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Abstract 

The issue of the faith of Hazrat Abu Talib, the great uncle of the Prophet 

(P), has long been disputed by Shiites and Sunnis. On the one hand, Shiite 

scholars believe that Abu Talib died with faith in the Shari’ah of Muhammad 

(P). On the other hand, the Sunnis guess that he did not believe and died in 

disbelief. The main document of Abu Talib’s infidelity, which is the 

intellectual basis of Ahl al-Sunnah historians, commentators, and theologians 

and who have followed it in their historical, interpretive and theological works 

even in the smallest relation, is the well-known hadith of dhahdhah that is 

seen in their primary and secondary sources. The meaning of the narration is 

that Abu Talib has passed away as an infidel, but because of his assistance and 

support of the Prophet (P) and with his intercession, he has been transferred 

from the lowest level of hell to the surface of hell i.e., dhahdhah, that is, by 

turning the severe stage into a mild one, he has been reduced to torment. The 

position of Shiite scholars against the hadith of dhahdhah is that these 

narrations are weak in terms of the document and distorted in terms of 

eloquence and incoherence with each other in terms of meaning while the 

dignity of Abu Talib is free from the vices of disbelief. This article seeks to 

reveal the reality of the hadith of dhahdhah and its meaning through the 

narrating method of hadith research to clarify a corner of the hidden truth 

behind such hadiths which are forged by the rulers of oppression and 

persecution and the basis of some ignorant people. 

Keywords: Hadith of Dhahdhah, Exegesis of the Quran, Abu Talib’s 

Belief, Shiites and Sunnis. 
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**کنکاشیدرحدیثضحضاحازنگاهفریقینکنکاشیدرحدیثضحضاحازنگاهفریقین
 یبدیفاکرم محمد

چکیده
سنت بـوده  شیعه و اهل  از دیرزمان مورد منازع ایمان حضرت ابوطالب عموی بزرگوار پیامبر  مسأل

از دنیا رفته  دارند که جناب ابوطالب با ایمان به شریعت محمدسو علمای شیعه عقیده  است. در یک
ت بر این است که وی ایمان نیـاورده و بـا حـال کفـر درگذشـته اسـت. سنّ  است. در آن سوی گمان اهل

تسنن قرار گرفته و بـه  کفر ابوطالب که مبنای فکری مورخان، مفسران و متکلمان اهل زعممستند اصلی 
حدیث معـرو  ضحضـاح اسـت ، اند تاریخی، تفسیری و کالمی خود دنبال کردهأدنی مناسبت در آثار 

خورد. مدلول روایت این است که ابوطالب کـافر از  چشم می که در مصادر اولیه حدیثی و ثانویه آنان به
ر ک أسـفل دوزخ،  خاطر نصرت و حمایت وی از پیامبر دنیا رفته، ولی به و با شفاعت آن حضرت از د 

ین جهنم یعنی ضحضاح منتقل شده است و در حقیقت با تبدیل مرحله شـدید بـه خفیـف به سطح روئ
مشمول کاهش عذاب گردیده است. موضع دانشمندان شیعه در برابر حدیث ضحضـاح ایـن اسـت کـه 

دتلـت بـا یکـدیگر متهافـت  از نظر و فصاحت مخدوش از جهت و این روایات به لحا  سند ضعیف
ــّرا ــا روش نقلــی اســت و ســاحت ابوطالــب مب ــا ب ی از رذیلــه کفــر اســت. ایــن نوشــته تــالش دارد ت

ای از حقیقـت  پژوهشی پرده از واقعیت حدیت ضحضاح و حقیقت دتلت آن بـردارد تـا گوشـه حدیث
گاهـان  ساخته حاکمان جـور و جفـا و دسـت گونه احادیث که دست پنهان در ورای این مایه برخـی از ناآ
 .است روشن گردد

 
 .  ، اهل سنتفسیر قرآن، إیمان ابوطالب، شیعهحدیث ضحضاح، توایات، ر :واژگان کلیدی
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مقدمه
بسیاری از دانشمندان اهل تسنن اعم از متکلمان، مورخان و مفسران، به استناد حدیثی که محـدثان 

انـد و معـرو  بـه  عبدالله بن عباس و سعید بـن مسـیب نقـل کرده   سّنت از عباس بن عبدالمطلب،  اهل
اند. مفـاد ایـن حـدیث  ح است ایمان جناب ابوطالب را مورد تشکیک و تردید قرار دادهحدیث ضحضا

ْوَن َ ْنعُه »موجب شده تا مزعومه نزول برخی از آیات قرآن از جمله آیه 
َ
یْنعأ ع»و « َو ُسْم یْنَهْوَن َ ْنعُه َو  کِإنَّ

ْحَبْبَت 
َ
عه با رّد این احادیث و انکار نـزول دربارۀ ابوطالب مطرح شود. در مقابل علمای شی «َؤَتْهِ:ن َىْن أ

اند. این مقاله با اقتصـار بحـث بـر حـدیث  آن آیات دربارۀ ابوطالب، به دفاع از ایمان آن جناب پرداخته
منـدی از منـابع  و بـا بهره -و اختصاص بررسی آیات قرآن دربارۀ ابوطالب به مقالـه دیگـر  -ضحضاح 

ن، أسانید، دتلت، فصاحت و انگیزه جعـل آن پرداختـه فریقین و در چند مبحث به بررسی مصادر، متو
 است.

الف.مفاهیم

 معنی ضحضاح .1

است که تا کعبین )برآمـدگی روی « ماء یسیر = آب اندک»گویند: ضحضاح به معنی  اهل لغت می
و مرتضی زبیدی،  0000منظور،  گردد )ابن شدن نمی    گیرد و باعث غرق پا( و یا تا نصف ساق پا را فرا می

: کلمه ضحضح(. این واژه در حقیقت به معنی روی آب است و کاربست آن در تفسـیر و تـاریخ 0000
تـُه فـی »نویسـد:  می خلدون دربـارۀ موسـی خورد. ابن نیز به چشم می ألق  ـاُبوت و  ـه فـی ت  تـه أم  عل  ج  ف 
احع الیّم  حض  در جنگ  (. بر اساس برخی از مرویات، اصحاب پیامبر1/71: 0058خلدون،  )ابن« ض 

ب أنت  و  ربّ کتنقوُل »بدر به آن حضرت گفتند:  ُنوإسرائیل: إذه  الت ب  ب أنت  و  رّبـک، و لکما ق   کن إذه 
ع   حُن م  ُخضناُه مع  کو ن  حر ل  اح الب  حض  (. مـراد 3/73: 0007)فاسی صوفی، « ک، والله لو ُخضت  بنا ض 

ام به  ْمط  : 0003معنی آب عمیق است )زمخشـری، از ضحضاح بحر روی دریا است، و در مقابل آن، ط 
اح ماء و نار، طمطام ماء و نار به معنی قعر جهنم و قعر دریا است.1/133 ح   (. و طبعًا در مقابل ض 

 معنای کفر .2

در قرآن نیز معنـی روشـنی  و (300: 0001)راغب اصفهانی،  فر در لغت به معنی پوشاندن چیزیک
سـنتی کـه قائـل بـه کفـر  ... در مراحـل مختلـف اسـت. اهلدارد که همان انکار خدا، پیامبر و معـاد و
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 محمد فاکر میبدی

اند. لیکن برخی با بیان انواع کفر به تعیین مصداق آن نسبت  طور مطلق دانسته ابوطالب هستند کفر را به
که کسی خدا را نشناسد  ( کفر انکار، یعنی این0کفر بر چهار قسم است: »اند:   ابوطالب پرداخته و نوشته

که خدا را با قلبش بشناسد ولی به زبانش اعتـرا  نکنـد،  ( کفر جحود، یعنی این1 ؛کندو به او اعترا  ن
که کسی به زبانش اقرارکنـد و بـا  ( کفر عناد، یعنی این7 ؛مانند کفر ابلیس. ]در مثال مناقشه وجود دارد[

کـه بـه  نفـر نفـاق، یعنـی ایک( 0قلبش خداشناش باشد، لیکن مطیع و منقاد نباشد، مثل کفر ابوطالب. 
و  0/86: 0015زبان اقرار به خدا و رسول دارد، لیکن در قلبش اعتقادی ندارد. )بغوی، معـالم التنزیـل، 

شود که در این سخن بغوی و تقسـیمی کـه  (. مالحظه می0/771: 0007عصامی مکی، سمط النجوم، 
در قـرآن فرمودنـد: دربارۀ وجوه کفر  برای کفر دارد چندان بحثی نیست، چون در روایتی امام صادق

ـم. در بیـان  .0 ؛کفر برائت .7 ؛کفر به ترک اوامر الهی .1 ؛کفر جحود .0کفر بر پن  وجه است:  ع  کفر نع
: 0053امام کفر جحود خود بر دو قسم است: جحود به ربوبیت و جحود بر معرفـت )کلینـی، کـافی، 

   شه جدی است.هم مصداقیت جناب ابوطالب مناق تعیین مصداق، آن (. لیکن در1/775

مصادرحدیثضحضاحب.
سّنت اعم از صحاح، سـنن، مسـانید، مصـّنفات، معـاجم،  روایت ضحضاح در منابع مختلف اهل

ها به حسـب تـاریخ تـا پایـان قـرن چهـارم کـه  تراجم و غیره نقل شده است. در این نوشتار برخی از آن
 اشارت خواهد شد.جوامع اولیه حدیث تدوین شده است، بر اساس تاریخ وفات مؤلف 

 روایت ضحضاح در منابع اولیه .1

السیر و »کتاب  در(  ه000بار در قرن دوم توسط محمد بن اسحاق ) حدیث ضحضاح برای نخستین
نقل این  سه تن از مؤلفان کتب تسعه، بهدر قرن سوم، که جنبه تاریخی دارد روایت شده است. « المغازی

فضـائل »و « مسـند»( در  ه100د بـن محمـد بـن حنبـل )انـد از: أحمـ انـد کـه عبارت روایت پرداخته
مسلم بن حجاج قشیری «. صحیح بخاری»( در  ه106محمد بن إسماعیل بخاری جعفی )«. الصحابة

 «. صحیح مسلم»در  (، ه 160نیشابوری )

 روایت ضحضاح در منابع ثانوی .2

ّنف»در (  ه100عبدالرزاق بن همام حمیری صنعانی )پیش از صحیحین و مسند احمد، ابتدا  « الُمص 
اند  نقل آن مبادرت کرده آن را نقل کرده است. پس از آن ارباب مسانید، مصنفات، صحاح و دیگر آثار به

یدی»در (  ه107عبدالله بن زبیر بن عیسی )   چون:  عبدالله بـن محمـد،     شیبة ر بن أبیکأبوب«. ُمسند ُحم 
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فکال»( در  ه170معرو  به عبسی ) نَّ ص  أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد «. فی امحادیث و اآلثـار تاب الم 
، مشـهور بـه البحـر الزخـار. محمـد بـن نصـر بـن «مسند البّزار»( در  ه171الخالق، معرو  به بّزار )

ی ) زع
ْرو   «.تعظیم قدر الصالة»در (  ه170الحجاج، معرو  به م 

رت گرفـت و نقل روایت ضحضاح در قرن چهارم نیز توسط اصحاب صحاح، مسـانید و آثـار صـو
 «.مسـند الُرویـانی» (، در ه 753نقل آن اقدام کردند: محمد بـن هـارون ُرویـانی ) علمای ذیل الذکر به

محمـد بـن إسـحاق بـن «. مسـند أبـویعلی» در(  ه753أحمد بن علی بن المُثنی معرو  به ابویعلی )
اج نیشابوری ) رَّ إسـحاق بـن إبـراهیم یعقـوب بـن «. حـدیث السـراج»( در  ه707إبراهیم، معرو  به س 

وانة ) ( در  ه700محمد بـن حبـان ُبسـتی )«. عوانة مستخرج ابی»( در  ه706نیشابوری، معرو  به أبوع 
و « بیـرکالمعجـم ال»در (  ه765سلیمان بن أحمد بن أیوب، معرو  بـه طبرانـی )«. حّبان صحیح ابن»
ه عبدی ) و محمد بن إسحاق، معرو  به ابن«. المعجم اموسط» ْند   «.اإلیمان»( در  ه770م 

در میان آثار مذکور، صحیح بخاری و صحیح مسلم و نیز مسند احمـد از معتبرتـرین کتـب روایـی 
 سّنت است. اهل

 حدیث ضحضاح در تاریخ، تفسیر، رجال و لغت  .3

حدیث ضحضاح در این سه قرن، افزون بر محدثان و کتب حدیث، برخـی از مورخـان، مفسـران، 
اند، از جمله: محمد بن سعد بن منیع، معرو   را در آثار خود آورده  نیز آن اصحاب رجال و ارباب لغت

غریـب »( در  ه110، أبوُعبید القاسـم بـن سـاّلم بغـدادی )«بریکالطبقات ال»در (  ه175سعد ) به ابن
ـوری ) ، عبدالله بن مسلم، معرو  بـه ابن«الحدیث ـة دین  جـامع »، «غریـب الحـدیث»( در  ه136ُقتیب 
أبوأحمد بـن عـدی جرجـانی  (، ه 705تألیف ابوجعفر محمد بن جریر طبری )« تأویل القرآن البیان فی

 «.تهذیب اللغة»در  (، ه 735و محمد بن أحمد بن أزهری )« امل فی ضعفاء الرجالکال»( در  ه760)

 حدیث ضحضاح بعد از قرن چهارم .4

به تبع آثار اولیه روایت شـده  بعد از قرون دوم و سوم، روایت کفر ابوطالب همچنان در آثار مختلف
، تألیف محمد بن عبدالله، معـرو  بـه حـاکم نیشـابوری «علی الصحیحین کالمستدر»است، چون: 

ردی، «دتئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة»(.  ه 050) ْوجع ، تألیف أحمـد بـن الحسـین ُخْسـر 
 (. ه 008معرو  به بیهقی )

وی ) ،«معالم التنزیل فی تفسیر القرآن» غ  المحـرر (. » ه 005تألیف حسین بن مسعود، معرو  به ب 
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(.  ه 001عطیة أندلسـی ) ، تألیف عبد الحق بن غالب، معرو  به ابن«تاب العزیزکالوجیز فی تفسیر ال
مباحـث » (. ه 030ر )کعسـا ، تألیف علی بـن الحسـن بـن هبـة اللـه، معـرو  بـه ابن«تاریخ دمشق»

، «شـرح نهـ  البالغـة» (. ه 675مظفـر ) د بن أحمد، معـرو  بـه ابن، تألیف أحمد بن محم«التفسیر
، تـألیف «ام القـرآنکـالجامع مح» (. ه 606الحدید ) ابی الله، معرو  به ابن تألیف عبدالحمید بن هبة
« سیر أعالم الُنـبالء»و « تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر و امعالم(. » ه 630محمد بن أحمد قرطبی )

 (. ه 308الدین ذهبـی ) ، تألیف محمد بن أحمد، معرو  به شـمس«عتدال فی نقد الرجالمیزان ات»و 
مجمـع » (. ه 330ثیـر )ک الفداء إسماعیل بن عمر، معـرو  بـه ابـن ، تألیف ابو«تفسیر القرآن العظیم»

ة فـی اإلصـاب» (. ه 853ر بن سلیمان، معرو  به هیثمی )کب ، تألیف علی بن ابی«الزوائد و منبع الفوائد
نـز ک» (. ه 801حجـر عسـقالنی ) ، تألیف أحمد بن علی بـن محمـد، معـرو  بـه ابن«تمییز الصحابة

، تألیف عالء الدین علی بن حسام الدین، معـرو  بـه متقـی هنـدی «العمال فی سنن امقوال و امفعال
خـاتم » (. ه 0013، نألیف إسماعیل حقی بن مصطفی، معرو  بـه برسـوی )«روح البیان» .(. ه 730)

 (. ه0770، تألیف محمد بن أحمد بن مصطفی، معرو  به أبوزهرة )«النبیین 
 مصادر  تحلیل و توضیح

 نماید:  در خصوص مصادر فوق، یادسپاری چند نکته ضروری می
یابیم که علمای اهل تسنن، أعم از محدث مورخ، متکلم، مفسـر،  . از مرور در آثار مذکور، در می0

دمان و معاصران، ماتنان و شارحان، در مفصالت و مختصرات، در صحاح، ُسـنن، لغوی و غیره، از متق
مسانید، ُمصّنف، ُمستخرج و أطرا  و أجزاء، جوامع و زوائد، تاریخ و سیره، تـراجم و طبقـات، و حتـی 

ای از  کردنـد بـه گوشـه انـد کـه گویـا اگـر روایـت نمی  نقل ایـن حـدیث پرداخته معاجم لغوی، چنان به
 شد!! ن خدشه وارد میاعتقادشا

که پـس  –باشند  سّنت کسانی هستند که قائل به ایمان ابوطالب می . گرچه در میان دانشمندان اهل1
اما از بین همه نزدیک به یکصد نفری که حـدیث ضحضـاح  -از این اشارتی کوتاه بدان خواهیم داشت 

معتزلـی  الحدیـد ابی اند، تنها ابن را نقل کرده را از قرن دوم تا قرن پانزدهم چه در منابع اولیه یا ثانویه، آن
مظفـر و قرطبـی  البالغه در کفر ابوطالب تردید دارد و به گفته خودش جزء متوقفین است. و ابن نه  شارح 

 پژوه قائل به ایمان ابوطالب هستند. از مفسران، و ابوزهره فقیه و قرآن
پـس از رفـع موانـع نقـل حـدیث، ابتـدا  . از سیر تاریخی آثار چنین مستفاد است که این حدیث7

اسحاق در سیره روایت کرده، بعد از آن به مصّنفات وارد و سپس به صحاح و مسانید و پس از آن بـه  ابن
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 تفاسیر راه یافته است. ضمنًا از کتب سته، تنها در دو صحیح بخاری و مسلم نقل شده است. 

متنروایاتضحضاحب.
انـد، از چنـد مصـدر  نقل روایت ضحضاح مبـادرت کرده متعدد که بهاز میان منابع مختلف و متون 

 کنیم:  شود، به ترتیب تاریخ بسنده می نخستین و اولی که بقیه روایات بدان منتهی می

 سنت منابع اهل .1

 السیر و المغازی .4.4
اشی  (، ه 000اسحاق )  محمد بن ق  از یونس عن سنان بن اسماعیل الحنفی عن یزید الرقاشی یزید ر 

، أین ىنزلته  فقعال رسعول کو حیطُته  لی کأبوطالم و َنَصرُته ل»پرسیدند:  کند که از پیامبر ل مینق
مـرًا؟ پیـامبر«  سو ف  ضمضاح ىن نارالله  نععم، إّن »فرمـود:  ، گفتند: و إن فیها لضحضـاحًا و غ 

« ه حتع  یسعی   لع  قوائمعهأعن  أسِ  الّنار َىنزلة  ِلَمن یم ن له نعالن ىن نار یغلع  ىعن َوَسِجهمعا عىاُهع
 (.0/777: 0778اسحاق،  )ابن

 السیرة النبویة .4.9
، َو ِسَشام ْبعن  ْبعِ: اْلَمِلع س211 - 161ىمم: بن سع: ) ان ْبن ُىْسِلمن یاِلِسع ،  عن  ابو ک( اا َ فَّ اْلَوِلیعِ: الطَّ

، َ ْن  کَ َوانة،  ن َ ْب: اْلَملِ  اب  ِلِم، روایعت   ب:الله ْبِن اْلَماِرِث ْبِن    ْبن ُ َمیرن اِس ْبِن َ ْبِ: اْلُمطَّ ، َ ِن اْلَعبَّ َنْوَف ن
عُه َقعْ: »گفته است   کن: که به پیاىبر ى  َبا َطاِلمن ِبَشع ؟ن َفِ نَّ

َ
ِه، َسْ  َنَفْعَت أ َو  کاَن یُموُطعکعیا َرُسوَل اللَّ

اِر، َو َلْوؤ لَ »  َقاَل  کیْغَضُم لَ  ْر کعلَ  کِلعَنَعْم، َوُسَو ِف  َضْمَضاحن ِىَن النَّ عارِ  کاَن ِفع  الع:َّ « اأَلْسعَفِ  ِىعَن النَّ
 (.0/77: 0005سعد،  )ابن

 مسند احمد .4.9
هاشـم از مسـند  ( در بخـش مسـند بنـی ه100 - 060عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل شیبانی )  أبو 

 شرح زیر آورده است:  الله خرسان نیز تمامًا به آیت   خود، چهار حدیث را نقل کرده است که 
عبدالله بن الحرث عـن العبـاس بـن    بن عمیر عن  کیع عن سفیان عن عبد الملک. امام احمد از و0

و یفع    کان یُموُط کطالم  ابو کیا رسول الله، َ ّم »گفت:  کند که به پیامبر عبد المطلب روایت می
ْر کعقال  إّنه ف  َضْمَضاح ىعن النعار، و لعوؤ أنعا  : 0006حنبـل،  )ابن «األسعف  ]ىعن النعار[ کان فع  الع:َّ
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 144-911:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 از نگاه فریقین کنکاشی در حدیث ضحضاح

 محمد فاکر میبدی

1/737.) 
عبداللـه بـن    بـن ُعمیـر عـن  ک. وی در حدیث دیگر از یحیی بن سعید عن سفیان عن عبـد الملـ1

، کىا أهنیعَت  عن َ ّمع»گفتم:  الحرث عن العباس بن عبد المطلب حدیث کرده است که به پیامبر
ْر ان فع  العکع  قال  سو فع  َضْمضعاح، و لعوؤ أنعا لکویغضم ل کان یُموطک «. األسعف  ىعن النعار ک:َّ

 (.1/780: 0006حنبل،  )ابن
انة عن عبد المل . در حدیث سومی از عفان عن ابو7 و  عبدالله بن الحرث بن نوفـل    بن ُعمیر عن  کع 

یا رسول الله، س  نفعَت أبعا طالعم »گفته است:  کند که به پیامبر عن العباس بنع عبد المطلب نقل می
ان سو فع  کل ک  قال  نعم، سو ف  َضْمَضاح ىن النار، لوؤ للکو یغضُم ل کُط ان یموکبش ؟، ف نه ق: 

 (.1/737: 0006حنبل،  . )ابن«األسف  ىن النار کال:ر

 صحیح بخاری .4.1
( روایت ضحضـاح را در قالـب چنـد  ه106 – 070ابو عبدالله محمد بن إسماعیل بخاری جعفی )

 بوسعید خدری نقل کرده است. روایت و با طرق مختلف از عباس بن عبدالمطلب و ا
ـ . بخاری در أبواب مناقب در قّصة ابو0 لع ْبـُد الم  ، عـن ع  ْن ُسْفیان  د، عن یْحیی، ع  دَّ ، کطالب، از ُمس 

بع روایت می   عن  لع
ْبدع الُمطَّ اس ْبن ع  بَّ ، عن الع  ثع ارع ْهَنیعَت گفـتم:  کند که به پیامبر عبدالله ْبن الح 

َ
َىعا أ

 کاَن فع  العّ:رکع  َقاَل  ُسو ف  َضمَضاح ِىن نار، و لعوؤ أَنعا لَ کَو یْغَضُم لَ  کاَن یُموُط کُه ، َفِ نَّ کَ ْن َ مِّ 
ی هرگاه با 0/01: 0011)بخاری، « األسف  ىن النار ن»(. ]أغن  همراه باشد به معنی کفایـت و إجـزاء « ع 

ْوط به معنی حفاظت و حراست است. کلمه ضحضاح در اصل به معنی  آب انـدک اسـت است. واژه ح 
کار رود،  که تا کعبین و یا نصف ساق برسد، برخی مدعی شدند که کلمه ضحضاح وقتی دربارۀ آتش بـه

کنایه از آتش کم است. در نهایت روایت بر فرض صحت مفید این معنی است که از قعر آتش جهنم در 
شود. جمله بعد نیـز  موجب تقلیل عذاب ابوطالب می های روئین آتش جای دارد و وجود پیامبر تیه

گواه این معنی است. در خصوص صحت این معنـی در مناقشـه در فصـاحت روایـت بیشـتر خـواهیم 
 گفت[.

، عـن ابی1 یل  اعع ْسـم  ی ْبـن إع ْبـد  . بخاری در کتاب اتدب، در باب کنیه مشرک از ُموس  ، عـن ع  ـة  ان  و  ع 
لع  ْن کالم  ٍل، ع     ، ع  ْوف  ثع ْبنع ن  ارع بع روایت میعبدالله ْبنع الح  لع

ْبدع الُمطَّ اسع ْبنع ع  بَّ  کند که بـه پیـامبر ْن الع 
ُه گوید:  می ، َفِ نَّ َبا َطاِلمن ِبَش ؟ن

َ
ِه، َسْ  َنَفْعَت أ یْغَضُم لَ  کاَن یُموُط کیا َرُسوَل اللَّ َنَععْم، ُسعَو ِفع  »  َقعاَل  کَو
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َنا لَ 
َ
، َلْوَؤ أ َر کَضْمَضاحن ِىْن َنارن ارِ اأَلْس  کاَن ِف  ال:َّ  (.8/06: 0011)بخاری، « َفِ  ِىَن النَّ

این دو روایت از عبد الملک تا عباس مشترکند و تنها تفاوتشان در مسّدد، یحیی و سفیان در روایـت 
ة در روایت دوم است. ان  و   اول و موسی بن اسماعیل و ابوع 

یث، عن ]یزید[    . بخاری در حدیث سومی از 7 ، عن اللَّ ْن  ابنعبدالله ْبُن یوُسف  ، ع  ادع عبدالله ْبـنع    اله 
ْن ابی اٍب، ع  بَّ ی )رض( روایت می خ  یٍد الُخْدرع عع یـادی از عمـویش شـد و  کند که در حضور پیامبر س 

عاِر یْبُلعُغ »من شنیدم که آن حضرت فرمود:  ُه َتْنَفُعُه َشَفاَ ِت  یْوَم الِقیاَىِة، َفیْجَعُ  ِف  َضْمَضاحن ِىعَن النَّ َلَعلَّ
 (.0/01: 0011)بخاری، « یِه، یْغِل  ِىْنُه ِعَىاُهُه ْعَب ک

 البته در این روایت تصریح به نام ابوطالب نشده است.
، عن ابن0 ة  ْمز  یم ْبن ح  اهع ْبر  ـْن  . در حدیث دیگر نیز از إع ، ع  ید  ْن یزع ی، ع  ْردع او  ر  ٍم، و  الدَّ ازع ی ح  بع

عبداللـه    أ 
ْن ابی اٍب، ع  بَّ یٍد الُخ  ْبنع خ  عع ی )رض( حدیث کرده است که گفت: س  عِه »ْدرع ُه َسعِمَ  َرُسعوَل اللَّ نَّ

َ
َر کعَو لُ  أ

، َفَقاَل   ُبوَطاِلمن
َ
ُه أ عاِر یْبُلعُغ »ِ ْنَ:ُه َ م  ُه َتْنَفُعُه َشَفاَ ِت  یْوَم الِقیاَىِة، َفیْجَعُ  ِف  َضْمَضاحن ِىَن النَّ ْعَبیعِه، کَلَعلَّ

م  ِعَىاِهِه 
ُ
 (.8/006: 0011خاری، )ب« یْغِل  ِىْنُه أ

 در این روایت تصریح به نام ابوطالب شده است.

 صحیح مسلم .4.4
 ( در صحیح خود سه روایت در این باره نقل کرده است:  ه160 - 150مسلم بن حجاج قشیری )

ُ َبیع: اللعِه ْبعن ُ َمعَر بـرای ابوطالـب، از طریـق  . مسلم در کتاب ایمان، باب شـفاعت پیـامبر0
یِرن، : ْبن اب  اْلَقَواِر : ْبن َ ْبِ: اْلَملِ کبَ  َو ُىَممَّ ِى ، َو ُىَممَّ َثَنا ابو کرن اْلُمَق:َّ َ َواَنَة، َ عْن َ ْبعِ:  اأُلَىِون، َقاُلوا  َح:َّ

، َ ْن  کاْلَملِ  ِلعِم، روایعت ى    ْبِن ُ َمیرن اِس ْبِن َ ْبعِ: اْلُمطَّ ، َ ِن اْلَعبَّ : کعه بعه کنع  ب:الله ْبِن اْلَماِرِث ْبِن َنْوَف ن
ُه »گفتم   پیاىبر ، َفِ نَّ َبا َطاِلمن ِبَش ؟ن

َ
َنَععْم، »  َقعاَل  کَو یْغَضُم لَ  کاَن یُموُط کیا َرُسوَل اللِه، َسْ  َنَفْعَت أ

َنا لَ 
َ
، َو َلْوؤ أ ْر کُسَو ِف  َضْمَضاحن ِىْن َنارن ارِ  کاَن ِف  ال:َّ  (.0/070،تا )مسلم، بی« اأَلْسَفِ  ِىَن النَّ

لع  ث دیگر از ابن. در حدی1 ْبدع اْلم  ْن ع  ، عن ُسْفیان، ع  ر  ی ُعم  بع
ْن  کأ  یٍر، ع  ،    ْبنع ُعم  ثع ـارع عبدالله ْبنع اْلح 

، نقل می اس  بَّ َبا َطاِلمن »گفتم:  کند که به پیامبر عن اْلع 
َ
َفَهعْ   کَو یْنُصُر  کاَن یُموُط کیا َرُسوَل اللِه، ِإنَّ أ

ْرَرْجُتُه ِإَل  َضْمَضاحن    َقاَل  َنَعْم،کَنَفَعُه َللِ 
َ
اِر، َفأ  (.0/070)مسلم، ج « َوَجْ:ُتُه ِف  َهَمَراتن ِىَن النَّ

نع ]یزید[ ابن7
یث، ع  یٍد، عن ل  عع ة ْبن س  یب  ْن  . مسلم در حدیثی دیگر از ُقت  ، ع  ادع ـاٍب،    اْله  بَّ عبدالله ْبنع خ 

ْن ابی ی، روایت می ع  یٍد اْلُخْدرع عع نَّ َر »کند که  س 
َ
ُه ابوکلُ  ُسوَل اللِه أ عُه َتْنَفُععُه  َر ِ ْنَ:ُه َ م  َطاِلعمن َفَقعاَل  َلَعلَّ
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 (.0/070 ،تا )مسلم، بی« ْعَبیِه، یْغِل  ِىْنُه ِعَىاُهُه کَشَفاَ ِت  یْوَم اْلِقیاَىِة، َفیْجَعُ  ِف  َضْمَضاحن ِىْن َنارن یْبُلُغ 

 منابع شیعی .2

 اشعثیات .9.4
ن شیعه نسبت به حدیث ضحضاح منفـی اسـت. در عـین حـال در تردید موضع قاطبه دانشمندا بی

شود. در حقیقت در  کنار مصادر سنی، در بعضی از منابع شیعی نیز رّدپایی از روایت ضحضاح پیدا می
برخی از منابع دست سوم شیعی به این حدیث اشارت شده است، از جمله محمد بن محمد بن أشعث 

را از اسماعیل بن موسی بن جعفر نقل کرده است. سند روایت از ( که روایت جعفریات  ه707)زنده در 
َثِن  ُىوَسع     این قرار است که:  :ن ]بن األشعث الکوف [ َقاَل َح:َّ ُ: ْبُن ُىَممَّ ْرَبَرَنا ُىَممَّ

َ
:ن َقاَل أ  ب:الله ْبُن ُىَممَّ

َثَنا اب  ِبیِه ]ىوس [ َ   ْبُن ِإْسَماِ یَ  َقاَل َح:َّ
َ
ِه َ ِل  ْبِن ]اسما ی [ َ ْن أ ِبیِه َ ْن َج:ِّ

َ
:ن َ ْن أ ِه َجْعَفِر ْبِن ُىَممَّ ْن َج:ِّ

ِبیِه َ ْن َ ِل  ْبِن اب 
َ
ِه »قال   َطاِلمن  اْلُمَسیِن َ ْن أ ْرِرُجُه    َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُ
اِر َ َ ابا  َ مِّ  أ ْسِ  النَّ

َ
ْسَوَن أ

َ
ِإنَّ أ

ْحِ  اْلَجِمیِم َحتَّ  َبَلَغ الضَّ 
َ
(. 070تـا/ أشـعث، بی )ابن«. َ َلیِه َنْعالِن ِىْن َنارن یْغِل  ِىْنُهَما ِعَىاُهُه   ْمَضاَح ِىْن أ

روایـت کـرده اسـت. )راونـدی کاشـانی،  صـورت مرسـله از علـی برخی دیگر همـین حـدیث را به
 (.3/103: 0058(. محدث نوری نیز همین روایت را از اشعثیات نقل کرده است. )نوری، 05تا/ بی

 الفوائد و بحار األنوارکنز  .9.9
سّنت نقل شده است، بر خـال   که روایت ضحضاح، موافق بینش اهل در منابع شیعی افزون بر این

آن، یعنی نفی جایگاه ضحضاحی ابوطالب نیز روایت شدهاست. از جمله محمـد بـن علـی کراجکـی 
ه روایت می ( روایت می ه007) ات  یا یوُنُ  َىا »من فرمود:  به دق کند که امام صا کند که: یوُنس بن ُنب 

اُس ِف  ِإیَماِن اب  سـّنت  ؟ مردم )معموت در فرهنـگ روایـات مـراد از مـردم علمـای اهل«َطاِلمن  یُقوُل النَّ
م  »گویند:  گویند؟ عرض کردم می هستند( دربارۀ ابوطالب چه می

ُ
ُسَو ِف  َضْمَضاحن ِىْن َنعارن یْغِلع  ِىْنَهعا أ

ِسِه 
ْ
عَه:اِ؟ َو کع»د: ، حضرت فرمو«َرأ یِقیَن َو الش  ع:ِّ ِبیعیَن َو الصِّ َباَطاِلعمن ِىعْن ُرَفَقعاِ؟ النَّ

َ
عِه، ِإنَّ أ ْ عَ:اُ؟ اللَّ

َ
َ َب أ

ولئِ 
ُ
اِلِمیَن َو َحُسَن أ  (.70/000: 0057و مجلسی،  0/087 : 0005)کراجکی، « َرِفیقا   کالصَّ

 طالب فر أبیکالحجة علی الذاهب إلی  .9.9
« طالم فر اب کطالم/المجة  ل  ال اسم إل   إیمان أب »(، در کتاب  ه 675فخار بن معد موسوی )



 

 

                  Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 122 - 311  
An Exploration of the Hadith of Dhahdhah from the Viewpoint of the Two Major Islamic Sects 

Muhammad Faker Meybodi 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 
391 

نویسد: ابوعلی عبدالحمید بن عبدالله از ابوعلی عمر بن الحسین از محمد بـن علـی بـن بابویـه از  می
گویـد ابوطالـب در ضحضـاح  دربارۀ روایتی که می کند که به امام رضا عبدالعظیم حسنی روایت می

ع»حضرت در پاسخ فرمود:  است نامه نوشتم و عا َبععُ:، َفِ نَّ ىَّ
َ
بع ککِإن َشع کأ

َ
اَن کعطاِلعِم  َت فع  ِإیمعاِن أ

ار کَىصیُر   (.0/176: 0016، احمدی میانجی، 81: 0005)موسوی، «. ِإل  النَّ

 أسانید روایت .3

انـد از: عبـاس بـن عبـد  شود، کـه عبارت طرق روایات ضحضاح، در مجموع به چند نفر منتهی می
قاشی. در سلسله اسناد اینالمطلب، ا ها نیز افرادی و جود دارند که در صـورت  بوسعید ُخدری و یزید ر 

 اند از:  ها، از اعتبار ساقط خواهد شد، این افراد به حسب تاریخ مصادر عبارت عدم وثاقت آن

 یزید َرقاشی .9.4
قاشـی اسـت. سـنان بـن اسـماعی محور سند ابن ل کـه اسحاق، سنان بن اسماعیل حنفـی و یزیـد ر 

 سّنت از وی سخن نگفته است. مجهول است و هیچ رجالی اهل
قاشی، که مراد اما  قاشی بصری است، توسـط ابنر  ، وی معـین تضـعیف شـده اسـت یزید بن أبان ر 

حّبان نیـز بعـد  (. ابن0/30: 0050معین،  )ابن«. أىا یزی: الرقاش ، فلی  بش ؟ و سو ضعیف: »گوید می
یِ  ِف  الخلواَت والقائمین بالمقائق ِفع  کاَن ىن ِریار  باعالله، ىن البک»از تمجید با القابی چون  ائین ِباللَّ

گاهی سخن دیگران را به أنس و امثال او از ثقات نسبت می می« السعبرات دهـد و بـه  نویسد: وی بدون آ
َوایة َ نُه »همین دلیل  ه بوده اسـت. و در ، وی همچنین جزء قصاصین بصر«َبط  اؤْحِتَجام ِبِه َفالتم  الرِّ

حبان دارمی،  )ابن«. نَّ َحِ:یثه َلیَ  ِبَش ؟کَرُج   َحاِلا  لَ »نویسد که رقاشی:  معین می نقل از ابن نهایت به
0776 :7/78.) 

: 0008عدی، الکامـل فـی ضـعفاء الرجـال،  عدی جرجانی نیز وی را تضعیف کرده است. )ابن ابن
ن أحعّ:ث َ عن »نویسد:  از شعبه مینقل  جوزی به (، و مهمتر اینکه ابن7/075

َ
ألن أان ، أحم ِإَلع  ىعن أ

ی: الرقاِش  (. این بدان معنی است که گناه نقل حدیث از رقاشی از زنا 7/156: 0056جوزی،  )ابن«. یِز
ند مستقیمًا از پیـامبر نقـل روایـت توا نمیبه اختال  طبقات ه رقاشی ک تر است. ضمن این بیشتر و کبیره

 کند.
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 144-911:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 از نگاه فریقین کنکاشی در حدیث ضحضاح

 محمد فاکر میبدی

 مسلمعفان بن  .9.9
سـعد بـه  است و در سند ابننی به ابوعثمان و ملقب به صفار ک( م ه115 - 070عفان بن مسلم )وی 

حکومـت عباسـیان بـوده اسـت. سعد و از دولتمـردان  عباس بن عبد المطلب قرار دارد. او از اساتید ابن
نویسـد:  می نقل از ذهبـی (. وی بـه00/050: 0070جوزی،  و سبط ابن 00/150: 0077)خطیب بغدادی، 

: 0013درهم( محکوم شـد. )ذهبـی،  0555عفان در آزمون مسأله خلق قرآن، تنها به قطع حقوق ماهیانه )
شـدن بـه قطـع     عفان بـر خـال  انتظـار،. بسنده امتحان و جواب ابن (. ذهبی بعد از نقل داستان8/707

ام عثمان و شأن رفیـع وی در در کند بر جاللت مق این داستان دتلت می»نویسد:  شهریه و نه زندان، می
 دولت مأمون، زیرا دیگران بدین خاطر به زندان افتادند اما او فقط به قطع دراهم محکوم شد.

َنرن  فان بن ىسلم کاَن یضبط  ن ُشْعَبة »ه کند ک جرجانی نیز از سلیمان بن حرب نقل میعدی  ابن
َثنا ح:یث ان بطیئعا  رعن؟ المفعظ بطع ؟ کا واح:ا ىا ق:ر  لیه، والله لو جه: جه:ه أن یضبط  ن ُشْعَبة، َح:َّ

(. مقریزی با نقل همـین عبـارت 3/050: 0008امل فی ضعفاء الرجال، کجرجانی، العدی  . )ابنالفهم
ان َقبره َوُسَو ناعم  ل  روایاته َ ن ُشْعَبة»افزاید:  می  (. 0/606: 0000مقریزی، )«. َوالله لق: عر  َ فَّ

 بن عمیر  کعبدالمل .9.9
ر عبدالملک بن ُعمیر ُقرشی کوفی  قبطیه. وی نیز در سـند  ( از تابعیان و معرو  به ابن ه076)ابو ُعم 

عمیر از  سعد، و اسناد سه روایت امام احمد و دو روایت اول و دوم بخاری قرار دارد. ذهبی دربارۀ ابن ابن
ل أحم:  ضععیف، یغلعط. و قعال أبو حاتم  لی  بمافظ تغیر حفظه، و قا»نویسد:  تعدادی ارباب رجال می

ذهبی، )« وسج،  ن أحم:  أنه ضّعفه ج:ا  کر الکان شعبة ؤ یرضاه. و لکرراش   ىعین  ىخلط، و قال ابن ابن
ه ک( 0/108: 0783عمیر را در دیوان ضعفاء آورده است )ذهبی،  . همچنین وی نام ابن(1/665: 0781

 ایت از ضعف وی دارد.کح
وفة بع: کول  قضا؟ ال»نویسد:  ضات حکومت اموی بوده است. ذهبی میعمیر از ق ضمن اینکه ابن

اَن کعَو »نویسـد:  البـادی نیـز میک[. 1/665: 0781]ذهبی، «. نه طال  مره، و سا؟ حفظهکالشعب ، و ل
( داسـتان  ه136مقتیبـه ) (. ابن1/033: 0053)بخـاری کالبـاذی، «. وَفعة بعع: الّشععِب کَ َل  َقَضا؟ الْ 

عمیر در منازعه کلثوم بنت سریع و برادرش ولید بن سریع را که هذیل أشجعی آن بـه  ابن داوری ظالمانه
( نیـز همـین داسـتان را  ه756یع بغدادی )ک(. و0/075 :0008قتیبه،  شعر در آورده نقل کرده است. )ابن

 (. 7/0: 0766یع بغدادی، کنقل کرده است )و
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وی   عمیر که نشـان از عـدم عـدالت او اسـت ایـن های بارز أعمال ظالمانه عبد الملک بن از نمونه
سوی مـردم  [ و سفیر آن حضرت بهو برادر رضاعی امام حسین عبدالله بن یقُطر ]از صحابه پیامبر

 (.0/778: 0783کوفه را به قتل رساند. )طبری، 
نجانی رازی می ( به ه713 - 105حاتم ) أبی همچنین ابن س  وی  نویسد کـه نقل از علی بن الحسن هع

«. بعن  میعر ىضعطرب المع:یث جع:ا  ىع  قلعة ح:یثعه ک بع: الملع»از احمد بن حنبل شنیده است که: 
داند زیرا وی در روایـت فضـل صـوم  را مدّلس می ک(. ألبانی نیز عبدالمل0/760: 0130حاتم،  ابی )ابن

 (.0/058 :0050)ألبانی، «. بن  میر ی:ّل  کفیه نظر ألن  ب:المل»نویسد:  محرم از ابوهریره می

 سفیان ثوری .9.1
( ملقب به ثـوری، از اهـالی کوفـه، از  ه060 - 73سفیان بن سعید بن مسروق مکنی به ابوعبدالله )

 حنبـل قـرار دارد. در سند روایت اول بخـاری و روایـت اول و دوم ابن تابعیان و معاصر با امام صادق
تـا،  بینـد. )رک: موسـوی خرسـان، دا ّذابین میکوی مدّلس و در ردیف برخی از جمله ذهبی معتقدند 

دح سفیان نیست، 01/068 (. و لذا سند حدیث با مشکل روبرو است. لیکن سخن ذهبی، تنها جرح و ق 
ان کعى  أنعه »افزاید  ستاید، سپس می علیه، سفیان وی را می زیرا با تعابیری چون؛ الحجة، الثبت و متفق

ؤ  بعرق لقعول ىعن قعال  یع:ّل  و »گویـد:  انتهاء مین همراه با نقد است. و در ک، ل«ی:ّل   ن الضعفا؟
شود برخی از افراد نسبت تدلیس  (. از این سخن معلوم می1/067: 0781)ذهبی، «  ابینکُتُم  ن الکی

 اند ولی ذهبی آن را قبول ندارد.  را به سفیان داده
انـد. آری بعـد  بودهکه قبل از وی، برخی قائل به تدلیس سفیان  چه در کالم ذهبی قطعی است این آن

سـفیان امـام »نویسـد:   ه میکحجر عسقالنی  اند. از جمله ابن از ذهبی افرادی به این موضوع اشاره کرده
اربست القـاب ک(. وی در جای دیگر بعد از 7/700: 1551حجر،  )ابن«. ]اهل حدیث[، مدّلس است

ــدح، می ــانگر م ــد: و  بی ــنویس ــسک ــا دّل ــر، )ابن«. ان رّبم ــز 1/05: 0003 و 0/100: 0006 حج ( و نی
ىن احتم  اؤئمة ت:لیسه و أررجوا له ف  الصمیا إلىاىته و قلة ت:لیسه ف  جنعم ىعا رون »نویسد:  می

 (.0/07: 0057حجر،  )ابن«. الثورنک
ه قبل از ذهبی و بعد از او، سفیان مورد مدح بعضی دانشـمندان بـوده اسـت. از جملـه کگونه  همان

: 0011( بــا تعــابیر بیــانگر مــدح از او یــاد کــرده اســت. )بغــدادی،  ه067 - 771خطیــب بغــدادی )
ّلکان ) (. ابن05/107 لّ  برد. )ابن گر مدح از او نام می (، نیز با تعابیر نشان ه680 - 658خ  تـا،  ان، بیکـخ 
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 144-911:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 از نگاه فریقین کنکاشی در حدیث ضحضاح

 محمد فاکر میبدی

 (.1/786ج 
 گونه کند، همان لی در ایمان ابوطالب ایجاد نمیکالبته تعریف و تقدیس سفیان بن سعید ثوری، مش

اح از درون ویران است. جرح وی نیز مشکلی حل نمی حض   کند چون بنیان روایت ض 

 عبدالله بن خّباب .9.4
عبدالله بن خباب مدینی که در سند روایت سوم و چهـارم بخـاری و حـدیث سـوم مسـلم در روایـت    

ت نیست. زیراعبد، خّباب . مراد از این ابنُخدری آمده است ابوسعید ر   71وی در سـال  الله بن خّباب بن ا 
سـعد، طبقـات،  دسـت خـوارج کشـته شـد. )ابن به طالب در نهروان در رکاب امیرالمؤمنین علی بن أبی

 «ت یعرفونـه»نویسـد:  نقل جوزجـانی می مجهول اسـت. وی بـهنقل ذهبی  (. این راوی بنا به7/17: 0005
ن ، ىعول  النجعار َو َلعیَ   ب:اللعه بعن ربعاب ىع:ی   »نویسـد:  مقریزی نیـز می (.1/001: 0781)ذهبی، 

لت َ نعُه  یرون َ نُه ابن»نویسد:  نقل از سعدی جوزجانی می وی سپس به«. رباب بن اأَلَرت ِبابن
َ
اْلَهعاع، َسعأ

(. محمـد مقدسـی شـیبانی معـرو  بـه 0/030: 0000مقریزی، )َفلم أرسم )یقفون  ل  َح:ه و ىعرفته( 
سععی: اْلُخعْ:ِرن. َو   ب:اللعه بعن ربعاب  َ عن اب    َرَواُه »نویسد:  قیسرانی نیز ذیل روایت ضحضاح می ابن

ی: بن اْلَهاع      (.7180و  7/0705: 0006قیسرانی،  )ابن ب:الله َسَ ا یشبه اْلَمْجُهول، رون َ نُه  ب:الله بن یِز

 ابوَعواَنه .9.4
د روایـت دوم ( در ردیف تابع تابعیان است و در سن ه036 - 70ری )کعبدالله یش   أبو عوانة وضاح بن 

دانند. احمد بـن حنبـل دربـارۀ  بخاری و اول مسلم قرار دارد. ارباب رجال وی را مجروح و غیرعادل می
ْحَماب َرُسول اللهک َواَنة وض   اَن ابوک»نویسد:  ابوعوانه می

َ
البتـه ایـن «. َوِفیه بالیعا تابا  ِفیِه ىعایم أ

ابه هستند کاری ناشایسـت اسـت لـذا در همـان سّنت که قائل به عدالت صح عمل بر مبنای فکری اهل
ـالم بـن ابی یـع ایـن کتـاب را از ابوعوانـه می زمان س  : 0011حنبـل،  سـوزاند. )ابن گیـرد و آن را می ُمطع

، َو َؤیک»نویسد:  معین می نقل از ابن (. ذهبی به0/107
ُ
ُبوَ َواَنَة یقَرأ

َ
اَن کع»و نیـز گفتـه اسـت: « ُتُم کاَن أ

ىِّ  ابو
ُ
، یْسَتِعیُن ِبَمْن یَ َواَنَة أ ، َلَسعَم  َکاَن ابو»مدینی نیز گفته است:  ابن«. ُتُم َلُه کیا  َ َواَنَة ِف  َقَتعاَعَق َضعِعیفا 

َحاِعیَث کَتاُبُه، َو ک
َ
هَرَب ِفیَها أ

َ
، َو َقْ: أ ُظ ِىْن َسِعی:ن  (.3/103: 0013ذهبی، «. )اَن یَتَمفَّ

تابه فهو اثبت و کإذا حدث أبوعوانة من »کند که  ل میحاتم از احمد بن حنبل نق أبی که ابن ضمن این
 (.7/05: 0130حاتم،  أبی )ابن« تابه فربما وهمکإذا حدث من غیر 
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 َدراَوردی .9.1
نویسـد:  در ردیف تابع تابعیان است. ذهبـی دربـارۀ وی می(  ه083دراوردی ) عبدالعزیز بن محمد

ن حفظه یهم لی  سو بشعئ، وإل حع:ث ىعن إلا ح:ث ى»دراوردی در نگاه احمد بن حنبل این چنین است
«. ؤ یمتج به»و ابوحاتم گفته است: «. إلا ح:ث ىن حفظه، جا؟ ببواطی »و نیز گفته است: « تابه فنعمک

 (.1/670: 0781)ذهبی، است « سیئ المفظ»فته وی گرو ابوزرعه 

 موسی بن اسماعیل .9.6
فته شـد در سـه مصـدر شـیعی، گونه که پیش از این در بحث دوم )متون روایت ضحضاح( گ  همان

یعنی؛ أشعثیات، نوادر و مستدرک الوسائل روایتی موافق بینش سنی نقل شـده اسـت. بـه لحـا  سـند، 
روایت منقول در نوادر که مرسله است. مروی در مستدرک نیز همان سـند اشـعثیات اسـت، حـال اگـر 

 روایت نوادر نیز از اشعثیات باشد سند هر سه یکی است. 
که اشاره شد، مصدر اصلی این حدیث کتاب محمد بن محمد بن أشعث کوفی )زنده در گونه  همان

خاطر  بـه   است به جعفریـات و  ( است. این کتاب از جهت این که روایات از جعفر بن محمد ه707
که راوی آن محمد بن أشعث است به أشعثیات شهرت یافته است. جایگـاه معتبـری نـدارد و سـخن  این

اللـه خـویی صـاحب معجـم رجـال الشـیعه  آیت   یون دربارۀ آن متفـاوت اسـت. از جملـه فقهاء و رجال
معـرو   کتاب جعفریات که در کتب رجال به اشعثیات اسماعیل بن موسی بـن جعفـر»نویسد:  می

است، و در آن موسی بن اسماعیل از پدرش روایت کرده است ]و توسط همـین موسـی بـه محمـد بـن 
وسیله او منتشر شـده اسـت[، مجهـول اسـت و وثـاقتش ثابـت نیسـت، و  بهمحمد بن اشعث رسیده و 

)موسـوی خـویی، « شود هرچند محدث نوری در پی اثبات اعتبار آن است، اما موجب حجیت آن نمی
چون در سند کتاب جعفریات موسی بن اسـماعیل »نویسد:  (. خویی در جای دیگر می1/710: 0008

: 0008)موسـوی خـوئی، « نگفته اسـت، قابـل اعتمـاد نیسـت وجود دارد و کسی چیزی از وثاقت وی
البته برخی نیز نسبت به این کتاب نظر مثبت دارنـد، مثـل محـدث نـوری کـه بـیش از بیسـت  (.1/71 

های نـوری اطمینـانی حاصـل  (. لـیکن ازگفتـه73 - 0/06: 0058نویسد )نوری،  صفحه دربارۀ آن می
 را نفی کرد. آنتوان  شود، گرچه با اطمینان نیز نمی نمی

شود که هیچ یک از رجال اسناد روایت ضحضاح، خالی از خدشه نیسـت و لـذا  خوبی مالحظه می به
توانـد در برابـر روایـات  أشـعث، نمی و با فرض صحت کتاب و روایـت ابن ها اعتماد کرد. توان به آن نمی
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 144-911:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 از نگاه فریقین کنکاشی در حدیث ضحضاح

 محمد فاکر میبدی

 متظافره دیگر مقاومت کند.

 فصاحت حدیث ضحضاح .4

م معاصر حضـرت  بررسی همهیکی از دانشمندانی که به   اللـه آیت   جانبه روایات پرداخته است، عالع
افزون بر مناقشه در متن و سند روایـات ضحضـاح، در  سید محمد مهدی موسوی خرسان است. ایشان

اح در کالم کسی که فصح فصاحت آن نیز مناقشه کرده و می حض  ترین افراد در نطق  نویسد: کاربست ض 
 رسـد. نظر نمی [، صـحیح بـهأَنعا أفَصعُا َىعن َنَطعَق بالَضعاعِ ه این که فرموده است: به ضاد است ]اشاره ب

لمـه ضحضـاح را کافزاید: عـرب  (. ایشان در توضیح این حقیقت می01/067 تا، بی)موسوی خرسان، 
که سید العـرب، بلکـه سـید الخلـق  برد، چگونه ممکن است پیامبر کار می به« ماء = آب»نسبت به 

گویند: ضحضاح به  میشناسان  ه لغتکو این در حالی است  کار بگیرد؟ به« نار = آتش»در  است، آن را
و گیـرد  است که تا کعبین )برآمدگی روی پا( و یا تا نصف ساق پا فـرا می« ماء یسیر = آب اندک»معنی 

 : کلمه ضحضح(. 0000و مرتضی زبیدی،  0000منظور،  گردد. )ابن نمیشدن     باعث غرق

 أله استعارهطرح مس .1.4

اند، برای توجیه آن، ادعای  سّنت که به روایت ضحضاح بر کفر ابوطالب استناد و استدتل کرده اهل
مستعارمنه و وجه شباهت، قلت هر « ماء»مستعارله و « نار»استعاره در بیان نبوی شدند، بدین معنی که 

 :0710)قسـطالنی، «. اسُتعیر ِف  الّنار إّنه»ند:  او گفته  که برخی به استعاره تصریح کرده دو است. چنان
، « َضْمَضاحن   ف  الناِر أْوِعیة  ف »منهال که گفته است:  ارباب لغت نیز با استشهاد به حدیث ابی(. 6/150
ْمَضاِح »اند:  را تشبیه آتش اندک به ضحضاح ماء دانسته و نوشته آن ار بالضَّ َة النَّ َه ِقلَّ ىن الماِ؟ فاسعتعاره   شبَّ

ْمضاُح »اند:  (. نیز گفته1/070: 0010سیده،  )ابن« فیه ف  اأَلح  ىا َرقَّ ىن الما؟  ل  وجعه اأَلرض   الضَّ
: کلمه ضحضاح(. بر این 0000و مرتضی زبیدی،  0000منظور،  )ابن«. عبین و استعاره للّنارکىا یبلغ ال

ان کعان ، لکالنار، و لو ؤ ى ىن  َضْمضاح  رأیُت أبا طالم ف »گوید:  که می در این روایت نبویاساس 
ْمطعامکف  َطْمَطام. سو فع  األحع  المعاُ؟ إلع  ال : 0003)زمخشـری، «.   ُىعظعم ىعا؟ البمعر عبعین و الطَّ

 (، در حقیقت دو استعاره صورت گرفته است. یکی در ضحضاح، و دیگری در طمطام.1/133 
توان معنی نادرست آتـش  ه چگونه میپرسد ک سّنت می جا از دانشمندان اهل الله خرسان در این آیت   

دهد، چون کاربرد ایـن واژه در  کم و عذاب خفیف را به سید المرسلین نسبت داد؟ سپس خود پاسخ می
 ر توجیه افتاده و به سراغ روایات رفتند تا مزعومه را تصحیح کنند. کمعنی آتش نادرست است به ف
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 توجیه استعاره .1.2
ِب َشَف »در صحیح مسلم بابی تحت عنوان   ْخِفیِف َ ْنُه ِبَسَبِبِه  اَ ِة النَّ قـرار داده « أَلِب  َطاِلمن َو التَّ

عاِر »باب دیگری تحث عنوان و در آن احادیث ضحضاح نقل شده است، و در پی آن  ْسعِ  النَّ
َ
ْسعَوِن أ

َ
َباُب أ

ا ن باشـد. در برای تصـحیح آو به اصطالح گواهی  گشوده شده تا محتوای باب قبلی را توجیه کند« َ َ اب 
 دست یافتیم که عبارت است از: روایت  چنداین باب به 

ا یْوَم اْلِقیاَىِة َلَرُج   ُتوَضُ  »ه فرمود: ک . حدیث نعمان بن بشیر، از پیامبر0 اِر َ َ اب  ْسِ  النَّ
َ
ْسَوَن أ

َ
ِإنَّ أ

ْرَمِص َقَ:َىیِه َجْمَرَتاِن، یْغِل  ِىْنُهَما ِعَىاُهعُه 
َ
(. أخمه به معنی کف پا و گودی 0/070ا: ت )مسلم، بی« ِف  أ

مره به معنی تکه ای در  ای از آتش است، و کاماًل روشن است که در این روایت اصاًل استعاره کف پا و ج 
 کار نیست.

ا َىْن َلُه َنْععالِن َوِشعَرا»ه فرمود: ک . حدیث نعمان بن بشیر، از پیامبر1 اِر َ َ اب  ْسِ  النَّ
َ
ْسَوَن أ

َ
 اِن کِإنَّ أ

، یْغِل  ِىْنُهَما ِعَىاُهُه  اکِىْن َنارن ُه أَلْسَوُنُهْم َ عَ اب  ا َو ِإنَّ َش:  ِىْنُه َ َ اب 
َ
ا أ َح: 

َ
نَّ أ

َ
)مسـلم، « َما یْغِ  اْلِمْرَجُ ، َىا یَرن أ

 (.  0/070تا:  بی
 خاطر نعمان بن بشیر بـا مشـکل روبـرو اسـت، زیـرا وی از انصـار به   این دو روایت به لحا  سند، 

 (.8/30تا، ج  بخاری، بی) عنوان والی کوفه منصوب کرد. خاص معاویه بود و لذا او را به
، »که فرمود:  ، از پیامبرُخدرییث ابوسعید . حد7 ا یْنَتِعُ  ِبَنْعَلیِن ِىعْن َنعارن اِر َ َ اب  ْسِ  النَّ

َ
ْعَن  أ

َ
ِإنَّ أ

 (.0/070تا:  )مسلم، بی« یْغِل  ِعَىاُهُه ِىْن َحَراَرِق َنْعَلیه
در حدیث دوم و سوم گرچه استعاره صورت گرفته اسـت لـیکن اسـتعاره آب در آتـش نیسـت بلکـه 

بودن آتش است. بدین معنی که کفش آتشین را به منزله    نعلین که برای پوشش پا هست استعاره در اندک
 جوشاند. نار قلیل قلمداد کرده است. لیکن همین آتش اندک مغز شخه معّذب را می

اُع ْبُن َسَلَمَة،  ن َثاِبعت  ]بعن  ِر ْبُن اب کبَ  ابوعباس، با این طریق:  حدیث ابن. 0 اُن،  ن َحمَّ َشیَبَة،  ن َ فَّ
ْهِ:ن، َ ِن ابن أسلم الُبنان [، َ ْن اب  نَّ َرُسعوَل اللعِه  ُ ْثَماَن النَّ

َ
، أ عاسن ا »َقعاَل   َ بَّ عاِر َ عَ اب  ْسعِ  النَّ

َ
ْسعَوُن أ

َ
أ

، َو  ابو  (.0/070تا:  )مسلم، بی«. ُسَو ُىْنَتِع   ِبَنْعَلیِن یْغِل  ِىْنُهَما ِعَىاُهُه َطاِلمن
ه کـدر این حدیث نیز استعاره درستی صورت نگرفته است لیکن با فـرض صـحت روایـات سـابق  

شود که کاربست ضحضاح در آتش قلیل، مستفاد از نعلین آتشـین  مشتمل بر ضحضاح است معلوم می
ُسَو ِفع  َضْمَضعاحن »گفته است دربارۀ ابوطالب به یک معنی است لذا در یک روایت  است. یعنی این دو
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 144-911:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 از نگاه فریقین کنکاشی در حدیث ضحضاح

 محمد فاکر میبدی

 «.ُسَو ُىْنَتِع   ِبَنْعَلیِن یْغِل »و در روایت دیگر گفته است: « ِىْن َنارن 

 سند حدیث ُمنَتعل .1.9
وانه و عبدالله بن خّباب که در اصل  به   سند سه روایت اول،  روایـات خاطر عبدالملک بن ُعمیر، ابوع 

عّفـان بـن ( 0با مشـکل روبـرو هسـتند.:  ضحضاح بررسی شد، دچار مشکل بود. رجال این روایت نیز
: 0000و مقریــزی،  3/050: 0008امــل فــی ضــعفاء الرجــال، کمســلم ضــعیف اســت. )جرجــانی، ال

( راوی احادیث رؤیت بصـری خـدا اسـت کـه روایـات عجیـب و  ه063( حّماد بن سلمه )1(. 0/606
ُه ِلْلَجَبِ  َجَعَلُه عَ »فسیر آیه غریب در ت ب  ا َتَجلَّ  َر روایت را از ثابت بنانی نقل کـرده و از  دالبته حما«. ا  کَفَلمَّ

ُه ِلْلَجَبِ  َجَعَلُه عَ  أن النب »این قرار است که  ب  ا َتَجلَّ  َر  ا کع[ قعال  س141ا ]ا عراف  کعقرأ س ه اآلیة  َفَلمَّ
: 0001)طبـری، «  ل  المفصع  األ لع  ىعن الخنصعر، فسعاب الجبع  اإلبهام بأحبعه، و وض  النب 

ّصاص ( 7 (.7/73 : 0130حاتم، الجرح و التعدیل،  أبی ( است )ابن)قصه پردازانثابت ُبنانی در ردیف ق 
های رشوه  جزء ُشرطی، الرحمن بن مّل النهدی عثمان عبد ( ابو0(. 1/756: 0008و جرجانی،  1/007

و نیز عّریف قوم خویش بود یعنـی مـأمور نظـامی و  (،3/67: 0005عد، طبقات، س )ابن گیر بوده است.
: 0130حـاتم، الجـرح و التعـدیل،  أبی )ابن توزیع حقوق و مزایای مردم از طر  حکومـت بـوده اسـت

0/180.)  
 اأَلىعُر   َضْمَضَا »در راز معنی  اصمعیکه  خورد. چنان د واژه ضحضاح به معنی تبین نیز به چشم میاربرک

 شـود. روی زمـین منتشـر می ضحضـاحمطلـب ماننـد  گفته است: ایـن بـدان جهـت اسـت کـه« ِإلا تبعین
(. و در روایات شیعه نیز کاربرد واژه ضحضاح در غیر ماء یسیر از جمله نـور زیـاد 1/010 : 0000منظور،  )ابن

ی که در روایت ابو کار رفته است چنان به ْلم  َفاْلَتَفعت  َو ِإَلا »... رمـود: اسـت کـه شـب معـراج ف از پیامبر  س 
 (.05، تا )جوهری بصری، بی« ِىْن ُنور  ِبَعِل  َو َفاِطَمَة َو اْلَمَسِن َو اْلُمَسیِن،... َو اْلَمْهِ:ن ف  َضْمَضاحن 

 حدیث نعالن و شراکان .1.1
ز در منابع شیعی نیطور که قباًل نیز اشارت شد  جا ممکن است این پرسش رخ نماید که همان در این

کنـد کـه امـام  چه قمی در تفسیر خود نقل می روایتی شبیه روایت دوم نعمان بن بشیر وجود دارد مثل آن
اِر َىعا ُرِلَقعْت ِإّؤ لِ »فرمود:  صادق ْسُ  النَّ

َ
ُل ِىْنَها أ اِر َلَنارا  یَتَعوَّ عارن َ ِنیع:ن َو لِ ک ِّ ُىَت کعِإنَّ ِف  النَّ عرن َجبَّ  ِّ کعبِّ

ی:ن َو لِ  رن ؤیْ ِىُن ِبیْوِم اْلِمساِب ک ِّ ُىَت کَشیَطانن َىِر :ن کَو لِ   بِّ ْسعَوَن »و فرىعوع  «.  ِّ َناِحِم اْلَعَ:اَوِق آلِل ُىَممَّ
َ
ِإنَّ أ
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اِس َ َ ابا  یْوَم اْلِقیاَىِة َلَرُج   ِف  َضْمَضاحن  ِعَىاُهعُه  اِن ِىْن َنارن یْغِل  ِىْنَهاکِىْن َنارن َ َلیِه َنْعالِن ِىْن َنارن َو ِشَرا  النَّ
ْسعک

َ
َحع:  أ

َ
عاِر أ َش:َّ َ َ ابا  ِىْنُه َو َىا ِفع  النَّ

َ
َح:ا  أ

َ
اِر أ نَّ ِف  النَّ

َ
َوُن َ عَ ابا  َما یْغِل  اْلِمْرَجُ  ]عیگ ىس [. َىا یَرن أ

(. لیکن باید توجه داشت که اگر قسمت اول روایت را کـه سـندًا و دتلـة خـوب 1/108: 0767)قمی، « ِىْنه
یم. اما قسمت دوم حدیث که از قسمت اول جدا شده و در حقیقت یک روایـت مرسـله مسـتقل است را بپذیر

 رود جزء روایات منتقله باشد. است همان روایت نعمان است و احتمال می
اند اتفـاق امـت اسـالم بـر ایـن اسـت کـه بـه غیـر  جا وجود دارد اینکه برخی گفته نکته دیگری که در این

که مصیر کفار اسـت، آتـش دیگـری وجـود نـدارد. « نار»نان است و به غیر از که مأوی أخروی مؤم« جنت»
(. تقسـیم 83: ص 0005بنابر این ابوطالب یا کافر است و در نار است و یا مؤمن است و در جنت. )موسوی، 

آخرت به مأوی مؤمنان و مثوای کافران، سخن متینی است اما این مانع از درجات بهشـت و درکـات جهـنم و 
که شّدت و خّفت عذاب نسبت به گناهان مختلف، حقیقتی اسـت  اشّد و أهون نخواهد شد. ضمن این عذاب

 َفتهْؤِمنهـوَن که قرآن دربارۀ تبعیز در ایمان اهل کتـاب فرمـود:  که قرآن و عترت بدان رهنمون است. چنان
َ
... أ

وَن بَِبْعٍض ََما َجزاءه َمْن یْفَعله کتاِب َو تَ کبَِبْعِض الْ  ره ِ فه وَن إِدکِمنْ  کًل نْیـا َو یـْوَم الِْقیاَمـِة یـَرد  َیاةِ اف 
ْ
  ْم إَِّلا ِخْزی ِف اح

ونَ  ا َتْعَملـه َشد  الَْعذاِب َو َما اللاه بِغاٍَِل َعما
َ
ـدقه از امـام صـادق( «. 80)بقـره:  أ سـعده بـن ص   و در روایـت م 

َشع:َّ  کسعا َحعالل  َو ِلعَ لِ  ِىَن اإِلْسالِم ِإَلا َاَ َم آنیْخُرُم »... خوانیم که دربارۀ مرتکب کبیره فرمود:  می
َ
ُب أ یَعع َّ

َها کاْلَعَ اب، َو ِإْن  نَّ
َ
ُب َ َلیَهعا َو آنکاَن ُىْعَتِرفا  ِبأ ُه یَع َّ نَّ

َ
ب   ِبیَرق  َو ِس  َ َلیِه َحَرام  َو أ عُه ُىَعع َّ سعا َهیعُر َحعاللن َفِ نَّ

ْسَوُن 
َ
ِل َو یْخِرُجُه ِىَن اإِلیَمعاِن َو ؤیْخِرُجعُه ِىعَن اإِلْسعالِم َ َ ابا    َ َلیَها َو ُسَو أ : 0053)کلینـی، کـافی، « ِىَن اأَلوَّ

(. بنابراین به فرض صحت روایت و دتلت آن، بدین معنی است که مثاًل فرد معذب از عمق جهنم بـه 1/185
 شود. می سطح آن منتقل 

 اللت أحادیث ضحضاحد  .5

ی و بالغـی روایـات ضحضـاح، بـا دقـت در محتـوای ایـن روایـات های متنی، سند بعد از بررسی
توان دریافت که این مرویات افزون بر مخالفت با آیات قرآن در درون خود نیـز بـا یکـدیگر تهافـت  می

 دارند، زیرا: 
األسف  ىن  کاَن ف  الّ:رکسو ف  َضمَضاح ِىن نار، و لوؤ أَنا لَ »در حدیث عباس چنین آمده است  .0
این بدان معنی است که در زمان صدور روایـت، ضحضـاح موجـود و عـذاب ابوطالـب وجـود  ،«النار

گویـد:  داشته است. به خصوص صراحت روایت عبدالله بن حارث از عباس در صحیح مسـلم کـه می
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ْرَرْجُتُه ِإَل  َضْمَضاحن »
َ
اِر، َفأ ب غمـرات )شـدید( ، یعنی ابوطالب در عذا«[َنَعْم، َوَجْ:ُتُه ِف  َهَمَراتن ِىَن النَّ

به ضحضاح منتقل شده است. در حالی که در حدیث ابوسعید آمده  قرار داشته که با وساطت پیامبر
ارِ » ُه َتْنَفُعُه َشَفاَ ِت  یْوَم الِقیاَىِة، َفیْجَعُ  ِف  َضْمَضاحن ِىَن النَّ یعنی فعاًل و نیز در زمان صدور روایت «. َلَعلَّ

ت بلکه مؤّجل است و بعدًا خواهد بود. ممکـن اسـت گفتـه شـود: از ضحضاح و عذاب آن خبری نیس
مراد عبارت ُخدری این است که جناب ابوطالب در زمان صدور روایت، در عذاب أشد بوده و بعـدًا در 

یابـد. لـیکن در فرهنـگ قـرآن و سـنت  به عذاب ضحضاحی تقلیل می روز قیامت با شفاعت پیامبر
 مت، نسبت به بعد از آن سراغ نداریم.دلیلی بر أشدیت عذاب قبل از قیا

داشت ابوطالب هدایت شـود بـه زعـم اینـان،  که دوست میبا این چگونه ممکن است پیامبر .1
ْحَبْبَت  کإِنا خدا در آیه 

َ
شـامل  شود. امـا شـفاعت پیـامبر فرمود نمی«    (06)قصه:  َّلَ َتْمِدی َمْن أ

هه َشـَفاَعِ  یـْوَم الِقیاَمـةِ »یث فرمود: شود زیرا در فرض حد حال وی که کافر است می از سـوی «. لََعلاهه َتْنَفعه
ْم فرمایـد:  دیگر بنابر ادعای رشید رضا، مفاد این روایت با آیات قرآن در تضاد است که می مه ََمـا َتـْنَفعه

اَِعنیَ  ـْم ِمـْن   لَِمـِن اْرتَ ـ َو َّلشْشـَفعهوَن إَِّلا و اگر دربارۀ فرشـتگان فرمـود: ( «. 08)مدثر:   َشفاَعةه الشا َو هه
ونَ  ْشِفقه یک آرزو است نـه  که سخن پبامبر برای اهل توحید است. ضمن این«    (18)انبیاء:  َخْشیتِِه مه

 (. 3/007: 0000خبر قطعی از سوی خدا )رشید رضا، 
جهـنم سّنت کسی که به اندازه خردلی ایمان داشـته باشـد داخـل  بر اساس روایات مروی از اهل .7

، َوَؤ یعْ:ُرُ  »فرمود:  که پیامبر شود. چنان نمی ِة َرعْرَعلن ِىعْن ِإیَمعانن َح:  ِف  َقْلِبِه ِىْثَقاُل َحبَّ
َ
اَر أ ؤیْ:ُرُ  النَّ

ِة َرْرَعلن ِىْن  َح:  ِف  َقْلِبِه ِىْثَقاُل َحبَّ
َ
َة أ یاَ؟ کاْلَجنَّ . آیا ابوطالب به اندازه حبه خردل هـم ایمـان نداشـت؟ «ْبِر

 (.0/031تا،  مسلم، بی)
هستند، معتقدند برخی از جهنمیـان  سّنت که قائل به شفاعت پیامبر برخی از دانشمندان اهل .0

 کـه پیـامبر کند از جملـه این روند. بیهقی در همین رابطه روایات متعددی نقل می از دوزخ بیرون می
کنـد کـه  روایـت می بـن حصـین از پیـامبر و نیز از طریق عمران «أنا اّول َشفی   یوَم القیاَىة»فرمود: 
: 0058)بیهقـی، « ، َفی:ُرُلون الجّنعة یسعّمُون الَجهّنمیعینیخُرُم َقوم  ىن الّنار بشفاَ ة ىمّم: »فرمود: 

  کند کـه فرمـود روایت می (. بخاری که روایت ضحضاح را نقل کرده است از انس از پیامبر0/070
اِر َبْع » عِة  یْخُرُم َقْوم  ِىَن النَّ ْسعُ  الَجنَّ

َ
یِهْم أ عَة، َفیَسعمِّ عُهْم ِىْنَهعا َسعْف   ]حعرارق النعار[، َفیعْ:ُرُلوَن الَجنَّ َ: َىا َىسَّ

ِمییَن  ماجـه،  ماجه نیز شبیه همین معنی را نقـل کـرده اسـت )ابن (. ابن8/000: 0011)بخاری،  «الَجَهنَّ
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ده است که مشمول شفاعت کامـل (. اینک جای این سؤال است که مگر ابوطالب چه کر1/0007تا،  بی
رک أسفل به ضحضاح )از عمق جهنم به سـطح آن( منتقـل می نمی شـود ولـی برخـی  شود؟ و تنها از د 

 شوند. جهنمیان کاماًل از جهنم خارج می
هـای قرآنـی اسـت کـه  اند خال  آموزه اصاًل تخفیف عذاب کسانی که در حال کفر از دنیا رفته .0

یَن فرمود:  ْم کإِنا اَّلا وا َو ماتهوا َو هه ولِ کَفره
ه
اٌر أ ِ  کفا ْمَعـنَیخ خـاِفیَن َیمـا کـَعلَیِمْم لَْعَنـةه اللاِ َو الَْمالئ

َ
اِس أ ِة َو انلـا

مه الَْعذابه   َّلخیَفافه  نا کیَف یْمِدی اللاه قَْوماا کو نیز فرمود: ( «. 061)بقره:  َعْنمه
َ
وا أ وا َبْعـَد إیمـانِِمْم َو َشـِمده َفره

ولِ 
ه
اَلنَِیخ أ مه اْیَیناته َو اللاه َّلیْمِدی الَْقْوَم الظا وَل َحقٌّ َو جاَءهه ِ  کالراسه نا َعلَیِمْم لَْعَنـَة اللاِ َو الَْمالئ

َ
ْم أ اِس کـَجزانههه ِة َو انلـا

ْمَعنَیخ خاِفیَن َیما َّل خیَفافه 
َ
ونَ   أ ْم یْنَظره مه الَْعذابه َو َّل هه و این خود گواه تهافت  .(88 - 86)آل عمران:  َعْنمه

 حدیث ضحضاح با قرآن و عدم صدور آن است. 
َنا لَ »گوید بر اساس فقره  ناصرالدین ألبانی می .6

َ
شود کـه سـبب اصـلی در  معلوم می«    اَن...کَلْوَؤ أ

جـا  (. در این0/010: 0000است نه عمل ابوطالب. )ألبانی،  تخفیف عذاب ابوطالب شفاعت پیامبر
عار  کَفُروا َو ىعاُتوا َو ُسعْم کِإنَّ الَّ یَن »نماید که قرآن دربارۀ کفار دو مطلب فرمود: یکی  ن پرسش رخ میای فَّ

ولئِ 
ُ
ِه.. کأ عُف »که فرمود:  دوم این. «. َ َلیِهْم َلْعَنُة اللَّ چـه شـد کـه  ،«َ عْنُهُم اْلَعع اُب   راِلع:یَن فیهعا ؤیَخفَّ

وتعال  بها حیث قب  شفا ته ف   مه، و ق:  کرىه الله تبارکراىة أک»که به قول ألبانی  شفاعت پیامبر
به اصل عذاب تعلق نگرفت؟ آیا بخل از ناحیه ذات الهی بود )سبحان اللـه( کـه بـه  «کىات  ل  الشر

بـود؟ العیـاذ باللـه ازچنـین  که بخل از سوی پیامبر کرامت شفاعت مقبوله کرده بود. یا این پیامر
 شفاعتش را قبول کند و آن حضرت اقدام نکند.  نسبتی، که خداوند

اُغـهُ »در دو حدیث بخاری و یک حدیث مسلم از ابوسعید ُخدری، تعبیر  .3 م  ْنـُه دع ی مع آمـده و « یْغلع
جوشاند. و ایـن بـدین معنـی  گیرد مغز او را می بیانگر این است آتشی که تا ساق پای ابوطالب را فرا می

ها گویای عـدم صـدور چنـین  ست، پس تخفیف در چیست؟ همه ایناست که تمام وجود وی معّذب ا
 روایاتی است.

تـوان  با توجه به آنچه گفته شد، آیا سزاوار است که صحیحین را تالی تلو قرآن بدانیم؟ چگونه می .8
َىعا أررُجعه الشعیخان أ نع  »انـد:  پذیرفت که این دو کتاب برترین کتاب بعد از قـرآن باشـد، کـه گفته

: 0770جـزری،  )ابن«. تعاِب اللعه تععال کتعابن بععَ: کو ىسلم ف  َحمیَمیهَما اللَّ ین َسما أحّا البخارن 
«. تعاب اللعهکتعاب بعع: کحعمیا البخعارن أحعا »(، یا در خصوص بخاری گفتـه شـده اسـت: 0/65
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ُ  ِىعن کتعاِب َىا ِکتاب  َبعِ: ِکتاِب اللِه أنَفع»(. و یا دربارۀ موطأ مالک گفته است: 0/00: 0017ملقن،  )ابن
 «.َىالک بن أن 

مظفر، قرطبی و ابوزهره قائل بـه  سّنت، از جمله ابن چه شد برخی از دانشمندان اهل با توجه به آن .7
همه اخبار ضحضاح خبر واحد اسـت. »نویسد:  مظفر دربارۀ این روایات می ایمان ابوطالب هستند. ابن

توانـد بـا دتئـل قطعـی عقلـی و نقلـی  و نمی شـود و چون خبر واحد علم آور نیست، چیزی ثابت نمی
که بیگانگـان را بـه هـدایت  توان قبول کرد که پیامبر چگونه می»افزاید:  وی سپس می«. معارضه کند

هـا دارد، خداونـد دعـا و آرزویـش را  خواند، و نسبت به بستگان خود دغدغه بیشتری بر اسالم آن فرامی
 - 0/001: 0075مظفـر،  )ابن« افع وی بود، اجابت نکنندنسبت به ابوطالب که حامی آن حضرت و مد

008 .) 
چه ما اسـتنباط کـردیم، جنـاب ابوطالـب مشـرک  نویسد: بر اساس آن ابوزهره در این زمینه می .05

نیست، زیرا مشرک کسی است که اصنام را پرستش کند، و برای خدا در ذات، افعال، اقوال شریک قـرار 
های ابوطالب دتلت بر بطالن پرستش بت دارد، و من به این دلیـل میـل  گیری دهد. در حالی که موضع

سـّنت اسـتغفار بـرای ابوطالـب را جـائز  دارم اگر شایسـته باشـم بـرایش اسـتغفار کـنم ]در حـالی اهل
 افزاید: اصاًل ابوطالب کافر نبود.  دانند[. وی سپس می نمی

کنـد کـه ایـن احادیـث، سـاخته و  رهنمون میهای سندی و دتلی محققان را به این سو،  مجموع بررسی
است، و چون نتوانستند بـا ایـن  پرداخته دست حاکمان جور و جفا، برای فروکاستن از شخصیت امام علی

خورشید درخشان بیش از این مقابله کنند، پدر بزرگواشان را هد  قرار داده و در ایمان وی ایجاد تردید کردنـد 
 و ابوسعید خدری نسبت دادند، تا کمتر مورد شک قرار گیرد.  عباس و آن را به کسی چون ابن

نتیجه
اسحاق در سیره مطرح و سپس  حدیث ضحضاح، پس از رفع موانع نقل حدیث، ابتدا توسط ابن .0

 سّنت راه یافته است. به سائر منابع حدیثی، تاریخی، تفسیری و کالمی اهل
ت، هـم بـه لحـا  سـند ضـعیف حدیث ضحضاح که مهمترین مستند عدم ایمان ابوطالب اس .1

نیست و هم از جهت دتلت در درون خـود بـا  است، هم به لحا  فصاحت شایسته شأن پیامبر
 ند.ا یکدیگر متهافت و با آیات قرآن متعارض

بودن آن، دست به دامان جعـل    واضعان حدیث برای توجیه ادعای خود در ضحضاح و استعاری .7
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 نسبت دادند. ناشایست را به پیامبراحادیث دیگری زدند و ناشیانه سخنی 
سّنت در کنار علمای شیعه قائل به ایمان ابوطالب هستند، و روایـات  بسیاری از دانشمندان اهل .0

دانند که توان رویاروئی با ادلـه قطعـی عقلـی و نقلـی مثبـت  معرو  به ضحضاح را نهایتًا آحاد می
 ایمان ابوطالب را ندارد.

ن ااست. گواهـ ایمان ابوطالب، فروکاستن از شخصیت امام علی راز آشکار و نهان تردید در .0
بـا ایجـاد تردیـد و تشـکیک در فضـائل آن حضـرت  طالب برخورد نادرست با خود علی بن ابی

 است.
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 144-911:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 از نگاه فریقین کنکاشی در حدیث ضحضاح

 محمد فاکر میبدی

:منابع
نخسـتین ترجمـه گروهـی قـرآن رضایی اصفهانی، محمد علی و همکـاران، ترجمه قرآن،  .0

 ش0780دار الذکر،  :کریم، قم
تم، عبد الرحمن بن محمد بن إدریـس، الجـرح و التعـدیل، بیـروت: دار إحیـاء أبی حا ابن .1

 ق.0130التراث العربی، 
الحدید، عبد الحمید بـن هبـة اللـه، شـرح نهـ  البالغـة تصـحیح ابـراهیم محمـد  ابی ابن .7

 ق.0050الله المرعشی النجفی، تبة آیةکابوالفضل، قم: م
ار، بیـروت: کـر والمغازی، تحقیق: سهیل زتاب السیکإسحاق/ اسحاق، محمد، سیرة ابن ابن .0

 ق.0778ر، کدارالف
تبـة النینـوی الحدیثـة، کاشعث، محمد بن محمد، الجعفریات )امشعثیات(، تهـران: م ابن .0
 تا. بی

تائـب و ُمظهـر کجزری، شمس الدین محمد بن محمد، مناقب امسد الغالب ُممـزق ال ابن .6
طالـب، تحقیـق: طـارق طنطـاوی،  علـی بـن أبیالحسن  العجائب لیث بن غالب أمیرالمؤمنین أبی

 م.0770تبة القرآن، کمجا،  بی
عبداللـه قاضـی، بیـروت:    ون، تحقیـق: کجوزی، عبدالرحمن بن علی، الضعفاء والمترو ابن .3
 ق.0056تب العلمیه، کدارال
ین، تحقیـق: کالمتـرو الضـعفاء و حبان دارمی، محمد، المجـروحین مـن المحـدثین و ابن .8

 ق.0776دارالوعی،  :زاید، حلب محمود إبراهیم
حجر عسقالنی، أبو الفضل أحمد بن علی، تعریف اهل التقدیس بمراتـب الموصـوفین  ابن .7

 ق.0057تبة المنار، کم :بالتدلیس/طبقات الُمدّلسین، تحقیق: عاصم بن عبدالله القریوتی، عمان
ت: مؤسسـة حجر عسقالنی، أبو الفضل أحمد بن علی، تحریر تقریب التهـذیب، بیـرو ابن .05

 ق.0003الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، 
حجر عسقالنی، أبو الفضل أحمد بن علی، لسان المیزان، تحقیق: عبد الفتاح أبو غـدة،  ابن .00

 ق.1551دارالبشائر اإلسالمیه، جا،  بی
عبدالله أحمد بن محمد، العلـل و معرفـة الرجـال، تحقیـق: وصـی اللـه بـن    حنبل، أبو  ابن .01

 ق.0011دارالخانی، : ریاض محمد عباس،



 

 

                  Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 122 - 311  
An Exploration of the Hadith of Dhahdhah from the Viewpoint of the Two Major Islamic Sects 

Muhammad Faker Meybodi 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 
329 

ر، قـاهره: کحنبل، أحمد بن محمد، مسـند اإلمـام أحمـد، تحقیـق: أحمـد محمـد شـا ابن .07
 ق.0006دارالحدیث، 

خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العـرب والبربـر و مـن  ابن .00
 ق.0058ر، کبر، تحقیق: خلیل شحاده، بیروت: دارالفکعاصرهم من ذوی الشأن ام

خلکان، شمس الدین أحمد بن محمـد، وفیـات امعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، تحقیـق:  ابن .00
 تا. إحسان عباس، بیروت: دار صادر، بی

بری، تحقیق: محمـد عبـد القـادر عطـا، کعبدالله محمد بن سعد، الطبقات ال   سعد، أبو  ابن .06
 ق.0005تب العلمیة، کبیروت: دارال

م والمحیط امعظم، تحقیق: عبـد الحمیـد کعلی بن إسماعیل، المح سیده، أبو الحسن ابن .03
 ق.0010تب العلمیة،کهنداوی، بیروت: دارال

امل فی ضعفاء الرجال، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود کعدی جرجانی، ابواحمد، ال ابن .08
 ق.0008تب العلمیة، کو علی محمد معوض، بیروت: ال

یبه،  ابن .07  ق.0008تب العلمیة، کون امخبار، بیروت: دارالعبدالله بن مسلم، عی   ُقت 
عـدی،  امـل تبنکقیسرانی/مقدسی شیبانی، محمد بـن طـاهر، ذخیـرة الحفـا  مـن ال ابن .15

 ق.0006دارالسلف،  :تحقیق: عبد الرحمن فریوائی، ریاض
مظفر/بدرالدین رازی، أحمد بن محمد، مباحث التفسیر، تحقیـق: حـاتم بـن عابـد بـن  ابن .10

 ق.0075نوز إشبیلیا، ک ن:شی، عربستاعبدالله قر   
امـل قصـار، کمحرز، تحقیق: جزءاول محمـد  معین، یحیی، معرفة الرجال، به روایه ابن ابن .11

 ق.0050مجمع اللغه العربیه،  :دمشق
ملقن، سراج الدین عمر بن علی بن أحمد، التوضیح لشرح الجامع الصـحیح، تحقیـق:  ابن .17

 ق.0017دارالنوادر،  :تراث، دمشقدارالفالح للبحث العلمی و تحقیق: ال
 ق.0000رم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، کمنظور، محمد بن م ابن .10
 ق.0010ر العربی، ک، قاهره: دارالفابوزهره، محمد بن احمد، خاتم النبیین  .10
اتیـب امئمـة علـیهم السـالم، تحقیـق: مجتبـی فرجـی، قـم: کاحمدی میانجی، علـی، م .16

 ق.0016دارالحدیث، 
، محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل فـی تخـری  أحادیـث منارالسـبیل، إشـرا  زهیـر ألبانی .13
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 ق.0050تب اإلسالمی،کبیروت: الم الشاویش،
 :ألبانی، محمد ناصر الدین، سلسلة امحادیث الصحیحة و شیء من فقهها و فوائده، ریاض .18

 ق.0000 تبة المعار  للنشر و التوزیع،کم
الهدایة واإلرشاد فی معرفة أهل الثقة والسداد، تحقیـق: بخاری کالباذی، أحمد بن محمد،  .17

 ق.0053عبدالله اللیثی، بیروت: دارالمعرفة،    
و  بخاری، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللـه .75

 ق.0011سننه و أیامه، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 
دائـرة  :بیر، اشرا  محمد عبد المعید خان، حیدرآبادکإسماعیل، تاریخ بخاری، محمد بن  .70

 تا. المعار  العثمانیة، بی
، تحقیق: مهدی عبـد الـرزاق، بیـروت: دار إحیـاء  بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل .71

 ق.0015،  التراث العربی
ردی خراسانی(، احمد بن حسین، اتعتقاد والهدایة إل .77 ْوجع ی سبیل الرشاد علـی بیهقی )ُخْسر 

اتـب، بیـروت: داراآلفـاق الجدیـده، کمذهب السلف وأصحاب الحدیث، تحقیـق: أحمـد عصـام 
 ق.0050
جوهری بصری، احمد بن عبد العزیز، مقتضب امثر فی النّه علی امئمـة اإلثنـی عشـر،  .70

 تا. تحقیق: و تصحیح نزار منصوری، قم: انتشارات طباطبایی، بی
، الصحاح/تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیـق: عطـار احمـد جوهری، اسماعیل بن حماد .70

 ق.0736عبد الغفور، بیروت: دارالعلم للمالیین،
ر أحمـد بـن علـی، تـاریخ بغـداد، تحقیـق: بشـار عـواد معـرو ، کـخطیب بغدادی، أبو ب .76

 ق.0011دارالبشائر اإلسالمیه، 
تحقیق: علی محمـد ذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد، میزان اتعتدال فی نقد الرجال،  .73

 ق.0781بجاوی، بیروت: دارالمعرفة للطباعة والنشر،
ین وخلـق مـن المجهـولین کذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد، دیوان الضعفاء والمتـرو .78

  ق.0783تبة النهضة الحدیثة، کم: هکوثقات فیهم لین، تحقیق: حماد بن محمد امنصاری، م
 ق.0013النبالء، قاهره: دارالحدیث،  ذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد، سیر أعالم .77
 ق.0001راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفا  القرآن، بیروت: دارالقلم،  .05
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اللـه بـن علـی، النـوادر، مصـحح محمـد صـادقی اردسـتانی، قـم:  اشانی، فضلکراوندی  .00
 تا. ، بی تابکدارال

 ق.0000 ارالمعرفة،یم/تفسیر المنار، بیروت: دکرضا، محمد رشید، تفسیر القرآن الح .01
تـب کزمخشری، محمود بن عمر/جار الله، الفائق فی غریب الحدیث و امثر، بیروت: دارال .07

 ق.0003العلمیة، 
، )صـلة تـاریخ الطبـری لعریـب بـن سـعد کطبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل والملو .00

 ق.0783القرطبی(، بیروت: دارالتراث، 
بادالله و علی احمد ناصح، قـم: دارالمعـار  طوسی، محمد بن الحسن، الغیبة، تحقیق: ع .00

 ق.0000اإلسالمیة، 
عصامی مکی، عبد الملک بن حسین، سمط النجوم العوالی فـی أنبـاء اموائـل و التـوالی،  .06

 ق.0007تب العلمیه، کتحقیق: عادل أحمد عبد الموجود و علی محمد معوض، بیروت: دارال
سیر القـرآن المجیـد، تحقیـق: أحمـد فاسی صوفی، أحمد بن محمد، البحر المدید فی تف .03

 ق.0007ی، کعبدالله قرشی، قاهره: ناشر حسن عباس ز
قسطالنی قتیبی، أحمد بن محمد، بن أبی إرشاد الساری لشـرح صـحیح البخـاری، چـاپ  .08

 ق.0717بری اممیریة، کالمطبعة ال :هفتم، مصر
حمد فـؤاد ح مسلم/المسند الصحیح، تحقیق: میقشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صح .07

 تا. بی عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی،
قمی، علی بن ابراهیم، تفسـیر قمـی، محقـق طیـب موسـوی جزایـری، چـاپ سـوم، قـم:  .05

 ق.0767دارالکتاب، 
 ق.0005، قم: دارالذخائر،  عبدالله   نز الفوائد، تحقیق: نعمة کی، محمد بن علی، کراجک .00
تحقیـق: علـی اکبـر غفـاری و محمـد آخونـدی، تهـران: افی، کلینی، محمد بن یعقوب، ک .01

 ق.0053تب اإلسالمیه، کدارال
مجلسی، محمد باقر، بحار امنوار، تحقیق: جمعی از محققان، بیروت: دار إحیـاء التـراث  .07

 ق.0057،  العربی
ر، کـدارالف :مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جـواهر القـاموس، بیـروت .00
 ق.0000
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امل فی الضعفاء، تحقیق: أیمن بـن عـار  دمشـقی، کمد بن علی، مختصر المقریزی، أح .00
 ق.0000تبة السنة، کقاهره: م

رُجمـان  .06 بـر امّمـة وت  موسوی خرسان، سید محمد مهدی، موسـوعه عبداللـه بـن عبـاس ح 
 تا. مرکز اتبحاث العقائدیه، بی :القرآن، نجف اشر 

لطهارة، تقریر سید محمدمهدی موسوی تاب اکموسوی خویی، سید ابوالقاسم، فقه الشیعة/ .03
 ق.0008،  خلخالی، چاپ سوم، قم: مؤسسه آفاق

إحیـاء آثـار إمـام   مؤسسـ :موسوی خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة اإلمام الخـوئی، ایـران .08
 ق.0008خوئی، 

فـر أبـی طالـب(، کموسوی، فخار بن معد، إیمان أبی طالب )الحجـة علـی الـذاهب إلـی  .07
 ق.0005دار سید الشهداء للنشر،  : وم، قمتحقیق: محمد بحرالعل

، تحقیـق: مؤسسـة  الوسـائل و مسـتنبط المسـائل کنوری، حسین بن محمـدتقی، مسـتدر .65
 ق. ،0058البیت ، قم: مؤسسة آلالبیت آل

ف، أخبـار القضـاة، تحقیـق: و تعلیـق و تخـری  عبـد العزیـز  .60 ل  وکیع بغدادی، محمد بن خ 
 ق.0766بری،کاریة التبة التجکالم :مصطفی المراغی، مصر


