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ﺳﻮال

ﺳﺆال :ﺳﺆال ﻣﻦ درﺑﺎرهی راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﺋﺸﻪ و
اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ ـ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ ـ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﺰدﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وی دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﻮﺿﻮع رواﯾﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎره و ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻧﺮﯾﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﻬﺎ :ﻫﻤﻨﺸﯿﻨ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ،
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ ،ﺳﻦ راوی ﻫﻨﺎم ﻫﻤﻨﺸﯿﻨ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ اﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﻪ وی ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮدِ راوی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن و در
ﺗﻌﺎرض ﻧﺒﻮدن اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی وی ﯾﺎ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎی دﯾﺮش ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮی ﮐﻪ در ﺗﻌﺪاد رواﯾﺎت راوی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﺆال آﻣﺪه را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ:
اوﻻ :اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﮔﺮاﻣ ،اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آل ﺑﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪی رواﯾﺖ از
ﻣﺜﺮﯾﻦ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ) (۴۲۳رواﯾﺖ دارد ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ـ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻓﻘﻂ ) (۵۹رواﯾﺖ دارد و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ) (۲۴۰ﺣﺪﯾﺚ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻓﻘﻂ ) (۹۲ﺣﺪﯾﺚ دارد؛ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜ دارد
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ از ﻣﺠﻤﻮع رواﯾﺎت ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻗﺒﻠاش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آل ﺑﯿﺖ ﮔﺮاﻣ
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رواﯾﺎﺗﺸﺎن در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
دوم :ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ در ﺳﺎل  ۵۷ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص در ﺳﺎل  ۶۳ﻫﺠﺮی
و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺳﺎل  ۷۳ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮد
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رواﯾﺎﺗﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.ﻧﺎ:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم ) ،(۲۹/۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮﯾﺪ ،و ﻫﻤ ﭘﯿﺸﺎم ﺑﻮده و ﻧﺰد اﻟﻪ دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ـ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد رواﯾﺎت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺑﯿﻨ ـ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳ
و اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺟﺰ از زاوﯾﻪی ﺗﻌﺼﺐ ﻧﻤﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﺳﻮم :ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
اﺳﺖ از ﻣﺜﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪی رواﯾﺖ اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜ و رواﯾ در ﺣﺪود ) (۱۱۸۴ﺣﺪﯾﺚ دارد ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ) (۱۱۵۳رواﯾﺖ داﺷﺘﻪ و رواﯾﺎت ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ اﺑ ﺳﻔﯿﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از )(۷۲
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ،ﮐﺴ ﮐﻪ ـ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ـ اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ از
ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن دوﻟﺖ اﻣﻮی ﺑﻮد ،او ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜ در
ﺣﺪود ) (۴۳ﺣﺪﯾﺚ دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رواﯾﺎت ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺑﺎ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ،از ) (۲۱ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤرود.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﻌﺪاد رواﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮔﺮاﻣ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﻧﺴﺐ اﯾﺸﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﻌﺪاد رواﯾﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم :ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮور ﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﺳﺎل  ۴ﻫﺠﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻢﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮ رواﯾﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺮدهاﻧﺪ و در دوران ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد اﻣﺖ و ﯾﺻﺪا ﮐﺮدن آن و رﻓﻊ ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﺸ و ﺣﻮادث ﺟﺪﯾﺪ و
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ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺪتِ ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺪﮔﺷﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ
در ﺳﺎل  ۴۹ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ در ﺳﺎل  ۶۱ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع
رواﯾﺎت آﻧﻬﺎ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ از)(۲۰ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت :ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد در راه اﻟﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،رواﯾﺎﺗﺶ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺠﯿﺒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ وی ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر و ﺳﯿﺮت وی ـ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ـ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺰرگﺳﺎﻟ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ازدواج ﻧﻤﻮد و وﻓﺎﺗﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺣﺪﯾﺜ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐ ﺣﺪﯾﺚ از آﻧﻬﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ) (۵ﺣﺪﯾﺚ و از ﺣﻔﺼﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ
) (۲۴ﺣﺪﯾﺚ و از رﻣﻠﻪ )ام ﺣﺒﯿﺒﻪ( ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ) (۲۱ﺣﺪﯾﺚ و از زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ) (۶ﺣﺪﯾﺚ و از
ﺳﻮده ﺑﻨﺖ زﻣﻌﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ) (۳ﺣﺪﯾﺚ و از ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﯿ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ) (۷ﺣﺪﯾﺚ و از ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ) (۳۶ﺣﺪﯾﺚ و از ام ﺳﻠﻤﻪ )ﻫﻨﺪ ﺑﻨﺖ اﺑ اﻣﯿﻪ( ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ) (۱۷۴ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ
ﻣﺠﻤﻮع رواﯾﺎت ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن ـ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ) (۲۷۶ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺑﺎﺷﺪ،ﯾﻌﻨ در ﺣﺪود ﻧﺼﻒ رواﯾﺎتِ ﯾ
از آل ﺑﯿﺖ ﮔﺮاﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ .
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳ ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ ـ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺎزﻣﮔﺮدد ﮐﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ در ﻫﺮ ﯾ
از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎد ﺑﻮده و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر
ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﯾ زﻧﺪﮔاش را در ﻋﺒﺎدت و ﻣﻨﺎﺳ ﺻﺮف ﮐﺮد و دﯾﺮی وﻗﺘﺶ را در ﮐﺎر و آن ﯾ در اﻣﻮر ﺣﻮﻣﺖداری
وﻗﺘﺶ ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮای رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد را ﻓﺎرغ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺒﺎب ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﯾ از آﻧﻬﺎ را ﺻﺤﺎﺑﻪی
ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ):ﻣﺎ ﻣﻦ اﺻﺤﺎبِ اﻟﻨﱠﺒِ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ اﺣﺪٌ اﻛﺜَﺮ
ﺣﺪِﻳﺜًﺎ ﻋﻨْﻪ ﻣﻨّ ، ا ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻣﻦ ﻋﺒﺪِ اﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮٍو  ،ﻓَﺎﻧﱠﻪ ﻛﺎنَ ﻳﺘُﺐ وﻻ اﻛﺘُﺐ (ﺑﺨﺎری ) (۱۱۳ﻫﯿﭻﯾ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﯿﺶ از ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،زﯾﺮا او ﻣﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﻧﻮﺷﺘﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾ از اﺳﺒﺎب ﻣﻬﻢ در ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد رواﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮔﺮاﻣ اﺳﺖ.
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اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﻪای ﻣﻬﻢ در رد ﯾ از اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت و ﺑﯿﺎن ﯾ از اﺳﺒﺎب ﻣﻬﻢ در ﺗﻔﺎوت ﺻﺤﺎﺑﻪ در
رواﯾﺖ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ :ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﯾ راوی و ﻓﺎرغ ﺑﻮدن دﯾﺮی:
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎب ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱۱۸از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ دو آﯾﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﻪ ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜ رواﯾﺖ ﻧﻤﮐﺮدم .ﺳﭙﺲ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد :انﱠ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ
ﻳۡﺘُﻤﻮنَ ﻣﺂ اﻧﺰﻟۡﻨَﺎ ﻣﻦ ٱﻟۡﺒﻴِﻨَٰﺖِ وٱﻟۡﻬﺪَﱝ ﻛﺴﺎﻧ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى روﺷﻦ ،و رﻫﻨﻤﻮدى را ﻛﻪ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻳﻢ،ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣدارﻧﺪ ﺗﺎ
أﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ٱﻟﺮﺣﻴﻢ] اﻟﺒﻘﺮة ، [١٥٩،١٦٠ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮادران ﻣﻬﺎﺟﺮِ ﻣﺎ را ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد و
ﺑﺮادراﻧﻤﺎن از اﻧﺼﺎر را ﮐﺎر در داراﯾﻫﺎﯾﺸﺎن )ﮐﺸﺎورزی( ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﮐﺮد ﺷﻤﺶ
راﺿ ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﺮد ،و در ﺟﺎﻫﺎﯾ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ«!!
ﭘﻨﺠﻢ:ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﺎه و ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ،ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاوان ﺑﻮدن رواﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ ـ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﺎه از دﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ رواﯾﺎﺗﺶ اﻧﺪک و ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﻣﻌﯿﺎر ،ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎﯾ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺑﺰرﮔﻮاریﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﺎﺑ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ـ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﻘﺎم
واﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠ از آن ﺑﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮده و ﺟﺰ ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻫﻞ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒِ ﻟﺞﺑﺎز آن را اﻧﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ؟ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ آل ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن و ﻧﺰدﯾﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
از ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜ ﺻﺪﻫﺎ رواﯾﺖ در ﻓﻀﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺒﺒ
در ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن رواﯾﺖ آل ﺑﯿﺖ ﮔﺮاﻣ ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺣﺎدﯾﺚ وارده در ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﻬﺎ اوﻟﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﺑﻮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﺣﺪﯾﺚ در ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﻬﺎ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از رواﯾﺎﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﻔﻆ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﺧﻮد
زﺣﻤﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻮﯾﻨﺪهی آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻧﻤاﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭘﺲ
آﯾﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻠ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ در ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟!!
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﺨﺺ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺎب آﺷﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎری را در
ﺧﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﮐﺮ آﻣﺎرﻫﺎ و ﺑﺎزﻧﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﻧﺘﻪ :ﻫﻤﻪی اﻋﺪاد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را از ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺳﺘﻪ )ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ( و
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ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺣﺪﯾﺜ دﯾﺮ در آن وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻃﺎی ﻣﺎﻟ و ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪی و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و ﺳﻨﻦ
دارﻣ و ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺘﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺮﺗﯿﺐِ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف و اﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ،اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﯿﺪ و اﯾﻤﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻣﯿﻠ، 
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  ۲۲ﺟﻠﺪ ﺗﻮﺳﻂ دار اﻟﺠﯿﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻋﺪاد را از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا
ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی رواﯾ ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ
و از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻧﯿﻮ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ رواﯾﺖ ﺗﺮاری اﺳﺖ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌ از ﯾ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮔﺮاﻧﻘﺪر رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺪاد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ).(۱/۱۲
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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