفاً      شیعۀبایست رافضی محسوب شود و نه یک  می

                                                                                    شیعی م�یم داشته باشد و امامی نباشد، بخـاري مشـکلی در نقـل از او نخواهـد داشـت.      

        عـاملی           مثابـۀ         د بـه     توان      ، می ي            د و مذهب راو ی     ر عقا ی ث أ           دگاه سوم، ت ی                  بدین ترتیب برخ�ف د

          عمل کند.   ان  ی       ث و راو ی       از احاد   ي           انتخاب بخار           براي نحوۀ            جامع و مانع 

    عه،  ی                    در نقل از راویان شـ    ي    بخار      گزینش         ر آن بر  ی ث    و تأ                  این تفکیک اعتقادي         ع�وه بر 

   ها     آن              ن اهل سنت از ا                میزان شناخت محدث        امامی،   ان  ی   راو      تقیۀ          ز از جمله  ی ن   ي  گر ی د      عوامل 

                           بـر ایـن گـزینش بخـاري             ً   احتمـا�ً    ،       از آنان      رسیده   ث  ی    احاد  ه                    میزان حساسیت نسبت ب   و

                را بررسی کـرده       شده            شواهد گفته                           با بررسی چند مورد مهم، اثر          در ادامه       اند.              اثرگذار بوده

   .   ایم        آزموده                           و میزان درستی این تحلیل را 

  عهیراویان ش میان نش ازیگز. 1ـ4ـ4

            ً       طـور کـه قـب�ً         همان     است،         ت کرده ی          حش نقل روا ی        عه در صح ی           از راویان ش   ي         گرچه بخار

ـ            کدام از راو   چ ی ه                   و معروف بن خربوذ،   ن ی              عبدالملک بن اع      مورد،     دو     ، جز            اشاره کردیم    ان    ی

           اسـت کـه      ی        ن در حال ی           کوفه بود. ا   ی       ع حداقل ی                                نبودند و مذهب غالب آنان، همان تش   ی    امام

                 حضور داشـتند و    ي             ز در عصر بخار ی    )، ن            مثل جارودیان ( ی      ر امام ی   و غ   ی    امام      رافضی    ان  ی ع ی ش

                     بخاري حتـی در نقـل      .   اند        ت کرده ی                    اهل سنت، از آنان روا       و سنن        ر صحاح ی  سا          نویسندگان 

                                        توسط راویان رافضی بیان شده دقت به خـرج               ً ین که عموماً    مؤمن      امیرال       فضایل           مطالبی مثل 

     روات      هـا      آن                                                                          داده و ت�ش کرده تا طرق حدیثی خـود را بـه نـوعی انتخـاب کنـد کـه در      

                                          کل دن در تحقیـق جـامعی و بـا مقایسـۀ       مای            همین باره،   در                           رافضی حضور نداشته باشند.
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                           با اسـناد شـیعی، اثبـات              حضرت علی       فضایل                                   رفتار کتب صحاح سته در رابطه با نقل 

                     یعیان معتـدل و بـه                                                            کند با وجود مهیا بودن شرایط نقل حدیث از شیعیان اصیل، وي ش    می

     )   204  و      203 ص   ، م    2015         (نک: دن،  .                  خیم را برگزیده است                تعبیر خودش خوش

                 رغم فراهم بـودن      به         از آنان،    ي                ان و احتراز بخار ی     ن راو ی    از ا   ی   برخ   ی                در ادامه به معرف

           م پرداخت. ی    خواه       ط نقل ی   شرا

   ی     د جعف ی ز ی        جابر بن 

  و      129 ص    ق،    1427  ،  ی             شمرده شده(طوس   ن ی                 ن و از اصحاب صادق ی            جابر از تابع

             مقـرون بـه       فش ی            اند و در توص          نام برده   ي          ز همه از و ی    عه ن ی ش   ی      ه رجال ی            ) و کتب ثمان   176

  ؛    129ـ    128   ، ص ش    1365   ، ی      ؛ نجاش   197ـ    191 ص    ق،    1409  ،  ی                   مدح و ذم است(نک: کش

    ابن  (                                  مصاحبت او با امام باقر و امام صادق   ی     )، ول   110 ص    ش،    1364   ، ي     غضائر    ابن 

ـ   ی        ابـن قت  (           بـه رجعـت     ي     مان و ی ا   )   310 ص   ، 1   ، ج ق    1425   ، ی     الکلب     ) و    480 ص       تـا،    ی         بـه، ب

      شـود     ی       سبب مـ    )  41 ص   ، 2 ج   ، ق    1404         ابن حجر،  (               ان تا امام صادق    امام    نام         برشمردن 

    م. ی    بدان   ی       ان امام ی ع ی          او را از ش

   ، 1 ج  ،  ق    1404  ،  ی   لـ  ی  عق                   دانسـتن او(نـک:     ی            ز ضمن رافضـ  ی                شناسان اهل سنت ن      رجال

      گـاه   ی      ت و جا ی       ف شخصـ  ی     توصـ    ي ر ی        ) تعـاب    137 ص   ، 1 ج  ،  ق    1406           ابن حجـر،     ؛   193 ص

       مثـال       راي       اوست؛ ب   ی                     صدق لسان و اعتبار علم   ۀ    دهند             اند که نشان             به کار برده   ي و   ی ث ی  حد

          تقواتر از                                      جابر جعفی در حدیث باتقوا بـود و بـا   «  :  د ی  گو   ی م   ي      ان ثور ی            به نقل از سف   ی   ذهب

                     ایـرادي بـر جـابر          اگـر   «   :     گفـت    ی              ان به شعبه مـ  ی    ن سف ی    همچن  »  .     شناسم                او در حدیث نمی

ـ        نـک:   »( .     کـنم                                     من هم شروع به ایرادگیري از تو مـی    ،         تخریب کنی      او را          بگیري و   ،  ی     ذهب

   .     انـد           ت کـرده  ی   روا   ي      ز از و ی         اهل سنت ن   ی ث ی  حد            ر کتب معتبر  ی  سا   )   103 ص   ، 2   ، ج م    1995

ـ         ) کـه ا    200 ص   ، 2   ، ج    تـا    ی   ، ب ي      ؛ ترمذ   272 ص   ، 1 ج  ،   تا   ی ب          ابوداود،    نک:  (    ی   لـ  ی          ن خـود دل    ی

        از آن.   ي            و احراز بخار   ي          ط نقل از و ی          ا بودن شرا ی         است بر مه

                      أبان بن تغلب بن رباح

    ق،    1427  ،  ی                 شمرده شده است(طوس   ن ی      و صادق                        بان از اصحاب امام سجاد أ

                     اند و او را از اصحاب      شده   ي           متذکر نام و   ی ع ی    ون ش ی             ) و تمام رجال   164  و      126   ،   109 ص
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  و     44 ص    ق،    1409  ،  ی    کشـ    ؛  10 ج   ، ش    1365  ،  ی     (نجاش .   اند                عه قلمداد کرده ی           م المنزله ش ی  عظ

     بـه     ي              ع و اعتقـاد و  ی            رش غلو در تش ی        ز ضمن پذ ی ن     ذهبی    ،               طور که اشاره شد      همان   )   330

ـ  ( .  ست ا              اشاره کرده   ي       وثاقت و             ن به صداقت و  ی خ ی    بر ش   ن ی    مؤمن   رال ی    ت ام ی    افضل   ،  ی     ذهب

ـ    روا   ي                       ز از جملـه مسـلم از و   ی         اهل سنت ن   ی ث ی        جوامع حد  )    119  و      118 ص   ، م    1995   ت    ی

ـ    روا       دهندۀ         که نشان  »              مسلم و ا�ربعه «                     اند و ابن حجر عبارت          نقل کرده                    ت آنـان از ابـان      ی

       وجـود       بـا     )  81 ص   ، 1 ج  ،  ق    1404                 نک: ابـن حجـر،    ( .                            ست، قبل از نامش ذکر کرده است ا

             قلـت حـدیث                 تواند به خاطر       ه می    مسئل    این                 نقل نکرده است.   ی ت ی   روا   ي    از و   ي      ، بخار ن ی ا

                         حدیث از او ذکر شده است.    10                     در کل صحاح سته، حدود       زیرا         او باشد، 

               عامر بن واثله     طفیل   ال   ابو

       م، از ی       سخن گفت   ي         در مورد و   ی               ل که در بخش قبل ی                               عامر بن واثله معروف به ابو الطف

   ي    هــا                 ) کــه در جنــگ 8 ص    ش،    1342   ، ی    (برق     اســت   ن ی      مــؤمن  ال ر ی                 جملــه اصــحاب ام

                 هرچنـد احتـرام      ؛       دانسـت    ی          افضـل مـ      را   ی                          حضرت مشارکت داشت و حضرت عل

   )    1697 ص   ، 4   ، ج ق    1412              (ابن عبدالبر،  .   کرد   ی                     ن و عثمان را هم حفظ م ی خ ی ش

ـ       را توث   ي                             شمرده شده است و اهـل سـنت و        امبر ی پ   ی              ل از جمله صحاب ی    الطف   ابو   ق    ی

   از    ی ث ی                         ر کتب معتبر اهل سنت، احاد ی      ) و سا  71 ص   ، 5   ، ج ق    1404             اند(ابن حجر،          هم کرده

    نقل    ي                          ک مورد آن هم در شواهد از و ی      جز در    ي    بخار   ی    ، ول 6 ) ا ج      همان    اند(          نقل کرده   ي و

   از    ي      بخـار                                  طی نقلی در کتابش، علت عدم روایت   ي       ب بغداد ی  خط               ث نداشته است. ی  حد

 ،1ج، ق1409، يب بغـداد یـ خط ( .                                            افراط در تشیع ابوالطفیل گـزارش کـرده اسـت         او را 

ث یانتخاب حدرا در م�ك  يده و مذهب راویر عقیثأتوان ت ین عبارت میاز ا )131ص

  مشاهده کرد. ـ دگاه سومیبرخ�ف د ـ ينزد بخار

   د ی             بن هاشم بن بر   ی  عل

و یکـی  ) 244ص ق،1427، یطوس(از اصحاب امام صادق یکیبن هاشم  یعل

 .کردنـد  امیـ ق ق)175 م(ى بن عبداهللا بن حسـن یحیبه همراه که  است هزیدیبزرگان از 

ع یبـه غلـو او در تشـ    يق ویاهل سنت ضمن توث يعلما)    322 ص   ، ق    1385   ، ی     صفهان ا(

کتب معتبر اهل سنت، از جملـه   )342ص ،7ق، ج1404نک: ابن حجر، (.اند اشاره کرده

از او نقـل نکـرده    یثیحـد  يبخار یاند، ول ث داشتهینقل حد يمسلم و سنن اربعه از و
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          ابن ملقن،  ( ».علی و هاشم در مذهبشان دچار غلو بودند«د: یگو یم ياست و در مورد و

            آورده اسـت     ی         از او سخن   ي                  ن علت عدم نقل بخار  یی     در تب   ی   ذهب   )   427 ص   ، 1 ج  ،  ق    1425

            از راویـان     ي         نش بخـار  ی       در گـز    ي     د راو ی     ر عقا ی ث     بر تأ   ی      ما مبن   ی         گر بر مدع ی د   ي       که شاهد

                کـه بخـاري از                     و را ترك کـرد چرا                                     دلیل غلو علی بن هاشم، بخاري نقل از ا    به «       باشد:   ی م

 الـدین  ع�مه ابـن سـعد     )   194 ص   ، 5    م، ج    1995  ،  ی   ذهب ( » .   کرد              شدت پرهیز می    به      روافض 

ر یثه بـا توجـه دادن بـه ایـن نکتـۀ ذهبـی، بـه تـأ        یدیازدهم زیقرن  ياز علما يالمسور

، اشـاره  يهاي بخـار  او، بر گزینش مذهب زیدي علی بن هاشم و عدم تقیۀاعتقادات و 

  )33ـ30ص ق،1417، يمسور قاضی(کرده است.

  عدم نقل از امام صادق. 2ـ4ـ4

ث ینقـل حـد   اهل سـنت از امـام صـادق    یثیر کتب معتبر حدیخ�ف سابر يبخار

ر صحاح و یو سا  ق شدهیاهل سنت توث ینکه حضرت در منابع رجالینداشته است و با ا

، جـز  يشان توسط بخاریت از ایبر ترك روا یلیاند، دل ت داشتهیشان نقل روایسنن از ا

  شان، وجود نداشت.یبه مذهب ا يتوجه بخار

را  يخود اهل سنت علـت عـدم نقـل بخـار     یه و حتیدیعه و زیش ياز علما یبرخ

بـا اهـل    يت ویو ضـد  يبخار يگر یناصب دۀیر به عقیاز آن تعب ین دانسته و برخیهم

 یاصـفهان  ياهللا نماز )، فتح513ص ،1ج، تا بیصدر، (د حسن صدریس اند. کرده تیب

اشـاره   ن موضـوع یـ عه بـه ا یشـ  ي) از علمـا 39ص ،ق1422(عهیخ الشـر یمعروف به ش

نصـب در   ۀدیر عقیثأاهل سنت، علت را ت ز از علمايین يعلول یمحمد بن عق .اند کرده

ک اتفاق یاز  یرا ناش از امام صادق يکه عدم نقل بخار یدانسته و بر کسان يبخار

 )36ــ 34 ق،1427، يعلو(.اند، خرده گرفته است ر از نصب دانستهیغ یلیا دلیو  یعیطب

ـ  یالتشـ ، در کتـاب  يد المحطـور یبن ز یمرتض ز دکترین يدیز ياز علما  یع و اثـره عل

  ) 3ص م،2010صنوبر، (داشته است. ياز اقدام بخار ین برداشتیچن لیالتعدالجرح و

هاي اعتقادي را در اجتنـاب بخـاري از نقـل از     اثر انگیزه ،تفصیل احمد کرمی نیز به

مقایسـۀ  در نیـز   دن مایکل ش، سرتاسر)1393کرمی، (امام مورد بررسی قرار داده است.

مسلم و بخاري با شیعیان در صحاحشان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده اسـت و        مواجهۀ
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تـري   ۀ سـختگیرانه و انتقـادي  بخاري نسبت به مسلم در نقل از شیعیان شـیو «: گوید می

نقـل  هـا   آن و سایر شـیعیانی کـه مسـلم از    وي در نقل از امام جعفر صادق .داشت

  )Dann, 2015: 203»(.کرد میاجتناب  ،حدیث کرده بود

  انیراو   ات ینوع روا از نشیگز. 3ـ4ـ4

    ً باً ی                    طور که اشاره شد، تقر      همان                       در کتابش استفاده کرده،    ی ع ی    ان ش ی      از راو   ي       چه بخار   اگر

ـ       از راو         ً و اکثراً   ی ع ی       ر فرق ش ی            ستند و از سا ی ن   ی       ان امام ی     ن راو ی    از ا    یک   چ ی ه   ع  ی         کـه تشـ     ی  ان   ی

         در نـوع     ي   ، و ي            در نـوع راو    ي       نش بخار ی         �وه بر گز ع                  ، بهره برده است.   اند      اشته د   ی     حداقل

      د اهل   یی        ان در تأ ی     ن راو ی    از ا   ی      که برخ   را    ی  ات ی            نش زده و روا ی                    ات آنان هم دست به گز ی   روا

        ل نقـل   ی  دل    به         ً ان بعضاً ی     ن راو ی       ست که ا ا   ی        ن در حال ی             متذکر نشده، ا   ،   اند          نقل کرده   ت ی ب

      اند.                   نت آن را نقل کرده     اهل س   ی ث ی              ر کتب معتبر حد ی        اند و سا       ع شده ی     به تش   ی  رم       فضایل

» إ� منَافقٌ یبغضَنیإ� مؤْمنٌ و�  یحبنیلَا  «   ث ی  حد   ي           بن ثابت راو   ي  عد   ،     نمونه   ي ا  بر

 ،1ج، ق1411اند(مسلم،  ت کردهیآن را روا يق ویکه منابع معتبر اهل سنت از طر است

ه، ث از او نقـل کـرد  یحـد  38کـه   يبخـار  ی) ولـ 643ص ،5جتـا،   ی، بي؛ ترمذ86ص

ـ           هست کـه ا    ي      گر راو ی   ز د ی              محمد بن خازم ن  نشده است. يث از وین حدیمتعرض ا   ن    ی

)، 86ص ،1ج ،ق1411مسـلم،                                 و مسلم هم متـذکر آن شـده است(                 ث را ذکر کرده ی  حد

                    ث اشاره نکرده است. ی    ن حد ی              نقل کرده، به ا   ي      ت از و ی   روا    47    نکه  ی    با ا   ي    بخار   ی  ول

          اي که بین                      پرداخته و در مقایسه            سی کتب صحاح                                 مایکل دن در این مورد به رفتارشنا

                                     به این نتیجه رسیده که بخاري و مسـلم     ،                           مسلم و بخاري انجام داده است      صحیح     کتاب 

         شـیعیان                              انـد و در ثـانی از همـان                       خیم حدیث نقل کرده          رو و خوش                 از شیعیان میانه     ً او�ً

  ؛               شیعی نقل شـده                               همان روایت با سلسله اسنادي غیر        اند که                          معتدل روایاتی گزینش کرده

 ,See: Dann ( .                                                               در واقع این روایات در حکم روایات مؤید هستند و نه روایات مسـتقل 

2015: 204 & 205(   

ـ از مـ�ك و مع  یکـ یدگاه سوم، یخ�ف دجه آنکه برینت در کتـاب   يبخـار  يهـا  اری

سبب نقـل   ی، از طرفیت علمینکه محظوریو با ا بوده يحش توجه به مذهب راویصح

 ،انیـ راو يا و فرقـه  یگر، مسـائل مـذهب  ید يشد، از سوی غیررافض یعیاو از راویان ش

  .ه استشدرافضی و روایاتشان از راویان  بخارياجتناب سبب 
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  گیري نتیجه. 5

                حضـور راویـان           تبیـین     در            هاي موجود                 خ�ف سایر دیدگاه                      در این پژوهش سعی شد بر

  ،    یعی                                           نوع تشیع و میزان نقل بخاري از جریانـات شـ               ، از نظرگاه          صحیح بخاري        شیعی در 

                            کتـاب معتبـر اهـل سـنت           ایـن                            علت حضور راویان شـیعی در                    به تحلیلی در خصوص

                       نتایج زیر به دست آمد:                 ؛ در همین راستا     برسیم

                 راوي کــه توســط        شصــت   از        خــود        صــحیح          در کتــاب         بخــاري                  بیــان شــد کــه   . 1

             از این تعداد                      نقل حدیث داشته است؛   ،   اند                                  شناسان اهل سنت منتسب به تشیع شده      رجال

         و سـایر          باشـد       مـی           امامیـه)     = (                      شیعه به معناي اصـط�حی             هم با تسامح     آن   ،    مورد    دو    فقط 

   .            شناخته شدند                       هاي دیگر منشعب از تشیع                راویان از گرو

               شـده در بـاب                                   ه به بیان نارسایی احتما�ت گفته                              در گام بعدي و با لحاظ این قرین  . 2

ـ              بـر اسـاس                پـرداختیم و           در صحیحش                      بخاري از راویان شیعی     گیري             چرایی بهره    ۀ      قرین

                           اولی که وجود راویان شـیعی           ـ نظریۀ              راویان امامی    طیف                  عدم نقل بخاري از   ـ       گفته     پیش

                                               بدیل راویان امامی در منابع حـدیثی اهـل سـنت            ثیر بی              را دلیلی بر تأ           صحیح بخاري    در 

                   گـزینش بخـاري از           نحـوۀ           دیگري چون        قراین                                دانست، نادرست دانستیم و بر اساس     می

            جـه بطـ�ن                    و سایر شـواهد، و                   نقل از امام صادق                          راویان شیعه و خودداري در     میان 

         خـوب او                                      ق بخاري در نشر حدیث نبوي و رابطـۀ          ترتیب، شو                        دیدگاه دوم و سوم که به

  .   دیم  کر     روشن                    تعیین کرده بودند،                                  را عامل نقل بخاري از راویان شیعی            با اهل بیت

       صـحیح                                   وجـود راویـان شـیعی در کتـاب                       نشان دادیـم کـه            ورد آخر،  ا         عنوان دست    به  . 3

                         است و اندك موارد استثناي                     غیر امامی و جارودي)  (                       منحصر به روات غیر رافضی   ،     بخاري

         شـیعیان                                     توضـیح دادیـم روایـت بخـاري از                                       از جـنس شـواهد اسـت. همچنـین       ،     موجود

                                       اي جز روایت از راویان شیعی نداشته است.            که وي چاره          خاطر بوده        به این          غیررافضی 

  ها نوشت پی

 این تحقیق سهم داشتند. گیري ایدۀ احمدرضا کرمی که در شکلزیز، آقاي با تشکر از دوست ع .1

                                                                         نفر مردد بین زیدیه و اهل تسنن شیعی، یک راوي مـردد بـین امـامی و اهـل          هفت                از این ده نفر،. 2

                                                           سنت متشیع بود و دو راوي در اصل تشیع آنان تردید وجود داشت.

 که البته امامی بـودن وي قطعـی نیسـت و هـیچ    راوي اول، عبدالملک بن اعین برادر زراره است . 3
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ـ   صراحت وي را امامی ندانسته کدام از رجال شیعه به ودنش بخـاري  اند و در فرض پذیرش امـامی ب

) از او روایـت کـرده   902ص ،2، جق1406بـاجی،  (هم مقرون به باقی روات تنها در یک مورد و آن

نیـز   معروف بن خربوذ، محدث امامی مکه است کـه روایـاتی از امـام صـادق     ،راوي دوم است.

هیچ یک از رجالیان  ؛ زیراداشته است. ظاهراً مذهب امامی او بر مشایخ اهل سنت پوشیده بوده است

 اي نیز ندارند. اشارهاهل سنت به گرایش شیعی او حتی 

  ،     همان    نک: (.) و اسید بن زید288ص ،11، جق1404یزید بن ابی زیاد(نک: ابن حجر،  ،مثال براي .4

   )   301 ص   ، 1 ج

وأهل البصرة یفرطون فیمن یتشیع بین  )44ص، 11ج، ق1406، همو(.ان یقول دمشق بلد النصبک. 5

  ).362، ص7ج، ق1404، همو(أظهرهم �نهم عثمانیون.

ــلم در 6 ــحیح. مس ــش ص ــار( ش  و 1784ص ،4؛ ج1567ص ،3؛ ج559و  490ص ،1جق، 1411ب

 ،1جبراي نمونـه:  ق، 1411() نسائی438 و 155ص ،2نک: جبار(براي نمونه  هفت) و ترمذي 2037

  اند. از او روایت کرده )134ص ،5؛ ج67ص ،3؛ ج488ص

 منابع

 و علـوم  پژوهشـگاه  :قـم  ،امامـان  عصـر  در شـیعی  ها فرقه پیدایش و تشیع خاستگاه ،علی آقانوري، .1

  ش.1385، اس�می فرهنگ

 .تا بی نا، بی جا: بی ،البحور مجمع و البدور مطلع الرجال، ابی ابن .2

ـ  شرح نهج الب�غإل �بـن اهللا،  بن هبإل دیعبد الحم د،یالحد یاب ابن .3 ـ الحد یاب اهللا  تیـ مکتبـإل آ قـم:  ، 1چ ،دی

  ق.1404، یالنجف یالمرعش

 و عطـا  عبدالقادر محمد تحقیق ،والملوك األمم تاریخ فی نتظمالم علی، بن عبدالرحمن الجوزي، ابن .4

 .ق1412 ،العلمیه الکتب دار: بیروت عطا، عبدالقادر مصطفی

  ق.1412المعرفه،  دار: بیروت ،المجروحین کتاب، محمد حبان، ابن .5

  .ق1404 ،الفکر دار: بیروت ،التهذیب تهذیب علی، بن احمد ، ابن حجر عسق�نی .6

 اءیـ حا داربیـروت:   الخطیـب،  الـدین  محـب  و عبدالباقی محمدفؤاد کوشش به ،باريال فتحـــــــ ،  .7

 .ق1408 ،یالعرب التراث

 ق.1406، بیروت: دار النشر، الهند ـلنظامیإل ا رفاالمعدائرة تحقیق ،المیزان لسانـــــــ ،  .8

 .ق1379 إل،المعرف دار :بیروت ،البخاري صحیح إلمقدم الباري لفتح الساري هديـــــــ ،  .9

 دار :بیـروت  ،2چ شـحاده،  خلیـل  تحقیـق  ،خلدون ابن  اریخت، محمد بن عبدالرحمن خلدون، ابن .10

  .ق1408 ،کرالف

  ق.1412 ،الجیل دار: بیروت البجاوي، محمد علی کوشش به ،ا�ستیعاب عبداهللا، بن یوسف عبدالبر، ابن .11

  .ق1409 ،الفکر دار: بیروت غزاوي، مختار یحیی کوشش به ،الکامل عبداهللا، عدي، ابن .12
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  .ق1415 ،الفکر دار: بیروت شیري، علی کوشش به ،دمشق مدینإل تاریخ، حسن بن علی عساکر، ابن .13

  .ش1364، الحدیث دار: قم ،رجال، حسین بن احمد غضائري، ابن .14

  .تا بی ،، قاهره: دار المعارفالمعارفم، ابن قتیبه، عبداهللا بن مسل .15

 .ق1425عالم الکتب، : بیروتناجى حسن،  قیحقت، ریمن الکبینسب معد وال، یابن الکلب .16

ـ األحاد جیتخر یف ریالمن البدر علی، بن عمر الدین سراج شافعی، ملقن ابن .17 ـ  الواقعـإل  ثـار واآل ثی  یف

 .ق1425 ع،یوالتوز للنشر الهجرة دار: ریاض ،ریالکب الشرح

 .تا بی المعرفه، راد: بیروت ،الفهرست اسحاق، بن محمد ندیم، ابن .18

 دار: بیـروت  ،دیـ عبدالحم الـدین  یـی مح محمـد  قیتحق ،سنن اشعث، بن سلیمان سجستانی، ابوداود .19

  .تا بی الفکر،

 التـراث  اءیـ إح دار: بیـروت  تر،یر هلموت  کوشش  به ، نییا�س�م  مقا�ت ، اسماعیل بن علی اشعري، .20

 .تا بی ،یالعرب

  . ق    1385   ، ه ی  در ی   الح   :   نجف   ، 2 چ             کاظم المظفر،    ق ی   تحق   ، ن ی            مقاتل الطالب          ابوالفرج،    ، ی      اصفهان .21

 .ق1406 ،، ریاض: دار اللواءیل والتجریحالتعد، باجی، سلیمان بن خلف .22

 ق.1422، دار طوق النجاة :بیروت ،ولىالطبعإل ا�، صحیح البخاريسماعیل، ابخاري، محمد بن  .23

 نـا،  تهـران: بـی   محدث، الدین ج�ل کوشش به ،حلی داوود ابن رجال همراه ،»لرجالا« ،احمد برقی، .24

  .ش1342

 .م1977 النشر، دار :بیروت ،الناجیإل الفرقإل بیان و الفرق بین الفرق ر،هطا بن رهعبدالقا بغدادي، .25

 التـراث  اءیـ إح دار: بیـروت  وآخـرون،  شـاکر  محمد حمدا قیتحق ،سنن عیسی، بن محمد ترمذي، .26

  .تا بی، یالعرب

 .ق1409، العلمیه الکتاب دار: بیروت ،الروایإل علم فی الکفایإل، علی بن احمد بغدادي، خطیب .27

 ش.1383 ،90و  89مارۀ ، شپژوهش آینۀ، »اي دیگر المراجعات در مراجعه«رستگار، پرویز،  .28

 .ق1406 نا، : بیجا ، بیالبینات فی الرد علی اباطیل المراجعات زعبی، محمود، .29

: بیـروت  أسـد،  حسـین  و األرنؤوط شعیب کوشش به ،النب�ء أع�م سیر، محمد لدینا شمس ذهبی، .30

 ق.1413، الرسالإل مؤسسإل

  .م1995 ه،یالعلم الکتب دار: بیروت ،الرجال النقد فی ا�عتدال میزان ،ـــــــ  .31

تحقیـق  ، العامـه  إلفی اصول المـذهب و ا�مامـ   ةث جدیدالمراجعات ابحا، ، عبدالحسینالدین شرف .32

  .ش، 1371المجمع العالمی �هل البیت: تهران، الراضیحسین 

  ق.1410 ،یا�س�م النشر مؤسسإل: قم ،الرجال قاموس، یمحمدتق ،يشوشتر .33

  .ق1404 ،النشر دار:  روتیب ، �نىیک دیس محمد  کوشش  به ، والنحل  الملل، محمد ، شهرستانى .34

 الجـامع،  حهیصـح  و يالبخـار  یفـ  حالصـرا  القـول  محمدجواد، بن اهللا فتح ،یاصفهان عإلیالشر خیش .35
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  .ق ،1422صادق امام سسهؤم: قم الهرساوى، نیحس قیتحق

 .تا بى ،ا�علمى منشورات :تهران ،ا�س�م لعلوم عإلیالش سیستأ حسن، سید صدر، .36

 ،»صـحیحه  فـی  الصـادق  جعفـر  ل�مـام  التخـریج  عـن  البخاري ا�مام عدل اسباب« احمد، صنوبر، .37

  .م2010 ،اردن دانشگاه در للصحیحین نتصارا� کنفرانس در شده ارائه

 ق.1420 ،ا�س�میه المعارف مؤسسإلقم: ، السنه اسانید فی إلالشیع رجال ،محمدجعفر طبسی، .38

ـ  نجـف:  بحرالعلـوم،  محمدصـادق  حیصـح ت ،الفهرسـت  حسن، بن محمد طوسى، .39  ،ویهالمرتضـ  إلمکتب

 ق.1420

 .ق1427 ،ا�س�می النشر مؤسسإل: قم ،رجال، ــــــ  .40

  .ق1405 العربی، الکتب دار: بیروت ، قلعجی  امین  کوشش  به ، الثقات  تاریخ، عبداهللا بن احمد ، عجلی .41

 دار: بیـروت  ،قلعجـی   امـین   عبـدالمعطی  کوشـش  به ،الکبیر الضعفاء کتاب عمرو، بن محمد عقیلی، .42

  ق.1404العلمیه،  الکتب

، بیـت  اهل جهانی مجمع: مق ،والتعدیل الجرح اهل علی الجمیل العتب عقیل، بن محمد علوي، .43

 ق.1427

، بیـروت: دار  ثیث مـن فنـون مصـطلح الحـد    یقواعد التحدبن محمد،  الدین قاسمی، محمد جمال .44

  .تا بی ،الکتب العلمیه
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  ق.1407، المعرفإل دار: بیروت

  .ق1411نا،  : بیجا بی ،الک�م علم فی صبحی، محمود .49

  .ق1411، الفکر دار: بیروت ،یعبدالباق محمدفؤاد قیتحقو  صحیحت حجاج، بن مسلم .50
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