
  

  

  

  

  

  

  

  

 راویان در نقدهاي رجالی اهل سنت تشیع ثیرتأ  بیارزیا
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  چکیده

ین اصول در نقد و بررسی متون باشد. امـا آیـا   تر مهمي و پرهیز از هر گونه تعصب باید از محور عدالت

این اصل در نقدهاي رجالی مورد توجه قرار گرفته است؟ و یا در این بخش تعصبات مذهبی کارگر بوده 

شیعه بودن راویان در  ثیرتا بیرجالیان شده است؟ این مقاله با هدف ارزیا برخی از گویی و مانع حقیقت

به نگارش درآمده، و بـا   تحلیلی توصیفی و با روشها  آن نقدهاي رجالی اهل سنت در کتب رجالی معتبر

راویان شیعی مـذهب بـا    ۀدارد که بسیاري از نقدهاي رجالیون اهل سنت، دربار شواهد متعدد بیان می

ده است که نـزد برخـی   و ضد شیعی صورت گرفته و ثابت کر گرایانه ي مذهبی و تعصب فرقهگیر جهت

رجالیون اهل سنت، تشیع براي راویان نوعی ضعف به شمار آمده و در موارد بسیاري حتی بر وثاقـت و  

  صالح و عدالت راویان سایه انداخته است.
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  مقدمه. 1

دهد که بدون بررسی و بی چـون و   کریم به مسلمانان دستور میقرآن خداي مهربان در 

جو کرده و و پذیرش خبر این دسته از افراد پرسچرا خبر افراد فاسق را نپذیرند و براي 

 »...أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ جـاءکُم فَاسـقٌ بِنَبـإٍ فَتَبینُـوا      یا«ند: از صحت آن اطمینان حاصل کن

عدم اطمینان به خبر فاسق و خداي متعال فسق را دلیلی براي  ،در این آیه )6 :حجرات(

پذیرش خبر تا حدود زیادي بـه   ،د. طبق این آیهکن وجو از صحت خبر معرفی می پرس

نقد رجال حـدیث اصـلی    ،بر همین اساس بستگی دارد.صیت و وثاقت خبردهنده شخ

ـ توان حـدیثی را   راحتی و از هر کسی نمی زیرا به ؛رود ضروري به شمار می ذیرفت و پ

قـرار   تواند پذیرفتـه و مـورد عمـل    ند که روایاتشان میها راویان موثق و مورد اعتمادتن

ز راویـان اصـلی و   نقـل روایـات ا   اي کـه میـان   تاریخی گیرد. در حال حاضر با فاصلۀ

خرین به وجود آمده، بررسی احادیث و نقد رجال حدیث ضرورت بیشتري یافتـه و  متأ

از اهمیت بیشتري برخوردار است. بنابراین بحث راجع بـه رجـال حـدیث و جـرح و     

امري �زم و ضروري است. روشن است که این نقـد   ،در پذیرش روایاتها  آن تعدیل

بر صحت و یا ضعف احادیـث راویـان باشـد نـه      مؤثراساس شرایط و ضوابط  باید بر

گاه بـه روایـاتی    ،اي. از طرفی در کتب حدیثی مذهبی و فرقه انۀهاي متعصب گیري جهت

نقل و بررسی خارج  و از دایرۀمذهب راوي مردود شمرده شده  دلیل بهخوریم که  برمی

  اند. شده

شیعه بودن راویان در نقدهاي رجالیون اهل سنت  ثیرتأ  بیاین نوشتار در صدد ارزیا

تواند عامل جرح راوي و رد روایـات   می شود که آیا تشیع ال آغاز میو با این سؤ است

این امر واقع شده اسـت؟   ۀ راویان شیعۀاو باشد؟ و آیا در کتب رجالی اهل سنت دربار

یـت او را ضـعیف   تـوان روا  آیا به صرف اینکه ف�ن راوي داراي مذهب تشیع است می

شمرد؟ اگر چنین است در چه روایاتی این گونه نقد صورت گرفته و دلیل آن چیست؟ 

محقق را بر آن داشت تا با بررسی دقیق کتب حـدیث و   ،ت نظیر آنسؤا�و  سؤالاین 

گذاري عنصر تشیع را بـر روي جـرح و تعـدیل راویـان     تأثیررجال سنی مذهب، میزان 

بـا  کننده در این زمینـه دسـت یابـد.     ر نهایت به پاسخی قانعر داده و دمورد بررسی قرا

شده در کتب مصـطلح الحـدیث و رجـال سـنی مـذهب، محقـق بـه         هاي انجام بررسی
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  مستقیم تشیع بر نقد راویان بود. تأثیرشواهدي دست یافت که گویاي 

رسی مصطلحات حدیثی که بیـانگر  ابتدا به بر این مقاله براي دستیابی به هدف خود

قوت و ضعف حدیث با توجه بـه سـند حـدیث و رجـال سلسـله سـند اسـت         جۀدر

سپس به بررسی مسـتقیم کتـب    ده است.وجو کر پرداخته و نقش تشیع را در آن جست

پرداخته و با شـواهدي از کتـب   ها  آن تشیع راویان بر نقدهاي تأثیررجالی اهل سنت و 

وایـت، تـرك حـدیث و منـع     دارد که در موارد بسـیاري، رد ر  رجال اهل سنت بیان می

کتابت احادیث، عدم اعتماد به راویان، جرح، طعن، تکـذیب و تضـعیف راویـان، تنهـا     

در آخر نیز به بررسی روایات فضـایل و نقـش تشـیع در     بوده است.ها  آن تشیع دلیل به

  تضعیف راویان این احادیث پرداخته است.

در مـداري   گرایـی و تعصـب   امید است تلنگري باشد براي پرهیز از هر گونـه فرقـه  

  .گواراي احادیث اهل بیت دستیابی به مخزن عظیم و سرچشمۀ

  نقش تشیع در اصطالحات حدیثی اهل سنت .2

در درجات مختلف صحت حـدیث  ها  آن بندي بررسی سلسله سند روایات و تقسیم در

تشیع نقش اساسی دارد.  خصوص مذهب راوي و بهدر میان برخی رجالیون اهل سنت، 

نقش تشیع در تعریف حدیث صحیح، مقبول، و رد احادیـث اسـت کـه    ها  آن ینتر مهم

 پردازیم. میها  آن طور مختصر به شرح به

  نقش تشیع در تعریف حدیث صحیح در میان اهل سنت. 1ـ2

در  حـدیث در کنـدوکاوهاي سـندي اسـت.     ترین رتبـۀ  اصط�حی براي عالی »صحیح«

ي احادیث در میان متقدمان، در ابتدا حـدیث بـه دو نـوع صـحیح و ضـعیف      بند تقسیم

ن و مفید قطـع و یـا وثـوق بـه     یشد و صحیح حدیثی بود که محفوف به قرا تقسیم می

 ،1421(شهید ثـانی،  .نقراید و ضعیف حدیثی غیر محفوف به صدور آن از معصوم باش

هاي بعد در میان  راویان دوره رفته با افزایش فاصله میان ناق�ن اصلی و اما رفته )29ص

دیگري یافت که صحیح معناي  ،حدیث و راویان آن حدیث ۀخران با توجه به زنجیرمتأ

اهل سنت صـحیح را حـدیثی    ،روشنی نمودار است. در این دوره نقش مذهب در آن به

ناد آن پیوسـته بـوده و راویـان آن عـادل و     اسـ  ۀنباشد و زنجیر دانند که معلل و شاذ می

 ؛21تـا، ص  بـی ابـن کثیـر،    ؛12، ص1ج، ق1418عسـق�نی،  ابـن حجـر   (.باشندضابط 
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رط اصـلی رجـال سـند بـراي صـحت      طبق تعریف دو شـ  )43، ص[ب]تا بیسیوطی، 

قـواي ذهنـی و بیـان صـحیح     است. ضبط راوي به حافظه و  »عدالت و ضبط« ،حدیث

ي نـدارد. امـا عـدالت: خطیـب بغـدادي در      تـأثیر گردد که مذهب در آن  میروایت باز

 و العدالإل المطلوبإل«نویسد:  تعریف عدالت مطلوب که از صفات شاهد و مخبر است می

(خطیـب  »مذهبه إلمدینه و س� إل الراجعإل الی استقامإلالشاهد والمخبر هی العدال إلفی صف

بـه  عدالت مطلوب در صفات شاهد و مخبر عـدالتی اسـت کـه    : )8، ص1ج ق،1406بغدادي، 

کُـلُّ حـزْبٍ بِمـا لَـدیهِم     « ۀشـریف  . و طبـق آیـۀ  گـردد  میاستقامت دین و س�مت مذهب بـاز 

  دانند. خود را فاسد و بدعت می ۀاي جز عقید هر عقیده )32 :روم ؛53 :مؤمنون(»فَرِحونَ

، حتی کانت و اهللا ما رضی عوف ببدعإل«گوید:  می عوف بن ابی جمیله ذهبی دربارۀ

به خدا عوف به یـک  : )305، ص3ج، ق1429(ذهبی، »فیه بدعتان، کان قدریاً و کان شیعیاً

 بدعت راضی نشد در وجود او دو بدعت بود: هم قدري بود و هم شیعی.

که تشیع بدعتی است خـ�ف رضـاي    دارد صراحت بیان می ذهبی در این عبارت به

 راویـان شـیعه از زمـرۀ    کند. بنـابراین عمـ�ً   تعالی، که راوي را از عدالت ساقط می حق

شوند. و ایـن در حـالی    احادیث صحیح خارج می از زمرۀها  آن راویان عادل و احادیث

جانـب معصـوم باشـد، نـه     است که م�ك صحت تنها باید اطمینـان بـه صـدور آن از    

ۀ صحت را از دایرها  آن هر مذهبی مخالفان خود را مبدع دانسته و احادیث زیرامذهب! 

 ز احادیث صحیح رسیده از اهل بیـت د، و با این تعریف حجم زیادي اکن خارج می

 شود. صحت خارج می مذهب راوي از دایرۀ دلیل بهتنها 

  نقش تشیع در قبول حدیث راویان. 2ـ2

به آن احتجاج کرد و از اقسـام حـدیث صـحیح و    حدیث مقبول حدیثی است که بتوان 

. آید. و راوي مقبول کسی است که بتوان به احادیثش احتجاج نمـود  حسن به شمار می

  )154، ص5ج، م2007(س�مه، 

 اهل سنت در شرایط قبول روایت گـاهی خـالی بـودن از اغـراض و عقایـد فاسـد      

، ق1404قیلی، (عگـاهی دوري از بـدعت   ) و47، ص18ج، ق1397خطیب بغـدادي،  (

اي ناپسـند و بـدعت    نـد و در عمـل نیـز تشـیع را عقیـده     کن معرفی می) را 10، ص1ج

مقبول سـاقط   ۀدانند. بنابراین نزد محدثان اهل سنت، شیعه بودن راوي، او را از درج می
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  د.شو و مانع قبول روایات او می نموده

محمد بـن   معرفی کرده و در ترجمۀ تشیع را اعتقاد سیء لسان المیزانعسق�نی در 

، ش1390(»سیء المعتقـد  اًکان شیعی«گوید:  الحسن بن محمد بن القاسم بن المسور می

  او شیعه و داراي اعتقاد بد بود. ):136، ص5ج

، 3ج ،ق1429(ذهبـی،  .تشـیع را بـدعت دانسـته اسـت     میزان ا�عتدالذهبی نیز در 

 )305ص

ـ  هـا   آن قبول حدیث را نزدبدعت دانستن مذهب شیعه شرط اساسی  رده و از بـین ب

  نماید. قابل قبول میاحادیث راویان شیعه را غیر

  رد روایات راویان شیعه. 3ـ2

در سـطور گذشـته بیـان     حدیث و راوي مردود مقابل حدیث و راوي مقبول قرار دارد.

شد که از شرایط قبول حدیث در نزد رجالیون اهـل سـنت خـالی بـودن از اغـراض و      

اي فاسد و بدعت است،  شیعه عقیدهها  آن فاسد و دوري از بدعت است و از نظرعقاید 

  ست که در رد روایات نیز روایات راویان شیعه مردود واقع شود.اپس طبیعی 

(کسی که روایـتش قبـول و یـا     »من تقبل روایته و من ترد« اش در باب سیوطی در الفیه

زعم وي رافضـی   مردود است و بهها  آن روایتکند که  ، به مواردي اشاره میشود) رد می

  گوید: هاست. می یکی از آن

  و کــــافراً ببدعــــه ان تقــــب�  «

  

  ثالثهــــا ان کــــذبا قــــد حلــــ�  

ــی      ــه الرافضـ ــرد منـ ــره یـ   و غیـ

  

  »الفیه و من دعا و من سواهم ترتضی  

  )53، ص1ج، [الف]تا بی، سیوطی(  

بدعت غیر قابل قبـولی دارد   است که شود) کافري (از جمله کسانی که روایتشان رد میترجمه: 

رافضـی نیـز رد   حـدیث  هـا   آن و غیـر از  داننـد.  سوم کسانی هستند که دروغ را ح�ل مـی  و دستۀ

  سوي آن و کسی که به آن راضی است. کننده به شود، و نیز دعوت می

خرین همـان رفـض محـض    ید: تشیع در عـرف متـأ  گو می فتح المغیثسخاوي در 

، 2ج، ق1424(سـخاوي،  .شـود  غـالی و کرامیـه قبـول نمـی     است. پس روایت رافضی

تشیع و مخالفت با  دلیل بهدر نظر اینان تنها  بر این اساس روایات راویان شیعی )67ص

عامه در اصول مذهبی مردود شمرده شده اسـت. در عمـل نیـز در مـوارد بسـیاري بـه       
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د. اما آیـا مـذهب   ان مردود شده تشیع راویانش دلیل بهخوریم که  روایات صحیحی برمی

تواند دلیل متقنی بر رد روایات راوي باشد؟ یا براي رد روایت بایـد دلیلـی    تنهایی می به

آورد که در احادیث و یا شخصیت راوي خدشه وارد کند، مواردي چون عدم وثاقـت،  

تواند مـانعی بـراي قبـول     عدم حفظ و یا کذب راوي؛ و صرف مخالفت در مذهب نمی

  روایات باشد؟

  گونگی برخورد با احادیث راویان شیعهچ. 3

از آنجا که مذهب راوي در تعریف حدیث صحیح، شرایط قبول حدیث و رد روایـات  

برخـی   ، براي روشن شدن نظرات متعصبانۀراویان در نزد اهل سنت نقش اساسی دارد

با احادیث راویان شـیعه بـه بیـان    ها  آن محدثان اهل سنت به ارزیابی چگونگی برخورد

 پردازیم. شواهدي از کتب رجالی اهل سنت می

  ترك حدیث راویان شیعه. 1ـ3

ك، و راویـان شـیعه متـروك الحـدیث     وتـر م ،شیعه در منابع روایی اهل سنت احادیث

متروك الحدیث در واقع نوعی جرح بلیغ است و این وصف از جهـت   اند. معرفی شده

اي که بر احادیث  گونه به باشد؛ مینکرات از او نقل شده است حدیث راوي و آنچه از م

دانشـمندان   شود مگر آنکـه همـۀ   دیث کسی ترك نمیشده از وي غالب باشد. و ح نقل

. بر ترك حدیث او اجماع داشـته باشـند   ،اند رجالی که راجع به حال راوي سخن رانده

ر کتب رجالی اهل سنت برخی از رجـال شـیعه بـدون ایـن     ) د368تا، ص بی(شحود، 

  اند. تشیعشان متروك الحدیث معرفی شده دلیل بهنها شرایط و ت

شیعی بغیض، قال ابو حاتم: «عمر بن سعد بن ابی الصید ا�سدي آمده است:  دربارۀ

اسـت. ابوحـاتم    اي دشـمن  شـیعه ): 146، ص2ج ،ق1429(ذهبی، »متروك الحدیث لتشیعه

  شیعه بودنش متروك الحدیث است. خاطر بهگفته 

و قال حاتم بن اللیث: کـان یتشـیع   «محمد بن الحجاج المصغر بغدادي آمده:  دربارۀ

 خـاطر  بهگرایش به تشیع داشت ): 117، ص5ج، 1390عسق�نی، ابن حجر  (»فترك حدیثه

  همین حدیثش ترك شد.

سـمعت ابـا مسـلم البغـدادي یقـول:      «گوید:  می عبیداهللا بن موسی ابن حجر دربارۀ

، (همـو »المتروکین، ترکه احمد لتشیعه و قد عوتـب علـی روایتـه   عبیداهللا بن موسی من 
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بن موسی از متروکین است، احمـد  گوید: عبیداهللا  شنیدم ابامسلم بغدادي می: )48، ص7ج، تا بی

  سبب روایت از او مورد سرزنش قرار گرفته است. بهخاطر تشیعش او را متروك دانسته و  به

قال یحیـی: � یکتـب حدیثـه. و قیـل     «قیس بن الربیع چنین آورده:  ذهبی نیز دربارۀ

یحیـی گفتـه:   ): 393، ص3ج، ق1429(ذهبـی،  »�حمد: لم ترکوا حدیثه؟ قال: کـان یتشـیع  

  اند؟ گفت: شیعه بود. . به احمد گفته شد: به چه دلیل حدیثش را ترك کردهشود نمی نوشته حدیثش

 هـا دلیـل تـرك احادیـث راویـان، تشـیع      صراحت بیان شـده کـه تن   در این موارد به

تري براي ترك احادیث راوي  کند دلیل محکم می . حال آنکه عقل سلیم حکمستها آن

اثرگذار باشد، که البته مذهب  بیان شود، مواردي که بر وثاقت، صداقت و یا حفظ راوي

 غلبـۀ فوق باشد. ع�وه بـر آنکـه شـرط    تواند دلیلی بر عدم وجود صفات  نمی تنهایی به

احادیث منکر راوي و نیز اجماع دانشمندان رجالی بر ترك حدیث راوي، که از شرایط 

 .نیست ترك حدیث راوي شمرده شده، در مورد این راویان صادق

  منع کتابت احادیث راویان شیعه. 2ـ3

محدثان اهـل سـنت، حـدیث را از    از آنجا که تشیع راویان در نظر برخی از رجالیون و 

 قبول خارج نموده و سبب رد روایات راویان شیعی و عـدم اعتمـاد بـه   صحت و  دایرۀ

ده و ع�وه بر ن احادیث راویان شیعه خودداري کربوده، برخی از محدثان از نوشتها  آن

 ۀدربـار راي مثال، ب ؛اند ث توسط سایر راویان سنی مذهب شدهآن مانع کتابت این احادی

ب عن احمد: � بأس به. قیل لها: ان سلیمان قال ابوطال«بن سلیمان الضبعی آمده:  جعفر

، 2ج تا، عسق�نی، بیابن حجر (»بن حرب یقول: � یکتب حدیثه؟ فقال: انما کان یتشیع

: سـلیمان  گفته شـد به او نقل کرده است که بر او ایرادي نیست،  حنبل طالب از احمدابو: )81ص

  تشیع داشت.شود؟ گفت: او گرایش به  نمی گوید حدیثش نوشته می بن حرب

لـم اکتـب عنـه و    «نویسـد:   می عبداهللا بن الجهم الرازي از قول ابوحاتم ۀذهبی دربار

  نویسم و به تشیع گرایش داشت. نمی از او چیزي): 404، ص2ج، ق1429(ذهبی، »کان یتشیع

لته(شعبه) عن محمد بن راشد فقال شعبه: ما کتبت عنه، سأ«نیز آمده:  العللدر کتاب 

محمد بن  از شعبه دربارۀ): 504، ص2ج، ق1408(ابن حنبل، »لکنه شیعی اما انه صدوق و

  ام ولی وي راستگوست اما شیعه. یدم شعبه گفت: چیزي از او ننوشتهراشد پرس

دلیل محکمی آورده شود کـه بیـانگر    باید حق آن است که براي منع کتابت روایات
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راوي را تنها دلیل امر بـه  ضعف و تکذیب راوي باشد، حال آنکه این موارد شیعه بودن 

 از نظـر علمـی  کند، و این رویه در تضـعیف راویـان    می بیانها  آن عدم کتابت احادیث

ـ منـع کتابـت احاد  گیري تنها منحصـر بـه    چند این جهتهر روش صحیحی نیست.  ثی

تنهـا  ه ، از آنچـ نیز هست انیعیاز ش اتیدال بر عدم جواز نقل روا نبوده و عهیش انیراو

هـاي قبلـی    شده در دوره هاي بعدي مکتوبات حدیثی نگاشته روایات در دورهمنبع نقل 

  بیشتري برخوردار است. تأثیرمنع کتابت از اهمیت و  ،است

  نگرش به راویان شیعه در رجال اهل سنت. 4

تنها در مصطلحات حدیثی بلکه در نقدهاي رجالی اهل سنت نیـز نقـش    نه تشیع راوي

اي  صـادق، صـالح و ثقـه   چشمگیري دارد. در کتب رجال اهل سنت به راویان معتمـد،  

شیعی، توسط رجالیون سنی مـذهب مـورد طـرح،     داشتن عقیدۀ دلیل بهخوریم که  میبر

 پردازیم. تأیید این مدعا می اند. در ادامه به بیان شواهدي در جرح و تضعیف قرار گرفته

  عدم اعتماد به راویان شیعه. 1ـ4

از حق و محروم شدن از سعادت است  يدور ۀیاست که ما یل اخ�قیرذا یکیتعصب 

 آن کنـد.  يتا آنجا که انسان حـق را فـدا   ي استزیبه چ یرمنطقیغ یوابستگ یو به معن

گـردد کـه باعـث     مـی دار  تعصب در مذهب در میان افـراد گـاه چنـان عمیـق و ریشـه     

رود که انسان  و این تعصب تا جایی پیش می شود، گیري در برابر سایر مذاهب می جبهه

توانـد   کیشـان خـود مـی    کیشان خود را مورد اعتماد دانسته و تنها به هم فقط و فقط هم

مـردود و   چند صادق و صالح امـا در نظـر فـرد   ب هرنمایند و پیروان سایر مذاه اعتماد 

ند. عدم اعتماد به راویان شیعه از سوي رجالیون اهل سـنت بـر   اگرد تماد میقابل اعغیر

  همین اساس است.

احمد بن محمد بن احمد بن عمر بن میمون از قول خطیـب بغـدادي    ذهبی دربارۀ

اعتمادي به او نیست، ): 247، ص1ج، ق1429(ذهبی، »لم یکن یعتمد علیه، شیعی«نوشته: 

  شیعی است.

که  درحالی ؛علت عدم اعتماد به راوي، شیعه بودن وي بیان شده است ،در این مورد

معتمد یا غیر قابل اعتماد بودن شـخص تنهـا بـا خصوصـیات شخصـیتی او مشـخص       

طور قطع معرف شخصیت  تواند به قه خاصی باشد، هرگز نمیشود، اینکه راوي از فر می
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روشنی بیانگر ایـن   بهت افراد مختلف در مذاهب مختلف او باشد. متفاوت بودن شخصی

تنهـا   . پس حکم به غیر قابل اعتماد بودن راوي تنها بـر اسـاس مـذهب نـه    استمسئله 

 زیـرا باشـد؛   معقول و منطقی نیست، بلکه بیانگر غیرقابـل اعتمـاد بـودن آن حکـم مـی     

عکـس   و تواضع در برابر حق است و به میخدا تسل یو بندگ تیعبود ۀیپا نیتر یاساس

  از حق و محروم شدن از سعادت است.  يدور ۀیلجاجت ماهرگونه تعصب و 

 امام سجاد است که به فرمودۀ عصبیتىدیگران همان  ۀاین گونه اظهار نظر دربار

زیرا بدان قوم خویش  )307، ص2ج، ق1407کلینی، (سبب آن گنهکار است هصاحبش ب

کسـى  : پیامبر فرمودۀند. چنین تفکر و تعصبی طبق دا را از نیکان اقوام دیگر برتر می

 ۀآن تعصب راضى باشـد) رشـت  ه که تعصب برد یا برایش تعصب برند(در صورتى که ب

  )307، ص2ج، .(همانایمان را از گردن خویش باز کرده است

  طعن راویان صدوق شیعه  . 2ـ4

(شـحود،  .دین، ضبط، حفظ و تیقظ اوسـت مراد از طعن، جرح راوي از جهت عدالت، 

در اسباب طعن حدیث نیز به ده مورد اشاره شـده کـه پـنج مـورد     ) 167، ص1ج، تا بی

مربوط به عدالت راوي و پنج مورد مربوط به ضبط اوسـت. آنچـه مربـوط بـه عـدالت      

ند از: کذب، تهمت بـه کـذب، فسـق، بـدعت و جهالـت؛ و آنچـه       ا راوي است عبارت

ام و ند از: فحش غلط، سوء حفظ، غفلـت، کثـرت اوهـ   ا مربوط به ضبط اوست عبارت

؟ و اسـت یک از موارد فـوق   حال باید دید تشیع دلیل کدام) جا (همان.مخالفت با ثقات

به کذب متهم کرد؟ و یا وي را غافل دانسـت؟   توان کسی را مث�ً آیا به صرف تشیع می

هـا مطعـون    بته در این صورت روایات همـۀ فرقـه  مگر آنکه تشیع را بدعت بدانیم که ال

انـد. بـا ایـن    د خود را بدعت مـی  اي عقاید غیر از عقیدۀ فرقهشوند؛ زیرا هر  شمرده می

   شود. وضوح در نقدهاي رجالی اهل سنت مشاهده می حال این مورد نیز به

گویـد:   طعن ابراهیم بن علی بـن غـراب الفـراري مـی     بوبکر الخطیب دربارۀحافظ ا

 »بالصدق ةصفو ظن ابراهیم طعن علیه �جل مذهبه فانه کان یتشیع و اما روایته فقد وأ«

خاطر مذهبش بر او طعنه زده است،  کنم که ابراهیم به گمان می): 95ص ،21ج، ق1400(مزي، 

 اند. او را به صدق و راستی توصیف کردهچون او شیعه بوده ولی روایت 

آمـده:   میـزان ا�عتـدال  احمد بن محمد بن عمران ابوالحسن ابن الجندي در  دربارۀ
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، ق1429(ذهبـی،  »یضعف فی روایته و یطعن علیه فی مذهبهشیعی، قال الخطیب: کان «

خـاطر مـذهبش    ۀ او گفته است: روایتش تضعیف و بـه بارخطیب در شیعی است.): 292، ص1ج

  شد. می بر او طعن وارد

فـی کتـبهم و طعنـوا علیـه      ذکره العامإل«گوید:  اباجهم می خ حر عاملی نیز دربارۀشی

تشیعش بـر   خاطر و به  هایشان ذکر کرده را در کتاب عامه او): 337ص ،19ج، ق1409(»لتشیعه

  اند. او طعن زده

این نیز بیانگر نوعی تعصب در نقد راویان و خ�ف عدالت است. طعن راوي بایـد  

د و صرف تشـیع راوي  در صحت احادیث او خدشه وارد کن بر اساس صفاتی باشد که

 تواند دلیل طعن وي باشد. نمی

  یعهتکذیب راویان صدوق ش. 3ـ4

که بـا اقـرار راوي و یـا بـا     ست یی راوي در نقل حدیث اگو دروغمراد از کذب، ثبوت 

برخی از راویان صدوق شیعه شود  مشخص می )63ق، ص1406دهلوي، قراین(بخاري 

  اند.   مذهبشان در کتب اهل سنت مورد تکذیب قرار گرفته دلیل بهتنها 

صـدوق یتشـیع، افـرط    «عبداهللا بن شریک العاوي آمـده:   ۀدربار تقریب التهذیبدر 

راستگو و شـیعی اسـت،   ): 332، ص1ج، ق1406عسق�نی، ابن حجر (»الجوزجانی فکذبه

  ده است.و او را تکذیب کراما جوزجانی افراط 

صدوق، له مناکیر و کان یتشـیع، و افـرط   «نویسد:  عبدالس�م بن صالح می ۀنیز دربار

راستگوسـت، احادیـث منکـري دارد و شـیعی     ): 355، ص1ج، همـان (»العقیلی فقال: کـذاب 

  ست.گو دروغاست، عقیلی افراط کرده و گفته 

 عمـد بـه راویـان    بیان شده است، گاهی بـه  روشنی طور که در این دو مورد به همان

و البته خود اعتراف دارند که این نسبت بـا افـراط    صدوق شیعه نسبت کذب داده شده

تواند نشانگر  یان شیعه صورت گرفته است وگرنه صرف تشیع نمیدر رد و تکذیب راو

یی از گناهـان کبیـره   گـو  دروغ ،کـه در مـذهب تشـیع    ویـژه  ؛ بهیی راوي باشدگو دروغ

 عذاب و آتش داده شده است. گو وعدۀ دروغشود و به  محسوب می

حـرام  مذهبی که خود، دروغ را مذمت و آن را کلید شر و آیا  که حال سؤال این است

  اي براي آن باشد؟ یی راویان و قرینهگو دروغتواند دلیلی براي اثبات  ده، میمعرفی کر
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  تضعیف راویان شیعه. 4ـ4

حدیث ) 19ص ،4ج، م2007(س�مه، .ضعیف نزد جمهور محدثین مترادف مردود است

 در مقدمـۀ  المیـزان لسـان  صاحب کتاب  شوند. و راوي ضعیف نیز مردود محسوب می

ثر از مذهب است، کسی را تعـدیل  أنویسد: جرح و تعدیل کام�ً مت میچهارم از کتابش 

 ۀانـد و ایـن دربـار    جـرح کـرده  را که عادل بوده اند که اهلیتش را ندارد... و کسی  کرده

طور که جوزجانی اهل کوفـه   گروهی است که در عقاید با هم مخالف هستند. همان

 است و دو�بی مخالفان حنفـی خـود را، و همـین    جرح نمودهها  آن سبب تشیع را به

در ادامه نیز  ها. پیروان رأي از اهل کوفه و غیر آن اي از اهل حدیث دربارۀ طور طایفه

 نی که باید در قبول سخنشـان دربـارۀ  : و از کساکند چنین نقل میقول ابن حجر ایناز 

کسی است که بین او و کسی که جرحش نموده دشمنی باشد، که  ،جرح توقف نمود

حاذق هنگامی در نظرات جوزجانی تأمل کنـد   آن اخت�ف در عقاید است. فرد سبب

 خـاطر شـدت انحـرافش دربـارۀ     کند و آن به اهل کوفه تعجب می در نظراتش دربارۀ

کند با زبـانی   را ذکر میها  آن ناصبه و شهرت اهل کوفه به تشیع است. پس هرجا نام

، 1ج، ش1390عسـق�نی،  ابـن حجـر   (.کند را جرح میها  آن زشت و عباراتی ناپسند

  )108ص

شیخ و لم ار احد فیه مقا�ً ا� قـول  «گوید:  بن خفاف می إلناحی ۀابوحاتم رازي دربار

؛ 211ص ،3ج، ق1415، همـو (»الجوزجانی: مذموم و اشار بذالک الی مذهبه فی التشیع

یخی اسـت و کسـی   ش): 155ص ،6ج، ق1404؛ عقیلی، 116ص ،3ج، ق1408ابن حنبل، 

اشاره کـرده بـه مـذهبش کـه      سخن جوزجانی که گفته مذموم است واو سخنی ندیده مگر  دربارۀ

  شیعه است.

 مـذهب  خـاطر  بـه راویان شیعی معمو�ً همین است که  البته روش جوزجانی دربارۀ

 ،7ج؛ و همــان، 45ص ،12ج، ق1406، خطیــب بغــدادي(.دکنــ تضــعیف مــیرا هــا  آن

  )149، ص3ق، ج1406؛ ذهبی، 95، ص21و ج 325ص

عبداهللا بن «عبداهللا بن موسی گفته:  دي دربارۀحاکم نیشابوري به نقل از ابامسلم بغدا

: )149ص ،7ج تـا،  عسـق�نی، بـی  ابن حجـر  (»موسی من المتروکین ترکه احمد لتشیعه

  تشیعش ترك کرده است. خاطر بهاحمد او را  .عبداهللا بن موسی از متروکین است
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ابراهیم بـن محمـد بـن ابـی یحیـی       ۀخود در ترجم معجم رجالی در اهللا خوی آیت

نویسد: او راوي خاص احادیث ما بود و عامه او را به همین خاطر تضـعیف   المدنی می

  )275، ص1ج، ق1390(خویی، .اند کرده

نویسـد: همـۀ رجـال     می ذیل حدیثی در شأن نبوت پیامبر الغدیرع�مه امینی در 

اند، مگر ابو مریم عبدالغفار بن قاسم کـه اهـل سـنت وي را بـه جهـت       این حدیث ثقه

  )146، ص4، ج1368.(امینی، اند تشیعش تضعیف کرده

مواردي از تضعیفات اهل سـنت را نـام    اعیان الشیعهسید محسن امین نیز در کتاب 

تشیعشـان بـوده، بـا آنکـه     ها  آن کند که علت تضعیف برده و با د�یل مختلف ثابت می

الحسین بن الحسـن ا�شـغر و    تشیعشان برده نشده است؛ براي نمونه دربارۀ نامی از از

بیان کـرده و   ،اند اي که او را توثیق کرده تلید بن سلیمان ابو ادریس المحاربی، ابتدا عده

انـه لـیس    مـر و قد ظهـر ممـا   «گوید:  می سپس به بیان تضعیفاتش پرداخته و در نهایت

و ) تشیعش بوده اسـت  خاطر بهعیفش تنها از آنچه گذشت روشن شد که تض(»تضعیفه ا� لتشیعه

شهادت تنی چند از بزرگان اهل سنت به وثاقت و صداقت این دو را بر صحت گفتـار  

  )470، ص5ق، ج1403.(امین، آورد خود شاهد می

یون اهل سـنت تنهـا   بنابراین بسیاري از تضعیفات رجال شیعی از طرف برخی رجال

، حـافظ،  اي حتی رجال موثـق  تا جایی که عده تشیع راویان صورت گرفته است دلیل به

اند. در ذیـل   را مردود شمردهها  آن حجت، صدوق و صالح را تضعیف نموده و احادیث

 د.شو ه مواردي از این دست اشاره میب

  تضعیف راویان ثقه. 1ـ4ـ4

شـود کـه در صـورت     عادل ضابط تام الضبط گفته مینزد جمهور محدثین ثقه به راوي 

 )13ص ،3ج، م2007(سـ�مه،  .شـود  داشتن سایر شرایط حدیثش صـحیح شـمرده مـی   

عامـه   قیدوشـرط در میـان رجـالیون و محـدثان     ند شمار زیادي از راویان شیعه بیچهر

یـق و  ابتدا توث ،رجالی نیز وجود دارند که در کتب رجالی عامهاند،  توثیق و تعدیل شده

بـه تشـیع مطـرح شـده     ها  آن ، نسبتیا مانند آن اند و پس از آن با قید لکن تعدیل شده

  . هاست آن است، که بیانگر نوعی ضعف و نادیده انگاشتن وثاقت

سـألت یحیـی بـن    «عبدالس�م بن صالح بن سلیمان آمده:  دربارۀ تهذیب الکمالدر 
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یحیـی بـن    از): 87ص ،18ج، ق1400(مـزي،  »ثقإل صدوق ا� انه یتشیع«معین عنه فقال: 

  گفت: ثقه و راستگو اما شیعه است. سیدممعین درباره او پر

. همـین وصـف آمـده اسـت     اسـماء الثقـات  ابوالصلت الهروي نیز در تاریخ  ۀدربار

  )156، ص1ج، ق1404(واعظ، 

 »ثقإل مشهور لکنه شـیعی «ذهبی در توصیف محمد بن فضیل بن غزوان آورده است: 

  ثقه و مشهور اما شیعی است.): 624، ص2ج، تا بی(ذهبی، 

، همـو (»فـی نفسـه، لکنـه شـیعی     إلثقـ «عبیداهللا بن موسی العبسی نیـز آمـده:    ۀدربار

  اما شیعه است. خودش ثقه،): 21ص ،5ج، ق1406

سعید بن محمد الجرمی از حاتم بن اسماعیل از قول بخاري و مسـلم آمـده:    دربارۀ

  او ثقه اما شیعی است.): 227ص ،3ج، ق1429، همو(»هو ثقه ولکن شیعی«

(ابـن  »ثقـإل، ا� انـه کـان یتشـیع    «نویسـد:   بن حنبل راجع به عدي بن ثابت می احمد

  ثقه، اما شیعه بود.: )490، ص2ج، ق1408حنبل، 

به تضعیف او  »لکنه شیعیو«در توصیف الوراق نیز پس از تصریح به وثاقت با بیان 

  )78، ص1ج، تا بی(ذهبی، .اند پرداخته

 و عبدالرحمن بـن صـالح   )156ص ق،1404(واعظ، یونس بن بکیر ۀهمچنین دربار

  ثقه، اما شیعه است.: » انه یتشیعثقإل ا�«مده: آ )149ص، ق1404(واعظ، 

رجالیون اهل سنت ضمن اعتراف به وثاقـت راویـان شـیعه، بـا      ،موارد فوق در همۀ

انـد.   را به حاشیه سپردهها  آن در صدد تضعیف روات برآمده و وثاقتها  آن بیان مذهب

هـا   آن ۀعلتی است که بر وثاقت و صداقت و تمامی صـفات پسـندید  ها  آن گویی تشیع

 عادل ضابط تام الضبط نزد رجـالیون این در حالی است که سخن راوي  افکند. پرده می

 در با�ترین درجات صحت و قبول قرار دارد.

  تضعیف راویان حافظ و حجت .2ـ4ـ4

شـیوع   ،باشـد  محدثین در تعبیر از محدثی که عظیم الحفظ و کثیـر الحـدیث   حافظ نزد

شود که در درجات وا�ي وثاقت قـرار دارد، صـحیح    گفته می داشته و حجت به راوي

امـا   )70ص ،3ج، م2007(سـ�مه،  توان به احادیث او احتجاج نمود الحدیث بوده و می

  شده است.ارزش تلقی  اوصاف نیز در کنار تشیع راوي بی این



 1399، پاییز و زمستان موچهار، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   186

(ذهبـی،  »حافظ حجإل، ا� انـه یتشـیع  «آمده:  میزان ا�عتدال فضل بن دکین در دربارۀ

  حافظ و حجت، اما شیعه است.: )350ص ،3ج ق،1429

عنـوان   توان احتجاج نمود، در اینجا تشیع را به افظ و حجت میبا آنکه به حدیث ح

 اند. بردهضعفی براي راوي و عدم حجیت احادیث فضل بن دکین به کار 

  تضعیف راویان صدوق .3ـ4ـ4

در کتـب   معناي راستگوست. در برخـی مـوارد ایـن عنـوان     کذوب و به صدوق مقابل

روات شیعه به کار برده شده است، اما ب�فاصله پـس از آن بـه    رجال اهل سنت دربارۀ

نمونـه در توصـیف منصـور بـن ابـی       اند؛ براي شیع راوي اشاره و او را تضعیف کردهت

راسـتگوي  : )677، ص2ج، تـا  بـی (ذهبـی،  »صـدوق مشـهور لکنـه شـیعی    «ود آمده: ا�س

  مشهوري است اما شیعه است.

ابـن حجـر   (»صدوق فی الحدیث ا� انه شیعی«سالم بن حفصه العجلی آمده:  دربارۀ

  در حدیث راستگوست، اما شیعه است.: )226، ص1ج، ق1406عسق�نی، 

 اسـماعیل بـن الحکـم   )، 142ص ،5ج، ق1429(ذهبی، علی بن ثابت الـدهان  دربارۀ

و  188ص ،25ج، ق1400(مزي، و محمد بن راشد الخزاعی )80، ص1ج، تا بی(ذهبی، 

  راستگوست اما شیعه است.: »نه شیعیوق و لکصد«آمده:  )341ص ،20ج

 »سئل ابوداوود عنه فقال: صدوق ولکنه یتشیع«خالد بن مخلد القطوانی آمده:  دربارۀ

او  بــارۀاز ابــو داوود در): 352ص ،4ج، ق1420؛ صــفدي، 353ص ،5ج، ق1400(مــزي، 

  راستگوست ولی شیعه است.کردند، گفت:  سؤال

(ذهبـی،  .اسـت  آمـده  نیـز همـین وصـف    خالد بن مخلد از قول ابوداوود نیز دربارۀ

  )640، ص1ج، ق1429

مذهبی که باشـد جـز راسـت     حق این است که راوي صدوق در هر دین و آیین و

 ذهبی کـه هم م ؛ آنگذار باشدتأثیربر صداقت راوي  تواند مذهب نمی و اساساً گوید نمی

موارد فوق بیانگر  در همۀ» لکن«کند؛ اما لفظ  داند و از آن منع می یی را گناه میگو دروغ

نوعی ضعف براي راویان ثقه و صدوق شیعی است، که باعث نادیده انگاشتن وثاقت و 

  شده است.ها  آن عدالت و صداقت
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  تضعیف راوي ثبت .4ـ4ـ4

وصف ثبت در لسان محدثین شبیه ثقه است. این لفظ هنگامی که از ناقد عارف صـادر  

شود به آن عنایت دارد که موصوف به آن صحیح الحدیث بوده، حدیثش نوشته شده  می

در ) 322، ص1ج، تـا  بـی (شـحود،  .شـود  و در حالت انفراد و اجتماع به آن احتجاج می

آمده: ثبت، ثقه و حجت است. این کلمه با ایـن معنـا از ثبـات قلـب و      لسان المحدثین

ایـن  با این حـال   )3ص ،3ج، م2007(س�مه، .زبان و نوشته و حجت گرفته شده است

  اهمیت تلقی شده است.  گاهی با بیان تشیع راوي بینیز خصوصیت بارز 

(ذهبـی،  »شـیعی ثبـت، ا� انـه   «گویـد:   عبیداهللا بن موسی العبسـی مـی   ۀبارذهبی در

  ثبت است اما شیعی است.): 135، ص1ج، ق1429

ت قلب و زبان و نوشته باشـد، در هـر   منصفانه بنگریم کسی که داراي ثبا اگر با دید

 اي قابـل اعتمـاد اسـت و تفـاوت فرقـه      مـورد قبـول و  که باشد سـخنش  دین و آیینی 

 تواند سببی براي تضعیف چنین شخصیتی باشد. نمی

  تضعیف راویان صالح .5ـ4ـ4

تر از ثقه و کسـی اسـت کـه     اي پایین صالح به معناي شایسته و صالح الحدیث در مرتبه

آنجـایی  از  )341، ص1ج، تا بی(شحود، .شود احادیثش حجت بوده و به او احتجاج می

اند، مـواردي وجـود دارد کـه     که در میان اهل سنت گاهی رجال موثق نیز تضعیف شده

  اند. دهز با بیان مذهبشان تضعیف کررا نیرجال صالح 

الرجل الصـالح، ا� انـه شـیعی    «الهروي آمده:  ابوالصلتعبدالس�م بن صالح  دربارۀ

  سرسختی است. مرد صالحی است اما شیعۀ: )167، ص1ج، ق1407(حلبی، »جلد

زي، (را»صالح الحدیث و لکن کان راساً فی التشیع«علی بن بذیمه فتال آمده:  دربارۀ

  صالح الحدیث است اما از سران شیعه بوده است.): 175ص ،6ج، ق1271

و  »ا�«بـا بیـان    ضمن تأیید شایستگی راوي و ص�حیت احادیث او، ،در این موارد

ص�ح  بیان در واقع بیان مذهب راوي، پس از اند. در صدد تخریب راوي برآمده »لکن«

انصـاف بنگـریم    اگر به دیدۀ. اما عی ضعف براي راویان صالح شیعه استاو، بیانگر نو

صـ�ح فـرد،    مانعی براي ص�ح شخص باشد؛ زیـرا تواند  در این مورد نیز مذهب نمی

شـود و آنچـه در قبـول حـدیث راوي معتبـر       مانع ورود احادیث باطل در سخنانش می
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 وجود دارد. است، اطمینان به سخنان اوست که در مورد فرد صالح کام�ً

  تضعیف راوي مفسر و دانشمند   .6ـ4ـ4

در میـان  نیـز  ن ک�م وحی بر کسـی پوشـیده نیسـت. دانشـمندان     اجایگاه وا�ي مفسر

نــد و سخنانشــان از ارزش و اعتبــار خاصــی اجتمــاع، جایگــاهی وا� و ارزشــمند دار

راویـان   بـارۀ برخوردار است؛ اما همچون سایر اوصاف پسندیده و قابل اعتبار گاهی در

ف نیز با بیان شیعه بودن راوي مورد تضعیف قرار گرفته و جایگاه واقعی شیعه این وص

  خود را از دست داده است.

الع�مإل ا�خباري، ابو نصر محمد بن صائب بن بشر «ذهبی در توصیف کلبی آورده: 

(ذهبـی،  »کلبی المفسر و کان ایضأ رأسأ فی ا�نساب، ا� انـه شـیعی، متـروك الحـدیث    

همچنین در علم انسـاب مشـهور    ، کهکلبی مفسر �مه اخباري محمدع): 248ص ،6ج، ق1427

  است، اما شیعی است و متروك الحدیث.

در  چند محمد بن صائب کلبی را ع�مه اخبـاري، مفسـر و شـاخص   هراین روایت 

ده و کـر در آخر بـا بیـان شـیعه بـودن راوي او را تضـعیف      کند،  علم انساب معرفی می

یان شـد بـراي   طور که ب ست که هماناد. و این در حالی کن متروك الحدیث معرفی می

تواند دلیلـی بـر تـرك     �زم است و صرف مذهب نمی ترك حدیث راوي د�یل محکم

 حدیث راوي باشد.

  تضعیف راویان خطیب و شاعر .7ـ4ـ4

مزیتی ارزشمند بوده و نـوعی  گویاي وثاقت راوي نیست، بودن چند خطیب و شاعر هر

که رجالیون سـنی مـذهب پـس از ذکـر ایـن       ؛رود به شمار میتعریف و تمجید راوي 

دن جایگـاه  اي کـم ارزش جلـوه دا  عناوین با عنوان نمودن مذهب راوي در تـ�ش بـر  

  اند.  راویان خطیب و شاعر شیعی برآمده

مفتی دیار بکر فی عصره و «آمده:  بن الحسین إلس�مخطیب ابوالفضل یحیی بن  ۀدربار

): 16ص ،6ج، ق1422(قیسی دمشـقی،  »یر انه متشیع غال فیهو اشعار مشهوره غ له خطب

  اي افراطی است. ها و اشعار مشهوري دارد اما شیعه خطبه زمان خود مفتی دیار بکر بوده و در

و شـعرا و   ذاردگ زیادي بر اندیشه و فرهنگ مردم می تأثیراز آنجا که خطابه و شعر 

دارد،  عمـومی  اي بر اذهان و ک�مشان اثر ویژه اي در میان مردم دارند خطبا جایگاه ویژه
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پرهیـز مـردم از    سـبب  به احتما�ً بیان شیعه بودن راوي پس از شاعر و خطیب بودنش،

 این افراد به کار رفته است.  شخصیت و نیز اشعار

  تضعیف راوي کیس .8ـ4ـ4

کیس به معناي زیرك و باهوش از الفاظ وثاقت نیست، اما مـدحی بـراي راوي اسـت؛    

توانـد   اگر در بیان حدیث از این صفت برخوردار باشد زیرا هوشمندي راوي می ویژه به

اي بر ضبط صحیح و اداي دقیق الفاظ روایت باشد، که با وجود آن اعتماد بیشتري  قرینه

برخـوردار   بـا�تري از دیگـران   رجل کیس در درجـۀ  کرد. و حدیثوان ت روایت می به

  ارزش تلقی شده است.  خلیفه این صفت با بیان تشیعش کم فطر بن ۀاست. دربار

سألت ابی عن فطر بن «نویسد:  می العلل و معرفإل الرجال ،کتابشبن حنبل در  احمد

(ابن حنبـل،  »خلیفه؟ فقال: ثقإل، صالح الحدیث، حدیثه حدیث رجل کیس، ا� انه یتشیع

گفـت: ثقـه، صـالح الحـدیث اسـت.       فطر بن خلیفه پرسـیدم  ربارۀپدرم داز ): 364ص ق،1408

  مردي زیرك است اما شیعه است. است، حدیثش حدیث

ارزش  و زیرك در بیان حدیث، بـا تشـیع کـم    با چه منطقی حدیث راوي ثقه، صالح

ست که رجالیون اهل سنت باید بدان پاسخ دهند. مگر نه اینکـه راوي  اشود، سؤالی  می

ثقه، صالح و صدوق در هر دین و آیینی که باشد پیرو حق و ص�ح و راسـتی اسـت؟!   

  پس چرا باید مذهب نقطه ضعفی براي این افراد به حساب آید؟ 

  تضعیف راوي لم یکن به بأس .9ـ4ـ4

در کتب رجالی مساوي وصف صدوق بوده و بیانگر ص�حیت راوي  »لم یکن به بأس«

طـور   هنگامی که به) و 250ص ،4ج، تا بی(شحود، براي احتجاج به او و احادیث اوست

 رود، تعـدیل شـخص راوي و احادیـث اوسـت     مطلق از سوي ناقدي عارف به کار می

لی خـود را از  راویان شیعه این وصف نیز معنـاي اصـ   دربارۀاما  )335، ص1ج، همان(

ـ  ریق بیـان تشـیع راوي پـس از ذکـر ایـن وصـف      دهد. و این از ط دست می امـا و  «ا ب

  آید. هاي آن به دست می»لکن

سمعت یحیی بن معین یقول: لم یکن بعلی بـن  «نویسد:  می تهذیب الکمالمزي در 

شـنیدم یحیـی بـن معـین     ): 93ص ،21ج، ق1400(مـزي،  »عزاب بأس و لکنه کان یتشـیع 

  نیست اما شیعه است.در مورد شخصیت علی بن عزاب اشکالی گوید:  می
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قال ابـن عـدي: و   «آمده:  میزان ا�عتدالیحیی بن عبدالحمید الحمانی نیز در  دربارۀ

ه � بأس بـه. قلـت: ا� انـه شـیعی     لم ار فی مسنده و احادیثه احادیث مناکیر و ارجوا ان

 وي احادیث منکري وجود نـدارد در مسند و احادیث ): 199ص ،7ج، ق1429(ذهبی، »بغیض

  .است اي دشمن او اشکالی نباشد جز اینکه شیعه و امیدوارم دربارۀ

در وا�یی شخصیت علی بن عزاب و یحیی بن عبدالحمید حرفی نیست، اما این دو 

این دو راوي آمده است. اما آیا صـرف تشـیع    عه هستند! این وصفی است که دربارۀشی

ا از بین بـرده و او را از عـدالت و صـداقتی کـه عجـین بـا       تواند ص�حیت فرد را ر می

  دارد؟ ند بازشناس شخصیت اوست، و او را با این وصف می

  تضعیف راوي صحیح السماع .10ـ4ـ4

تـوان بـر او    �حیتش مـی علت وثاقت و ص رود که به ه کار میاي ب این لفظ دربارۀ راوي

، م2007(سـ�مه،  .او شود وجـود نـدارد   حدیث و خللی که مانع احتجاج به اعتماد کرد

. امـا  اسـت بنابراین حدیث راوي صحیح السماع قابل اعتماد و محتج به  )255ص ،3ج

تمام اوصـاف نیکـو بـا     ؛ زیراشود اهمیت تلقی می راوي شیعه بی وصف نیز دربارۀ این

   و هیچ ارزشی ندارد. شود میتشیع فرد نادیده انگاشته 

سـماعه صـحیح، لکنـه    «محمد بن سعید ابـن نبهـان آمـده:     ۀدربار لسان المیزاندر 

  سماعش صحیح است اما شیعه است.): 179ص ،5ج، ش1390عسق�نی، ابن حجر (»یتشیع

. مد بن الحسین بن فاذشاه نیز همین وصـف آمـده اسـت   در توصیف احمد بن مح

  )262، ص1ج، همان(

پـس از   »امـا و ا� لکـن،  «این موارد و موارد بسیاري از این دسـت، الفـاظ    در همۀ

علـت شـیعه بـودن راویـان      انگر نوعی تضعیف مخفی است، کـه بـه  اوصاف یادشده بی

در انتهـا بـا   انـد،   را توثیـق و تعـدیل نمـوده   راویـان   ه است. هرچند ابتدائاًصورت گرفت

برآمده و انتسـاب بـه تشـیع را    ها  آن به تشیع، گویی در صدد رد احادیثها  آن انتساب

گـویی شـیعه امـري     اند. برشمردهها  آن ایرادي بر وثاقت و صداقت و ص�حها  آن براي

 شود که بر تمام صفات پسندیده سایه انداخته است. حیف می

  جرح راوي در احادیث مناقب به طور خاص. 5

طـور خـاص بـه فضـایلی از      خوریم که بـه  میب حدیث اهل سنت به روایاتی بردر کت
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ها  آن اما برخورد ،پراکنده استها  آن احادیث در کتباشاره دارد. این  امیرالمؤمنین

در نقد این احادیث معمو�ً جرح و تضعیف راوي است. ایـن موضـوع در بسـیاري از    

وضـوح و در مـوارد    جوزجـانی بـه   الموضوعاتشود و در  کتب اهل سنت م�حظه می

  صراحت بیان شده است. فراوان به

و قـد رحـل الیـه ثقـات     «آمـده:   الضـعفاء  الکامل فیعبدالرزاق بن همام در  دربارۀ

المسلمین و ائمتهم و کتبوا عنه و لم یرو بحدیثه بأساً ا� انهم نسبوه الـی التشـیع و قـد    

 ،5ج، ق1418(جرجـانی،  »روي احادیث فی الفضائل ممـا � یوافقـه احـد مـن الثقـات     

در حـدیثش ایـرادي   سوي او رفتـه و از او نوشـتند. و    بهها  آن ثقات مسلمین و پیشوایان): 15ص

کـه احـدي از ثقـات بـا او      و احادیثی در فضایل نقل کرده تشیع منسوب است بهنیست مگر آنکه 

  موافق نیست.

و کان ثقإل صدوقا ان «عبیداهللا بن موسی بن المختار آمده:  دربارۀ الطبقات الکبريدر 

التشـیع منکـرة   شاءاهللا، کثیر الحدیث، حسن الهیئه و کان یتشیع و یـروي احادیـث فـی    

ثقه و راستگو بوده ): 400ص ،6ج، تا بی(منیع بغدادي، »فضعف بذالک عند کثیر من الناس

تشـیع   عه بوده است. احادیث منکـري دربـارۀ  اهللا. احادیث بسیار نقل کرده، زیبا صورت و شیءشا ان

  همین نزد بسیاري از مردم تضعیف شده است. خاطر بهنقل کرده و 

که نزد اهل سـنت منکـر اسـت چیـزي جـز فضـایل اهـل        و روشن است احادیثی 

  نیست. بیت

 الکشـف الحثیـث  در  ،رود عبدالجبار بن العباس که از کبار شیعه به شمار می دربارۀ

کنـد کـه بـه روز جمـل و      در موضوعاتش حدیثی از او نقل می نقل شده: ابن الجوزي

عبـدالجبار را بـه وضـع آن    حوادث آن اشاره دارد. ابن جوزي آن را موضوع شـمرده و  

، 1ج، ق1407(حلبـی،  .کنـد  کند و دلیلش را شیعه بـودن عبـدالجبار بیـان مـی     متهم می

  )162ص

 که رسول خـدا  »ةانت سید فی الدنیا سید فی ا�خر«حدیث  بن عدي نیز دربارۀا

و اما هذا الحدیث عن عبـدالرزاق  «فرمودند آورده است:  منیندر خطاب به امیرالمؤ

، ق1418(جرجـانی،  »الصدق و هو ینسب الی التشیع فلعله شبه علیه �نه شیعیمن اهل 

این حدیث از عبدالرزاق است که اهل صدق است. او منسوب به تشیع اسـت  اما ): 192، ص1ج
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 ممکن است بر او مشتبه شده باشد چون شیعی است.

وب در آخـر بـا منسـ   کنـد،   گو بودن راوي اعتراف مـی چند به راستدر این مورد هر

گوید: احتمـا�ً بـر او    دهد و می دقتی و عدم ضبط می به او نسبت بینمودن او به تشیع، 

باشد باطل ها  آن که او شیعی است. گویی هرآنچه خ�ف میل و اندیشهچرامشتبه شده، 

  ر سبیل وهم از آن سخن رانده است!اش ب است و �جرم گوینده

پـرده از ایـن    ،التعـدیل الجـرح و العتب الجمیل علی اهـل  محمد بن عقیل در کتاب 

از مناقـب  محدثان عامه هنگامی که بـه احـادیثی   نویسد:  راي تاریخی برداشته و میماج

خورنـد، در نقـد رجـال سـند آن      برمـی هـا   آن و یا شیعیان یا عترت پیامبر علی

هـا   آن اي کـه شـده در طلـب جـرح     احادیث با دقت و تعمق وارد شده و با هر وسـیله 

کننـد؛ یـا بـا     معلوم، با آنکه جرح مبهم را رد میولو با ذکر جرحی مبهم و غیرآیند  برمی

قبول جرح از عقاید مخالف با آنکه به بط�ن آن هم اعتراف دارند. اگر از این امر عاجز 

فی ا�سناد رجل شیعی ف� یلتفت «گویند:  باشند و نتوانند او را جرح کنند در نهایت می

  )109ص ق،1425(علوي، .جود دارد و نباید به آن توجه کرددر اسنادش شیعه و: »الیه

واگـذاري   ۀدربـار  تاریخ طبرينقل ماجرایی از  ۀدر ادام خصالشیخ صدوق نیز در 

ز بین بردن فضـایل  به معاویه و سیاست قریش براي ا حکومت از سوي امام حسن

گوید: به دنبال همین سیاست قرشی بود که در کتب حدیث و رجـال،   می اهل بیت

اسـت تضـعیف نمـوده و     هـایی را کـه متضـمن فضـایل اهـل بیـت       غالب حدیث

  )19، ص1ج، 1362 (صدوق،.اند دهح کرروایاتشان را جر

توان نقش مذهب را در جـرح   وضوح می شواهدي است که بهو موارد مشابه،  ها این

در کتب رجال اهل  د.احادیث، م�حظه و مشاهده کر و در نهایت ردو تضعیف راویان 

  سنت نقدهاي از این دست فراوان است.

  پاسخ به یک پرسش

هاي اهل سـنت بـر    نقد شده درمشابه اشکال وارد ح شود کهممکن است چنین مطر

و  بر راویان غیـر شـیعی وجـود دارد    راویان شیعه، در نقدهاي رجالیون و عالمان شیعه

کـاهش   را گونـه روایـات   اعتبار ایـن  ۀآنان نیز بر راویان غیر شیعی خرده گرفته و درج

تـوان   نمیاز این جهت  این اشکال تنها به نقدهاي اهل سنت وارد نیست و، بنابراند داده
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باید گفت همسان دانستن نوع نگاه اهـل   در پاسخ به این اشکال د وارد کرد.بر آنان ایرا

بـراي اینکـه    درست نیست، راویان غیر شیعی عه با نوع نگاه شیعه بهشین اسنت به راوی

 هـا  هاي بسیار مهمی وجود دارد که با ذکـر چنـد نکتـه ایـن تفـاوت      در این بین تفاوت

(البته با شـرایط)   عمل به اخبار غیر شیعه ،در دو روایت اول اینکه : نکتۀشود روشن می

حدیث مروي از اهل سـنت   ۀربادر باقر اول حدیثی از امام .جایز دانسته شده است

. نـد ا هدکـر را شرح و تفسـیر   کنند و امام نیز بر صحت آن تصریح کرده و آن پرسش می

امـام  در روایتـی  نیـز   )463ص ،7ج، ق1407طوسـی،   ؛556ص ،5ج، ق1407(کلینی، 

اي براي شما اتفاق افتاد و حکم آن را از روایات ما  گاه حادثهفرمایند: هر می صادق

(حـر  .آن عمل کنیـد  و بر پایۀ کنند مراجعه نقل می ام علینیافتید، به آنچه عامه از ام

ت راوي را وثاقـ  ،شـیعه  دوم اینکه مشهور فقیهـان  نکتۀ )91ص ،27ج، ق1409عاملی، 

را بیان  خ طوسی با صراحت ایننه امامی بودن راویان، شی نددان م�ك اعتبار آن خبر می

 بـه نقـل از  (.هرچند فاسد المذهب باشـد گوید: عمل به خبر ثقه جایز است  کرده و می

بـودن در معنـا و   شهید ثانی معتقد اسـت مفهـوم امـامی    ) 107ص ق،1426استرآبادي، 

 مفهوم عدالت شرط نیست و عدالت تمام معتقدان ادیان و مذاهب بـه شـرط عمـل بـر    

شـیخ بهـایی در    )160ص ق،1408.(شـهید ثـانی،   اساس باورهایشان قابل تحقق است

و اما غیر ا�مامی او بعضا مـع تعـدیل الکـل فموثـق و یسـمی قویـا       «گوید:  می الوجیزه

می مذهب باشند یعنی اگر راویان یا برخی از آنان غیر اما )5ص ق،1390(عاملی، .»ایضا

 .گوینـد  ند حدیث موثق و بـه آن سـند قـوي مـی    توثیق شده باشند، س راویان ۀولی هم

 ،4ج، ق1415(جزائري، .باشد عق� بر عمل به خبر ثقه می سیرۀ :گوید خویی میاهللا  تآی

ـ  موثـوقٌ  ،ین معیار در حجیت و عمل به روایتتر مهماین بنابر )282ص ه بـودن خبـر   بِ

سوم واقعیتی است کـه   . نکتۀاست و امامی بودن راویان م�ك عمل به این اخبار نیست

یاري از راویـان غیـر امـامی    و آن توثیـق بسـ   شود راوان در کتب رجالی شیعه دیده میف

یکـی از   نـاي عمـل فقهـا و دیگـران خواهـد بـود.      نیـز مب  این رجالیونکه سخن  است

رجـالی  برد که در منـابع   راوي از اهل سنت نام می 90 نویسندگان با حذف مکررات از

ایـن   ،ذکـر شـد  نچـه  با توجـه بـه آ   )1395(بصري و دارابی، .اند معتبر شیعه توثیق شده

شود که در نوع نگاه عالمان شیعه به راویان غیـر شـیعی نسـبت بـه      حقیقت روشن می
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چنـد در  شـود، و هر  ه تفاوت روشنی دیده میراویان شیعنگرش رجالیون اهل سنت به 

آن حـدیث   ،عی ولـی موثـق بـود   بندي احادیث اگر در سند حدیثی راوي غیر شـی  دسته

باشد  گونه احادیث مورد عمل می این ،ذکر شدتفصیل  ولی همچنان که به ،باشد موثق می

  .ندلحاظ رجالی معتبر و به

  گیري نتیجه. 6

شود که نقد رجال شـیعه از سـوي برخـی از محـدثان و      مشخص می ،از آنچه گذشت

گرایانه و طبق شرایط و ضوابط جـرح   هل سنت بدون تعصب و با دیدي واقعرجالیون ا

تشیع در نقد راویان نوعی ضعف و جرح بـه  و تعدیل راویان صورت نگرفته و مذهب 

رفته است، که حتی بر وثاقت و عدالت راویان موثق و عـادل سـایه افکنـده و     شمار می

  .ده استکرقبول و صحت خارج  را از دایرۀها  آن احادیث

بینانـه و طبـق    با دیـدي واقـع   هاي مختلف فرقهبر همین اساس �زم است رجالیون 

دام به جرح و تعـدیل راویـان نمـوده و در قبـول و صـحت      شرایط و ضوابط واقعی اق

ند؛ راویـان موثـق و عـادل را توثیـق و     اي عمل کن روایات بدون توجه به تعصبات فرقه

 ۀتنهـا دایـر   ل کنند. ایـن عمـل نـه   را صحیح دانسته و قبوها  آن تعدیل نموده و احادیث

را از هـا   آن وهـاي مختلـف را گسـترش داده     مورد قبول کتـب حـدیثی فرقـه   احادیث 

یاري از اخت�فات شیعه و سازد بلکه باعث از میان رفتن بس مند می یشتري بهرهروایات ب

که از طریق رد و عدم پذیرش راویان به وجود آمده است. از ایـن طریـق   شود  سنی می

                                                                               توان به اس�م واقعی دست یافت. است که می
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