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  چکیده

 نگارش الداریوم یثحد ۀدربار ذهبی هاياشکال یابیو ارز لیپژوهش حاضر با هدف تحل
 دعوت مراحل ستیننخ در که است اعتقادي رخدادی به ناظر الداریوم حدیث. است یافته
. شمردبرمی )ع( امیرالمؤمنین حقانیت در سندی عنوان به راآن شیعه و داد روی نبوی
 اهمیت. است دانسته باطل را حدیث اشکال چند طرح با سنت اهل علمای از ذهبی
 امر به توجه و الداریوم حدیث اهمیت ؛نخست است؛ بررسي قابل حیث دو از  تحقیق

 به او از نگار،تاریخ بر عالوه که »ذهبي« علمی شخصیت دوم؛ ؛)ص( پیامبر جانشیني
  تحلیلي - توصیفی روش با که پژوهش این حاصل. است شده یاد شناسحدیث عنوان
 ۀدرای و رجال مبانی ۀپای بر ذهبی داللی و سندی ایرادهاي که است آن یافته، نگارش

) ع(امیرالمؤمنین به بخشیمرجعیت محتوای با الداریوم حدیث و است مخدوش سنت اهل
  .است سنت اهل اندیشمندان تأیید مورد ،)ص(خدا رسول خالفت امر در
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  مقدمه
 منصوص امامت ۀینظر بر یمبتن) ص(خدا رسول از پس ینیجانش رامونیپ عهیش دگاهید
 بر آشکار نص« یمبنا بر که یکردیرو است؛ سنت اهل یانتخاب خالفت ۀینظر برابر در

 از پس امت یرهبر و بناشده) ص(امبراکرمیپ از بعد ،)»ع(علي حضرت ینیجانش
 خصوص در (ص)امبریپ  سخنان به مستند باور نیا. داندیم ییخدا یامر را) ص(امبریپ

 ،4ج ؛139ص ،3ج ؛565ص ،2ج ،89 ؛21 ؛2[ است شانیا از پس امت یرهبر
 ضمن ینیجانش انیب ش،یخو از پس امامت تبیین در ینبو اقدامات جمله از .]1780ص

 به) ع(یعل امام نصب« ها،نقل نیا ۀهم مشترک یژگیو بود؛ مختلف یاجتماع یرخدادها
 اسالم به شانیخو دعوت از یگزارش ،الدارومی ثیحد. است »اسالم امت ۀندیآ رهبر عنوان

 منابع در ثیحد نیا. است رسالت نیآغاز هايسال در) ص(اخد رسول نیجانش یمعرف و
 و نموده دیترد آن صحت در سنت، اهل عالمان از »یذهب« چند هر شده؛ نقل اسالمي
 ث،یحد نیا در »یذهب« دگاهید یابیارز هدف با نوشتار نیا. است داده آن بطالن به حکم
  . است داده قرار سنت اهل یرجال و یثیحد یمبان و مستندات را پژوهش محور

 شأن در مفسران شده، نیعج یخیتار یرخداد با که است یتیروا الدارومی ثیحد
 در متکلمان و اندپرداخته آن به] 214 :شعراءال[ »نیاالقرب رتکیعش انذر و«  ۀیآ نزول
 و یابیارز در رونیا از اند؛دهیورز اهتمام آن طرح به) ع(یعل حضرت امامت ۀادل اثبات
 کردیرو ای نمود، هیتک مفسران گفتار بر توانیم ،یذهب چون یمخالفان ظرگاهن لیتحل
 در د،یورز مبادرت یابیارز و نقد به یثیحد ای و یخیتار نگرش با ای و کرد اتخاذ یکالم

 یسند کیتشک و ثیحد داللت در یذهب توجه قابل اشکاالت به توجه با روشیپ نوشتار
 در یذهب یخیتار ینقدها به توجه از و است شده زشپردا یثیحد کردیرو با مسئله ،یو

 یک عنوان به او از ،]31ص ،23[ رجالي و یثیحد جایگاه بر افزون که ثیحد داللت
  .است نشده غفلت زین] 521ص ،53[ شده یاد نگار تاریخ

 حدیث اهمیت: نخست است؛ اهمیت حائز حیث دو از حاضر ۀمسئل انتخاب علت
 عنوان به یکتاپرستي به دعوت کنار در) ص(پیامبر جانشیني امر به توجه و الداریوم

 ؛)ع(یعل حضرت تیوال و امامت امر یمعرف در) ص(خدا رسول یرسم اقدام نینخست
 توجه مورد و یعلم یهاتیشخص از یکی عنوان به که ذهبي انتقادات گزینش: دوم

  .]68ص ،5ج ،65[ است مطرح سنت اهل بزرگان
   هستند؛ دسته سه اند،نگاشته آثاري »الداریوم« رخداد ۀزمین در که پژوهشگراني
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 الداریوم ۀواقع ،)ع(مؤمنان امیر فضایل بیان ضمن در بلکه مستقل اثري در نه برخي
 اند؛کرده ذکر ماجراست، این گرحکایت که را مختلفي واژگان و سندها و نموده بیان را

 الحق، احقاق شرح در نجفي شيمرع الدین شهاب سید الغدیر، کتاب در امیني عالمه
 الصحیح« کتاب در عاملي سیدجعفرمرتضي و »االزهار نفحات« کتاب در میالني علي سید
 برخي عاملي مرتضي جعفر سید اینکه بر افزون اند؛دسته این از)» ع(علي االمام ۀسیر من
  .است داده پاسخ زمینه این در را تیمیهابن شبهات از

 و نموده اشاره الداریوم ۀواقع به) ع(امیرمؤمنان زندگي ننگاشت ضمن در دوم؛ گروه
 و امامت بر دلیلي عنوان به مختلف، واژگان بیان و هاآن بررسي و اسناد ذکر بدون

 فروغ کتاب در سبحاني جعفر اند،کرده یاد رخداد این از حضرت آن بالفصل خالفت
  .رودمي شمار به دسته این از والیت،

   اند؛ پرداخته »الداریوم« ماجراي به مستقل اثري عنوان به که هستند افرادي سوم؛ گروه
 14 ۀشمار در که »حدیث صحت و منابع الدار،یوم حدیث« ۀمقال در میانجي احمدي

 عالمان که هایياشکال بر تمرکز بدون است، رسیده چاپ به ،ش1386 سفینه، ۀمجل
 از را الداریوم حدیث مختلف هايقلن و راویان اند،ساخته وارد روایت آن بر تسنن اهل
 فریقین منظر از روایت این صحت اثبات صدد در و نموده ذکر سنت اهل و امامیه منابع
 تواتر و صحت از یسن و شیعه شناسان حدیث از یبسیار نمایدمي ادعا اینکه ضمن ؛است
  .دهدنمي ارائه سندي ،تواتر ادعاي ۀزمین در اما اند، گفته سخن حدیث این

 ۀمقال در را الدار ومی ثیحد رامونیپ هیمیتابن شبهات یزیعز یمصطف است ذکر قابل
 یاسالم کالم ۀمجل 4ۀ شمار در که »الدارومی ثیحد مورد در هیمیتابن شبهات یبررس«

 و انیراو یبرخ به نسبت یرجال اشکال و کرده یبررس ده،یرس چاپ به ش1394 سال در
 ۀارائ در هرچند است؛ داده پاسخ ساخته، وارد ثیحد بر هیمیتابن که را یدالل ایرادهاي
  .ستین کارآمد ،یرجال نقد در یعلم یروشمند و سنت اهل معتبر مستندات
 خویش تبحر با یذهب که حدیثي زیمتما اشکال به اهتمام از نظر صرف حاضر نوشتار

 متمرکز تسن اهل رشیپذ مورد یرجال یمبان و یثیحد مستندات ۀرائا بر کرده، مطرح
 به بیقر ۀیپا بر را شیخو یابیارز متعدد، منابع در قیدق تتبع و یسنجنکته با و بوده
  .است نموده مستند منبع صد

  
  الدارجایگاه حدیث یوم

 پس که باورند این بر اسالمي عالمان است، الداریوم ماجراي اسالم صدر حوادث از یکي
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 و نمود جمع را عبدالمطلب بني) ص(اکرم امبرپی ،»األقربین عشیرتک انذر و« ۀآی نزول از
 رساند، یاري ایشان به امر این در کسي هر داشت بیان و فراخواند یکتاپرستي به را هاآن

 رسول سخن) ع(امیرمؤمنان جمع آن میان در که بود خواهد حضرت آن ۀخلیف و وصي
 کرد معرفي ودخ وصي و خلیفه عنوان به را ایشان حضرت آن و نمود اجابت را) ص(خدا

  ]. 193ص ؛47ص ،42ج ،37 ؛18[
 سال در نیجانش یمعرف در) ص(خدا رسول یعمل اقدام نینخست مثابه به ثیحد نیا
 هدم بر را خود عزم تمام نیمشرک و کفار و نشده تیتثب نبوت امر هنوز که یهجر سوم

. است برخوردار یاسالم منابع در یاویژه گاهیجا از بودند، کرده جزم نوآغاز اسالم محو و
 چنانچه اند؛پرداخته ثیحد نقل به یبرخ ،)ص(خدا رسول اقدام نیا با مواجهه در

 اتفاق )آن قبول و( ماجرا این نقل بر سنت اهل و شیعه است معتقد نیز حلبي ابوالصالح
 اکثر که دانسته مشهور حدیثي راآن نیز مغربي نعمان قاضي ؛]193 ص ،37[ دارند

-299صص ،7ج ،7[ هیمیتابن چون برخي]. 116ص ،1ج ،78[ اندهنمود روایت محدثان
 را فیتحر  راه بعضي و دهیورز مبادرت نقد به] 489-488صص  ،42[ یذهب و] 310
  ۀایح« کتاب نخست چاپ در کلیه نیمحمدحس نمونه عنوان به چنانچه دند؛یبرگز

» فیکم خلیفتي و صیيو و أخي یکون أن و االمر هذا علي یؤازرني فأیکم« عبارت ،»محمد
 و وصیي و أخي یکون أن و« فراز بعدي هايچاپ در اما ،]104ص ،93[ نموده نقل را

 ].151ص ؛158ص ،95 ؛94: ـ نک[ است نموده حذف را »فیکم خلیفتي
  
  الداریوم حدیث ۀدربار . دیدگاه ذهبي1

 و جرح و تاریخ حدیث، دانش ۀزمین در سنت اهل عالمان سوي از که ذهبي الدینشمس
 به ،]68ص ،5ج ؛521ص  ؛31ص ،65 ؛52 ؛23[ گرفته قرار ستایش مورد راویان تعدیل

 بوده هیمیتابن افکار و شهیاند ریتأث تحت اعتقادي نگرش در ،»معروف عواد بشار« ۀگفت
 توسط خود، عقیدتي مخالفان با مواجهه در ذهبي تعصب کرد یاد]. 458ص ،32[ است

 تیمیهابن روش چنانچه است، تاثیرپذیري همین مؤید  ،]70ص ،47[ شاگردش »سُبکي«
  ].264ص ،5ج ،27[ است گونه همین خویش عقیدتي ناهمسویان با مخالفت در نیز

 نقد  در یو. است الدارومی ثیحد نموده، کیتشک آن در یذهب که روایاتي جمله از
 صص ،38[ رامهالک منهاج کتاب در یحل عالمه استدالل ،)ع(نیرالمؤمنیام امامت ۀادل

 ساختن وارد با که است آن بر و داده قرار توجه مورد را الدارومی ثیحد به] 148- 147
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 حدیث صدور یذهب. سازد مخدوش را یحل عالمه ینقل لیدل نیا متعدد، هاياشکال
 تاریخي و حدیثي هايکتاب در ماجرا ذکر عدم سند، تضعیف ۀشبه با و نپذیرفته را فوق

  :نویسدیم و نموده انکار  را شده یاد حدیث متن، تدالل در تشکیک و
 هاي نگاشته و مسندها و سنن هايکتاب در واقعه این شود، ثابت باید نقل این صحت«

 نقل اسالمي عالمان ۀهم راآن که ايکرده ادعا اساس برچه است، نشده ذکر تاریخي
 زمان در نه عبدالمطلب زندانفر تعداد این بر افزون است، جعلي روایت این بلکه اند؛نموده
 رسد چه ،رسیدنمي هم نفر بیست به حتي) ص(خدا رسول حیات دوران در نه و آیه نزول
 شیر زیادي مقدار و گوسفند یک هاآن از هریک :آمده حدیث در . ....باشند نفر چهل که
 از و نبودند معروف پرخوري به هاشمبني زیرا ،است دروغ مطلب این که خوردندمي
 قلب و است رکیک نیز حدیث این عبارت است؛ نشده نقل مطلبي چنین هاآن از یک هیچ

 چهل بر را خود دعوت) ص(پیامبر شما گمان به زیرا ،دهدمي آن بودن باطل به شهادت
 باید کسي چه کردند،مي اجابت را ایشان سخن همگي که کنیم فرض اگر کرد، عرضه نفر

  ].489-488صص  ،42[ »؟شدمي هاآن بر حضرت آن ۀخلیف
  
 الدار یوم حدیث درباره ذهبي دیدگاه ارزیابی .2

  :شود یم یابیارز یمتن و یسند بررسي محور دو در یذهب ایرادهاي
  
  تاریخي و روایي کتب در نشدن نقل سند، صحت عدم . اشکال1. 2
 ؛48[ معنا به نقل جواز ۀقاعد ۀیپا بر که ستین دهیپوش هیدرا و ثیحد ۀعرص محققان بر

 هايعبارت ث،یحد مختلف یهانقل در ،]844ص ،2ج ؛152ص ؛111ص ،71 ؛61
 نکند، جادیا حدیث معناي در یاخالل معنا، به نقل  که یزمان تا و است محتمل یمتفاوت
 ابوحاتم« ۀگفت به و] 510ص ،4ج ؛384ص ،2ج ،77 ؛5[ است رفتهیپذ معنا به نقل
 کردندمي نقل که را حدیثي هر و بود حدیث الفاظ تغییر محدثان متداول ۀشیو ،»رازي

 در معنا به نقل بنابراین]. 126ص ،7ج ،178ص ،6ج ،44[ دادندمي تغییر راآن واژگان
  .است بوده رایج امري محدثان میان
 ،یاسالم منابع در معتبر سند با ثیحد نقل عدم بر یمبن یذهب یادعا رغم یعل

 و تسنن اهل گرايحدیث تفسیري و تاریخي و حدیثي هايکتاب در الدارومی گزارش
 عالمه همچون پژوهشگران از برخي است؛ گردیده نقل عبارت چند با کالمي، هايکتاب
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 اهل هايکتاب از بقیه هاآن از یکي جز که نموده نقل روایت این براي صورت 7 امیني
 ،4 جلدهاي در نیز الحق احقاق کتاب شارح ؛]283-280صص ،2ج ،28[ است تسنن

 به مختلف هايمناسبت به الحق، احقاق شرح کتاب 31 و 30 ،23 ،22 ،20 ،15 ،14
 برخي در که کندمي نقل الداریوم ۀواقع براي صورت پانزده و پرداخته روایت این ذکر
-61صص ،4ج ،87[ است رفته کار به »ولیکم« تعبیر گزارش یک و »خلیفتي« ۀواژ هانقل
 ،20ج ؛208  ،148 ،146 ،144صص ،15ج ؛427 ،422صص ،14ج ؛384 ،352 ،69 ،62
 ،298صص ،31ج ؛119ص ،30ج ؛600ص ،23ج ؛374 ،90-89صص ،22ج ؛225ص

 و خالفت تعابیر اما ،کنندمي گزارش را الداریوم رخداد گرچه نیز هانقل بعضي ؛]575
 متن در یهایاختالف وجود با. خوردنمي چشم به هاآن در) ص(پیامبر از پس والیت
)» ع( رمؤمنانیام ینیجانش امر نییتب« در شده یاد هاينقل آن، اتیجزئ یبرخ و ثیاحاد

 ۀواژ آن در که است متمرکز نقلي بر ذهبي اشکال اینکه به توجه با. است مشترک
 و یثیحد منابع در شده یاد ثیحد از هایيگزارش از دسته آن رفته، کار به »خلیفه«

 سخن یابیارز در روشیپ یهایبررس محور نت،س اهل کالمي و یخیتار و تفسیري
 که هستند نقل پنج شده یاد روایات دارد؛ وجود »خلیفه« ۀواژ هاآن در که است، یذهب
  :اندشده بازگو »کالمي« و »تاریخي« هايکتاب و ،»روایي تفاسیر و حدیثي« هايکتاب در

  
  روایي تفاسیر و یثیحد درکتب الدارومی روایت نقل) الف
 نقل 3 با ،ییروا ریتفس کتب ای یثیحد کتب از اعم ،ییروا کتب در مذکور ثیحد

  :است شده گزارش
 در یطبر و ةالصحاب فضائل و مسند کتاب در سنت اهل ینام محدث حنبل بن احمد
  :انددهیورز مبادرت ثیحد ذکر به اآلثار، بیتهذ یثیحد کتاب

  :اول نقل
نْ« نُ مَ ضْمَ یَ مواعیدي و دیني عني یَ ونُوَ جَنَّ في معي کُ ونُ ةالْ کُ یَ  »أهلي من خلیفتي وَ

 را روایت این سند »حسن« ۀواژ با کتاب محقق »شاکر محمد احمد«]. 545ص ،1ج ،25[
  .است شمرده معتبر

  :دوم نقل
نْ« نُ مَ ضْمَ ونُ ومواعیدي دیني عني یَ یَکُ جَنَّ في معي وَ ونُ ةالْ کُ یَ  »أهلي في خلیفتي وَ

  ؛]61 -60صص ،3ج ؛650ص ،2ج ،59 ؛26[
 معتبر را حنبل بن احمد نقل این سند ،»جید اسناده« ۀواژ با هیثمي حجر ابن
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 آن سند صحت به حدیث نقل بر افزون نیز طبري]. 113ص ،9ج ،92[ است شمرده
  .است نموده تصریح
  :سوم نقل

 ،57 ؛34: ـ نک[ اندپرداخته روایت این نقل به نیز سنت اهل گرايحدیث مفسران
 ابن ،»العظیم القرآن تفسیر« کتاب نقل میان این در]. 122-121صص ،19ج ؛182 ،7ج
 یحاو ،نویسنده نظر از تفسیر این شود؛مي سندي بررسي ،نمونه عنوان به حاتم یاب

 تسنن اهل عالمان]. 14ص ،1ج ،1[ است ییروا متون نیمعتبرتر و اسناد نیترحیصح
 به را وي استناد عدم علت سیوطي اند؛ نموده معرفي معتبر اثري عنوان به راآن زین

 ،4ج ،52[ دانسته معتبر احادیث نقل به حاتمیاب ابن التزام ،»یسد« ریتفس اتیروا
 و] 13ص ،7ج ،7[ تفسیر عالمان بزرگترین از یکي را حاتمابي ابن ه،یمیت ابن و] 497ص
 در که انددمي مطالبي ۀبرگیرند در را تفسیرش و کرده معرفي اسالم راستگوي زبان

 ذکر به او التزام نیهمچن ه،یمیت ابن]. 179ص ،7ج ،7[ شودمي اعتماد هابدان تفسیر
  ].43ص ،17ج ،8[ داندمي قرآن آیات از یکي تفسیر درستي بر دلیل را صحیح روایات
 که است نموده نقل) ع( علي امیرمؤمنان از انذار ۀیآ لیذ را ریز تیروا حاتمیاب ابن
  :از است رتعبا آن از بخشي
یُّکُمْ« ي أَ ضِ نِّي یَقْ نِي عَ یْ ونُ دَ یَکُ تِي وَ لِیفَ ي خَ لِي فِ هْ   ].2827ص ،9ج ،1[ »أَ

 رجال دانش عالمان نظر از نیز نقل این راویان حاتم،ابي ابن تفسیر اعتبار بر افزون
  :اندشده توثیق زیر شرح به تسنن اهل

 ةاألئم أحد« همچون هایيعبارت با وي]: المنذر بن ادریس بن محمد[ ابوحاتم
 ،13ج ،43[ »المحدثین شیخ الناقد الحافظ االمام« ،]73ص ،2ج ،39[ »االثبات الحفاظ

  .است شده توثیق] 247ص
 گردیده توثیق ابوحاتم سوي از »صدوق« ۀواژ با وي: ةمیسر بن یعیس بن الحسین

  ].60ص ،3ج ،44[ است
 و »ضعاف أقوام عن ییرو« تعابیر با تضعیفاتي او ۀدربار: القدوس عبد بن هللا عبد

 ابن به یرجال اشکال یابیارز در اما شده؛ نقل] 106ص ،2ج ،74[ »الحدیث ضعیف«
 زین یقاتیتوث از یو جرح، از ریغ آنکه :نخست است؛ تیاهم حائز نکته چند عبدالقدوس

 را وا نام حبانابن ،]243ص ،15ج ،88[ دانسته »ثقه« را او ترمذي چنانچه برخورداراست؛
 حجر ابن ،]243ص ،15ج ،88[ بخاري  ،]48ص ،7ج ،10[ است آورده الثقات کتاب در
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 یاد او از »صدوق« ۀواژ با] 379ص ،6ج ،86[ مبارکفوري و] 312ص ،1ج ،68[ عسقالني
  ]312ص ،1ج ،68[ است ترمذي سنن و بخاري صحیح راویان از وي :دوم .اندکرده

سي«و] 348ص ،3ج ،6[ »مزي الحجاج ابو و ذهبي الدین شمس«  که »دقیق ابن و مَقدِ
 راویان که باورند این بر هستند، سنت اهل رجال علم بزرگ دانشمندان از کدام هر

 ،]384ص ؛55ص ،65 ؛14[ هستند عادل و نموده عبور »جرح پل« از بخاري صحیح
 اهل یاعلم از یبرخ دگاهید بنابر سویي از است؛ ثقه راوي این ذهبي دیدگاه از بنابراین
 دارد راوي قبول از نشان ترمذي سنن در روایت وجود بخاري، صحیح بر افزون سنت،

 جرح سبب عنوان به که ضعفا از او نقل اشکال :سوم ؛]12ص ؛15ص ،1ج ،81 ؛54[
 از را حدیث این عبدالقدوس ابن که چرا ست؛ین وارد نظر مورد ثیحد در شده، ذکر یو

  ].161ص ،2ج ،92[ است »ثقه« رديف نیز اعمش و است کرده نقل اعمش
 روایت سنت، اهل ۀدرای دانش مباني اساس بر وي، هايتوثیق و هاتضعیف به توجه با
 حدیث مانند] 35ص ،20[ سنت اهل جمهور نظر از و 1است »حسن« فردي چنین

  .است معتبر »صحیح«
 في یسل« مانند تعابیري با و است بزرگ راویان از وي]: مهران بن سلیمان[ اعمش
 ۀثق«] 87ص ،12ج ،88[ »صدقه من المصحف ییسم« ،»األعمش من أثبت المحدثین

  .است شده توثیق ،]434ص ،1ج ،63[ »الحدیث في ثبتا
 همچون هایيعبارت با سنت اهل رجال دانشمندان نظر از نیز وي: ةمر بن عمرو

  .است شده توثیق] 432ص ،64[ »توثیقه یعل متفق...  األثبات أحد«
 با نیز وي وثاقت] 299ص ،68[ بوده صحابه از یکي وي: زبیدي حارث بن عبدهللا

  .است رسیده اثبات به] 403ص ،14ج ،88[ »ثبت« ،»ثقه« واژگان
 تسنن، اهل رجال دانش مباني اساس بر فوق روایت سند شده، ذکر هايتوثیق بنابر
  .است معتبر
  
  یخیتار درکتب الدار ومی ثیحد نقل )ب
 یمبن یذهب یادعا رد بر یگرید شاهد زین سنت اهل معتبر یخیتار بکت در ثیحد نقل

                                                                                                                                        
وي تضعیف و توثیق وارد شده است، روایتش  ۀاساس مباني دانش رجال اهل سنت، فردي که دربار. بر1

 »زیـاد  ابـي  بـن  یزید«گیرد. عالمان اهل تسنن در مورد راویان فراواني مانند  قرار مي» حسن« ۀدر مرتب
و ... به این مطلـب تصـریح     »عبدهللا بن محمد بن عقیل« ،»بن سوید  ةقزع« ،]88 -87صص ،6، ج21[

 ].261 - 260 صص، 1؛ ج30، ص92؛ 67[ اندنموده
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 عالمان نزد اثیر ابن التاریخ في الکامل و طبري تاریخ است، یخیتار کتب در نقل عدم بر
 »بخاري قنوجي« ،]191ص ،4ج ،12[ »خلکان ابن« برخوردارند؛ ايویژه جایگاه از اسالمي

 اصح« تعبیر با »فاندیک کرنیلیوس وارداد« همچون مستشرقاني و] 138ص ،2ج ،81[
 ،55[ »التواریخ اصح تاریخه« عبارت با »صفدي« و] 113- 69صص ،76[ »اثبتها و التواریخ

 معرفي تاریخي کتاب ترینمتقن و ترینصحیح عنوان به را طبري تاریخ ،]212ص ،2ج
 باید طبري به اتنه مورخان میان در که است باور این بر نیز مالکي عربي ابن اند؛نموده
 جامعیت یدارا تاریخ، در پیشواي« را یطبر نیز »اثیر ابن«  ].260ص ،17[ نمود اعتماد
 را طبري تاریخ و دانسته »گزارش اتقان و نقل در راستگویي و صحیح اعتقاد و علمي
 تاریخي هاياختالف در و بوده معتبر سنت اهل عالمان تمامي نظر از که داندمي کتابي
  ].7- 6صص ،1ج ،3[ است جعیتمر داراي
 عبارت با کثیرابن است؛ معتبر سنت اهل یعلما یسو از زین »التاریخ في الکامل«

 با بخاري قنوجي و حنبلي عماد ابن و خلکان ابن و] 139 ص ،13ج ،21[ »احسنها من«
 از] 138ص ،2ج ؛137ص ،5ج  ؛348ص ،3ج ،81 ؛72 ؛12[ »التواریخ خیار من« تعبیر
 نموده دیتأک شیخو کتاب مستندات و مراجع اعتبار بر خود ریاثابن و اندکرده دیا اثر این
 و گرددمي چیزي دنبال به ابزار و شناخت بدون هنگام شب که کسي مانند: سدینویم و
 از حاکي اثیرابن ۀجمل. ]7ص ،1ج ،3[ امنبوده ،کندمي جمع راآن غیر و ریزهسنگ یا

  .است نویسنده نظر از التاریخ في الکامل کتاب اعتبار و هاگزارش گزینش در وي دقت
  :چهارم نقل
  :است شده انیب لیذ ریتعب با سنت اهل مرجع تاریخي کتاب دو هر در الدارومی ثیحد
 ،58 ؛3[ »فیکم وخلیفتي وصیي و أخي یکون أن یعل األمر هذا یعل یؤازرني فأیکم«

   ؛]543- 542صص ،1ج ؛586- 585صص ،1ج
 شود، مي سندي بررسي تاریخي هاينقل از اينمونه عنوان به که یثحد دیگر نقل

  :است زیر بیان به عساکرابن کتاب در
  ]. 48- 47ص ،42ج ،18[ »بعدي من وصیي و خلیفتي ویکون دیني یقضي أیکم«

 ،7ج ،46[ نموده تصریح عساکر ابن تاریخ مانندبي ازرشمندي بر تسنن اهل عالمان
] 139ص ،2ج ،81[ تاریخي هايکتاب نیکوترین و ترینصحیح ۀزمر در راآن و] 216ص

  :اندشده توثیق زیر شرح به نیز مذکور حدیث راویان کتاب، اعتبار بر افزون. اندبرشمرده
 ،50[ است شده شیستا »العقل وافر الفضل، کثیر« تعبیر با »علوي ابراهیم بن عمر«
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 والحدیث الفقه في ةمعرف له اضلف کبیر مسن شیخ« ریتعب با عسقالني ؛]341ص ،6ج
 است دانسته موثق را او »غیره و النحو في ةالحسن التصانیف وله واألدب والنحو والتفسیر

 است راوي وثاقت الفاظ از ،»شیخ« ۀواژ سنت اهل رجال مباني بنابر ؛]281ص ،4ج ،69[
  ؛]266ص ،2ج ،56[

 ؛»ةالثق المسند، الشیخ،« هايعبارت با را »عالن بن احمد بن محمد« وثاقت یذهب
  ؛]451ص ،18ج ،43[ است نموده ثابت

  ؛]88ص ،15ج ،9[ است شده انیب »ثقه« ریتعب با »محمد بن جعفر بن محمد« وثاقت
 و کرده ذکر »المحدث الشیخ« عنوان بارا  »المحاربي القاسم بن محمد« وثاقت یذهب

  ؛]73ص ،15ج ،43[ است نموده روایت او از دارقطني که داشته بیان
 و مالک موطاء از پس سنت اهل اجماع بنابر که دارقطني سنن است ذکر شایان

 نقل روایت او از] 641ص ،1ج ،36[ است قرآن از پس کتاب ترینصحیح سته، صحاح
  ؛]79ص ،1ج ،40[ است کرده

 ،41[ دارقطني و است بخاري صحیح راویان از »رواجني یعقوب بن عباد« پنجم، راوي
 او ذهبي و نموده توثیق »صدوق« ۀواژ با را او] 929ص ،2ج ،30[ زیمهخابن و] 253ص
  ؛]537–536صص ،11ج ،43[ است دانسته »ثقه« را

 شد، بیان حاتمابي ابن نقل ذیل که وي توثیق بر افزون: »اعمش مهران بن سلیمان«
 بیان وا ۀدربار فراواني هايتوثیق و اند،نموده روایت او از سنت اهل ۀگان شش هايکتاب

  ؛]196- 195صص ،4ج ،67: ـ نک[ است گردیده
 سنت اهل ۀچهارگان سنن و بخاري صحیح راوي اینکه بر افزون زین »عمرو بن منهال«
  ؛]571-  570صص ،28ج ،88: ـ نک[ است شده قیتوث سنت اهل عالمان سوي از است،
 ،10[ »انحب ابن« و] 17ص ،2ج ،63[ عِجلي. است »اسدي عبدهللا بن عباد« گرید یراو

  .اندنموده ذکر دارد، ثقه راویان ذکر به اختصاص که خود کتاب در را او نام] 141ص ،5ج
  
  کالمي درکتب الدارومی روایت نقل) ج

 آن صحت بر تصریح و سنت اهل کالمي هايکتاب از برخي در »الداریوم« گزارش نقل
 بر مبني ذهبي سخن راعتبا عدم و) ص(پیامبر از حدیث این صدور بر دیگر شاهدي نیز

  ،6ج ،3[ تسنن اهل معتزلي متکلم عالمان از یکي جاحظ. است آن سندي ضعف
 ماجراي نقل از پس و شمرده صحیح را شده یاد روایت ،»العثمانیه« کتاب در] 213ص
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 یاري براي) ع(علي حضرت آمادگي اعالم با مواجهه در را) ص(خدا رسول سخن الدار، یوم
  :است نموده نقل زیر صورت به ایشان،
  :پنجم نقل
  ].303ص ،35[ »بعدي من وخلیفتي وصي و أخي هذا«

 عالمان سوي از شده یاد روایتِ سندِ اعتبار به تصریح بر افزون جا بدین تا بنابراین
 کتاب در الدار یوم گزارش راویان حدیثي، مذکور هايکتاب از برخي در سنت اهل

 نیز طبري و اثیرابن و بودند معتبر دمشق مدینه یختار کتاب و حاتمابي ابن روایي تفسیر
 راآن هستند، برخوردار ايویژه جایگاه از علما میان در که خود تاریخي هايکتاب در
 مبني یذهب اشکال اساس این بر. شمرد صحیح را حدیث این نیز جاحظ اند؛نموده نقل
 از آن، سند نبودن صحیح و تاریخي و حدیثي هايکتاب در شده یاد روایت نقل عدم بر

  .کندیم تیحکا متعدد یهانقل به نسبت وي تجاهل ای غفلت
  
  . اشکال مربوط به متن2. 2

 بخش 3 از است، تیروا متن دانستن مخدوش باعث یذهب نظر از که واقعه نیا یمحتوا
  :است شده لیتشک

 اصوابن را واقعه در شده ذکر تعداد یذهب که عبدالمطلب فرزندان تعداد :نخست
  است؛ دانسته
 معروف یخورادهیز به را حاضر افراد یذهب که جلسه در حاضر افراد یپرخور :دوم
  است؛ ندانسته
 جهت به را یعموم دعوت نیا یذهب که خالفت رشیپذ به همگان دعوت :سوم
  .داندمي حدیث متن شدن کیرک موجب آن، یبرا همه  یآمادگ احتمال

  
  المطلب. تعداد فرزندان عبد1.  2. 2

 عبدالمطلب فرزندان تعداد به توجه با ثیحد یمحتوا صحت عدم ،یذهب گرید اشکال
 است، گفتني ذهبي اشکال تحلیل در داند؛یم نفر 20 از کمتر را هاآن یذهب که است

 یبرخ در چنانچه ،ندارد یریتأث ثیحد یمحتوا در آن عدم ای تعداد بیان :نخست
  ]. 650ص ،2ج ،26[ است نشده اشاره حاضران تعداد به ها، نقل

 از برخي در :اوالً ت،یروا رشیپذ یبرا فرزندان تعداد بودن مالک فرض به :دوم
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 ،3ج ،90[ فراخواند را عبدالمطلب بني و هاشمبني) ص( پیامبر شده نقل نخستین، منابع
 بر :ثانیاً ندارد، یاستبعاد هانقل یبرخ در شده ذکر تعداد صورت نیا در که] 531ص
 در »بني« ۀواژ معناي بیان اند،کرده ذکر را عبدالمطلب بني تنها که دیگر منابع ۀیپا

 بیاید تنهایي به کلمه این که هنگامي گشاست، راه عبدالمطلب فرزندان تعداد لیتحل
 بني« مانند ،شود اضافه خود بعد ما به وقتي اما شودمي پسر فرزندان شامل فقط

 عالوه »اوالد« ۀواژ و] 241ص ،1ج ،29[ است اوالد معناي به »اسرائیل بني عبدالمطلب،
   ؛]271ص ،1ج ،60[  شودمي شامل نیز را پسري ۀنو ،حقیقي استعمال صورت به پسر، بر

 حمزه، مقوم، زبیر، عبدهللا،«هاينام به پسر 14 عبدالمطلب منابع، گزارش بنابر
ام، عبدمناف، عباس،  داشت»غیداق و قثم رار،ض ،ةعبدالکعب حجل، حارث، ابولهب، تمّ

ام« ،»تّمام« جاي به »کلبي«] 90-87صص ،1ج ؛93- 92صص ،1ج ،33 ؛15[  جزء را »عوّ
  .]28ص ،82[ داندمي عبدالمطلب پسران
 طاهر،«یهانام به پسر چهار زبیر یبرا بودند؛ پسراني داراي شده یاد افراد از یک هر
 حمزه ؛]17ص ،1ج ،11[ »عبدهللا ر،بک« یهانام به پسر دو مقوم ؛»هللا عبد ،ةقر حجل،

 هاينام به پسر ده عباس ؛]34 ،17ص ،1ج ،11[ »عامر یعلي، ،ۀعمار« یهانام به پسر سه
ر، تمّام، عبدالرحمان، معبد، قُثَم، عبیدهللا، عبدهللا، فضل،« -6صص ،82 ؛49[ »حارث کثیّ
 به پسر چهار مناف عبد ؛]71ص ،5ج ؛335ص ،4ج ،70 ؛4[ »عون« و] 31-30صص ؛7
 ص ،82[ »قثم جعفر،« نام به پسر دو تمّام ؛]30ص ،82[ »علي عقیل، جعفر، طالب،«نام
 به پسر شش حارث ؛]89ص ،3ج ،45[ »عتیبه معتب، عتبه،« نام به پسر سه ابولهب ؛]34
 »ۀقر« نام به پسر کی حجل ؛] 35ص ،82[ »امیه عبدالشمس، ربیعه، نوفل، ،ۀمغیر« نام

 حارث، فرزندان شمارش در حزمابن است گفتني. است شده رشگزا] 94ص ،1ج ،15[
  ].70ص ،1ج ،11[ کندمي ذکر را »ابرص« عبدهللا، جاي به

 و است عمو پسر 35 و عمو 13و امبریپ شامل نفر 49 عبدالمطلب، فرزندان نیبنابرا
 بیست به نسبت خود اشکال در ذهبي چند هر ؛دارد یخیتار تحقق امکان نفر 40 تعداد

  .است نموده تردید نیز رنف
  
  . پرخوری حاضران2. 2. 2

 هاآن فیتوص آنکه حال کند؛یم انکار حاضران یپرخور استبعاد بر بنا را تیروا یذهب
 خود است، ثابت آن صدور صحت که یتیروا در پرخوري به) ع(علي حضرت توسط
  ]48- 47صص ،42ج ؛2827ص ،9ج ،18 ؛1[ است هاآن در صفت این وجود نشانگر
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  :گرددمي بیان نکته چند اشکال نیا یابیارز و ثیحد یدالل لیتحل جهت حال هر در
 یدیبع و محال امر هاآن غیر یا و هاشمبني مورد در چه »بودن پرخور« اصل :اول

 غذا معده هفت با ییگو که کرده ذکر کافر انسان فیتوص در یثیحد یبخار ست؛ین
  ؛]2062ص ،5 ج ،31[ خورد یم

 آن وقتي چنانچه کند؛ یم تیحکا یپرخور به آنان اعتراف از هاگزارش برخي :دوم
 هر زیرا ،است کرده سحر را شما محمد گفت ابولهب  شدند، سیر گوسفندي دست با جمع
 نقل این که] 236ص ،20ج ؛552ص ،20ج ،79 ؛16[ خوریممي را ايساله دو ۀبر ما از کدام
  است؛ شده روایت) ع( علي حضرت از که است یثیحد مؤید و هاآن پرخوري بر کیديأت نیز

 اسالمي عالمان که است مسائلي از یکي اندك، غذاي با زیاد افراد نمودن سیر :سوم
 مواردي و] 806–805صص ،4ج ،85[ اندنموده ذکر) ص(پیامبر ۀمعجز عنوان به

 ،4ج ،91 ؛24[ خرما عدد چند با کندندمي خندق که افرادي شدن سیر همچون
 چند با) ص(خدا رسول توسط نفر هشتاد یا هفتاد نمودن سیر ،]406ص ،1ج ؛174ص

 ،73[ صد از بیش که هصف اصحاب کردن سیراب ،]1311ص ،3ج ،31[ نان قرص
 ،]321ص ،67ج ،18[ شیر قدحي با بودند،  ]73ص ،1ج ،51[ نفر چهارصد یا] 124ص

 افراد شدن ریس بر که کورمذ رخداد توانمي بنابراین. است شده یاد ۀمعجز از اينمونه
  .دانست حضرت آن ۀمعجز بیان به ناظر نیز را دارد داللت اندک طعام با پرخور
  

  متن بودن . رکیک3. 2. 2
 پذیرد؛نمي راآن قلب و است »رکیک« مذکور روایت لفظ که است باور این بر ذهبي
 از پشتیباني جلسه، در حاضر افراد تمامي اگر« که است سؤال نیا ۀیپا بر وي اشکال
  .»شدمي خلیفه هاآن بر کسي چه پذیرفتند،مي را) ص(پیامبر

 روایت بخش در تسنن اهل ثیالحد ةدرای دانش در حدیث بودن »رکیک« بحث
 حدیث بودن جعلي ۀنشان راآن تسنن اهل عالمان و گیردمي قرار بحث مورد »موضوع«

 اشکال این طرح از ذهبي هدف ،رسدمي نظر به بنابراین ،]844ص ،2ج ،71[ دانندمي
  . است شده یاد روایت نمودن قلمداد جعلي

 به اصطالح در و] 125ص ،1ج ،13[ است سستي و ضعف معناي به لغت در رکیک
 بودن رکیک معنا؛ بودن رکیک :دوم لفظ، بودن رکیک: اول: گرددمي تقسیم بخش دو

 رسول از حدیث واژگان صدور بر مبني ،راوي ادعاي رغمعلي که است زماني واژگان
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 ،71[ باشد مشکل دچار اِعراب لحاظ به یا بالغت و فصاحت جهت از آن الفاظ ،)ص(خدا
 ،باشد متعارف غیر روایت محتواي که است زماني نیز معنا بودن رکیک ؛]844ص ،2ج
 داده عظیمي ۀوعد آساني کار براي یا و کند بیان بزرگي وعید کوچکي، امر براي مثالً
  ].7ص ،1ج  ،84[ شود

 و فصاحت لحاظ از چراکه ست؛ین وارد روایت این الفاظ به نسبت »بودن کیرک« ایراد
 اگر و است نشده نقل معین ايکلمه یا خاص يجمله به نسبت یایراد اِعراب یا و بالغت
 پاسخ چند اشکال نیا تحلیل در باشد، معنا بودن رکیک ،»بودن رکیک« از ذهبي مقصود
  :گردد یم ارائه

 محور عنوان به یحل عالمه تیروا در که شده یاد دعوت در محوري بحث :نخست
 پشتیباني :دوم توحید، پذیرش :اول است، استوار بخش دو بر ،شده ذکر یذهب اشکال
 با مبارزه و اسالم دین تبلیغ به مربوط شئون تمامي در) ص(پیامبر از جانبه همه

 آن سخن جنبه، دو هر در هاآن از یکچهی) ع(علي حضرت از غیر جمع آن در مخالفان؛
 ترس از اما ،پذیرفت را اسالم اصل »عباس« مانند برخي بلکه نکرد؛ اجابت را حضرت
 آن از پشتیباني یعني دوم قسمت به نسبت ،کند خرج اموالي راه این در بخواهد اینکه

 ذهبي اشکال بنابراین ،]460ص ،1ج ؛2827ص ،9ج ،19 ؛1[ کشید پس پا حضرت،
 بر خالفت ۀعرض امکان و داشته وجود همگاني آمادگي اعالم احتمال نکهیا بر بنيم

  است؛ خارجي واقعیت خالف بر ست،ین یمنطق همگان
 ايگونه به را افراد ۀهم وي که است این مانده پنهان ذهبي چشم از آنچه :دوم

 چالش و يهمگان پذیرش ۀفرضی رو این از دارند، آمادگي اظهار امکان که نموده تصور
 ابوطالب، نظیر افرادي وجود جمع آن در کهحالي در است، نموده طرح راآن از پس

 را خود وجاهت وي پشتیباني، ابراز صورت در زیرا نماید؛مي دار خدشه را ذهبي احتمال
 سپري و حضرت آن حامي توانستنمي دیگر و دادمي دست از قریش مشرکان میان در
 کرد اختیار سکوت خداوند حکمت بنابر رواین از باشد، مکه مشرکان حمالت برابر در
  است؛ مخدوش نیز جهت این از ذهبي احتمال بنابراین .]41ص ،3ج ،21[

 که نفر اولین که معنا بدین بوده، بدل نحو به) ص( پیامبر خطاب بسا چه :سوم
 این در نبنابرای] 19ص ،2ج ،62[ شودمي برداشته بقیه از تکلیف نمود، آمادگي اعالم
  نبود؛ سایرین ۀعهد به تکلیفي دیگر ،)ع( علي حضرت آمادگي اعالم محض به واقعه

] 2217ص ،4ج ؛257–256صص ،1ج ،89 ؛83[ اسالمي روایات ۀپای بر :چهارم
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 علم اساس بر بود؛ آگاه آینده و گذشته حوادث از و غیب علم داراي) ص(خدا رسول
 نکهیا چه است؛ یمنتف نموده طرحم یذهب که یهمگان مانیا ۀفرضی ینبو بیغ

 دعوت ۀجنب دو هر به یکس جمع آن در) ع(یعل حضرت از ریغ ،دانستیم) ص(پیامبر
 باشد؛ گرانید بر یحجت اتمام تواندمي دعوت طرح بنابراین دهد؛ینم پاسخ شانیا

 یاله امبرانیپ مجاهدت یهاحکمت از یکی ن،یمکلف بر امبرانیپ حجت اتمام چه چنان
 یقطع هاآن اوردنین مانیا کهیحال در .]165 :نساءال[ است مخالفان و معاندان وتدع در
  ؛]100 :بقرهال ؛1 :رعدال ؛103 :وسفی[ است مشخص و

ونُ« نقل بر را خود اشکال »ذهبي« فوق، مطلب از نظرصرف :پنجم یَکُ تِي وَ لِیفَ  فِي خَ
لِي هْ  در ،است دانسته بعید را) ص(پیامبر اهل در خلیفه چهل طرح و ساخته استوار ،»أَ
 ویکون دیني یقضي أیکم«: فرمود) ص( پیامبر پیشین هاينقل از برخي ۀپای بر کهحالي

 حضرت مقصود اساس، این بر). 48- 47صص ،42ج  ،18( »بعدي من وصیي و خلیفتي
 در فقط نه مردم، ۀهم میان در کننده اجابت شخص براي وصایت و خالفت مقام اثبات
 میان در وصایت و خالفت به ناظر تنها و است مطلق فوق ۀجمل زیرا بود؛ انشیخو و اهل
 را حضرت آن سخن زین یگرید افراد نفر، چهل انیم از اگر بنابراین نیست، نفر چهل
 کی در ایشان ۀخلیف الهي، رسول تدبیر به هریک که نداشت استبعادي کردند،مي اجابت
 رسول کالم توانیم دعوت، اطالق بنابر گرید عبارت به شود؛ مسائل یبرخ در ای حوزه
  . نمود ریتفس عامه خالفت بر را) ص(خدا

 استقامت از الداریوم حدیث ۀدربار ذهبي الدینشمس ایرادهاي فوق، یهالیتحل ۀپای بر
 از ثرأمت مذکور روایت به نسبت ذهبي داوري رسدمي نظر به بنابراین. نیست برخوردار علمي
 اهل عالمان از یکي »غِماري« ۀگفت به چهنچنا ؛است) ع(بیت اهل ضایلف رد در وي تعصب
 شده، عارض او بر تندي شد،مي مواجه) ع(بیت اهل فضائل روایات با وقتي ذهبي سنت،

  1].160ص ،75[ برد مي را وجدانش که گرفتمي فرا را او خشمي و برده بین از را شعورش
  
  گیری نتیجه
 روش با الدارومی تیروا به نسبت یذهب هاياشکال یابیارز هدف با حاضر پژوهش

 جینتا ،یذهب یدالل و یسند ایرادهاي نییتب از پس و افتهی نگارش یفیتوص - یلیتحل
  :دیگرد مستفاد یذهب گفتار یابیارز از ریز

                                                                                                                                        
 .وجدانه أذهب غضب و عورهش أتلفت ةحد اعترته علیها نظره وقع إذا کان.  1
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 نبودن صحیح بر مبني ایراد پنج طرح با را »الداریوم« روایت »ذهبي الدین شمس«
 اساس بر متن نبودن صحیح تاریخي؛ کتب و مسانید سنن، هايکتاب در نقل عدم سند؛
 دعوت اجابت فرض در روایت بودن رکیک ها،آن خوريزیاده عبدالمطلب، پسران تعداد
  .است نموده انکار همگان، یسو از پشتیاني رشیپذ و نبوي
 عالمان نظرگاه از »الداریوم« حدیث جایگاه لیتحل ضمن یو گفتار یابیارز در
 زین و یخیتار و گراحدیث تفسیري و یثیحد منابع در روایت متعدد یهانقل ،یماسال
 شد؛ داده پاسخ یذهب یسند اشکال و شده ثابت روایت اعتبار آن، انیراو یرجال یبررس
 و شواهد ۀارائ با ثیحد یدالل یهالیتحل به معطوف یذهب دگاهید یابیارز نیهمچن

 جلسه، در شاهدان بودن پرخور و عبدالمطلب انفرزند تعداد رامونیپ معتبر مستندات
 بودن موضوع ۀمؤلف عنوان به آن از که متن رکاکت اشکال نیهمچن. شد داده پاسخ
 علم حکمت، یمبنا بر یهمگان دعوت ۀارائ امکان لیتحل با ،شود یم قلمداد ثیحد
 نامکا طرح ای و رخداد یوقوع امکان به توجه حاضران، طیشرا نبودن کسانی ب،یغ

  .شد داده پاسخ عامه خالفت
  

  منابع
  .کریم قرآن

 10 الطیـب،  محمـد  أسـعد : تحقیـق  .العظـیم  القـرآن  تفسیر). ؟( عبدالرحمن حاتم،ابي ابن .]1[
    .ۀالعصری ۀالمکتب صیدا، جلدي،

 جلـدي،  2 البـاني،  ناصـرالدین  محمـد : تحقیـق  .ةالسـن  کتاب). 1400( عمرو عاصم،ابي ابن .]2[
  .سالمياإل المکتب بیروت،

 10 القاضـي،  هللا عبـد : تحقیـق  .التـاریخ  فـي  الکامـل ). 1415( الکـرم  أبي بن علي  اثیر،ابن .]3[
  .ةالعلمی الکتب دار بیروت، جلدي،

ـ  أسـد ). 1417( محمد بن علي  اثیر،ابن .]4[  أحمـد  عـادل : تحقیـق  .ةالصـحاب  ةمعرفـ  فـي  ۀالغاب
  .العربي التراث إحیاء دار بیروت، جلدي، 7 الرفاعي،

  .الفکر دار بیروت، جلدي، 3 .األصول علم في التحبیر و التقریر). 1417( الحاج امیر ابن .]5[
 العابـدین  زیـن : تحقیق .الصالح ابن ۀمقدم علی النکت). 1998( جمال بن محمد بهادر، ابن .]6[

  .السلف اضواء الریاض، جلدي، 3 فریج، بال محمد بن
 8 سـالم،  رشـاد  محمـد : تحقیق .ۀالنبوی ۀالسن منهاج). 1406( الحلیم عبد أحمد ،ۀتیمیابن .]7[

  .ةقرطب ةمؤسس جا،بی جلدي،
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 العاصـمي  قاسـم  بـن  محمـد  بـن  الـرحمن  عبـد : تحقیق .الفتاوی مجموع). ؟( ---------- .]8[
  .ةتیمی ابن ةمکتب جا،بي جلدي، 35 دوم، چاپ النجدي،

 جلـدي،  18. واألمـم  الملـوك  تاریخ في المنتظم).  1358( علي بن الرحمن عبد جوزي،ابن .]9[
  .صادر دار بیروت،

 جلـدي،  9 احمـد،  الـدین  شـرف  سـید : تحقیق .الثقات). 1395( محمد البستي، حبانابن .]10[
  .دارالفکر بیروت،

 بیـروت،  جلـدي،  2  سـوم،  چـاپ  .العـرب  أنساب ةجمهر). 1424( احمد بن علي حزم،ابن .]11[
  .ةالعلمی دارالکتب

 عبـاس،  احسان: تحقیق .الزمان أبناء انباء و األعیان وفیات). ؟( محمد بن أحمد ،خلکانابن .]12[
  .ةالثقاف دار لبنان،  جلدي، 7

 جلدي، 3 بعلبکي، منیر رمزي: تحقیق .ةاللغ ةجمهر). 1987( الحسن بن محمد درید، ابن .]13[
  .للمالیین العلم دار بیروت،

  .ةالعلمی دارالکتب بیروت، .االصطالح بیان في القتراحا). 1986( الدین تقي العید، دقیق ابن .]14[
 .صادر دار بیروت، جلدي، 8 .یالکبر الطبقات). ؟( محمد سعد، ابن .]15[
 عبـد  أحمـد  عـادل : تحقیـق  .الکتـاب  علـوم  فـي  اللبـاب   ).1419( علي بن عمر عادل، ابن .]16[

  .ةالعلمی دارالکتب بیروت،  جلدي، 20 معوض، محمد علي الموجود؛
 مهـدي  محمـود : تحقیـق  .القواصـم  مـن  العواصـم ). 1407( هللا عبد بن محمد عربي، ابن .]17[

  .الجیل دار  بیروت، ششم، چاپ  الخطیب، الدین محب االستانبولي؛
 سـعید  ابی الدین محب: تحقیق .دمشق ةمدین تاریخ). 1995( الحسن بن علي عساکر، ابن .]18[

 .الفکر دار ،بیروت جلدي، 80 العمری، ةغرام بن عمر
 جلـدي،  4 عبدالواحـد،  مصـطفی : تحقیـق  .ةالنبویـ  ةالسـیر ). 1396( اسـماعیل  کثیر، ابن .]19[

  .ةدارالمعرف بیروت،
  .ةالعلمی دارالکتب بیروت، شاکر، محمد أحمد: تحقق .الحثیث الباعث). ب تا بي(  ------ .]20[
  .المعارف ةمکتب وت،بیر جلدي، 14 .ةالنهای و ةالبدای). الف تا بي( ------. ]21[
 في ةالواقع واألثار األحادیث تخریج في: المنیر البدر).  ق1425( عمر حفص ابي ملقن، ابن .]22[

 جلـدي،  10 کمـال،  بـن  یاسر سلیمان؛ بن عبدهللا الغیط؛ أبو یمصطف: تحقیق. الکبیر الشرح
  .ةدارالهجر الریاض،

  .اإلسالمي المکتب بیروت، الشاویش، زهیر: حقیقت .الوافر الرد). 1393( محمد الدین، ناصر ابن .]23[
 جلـدي،  6 سـعد،  الرءوف عبد طه: تحقیق .ةالنبوی ةالسیر). 1411( الملک عبد هشام، ابن .]24[

  .دارالجیل بیروت،
  .دارالحدیث ،ةالقاهر جلدي، 20 شاکر، محمد احمد: تحقیق .المسند). 1416(حنبل احمدبن .]25[
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 جلــدي، 2 عبــاس، محمــد هللا وصــی: تحقیــق .ةالصــحاب فضــائل). 1403(  ---------- .]26[
  .ةالرسال ةمؤسس بیروت،

  .المعارف ةمکتب الریاض، جلدي، 7 .ۀالصحیحی األحادیث ۀسلسل  ).1415( محمدناصرالدین الباني، .]27[
 .العربي الکتاب دار بیروت، جلدي، 11 چهارم، چاپ .الغدیر  ).1397( عبدالحسین امیني، .]28[
  .العربي التراث إحیاء دار بیروت، جلدي، 30 .المعاني روح). ؟( محمود آلوسي، .]29[
 حسین، ةلباب ابو: تحقیق جلدي، 3 .التجریح و التعدیل).  1406( خلف بن سلیمان باجی، .]30[

  .اللواء دار الریاض،
 دیـب  یمصـطف : تحقیـق . المختصر الجامع الصحیح). 1407(إسماعیل  بن محمد بخاري، .]31[

  .کثیر ابن دار بیروت، جلدي، 6 سوم، چاپ البغا،
  .اإلسالمي دارالغرب بیروت، .اإلسالم تاریخ کتاب في منهجه و الذهبي). 1429( معروف عواد بشار .]32[
  .المعارف دار مصر، هللا، حمید محمد: تحقیق جلدي، 13 .األشراف انساب). ؟( یحیي بن احمد بالذري، .]33[
 10 عاشـور،  بـن  محمـد  ابـي : تحقیـق  .والبیـان  الکشف). 1422( محمد نب احمد ثعلبي، .]34[

  .العربي التراث دارإحیاء بیروت، جلدي،
  .الجیل دار بیروت، هارون، محمد عبدالسالم: تحقیق .ۀالعثمانی). 1411( بحر بن عمرو جاحظ، .]35[
 بیروت، لدي،ج 2. والفنون الکتب أسامي عن الظنون کشف). 1413( مصطفی ،ۀخلیف حاجی .]36[

  .ةالعلمی دارالکتب
  .محقق قم، تبریزیان، فارس: تحقیق .المعارف تقریب). 1417( ابوالصالح حلبی، .]37[
 .تاسوعاء مشهد، مبارك، عبدالرحیم: تحقیق .ۀالکرام منهاج). 1379( یوسف بن حلی،حسن .]38[
  .ةالعلمی دارالکتب بیروت، جلدي، 14 .بغداد تاریخ). ؟( علي بن احمد بغدادي، خطیب .]39[
 یمـانی  هاشـم  عبـدهللا  سـید : تحقیـق  .الـدارقطنی  سنن). 1386( عمر بن علی دارقطنی، .]40[

  .ةالمعرف دار بیروت، جلدي، 4 مدنی،
 عبـدهللا  بـن  موفق: تحقیق .للدارقطني النیسابوري الحاکم سؤاالت). 1404( ---------- .]41[

  .المعارف ةمکتب الریاض، عبدالقادر، بن
 الـدین  محب: تحقیق .االعتدال منهاج من یالمنتق). الف ق1413( احمد بن محمد ذهبی، .]42[

  .اإلفتاء و ةالعلمی البحوث إلدارات ةالعام ةالرئاس الریاض، الخطیب،
 نعـیم  محمـد  األرنـاؤوط؛  شـعیب : تحقیـق  .النبالء أعالم سیر). ب ق1413(  ---------- .]43[

  .ةالرسال ةمؤسس وت،بیر جلدي، 25 نهم، چاپ العرقسوسي،
 دارإحیـاء  بیـروت،  جلـدي،  9 .التعـدیل  و الجرح). 1271( حاتم ابي بن عبدالرحمن رازي، .]44[

  .العربي التراث
 ،ةالقـاهر  جلدي، 12 بروفسال، لیفي: تحقیق .قریش نسب). ؟( هللا عبد بن مصعب زبیري، .]45[

  .دارالمعارف



   437   الداریوم حدیث ۀدربار "ذهبي الدینشمس" دیدگاه ارزیابي

 الطنـاحي؛  محمـد  محمـود : تحقیق .یالکبر ةالشافعی طبقات). 1413( عبدالوهاب سبکی، .]46[
  .هجر جا،بی جلدي، 10 دوم، چاپ الحلو، محمد عبدالفتاح

  .ةالثقافی الکتب ةمؤسس بیروت، .النقم مبید و النعم معید). 1407( ---------- .]47[
: تحقیـق . ةالروای علم في ةالهدای شرح في ةالغای). 2001(الرحمن  عبد بن محمد سخاوي، .]48[

  .للتراث الشیخ أوالد ةمکتب ،ةقاهر إبراهیم، المنعم عبد
 المنجـد،  الـدین  صـالح : تحقیـق  .قـریش  نسـب  مـن  حذف). ؟( عمرو بن مؤرج سدوسي، .]49[

  .ةدارالعروب ةمکتب ،ةالقاهر
 المعلمی یحیی بن الرحمن عبد: تحقیق .األنساب). 1400( محمد بن عبدالکریم . سمعانی،]50[

  .ةتیمی ابن ةمکتب ،ةالقاهر لدي،ج 12 دوم، چاپ الیمانی،
 ،ةوهبـ  علي توفیق  السایح؛ عبدالرحیم احمد: تحقیق. المعارف عوارف). 1427( سهروردي .]51[

  .ةالدینی ةالثقاف ةمکتب جلدي، 2 ،ۀالقاهر
 سـعید : تحقیـق . القـرآن  علـوم  فـي  اإلتقـان ).  1416( الـرحمن  عبد الدین جالل سیوطی، .]52[

  .لفکرا دار لبنان، المندوب،
  .ةالعلمی دارالکتب بیروت، .الحفاظ طبقات). 1403( ---------- .]53[
 یمنتقـ  شـرح  األخیـار  سـید  أحادیـث  مـن  األوطـار  نیل). 1973( علی محمدبن شوکانی، .]54[

  .دارالجیل بیروت، جلدي، 9. األخبار
 ألرنـاؤوط؛ ا احمـد : تحقیق .بالوفیات الوافي). 1420( ایبک بن خلیل الدین صالح  صفدی، .]55[

  .التراث دارإحیاء بیروت، جلدي، 29 ،یمصطف ترکي
 محمـد : تحقیـق  .األنظـار  تنقـیح  لمعـاني  األفکار توضیح). ؟(إسماعیل بن محمد صنعاني، .]56[

  .ةالسلفی ةالمکتب ،ةالمنورة المدین الحمید، عبد الدین محي
 30 .القـرآن  آي تأویـل  عن البیان جامع: الطبري تفسیر). 1405( جریر بن محمد  طبري، .]57[

 .دارالفکر بیروت، جلدي،
 بیـروت،  جلـدي،  5. الملـوك  و األمـم  تـاریخ : الطبـري  تـاریخ ). الـف  تـا  بي(  ---------- .]58[

  .ةالعلمی دارالکتب
 ،ةالقـاهر  شـاکر،  محمد محمود: تحقیق .علي مسند اآلثار تهذیب). ب تا بي(  ----------. ]59[

  .المدني ةمطبع
 .والتـوالي  األوائـل  أنبـاء  في العوالي النجوم سمط  ).1419( حسین بن الملک عبد ي،مک عاصمي .]60[

  .ةالعلمی دارالکتب بیروت، جلدي، 4 معوض، محمد علي الموجود؛ عبد أحمد عادل: تحقیق
ـ  األخیـار  وصـول ). 1401(الصـمد   عبـد  بـن  حسین عاملي، .]61[ : تحقیـق  .االخبـار  أصـول  یإل

  .ةاالسالمی الذخائر معمج قم، کوهکمري، عبداللطیف
 جلدي، 20. السالم علیه علي االمام ةسیر من الصحیح). 1430(مرتضي جعفر سید عاملي، .]62[

  ).عج( المنتظر والء قم،
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 العظـیم  عبـد  العلـیم  عبـد : تحقیـق  .الثقـات  ةمعرفـ ). 1405( هللا عبـد  بـن  احمد عجلي، .]63[
  .الدار ةمکتب ،ةالمنور ةالمدین جلدي، 2 البستوي،

: تحقیـق  .البـاري  فـتح  ةمقدمـ  الساري هدي). 1379( حجر بن علي بن احمد عسقالني، .]64[ 
  .دارالمعرفه بیروت، الخطیب، الدین محب الباقي؛ عبد فؤاد محمد

 المعیـد  عبـد  محمـد : تحقیق .ةالثامن ةالمائ أعیان في ةالکامن الدرر). 1392( ---------- .]65[
  .ةالعثمانی المعارف ةدائر مجلس هند، جلدي، 6 دوم، چاپ ضان،

 ةمکتبـ  ،ةالقـاهر  .أحمـد  لإلمام المسند عن الذب في المسدد القول). 1401( ---------- .]66[
  .ةالقاهر ،ةتیمی ابن

  .دارالفکر بیروت، جلدي، 12 .التهذیب تهذیب). 1404(  ---------- .]67[
  .الرشید دار سوریه، ،ةامعو محمد: تحقیق .التهذیب تقریب). الف ق1406(  ---------- .]68[
 چـاپ  الهنـد،  – ةالنظامی المعرف ةدائر: تحقیق .المیزان لسان). ب ق1406( ---------- .]69[

  .للمطبوعات األعلمي ۀمؤسس بیروت، جلدي، 7 سوم،
 8 البجـاوي،  محمـد  علـي : تحقیـق  .ةالصـحاب  تمییـز  فـي  ةاإلصاب). 1412(  ---------- .]70[

  .الجیل دار بیروت، جلدي،
 جلـدي،  2 .عمیـر  هـادي  بـن  ربیع الصالح، ابن کتاب علي النکت).  1984( ---------- .]71[

  .اإلسالمي التراث احیاء العلمي المجلس ،ةالمنور ةمدین
: تحقیـق  .ذهب من أخبار في الذهب شذرات). 1406( أحمد بن الحي عبد حنبلي، عکري .]72[

  .کثیر بن دار دمشق، جلدي، 8 األرناؤوط، محمود األرنؤوط؛ القادر عبد
  .ةالعلمی الکتب دار بیروت، .المختار النبي معجزات). 1411( ۀخلیف ابن علیوي، .]73[
 حسـن  محمـد  حسـن  محمـد : تحقیـق  .األخیار یمغان). 2006( محمود الدین بدر عیني، .]74[

  .بیروت ،ةالعلمی الکتب دار جلدي، 3 اسماعیل،
  .االزهر ةاالسالمی ةالمطبع مصر، .العلي الملک فتح). 1354( صدیق بن محمد بن أحمد غماري، .]75[
  .صادر دار بیروت، .القنوع اکتفاء). 1896( ادوارد کرنیلیوس، فاندیک .]76[
: تحقیـق  .المصـابیح  ةمشـکا  شـرح  المفـاتیح  ۀمرقا). 1422( محمد سلطان بن علی قاری، .]77[

  .ةالعلمی دارالکتب بیروت، جلدي، 11 عیتاني، جمال
 چـاپ  جاللي، حسیني محمد سید: تحقیق .األخبار شرح). 1414( المغربي النعمان اضيق .]78[

  .اإلسالمي النشر ۀمؤسس قم، جلدي، 3 دوم،
  .الشعب دار ،ةالقاهر جلدي، 20 .القرآن ألحکام الجامع ).  ؟( احمد بن محمد قرطبي، .]79[
 بیـروت،  .ةالسـت  احالصـح  ذکـر  فـي  ةالحطـ ).  1405( خان صدیق محمد بخاري، قنوجي .]80[

  .ةالتعلیمی دارالکتب
 عبـد : تحقیـق  .العلـوم  أحوال بیان في المرقوم الوشي العلوم أبجد). 1978(  ---------- .]81[

 .ةالعلمی دارالکتب بیروت، جلدي، 3 زکار، الجبار
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  .الکتب عالم بیروت، حسن، ناجي: تحقیق .النسب ۀجمهر). 1407( محمد بن هشام کلبي، .]82[
 8 پـنجم،  چـاپ  غفـاري،  اکبـر  علـي : تحقیـق  .الکافي). 1363( یعقوب بن محمد  کلیني، .]83[

  .ةاإلسالمی الکتب دار تهران،  جلدي،
 .ةالموضـوع  ةالشـنیع  األخبـار  عن ةالمرفوع ةالشریع تنزیه). 1399( محمد بن علي  کناني، .]84[

 بیـروت،  جلـدي،  2 الغمـاري،  الصـدیق  محمـد  هللا عبـد  اللطیـف؛  عبـد  الوهاب عبد: تحقیق
  .ةالعلمی دارالکتب

: تحقیـق  .ةوالجماعـ  ۀالسـن  أهل اعتقاد أصول شرح). 1423( الحسن بن هللا ۀهب اللکائي، .]85[
  .ةالطیب دار الریاض، جلدي، 4 هشتم، داذ حمدان، سعد أحمد

 جلـدي،  10 .الترمـذي  جـامع  بشـرح  األحوذي ۀتحف). ؟( الرحمن عبد محمد  مبارکفوري، .]86[
  .ةالعلمی الکتب دار بیروت،

 33 مرعشي، محمد سید: تحقیق .الحق احقاق شرح  ).؟( الدین سیدشهاب نجفي، مرعشي .]87[
  .النجفي المرعشي یالعظم هللا ةآی ةمکتب منشورات قم، جلدي،

 عـواد  بشـار : تحقیـق  .الرجـال  أسـماء  فـي  الکمال تهذیب). 1400( زکي بن یوسف مزي، .]88[
  .ةالرسال ۀمؤسس بیروت، جلدي، 35 معروف،

 بیـروت،  جلـدي،  4  البـاقي،  عبد فؤاد محمد: تحقیق .مسلم صحیح). ؟( الحجاج بن مسلم .]89[
  .العربي التراث دارإحیاء

 جلـدي،  3 فریـد،  احمـد : تحقیـق  .سـلیمان  بن مقاتل تفسیر). 1424( سلیمان بن مقاتل .]90[
  .ةالعلمی الکتب دار بیروت،

 جلـدي،  2 عطا، أحمد القادر عبد محمد: تحقیق .المغازي). 1424( عمر بن محمد واقدي، .]91[
  .ةالعلمی الکتب دار بیروت،

 ــ  ۀالقـاهر  جلـدي،  10 .الفوائـد  منبـع  و الزوائد مجمع). 1407( بکر ابي بن علي هیثمي، .]92[
  .العربي الکتاب دار  ـ للتراث الریان دار بیروت،

  .مصر ةمطبع ،ةهرالقا .محمد ةحیا). 1354( محمدحسین هیکل، .]93[
  .دارالمعارف ،ةالقاهر چهاردهم، چاپ .محمد ةحیا). 1997( ---------- .]94[
  .هنداوي ،ةالقاهر .محمد ةحیا). 2012(  ---------- .]95[


