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مقایسه علمی «التاریخ الکبیر»
بخاری و «الجرح و التعدیل»
ابن ابی حاتم رازی
فاطمه الزهرا عواطی

استادیار دانشکده الشریعة و الدراسات االسالمیة ،دانشگاه شارجه ،امارات متحده عربی (نویسنده).

چکیــده :کتابهــای رجــال پرشــماری وجــود دارنــد کــه بــه
ذکــر طبقــات ،نســب ،تاریــخ وفــات و یــا جــرح و تعدیــل
راویــان پرداختــه انــد .کتابهــای جــرح و تعدیــل راویــان نیــز
بــه انــواع مختلفــی تقســیم شــده و بعضــی تنهــا روات ثقــه و
برخــی تنهــا ضعفــا و متروکیــن و دســته ای بــه ذکــر ضعفــا و
متروکیــن و ثقــه در یــک کتــاب پرداختــه انــد .از کتابهــای
مهــم در ایــن موضــوع« ،التاریــخ الکبیــر» بخــاری و «الجــرح و
التعدیــل» ابــن ابــی حاتــم رازی اســت .در ایــن میــان ،برخــی
ابــن ابــی حاتــم را متهــم کردهانــد کــه او بــه کتــاب تاریــخ
کبیــر بخــاری دســت یافــت و آن را بــه خــودش نســبت داد
بــه همیــن دلیــل ،ترتیــب و بــاب بنــدی آن هماننــد کتــاب
بخــاری اســت و دربــاره بســیاری از تراجــم چیــزی بیــش
از بخــاری بیــان نمیکنــد .از ایــن رو ،نویســنده در نوشــته
حاضــر تــاش مــی کنــد تــا بــا مقایســه علمــی بیــن دو کتــاب،
آشــکار ســازد کــه چگونــه ابــن ابــی حاتــم در تألیــف کتــاب
«الجــرح و التعدیــل» از کتــاب «التاریــخ الکبیــر» بخــاری
اســتفاده کــرد؟ وی در راســتای ایــن هــدف ،نوشــتار را بــا
معرفــی کتــاب التاریــخ الکبیــر و هــدف بخــاری از تألیــف
آن و میــزان تحقــق ایــن غــرض ،آغــاز کــرده و در ادامــه ،بــه
روش بخــاری و اهمیــت و امتیــازات کتــاب اشــاره مــی کنــد.
ســپس ،کتــاب الجــرح و التعدیــل را معرفــی و بــه بیــان هــدف
ابــن ابــی حاتــم از تألیــف آن و میــزان تحقــق ایــن غــرض و نیــز
اهمیــت کتــاب مــی پــردازد .در نهایــت ،نوشــته را بــا بررســی
تطبیقــی دو کتــاب مذکــور و ذکــر نمونــه هایــی کــه ابــن ابــی
حاتــم دربــاره آنهــا ســکوت کــرده و بخــاری از آنهــا ســخن
گفتــه اســت ،بــه پایــان مــی رســاند.
کلیــدواژه هــا :التاریــخ الکبیــر ،بخــاری ،الجــرح و التعدیــل،
ابــن ابــی حاتــم رازی ،کتابهــای رجــال ،علــم رجــال ،علــم
حدیــث ،کتابهــای جــرح و تعدیــل راویــان ،بررســی کتــاب،
بررســی تطبیقــی ،مقایســه علمــی.

علمية بني َ
مقارنة ّ
كتاب التار يخ الكبير للبخاري واجلرح
والتعديل البن أيب حامت الرازي
اخلالصــة :هنــاك ٌ
ّ
الرجاليــة اليت
عــدد كبيــر مــن الكتــب
ّ
ختتــص ببيان طبقات الرواة وأنســاهبم وتوار يخ وفياهتم،
أو تبحث يف جرحهم وتعديلهم.
وتنقســم كتــب جــرح الــرواة وتعديلهم بدورهــا إىل أنواع
ً
خمتلفة أيضا ،فتكتيف بعضها بتسجيل الرواة الثقة ،بينما
تكتيف غيرها بالضعفاء واملتروكني ،يف حني ّتتســع غيرها
ً
ّ
لتضم الضعفاء واملتروكني والثقات معا ويف آن واحد.
َ
ّ
ومن الكتب املهمة يف هذا املجال ،كتاب التار يخ الكبير

للبخاري و اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي.
وقد ّاتم البعض ابن أيب حامت بأ ّنه قد ّاطلع عىل كتاب
ّ
التار يخ الكبير للبخاري ونسبه إىل نفسه .واستدلوا عىل
ذلــك بقوهلــم ّإن ترتيــب وتبو يــت كتابــه ال خيتلــف عــن
ترتيــب كتــاب البخــاري ،وأ ّنــه يف الكثير مــن التراجم ال
ً
ّ
يقدم شيئا أ كثر ّمما يذكره البخاري.
ومــن هنا يســعى كاتب املقال احلــايل من خالل مقارنته
العلمية بني هذين الكتابني إىل بيان ّ
ّ
كيفية استفادة ابن
أيب حــامت يف تأليفــه لكتاب اجلــرح والتعديل من كتاب
التار يخ الكبير للبخاري.
ويف ســياق هــذا اهلــدف ،يبــدأ الكاتب مقالــه بالتعر يف
بكتــاب التار يخ الكبيــر وبيان هدف البخاري من تأليفه
ّ
ومدى النجاح الذي حققه ُيف الوصول إىل هذا اهلدف،
ّ
ّ
لينتقــل بعــد ذلــك إىل بيــان أســلوب البخــاري وأمهيــة
الكتــاب ومــا ميتــاز بــهّ .مث ينتقل بعد ذلــك إىل التعر يف
بكتــاب اجلــرح والتعديــل واهلــدف الــذي كان ابــن أيب
حــامت يســعى إليــه مــن خــال تأليفــه ومقــدار جناحــه
يف حتقيــق ذلــك اهلــدف ،ومــن ّمث بيــان ّ
أمه ّيــة الكتاب
ومكانته.
َ
َ
و ينهتــي املقال بدراســة مقارنة للكتابــن املذكور ين ،مع
تأشــير منــاذج من املوارد اليت مل ّ
يتطــرق هلا ابن أيب حامت
ّ
يف الوقت الذي أشار إلهيا البخاري وحتدث عهنا.
ّ
األساســية :التار يــخ الكبيــر ،البخــاري ،اجلــرح
املفــردات
والتعديــل ،ابــن أيب حــامت الــرازي ،كتــب الرجــال ،علم
الرجــال ،علــم احلديــث ،كتــب جــرح الــرواة وتعديلهم،
ّ
العلمية.
البحث يف الكتاب ،الدراسة املقارنة ،املقايسة

نرگس بهشتی

دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حدیث( .مترجم)
A Comparative Study of Bukhari›s
Great History and Ibn Abi Hātam Rāzi›s
Al-Jarh wa al-Ta›dīl
By: Fateme al-Zahra Avāti
Translated by: Narges Beheshti
Abstract: There are numerous rijāl
books which either talk about the hadiths
narrators› classes, ancestry, and the date of
death or criticize and praises them. Al-jarh
wa al-ta›dil (criticism and praise) books
are also divided into different types, some
)are only dealing with thiqa (trustworthy
narrators, some with weak and unreliable
ones, and some with both groups. Two
of the important books on this subject
are Bukhari›s Great History and Ibn Abi
Hātam›s al-Jarh wa al-Ta›dil. Some have
accused Ibn Abi Hātam of having access to
Bukhari›s Great History and attributing it
to himself; therefore, his book›s arrangement and order of its chapters are the same
as Bukhari›s, and in many translations
it does not have anything new to add. In
the present paper, the author makes an
attempt to carry out a comparative study
of these two books to reveal how Ibn Abi
Hātam used Bukhari›s Great History in
writing of his book. Regarding this, he
begins by introducing Great History, its
author›s purpose, and the extent to which
this intention is fulfilled, then he goes on
to talk about Bukhari›s method as well as
the importance and privileges of his book.
Next, he introduces al-Jarh wa al-Ta›dil
and discusses the purpose of its compilation, the extent to which it is fulfilled, and
the importance of the book. Finally, he
concludes this paper with a comparative
study of the mentioned books, and provides some examples of the topics which
have been discussed by Bukhari but not
mentioned by Ibn Abi Hātam.
Key words: Great History, Bukhari, alJarh wa al-Ta›dil, Ibn Abi Hātam Rāzi,
rijāl books, hadith science, jarh wa ta›dil
(criticism and praise) books about hadith
narrators, book review, comparative study.
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مقدمه
کتابهــای رجــال پرشــمار و گوناگونی وجود دارند که به ذکر طبقات ،نســب ،تاریخ وفات
ح و تعدیل راویان نیز به انواع مختلفی
ح و تعدیل راویان پرداختهاند .کتابهای جر 
یا جر 
تقسیم شده و بعضی تنها روات ثقه و برخی تنها ضعفا و متروکین و دستهای به ذکر ضعفا
و متروکین و ثقه در یک کتاب پرداختهاند.
از کتابهای مهم در این موضوع ،التاریخ الکبیر بخاری و الجرح و التعدیل ابن ابی حاتم
رازی است.
برخی ابن ابی حاتم را متهم کردهاند که او به کتاب تاریخ کبیر بخاری دست یافت و آن را
به خودش نســبت داد .به همین دلیل ترتیب و باببندی آن همانند کتاب بخاری اســت
و درباره بسیاری از تراجم چیزی بیش از بخاری بیان نمیکند.

نقــل کردهانــد کــه ابواحمد حاکم کبیر 1به ســرزمین ری وارد شــد و شــنید کــه کتاب جرح و
تعدیل را بر ابن ابی حاتم قرائت میکنند .پس گفت:

به ابن عبدویه وراق گفتم :این خندهدار اســت .میبینم که کتاب تاریخ
بخــاری را بــر شــیختان قرائت میکنید و آن را به ابوزرعه و ابوحاتم نســبت

میدهیــد؟! پاســخ داد« :ای ابــو احمــد ،ابوزرعه و ابوحاتــم تاریخ بخاری
را به خودشــان نســبت نمیدهند .ابوزرعه و ابوحاتم میگویند این علمی
اســت که هیچ کس از آن بینیاز نیســت و ســزاوار نیســت کسی جز ما آن
را یــادآور شــود .آن دو نــزد عبدالرحمــن 2نشســتند و عبدالرحمــن از آن دو
[ابوزرعه و ابوحاتم] درباره یکیک رجال سؤال کرد و آنها مطالبی را اضافه
کردند و یا چیزی از آن کم کردند».

3

برخــی دیگــر معتقدنــد کــه هر چند ابــن ابی حاتم کتابــش را با تکیــه بر تار یــخ کبیر بخاری
نگاشــت ،اما در آن کاری متفاوت نســبت به تاریخ کبیر انجام داد .ابنابیحاتم به جرح و
تعدیــل راویانــی پرداخت که بخاری در تاریخ کبیر به آنها نپرداخته بود .ابن رجب حنبلی
در توصیف کتاب تاریخ کبیر میگوید:
آن کتاب ارجمندی اســت که نظیری پیش از خود نداشــته و جامع همه
مــوارد اســت .هنگامــی که ابــو زرعــه و ابو حاتــم رازی از این کتــاب مطلع

شــدند ،بــر اســاس آن ،دو کتــاب تدو یــن کردنــد کــه یکــی کتــاب جرح و
 .1محــدث خراســانی محمــد بــن اســحاق نیشــابوری معــروف به الحاکــم الکبیــر (ت 378هـ) و لــه تصانیف کثیــرة( .تذکرة
الحفاظ ،ج  ،3ص )979-976
 .2منظور عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی نویسنده کتاب الجرح و التعدیل است( .مترجم)
( .3ابوعبــداهلل) شــمسالدین محمــد بن احمد عثمان الذهبی؛ تذکــرة الحفاظ؛ ج  ،3ص  ،175بیــروت :دار الحیاء التراث
العربی.

88

180

سالیسُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد1398

یزار متاح یبا نبا »لیدعتلا و حرجلا« و یراخب »ریبکلا خیراتلا« یملع هسیاقم

تعدیل اســت که بســیاری از مطالب آن در کتاب بخاری ذکر نشــده است و دیگری کتاب العلل که
کسی پیش از آنها چنین کتابی ننوشته بود.

4

هنگامی که به مباحث آ کادمیک در موضوع روات مسکوت عنه مراجعه میکنیم درمییابیم که همه یا بیشتر آنها به
کتاب ابن ابی حاتم توجه کردهاند و در میان پایاننامههای ارشد و دکتری که درباره روات مسکوت عنه نوشته شده،
حتــی یــک پایاننامه به بررســی روات مســکوت عنــه در تاریخ کبیر نپرداخته اســت و تنها در اینبــاره مقاالتی در باب
اختالفنظر علما در وثاقت یا ضعف راویانی که تاریخ کبیر درباره آنها سکوت کرده است وجود دارد.

در نگرشــی علمــی میتــوان دریافت موارد بســیاری وجود دارد که ابن ابی حاتم درباره آنها ســکوت کــرده و تاریخ کبیر
بخاری از آنها ســخن گفته اســت و اینگونه نیســت که وقتی درباره یک راوی در کتاب ابن ابی حاتم ســکوت شــده و
ً
در بخاری نیز مســکوت عنه باشــد ،بلکه روات مســکوت عنه نزد ابن ابی حاتم و در نظر بخاری کامال یا تا حد زیادی
ح و تعدیل ابن ابی حاتم و دســتنیافتن به مطلبی درباره یک راوی به
متفاوت هســتند .بنابراین رجوع به کتاب جر 
معنای بینیازی از رجوع به کتاب تاریخ کبیر و سکوت او در ترجمه آن راوی نیست.
ما در این نوشــته تالش خواهیم کرد تا با مقایســه علمی بین دو کتاب آشــکار کنیم که چگونه ابن ابی حاتم در تألیف
کتاب الجرح و التعدیل از کتاب التاریخ الکبیر بخاری اســتفاده کرد و هدف هر نویســنده از نوشتن کتابش چه بود؟
آیا این غرض تحقق یافته است؟ همچنین روش دو کتاب و وجوه امتیاز آن دو را بیان خواهیم کرد و نمونههایی را که
ابن ابی حاتم درباره آنها سکوت کرده و بخاری از آنها سخن گفته است برخواهیم شمرد.

معرفی «التاریخ الکبیر»
تار یــخ کبیر بخاری دانشــنامه گســتردهای اســت کــه اطالعات علمی بســیاری را درباره علم رجــال و حدیث در خود
جای داده است .بخاری آن را التاریخ الکبیر نامید و این کتاب را بیش از همه تألیفاتش ستود و گفت:
حــج را بــه جــا آوردم ،بــرادر و مــادرم بازگشــتند و مــن برای کســب حدیث مانــدم .هنگامی کــه به 18
ســالگی پا میگذاردم شــروع به نوشتن کتاب قضایا الصحابه و التابعین و أقاویلهم کردم که در زمان
عبیــداهلل بن موســی 5بــود و کتاب التاریخ را کنار قبر رســولاهلل(ص) در ش ـبهای مهتابی نوشــتم و
کمتر اسمی در التاریخ بود که شرح حالی درباره آن نداشته باشم ،ولی نخواستم کتاب طوالنی شود.

6

بخاری بهدشواری ها در نوشتن کتاب تاریخ و ژرفنگری در آن تصریح میکند و میگوید:
اگــر ایــن مطالب به دســت بعضی اســاتیدم برســد نمیداننــد که چگونه تار یــخ را نوشــتم و آن را درک
نمیکنند .این کتاب را سه بار تألیف کردم.

7

تصحیح خطای رایج درباره تعداد راویان «التاریخ الکبیر»
سزاوار است خطای بزرگی را که در شمارش تعداد راویان در تاریخ کبیر رخ داده یادآور شویم .شمار راویان این کتاب
چهلهزار مورد بیان شــده و دانشــمندان و محققان بیتوجه و بدون تصحیح ،این اشــتباه را تکرار و همواره آن را نقل
میکنند.
ّاولین نقل قولی که در اینباره به آن دســت یافتم از امام ذهبی اســت .او آنجا که درباره تألیفات بخاری ســخن گفته
است از ابوبکر حازمی نقل میکند:
 .4زینالدین عبدالرحمن بن احمد بن ابی رجب الحنبلی؛ شرح علل الترمذی؛ تحقیق صبحی السامرائی؛ ط  ،1عالم الکتب/1405 ،هـ 1985م ،ص .45
 .5ابومحمد عبيداهلل بن موسى بن ابي المختار العبسي الكوفي یکی از محدثان قرن دوم و از مشایخ بخاری است( .مترجم)
( .6ابوعبداهلل) شــمسالدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبی؛ ســیر اعالم النبال؛ تحقیق :شــعیب االرنؤوط؛ ط  ،2بیروت :مؤسســة الرســاله1404 ،هـ1984 /م،
ج  ،12ص .400
 .7همانجا.
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تار یــخ بخــاری بیش از چهلهزار مورد را بیان کرده ،در حالی که که در کتاب الضعفا تنها  700مورد و
در کتاب صحیح کمتر از دو هزار مورد را بیان شده است .ابوبکر حازمی این مطلب را گفت ،بنابراین
صحیح بخاری بسیار مختصر است.

8

و صاحب الرسالة المستطرفة نیز گفته است:
در تاریخ کبیر بخاری اسامی کسانی که از او حدیث نقل کردهاند از زمان صحابه تا زمان خود او بیان
شده است و تعداد آنها به چهلهزار مرد و زن ضعیف و ثقه میرسد ،ولی حاکم از میان چهلهزار نفر
تنها  120مرد را که جرحشان آشکار بود ذکر کرد.

9

از معاصریــن دکتــر فاروق حمادة در کتابش با عنوان تطور دراســات الســنة النبویة نهضتهــا المعاصرة و آفاقها مدخل
لدراسات السنة النبویة 10گفت:
کتاب التاریخ از محمد بن اســماعیل بخاری(م 256هـ) اســت که تالش کرده در آن راویان حدیث
از زمان رســولاهلل(ص) تا زمان خودش را جمعآوری کند .او بنای کتاب را بر اختصار گذاشــت و در
آن حدود سیهزار ترجمه را بیان کرد.
سپس فاروق حمادة از مقدمة االصول ،ج  ،1ص  172عبارت حاکم نیشابوری را نقل میکند که گفته است:
 ...کتابی در تاریخ نوشت و در آن اسامی کسانی که از آنها حدیث نقل شده از زمان صحابه تا سال
پنجاه ـ نزدیک زمان وفاتش  256ـ را ذکر کرد که تعداد آنها به نزدیک چهلهزار مرد و زن میرسد.
ً
چهلهزار شرح حال مبالغهآمیز است؛ زیرا تقریبا سه برابر تعداد واقعی نام راویانی است که در این کتاب آمده است.
همــه آنهــا را شــمردم و به بیش از  13982مورد که عدد تقریبی آن چهاردههزار اســت دســت نیافتــم .البته این عدد با
ً
احتساب مدخلهای کتاب الکنی است؛ کتابی که برخی معتقدند کتاب جداگانهای بوده و بعدا در چاپ به تاریخ
کبیر ملحق شده است که تعداد ترجمههای آن  993مورد است.
چهلهزار راوی خطایی اســت که در طول دورههای مختلف نقل شــده اســت و ندیدم کســی به این خطا واقف شود
و به آن اشاره کند.
نکته قابل توجه این اســت که ّاولین کســی که این عدد را به دســت آورده اســت ،حتی اگر تقریبی هم آن را محاســبه
کرده باشد ،نمیتواند عددی این قدر دور از واقع بیان کند و شاید ّاولین نفر عبارت اربع عشر الف را به کار برده ،ولی
در عبارت تصحیف شده و به جای آن اربعین الف نوشته شده باشد و این عدد در کتب و منابع دیگر بدون تحقیق
و تصحیح آن رواج یافته است.

هدف بخاری از تألیف «التاریخ الکبیر»
بخــاری عنــوان التار یــخ الکبیر» را برای کتابش برگزید و نام راویان بســیاری را از زمان رســولاهلل(ص) تا عصر خود را در
آن گنجاند .هدف بخاری از نوشــتن این کتاب را اینگونه میتوان بیان کرد :ذکر نام هر راوی هر چند تنها یک حرف
روایت کرده باشد.
وقتی شــرححال راویانی که بخاری ذکر کرده اســت در کتب پیش از او جســتجو کنیم ،درباره بســیاری از آنها چیزی
یافت نمیشــود و در کتب متأخر از بخاری نیز تنها مطلب درباره این دســته از راویان به نقل از کتاب بخاری و بدون
هیچ تغییر یا اضافهای است .به این ترتیب التاریخ الکبیر منبع ّاول و تنها مصدر بیان این شرححالهاست.
 .8همان ،ص .470
 .9محمد بن جعفر الکتانی؛ الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة؛ ط القاهره :مکتبة الکلیات االزهریة ،ص .96
 .10تطور دراسات السنة النبویة نهضتها المعاصرة و آفاقها؛ ط  ،1االمارات العربیة المتحدة :جایزة دبی الدولیة للقرآن الکریم1430 ،هـ2009 /م ،ص .52
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هدف بخاری از تألیف این کتاب جمعآوری راویان حدیث از زمان رسولاهلل(ص) تا زمان خودش در یک کتاب بود.
هر چند این روایان از جهت رتبه ،طبقه و مقدار منقوالت مختلف باشند و او به این غرض دست یافت.

روش بخاری در «التاریخ الکبیر»
امام بخاری در توضیح روش کتابش سخنی کوتاه دارد:
اسامی بر اساس أ ب ت ث تنظیم شده و به دلیل رعایت مقام پیامبر(ص) با «محمد» که نام ایشان
بود آغاز شده است .پس از فراغت از ذکر افرادی که نام محمد داشتند ،از «الف» شروع کردم ،سپس
«ب» بعد «ت» ،بعد «ث» و به «ی» که آخرین حرف است به پایان رساندم .حرف «میم» در جایگاه
خودش آمده اســت .اســامی محمد بر اســاس حروف الفبا نام پدران مرتب شــدهاند؛ زیرا نام محمد
بســیار پرتکرار اســت .تنها ده نفر بر اســاس ترتیب الفبایی ذکر نشــدهاند که از اصحاب پیامبر(ص)
هستند.

11

بخاری پیش از ذکر این عبارت در کتابش و پیش از ذکر ترجمهها شــرححال رســولاهلل(ص) را در ّاول کتاب و جدا از
باقی ترجمهها ذکر کرده است.
بخاری به نظرات مختلف درباره اســم راوی ،کنیه و نســب توجه کرده و برخی از اســامی را متعلق به یک نفر دانســته
اســت ،همانند محمد بن ابی جحیفه که او را همان محمد بن ســفیان و محمد بن ابوعبداهلل تشــخیص داده اســت
و گاهــی یــک اســم را بــه دو نفــر نســبت میدهــد ،هماننــد صنابحی کــه آن را اســم دو راوی دانســته که یکــی صحابه
پیامبر(ص) است که حضور ایشان را درک و بی واسطه از پیامبر روایت کرده است و دیگری فردی است که به واسطه
ابوبکر از پیامبر(ص) نقل میکند و در بقیه ترجمهها او تنها به بیان اختالفاتی که در باره اسم راوی وجود دارد پرداخته
و هیچ کدام از آن اقوال را ترجیح نداده است.
بخاری گاه عالوه بر ترجمه راوی به جرح و تعدیل او نیز پرداخته و گاه این اطالعات را بیان نکرده است و در مواردی
برای ترجمه راوی از یک حدیث یا بیشتر بهره میبرد و گاه این روند را در پیش نمیگیرد.

اهمیت «التاریخ الکبیر»
بزرگان بعد از بخاری به بهره مندی از تاریخ بخاری اذعان کرده و درباره آن آشــکارا ابراز شــگفتی کردهاند .محمد بن
ابی حاتم 12میگوید:
بیــش از ســی عالــم مصــری را مالقــات کــردم کــه میگفتنــد« :خوانــدن تار یــخ محمــد بن اســماعیل
پاسخگوی نیاز ما در دنیاست».

13

ابن حجر از حافظ ابوالعباس محمد بن سعید بن عقدة 14حکایت کرده است:
حتی اگر کسی سیهزار حدیث نوشته باشد از کتاب تاریخ محمد بن اسماعیل بینیاز نیست.

15

اســتاد او ابن راهویه از تاریخ بخاری حیرتزده شــد و کتاب را برداشــت و نزد امیر عبداهلل بن طاهر رفت و به او گفت:
«ای امیر آیا این سحر نیست؟».

16

 .11محمد بن اسماعیل البخاری؛ التاریخ الکبیر؛ تحقیق عبدالرحمن بن یحیی المعلمی؛ ط  ،2بیروت :دار الفکر1411 ،هـ1991 /م ،ج  ،1ص .11
 .12از راویان حدیث و شــاگرد بخاری که همواره مالزم او بود و ســخنان بخاری و کتابهای او را تحریر میکرد( .ابوالفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد بن
حجر العسقالني؛ تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ طبعة المكتب اإلسالمي ،ج  ،5ص ( )437مترجم)
 .13الذهبی ،سیر االعالم ،ج  ،12ص .426
 .14حافظ عصر و محدث ابوالعباس احمد بن محمد بن ســعید کوفی اســت که پدرش دانشــمند نحوی بود که لقب او عقده بود (ت 332هـ)( .تذکرة الحفاظ،
ج  ،3ص 842-839؛ سیر اعالم النبالء ،ج  ،15ص )340
( .15ابوالفضل) شهابالدین تحمد بن علی بن حجر العسقالنی؛ هدی الساری مقدمة فتح الباری بشرح صحیح البخاری؛ ط بیروت :دار المعرفة ،ص ،485
 .16سیر االعالم ،ج  ،12ص .403
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ابوعیسی ترمذی استادش بخاری را تحسین کرد و گفت:
در عــراق و خراســان دربــاره علــل ،تار یــخ و شــناخت اســناد کســی را برتــر از محمــد بــن اســماعیل
نمیشناسم.

17

ابن رجب در تحلیل سخن ترمذی گفت:
 ...بــا آنکــه او ابوزرعــة و عبداهلل بن عبدالرحمن دارمی را مالقات کرده و از آنها نقل کرده اســت ،ولی
بیشــترین اســتفاده علمی را از بخاری برده اســت و این ســخن ترمذی بهصراحت از برتری بخاری بر
ابوزرعه و دارمی و دیگران در این علم حکایت میکند.

18

اهمیت تاریخ کبیر و ارزش علمیاش این کتاب را به شکل قابل توجهی از تألیفاتی که پیش یا بعد از آن در این علم
نگاشته شده است متمایز میکند.
این امتیازات عبارتند از:
ّ .1اولین کتابی که تالش کرد نام همه ناقلین آثار و راویان اخبار را از زمان رسولاهلل(ص) تا عصر بخاری که در مناطق،
طبقات و جایگاههای متفاوتی بودند گردآورد.
ّ .2اولیــن کســی کــه اطالعات علمــی را با ترتیب ابتکاری با حروف الفبا مرتب کرد و ایــن ترتیب را با نهایت دقت و با
روشی علمی پیاده کرد.
 .3ایــن کتــاب دربردارنــده همــ ه اقســام علــم حدیث اســت ،اعم از علم علــل ،علم رجــال و هر آنچــه در رجال بحث
میشود ،همانند جرح و تعدیل ،نسب ،سال وفات و . ...
بنابراین اهمیت این کتاب و جایگاه علمی آن بر جوینده علم و کسی که به سنت شریف نبوی اشتغال داشته باشد
مخفی نیست.

دوم :معرفی «الجرح و التعدیل»
جــرح و تعدیــل کتابی اســت که نویســنده در آن ،دانش پدرش ابوحاتم محمد بن ادر یــس رازی(ت 277هـ) و ابوزرعه
عبیــداهلل بــن عبــد الکریم رازی(ت 264هـــ) را گرد آورد و تالش کرد همه راویان از زمــان صحابه تا عصر خودش( پایان
قرن ســوم هجری) را در آن ذکر کند .او توانســت  18038ترجمه را جمعآوری و آنها را براســاس حروف الفبا مرتب کند.
بــر ایــن اســاس کتاب جرح و تعدیــل رازی با این تعداد راوی از کتــاب تاریخ بخاری کــه 13892راوی را ذکر کرده بود

متمایــز اســت و ایــن تفــاوت بــه دلیل تأخر وفات ابن ابــی حاتم از زمان مرگ بخاری اســت .عالوه بــر آن کتاب جرح و
تعدیل رازی دیدگاههای فراوانی درباره جرح و تعدیل راویان دارد.
ح و تعدیل رازی را برگرفته از کتاب تاریخ بخاری میدانند 19معتقدند این دو کتاب در مطالب و
برخی که کتاب جر 
ً
روش ترتیب بســیار به هم شــبیه هســتند و تنها در موارد جزئی تفاوت دارند؛ مثال ابن ابی حاتم در آخر هر باب ،افرادی
را که به آن نام بودند ،ولی پدرانشــان را نمیشــناخت یا منســوب به فرد خاصی نبودند تحت عنوان «باب تســمیة ...
ً
الذین الینسبون» ذکر میکند؛ مثال ذیل باب ابراهیم آورده است« :باب تسمیة ابراهیم الذین الینسبون» و بخاری این
افــراد را ذیــل «مــن افناء الناس» بیان کرده اســت .همچنین ابن ابی حاتم در پایان هر حرف ،بخشــی را با عنوان «باب
لالفراد» آورده که دربردارنده نام راویانی است که اسم منحصربهفردی داشتهاند و بخاری این افراد را در آخر هر حرف
با عنوان «باب الواحد» ذکر کرده است.
 17ابن رجب ،شرح علل الترمذی ،ص .45
 .18همان ،ص .46
 .19همان گونه که در صفحات ّاول مقاله بیان شد.
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هدف ابن ابی حاتم از تألیف «الجرح و التعدیل»
ابن ابی حاتم عنوان «الجرح و التعدیل» را برگزید و آشکارا از دو هدف این کتاب سخن گفت :فراگیربودن و ذکر جرح
و تعدیل درباره هر راوی که در کتاب ذکر شده است.
او گفت:
اســامی زیــادی را بــدون جــرح و تعدیل ذکر کردیم و آنها را نوشــتیم تا کتاب شــامل همه راویان باشــد،
ح و تعدیلی درباره آنها وجود داشــته باشــد که انشــاءاهلل به کتاب اضافه خواهیم
با امید به اینکه جر 
کرد.

20

این کتاب دربردارنده نام شــمار زیادی از راویان اســت ،اما غرض دوم نویســنده محقق نشــده و برای بســیاری از آنها
جرح یا تعدیلی بیان نشده است؛ زیرا نویسنده نتوانسته به آنها دست یابد.

روش ابن ابی حاتم در کتاب «الجرح و التعدیل»
ابن ابیحاتم روش کتابش را اینگونه بیان کرد:
ح و تعدیــل راویان بــرای عالمان این علم بــود از متقدمیــن آغاز و تا
هــدف مــا در ایــن کتاب بیــان جر 
متأخرینــی همچــون پــدرم و ابوزرعــه ـ خداونــد آن دو را بیامــرزدـ به اتمام رســاندیم و درباره کســانی که
شــناخت کمی نســبت به آنها داشــتیم صحبت نکردیم .هر ســخنی را به گوینده آن و هر جوابی را به
پاســخدهنده آن نســبت دادیــم .اختالفنظــر ائمه حدیث را در پاســخ به ســؤال درباره راویان بررســی
کردیــم و تناقضــات آنهــا را برطــرف نمودیــم و از میــان پاســخها به هــر راوی چیزی را نســبت دادیم که
شایسته او بود و با وی تناسب بیشتری داشت.
ح
ح و تعدیل ذکر کردیم ،آنها را نوشتیم تا کتاب شامل همه راویان باشد با امید به اینکه جر 
اسامی زیادی را بدون جر 
و تعدیلی درباره آنها وجود داشته باشد که ان شاء اهلل بعدا به کتاب اضافه خواهیم کرد.
همه اسامی را بر اساس حروف الفبا مرتب کردیم و اسمهایی که در یک حرف پرتکرار هستند ،بر اساس نام پدرانشان
و به ترتیب الفبا چینش دادیم تا برای کسی که جستجو میکند دستیابی به آنچه میخواهد آسان شود و به جایگاهی
که به آن نیازمند است دست یابد انشاءاهلل.

21

بنا بر سخن ابن ابی حاتم این نکات آشکار میگردد:
غــرض از تألیــف کتــاب بیان نام کســانی اســت که از زمــان رســولاهلل(ص) تا زمان نویســنده روایتی
دارند .پس هدف او ذکر فراگیر همه راویان در این دوره است.
مأموریت اصلی این کتاب بیان جرح یا تعدیل هر راو یای است که در کتاب نام برده شده است.
منابعــی کــه او بــرای جــرح و تعدیــل راویــان اســتفاده میکند گزینششــده اســت و او ســخن هر کســی را در بــاره راوی
نپذیرفته و در این مورد تنها به سخن بزرگانی که آنها را میشناسد اعتماد کرده است که در رأس آنها پدرش و ابوزرعه
رازی قرار دارند.
هنــگام وجــود تناقــض یا اختالف نظر در اقوال ائمه درباره یک راوی او دســت به انتخــاب زده و آنچه به نظرش درباره
جرح یا تعدیل راوی صحیحتر است پذیرفته است.
 .20الجرح و التعدیل ،ج  ،2ص .38
( .21ابومحمد)عبدالرحمــن بــن ابــی حاتم رازی؛ الجرح و التعدیل؛ تحقیق عبدالرحمن بن یحیی المعلمی؛ ط  ،1بیروت :دار الکتب العلمیة1371 ،هـ1952 /م،
ج  ،2ص .38

سالیسُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد1398

180

93

یزار متاح یبا نبا »لیدعتلا و حرجلا« و یراخب »ریبکلا خیراتلا« یملع هسیاقم

با بررسی شرح حالهای کتاب ابن ابیحاتم آشکار میشود او با وجود اطالع از حکم بخاری ،درباره هیچ راو یای به
ح و تعدیل بخاری تکیه نداشته و آن را نقل نکرده است؛ حتی در مواردی که درباره راوی کالمی جز سخن بخاری
جر 
در دست ندارد .گویی که ابن ابیحاتم در بحث جرح و تعدیل راویان بخاری را در شمار مصادرش نیاورده است.

اهمیت کتاب «الجرح و التعدیل»
بــدون شــک کتــاب الجــرح و التعدیــل و جایگاهــش یکی از منابع مهــم رجال و جــرح و تعدیل راویان اســت و تعداد

مدخلهــای بیانشــده در آن  4056مــورد بیــش از تار یــخ بخاری اســت .ابــن ابی حاتم هــر چند به کتــاب تاریخ کبیر
تکیه کرد ،با بیان مواردی که بخاری در کتابش ذکر نکرده بود به اثری متمایز تبدیل شد .همچنین این کتاب خالف

بخــاری روایــات را در بیــان شــرححال راویــان ذکــر نکــرد و از علل الحدیث ســخنی نگفــت و کتابی مجــزا درباره علل
الحدیث نگاشت.

بخش دوم :آیا موضع سکوت ابن ابی حاتم همانند بخاری است؟
ح و تعدیل نگاشــت که
همان طور که پیش از این بیان شــد ابن ابی حاتم کتابی مســتقل از کتاب تاریخ کبیر در جر 
علت تألیف آن بیان جرح و تعدیل درباره هر راوی بود؛ مسئله مهمی که بخاری در تاریخ کبیر به آن نپرداخته بود.
عبدالرحمن بن یحیی معلمی در مقدمه التقدمة لمعرفة کتاب الجرح و التعدیل گفت:
 ...تاریخ بخاری در اکثر موارد درباره جرح و تعدیل راویان بهصراحت سخنی نگفته است و ابوحاتم
محمــد بــن ادریــس رازی و ابوزرعــه عبیــداهلل بــن عبدالکر یــم رازی کــه معاصر بــا بخــاری و در علم و
معرفت همردیف او بودند متوجه این نقص شدند و تمایل داشتند آن را تکمیل کنند.

22

ح و تعدیــل جبران نقص تاریخ کبیر و ذکر دیدگاهها در بــاره جرح و تعدیل راویانی بود
پــس هــدف از تألیــف کتاب جر 
که در تاریخ کبیر بیان نشده بود.

احمد محمد نور سیف گفت:
بخاری کتابش را تألیف کرد و با آنکه دربردارنده مطالب بسیاری درباره ترجمه روات و علل الحدیث
بود ،آن را تاریخ نامید ،اما در مسئله جرح و تعدیل راویان به هدفی که مؤلف داشت نرسید و در میانه
میــدان توقــف کرد و ابن ابــی حاتم بود که کتاب بخاری را به هدف نهایی رســاند؛ زیرا با اضافهکردن
ح و تعدیل راویان ،این کتاب را تکمیل کرد و و با این کار تحولی بزرگ ایجاد نمود.
اقوال درباره جر 

در واقع دکتر احمد محمد نور سیف معتقد است که کتاب جرح و تعدیل ابن ابی حاتم چیزی جز همان کتاب تاریخ
بخاری به عالوه دیدگاههای دانشوران درباره جرح و تعدیل راویان نیست.
اگر این سخن را بپذیریم این نتایج نیز قابل فرض است:
 .1راویانی را که بخاری درباره آنها ســکوت کرده اســت ،در کتاب ابن ابیحاتم جرح و تعدیل شــده باشند و به طریق
اولی جرح و تعدیلهایی که در کتاب بخاری آمده است در کتاب ابن ابی حاتم نیز بیان شده باشد.
ً
 .2راویانی که ابن ابی حاتم درباره آنها سکوت کرده است ،حتما در تاریخ بخاری نیز درباره آنها سخنی گفته نشده
باشد.
ً
 .3آنچه در کتاب بخاری ذکر شده است ،حتما در کتاب ابن ابی حاتم نیز آمده باشد.

( 22ابومحمــد) عبدالرحمــن بــن ابــی حاتــم رازی؛ تقدمة المعرفة لکتــاب الجرح و التعدیــل؛ تحقیق عبدالرحمن بن یحیــی المعلمی؛ ط  ،1بیــروت :دار الکتاب
العلمیة1371 ،هـ1952/م ،ص :ط.
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 .4ترجمههای زیادی در کتاب ابن ابی حاتم وجود داشته باشد که بخاری درباره آنها سکوت کرده است.
بر اساس این فرضیات که نزد اکثر افراد به حقیقتی مسلم تبدیل شده است ،محققان درباره «روات مسکوت عنهم»
ح و تعدیل توجه کردند؛ زیرا فکر میکردند هر آنچه ابن ابی حاتم درباره آن ســخنی نگفته به طریق
تنهــا بــه کتاب جــر 
ح و تعدیل در
اولــی در کتــاب بخــاری نیز بیان نشــده اســت؛ زیرا هــدف ابن ابی حاتــم بیان دیدگاههــای عالمان جــر 
مواردی بود که بخاری در کتابش از آنها سخن نگفته بود.
ولــی بررســی تطبیقــی دو کتــاب مرا به حداقل بیســت ترجمه رســاند کــه بخاری آنها را جــرح یا تعدیل کــرده ،ولی ابن
ح و تعدیل آنها به میان نیاورده است .بنابراین راویانی وجود دارند که بخاری از آنها سخن گفته
ابیحاتم حرفی از جر 
و ابن ابی حاتم درباره آنها سکوت کرده است که به برخی از آنها اشاره میکنم:
قال البخاری:
علــی بــن علقمــة االنمــاری االنصاری ،عــن علی رضــی اهلل عنه ،روی عنه ســالم بن ابــی الجعد .فی
الکوفیین .فی حدیثه نظر( .ت))289/2(2429
قال ابن ابی حاتم:
علی بن علقمة االنماری ،کوفی ،روی عن علی و عبد اهلل بن مسعود ،روی عنه سالم بن ابی الجعد.
سمعت ابی یقول ذلک( .ت))197/6(1084
قال البخاری:
عمران بن ســریع :کنا مع حذیفة فی مســجد الکوفة فأنشــأ یحدث عن االحزاب .روی عنه علقمة بن
مرثد .فی حدیثه نظر( .ت ))413/6(2821
قال ابن ابی حاتم:
عمران بن ســریع :کنا مع حذیفة فی مســجد الکوفة فأنشــأ یحدث عن االحزاب .روی عنه علقمة بن
مرثد .سمعت ابی یقول ذلک( .ت ))299/6(1695
قال البخاری:
عقبــة بــن یریــم ،عــن ابــی ثعلبــة .روی عنــه عــروة بــن رویــم الشــامی .فــی صحــة خبــره نظــر( .ت
))436/6(2906
قال ابن ابی حاتم:
عقبة بن یریم ،روی عن ابی ثعلبة الخشنی ،روی عنه عروة بن رویم ،الشامی ،الفلسطینی .سمعت
ابی یقول ذلک( .ت))318/6(1773
قال البخاری:
عبــاد بــن ابــی موســی ،عن ســلم بــن زیاد ،عــن میمونــة رضــی اهلل عنهــا .روی عنــه یحیی بن ســلیم
الطائفی .اسناد مجهول( .ت ))42/6( 1636
قال ابن ابی حاتم:
عبــاد بــن ابی موســی ،روی عن ســلم بن زیــاد ،عن میمونة .روی عنه یحیی بن ســلیم .ســمعت ابی
یقول ذلک( .ت ))87/6(444
قال البخاری:
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برذعــة بــن عبدالرحمــن عــن ابی الخلیل عن ســلمان عــن النبی (ص) قال ســمیت ـ یعنی الحســن
و الحســین ـ باســم ابنــی هارون قاله لنا مالک بن اســماعیل عــن عمرو بن حریث عن برذعة .اســناده
مجهول( .ت ))147/2(2001
ابن ابی حاتم:
روی عن ابی الخلیل عن ســلمان .روی عنه عمرو بن حریث الکوفی .ســمعت ابی یقول ذلک( .ت
))439/2(1745
بخاری:
ارقــم بــن ابی ارقــم ،حدثنی عمرو بن علی ،حدثنــا ابوقتیبة ،حدثنا حمید الخطــاط ،عن ارقم بن ابن
ابــی ارقــم :ســئل ابن عبــاس :رأی محمد ر بــه؟ قال نعــم مرتین .هو شــیخ مجهول ،الیعــرف اال بهذا.
(ت))47/2(1639
ابن ابی حاتم:
ارقم بن ابی ارقم ،روی عن ابن عباس ،روی عنه حمید بن مهران الخیاط .سمعت ابی یقول ذلک.
(ت ))310/2(1162
بخاری:
عمــرو بــن ذی مــر الهمدانــی ،یعــد فــی الکوفیین ،ســمع علیــا رضــی اهلل عنــه ،روی عنه ابو اســحاق
الهمدانی وحده .الیعرف( .ت))329/6(2548
ابن ابی حاتم:
عمرو بن ذی مر الهمدانی ،کوفی ،ســمع علیا رضی اهلل عنه ،روی عنه ابو اســحاق الهمدانی وحده.
سمعت ابی یقول ذلک( .ت))232/6(1283
بخاری:
علــی بــن غالــب الفهــری القرشــی  ...عن واهــب روی عنه یحیــی بــن ایــوب ،ال اراه اال صدوقا( .ت
))292/6(2439
ابن ابی حاتم:
علــی بــن غالــب الفهری ،روی عن واهب ،روی عن یحیی بن ایوب ،ســمعت ابــی یقول ذلک( .ت
))200/6(1098
بخاری:
مغیرة بن حبیب ختن مالک بن دینار عن مسعر و سالم بن عبد اهلل روی عنه حماد بن زید و بشر بن
الفضل و جعفر بن سلیمان و کان صدوقا عدال( .ت))325/7(1394
ابن ابی حاتم:
مغیــرة بــن حبیــب ابوصالــح االزدی ختــن مالک بــن دینار روی عن ســالم بــن عبداهلل و شــهر بن ابی
حوشــب و مالک بن دینار روی عنه هشــام الدســتوائی و حماد بن زید و جعفر بن ســلیمان و صالح
المری و بشر بن المفضل سمعت ابی یقول ذلک( .ت ))220/8(991
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بخاری:
حکیم بن عمار الحنفی و کان رضا .ســمع ابن خالته و کان صدیقا البی هریرة ،ســمع منه عکرمه بن
عمار( .ت))15/3(60
ابن ابی حاتم:
حکیم بن عمار ،الحنفی الیمامی روی عن  ...روی عنه عکرمة بن عمار .سمعت ابی یقول کذلک.
(ت))206/3(899
عــاوه بــر مــوارد مذکور ،راویان بســیار دیگری نیز هســتند که بــا وجود جرح و تعدیل بخــاری ،ابن ابی حاتــم درباره آنها
ح و تعدیل آنها را بر اســاس دیدگاه
ســخنی نگفته اســت23.نکته قابل توجه در این ترجمهها این اســت که بخاری جر 
خود بیان کرده و آن مطالب را از بزرگان و اساتید خود نقل نکرده است.
ً
سؤال مهم این است که اگر واقعا هدف ابن ابی حاتم بیان جرح و تعدیل درباره راویانی بود که بخاری آنها را مسکوت
گذاشته ،چرا در مواردی که بخاری درباره آن سخن گفته نظری نداده و سکوت کرده است؟!
ن گونه که روش خود را در مقدمه کتاب بیان کرده است ،در برابر راویانی که درباره آنها به سخنی از
ابن ابی حاتم هما 
ائمه رجال دســت نیافته ســکوت کرده اســت .برای او بیان و تکرار نظر بخاری ممکن بود؛ زیرا از آن اطالع داشت ،اما
ح و تعدیل و ذکرنکردن آن به وسیله ابن ابی حاتم موجب شد تا محققین
اشارهنکردن به سخن بخاری در کتاب جر 
گمان کنند بخاری نیز همانند دیگران درباره این روات ســخنی نگفته اســت .در حالی که شــرححالهای ذکرشــده
نشــان میدهــد کــه نــه تنها بخاری به جرح راویــان پرداخته بود ،بلکــه در میان همه بزرگان رجال تنها کســی بود که به
این کار دست زده بود.
ایــن ترجمههــا شــواهد مهمــی بر علم بخــاری و روش منحصربهفرد او در بیــان جرح و تعدیل راویان بــود .به ویژه که او
جرح و تعدیل را درباره راویانی به کار برد که میان مردم شناختهشــده نبودند و کســی از حالشــان مطلع نبود .بخاری
ح و تعدیل درباره آنها وضعیت ایشــان را برای مردم تبیین کرد.
این راویان را میشــناخت و با بهکاربســتن واژههای جر 
ح و تعدیل به آنها پرداخته نشده بود و وضعیت
بخاری اهتمام خود را بر کسانی معطوف کرد که از ناحیه عالمان جر 
آنهــا بــرای رجالیــون ناشــناخته مانده بود و به بســیاری از روات که ائمه رجــال درباره آنها به اجماع ســخن گفته بودند
نپرداخت.
بر اســاس این شــواهد ،نه تنها روات مســکوت عنه در کتاب ابن ابی حاتم و بخاری یکســان نیستند ،بلکه به عکس،
ابن ابی حاتم درباره راویانی سکوت کرده که بخاری از آنها سخن گفته است.

بحث سوم :اعتراضات ابن ابی حاتم و خطیب بغدادی بر بخاری و بحثهای آن
با وجود تکریم و تحسین کتاب تاریخ بخاری به وسیله ائمه رجال این کتاب از انتقاد و اعتراضها در امان نماند که
مهمترین آنها کتاب کوچکی به نام بیان خطأ البخاری فی تاریخه از ابن ابی حاتم است .همچنین خطیب بغدادی
ّ
بر کتاب بخاری نقدی با عنوان موضح اوهام الجمع و التفریق نوشــت که در دو جلد به چاپ رســیده اســت .هر دو
کتاب را عالمه عبدالرحمن بن یحیی معلمی تحقیق کرده و پینوشتهای نفیسی به آنها اضافه کرده است .موضوع
هر دو کتاب همانگونه که عنوان آنها نشان میدهد ،بیان خطاها و اشتباهات بخاری در جمع بین دو راوی یا بیشتر
 .23ر.ک بــه :بخــاری :ت  ،)213/5( 685ت  ،)223/5( 730ت ،)431/5(1403ت  ،)158/6( 2018ت ،)301/6(2468ت،)278/6(2398
ت ،)365/2(2780ت ،)325/6(2534ت.)279/4(2083
و در مقابــل آن ر.ک بــه :ابــن ابــی حاتــم :ت ،)183/5(853ت ،)196/5(910ت ،)368/5(1723ت ،)112/6(594ت  ،)208/6(1141ت،)188/6(1032
ت ،)178/3(768ت ،)228/6(1266ت.)401/4(1757
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و یکیدانستن آنها یا جداکردن اسمهای متعدد یک فرد و بیش از یک نفر دانستن آنهاست.
در ّاول کتاب ابن ابی حاتم آمده است:
ابــو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم گفت :شــنیدم پدرم به نقــل از ابوزرعه(رضوان خدا بر هر دو باد)
میگفــت« :کتــاب التاریخ را فضل بن عباس معروف بــه الصائغ برایم آورد و گفت :تألیف محمد بن
اسماعیل بخاری است ،پس در آن یافتم .»...

24

سپس ترجمههای اشتباهی را که در آن دیده همراه وجه صحیح آن بیان کرده است.
معلمی میگوید:

شواهد نشان میدهد که ابوزرعه آن نسخه را از ّاول تا آخر بررسی کرده و موارد خطا یا شبه آن را همراه
وجه صحیح آن بیان کرده اســت و برخی موارد را نیز نانوشــته و بدون ذکر باقی گذاشــته اســت .پس از
او ابوحاتــم ایــن کار را پــی گرفــت و برخی نظرات را پذیرفت و بعضی را رد کرد و به موارد جدید دســت
یافت.

25

خطیب اشکاالت ابو حاتم و ابو زرعه را بر التاریخ بخاری نمیپذیرد و میگوید:
کتــاب ابــن ابــی حاتــم را دیــدم .نقدهای بســیاری در آن ذکر شــده بود که بــر بخاری وارد نیســت؛ زیرا
اشــکاالتی که ابن ابی حاتم در کتاب نقل کرده در کتاب بخاری به شــکل صحیح آمده اســت ،ولی

در حکایــت و نقــل ابن ابی حاتم اینگونه نیســت [نقل ابن ابی حاتم از کتــاب بخاری با متن التاریخ
بخاری متفاوت است و اشکاالت بر بخاری به دلیل نسخه غلط اوست].

26

بعد از مقدمهای طوالنی ،خطیب بغدادی اشتباهات بخاری یا آنچه را او خطا تصور کرده است بیان میکند و شروع
آن با این عبارت است:
در تار یــخ کبیــر که ابو احمد محمد بن ســلیمان بن فارس الدال ل النیشــابوری از بخــاری آن را روایت
یشــودـ برخی از اشــتباهات
میکنــد در بــاب محمدیــن ـ ّاولین بخشــی اســت که کتاب بــا آن آغاز م 
بخاری در جمع و تفریق عبارتند از . ...

27

خطیــب بغــدادی بــر نســخه تاریخ کبیر که آن را محمد بن ســلیمان بن فارس نقل کرده اعتماد کرده اســت ،در حالی
کــه ابوزرعــه و ابوحاتــم رازی بر نســخهای که فضل بن عبــاس صائغ نقل کرده اســت تکیه کردند و شــیخ عبدالرحمن
ً
معلمی دلیل اعتراض بر بخاری را اختالف نســخهها دانســته و معتقد اســت اگر به نســخهای که اخیرا تصحیح شده
و بر اســاس روایت محمد بن ســهل کردی اســت اعتماد میشــد این اشــکاالت وجود نداشــت .معلمی با اســتناد به
یشــوند که چگونه
ســخن مشــهور بخــاری کــه میگوید« :اگــر این کتاب به دســت برخی از اســاتیدم برســد متوجه نم 
کتاب التاریخ را نوشــتهام ،آن را ســه بار تصنیف کردهام»28و همچنین این قول که «همه کتابهایم را س ـهبار تألیف
کردهام» 29بیان میکند:
او کتاب را نوشت و به مردم عرضه کرد .سپس بر نسخهاش افزود و آن را تصحیح کرد و بار دیگر آن را
 .24عبدالرحمــن بــن ابــی حاتــم رازی؛ بیان خطأ البخاری فی تاریخه؛ تحقیق :عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی؛ ط  ، 2بیروت :دار الفکر1411 ،هـ1991 /م،
ص .2
 .25همان ،ص :ب.
 .26ابوبکــر احمــد بــن علی بن ثابت خطیــب بغدادی؛ موضح اوهام الجمع و التفریق؛ تحقیق :عبدالرحمن ین یحیــی المعلمی؛ ط  ،2بیروت :دارالفکر1411 ،هـ/
1991م ،ج  ،1ص .8
 27همان ،ج  ،1ص .9
 .28سیر االعالم ،ج  ،12ص .403
 .29همانجا.
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منتشــر کرد .ســپس برگشــت و بر آن افزود و تصحیح کرد تا سومینبار آن را نشر داد و این مسئله همان
گونه که بیان میشود درباره کتاب التاریخ ثابت شده است.

30

ابــن ابــی حاتــم اعتراضات پدرش و ابوزرعه را بر بخاری بیان کرد ،اما این اشــکاالت در نســخه ّاولــی بود که بخاری از
این کتاب عرضه کرده بود و به همین دلیل خطیب بغدادی برخی از این اشکاالت را رد کرد؛ زیرا خطیب نسخه دوم
التاریخ را در اختیار داشــت که برخی از اشــتباهاتی که رازی پدر و پســر به آن اشاره داشتند در آن را تصحیح شده بود
ً
و دقیقا به همین دلیل اســت که وقتی معلمی اشــکاالتی را که خطیب بغدادی به بخاری وارد دانســته بود در التاریخ
نیافت؛ زیرا معلمی نسخه سوم این کتاب را داشت که اشکاالت آن برطرف شده بود.
بــه این ترتیب در نســخه ســوم که همان نســخه آخر کتاب بخاری اســت ،اعتراضات بزرگان رجال بــر بخاری برطرف
میشــود و تنهــا مــواردی ناچیز از ایــن اعتراضات باقی میماند که معلمی بســیاری از آنها اشــکاالت را وارد نمیداند؛
ً
مثال معتقد اســت بخاری به دلیل ترتیب و دســتهبندی کتابش اســم یک راوی را که با دو نام شــناخته میشده در دو
جا ذکر کرده است و روش بخاری اقتضا میکند که این دو عنوان در دو جای مختلف ذکر شود و به این معنا نیست
که اســامی ،بخاری را بهاشــتباه انداخته و او آن دو عنوان را دو فرد مســتقل دانسته است .در حالی که خطیب در این
موارد بر بخاری اشکال گرفته که او گمان داشته که این اسامی به دو فرد متفاوت تعلق دارند.

31

عبدالرحمن معلمی درباره سخن خطیب بغدادی درباره اشتباهات بخاری و نقد او میگوید:
بغدادی در حق بخاری انصاف را رعایت نکرده است .او  80مورد را به عنوان اشتباهات بخاری ذکر
کرده اســت و این عدد در برابر بیش از دههزار ترجمهای که بخاری در کتابش بیان کرده بســیار ناچیز
است .بنابراین حقیقت آن است که جز موارد اندکی نقد بر بخاری روا نیست.

32

همچنین معلمی میگوید:
علم در سینه بخاری جای داشت و او همه تالشش را برای جلوگیری از خطا به کار گرفت و بسیاری
از مطالبی که خطیب اشــتباهات بخاری میداند به دلیل اشــتباه در نســخهای از التاریخ بود که در
دسترس خطیب بود و یا آنکه خطیب به اشارات و اصطالحات بخاری توجه نکرده است.

33

معلمی بخاری را به دلیل عظمت کتابش از اشــتباه مبرا میداند؛ زیرا از دید او خطاها و اشــتباهات به ســبب غفلت
و فراموشــی بخاری به وجود نیامده اســت و «اکثر اشــتباهاتی که به بخاری یا ابوزرعه نسبت داده شده است ،خطا در
اجتهاد است که به دلیل اشتباه و یا عدم دستیابی به دلیل ایجاد شدهاند».

34

نتیجه
در پایــان مقایســه علمــی میــان کتــاب تار یــخ کبیر بخــاری و کتاب جــرح و تعدیل ابن ابــی حاتم رازی بــه این نکات
میتوان اشاره کرد:

درباره «التاریخ الکبیر»

 .1بخــاری ّاولیــن فــردی اســت که با هــدف جمعآوری همــه راویان و ناقالن اخبــار در طبقات ،جایگاهها و شــهرهای
مختلف از زمان رسولاهلل(ص) تا عصر خود کتاب نوشت و پیش از او کتابی به این گستردگی نوشته نشده بود.
 .30الموضح ،ص .110
ً
 .31همچنین از مواردی که خطیب به بخاری اشــکال گرفته زمانی اســت که بخاری دو اســم مختلف را بیان میکند و در دومی میگوید« :قبال آن را ذکر کردهام»؛
یعنی زمینهچینی میکند که این راوی همان راوی پیشین است .خطیب معتقد است که بخاری دچار اشتباه شده و بین دو ترجمه جمع کرده است.
 .32الموضح ،ص .9
 .33همان ،ص .8
 .34بیان خطا البخاری فی تاریخه ،ص :و.
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 .2بخاری آنچه حاصل فهم و دانش خود بود نوشــت و و برای ّاولین بار در روشــی ابتکاری آن را بر اســاس الفبا مرتب
کرد .کاری که پیش از او سابقه نداشت .کتاب او که در نهایت دقت و به شکلی روشمند و علمی نگاشته شده بود،
به نقطه عطفی در تألیفات رجالی تبدیل شد.
 .3نظر بخاری درباره جرح و تعدیل راویانی که تنها در کتاب او ذکر شــده اســت نشــان میدهد دیدگاه او درباره جرح
و تعدیــل روات منفــرد اســت و هیچ یک از اســاتید و همدورههای او چنین نظری نداشــتهاند .حتــی ابن ابی حاتم که
قصــدش بیــان جــرح و تعدیل راویان بود ،در اینگونه موارد ســخنی نگفت و نظر بخــاری را در کتابش ذکر نکرد؛ زیرا بر
ح و تعدیلی درباره آن راویان ذکر نشــده بود و اگر او به چیزی
اســاس مبنای کتاب ابن ابی حاتم ،در آثار پیشــینیان جر 
ً
دست مییافت حتما آن را بیان میکرد.
 .4همه انتقادات بر تاریخ کبیر با تکیه بر نســخه ّاول و دوم این کتاب نوشــته شــده و این اشــکاالت در نسخه سوم آن
مرتفع شده است.
 .5بخــاری علــم رجــال و علل را در کنار هم جمع کرد و مطالب هر دو را در ضمن شــرححال راویان بیان کرد و به فهم
رابطه دقیق و پیچیده جرح و تعدیل و علل کمک کرد.

درباره «الجرح و التعدیل»
 .1ابن ابی حاتم این کتاب را براســاس تاریخ کبیر نوشــت و از هدف التاریخ و ترتیب مطالب آن پیروی کرد ،ولی ابن
ابی حاتم  4056شرححال بیش از بخاری گرد آورد و دیدگاههای زیادی درباره جرح و تعدیل راویان برای ما بیان کرد
که در کتاب بخاری ذکر نشده بود.
ح و تعدیلی بیان کند ،ولی این غرض
تشــده در کتابش جر 
 .2ابن ابی حاتم میخواســت تا درباره همه راویان فهرس 
ح و تعدیل باقی ماند.
درباره همه روات محقق نشد و برخی از شرححالهای راویان بدون جر 
ح و تعدیل برخی از راویان مطلع بود ،ولی این مطالب را در منبع دیگری
 .3ابن ابی حاتم از سخن بخاری درباره جر 
نیافت .به همین دلیل بســیاری از راویانی که بخاری آنها را جرح و تعدیل کرده بود نزد ابن ابی حاتم مســکوت ماند.
ایــن نکتــه میتوانــد دلیلــی بر برتری بخاری نســبت به معاصران و اســاتید خود باشــد؛ ز یــرا او اطالعاتی در بــاره جرح و
تعدیل راویان داشت که هیچ کس جز او از آنها مطلع نبود.
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ح و تعدیل راویان بنویسد و کتاب دیگری را به علل اختصاص دهد ،در
 .4ابن ابی حاتم ترجیح داد کتابی درباره جر 
ی که بخاری این دو مسئله را در یک کتاب جمع کرد و این نشان از ارتباط بسیار نزدیک علوم مختلف حدیثی
حال 
با هم بهویژه تصحیح و تعلیل با جرح و تعدیل دارد.
ح و تعدیــل راویان کار بزرگی
 .5بــی تردیــد ابــن ابی حاتم با جســتجو در اقوال و دیدگاههای پیشــینیان خود درباره جر 
انجام داد و همه آنچه به دست آورده بود در کتابش بیان کرد و این خدمتی بزرگ در علم جرح و تعدیل بود.
در نهایت میتوان گفت که بزرگان دین از دیرزمان برای خدمت به سنت پیامبر(ص) از هیچ تالشی فروگذار نکردند و
 .35اینکه چگونه بخاری به اطالعات رجالیای دست یافته که پیش از او در کتب رجالی ذکر نشده است جای تامل دارد؟ الف) آیا او به منابعی مجزا دسترسی
داشته که دیگران از آن بیبهره بودهاند؟ این احتمال با توجه به داستانی که ابن حجر در تهذیب التهذیب ،ج  ،9ص  46بیان میکند قوت میگیرد .بخاری پس
از مــرگ علــی بــن المدینــی کتــاب او درباره علل را بــا تطمیع مالی بازماندگانش گرفت و با ورقهورقهکردن آن و توزیع بین نســخهبرداران یک نســخه از آن تهیه کرد.
بخاری اطالعات این کتاب را به خودش نســبت داد و هیچ جا اســمی از ابن مدینی نبرد .ب) اینکه بخاری درباره جرح و تعدیل راویانی ســخن میگوید که در
منابع پیش از او سابقه نداشته است ،آیا نشان از علم ویژه او دارد؟! چگونه او میتوانسته درباره کسی که همعصرش نبوده است علمی ویژه داشته باشد؟ آیا این
ح و تعدیل منفرد دانشــمندی که ســرقت علمی میکند
علم و روش ویژه اوســت که بخاری را به این جایگاه میرســاند یا ســوگیری و عدمضابطهمندی؟ آیا به جر 
میتوان تکیه کرد؟ همه این احتماالت باید بررســی شــوند ،اما به نظر میرســد هیمنه بخاری در میان اهل ســنت ،آنها را از تفکر و ســؤال در این موارد بازمیدارد و
به توجیه او تمایل بیشتری دارند( .مترجم)
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با وجود روشهای متفاوت و ابزار و شرایط گونا گون آنچه آنها را به هم پیوند میزند ،حفظ سنت نبوی و دورنگهداشتن
آن از جعــل و تحریــف بــود؛ زیرا آنهــا بهخوبی از جایگاه ویژه ســنت پیامبر(ص) و نقش خود در حفــظ آن آ گاه بودند.
پس دین خود را ادا کردند .نتیجه این تالشها تألیفات گســترده و متنوعی شــد که میراث عظیمی برای امت اســام
بــه وجــود آورد؛ گنجینهای که از هیچ قســمت آن نمیتوان چشــم پوشــید؛ زیرا همه بخشها در کنــار هم آن را ایجاد و
تکمیل کردهاند.
مقایسه بین دو تألیف بزرگ از دو نویسنده جلیلالقدر از اهمیت هیچ یک از دو کتاب کم نمیکند ،بلکه تفاوتها،
نقاط قوت و نقش مکملبودن آنها را نسبت به هم نشان میدهد و ضرورت استفاده از هر دوی آنها را یادآور میشود.
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