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مقدمه
از روایتتات بستتیاری کتته از ائمتته اطهتتار نقتتل شتتده ،آشتتکار متتیگتتردد ،گریستتتن ،گریانتتدن و
خود را به گریه واداشتن ،در سوگ اهلبیت ،پاداشهایی عظیم دارد و مایهی دستتیابی بته
رحمت الهی ،سعادتمندی ،و دختول در بهشتت جاو یتدان میشتود .یکتی از مهتمتترین ایتن
احادیتتث ،روایتتت ّریتتان بتتن شتتبیب از امتتام رضتتا(ه) استتت کتته بیتتانگتتر ستتخنان حتتترت،
پیرامتتون عظمتتت متتاه محتترم ،حادثتته عاشتتورا و فتتتل و ثتتوا ِ گر یتته و عتتزاداری بتترای امتتام
حسین(ه)است.
در این نوشتار بیان میداریم ضترورتی بترای کشتف وثاقتت ایتن روایتت وجتود نتدارد ،ز یترا
مفتتاد احادیتتث متتن بلتتغ در روایتتات عتتزاداری نیتتز قابتتل صتتدق استتت و از طتتر دیگتتر روایتتات
ّ
سوگواری ،در حد تواتر اجمالی ذکر شده به گونهای که مجال هیچگونه انکار ی در سندیت
آنها پیدا نمیشود .در نهایت بته بیتان وثاقتت رجتال ایتن حتدیث پرداختته و بتا ارائته و نقتد
دیدگاههای مختلف ،پیرامون محتوای این حدیث ،نظریهی صحی را بیان نمودهایم.

 .1بررسی سند و اعتبار روایت ّریان بن شبیب
 .1.1بی نیاز ی این روایت از کشف وثاقت
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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بیش از بیان وثاقت و اعتبار ایتن روایتت ،بایتد دیتد آیتا ضترو رتی بترای کشتف وثاقتت ایتن
روایت وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ذکر مقدمهای الزم است.
در مکتتتب شتتیعه ،قاعتتدهی فقهتتی وجتتود دارد بتته نتتام قاعتتده «متتن بلتتغ» 1یتتا «تستتام در
ادلهی سنن» .پشتوانهی اصلی این قاعده ،احادیث معتبر 2و صحیحی است کته از ستوی
 .1دلیل مشهور شدن این قاعده به قاعده من بلغ به دلیل آغتاز شتدن بستیاری از ایتن احادیتث بتا عبتارت «متن
ّ
بلغتته »...استتت.به نمونتتهای از ایتتن احادیتتث در اصتتول کتتافی اشتتاره مینمتتاییم :عت ْتن ُمحمت ِتد بت ْت ِن مت ت ْروان قتتال
ُ
ّ
ْ
ْ
ُ ُ
ّ
ُ
ُ
اهلل علی عم ٍل فع ِمل ذ ِلک العمل ال ِتماس ذ ِلک الثوا ِ أو ِتی ُه و
س ِم ْعت أبا ج ْعف ٍر(ه) یقول م ْن بلغه ثوا ٌ ِمن ِ
ْ
ُ
ُ
ِإ ْن ل ْم یک ِن الح ِدیث کما بلغ ُه؛ متحمد بن مروان گوید :شنیدم امام صادق(ه) فرمود :کسی که ثوا بر عملی
از خدا به او برسد و آن عمتل را بته امیتد آن ثتوا انجتام دهتد ،بته او متیدهنتد ا گتر چته حتدیث چنان کته بته او
رسیده نباشد( .کلینی1407 ،ق ،ج ،87: 2ح )1
 .2در زمینتته احادیتتث «متتن بلتتغ» پتتنج روایتتت بتتا متتتمون تقریبتتا مشتتابه وجتتود دارد .کتته دو روایتتت آن در کتتتا



اک ر عالمان پذیرفته شده و کسی در اعتبتار و صتدور آنهتا خدشتهای وارد ندانستته استت،
ّ
البته در تفسیر و تبیین مفاد آنها وجوه گوناگونی بیان شتده استت (رک :بتاقری1382 ،ش،
ش.)37 :5
محتتواح اخبتتار متن بلتتغ ایتن استت کتته چنتتانچته حتتدیثی کتته در بردارنتدهی ثتتوابی بتتراح
انجام یا ترف عملتی استت بته کستی برستد و او بتراح نیتل بته آن ثتوا  ،بته مقتتتاح حتدیث
عمل کند ،پاداش آن به وح داده میشود ،هر چند حتدیث ،آن گونته کته نقتل شتده ،نباشتد
(رک :کلینی1407 ،ق ،ج.)87 :2

ّ
آقتتا بتتزرگ تهرانتتی ،برختتی نگاشتتتههتتا را در بتتا «تستتام در ادلتته ستتنن» بیتتان نمتتوده کتته

دانشمندانی چون میرزای قمی و شیخ انصاری ،از مؤلفان این دسته رسالههتا هستتند .بنتا
ّ
بتته نظتتر وی ،بستتیاری از عالمتتان شتتیعه ،از قبیتتل عالمتته حلتتی ،شتتهید اول و شتتیخ بهتتایی
براساس قاعدهی تسام فتوا دادهاند(آقابزرگ تهرانی1983 ،م ،ج.)173:،4
ّ
شیخ انصاری ،در رستاله «التستام فتی ادلتة الستنن» ایتن گونته اظهتار نظتر نمتوده استت:
ّ
«وهذه اِلخبار مع ّ
صحة بعتها ّ
غنیة عن مالحظة سندها لتعاضدها وتلقیها بتالقبول بتین
را تقو یتتت متتی نماینتتد ،و از ستتوی دیگتتر همتته بزرگتتان ایتتن روایتتات را پذیرفتتتهانتتد( .انصتتار ی،
1414ق)143 :
ّ
آیتت اهلل ختتوئی ،در مصتباح االصتتول در بتاره احادیتتث «متن بلتتغ» متینویستتد« :التتکلم فتتی
ستتند هتتذه الروایتتات غیتتر الزم اذ منهتتا متتا هتتو صتتحی متتن حیتتث الستتند»؛ صتتحبت کتتردن
پیرامون سند این روایات الزم نیست؛ زیرا در بین آن روایات ،حدیث صحی الستند وجتود
دارد( .خویی1376 ،ق ،ج)318 :2

از این احادیث میتوان استفاده کترد کته در محتدوده ستنن و مس ّ
تتحبات ،ستختگیتری

الکافی ،یک روایت در ثوا اِلعمال و دو روایت دیگر در المحاسن برقی آمده است .همچنین ایتن روایتات
ّ
ّ
در کتا اقبال االعمتال س ّتید بتن طتاوس ،عتدد التداعی ابتن فهتد حلتی ،وستائل الشتیعة شتیخ ح ّتر عتاملی; و
بحاراِلنوار مجلسی; آمده است .سند برخی از این روایات بسیار نیکو استت :راو یتان روایتت در کتافی ،ثتوا
االعمال و محاسن ،همه از ثقات و بزرگان ّ
تشیعاند( .رک :باقری1382 ،ش ،ش)37 : 5
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سندی الزم نیستت .البتته ایتن نکتته قابتل ّ
توجته استت کته متواردی کته دروغ بتودن و بتدعت
بودن عمتل ،ثابتت باشتد ،قطعتا مشتمول روایتت نیستت ،و بته ایتن شتکل ایتن احادیتث هرگتز
نمیتواند پشتوانه قبول روایات جعلی بشود.

شتتیخ بهتتایی ،نوشتتته استتت :متتورد تطبیتتق احادیتتث «متتن بلتتغ» جتتایی استتت کتته ظت ّتن بتته
کذ نباشد گرچه ّ
ظن به صدق بتا توجته بته احادیتث متن بلتغ الزم نیستت( .شتیخ بهتایی،
1374ش)387 :
ّ
بستتیاری از عالمتتان شتتیعه ،از قبیتتل عالمتته حلتتی ،شتتهید اول ،شتتیخ بهتتایی و همچنتتین
اک ر اصولیون متأخر امامی درکتا هتای ختود ،بته احادیتث «متن بلتغ» پرداختته و بتر استاس
آن فتتتوا دادهان تتد( .رک :کاش تتف الغطتتاء1379 ،ش43:؛ آخونتتد خراستتانی1409 ،ق352 ،؛
شیخ بهایی)388 :1374 ،

بنتابر نتیجتتهگیتری از احادیتتث«متتن بلتغ» در موضتتوه عتتزاداری ،ستختگیتتری ستتندی الزم
نیست .لذا اگر شخصی با توجه به حدیث ّریان بن شبیب ،به قصد قربتت و رجتا عتزاداری

کنتتد ،ثتتوا

آن عمتتل بتته او میرستتد ولتتو ایتتنکتته شتتخص ،ستتند حتتدیث را بررستتی نکتترده و

حدیث از غیر معصوم صادر شده باشد.

 .2.1تواتر اجمالی روایات عزاداری و اعتبار آن
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395

در روایتات گستتتردهای ،مشتتاهده متتینمتتاییم امامتتان اهتتلبیتت بتترای مصتتیبتهتتای وارد

ّ
خامس آل عبا(ه) ،به حد تواتر اجمالی رسیده است.
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(فراهی ت تتدی1409 ،ق ،ج132 :8؛ اب ت تتن منظ ت تتور 1414،ق ،ج )276 :5و در اص ت تتطالح اه ت تتل

شده بر خود ،عزا به پا کرده و دعوت به برپایی سوگواری نیز نمودهاند .به نظتر نگارنتده حتتی

اگر مجرای اخبار من بلغ را در موضوه عزاداری ،قبول نداشته باشیم ،بازهم از بررستی ستند
روایت « ّریان بن شبیب» بی نیازیم چترا کته روایتات پیرامتون عتزاداری بتر معصتومان ،بته و یتده
تواتر در لغت از ریشه «وتر» بته معنتا پتی در پتی و پیوستته ،یتا یکتی پتس از دیگتری استت.

حتدیث ،بیتتانگر گتزارش ز یتتاد یتتک خبتر استتت ،بتته صتورتی کتته از طر یتتق آن اطمینتان بتته خبتتر

حاصتل شتود .خبتتری کته از ایتن ویدگتتی برختوردار استتت ،متتوا ِتر نامیتده میشتتود ،گتویی ایتتن

خبر پی درپی آمده است ،یا متواتر خوانده میشود ،به این معنا که پی درپی گتزارش شتده

است( .فتلی1414 ،ق)71 :

خبر متواتر در تعریفی دیگر ،روایتی است که سلسله راو یان آن تا معصوم(ه) در هر طبقه

به تعدادی باشد که امکان توافق عمتدی آنهتا بتر نستبت دادن دروغ بته معصتوم(ه) بته طتور
عادی محال باشد و خبر آنها موجب علم و یقین به متمون حدیث گردد( .شتهید ثتانی،
بیتا62 ،؛ سبحانی1412،ق)36 :
ّ
ّ
وقوه یقین در متواترات ،از نظر همه دانشمندان و محدثان ،مسلم است و به تعبیر شیخ
طوستتی ،شتتک ورز یتتدن نستتبت بتته حصتتول علتتم از طر یتتق خبتتر متتتواتر ماننتتد شتتک کتتردن
سوفسطائیان درباره وجود جهان است( .طوسی1403،ق ،ج )1:243
بیشتتر اندیشتمندان ،خبتر متتواتر را بته لفظتی و معنتوی تقستیم کردهانتد .در متتواتر لفظتی،
گتتزارشگتتران متتتمونی را در قالتتب یتتک لفتتا گتتزارش میدهنتتد ،امتتا در متتتواتر معنتتوی یتتک
متمون در قالب کالمهای مشتابه بتا الفتا مختلتف بیتان میشتود .بترای متتواتر لفظتی ،بته
بخش تتی از ح تتدیث غ تتدیر و ح تتدیث ثقل تتین مث تتال زدهان تتد( .عتتتر1412،ق  )406:ش تتجاعت

در یک دسته بندی دیگر ،خبر متواتر به دو قسم تواتر تفصیلی و اجمالی تقسیم میشود.
متتتواتر تفصتتیلی ،همتتان دو قستتمی استتت کتته در تتتواتر لفظتتی و معنتتوی بیتتان شتتد .متتراد از
متواتر اجمالی آن است که گاه مجموعهای از اخبار آحاد نقتل میشتود کته بتا در نظتر گترفتن
شتترای گونتتاگون ،علتتم اجمتتالی ایجتتاد میشتتود بتته ایتتن کتته بتته طتتور عتتادی نبایتتد همتته آن
روایتها دروغ باشد.
ظتاهرا اول کستتی کتته از ایتن اصتتطالح ،استتتفاده نمتتود ،آخونتد متتال محمتتدکاظم خراستتانی
استت .وی در کتتتا

ختتود ،حاشتتیه رستتائل شتتیخ انصتتاری ،در اثبتتات حجیتتت خبتتر واحتتد

ایتن اصتطالح را بته کتار بترده و بیتان متیدارد« :چنتتانچته اشتکال شتود بتر استتدالل بته اخبتتار
حجیتتت خبتتر واحتتد بتته ایتتنکتته ایتتن روایتتات ختتالی از تتتواتر لفظتتی و معنتتویانتتد ،در پاستتخ
میگویم این روایات توا تر اجمالی دارند ،به این معنا کته ز یتادی آنهتا ستبب قطتع بته صتدور
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حترت علی(ه) نیتز مثتال بتارز متتواتر معنتوی استت( .میترزای قمتی1378،ش ،ج)426 :1
تواتر معنتتوی گتتاه تتت ّتمنی و گتتاه
توجتته بتته ایتتن مطلتتب نیتتز ضتتروری استتت کتته داللتتت خبتتر متت ِ
التزامی است( .همان)428 :

75

یکی از آنها میگردد و همین مقدار کافی است(آخوند خراسانی ،بیتا.)70:
میتترزای قمتتی ،نیتتز بتته ارائتته فتترضهتتای مختلتتف در بتتاره تتتواتر معنتتوی پرداختتته کتته بتته نظتتر
میرسد برخی از آن فرضهتا  -مثتل فترض ستوم و پتنجم  -بتر اصتطالح متتواتر اجمتالی قابتل
تطبیتق استت( .میترزای قمتی1378،ش ،ج )426 :1نتیجتهی رجتالی پتذیرش اخبتار متتتواتر
ایتتن استتت کتته در ایتتنگونتته احادیتتث ،بتتر ختتال ستتایر روایتتات ،ویدگتتیهتتای راوی ،از جملتته
ضعف او ،مانع از قبول آن نمی گردد و بنابراین ضعف سند برختی از روایتات متتواتر ،اعتبتار
آنها را مخدوش نمی کند( .قاسمی1422 ،ق.)151 :
آی تتت اهلل ابوطال تتب تجلی تتل ،در مص تتاحبه ای روش رج تتالی اس تتتاد خ تتود ،عالم تته س تتید
محمدحسین بروجردی را اینگونه بیان متیدارد « :عالمته بروجتردی ،بترخال آنچته فعتال در
میتتان فقهتتا معمتتول شتتده استتت کتته روایتتات را متتیآورنتتد و جتترح و تعتتدیل کتترده و برختتی را
پذیرفته و بعتی را رد میکنند ،سبک خاصی در استنبا داشتند .ایشان به همه روایات
نظر میکردند و بیشتر بر این نکته تاکید مینمودند که درباره یک مطلتب ،چنتدین حتدیث
وجود دارد .تعدد احادیث نسبت به مطلبی ،موجب اعتماد میشود .گاهی روایات به حد
تتتواتر متتیرستتد کتته افتتاده قطتتع متتیکنتتد و زمتتانی بتته حتتد تتتواتر نمتتیرستتد ،بلکتته موجتتب وثتتوق
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می شود که معیار در حجیتت خبتر ثقته هتم ،همتان وثتوق استت .وثتوق از هتر جتا کته حاصتل
ّ
شود حجیت دارد .تعتدد و ک ترت نقتل حتدیث بته تنهتایی افتاده وثتوق متیکنتد .لتذا ستبک
ایشتتان ایتتن بتتود کتته در هتتر مستتالهای روایتتات را شتتمارش متتیکردنتتد و بعتتد از آن روایتتات را بتته
همدیگر ارجاه میدادند»( .صافی گلپایگانی1373 ،ش ،ش )213 :1آیت اهلل ابوطالب در
ادامتته ،اقستتام تتتواتر 1را از دیتتدگاه عالمتته بروجتتردی ،نقتتل نمتتوده و در تعر یتتف قستتم چهتتارم آن
 .1اقسام تواتر به نقل از آیت اهلل بروجردی; :یکی از آنها تواتر لفظی است .تواتر لفظی ،تواتری است که یتک لفتا
معینی از امام(ه) در یک جلسه صادر شده باشد؛ مثال در فالن روز و فالن ساعت در محتل غتدیرخم رستول
خدا(ص) پیش جماعتی حدیث غدیر را افاده فرمود .این ی ک قسم تواتر است .نوه دیگر تواتر ،باز تواتر لفظی
است یک لفا معینتی را متتواترا نقتل متی کنیم امتا نته در یتک جلسته ،آنچته از روایتات اهتل ستنت بته دستت
آورده ام حترت رسول(ص) حدیث ثقلین را سه بار در امتاکن مختلتف بتا فاصتلههای زمتانی فرمتوده استت.
آخرین بار زمانی بود که میخوا ست با امت وداه کند .برای آخرین بار به مسجد تشریف بردند آنجا حدیث
ثقلتتین را بتتاز تکتترار فرمودنتتد :ایتتن هتتم یتتک ستتنخ تتتواتر استتت ،کتته صتتدور ایتتن حتتدیث را ولتتو بتته طتتور اجمتتال از



بیان میدارد« :قسم چهارم ،تواتر اجمالی آن است کته همته ایتنهتا یتک معنتا هتم نیستتند و
هتتر کتتدام معنتتایی دارنتتد ولتتیکن وقتتتی همتته ایتتنهتتا را کنتتار هتتم متتیگتتذاریم یقتتین حاصتتل
میگردد که بعتی از ایتنهتا از امتام صتادر گردیتده استت و آنمقتدار مشترکشتان بته تتواتر نته
خصوصیاتش ثابت میشود .این سنخ از تواتر را زیاد داریم»( .همان)

با توجه به مطالب بیان شده ،شایسته است بدانیم در کتا شتریف «کامتل الز یتارات»،
(اب تتن قولو ی تته قم تتی1356،ق107 ،104 ،99 ،93 ،88 ،83 ،80 :و  ،)108در کتتتا

ده ب تتا

«عوالم العلوم» ،بیست و یک بتا

(بحرانتی اصتفهانی1413،ق،474 ،472 ،466 ،455 :

 ،)543 ،525،536 ،510 ،505 ،503 ،499 ،489،496 ،488 ،481در کت ت تتا «وس ت تتائل
الشتتیعه» ،دو بتتا

دو بتتتا
بتا

(حتتر عتتاملی1409 ،ق ،ج502 :14و  ،)594کتتتا «مستتتدرک الوستتائل»

(نتتتوری1408 ،ق ،ج ،)386 :312 ،10کتتتتا «جتتتامع احادیتتتث الشتتتیعه» ،چهتتتار

(بروجتردی1386،ش ،ج ،)564 ،561 ،457 :12مر بتتو بته عتتزاداری امتام حستتین(ه)

بوده و هربا

آن ،حا وی چندین روایت است .به عنتوان نمونته بتا ستی و چهتارم از جلتد

چهل و چهارم کتا شریف «بحاراالنوار» با عنوان « ثوا

ثتتوا

المتتأتم یتوم عاشتتوراء» ،حتتاوی  38حتتدیث استتت کتته فقت در بیتتان

و فتتتیلت عتتزاداری استتت(رک :مجلستتی1403 ،ق ،ج ،278 :44ج ،220 ،201 :45

.)242 ،233

همچنتتین در پایتتاننامتتهای کتته بوستتیله آقتتای محمتتدعلی همتتتی ،بتته نگتتارش در آمتتده،

احادیتتث گر یتته بتتر امتتام حستتین(ه) از کتتتا

بحتتاراالنوار بتتا

 41جلتتد  45بررستتی ستتندی و

دالیلی شده است که از مجموه  58حدیث ،تعتداد  36حتدیث مستند و  5حتدیث مرستل

است .از مجموعه  139نفر راوی  81نفر موثق و  46نفر مجهول و  5نفتر عتالی و  4نفتر مهمتل

استتتت( .همتت تتی1379 ،ش )45 ،محققت تتان و کارشناست تتان روایت تت و حتتتدیث ،بتتته ختتتوبی
حترت رسول(ص) ثابت می کند .بته طتور مستلم در یکتی از ایتن سته بتار ایتن مطلتب را فرمتوده استت .قستم
سوم ،تواتر معنوی است .تواتر معنوی این است که یک حکم را متواترا نه از یک امام ،بلکه از امامان مختلف
نقل می کنند .این حکم در جلسات و تواریخ و عبارات و الفا مختلف نقل می گردد .ولی وقتی همته ایتن
هتا را در کنتار هتتم می گتذاریم اصتتل صتدور مطلتتب از معصتوم(ه) قطعتی میشتتود .قستم چهتتارم تتواتر اجمتتالی
است(رک :صافی گلپایگانی ،1373 ،ش.)213 :1

بررسی سندی و دالیلی حدیث « ّریان بن شبیب» پیرامون عزاداری
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متیداننتتد کتته ایتتن روایتات چنتتان گستتترده استتت کتته جتتای هتیچگونتته انکتتار ی نتتدارد .اینتتک
بتته عن تتوان تأ کیتتد بیش تتتر ،تصتتری برخ تتی دانشتتمندان شتتیعه ،پیرامتتون تتتواتر ایتتن روایتتات،

ذکر میگردد:

 .1میرزا ابوالفضل طهرانی (متوفی 1316ق)

اخبار متواتر وارد شده در استحبا

بکاء بر س ّید ّ
الشهداء(ه) و تتذکر ُمصتا

او و ابکتاء

_ گریاندن _ بلکه تباکی یعنی گریه به خود بستن و به جهت اظهار حزن به صورت باکی در
آمدن( .طهرانی 1429،ق)483 :
 .2خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی (متوفی 1359ق)

مخفتی نمانتد کتته آنچته متعتار استتت بته حمتتداهلل در بتالد شتیعه از اقامتته تعز یته و متتاتم
جنا س ّید ّ
الشهدا (ه) و اجتماه در مجالس و نشر اعالم و نصتب خیتام و تعطیتل استواق
در روز عاشورا و راه افتادن دسته و نوحهگرح و مرثیه خواندن و بکاء و ابکاء و غیتر ایتنهتا از
آنچه در شره ّ
مطهر نهی از آن نشده و محذورح ندارد ،از عبتادات مشتروه و راجت استت و
ثتتوا هتتاح جلی تل و اجرهتتاح جمیتل دارد .ای تن مطلتتب از غایتت وضتتوح ،محتتتاج بتته دلیتل
نیستتت و بتتر ّ
متتبتتع خبیتتر و ناقتتد بصتتیر اخب تتار متتتواتر وارد شتتده بتتر استتتحبا بکتتاء بتتر آن
ّ
حترت(ه) و تذکر مصائب او مکشو است (قمی 1379،ش ،ج.)1059 :2
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 .3عالمه سید عبدالحسین شرف الدین (متوفی 1377ق)

وی پتتس از نقتتل برختتی روایتتات عتتزاداری متتیفرمایتتد :روایتتات صتتحی دیگتتری کتته تتتواتر
معن تتوی دارد در ایت تن زمین تته ب تته م تتا رس تتیده ک تته دالل تتت ب تتر رجحتتان و اس تتتحبا ع تتزاداری
سیدالشهداء(ه) دارد( .شر

الدین1981 ،م)85 :

 .4مرجع عالیقدر آیت اهلل صافی گلپایگانی

ایشان با تعجب از کسانی که درباره استحبا شعائر حسینی ،عتزاداری ،گر یته کتردن و
مانند آن استفتا میکنند ،با اشاره به تالیفات مستقل ،در این زمینه متینویستد :شتما کمتتر
موضوعی پیدا میکنید که این همه روایت درباره آن وارد شتده باشتد؛ ایتنهتا روایتاتی استت
که از زمان اهل بیت ،تا حال راویان مورد اطمینتان و رجتال علتم حتدیث در همتهی قترنهتا،

ّ
نستتلی پتتس از نستتلهتتای دیگتتر همتته آن را نقتتل کتتردهانتتد .ایتتن روایتتات از حتتد تتتواتر هتتم افتتزون
است ،گذشته از آنکه از طریق اهل تسنن نیز نقل شده است( .صدری1390 ،ش)87 :
علمای اهل سنت نیز در کتا های خود ،برخی روایتات عتزاداری را معتبتر دانستته و آن
را نقت ت تتل کت ت تتردهانت ت تتد( .رک :حت ت تتاکم نیشت ت تتابورح ،بت ت تتیتت ت تتا ،ج -176 : 3ج 464 ،4؛ متقت ت تتی
هنتتدی11409،ق ،ج 123: 12؛ ختتوارزمی1367 ،ق ،ج  88 :1و  159و 162و167؛ ابتتن حجتتر
مکی 1965،م 192 :و)193
 .3.1واکاوی سند حدیث ریان بن شبیب

ستتند روایتتت :روی الشتتیخ الصتتدوق فتتی عیتتون اخبتتار الرضتتا(ه) و االمتتالی عتتن استتتاذه
الر ّیتان ْبتن شتبیب قتال :دخ ْل ُ
ُ ّ ْ
اجیلو ْی ِه عن ع ِل ّی ْبن إ ْبر ِاهیم ع ْن أبی ِه عتن ّ
تت
محم ِد ب ِن ع ِل ٍ ّی م ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ّ
الرضا(ه) ...این روایت در اقبال االعمال (ابن طاووس 1409،ق ،ج ،)545 : 2وستائل
ع لی ِ
الشتتیعه (شت تیخ حتتر ع تتاملی1409 ،ق ،ج ،)502 :14بحتتاراالنوار (مجلستتی1403 ،ق ،ج:44

 )286و عوالم العلوم (بحرانی اصفهانی 1413،ق )539 :17 ،نیز نقل شده است.
 .1ثاقت شیخ صدوق:

شخص تیت برجستتته شتتیخ ،آنچنتتان استتت کتته دانشتتمندان معتترو استتالمی  -اعتتم از
شتیعه و ستنی  -هتتر جتا بته نتتام وح رستیده انتد ،ز بتتان بته متدح او گشتتوده و او را بته بزرگتی و بتتا
لقبهاح بلند و عبارتهاح پر معنا نام بردهاند.
شت تیخ طوس تتی ،در کت تتا

رج تتال و فهرس تتت نوش تتته اس تتت« :ص تتادق ،بزرگ تتوار و ح تتافا

احادی تث ،ناقتتد اخبتتار و نستتبت بتته رجتتال دانتتا بتتود .در ب تین دانشتتمندان قتتم شخص تیتی بتته
قدرت حافظه و ز یادح دانش او یافت نشده استت»( .الطوستی1417،ق ،237 ،الترقم 710؛
همو1415،ق ،439 ،الرقم  )6275نجاشی نوشته است :صتدوق ،شتیخ و فقیته متا ،چهتره
معرو شیعیان در خراسان بتود .در ستال  355در ستن جتوانی بته بغتداد ستفر کترد و بزرگتان
آن جا از محتر او استفاده بردند( .النجاشی1416،ق ،389 ،الرقم )1049
محمت تتد بت تتن ادر ی ت تس ،نی ت تز در کتت تتا «ست تترائر» آورده است :دانشتتتمندی بزرگتتتوار و متتتورد

بررسی سندی و دالیلی حدیث « ّریان بن شبیب» پیرامون عزاداری

اینک وثاقت رجال سند حدیث را مورد واکاوی قرار میدهیم:

79

اطمینان ،متخصص اخبار ،ناقد آثار ،عتالم بته رجتال و حتافا بتزرگ حتدیث بتود ،او استتاد
پیشواح ما شیخ محمد بن نعمان ،است( .ابتن بابو یته1361،ش ،مقدمته؛ بته نقتل از قمتی،
1388ش ،ج )22 :2سید ابن طاووس ،او را اینگونه توصیف کرده استت« :شتیخ ابتو جعفتر
محمتد بتن علتی بتن بابو یته ،کستیکته دانتش و درستت کتارح او متورد اتفتاق و در گفتتار متورد
اطمینتتان کامتتل استتت( .همتتان) و ش تیخ استتد اهلل شوشتتترح ،در کتتتا مقتتابس االنتتوار آورده
استتت« :صتتدوق ،رئ تیس محتتدثین ،زنتتده کننتتده استتاس دیتن ،دارنتتده فتتتائل و مکتتارم او و
برادرش به دعاح امام عسکرح(ه) و ولی عصر(ه) به دنیا آمدهاند( .همان)
عالمتته مامقتتانی ،در کتتتا

تنقتی المقتتال نگاشتتته استتت « :محمتتد بتتن علتتی بتتن بابو یته،

متردم از فقاهتتت او و فقهتتا از احادیتث او بهتتره جستتتهانتتد و دانشتمندان از او یتاد کتترده و بتتر او
درود فرستادهاند( ».مامقانی1392 ،ش ،ج )153 :3این توصیفها اختصتاص بته عالمتان
ش تیعه نتتدارد ،بلکتته اندیشتتمندان اهتتل ستتنت نی تز ز بتتان بتته متتدح او گشتتودهانتتد کتته در ای تن
مختصتتر تنهتتا بتته ی تك نمونتته از آن اشتتاره متتیکن تیم؛ خیتتر التتدین زرکلتتی در کتتتا معتترو
«االعالم» مینو یسد« :محمد بن علی بن حسین ،معرو به شیخ صدوق ،مانند او در بتین
اندیشمندان قم ی افت نشده است .در رح اقامت داشت و در منطقه شرق و خراسان مقتام
بزرگی داشت در شهر رح وفات کرد و در همانجا به خاف سپرده شتد و حتدود  300کتتا ،
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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تالیف کرده است»( .زرکلی1389 ،ق ،ج )274 :6
َ
 .2وثاقت «محمد بن علیَ ،ماجیل َویه»

اجیلو ْیت ِه معروفنتتد ّاولتتی« :محمتتد بتتن عبیتتداهلل بتتن
در کتتتا هتتای رجتتال دو شتتخص بتته م ِ
عمران البرقی» و ّ
دومی« :محمد بن علی بن محمد بن عبیداهلل بن عمران البرقتی» .در واقتع

ّاولی ،عموی ّ
دومی است( .خویی1410،ق ،ج)55 :17
اجیلو ْیت ِه ّاول-عمتتو -را بتتا لقتتب « ُبنتتدار» و بتتا صتتفات بتتزرگ اصتتحا ّقمیتتین،
نجاشتتی ،م ِ
ثقه ،عالم و فقیه تعریف متینمایتد( .النجاشتی1416،ق )947 :353 ،امتا ماجیلو ْیت ِه ّ
دوم -
ِ
برادر زاده  -در کتب رجتال ،توثیتق صتریحی نستبت بته عمتو نتدارد .لکتن متیتتوان از ایتنکته
جزء مشایخ صدوق ،بوده بر وثاقت او استدالل کرد ،کما اینکه آیت اهلل خویی ،نیتز بته ایتن

مطلب اشاره فرموده و بیتان داشتته کته صتدوق ،از وی ک یترالنقتل استت( .ختویی1410،ق،

ج)55 :17

آیتتت اهلل شتتبیری زنجتتانی در بتتاره وی فرمتتوده استتت « :صت ّتحت روای تات محمتتد بتتن علتتی

ماجیلو یه ،جاح تردید نیست ،به و یده با توجه به این که وح از مشایخ عمتدهی صتدو بتوده
و در طر یق وح به کتب و روایات بسیارح از راو یتان واقتع استت ،مهتم تتر ین استتاد صتدوق،
پدرش و پس از وح ابتن ولیتد بتوده و از ایتن دو کته بگتذر یم نوبتت بته امثتال محمتد بتن علتی

ماجیلو ی ته میرستتد ،پتتس در وثاقتتت وح تردی تد نیستتت»( .رک :دروس ختتارج فقتته؛ النکتتاح،
درس  331به نقل از سایت رسمی ایشان)
 .3وثاقت «علی بن ابراهیم الهاشمی»

نجاش تتی ،در رج تتال وی را ثق تته ،ثب تتت ،معتم تتد ،ص تتحی الم تتذهب و ...معرفتتی نم تتوده
ّ
است( .النجاشی1416،ق ،260 :الترقم  )680عالمته حلتی و ابتن داود ،نیتز از تعتابیر نجاشتی
ّ
ب تترای او اس تتتفاده نم تتودهانتتتد( .اب تتن داود1392 ،ق237 :؛ الحل تتی1417 ،ق )100 :آیتتتت اهلل
ختتویی ،نیتتز وی را از مشتتایخ کلینتتی ،دانس تتته و برختتی از روایتتاتش را در کتتتا

مینماید(خویی1410،ق ،ج.)213 :11

نجاشی ،در رجال از قول ابوعمر کشی ،نقل متیکنتد :وی از اصتحا

حتترت رضتا(ه)

و شاگرد یونس بن عبدالرحمن بوده و اصحا شیعه در مورد وی گویند که او اولین کستی

بتتود کتته حتتدیث کتتوفیین را در قتتم نشتتر داد ( .النجاشتتی1416 ،ق ،16 :التترقم  )18بستیار ی از
ّ
عالمان و بزرگتان او را موثتق دانستتهانتد و بته عتدالت او تصتر ی نمتودهانتد .برختی از عالمتان
متقتتدم استتالم ،بتتدان جهتتت کتته کتتالم صتتر یحی در متتدح او بتته دستشتتان نرس تیده استتت،

حدیث او را حسن 1خوانده اند .سید بن طاووس ،در روایتی که در ستندش ابتراهیم استت،
ّ
م تیفرمای تد« :و ُروات الحتتدیث ثقتتات باالتفتتاق؛ و راو یتتان ای تن حتتدیث ،همگ تی از متتوثقین
هستند» (ابن طاووس1377 ،ش.)158 :

 .1حستتن؛ روایتتتی استتت کتته واجتتد تمتتام شتترائ روایتتت صتتحی استتت بتته استتثتناح آن کتته در میتتان سلستتله
راویان نسبت به یك ،یا چند راوح در منابع رجالی تصری به عدالت نشده و تنها به مدح و ستایش او اکتفا
شده باشد.
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ابن قولو یه ،در اسناد کتا «کامتل الز یتارات» ،وثاقتت تمتام کستانی را کته راو ی احادیتث
ایتن کتابنتتد و از جملتته آنهتتا ابتتراهیم استت ،گتتواهی متیدهتتد( .ختتویی1410،ق ،ج)317 :1
ّ
عالمتته حلتی ،در ایتن متتورد متینگتتارد« :متتن هتیچیتک از اصتتحا را نیتافتم کتته او را متتذمت
کرده باشد و نیز کسی که به عدالت او تصر ی کترده باشتد .روایتات او بستیار استت و ارجت
ّ
قبول آن است»( .الحلی1417 ،ق.)138 :
شتتهید ثتتانی حتتدیث ابتتراهیم را از بتتاالتر ین و بهتتتر ین مراتتتب «حستتن» م تیدانتتد و طر ی تق
روایتتی او را از بهتتتر ین راههتتا م تیشناستتد( .شتتهید ثتتانی1430 ،ق )50 :از شتیخ بهتتایی ،بیتتان
شده که و ی از پدر بزرگوارش ،نقل کرد که متیگفتته استت« :متن از آن شترم دارم کته حتدیث
ّ
اب تتراهیم را ص تتحی ن تتدانم»( .مامق تتانی1392 ،ش ،ج )40 :1از عب تتارات محق تتق اردبیلت تی و
ّ
ّ
محقق بحرانی نیز بر میآید که ابراهیم را از زمره موثقین میدانستتهانتد( .آقاجتانی ،تابستتان
ّ
 ،1380ش )127 :14عالمته مجلستی ،نیتز روایتات او را حستن امتتا در مرتبتته صتتحی  ،معرفتی
میکند( .همان)
عالمتته بحرالعلتتوم ،م تیفرمای تد« :قتتول صتتحی تتتر نتتزد متتن آن استتت کتته او ثقتته و حتتدیثش
صت تتحی است تتت»( .بحرالعلت تتوم1363 ،ق ،ج )462:،1مرحت تتوم س ت تید دامت تتاد ،پت تتس از نقت تتل
روایات،قول ابراهیم را از دیدگاه علمای پیشین ،نزدیتک و تتالی درجتهی ص ّتحت متیدانتد.
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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(همتتان )451:آنچتته گذشتتت ،معتتانی بلنتتدی بتتود کتته از ستتوی عالم تان ش تیعی در وصتتف
شخص تیت و وثاقتتت او نگاشتتته شتتده استتت .بتته نظتتر نگارنتتده ،بتتا مراجعتته بتته کتتتا هتتای
رجالی میتوان شواهد بسیاری بر صحت روایات و وثاقت ابراهیم بن هاشم به دست آورد،
آن شواهد عبارت اند از:
الف) فرزند بزرگوار ابراهیم در خطبه تفسیر گو یتد« :و نحتن ذا کترون و مخبترو ن بمتا انتهتی
الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن التذین فترض اهلل طتاعتهم و اوجتب والیتتهم؛ متا و مشتایخ و
ثقات ما ،ذکر مینماییم ،آنچه را که بته متا رستیده استت ،از کستانی کته خداونتد اطاعتت و
والیت آنها  -اهل بیت  -را بر ما واجب ستاخته استت ،آن را روایتت کتردهانتد» .قابتل توجته
استتت کتته ب تیشتتتر ین روای تات او از پتتدرش ابتتراهیم استتت کتته در ابتتتدای کتتتا

ختتو یش ،بتته

وثاق تتت مش تتایخ اس تتناد کت تتا  ،اذع تتان مت تینمایت تد (رک :بحرالعل تتوم1363 ،ق ،ج463 :1؛

مامقانی1392 ،ش ،ج.)41 :1

ّ
) بستیار ی از علمتای پتس از عالمتته حلتی - ،متتأخر ین -و ی را توثیتق نمتودهانتد .عتتدم
ّ
توثیق قتاطع علمتای قبتل از عالمته؛  -متقتدمین -بته علتت دستت نیتافتن بته استبا توثیتق
بوده است(خویی1410،ق ،ج.)317 :1

ج) روایات ابراهیم در موارد متعددی از جانب فقهای بتزرگ شتیعه ،هماننتد شتهید اول،
ّ
حلی ،به « ّ
صحت» توصیف یافته است(بحرالعلوم1363 ،ق ،ج.)1
شهید ثانی و عالمه

د) رجالیون شیعه بر قبول روایات ابراهیم بن هاشم ،متفق هستند ،با آن کته در حج ّیتت

ح تتدیث «حس تتن» آرای مختلفت تی اب تتراز نم تتودهان تتد .ایت تن ،وج تته جمعت تی اس تتت ب تتر اعتب تتار و
شایستگی او که با وجود توصیف روایاتش به «حسن» از سوی متقتدمین ،در قبتول روایتاتش
درنی نکرده اند( .همان)

ه) اصتتحا و عالم تان بتتزرگ ش تیعه ،از قبیتتل ّ
کشتی ،نجاش تی و ش تیخ طوس تی ،در شتترح
حال این راو ی فرهیختته نگاشتتهانتدّ « :انته اول متن نشتر احادیتث الکتوفیین بقتم»؛ «او اولتین
کستی بتتود کته حتتدیث کتوفیین را در قتتم نشتتر داد» .ایتن ختتود دلیتل مستتتقلی استت بتتر وثاقتتت
نمیتوانسته نسبت به روایات ابراهیم و انتشار آنها بیتفاوت باشد .از این جهت عتدم رد
شدن او از جانب بزرگان قم ،دلیل بر نهایت وثاقت اوست(مامقانی1392 ،ش ،ج.)41 :1

آیت اهلل خویی ،بعد از ذکتر برختی دالیتل فتوق ،متینویستد :در وثاقتت ابتراهیم بتن هاشتم،

هیچ شک و تردیدی سزاوار نیست .در بسیار ی از ابوا فقهی و اخالقی ،از او حدیث نقل

شتده استتت و کمتتر بتتابی استت کتته از روایتات او ختتالی باشتد .و ی متجتتاوز از  6400حتتدیث
استادان او را در حدود  160نفر ذکتر نمتودهانتد .ایتن مطالتب ،بتر مقتام
روایت کرده و مشایخ و
ِ

شتتامخ و موقعیت تت ستتترگ او مت تیافزایت تد( .ختتویی1410،ق ،ج)318 :1بتتا توجتته بتته مطالتتب
ذکرشده ،نتیجه میگیریم شأن ابراهیم بن هاشم ،بزرگتر از آن است کته در وثاقتت او شتک
و تردید روا باشد.
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 .5وثاقت « ّریان بن شبیب»

ّری تتان ب تتن ش تتبیب ،از مح تتدثان م تتورد وث تتوق ش تتیعه و از اص تتحا

بررسی سندی و دالیلی حدیث « ّریان بن شبیب» پیرامون عزاداری

اب تتراهیم ،چ تته ،ح تتوزه ق تتم ک تته در پ تتذیرش روایت تات شت تیوه ست تختگیران تتهای داش تتته اس تتت،

ام تتام رض تتا(ه) و ام تتام

جواد(ه) است .وی بته گفتته نجاشتی ،دایتی «معتصتم»  -خلیفتهی بنتی عبتاس -بتوده کته
ختواهرش «متتارده» _ از کنیتزان هتتارون و متادر معتصتتم _ بتوده استتت( .النجاشتتی1365 ،ش:
 )165برخت تتی نیت تتز ماننت تتد مست تتعودی در اثبت تتات الوصت تتیة وی را دایتتتی مت تتأمون ذکتتتر کردهانت تتد
(مسعودی1384 ،ش.)223 :
ابتتن شتتبیب ،در شتتهر قتتم اقامتتت کتترد و محتتدثان آن شتتهر از او روایتتت نقتتل کردهانتتد .او از
حتترت رضتتا(ه) روایتاتی را _ از قبیتتل مستائل صتتباح بتتن نصتر هنتتدی  -نقتل و جمتتع نمتتوده
است(النجاشی1365 ،ش165 :؛ خویی1410،ق ،ج.)216 :9
ّ
ّ
کشی ،در رجالش (الطوستی1404 ،ق ،)609 :عالمته حلتی ،در خالصته االقتوال (الحلتی،
1417ق )71 :و ابن داوود ،در رجال خود (ابن داود1392 ،ق )154 :وی را توثیق کردهاند.
ابتراهیم بتن هاشتم ،پتدر علتی بتن ابتراهیم قمتی ،صتاحب کتتا

تفستیر قمتی از او روایتت

نقل کرده است( .رک :الطوسی1417،ق ،ج )201 :9او هم چنین از یونس بن عبدالرحمان،
نقل روایت نموده است( .رک :کلینی1407 ،ق ،ج.)180 :1
با توجه به وثاقت تمامی رجتال متذکور در ستند ایتن حتدیث و امتامی بتودن آنهتا ،و عتدم
تصری خاص به وثاقت ابراهیم بن هاشم ّقمی ،میتوان به این حتدیث اعتمتاد کترده و نتام
«حسن» را از اقسام چهارگانه حدیث 1بر آن اطالق کرد .البته شواهد دیگری هتم وجتود دارد
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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 .1قتتدما بتته استتتناد قتتراین همتتراه خبتتر ،روایتتات را بتته دو دستتته صتتحی و ضتتعیف ،یتتا مقبتتول و متتردود تقستتیم
می کردنتتد ،امتتا نخستتتین بتتار عالمتته حستتن بتتن مطهتتر حلتتی (م  ،)677یتتا ستتیدبن طتتاووس(م  - )673کتته در
حقیقت ناظر به دوره متاخرین است  -احادیث را به چهتار دستته صتحی  ،حستن ،موثتق و ضتعیف تقستیم
کردند( .رک :مامقانی1411 ،ق ،ج ) 137 :1شیخ بهاءالدین عاملی در این باره می گوید :این اصطالح تقسیم
رباعی احادیث میان قتدما  -چنتان کته بتا بررستی گفتتار آنتان هویداستت  -شتناخته شتده نبتوده و میتان آنتان
چنین متعار بود که صحی را بر هر حدیثی اطالق می کردند ،که از نظتر آنتان اقتتتای اعتمتاد داشتت ،یتا
همراه با قرائنی بود که باعث اطمینان و اعتماد به آن میشد( .شیخ بهایی1372 ،ش )3 :توجه قدما بیشتر
به متن روایات بوده و بر اساس موافقت آنها با کتا  ،سنت ،عقل و ...روایت را صحی میدانستتد ،حتتی
اگر در سند روایات ضعف وجود داشته باشد و در صورتی که روایتی فاقد این قراین میبود ضتعیف و متردود
قراین از دست رفت ،آنان بته جتاح توجته بته
تلقی میشد .اما چون در دوران متأخرین ،همه یا بخشی از این ِ
متن ،به سند روایات روح آوردند و با توجه بته برختوردارح راو یتان از صتفت عتدالت ،وثاقتت ،و امتامی بتودن،
روایات را به چهار دسته تقسیم کردند که به تعر یتف آنهتا میپتردازیم -1 :صتحی ؛ روایتتی استت کته ستند آن
بوسیله راویان عادل و امامی در تمام طبقات بته معصتوم متعصتل باشتد -2 .حستن؛ روایتتی استت کته واجتد



که این حدیث را در مرتبه صحی قرار میدهد که با ذکر مقدمهای ،آن را بیان میداریم.

قدما در اعتماد به روایات ،فق به سند آن نگاه نمی کردند ،بلکه برختی قترائن را جهتت
اطمینان از ّ
صحت حدیث به کار میبردند ،لذا اگر در کتا هتای آنتان بته راو یتان ضتعیفی
بتر میختتوریم کته از آنتتان روایتتت کردهانتتد ،اشتتکالی بثتتر آنتتان نیستتت ،ز یتترا بتته صتتحت روایتتت
اعتماد داشتهاند .این مطلب همان وثوق صدوری 1است که قدما و محدثان بزرگ بته ایتن
روش پایبند بودهاند( .جزائری1416،ق ،ج.)363 :4
قتتراین و شتتواهدی کتته قتتائالن بتته وثتتوق صتتدوری (بتته خصتتوص قتتدما) در جهتتت اثبتتات
صدور یک روایت از معصوم(ه) از آن استفاده می کنند عبارتند از:
الف) وجود روایت در یکی از اصول اربعمأد؛
) ذکر یک حدیث در یک اصل به چند سند یا در دو یا چند اصل به یک سند؛
ج) وجود روایت در کتا هایی که بر امامان ،عرضه شده است؛
د) وجود حدیث در یکی از کتا های مشهور اصحا

ائمه ،کته انتستا

آن کتتا

بته

هت) نقل روایت بوسیله اصحا

جلیل القدر و اصحا

اجماه (ربانی1380،ش)93 :؛

تمام شرای روایت صحی است به اسثتناح آن که در میان سلسله راویان نسبت بته یتك ،یتا چنتد راوح در
منابع رجالی تصری به عدالت نشده و تنها به مدح و ستایش او اکتفا شده باشتدّ -3 .موثتق؛ روایتتی استت
که به رغم برخوردارح از اتصال سند به معصوم و نیز عدالت یتا وثاقتت راو یتان در تمتام طبقتات ،یتك یتا چنتد
راوی آن ،غیر امامی باشند .در حقیقت راویان چنین حدیثی در حوزه اخالق عارح از نقص هستند ،امتا در
حوزه عقیده دچار فسادند .بر اساس این اصطالح ،کلیه روایاتی که راویان اهل سنت ،یا شیعیان غیر امامی
نقل کرده باشند موثق خواهند بود –4.ضعیف؛ حدیثی خواهد بود که هیچ کدام از این تعاریف بر او صادق
نباشد .به عبارت دیگر حتدیثی کته فاقتد اتصتال ستند ،یتا راو یتان آن فاقتد صتفت عتدالت ،یتا وثاقتت باشتند،
ضعیف خواهد بود(.مامقانی1411،ق ،ج.)178 :1
 .1اگر از صادر شدن یک روایت و حدیث از معصومین اطمینان پیدا کنیم می گوییم نسبت به آن حدیث وثوق
صتتدوری حاص تتل ش تتده اس تتت .ای تتن اطمین تتان میتوان تتد از راه س تتند ح تتدیث (ب تته ط تتور جداگان تته) ی تتا ق تتراین
دیگر(جداگانه یا به کمک سند حتدیث) حاصتل شتود .ا گتر از صتحت ستند یتک حتدیث ،اطمینتان حاصتل
شود ،گفته می شود وثوق سندی نسبت به آن حاصل شده است .در اصطالح حتدیث شناستی از ایتن دو –
به ترتیب -به وثوق خبری(وثوق و اطمینان به خبر) و وثوق ُمخبری (اطمینان از وثاقت افراد موجتود در ستند)
نیز یاد میشود(.رک :جزائری1416،ق ،ج.)363 :4
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و) استناد فقها و محدثان به یک خبر (سبزواری1413،ق ،ج .)215 :3
با توجه به مطالب ذکر شده ،یکی از شتواهدی کته برقبتول روایتت داللتت متیکنتد ،وجتود
حتتدیث در یک تتی از کتا ه تتای مش تتهور اص تتحا

ائمتته استتت کتته انتستتا

آن کتتتا

بتته

نویسنده واض باشد.
اکنتتون بتتا مراجعتته بتته رجتتال نجاشتتی و فهرستتت شتتیخ متتییتتابیم کتته ایتتن دو بزرگتتوار ،از
کتا های ابراهیم بن هاشم ،کتتا

«النتوادر» را ذکتر کتردهانتد ،کته جتزء کتتا هتای مشتهور

نزد قدما بود ه است .همان طور که پسر ابراهیم بن هاشم نیز ایتن کتتا

را بته پتدرش نستبت

داده است (النجاشی1416،ق ،260 :الرقم 680؛ الطوسی1417،ق ،152 :الرقم .)380
ابراهیم بن هاشم این حدیث را از ریان بن شبیب شنیده و در کتابش النوادر درج کترده
ّ
متحمتتل شتتده کمتتا ایتتنکتته
استتت .ستتپس پستترش علتتی بتتن ابتتراهیم ایتتن کتتتا را از پتتدرش
ماجیلو یتته ه تتم ایتتن کت تتا

را از استتتادش عل تتی ب تتن ابتتراهیم اختتذ کتترده استتت .در نتیجتته

مشتخص متیشتود کتته نتزد ماجیلو یته نستتخه ای از کتتا

النتوادر ابتراهیم بتتن هاشتم بتوده کتته

همتتان نستتخهی علتتی بتتن ابتتراهیم بتتوده استتت.وقتی بتته آثتتار حتتدیثی شتتیخ صتتدوق مراجعتته
متیکنتیم در متی یتابیم بتتیش از چهتل روایتت را از ماجیلو یته ،علتتی بتن ابتراهیم از پتدرش نقتتل
می نماید و اعتماد صدوق بر ماجیلویه از این با
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با کتا

بوده است که او تنها پل ارتبا صدوق

مشهور النوادر بوده است و شیخ صدوق این کتا

را از ماجیلویه اختذ کترده و بته

آن اعتماد داشته و از آن احادیث بسیاری را نقل نموده است.
همچنت تتین ایت تتن روایت تتت نت تتزد فقهت تتا و اهت تتل حت تتدیث مشت تتهور بت تتوده چنت تتانکت تته آیت تتت اهلل
وحی تتد خراس تتانی در س تتخنرانی روز س تتوم دی م تتاه س تتال  1387شمستتی بتته شتتهرت م تتتن و
ّ
صحت سند این حدیث اشاره و اذعان نمودهاند( .رک :سایت رسمی ایشان در تتاریخ اول
محرم 1430ق).

 .2بررسی محتوای حدیث ریان بن شبیب
با توجه به گستردگی روایت ،متن آن را به چند فقره تقسیم کرده ،همراه با ترجمه و شترح
ذکر مینماییم:

ْ
ْ ُْ
ْ ُ
ّ
الرضا(ه) ِفی أ ّو ِل ی ْو ٍم ِمن ال ُمح ّر ِم فقال یا ْابن ش ِبی ٍب أ صا ِئ ٌم أنت قل ُت
 « .1دخلت علی ِ
ال فقال إ ّن هذا ْالی ْوم ُهو ْالی ْو ُم ّال ِذی دعا ِفیت ِه زکر ّیتا (ه) ر ّب ُته ع ّتز و ج ّتل فقتال ر ّ ه ْ
تب ِلتی ِم ْتن
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ُّ
ُ ْ ُّّ ّ ّ
ُ
ُ
ْ
ّ
ُ
ْ
عاء فاستتتجا اهلل لته و أمتتر المال ِئکتة فنتتادت زک ِر یتا و هتتو
لتدنك ذ ِر یتة ط ِیبتتة ِإنتك ست ِتمیع التد ِ
ْ
ْ
ّ
ّ
ُ
قا ِئ ٌم ُیص ِلی ِفی ال ِم ْحرا ِ أ ّن اهلل ُیب ّ ِش ُترف ِبی ْحیتی فم ْتن صتام هتذا الیت ْوم ث ّتم دعتا اهلل ع ّتز و جتل
ُ
ُ
اهلل ِلزک ِر ّیا.
اهلل ل ُه کما ْاستجا
ْاستجا
« ر ّی تان بتتن شتتبیب گو ی تد :در ّاول تین روز محت ّترم ختتدمت امتتام رضتتا(ه) رس تیدم ،حتتترت
فرمودن تتد :آیت تا روزه هس تتتی؟ ع تترض ک تتردم :خیت تر ،فرم تتود :ام تتروز ،روزح اس تتت ک تته زکر ّیت تا(ه)
ُّ
ُ ْ ُ
ّ
حتتقتعتتالی را خوانتتد و گفتتت« :ر ّ هت ْ
عاء» -
تب ِلتی ِمت ْتن لتتدنك ذ ّ ِر ّیتة ط ِّیبتتة ِإنتتك ست ِتمی ُع التتد ِ
ِ
پروردگتتارا! فرزنتتدح پتتاف بتته متتن مرحمتتت فرمتتا ،همانتتا تتتو دعتتاح بنتتدگان را م تیشتتنوح( -آل
عمران ) 38 :و خداوند دعاح او را مستجا کرد و بته مالئکته دستتور داد کته بته زکر ّیتا(ه)-
که در محرا در حال نماز بود -بگو یند که خدا بته تتو یحیتی(ه) را متدده متیدهتد ،پتس هتر
کتتس ای تن روز را روزه بتتدارد و ستتپس دعتتا کنتتد ،خداونتتد همتتان طتتور کتته دعتتاح زکر ّی تا(ه) را
کرد ،دعاح او را نیز مستجا میکند».

نماز و آدا

خاصی از قبیل روزه ،رخدادهای مختلف این ماه را نیز متذکر شدهاند ،عتروج

ادر یتتس(ه) بتته آستتمان ،استتتجابت دعتتای زکر یتتا(ه) ،عبتتور موستتی(ه) از در یتتا و غتترق شتتدن
فرعونیتان در نیتتل و عتتذا

اصتتحا فیتل از وقتتایعی استتت کتته طبتق بیتتان اهتتلبیتتت در متتاه

محرم رخ داده است.
ْ
ّ
ْ
ُ
ُ .2ثت ّتم قتتال یتا ْابتتن شتتبیب إ ّن ال ُمحت ّترم ُهتو ّ
الشت ْته ُر الت ِتذی کتتان أ ْهتتل الج ِاه ِل ّیت ِة ُیح ّ ِر ُمتتون ِفیت ِه
ِ ٍ ِ
ُْ
ْ
ْ ُ
ُّ ْ
ُ
ْ
الظلم و ال ِقتال ِل ُح ْرم ِت ِه فما عرفت ه ِذ ِه اِل ّمة ُح ْرمة ش ْه ِرها و ال ُح ْرمة ن ِب ِّیها لقد قتلوا ِفی هتذا
ّ
الش ْهر ُذ ّر ّیت ُه و سب ْوا ِنساء ُه و ْانته ُبوا ثقل ُه فال غفر ُ
اهلل ل ُه ْم ذ ِلك أبدا.
ِ ِ
«سپس فرمود :اح ابن شبیب! ّ
محرم ماهی است که اهل جاهل ّیتت بته احتترام آن ظلتم و
جنی را حرام کرده بودند ،ولی این ّامت ،احترام آن و احترام پیغمبر خود را حفا نکردنتد؛
در ایتن متاه اوالد او را کشتتتند و زنتانش را استیر کردنتد و وستایلش را غتتارت نمودنتد ،خداونتتد
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مستجا
ماه ُم ّ
حرم یا محرمالحرام نخستین ماه تقویم اسالمی _ هجری قمری _ استت .در روایتات
مشاهده مینماییم معصومان به عنوان ّاولین روز از سال قمری ،،عالوه بر تشتویق بته انجتام
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هرگز این کارشان را نبخشد!»

وجه تسمیه این ماه ،به ّ
محرم نیز از این جهت است کته بته اعتقتاد مستلمانان ،جنتی و

خونریزی در این ماه حرام است .همان گونه کته پتیش از ظهتور استالم ،در دوران جاهلیتت،
نیتتز جنتتی و ختتونریزی در ایتتن متتاه حتترام بتتوده استتت و پیتتامبر گرامتتی استتالم (ص) نیتتز ایتتن
حرمت را تأیید کردهاند .با این همه تأ کید ،متاسفانه بنیامیه نگذاشتند آغتاز ستال قمتری
برای مسلمانان روزهای خوش و شادی باشد .عظیمترین مصیبت عالم به دست بنیامیه
با آغاز سال رقم خورد و با کشته شدن حترت سیدالشهدا(ه) و اصتحا

بتا وفتایش ستال

نوی مسلمانان با اشک و غم توأم گردید.
ْ
ْ ُ
ْ
اکی تا ِلش ت ْی ٍء ف ْابت ِ ُ ْ ْ
تب(ه)
 .3ی تا ْابتتن شت ِتبی ٍب ِإن ک ْنتتت ب ِ
تك ِللحس تی ِن بت ِتن ع ِل ت ِ ّی بت ِتن أ ِب تی طا ِلت ٍ
ْ
ْ
ُ
ُ
ف ِ ّنت ُته ذ ِبتت کمتتا ُیتتذب ُ الکت ْتبش و ق ِتتتل معت ُته ِمت ْتن أ ْهت ِتل ب ْی ِتت ِته ثما ِنیتتة عشتتر ر ُجتتال متتا ل ُهت ْتم ِفتتی
ْاِل ْ
ض ش ِبی ُهون.
ر
ِ
« اح ابن شبیب! اگر می خواهی گر یه کنی ،بر حسین بن عل ّتی ابتن ابتی طالتب(ه) گر یته
کن ،ز یرا او را همچون گوسفند ذب کردند و از بستگانش ،هیجتده نفتر بته همتراهش شتهید
شدند که در روح زمین نظیر نداشتند».

حترت در این فقره به دو نکته مهم اشاره فرمودهاندّ :اول اینکه گریه و سوگواری تنها بر
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امام حسین(ه) شایسته است ،همانطتور کته امتام صتادق(ه) نیتز فرمتوده استت :هتر جتزه و
گر یت تته ای مکت تتروه است تتت ،مگت تتر بت تترای حست تتین(ه)(بحار )280/44/و در توضت تتی فرمت تتایش
معصتتوم(ه) متتیتتتوان گفتتت؛ گر یتته و زار ی آنگتتاه ارزشتتمند خواهتتد بتتود کتته بتترای حقیقتتت و
ارزشی فراتر از خود انسان باشتد .گر یته بترای هتر امتر دیگتری پتایینتتر از ارزش وجتودی انستان
مانند امور دنیوی ،آدمی را کوچک کرده و به همین دلیل ،شایسته و ارزشمند نخواهد بتود.
اما وقتی این گریه و زاری در ارتبا با انسان کامل و امام معصوم باشد کته رستالت و آرمتان
او هتتدایت هم تتهی انستتانه تتا و ت تتأمین ستتعادت و تع تتالی آنهاستتت ،بتتیتردیتتد شایستتته و
ارجمند خواهد شد.
نکتتتهی ّ
دوم ایتتنکتته اصتتحا

امتتام حستتین(ه) نظیتتر و ماننتتد نداشتتتند ،همتتان طتتور کتته
وجتتود مبتتارک حتتترت سیدالشتتهدا(ه) در شتتب عاشتتورا بتته اصتتحا ختتود فرمتتود « :فت ِ ّ ِنی ال

أ ْعل ُم أ ْصتحابا أ ْوفتی و ال خ ْیترا ِم ْتن أ ْصتح ِابی و ال أ ْهتل ب ْیت ٍت أب ّتر و ال أ ْوصتل ِم ْتن أ ْه ِتل ب ْی ِتتی»؛ «

همانا من اصحابی با وفاتر و بهتر از یاران خود سراغ ندارم و خاندانی نیکوکارتر و مهربانتر از

خانتتدان ختتود نتتدانم( ».مفیتتد1413 ،ق ،ج )93 :2از حتتترت صتتادق(ه)روایت شتتده کتته
امیرالمؤمنین(ه) با عدهای از کربال عبور کردند و این شعر را سرودند:
ُ ُّ
ُ
ُ
ُ
الشتت تتهد ِاء ال ی ْستت ت ِتبق ُه ْم
تاره
من ت تتاخ ِرکتت تتا ٍ و مصتت ت ِ
ْ ُ
1
مت ْتن کتتان قت ْتبل ُه ْم و ال یلحق ُهت ْتم مت ْتن أتتتی ب ْعتتد ُهم»
(ابن قولویه قمی1356،ق)270 :

بت تتا مطالعت تته و بررست تتی زنت تتدگانی و رجزهت تتای شت تتهدای کتتتربال ،بتتته ایت تتن نتیجتتته رهنمت تتون
متتیشتتویم کتته معرفتتت و ارتبتتا عاشتتقانه اصتتحا

امتتام حستتین(ه) بتتا آن حتتترت ،رمتتز

وفتتاداری و پتتایمردی آنتتان در روز عاشتتورا و اساستتیتتترین معیتتار برتتتری آنتتان نستتبت بتته ستتایر

« آسمانهاح هفتگانه و زمینها به خاطر شهادتش گر یستند و چهتار هتزار فرشتته بتراح

یارح او به زمین آمدند ،ولی تقدیر الهی نبود و آنها تا قیام قائم(عج) در نزد قبرش با حالی
زار و ژولیده باقی هستند و از یاوران قائم(عج) هستند و شعارشان«یا لثارات الحسین(ه)»
ّ
ّ
است .اح پسر شبیب! پدرم از پدرش از جدش بته متن خبتر داد کته وقتتی جتدم حستین(ه)
شهید شد ،از آسمان خون و خاف قرمز بار ید».
دربارهی گر یستن فرشتگان و واجنه ،و عزدارای و مرثیه آنان بر حسین مظلوم (ه) و تتأثیر
شهادت آن بزرگوار بر موجودات در روز شهادت آنجنا

و گر یستن آستمان و زمتین و ستایر

 .1ترجمتته :محتتل پیتتاده شتتدن ستتواران و بتتر زمتتین افتتتادن شتتهیدانهلل استتت کتته از گذشتتتگان کستتهلل از آنهتتا جلتتو
نیفتاده ،و از آیندگان کسهلل به مقام آنها نخواهد رسید.
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اصحا بوده است.
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ ّ ُْ
ْ
 .4لقت ْتد بکت ِ ّ
ض ِمتتن المال ِئکت ِتة
تت الستتماوات الستتبع و اِلرضتتون ِلقت ِلت ِته و لقتتد نتتزل ِإلتتی اِلر ِ
ُ ْ
ُ
ُ ٌ ُ
ْ
ُ
أ ْر بعة آال ٍ ِلن ْص ِر ِه فل ْم ُیؤذ ْن ل ُه ْم ف ُه ْم ِع ْند ق ْب ِتر ِه ش ْتعث غ ْب ٌتر ِإلتی أ ْن یقتوم القتا ِئ ُم(ه) فیک ُونتون
ْ
ْ ّ
ْ
ُ
ات ال ُحست ْی ِن(ه) یتا ْابتن ش ِتبی ٍب لقتد حتدث ِنی أ ِبتی ع ْتن أ ِبیت ِه ع ْتن
ِم ْن أنص ِار ِه و ِشع ُاره ْم یا لثتار ِ
ج ّ ِد ِه أ ّن ُه ل ّما ُق ِتل ج ّ ِدی ْال ُحس ْی ُن(ه)أ ْمطر ِت ّ
السم ُاء دما و ُترابا أ ْحمر.
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موجتتودات و پدیتتد آمتتدن انقتتال
هوا و کسو

و دگرگتتونی در عتتالم و وز یتتدن بادهتتای مختتالف و تغییتتر

و خسو و بار یدن ختون و ختاف قرمتز از آستمان و تار یتک شتدن هتوا بته طتور ی

کتته ستتتارههتتا در روز پدی تدار شتتدند و نی تز دی تده شتتدن ختتون تتتازه ز یتر هتتر ستتنگی کتته برداشتتته
متیشتد و پدیتد آمتدن ستترخی در آستمان و ...احادیتث بستیار ز یتادی استتت کته دانشتتمندان
شیعه ،ابوابی را با همین عنوان ها در کتتب حتدیثی ختود ایجتاد کترده و احادیتث را در ذیتل
آن مطتترح نمتتودهانتتد(رک :ابتتن قولو یتته قمتتی1356،ق ،بتتا  26تتتا 31؛ مجلستتی1403 ،ق،
ج.)241-200 :45
همچنت تتین علم ت تتای عامت تته نی ت تتز ایت تتن ح ت تتوادث را در کتت تتب خت تتود ذکت تتر کت تتردهانتت تد(رک:
ابن عستاکر1415،ق ،جلتد امتام حستین ،245 ،7ابتن ستعد1403،ق ،جتزء امتام حستین،7:
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احادیثی مختصر درباره کیفیت گریه آسمان و زمین ذکر شتده استت از قبیتل روایتتی کته
عبداهلل بن هالل از امام صادق(ه) نقل کرده که شنیدم حترت ابوعبداهلل(ه)میفرمودند:
آسمان بر حترت حسین بن علتی(ه) و یحیتی بتن زکر ّیتا (ه) گر یستت و بتر احتدح غیتر ایتن
دو گر یه نکرد .عرض کردم :گر یته آستمان چیستت و چگونته بتوده؟ حتترت فرمودنتد :چهتل
ّ
روز آسمان درنی و توقف نمود ،خورشید با رنگی قرمتز طلتوه نمتوده و بتا رنگتی سترخ غترو
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395

میکرد(ابن قولویه قمی1356،ق.)82 :
چگونگی و حقیقت گر یته کائنتات بتر آنحتترت بترای متا بته طتور کامتل آشتکار نیستت،
هم چنان که تسبی و تمجید موجودات نیز برای ما روشن نیستت .قترآن متیفرمایتدُ «:تس ّتب ُ
ِ
ّ
ّ ْ
ُ
السماو ُ
ات ّ
ل ُه ّ
الس ْب ُع واِل ْرض ومتن ِفتی ِه ّن و ِإن ِّمتن شت ْی ٍء ِإال ُیس ِّتب ُ ِبح ْمتد ِه ولت ِتکن ال تفق ُهتون
ت ْست ِتبیح ُه ْم»؛ هف تتت آس تتمان و زمت تین و ه تتر چتته در آنهاستتت تستتبیحش متتیکننتتد و هتتیچ
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(استتراء ) 44/بنتتابراین کستتی نبایتتد گر یتته مالئکتته ،ستتایر موجتتودات ،زمتتین و آستتمان بتتر امتتام

موجتتودی نیستتت جتتز آن کتته او را متتیس تتتاید ،ولتتی شتتما ذکتتر تسبیحشتتان را نمتتیفهمیتتد.
حسین(ه) را انکار کند؛ بلکه با تصتدیق فرمتایش معصتوم(ه) آن را متیپتذیریم و بتا مقایسته
این مسأله با تسبی موجودات کته قترآن بتر آن تاکیتد متیفرمایتد ،پشتتوانه معرفتتی و پتذیرش
منطقی و علمی آن را محکم میکنیم.

 .5یا ْابن شبیب إ ْن بک ْیت علی ْال ُحس ْین(ه) ح ّتی تصتیر ُد ُم ُ
وعتك علتی خ ّتد ْیك غفتر ُ
اهلل
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ْ ّ ْ ْ
ْ
ُّ ْ
ْ
ْ
ْ
لك کل ذن ٍب أذن ْبت ُه ص ِغیرا کان أو ک ِبیرا ق ِلیال کان أو ک ِ یرا یتا ابتن ش ِتبی ٍب ِإن سترف أن تلقتی
ْ
ّ
ُ ُْ
ْ
اهلل عت ّتز و جتتل و ال ذنتتب عل ْی تك فت ُتز ِر ال ُحست ْین(ه) یتا ْابتتن شت ِتبی ٍب ِإ ْن ست ّترف أ ْن ت ْستتکن الغتتر
ْ
ْ
ُ
ْالم ْب ِن ّیة ِفی ْالج ّن ِة مع ّ
الن ِب ِ ّی(ص) فالع ْن قتلة ال ُحس ْی ِن(ه) یا ْابتن ش ِتبی ٍب ِإ ْن س ّترف أ ْن یکتون
ْ
ُ ْ
لك من ّ
الثتوا ِ ِم ْثتل متا ِلم ِتن ْاس ُت ْش ِتهد متع ال ُحست ْی ِن ْب ِتن ع ِلت ٍ ّی(ه) فقتل متتی ذک ْرت ُته یتا ل ْیت ِنتی
ِ
ُْ
ْ ّ ْ ُ
ُ
ُ
ّ
ات العلتی ِمتن
ک ْن ُت مع ُه ْم فأفوز ف ْوزا ع ِظیما یا ْابن ش ِبی ٍب ِإن سرف أن تکتون معنتا ِفتی التدرج ِ
ْالجنان ف ْ
تب حجترا لحشتر ُه ُ
احز ْن ِل ُح ْز ِننا و ْافر ْح ِلفر ِحنتا و عل ْیتك بوالی ِتنتا فل ْتو أ ّن ر ُجتال أح ّ
اهلل
ِ ِ
ِ
ّ ُ ْ ْ
ع ّز و جل معه یوم ال ِقیام ِة».
«اح ابن شبیب! اگر بته گونتهاح بتر حستین(ه) گر یته کنتی کته اشتكهایتت بتر گونتههایتت

جارح شود ،خداوند هر گناهی که مرتکب شده باشی -چته کوچتك ،چته بتزرگ ،چته کتم و

چه ز یاد -خواهد بخشید .اح ابن شتبیب! ا گتر دوستت دارح پتاف و بتدون گنتاه بته مالقتات
خدا بروح ،به ز یارت حسین(ه) برو! اح ابن شبیب! اگر دوستت دارح بتا پیتامبر ا کترم(ص)

در غرفتتههتتاح بهشتتت همتتراه باشتتی ،قتتاتالن حس تین(ه) را لعنتتت کتتن ،اح ابتتن شتتبیب! ا گتتر

میبودم و به فوز عظیم می رسیدم .اح ابن شبیب! اگر دوست دارح با ما در درجات عالی
بهشت همراه باشی ،در اندوه ما اندوهگین و در خوشحالی ما ،خوشحال باش ،و بتر تتو بتاد

به والیت ما ،ز یرا اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد ،خداوند در روز قیامتت او را بتا آن

سنی محشور خواهد کرد».
درباره ثوا

بر گر یه و نوحه بر ساالر شهیدان(ه) سه نظتر عمتده ذکتر شتده استت .آنهتا را

مورد نقد و تحلیل قرار میدهیم.
الف) جعلی بودن روایات

آقای معرو

حستنی ،در کتتا

الموضتوعات فتی اآل ثتار واِلخبتار ،نوشتته استت« :امثتال

این روایات ،چه بسا شنونده را نسبت به عمل تحتذیر متیکنتد و روح تکیته بتر پتاداش وعتده
داده شده را در او بر میانگیزد .زمانی که میشنود یک قطره اشک که بیش از یک بال پشته

بررسی سندی و دالیلی حدیث « ّریان بن شبیب» پیرامون عزاداری

دوست دارح ثوابی مانند ثوا کسانی که همراه حستین بتن عل ّتی(ه) شتهید شتدند داشتته
ُ
ُ
باشی ،هرگاه به یاد او افتادح بگو« :یا ل ْیت ِنی ک ْن ُت مع ُه ْم فأفوز ف ْوزا ع ِظیما» اح کاش با آنتان
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نیست ،اگر از چشمش با اندوه بر مصائب اهل بیتت بیترون آیتد ،خداونتد بته ستبب آن یتک
قطره ،همه گناهانش را میآمرزد ،آنگونته کته در روایتت علتی بتن ابتراهیم از امتام صتادق(ه)
آمده است ،گرچه به اندازه کف در یا باشد »( .حسنی1365 ،ش.)170 :
وی ،این روایات را در زمره روایات جعلی ّ
معرفی کرده و دلیلش بر جعلتی بتودن ،اشتکال
سندی نیست بلکه استبعاد و ی از ثوا

و پاداش بستیار ی استت کته در روایتات بترای یتک

قطره گر یه بیان گردیده است:
 . 1احادیث ذکر شده در این موضوه ،در حد تواتر اجمالی است و در میتان آنهتا روایتات
صحی از قبیل حدیث ریان بن شبیب وجود دارد؛ بنتابراین نمیتتوان صتر استتبعاد ،آن
روایات را انکار کرد و مردود شمرد.
 .2بسیار ی از عملهای به ظاهر کوچک در شریعت اسالم ،ثوا هتای بزرگتی را بته ختود
اختصتتاص داده انتتد؛ ماننتتد ثتتوا شتترکت در نمتتاز جماعتتت کتته پتتاداش آن بستتیار دانستتته
شده( ،رک :حر عتاملی1409 ،ق ،ج )182 :7و ختود آقتای معترو حستنی هتم بتدان اعتقتاد
دارد .بنابراین هر جوابی که به آن موارد بدهند ،مشترک با این مورد است.
ّ
 .3ثتتوا هتتایی کتته خداونتتد بتتر عمتتلهتتای بنتتدگان متیدهتتد ،همتته از رو ی تفتتتل استتت؛
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مانند جایزههایی که گاه برای یک عمل مختصر میدهند .بنابراین نباید استبعاد کترد کته
ُ
یک عمل ساده ،ثوا بزرگی داشته باشد .اصوال ترسیم حقایق اخروی و پاداش آن به امتور
دنی تتوی و بتتتاطن ارزشتتتمند اعم تتال دنیتتتوی جتتتز ب تتر ایتتتن قیتتتاس نمیتوان تتد باشتتتد (جتتتوادی
آملی1372،ش.)521:
 .4گریه بر امام حسین(ه) نشانگر محبت به معصتومان و عملتی جتوانحی استت ،حتال
ا گتتر ایتتن امتتر ارزشتتمند در کنتتار پتتا کی و صتتداقت درون باشتتد ،موجتتب پیونتتد روح و جتتان بتتا
ساالر شهیدان شده و ما را از گناه و معصتیت الهتی دور متینمایتد؛ بنتابراین جتای شتگفتی
ندارد که مشمول این همه پاداش گردد.
 .5اگر خداوند با

توبه را باز کرد و یا شفاعت دستگیر مؤمنتان در قیامتت خواهتد شتد،

این موجب جسارت و جرأت گنهکاران متیشتود .پتس بهتتر استت کته شتما راه بازگشتت بته
سوی خدا را ببندید تا کسی از راه خدا بر نگردد و به تعبیتر دیگتر ،از هتر آمتوزه دینتی متیتتوان

برداشتتت بتتدی داشتتت ول تی معنتتایش ای تن نیستتت کتته آن آمتتوزه غل ت استتت .گر ی ته بتتر امتتام
حسین(ه) ،توبه ،شفاعت و گر یه از خو خدا همه همین طتور استت ،انستان آلتودهای کته
بتته حتتق گر ی ته کنتتد و بتته حتتق توبتته کنتتد ،بتته آثتتار واالی آن دستتت متییابتتد (حستتینیان قمتتی،
1376ش ،ش.)129 :6
ب) تقیید ثواب روایات در شرایط سخت و زمان بنی امیه

آقتای ّ
محمتتد بتتاقر بهبتتودی ،نظتتر ختتود را ایتتنگونته بیتان متیدارد« :حتتق ایتتن استتت کتته ایتن
ّ
روایتات کته هتتم صتحی و هتتم حستن و هتتم ضتعیف استتت در حتد استفاضتته و بلکته متتتواتر
هستتت و امکتتان ّرد و تأو ی تل نتتداردّ .امتتا صتتدور ای تن روای تات در زمتتانی استتت کتته ی تاد ،گر ی ته،

ز یتارت و خوانتتدن شتتعر بترای امتتام حستین(ه)انکار منکتتر و مجاهتده در راه ختتدا و جنتتی بتتا

دشمنان خدا،یعنی؛ بنی امیه ستمگر بود و این یاد و گر یته ،پایتههتای حکومتت بنتیامیته را

منهت تتدم م ت تیست تتاخت و موجت تتب تقب ت تی و منفت تتور ست تتاختن روش کفرآمیت تز آنتتتان بتتته قت تترآن و
ّ
پیامبر(ص)بود و بر همین اساس بود که امامان شیعه را به شترکت در ایتن جهتاد مقتدس بتا

میخواستند تا یاد امام حستین (ه) را از بتین ببرنتد و از ز یتارت ،مرثیتهختوانی و گر یته بتر امتام
حسین(ه) باز دارند و لذا هر کس را میدیدند که بته یکتی از ایتن اعمتال مبتادرت متیورزد،
او را میگرفتند ،تبعید میکردند ،میکشتند و خانتهاش را خترا متینمودنتد؛ پتس هتر کتس

که بر امام حسین(ه) بگر ید یا مرثیه بخوانتد یتا او را در آن شترای ز یتارت کنتد ،کتار و ی تنهتا
اظهتتار حستترت و عتتزا و تستتلیت نیستتت؛ بلکتته بتتا ّ
توجتته بتته رنتتج ،بتتال ،تبعی تد و تعتتذیبی کتته

متیبیننتتد ،جنتتی بتتا دشتمنان ختتدا و جهتتاد در راه ختتدا محستتو متیشتتود .لتتذا بتتر خداونتتد
است که به مجاهد در راه خود پاداش دهد و او را بیحسا

بهشتتی ستازد ،ولتی در زمتانی

که میان اهلبیت و دشمنانشان مانند این زمان ما جنگی نیست؛ دیگرعنوان جهتاد بتر یتاد
و گر یه بر امام حسین(ه) تطبیق نمیکنتد .کمتا اینکته اکنتون بتا ذا کتر امتام حستین(ه) جتز بتا

یاد و رفتار نیک برخورد نمیشود .باالتر که برای یاد و گر یه مزد هم میگیرد و گر یته کننتده بتر
امام حسین(ه) عزیز است و به او متیگو ینتد :ختوش آمتدی و بته او نوشتیدنی و میتوه تعتار

بررسی سندی و دالیلی حدیث « ّریان بن شبیب» پیرامون عزاداری

ب تتاال ب تتردن ن تتام و احیت تای ام تتر حست تین(ه) ب تته ه تتر ش تتکل ک تته ب تتود ،چ تته ب تتا مرثیت تهس تترایی یت تا
مدیح تتهس تترایی و یت تا ز یت تارت و گر یت ته ترغیت تب مت تینمودن تتد و در براب تتر اه تتل بیت تت بن تتی ام ّیت ته
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م تیکننتتد .بنتتابراین گر یتته بتتر امتتام حس تین(ه)اکنون ،جهتتاد نیستتت و دیگتتر وعتتده بهشتتت
نخواهد داشتت و چتون شتکنجه و رنتج و تترس از کشتته شتدن نیستت ،دیگتر ثتوا هتای آن

چنانی نخواهد بود» (رک :مجلسی1403 ،ق ،ج :44پاورقی .)293

اصتتل در داللتتت احادیتتث بتتر ایتتن استتت کتته عمومیتتت داشتتته و بتتر زمتتان خاصتتی داللتتت
نکند ،مگر اینکه قرینهای اقامه شود که آن را از عمومیت و فراگیر بودنش ساق کنتد و صتر
احتمال دادن به یک زمان ،بدون ذکر دلیل و با یک استحسان ساده قابل قبول نیست.
همه عبادات از ارزش واالیی برخوردارند .هر عبادتی با ّ
توجته بته شترای و یتده ارجمنتدی

خاصتتی پیتدا متیکنتتد ،ولتی معنتتایش ایتن نیستتت کتته در شتترای عتتادی،مثال؛ نمتتاز از ارزش
بیفتتتد و ی تا در زمتتان جتتوانی و قتتدرت ،روزه ب تیارزش گتتردد و ی تا بتتا توانتتایی و مکنتتت ،حتتج
ارجمندی نداشتته باشتد .بنتابراین گر یته و عتزای امتام حستین(ه) همتان ارجمنتدی را دارد.
البتتته در شتترای ستتخت ارجمنتتدیاش متتتاعف م تیگتتردد( .حستتینیان قمتتی1376 ،ش،

ش.)129 :6

ج) پذیرش این روایات به طور مطلق و عدم تخصیص آن به شرایط سخت

بتته نظتتر متتیرستتد ایتتن نگتترش ،از ستتایر نظر یتتههتتا مناستتبتتتر استتت؛ لکتتن در تکمیتتل ایتتن

نظر یتته شایستتته استتت بتته نکتتاتی توجتته نمتتاییم تتتا قبتتول آن بتترای دانشتتمندان و عمتتوم متتردم
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آسانتر گردد؛

 .1عزاداری برای پیشوای مظلومان و هتر عمتل نیتک دیگتر ،ا گتر چته ذاتتا اقتتتای پتاداش
بستتیار دارد  -و در اصتتطالح از ُحستتن فعلتتی برختتوردار استتت -امتتا عتتالوه بتتر آن بایتتد شتترای

دیگتتری بتترای تتتأثیر و علیتتت را برختتوردار باشتتد ،یعنتتی؛ عتتالوه بتتر ُحستتن فعلتتی بایتتد از ُحستتن
فتتاعلی ،انگیتتزه صتتحی فاعتتل ،پتتاک و ختتالص بتتودن عمتتل و ...برختتوردار باشتتد .اگرچتته
ّ
علتت ّ
تامته
عزاداری ،سوگواری و گریه ،علت مقتتی برای پاداش بیکران الهتی استت ،امتا
ّ
نیستتت و در کنتتار دیگتتر شتترای الزم ،علیتتت آن تامتته میشتتود ،اگرچتته گر یتته و ستتوگواری بتته
تنهایی ارزش خود را دارد و ثوا و پاداش آن در هر حال باقی است ،اما برای رسیدن به آن
ثوا های بیکران و ثبت جاودان ،باید علیت آن ّ
تامه باشد.
ّ
 .2در کنار وجود شترای بترای تتأثیر ،بایتد موانتع را نیتز بتر طتر کترد .چته بستا علیتت یتک

عمل نیک تمام است و ثتوا

و پتاداش وعتده داده شتده نیتز نصتیب شتخص خواهتد شتد،

اما در همان زمان یا پس از مدتی ،انسان عملی را مرتکب میشود که عمتل گذشتته ختود را

باطتتل می کنتتد و از بتتین میبتترد .در همتتین بتتاره روایتتت معروفتتی وارد شتتده استتت کتته پیتتامبر
ّ
اکرم(ص) میان جمعی حتور داشتند و حترت در بیان پاداش ذکر «ال إلته إال اهلل» فرمتود:

« به تعداد هر ذکر ،خداوند بترای گوینتده ،در بهشتت درختتی قترار خواهتد داد» یکتی از یتاران
گفت :بنابراین درختان ما در بهشت بسیار است .حترت در پاسخ فرمتود :آری ،امتا مبتادا
آتشی بفرستید تا درختان را بسوزاند و نابود کند( .ابن بابو یته1376 ،ش705 ،؛ حتر عتاملی،

1409ق ،ج185 :7؛ مجلسی1403 ،ق ،ج.)186 :8

نتیجه

یکی از مشهورترین احادیث عزاداری ،روایت ّریان بن شتبیب از امتام رضتا(ه) استت کته
بیانگر سخنان آنحتترت(ه) پیرامتون عظمتت متاه مح ّترم ،عاشتورا و فتتل و ثتوا ِ گر یته و
عزاداری برای امام حسین(ه)است.

شبیب ،به قصد قربت و رجا عزاداری کنتد ،ثتوا

آن عمتل بته او میرستد ولتو ایتنکته بتدون

بررسی سند حدیث بوده و حدیث از معصوم صادر نشده باشد.

ّ
روایتتاتی کتته پیرامتتون عتتزاداری بتتر اهتتلبیتتت وارد شتتده آنقتتدر ز یتتاد استتت کتته بتته حتتد تتتواتر

اجمالی رسیده است .به این معنا که وقتی همه آنها را کنار هم متیگتذاریم یقتین حاصتل

میشود که بعتی از آن ها از امام صادر گردیده استت .بتا توجته بته وثاقتت و عتدالت رجتال
مذکور در سند این حدیث ،میتتوان بته ایتن حتدیث اعتمتاد کترد و عتدم تصتری ختاص بته
وثاقت ابراهیم بن هاشم ّقمی مانع نمیشود که این حدیث در مرتبه صحی قرار گیرد.
نظر یتته صتتحی در تحلیتتل روایتتات ثتتوا عتتزاداری ،پتتذیرش ای تن روایتات بتته طتتور مطلتتق

اس تتت و نظر ی تته جعل تتی ب تتودن ای تتن گون تته روای تتات ب تته جه تتت اس تتتبعاد از ث تتوا

بست تیار آن و

همچنین نظریه برخی مبنی بر تخصیص این روایتت ،بته متوردی کته شترای ستخت باشتد،

قابل دفاه نیست.
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ضتترورتی بتترای کشتتف وثاقتتت ایتتن روایتتت وجتتود نتتدارد؛ ز یتترا مفتتاد احادیتتث متتن بلتتغ در
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