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 چکیده

روایت شده که برابر با آن خداوند در  حدیث معروفی از پیامبر)ص(
ــی را در میـان ایت امـت بر می انگیزد تا دیت را ت دید    هر قرنی کسـ

کند. ایت حدیث ابتدا در سـنت ابی داود و سس  در بسیار  از ووام   
روایی اهل سـنت نقل شـده و برخی نیز بر تحت حدیث از ن ر سند   

 بهایی آن را گزارشو محتوا اوماع دارند، در شیعه نخستیت بار شیخ 
کرده اسـت. شهید مههر  در آاار خود نسبت به اتالت ایت حدیث  

تشـیی  کرده و آن را از ن ر سند به وهت ووود ابوهریره، ععی   

                                                 
   rasulmohamadjafari@yahoo.com        استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد -5
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دانسـته اسـت و از وهت موـمون نیز، رهار اشیال بر آن وارد کرده    
اسـت. به ن ر می رسد، ایت اشیاتت در رد حدیث ناتمام باشد، زیرا  

ود ابوهریره مووب عـع  حدیث نخواهد بود، رنان که  تـر  وو 
بسـیار  از محداان شیعه از او روایت نقل کرده اند. درباره اشیاتت  

ــد، اانیا؛ « رأس»محتوایی نیز: اوت؛ واژه  در حدیث قید اتفاقی می باش
در حـدیـث از الفـاا عـام بوده و بر بی  از ی  نفر نیز دتلت     « مَت»

ــتباه د ر تعییت مصــادید دلیلی بر وعــ  حدیث نخواهد دارد، االثا؛ اش

بود. رابعا؛ بنابر دتیلی رند نمی توان روایت م دد را متأار از اندیشه 
 .فلسفی ایرانیان باستان دانست

 

ــهید مههر ، نقد «م دد دیت»حـدیـث   هاای ليیادی    واژه ، شـ

 . حدیث
 

 . مقدمه1

 -متأخر غیر روایی شیعه حدیث معروفی در مناب  حدیثی کهت اهل سـنت و در کتب  

از پیامبر)ص( روایت شده که برابر با آن خداوند در هر سده ا  فرد   -به نقل از مناب  عامه 

در میان امت ایشان بر می انگیزد تا دیت امت را که به کهنگی و فرسودگی درار شده است، 

ــَنَةَ مَتْ ید َد دد لَهَا دِینَهَا إِنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ»ت دید کند:  ان در می«. کُلِّ مِائَةِ سـ

ت آن را روای –تـاحب ییی از تـحاس سته    -اهل سـنت نخسـتیت بار ابو داود سـ سـتانی     

کرده و در بیت شـیعه شیخ بهایی در کتا  کشیول خود از مناب  اهل سنت گزارش کرده و  

ایت حدیث مورد تووه بسیار  از محداان و   به واسـهه ایشـان به مناب  شـیعه راه یافته اسـت.    

ــان که تعبیرها    ــارحان احادیث قرار گرفته، آنسـ از ایت « م دد مذهب»و « م دد دیت»شـ

 حدیث اخذ شده و فریقیت فراوان به بزرگان دیت اطالق کرده اند.

ــنت ابی داود  ــده، س  671) اگر ره کهت تریت منبعی که حدیث م دد در آن روایت ش

ــت؛ با ایت ووود برابر با برخی گزارش ها، پی  از 355، ص6، ج5151د، ق( )ابی داو ( اسـ

نگاشـته شدن حدیث در سنت ابی داود، میان اهل سنت به تورت شفاهی شیوع داشته است؛  
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ق( حوور داشته، وقتی از شافعی  615-525رنان که گویند در م لسـی که احمد بت حنبل) 

ــخت به میان می آید احمد بت حن 611) ــمت  کر حدیث، عمر بت عبدالعزیز را ق( سـ بل عـ

م دد دیت در رأس سده اول دانسته و امید آن دارد که شافعی م دد سده دوم باشد)بیهقی، 

 1(71؛ ابت عبد البر، بی تا، ص 655، ص5بی تا، ج

از ایت گزارش رنیت برمی آید که ایت روایت حداقل در نیمه دوم قرن دوم ه ر  در 

بوده است. پ  از ابو داود بسیار  از ووام  روایی و غیر روایی ایت میان اهل سـنت متداول  

 حدیث را نقل کرده اند که در پی نوشت شماره ی  بدان اشاره خواهد آمد.

در هیچ ی  از مناب  متقدمان شـیعه، حدیث م دد نقل نشـده اسـت، اما شاید بتوان بر    

باز یافت؛ برابر با گزارش  اســـاس گزارشـــی کهت رد پا  آن را در میان آاار دیریت شـــیعی

ق( در مناظره  111تألی  مقاتل بت عهیه)م« المناظرات بیت فقهاء السنة و فقهاء الشیعة»کتا  

در عصــر دولت ســل وقی و در حوــور خواوه  -ا  که میان عالمی علو  و عالمی عباســی

 فر رخ داده اســت، عالم علو  خها  به عالم عباســی در دفاع از میتب وع -ن ام المل 

ــ »می گوید:  ــةیعَةُ بِـــ ــدم یَ الش ــبَةا اِلی مد َد دِ المَذهَبِ وَ هدوَ اتِمَامد وَعفَر  « ال َعفَرِیَّةِ»و لِهَذَا س نِس

 .(23، ص5153ابت عهیة، «)الصَّادِقُ)ع(

                                                 
ــنت   - 5 ــرس  یل می  -که پ  از ابو داود-مهم تریت آاـار اهل سـ ایت حدیث را نقل کرده اند به ترتیب تاریخی به شـ

ــند: طبرانی) ــابور )551، ص5، ج5113ق() 321(، عبداهلل بت عد )361، ص2، ج5151ق()321باشـ  111(، حاکم نیشـ

(، ابت عبد 13، ص6، ج5157ق() 123(، خهیب بغداد )565، ص5ق()بی تـا، ج  114(، بیهقی)166، ص1ق()بی تـا، ج 

ــاکر)71ق()بی تــا، ص 123البر) (، 353، ص55، ج5336ق() 212(، ابت اایر)334، ص5، ج5151ق() 175(، ابت عســ

ق()بی  272( ، نوو )565، ص5117ق() 214(، ابت أنبار)6155، ص2؛ ج 462، ص6، ج5151ق() 262یـاقوت حمو ) 

ــا، ج  716(، طیبی)153، ص56، ج5112ق() 716(، مزة )45، ص5، ج5341ق() 715(، خهیــب العمر )113، ص5ت

 715(، ابت قیم ووز )531، ص57، ج5112(،  هبی)573، ص63، ج5117ق()  714(،  هبی)233، ص6، ج5157ق()

ــفــد )156، ص6، ج5344ق() ، 3ج ؛ 624، ص2، ج5114ق() 771(، ابت کثیر)561، ص6، ج5161ق() 721(، تـ

(، 615، ص53ق()بی تا، ج 416(، ابت ح ر)613، ص5ق()بی تـا، ج  412(، زیت الـدیت عراقی) 672، ص51؛ ج 636ص

ــخـاو )  ــیوطی)24ق( )بی تـا، ص  316سـ ــیوطی)بی تــا366، ص5، ج5111ق( ) 355(، سـ (، 646، ص5ال ، ج-(، سـ

ــا ــیوطی)بی ت ، 5، ج5111ق( ) 5111(، حلبی)533، ص56، ج5113ق() 371( ، متقی هنــد )4431، ص5 ، ج-سـ

ــی)613، ص5، ج5114ق() 5526(، ع لونی)551ص ، 52؛ ج 313، ص56؛ ج 43، ص1، ج5151ق() 5671(، آلوسـ

 (.32ص
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ــد و آن « م دد مذهب»ظـاهرا تعبیر   در ایت مناظره بر گرفته از حدیث م دد می باشـ

اهل سـنت برا  بیان مقصـود خود بهره وسـته است. تر  ن ر از    عالم علو  از تعبیر رایج 

ــود. در قرن  ــیعه دیده نمی شـ ایت گزارش تاریخی، حدیث م دد تا قرن یازدهم در مناب  شـ

« احقاق الحد»و « الصوارم المهرقه»ق( در دو اار خود  5153یازدهم قاعـی نوراهلل شوشتر ) 

ــرس حدیث   ــخت ابت اایر را در ش  مَا قَالَ ابتُ اَایرَ فِی وَامِ ِ»نقل می کند: بدون نقل حدیث س

)قاعــى 5«اتُتــدولِ مِت اَنَّ مد َد دَ مَذهَبِ اتِمَامِیَّةِ فِی المِائَةِ الثَّانِیَةِ عَلِیب بتُ مدوســَی الرِّعــَا )ع(...

 (.335، ص5113؛ قاعى نور اهلل،  633نور اهلل، بی تا، ص

ق( در کتا   5135را نقل کرده، شیخ بهایی)اما اولیت کسـی که در میان شیعه حدیث  

« ةمشیا»( می باشد. شیخ بهایی حدیث را از کتا  شرس 513 ، ص–کشیول)بهائی، بی تا 

نقل و توعـیحات تاحب شرس مشیاة و وام  اتتول را  یل حدیث گزارش کرده   6طیبی

نی سخت کلیدر معرفی شـیخ  « الوویزة فی علم الدرایة»اسـت. شـیخ بهایی در اار دیگر خود   

ــود ــیخ کلینی را یادآور می شـ ــهید 7ال ، ص -)بهائی، بی تا ابت اایر درباره شـ (. از ن ر شـ

مههر ، شـیخ بهایی نخسـتیت ک  در شیعه است که از طرید الوویزه اندیشه م دد دیت را   

(. پ  از شیخ بهایی، عالمان 613، ص65، ج5345)مههر ،  در میان شـیعه وارد کرده است 

عه ایت  حدیث را نقل کرده اند که در پی نوشت شماره دو بدان اشاره خواهد بسـیار  از شی 

 آمد.

تا عصــر حاعــر عالمان فریقیت نوعا موــمون ایت حدیث را پذیرفته اند، اما در عصــر   

ــند و محتوا نقد    ــیی  کرده و آن را از هر دو ونبه س ــحت حدیث تش ــر برخی در ت حاع

که  -«المهدیة فی اتســالم»حســت در کتا  کرده اند؛ رنان که در اهل ســنت ســعد محمد 

ــت      ــخره گرفته اسـ ــعیـه را دربـاره مهـدویت را رد کرده و به سـ ــت، بی تا،  عقیـده شـ )حسـ

                                                 
ــوطی از حدیث ارائه و برا  هر ی  از مذاهب و هر ی  از   -5 ــرس مبسـ ابت اایر پ  از گزارش حدیث در کتاب ، شـ

عرفی م ددان مذهب امامیه؛ محمد بت علی الباقر)ع( را م دد علوم و فنون اسالمی م دد  را بر می شمارد. به هنگام م

ــوم و   قرن اول، علی بت موســی الرعــا)ع(را م دد قرن دوم، أبو وعفر محمد بت یعقو  الراز )کلینی( را م دد قرن س

 (363-353، ص55، 5336را م دد قرن رهارم بر می شمارد)ابت اایر،  -برادر سید رعى  -سید مرتوى 

گزارش  «الیاش  عت حقائد السنت»ق( در کتا  خود، شرس الهیبی على مشیاة المصابیح المسمى بـ  713طیبی )م  - 6

 (.233، ص6، ج5157)طیبی،  کرده است
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ــاخته مدعیان مهدویت در حوالی نیمه قرن دوم می  -(537-567تـــ  ایت حدیث را برسـ

 (.671)حست، بی تا، ص داند

 نگاهی انتقاد  داشته و در شـیعه اندیشـمند معاتـر اسـتاد شهید مههر  به ایت حدیث    

آن را از دو وهت سـند و متت به بوته نقد نهاده و با وارد دانسـتت ی  اشیال به سند و رهار   

ــاقر می کند)ر : مههر ،      ــیـال بـه محتوا  روایـت، آن را از اعتبار سـ ، 65، ج5345اشـ

ــ  ــ  61؛ ج 611-617تـ حدیث »(. آقا  مختار  در مقاله ا  با عنوان 111-131، تـ
به تبعیت از شـهید مههر  به نقد سند و مومون حدیث همت گماشته و آخر اتمر  ، «م دد

 (.553-37، ت 5346حدیث را رد می کند)مختار ، 

باید تحیح دانست؟  -حداقل اومات-حال آیا بسـان غالب دانشـمندان، ایت حدیث را   

ه ن ر ؟ بیا نقدها  سـند  و متنی شـهید مههر  را پذیرفت و به م عول بودن آن معتقد شد  

نقدها  ایشـان بر سند و متت حدیث ناتمام می   -رنان که به تفصـیل خواهد آمد  -می رسـد 

ــته     ــت. با تووه به وایگاه بروس ــان حدیث را نامعتبر دانس ــد و نمی توان بر پایه ادله ایش باش

علمی اسـتاد مههر  و اار پذیر  محققان از ایشـان، بررسـی و ارزیابی اشیاتت و نقدها     

بت به حدیث م دد مهم به ن ر می رســد. در موعــوع حاعــر به وز مقاله آقا   ایشــان نســ

ــامان یافته -مختار   ــتاد مههر  س ــی در ارزی-که در تأیید و تقویت دیدگاه اس ابی ، پژوهش

اشـیاتت شـهید مههر  شیل نگرفته است، لذا ایت تحقید با روش توتیفی تحلیلی در پی   

 «م دد دیت»گاه شـــهید مههر  درباره حدیث پاســـخ به ایت ســـتال اســـت که ارزیابی دید

 رگونه است؟    

وهت بررسی و ارزیابی ن رگاه ایشان، ابتدا دیدگاه و اشیاتت ایشان تقریر می شود، 

ســس  حدیث م دد در ووام  روایی و دیگر آاار فریقیت مأخذ شــناســی گردیده، آن گاه  

شهید مههر  در هر دو  سـند و مومون حدیث بررسی و تحقید شده و در نهایت اشیاتت 

 ناحیه سند و متت به بحث گذاشته می شود. 

 

 دیدگاه و اشکاالت شهید مطهری درباره حدیث. 2
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ــهیـد مههر  در دو اار خود بـه نقد حدیث    ــت؛ ییی در « م دد دیت»شـ پرداخته اسـ

ــخنرانی ان مت مـاهـانه دینى تحت عنوان    که بعدها تحت عنوان مقاله « احیاى فیر دینى»سـ

ــت)مههر ،   ده گفتــاردر کتــا  « احیـا  فیر دینی » ــیــده اسـ ، 61، ج5345بــه رــای رسـ

داشته و « اتفاق»در مس د  5311ن سال (، دوم در سخنرانی که در ماه رموا111-131ت 

ــالم و نیـازها  زمان »در ولـد اول کتـا     ــت)مههر ،  « اسـ ــار یافته اسـ ، 65، ج5345انتشـ

 (.611-617ت 

گفتنی اسـت تفاوتی بنیادیت نسبت به نقد حدیث در آن دو ووود ندارد و بسان برخی  

هالب ، م   ل  مدیگر از سـخنرانی ها  اسـتاد شـهید به مناسبت مقتوی، تیرار شده است   

ــت. تزم به  کر اســت ایشــان در کتا      ــخنرانی دوم غنی تر و منقح تر ارائه گردیده اس س

، بعدها نگاشـته اند اشاره ا  گذرا به ایت حدیث  «نهوـت ها  اسـالمی در تـد سـاله اخیر    »

 داشته و آورده است:

ما  شود وىهررند ایت حدیث از ن ر سند، اساسى ندارد و از ن ر تاریخى هم تأیید نم»

ــیوع و رواج و قبول ایت در وـاى دیگر بـه نقـد ایت حدیث و ایت تفیر پرداخته    ایم، ولى شـ

اندیشـه در میان مسـلمانان بیانگر ایت حقیقت اسـت که مسـلمانان تاقل در فاتله ی  قرن،     

اند و عملاا برخى نهوـــتها را نهوـــتهاى اتـــالحى تلقى انت ار مصـــلح یا مصـــلحان داشـــته

گوییم: اتالس و مصلح و نهوت اتالحى و ت دد فیر دینى . ایت اسـت که مى اندکردهمى

، 5345)مههر ،  «که اخیراا مصـهلح شـده اسـت، ی  آهنش آشنا به گوش مسلمانان است   

 (.67، ص61ج

ــند ( و نقد درونی)نقد         ــهیـد مههر  حـدیـث را، بـا دو معیـار نقـد بیرونی)نقد سـ شـ

، فصیل خواهد آمد شیوه ایشان در نقد بیرونیرنان که به ت محتوایی( توـعی  کرده اسـت؛  

ــمون روایت بر دو   ــه مو ــند به دلیل واعل فرک کردن راو  و در نقد درونی، عرع نقد س

 معیار برون دینی: عقل و تاریخ است.

ــتقیم    ــند حدیث اســت، آن وا که ابو هریره ناقل مس ــهید مههر  به س ــتیت نقد ش نخس

همان وَعةاع و کذةا  معروفی است که از رسول  روایت می باشد؛ ایشان می گوید ابوهریره

ــت )ر : مههر ،  ــان 132، ص61، ج5345خدا )ص( ایت حدیث را نقل کرده اسـ (. ایشـ
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رون فرتت کافی وهت بررسی وععیت باقی راویان زن یره حدیث را نداشته است، بدیت 

اند ردهنقل کباقی راویان ســند در ســایر افرادى که از ابوهریره »ســبب در ادامه گفته اســت: 

ــتند    ــى هس ــخات ــدم تحقیقى بینم که آن ها ره وور اش ، 61، ج5345)مههر ،  «موفد نش

 (.132ص

نقد دوم شـهید مههر  بر متت و محتوا  حدیث اسـت؛ ایشان اشیاتتی رند را بر آن   

وارد می داند، با بررسـی و تحلیل آن ها در رهار محور دسـته بند  می شــوند: سه محور به   

ناحیه مصــداق ها مرتبر می شــود و ی  محور به اشــیالی در اار پذیر  از  ســه اشــیال از 

 اندیشه م ددِ هزاره باز می گردد:

ــادید حدیث، م ددانی که برخی   ــیاتت مرتبر با مص ــهید مههر  پی  از بیان اش ش

عالمان شــیعی برشــمارده اند، یادآور می شــود: در اول قرن دوم امام باقر )ع( اســت، در اول 

مام رعـا )ع(، در اول قرن رهارم کلینى، در اول قرن پن م ســید مرتوى یا شیخ  قرن سـوم ا 

البیان، در اول قرن هفتم خواوه مفید، در اول قرن شـــشـــم شـــیخ طبرســـى تـــاحب م م  

نصـیرالدیت طوسـى، در اول قرن هشـتم عالمه حلةى، در اول قرن نهم شهید اول، در اول قرن    

شــیخ بهایى، در اول قرن دوازدهم م لســى، در اول دهم محقد کَرَکى، در اول قرن یازدهم 

، 61، ج5345قرن ســیزدهم وحید بهبهانى، در اول قرن رهاردهم میرزاى شــیرازى)مههر ، 

 (.137ص

آن گاه، اشــیال اول را در ایت می داند که برابر با حدیث، م ددان باید در ابتدا  هر 

توان رنان که خواوه طوسى را نمى قرن باشـند، اما برخی از م ددان یاد شـده رنیت نیستند،  

م دّد قرن هفتم شــمرد، زیرا تولد خواوه در اوایل قرن هفتم و ظهور و نبوغ  در نیمه قرن 

 (.137، ص61، ج5345( است)مههر ، 276هفتم، وفات  در نیمه دوم آن قرن)سال 

دومیت نقد به مصـداق ها، ایت اســت که برخی از م ددان که ســهم بســزایی در احیا   

یت داشــته اند، تنها به دلیل آن که در ابتدا  قرن نبوده اند به شــمار نیامده اند، رنان که در د

شمرده « م دّد»میان ائمه اطهار )ع(، امام حسـیت )ع( و امام تـادق )ع( بی  از دیگران باید   

 شـوند، زیرا هرکدام از ایت دو بزرگوار از ونبه خاتى توفید ت دید و احیاء پیدا کردند، اما 

ر اند. همچنیت بسیارى از علماى دیگرون با آن حسـا  سـاختگى منهبد نبوده، از قلم افتاده  
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ا  وزء م دّدان حس اند به دلیل قرار گرفتت در وسر قرن،را که شـاید بیشـتر خدمت کرده  

 (.137، ص61، ج5345اند)مههر ، نیرده

عنوان    شایستگیسومیت اشیال به مصداق ها، برشمردن افراد  هستند که به هیچ رو

ــانی   ــم خراس ــاحب منتخب التواریخ -م دد را ندارند، رنان که مال هاش رنیت کرده و  -ت

 است: و  برا  اوایل برخی از خلفا و سـالطیت را از ت دیدکنندگان دیت به حسـا  آورده  

ــوم مأمون، اول قرن رهارم المقتدر، اول قرن پن م  قرن دوم عمر بت عبد العزیز، اول قرن سـ

الدوله دیلمى، اول قرن ششم سلهان سن ر سل وقى، اول قرن هفتم هالکوخان مغول، عوـد 

، اول قرن نهم امیر تیمور گورکانى، -که آن هم از مغول است-اول قرن هشتم شاه خدابنده 

اول قرن دهم شـاه اسـماعیل تفوى، اول قرن یازدهم شاه عباس تفوى، اول قرن دوازدهم   

ــیز  ــار، اول قرن س ــاه افش ــت)مههر ،  نادرش ــته اس ــاه را م ددان دیت دانس دهم هم فتحعلیش

 (.611، ص65،ج5345

نقد رهارم اسـتاد شـهید به اارپذیر  اندیشـه م دد تـد ساله از اندیشه فلسفی ایرانیان     

باسـتان و هند  ها است و آن ظهور ی  مصلح در رأس هر هزاره می باشد؛ ایشان در مقاله  

 اظهار داشته است:« احیا  فیر دینی»

ایت تفیر که هر تـد سال ی  م دّد باید ظهور کند زمینه را مساعد کرده براى قبول  

تفیر دیگر  که گفته شـده هر هزار سال ی  نفر ظهور خواهد کرد و آن مستمسیی براى  

هاى گمراه رون بهاییت شـده است. ایت تفیر در فلسفه ایرانی هاى قدیم و هند  ها بر  فرقه

ــه    ــاس طبیعیـات قـدیم ریشـ دارد، آن طبیعیـات نیز اوتا غلر بوده و اانیاا از آن طبیعیات   اسـ

 .(134، ص61، ج5345استنتاج ایت تفیر غلر است)مههر ، 

نیز بیان داشته است: ایت تفیر که در « اسـالم و نیازها  زمان »شـهید مههر  در کتا   

قبل از اسالم  آید، به اسـالم ربهی ندارد، در ایران هر هزار سـال ی  بار ی  م دّد دیت مى 

اسـت در رأس هر هزار سال  « هوشـیدر »زرتشـتی ها معتقد بودند که ، مصـلحى که لقب آن   

 (.615-611، ت 61، ج5345ظهور کرده و در ایران احیایى به امر می رساند)مههر ، 
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تُ حَدَّاَنَا ســدلَیْمَانُ بْ»ابو داود ســ ســتانی حدیث را با ســند خود رنیت گزارش می کند: 

ــَرَاحِیلَ بْتِ یَزِیدَ الْمدعَافِ ــَعِیدد بْتُ أَبِی أَیبو َ عَتْ شـ    رِدَاوددَ الْمَهْرِ ب أَخْبَرَنَا ابْتُ وَهْبَ أَخْبَرَنِی سـ

ــَلَّمَ قَالَ إِنَّ  عَتْ أَبِی عَلْقَمَةَ عَتْ أَبِی هدرَیْرَ ةَ فِیمَا أَعْلَمد عَتْ رَســدولِ اللَّهِ تــَلَّى اللَّهد عَلَیْهِ آوَ آلِهِس وَس

ابو داود در انتها  حدیث «. اللَّهَ یَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ کُلِّ مِائَةِ ســَنَةَ مَتْ ید َد دد لَهَا دِینَهَا

)ابی «وَاهد عَبْدد الرَّحْمَتِ بْتُ شـُرَیْحَ الِِْسـْیَنْدَرَانِیب لَمْ یَ دزْ بِهِ شَرَاحِیلَ  قَالَ أَبدو دَاودد رَ»می نویسـد:  

 (. 355، ص6، ج5151داود، 

ــگران حـدیـث، وملگی متـأخر از ابو داود بوده و با طرق مختل  خود     دیگر گزارشـ

ند. ییســان می باشــ روایت را به عبد اهلل بت وهب رســانده اند و راویان پ  از او تا ابو هریره

 درباره سند حدیث رهار مسأله قابل طرس است:

 وععیت سند حدیث از دیدگاه اهل سنت؛ -ال 

 وایگاه ابوهریره)بررسی و ارزیابی اشیال سند  شهید مههر (؛ - 

ول قل حدیث از رسکه پ  از آخریت راو )ابوهریره( و قبل از ن« فِیمَا أَعْلَمد»تعبیر  -ج

 خدا)ص( آمده است؛

ــُرَیْحَ »عبــارت پــایــانی حــدیــث از ابو داود:  -د قــَالَ أَبدو دَاودد رَوَاهد عَبــْدد الرَّحْمَتِ بْتُ شـ

 «.الِِْسْیَنْدَرَانِیب لَمْ یَ دزْ بِهِ شَرَاحِیلَ

  

 وضعیت سند حدیث از دیدگاه اهل سنت. 3-1
ز ا ســـند حدیث، طبد معیارها  درایة الحدیثی، مفرد می باشـــد؛ رنان که طبرانی پ 

لَا یدرْوَى هَذَا الْحَدِیثُ عَتْ رَسدولِ اللَّهِ تَلَّى اهللُ عَلَیْهِآوَ آلِهِس وَسَلَّمَ »گزارش حدیث می نویسد: 

 (.361، ص2، ج5151)طبرانی، « إِلَّا بِهَذَا الِِْسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْتُ وَهْبَ

ــنت، ا ــند: ابوهریره، تمام روال ایت روایت برابر با معیارها  روالی اهل سـ قه می باشـ

، 6، ج5111تـــحابه پیامبر)ص(می باشـــد، عامه تمامی تـــحابه را عادل می دانند)الع لی، 

ــم، اقه)ابت حبان،    33ص ــر  مولى بنى هـاشـ ( و احادیث  172: 1، 5333(، أبو علقمـه مصـ

(، شراحیل بت یزید معافر  مصر ، 516، ص31، ج5112تـحیح دانسـته شـده است)مز ،    

ــد  ــر ، اقه)راز ،  111، ص2، ج5333)ابت حبان، اقـه می باشـ ــعید بت أبی أیو  مصـ (، سـ
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(، عبد اهلل 311، ص51، ج5112؛ مز ،  326، ص2، ج5333؛ ابت حبان،  22، ص1، ج5375

( و ســلیمان بت داود مهر ،  641-643، تــ  52، ج5112بت وهب، اقه و تــدوق)مز ، 

 ( معرفی شده اند.       151، ص55، ج5112اقه)مز ، 

ــ ــخاو ، بی تا، ص پیش ــنت به ایت روایت اعتماد کرده اند)س (. 24وایان حدیثی اهل س

سیوطی در کتا  مرقاة الصعود إلی سنت أبی داود، حاکم  و بیهقی را از متقدمان و ابت ح ر 

(. فتنی در تذکرة 512ج، ص -را از متأخران قائل به تـحت حدیث می داند)سیوطی، بی تا 

آن اعتماد داشــته، طبرانی آن را روایت کرده، روال آن  الموعــوعات می نویســد: حفاا بر

ــت)فتنی، بی تا، ص  ــته اسـ ــحیح دانسـ (، آلبانی نیز آن را از احادیث 35اقه بوده و حاکم تـ

 (.516، ص6تحیح می داند)آلبانی، بی تا، ج

 

 جایگاه ابوهریره )بررسی و ارزیابی اشکال سندی شهید مطهری(. 3-2
ــی ــان که  ابوهریره از نگاه عالمان ش ــد و آنس عی، متهم به وعل و وعــ  حدیث می باش

رفت اولیت نقد  که شـهید مههر  بر حدیث وارد می داند ووود ابو هریره در سند است و  

 (132، ص61، ج5345یاد می کند)مههر ، « کذا  و وعاع معرو »از او با تعبیرات 

؛ ررا  دد نیستم  الوتـ  به ن ر می رسد ایت نقد، دلیلی استوار برا  نفی حدیث م 

)ر : ابت ابی  کـه اگر ره ابو هریره از واعالن حدیث و مزدور معاویه و وریان امو  بوده 

ــ   23، ص1، ج5113الحـدیـد،    و حتی احادیثی علیه امام  (655-617؛ ابور یـه، بی تا، تـ

(، 611-632؛ ابور یه، بی تا، ت  23، ص1، ج5113علی)ع( وعـ  کرده)ابت ابی الحدید،  

ــدق»با قاعده امـا برابر   ــاخته « الیذو  قدیصـ نمی توان مهلد مرویات راو  واعل را برسـ

ــیعه در آاار خود فراوان 76، ص5323قلمداد کرد)غفار ،  (، از ایت رو  بزرگان حدیثی ش

 .از ابوهریره حدیث نقل کرده اند

ــیار  از آاار خود از ومله: توحید) ــیخ تـــدوق، در بسـ  653، تـــ 62، ج5334شـ

، 6، ج5157(، امالی)521و 517و 74و 72و 34و 36و 35، ت 5، ج5326(، خصـال) 111و

(، 164و 617و 576و 511، تــ 5، ج5341(، علل الشــرای )342و 321و 325و 651تــ 

ــ 5325معـانی اتخبار)  ــیخ مفید در امالی)671و 663و 21، تـ (، 555 ، ص-5151(، شـ

(، سید 612، ص5341(، سـید رعی در الم ازات النبویه) 561ال ، ص-5151اتختصـاص) 
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(، شیخ طوسی در تهذیب 34، ص5157( و الناتـریات) 47، ص5151مرتوـی در اتنتصـار)  

ــ 1، ج5321اتحیــام) ــ 5151(، امــالی)351و 516، تـ ( و 563و 43و 71و 12، تـ

ــانده  541و 14، تــ 5155الغیبة) ــند روایات خود از طرید ابو هریره به پیامبر)ص( رس ( س

 .اند

ــی در بـ    ــوتـ ــیعه)خزاز رازى بـه عالوه از ابوهریره نصـ ، 5115، ا  امـامت امامان شـ

گزارش شـده است و نیز و  راو  حدیث   6، روایاتی در فوـائل ائمه )ع( 5(511-73تـ  

 ( می باشد.631، ص5، ج5331( و حدیث اقلیت)تدوق، 6، ص5372غدیر)تدوق، 

گفتنی اسـت شهید مههر  خود نیز در برخی آاارش از ابو هریره حدیثی نقل کرده و  

تناد می کند؛ ایشـان در کتا  ح ا   یل عنوان خواستگار  سه روایت آورده که  بدان اسـ 

(. در تــورتی 136، ص3، ج5345)مههر ، 3ییی از آن ها از ابوهریره راو  حدیث اســت

که روایات ابوهریره ییســر م عول باشــد احادیث اشــاره شــده از ایت قاعده مســتثنا نخواهد 

 بود. 

بوهریره تفصـیل قائل شــد و نمی توان به م رد ایت که و   بنابرایت باید میان منقوتت ا

در سـند روایات قرار دارد، آن را موعـوع و م عول تلقی کرد، رنان که آقا  مسعود  در   

کتا  وعـــ  و نقد حدیث نوشـــته اســـت: میان واعل بودن راو  و وعلی بودن هر روایت 

و  واعل باشـد، همه سخنان و  مالزمه اابت و دائمی ووود ندارد و ایت گزاره که هر گاه را

 (. 667، ص5344نوشته ها  او وعلی است، تحیح نیست)مسعود ، 

 

 

                                                 
ــر   »خزاز راز  در کتـا    -5 ی با  ما واء عت أب» ، در بابی تحت عنوان  «کفـایـة ارار فی الن  على ارئمـة ايانی عشـ

، ، هفت روایت از ابوهریره گزارش کرده است)خزاز رازى«لى ارئمة اتانی عشر عهریرة عت النبی ص فی النصـوص ع 

 (  511-73، ت 5115
؛  153و 341و 615، تــ 5151؛ طوســی،  574، ص5، ج5341؛ تــدوق،  21، ص5325برا  نمونه ر : تــدوق،  -6

 .  556و 512و 516و 37و 45و 72و 71و 21و 53، ص3، ج5113، نعمان بت محمد مغربى، ابت حَیبون
 نْصــَارِ، فَقَالَ رَســدولُ اللَّهِ)ص( أَنَ َرْتَعَتْ أَبِی هدرَیْرَةَ قَالَ: کُنْتد عِنْدَ النَّبِی  )ص( فَأَتَاهد رَودل  فَأَخْبَرَهد أَنَّهد تَزَوَّجَ امْرَأَةا مِتْ الْأَ -3

 ی أمِیتِ الْأَنْصَارِ شَیْئاا.إِلَیْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَا ْهَبْ فَانْ ُرْ إِلَیْهَا فَِِنَّ فِ
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 «فِیمَا أَعْيَمُ»تعبیر . 3-3
در برخی از نقل ها، پ  از ابوهریره  کر شـده است، بنابرایت با سند  « فیما أعلم»ومله 

یا  بت ابی ایو حدیث مرتبر می باشـد؛ شارحان روایت، مدلول عبارت را یقیت راو )سعد  

ایو   بت ابی ابو علقمه( در موتول بودن حدیث تفسیر کرده اند؛ سخاو  آن را سخت سعد

 دانسته و می نویسد:

)سخاو ، بی تا، 5«و قوله فیما أعلم لی  بشـ  فی وتـله بل قد وعل وتـله معلوا له   »

: ال اهر أن أعلم فیما»(، ع یم آباد  ایت تعبیر را به ابو علقمه نسبت داده و می نویسد: 24ص

ت موقوفــاا  6قــائلــه ابو علقمــه یقول فی علمی ان ابــا هریره حــدانی هــذا الحــدیــث مرفوعــاا 

(. به هر حال ایت سخت خواه از سعد بت ابی ایو  613، ص55، ج5151ع یم آباد ، «)3علیه

 و خواه از ابو علقمه باشد، متید  بر مسند بودن روایت قلمداد می گردد.

 

قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شاُرَیٍْ  الإِِسْکَنإدَرَاِِی  لَمْ یَجُْإ  »عبارت . 3-4

 «بِهِ شَرَاحِیلَ
ایت عبارت سـخت ابو داود در پایان گزارش حدیث اسـت. سخاو  و به تب  او ع یم آباد    

 بد الرحمتدر توعــیح آن می نویســند: معنا  کالم و )ابو داود( ایت اســت که حدیث را ع

بت شـریح از شـراحیل نقل کرده رنان که سعد بت ابی ایو  از شراحیل نقل کرده است؛ اما   

ــند خود ابوعلقمه و ابوهریره را حذ  کرده، حدیث و    ــریح از س رون عبد الرحمت بت ش

معول گردیده لذا شراحیل نقل حدیث از طرید عبد الرحمت را وایز ندانسته است؛ بنابرایت 

د سـعد ابت ابی ایو )نقل مووود در سـنت ابی داود( موتول و از طرید عبد   حدیث از طری

                                                 
ایت است که شیی در موتول بودن روایت ووود ندارد « فِیمَا أَعْلَمد»ترومه عبارت: مراد سعد بت ابی ایو  از تعبیر   -5

 بلیه موتول بودن روایت را مایه علوّ سند قرار است.

ــت که قول یا فعل یا ت  -6 ــان منتهی گردد)ابت مراد از حـدیث مرفوع در ایت عبارت، حدیثی اسـ قریر پیامبر)ص(به ایشـ

 (.27-21، ت 5166ح ر، 

متعلد به ابو علقمه می باشـد و مقصودش ایت است که یقیت دارم که ابوهریره  « فِیمَا أَعْلَمد»ترومه عبارت: ظاهرا تعبیر  -3

 روایت کرده است.      -و نه موقو   -ایت حدیث را به تورت مرفوع
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ــعد بت ابی ایو     ــا  بر آن وااقت س ــد. مو ــل می باش ــریح معو  برخال  -الرحمت بت ش

ــریح  ــخاو ، بی تا، ص  -عبـدالرحمت بت شـ ــت)سـ ؛ ع یم  24مورد اتفاق عالمان روال اسـ

 (.627، ص55، ج5151آباد ، 

 

 رزیابی اشکاالت محتوایی شهید مطهریبررسی مضمون حدیث و ا .4

رنان که گذشــت شــهید مههر  در بخ  نقد محتوایی حدیث، ســه اشــیال از ناحیه  

 مصداق ها و ی  اشیال در اار پذیر  اندیشه م دد از بیگانگان، وارد می دانست:

اشـیال اول در مصـادید، عدم انهباق بسـیار  از مصداق ها  یاد شده با آغاز قرن ها    

عَلَى رَأْسِ کُلِّ مِائَةِ( در حدیث بر ظهور م ددان دیت در «)رأس»عیح آن که واژه اسـت؛ تو 

ابتدا  هر قرن دتلت دارد، در حالی که برخی از مصـداق ها  یاد شـده در اواخر و اواسر   

 قرن بوده است.  

را لغت نامه ها  معتبر زبان عربی، « رأس»در پاســخ به ایت اشــیال باید گفت که واژه 

ــد:   رـنیت   ــده ان ــان ــاســ ــن ــی رَأْسد»شـ واتتریت هر ریز  را رأس آن «)ء: أعالهکــل شـ

، 5151؛ ابت من ور،  11، ص53، ج5165؛ ازهرى،  631، ص7، ج5151گوینـد()فراهید ،  

(. در ایت میان فیومی نخستیت کسی است که واژه 637، ص4، ج5151؛ زبید ،  35، ص2ج

ــت: را بـه معنـا  ابتـدا  زمان  کر کرد   « رأس» ــَّهْرِ: أَوَّلُه رَأْسد»ه اسـ ، 5151)فیومی، « الشـ

ــتعمـال م ـاز  می داند)و مِت المَ َازِ:      611ص (. زبیـد  معنـا  ابتـدا را برا  ایت واژه، اسـ

 .(633، ص4ج، 5151مِت ارَمْرِ: أَوَّلُهد()زبید ،  الرَّأْسد

ــت:   ــته اس ــَّیْ وَ رَأْسد»همچنیت نوش ــورت بر ابتدا و انتها می که در ایت « ءِ: طَرَفُهالش ت

ــت:   زبید ، «)و قیل: آخِرُه»توانـد دتلت کند، در ادامه نیز احتمال معنا  انتها را آورده اسـ

در هر دو معنا  ابتدا و انتها به کار رفته است؛ « رأس»(. در روایات واژه 315، ص4ج، 5151

(، و انتها، مانند: 612، ص5341سـید رعی،  «)سـْلَامد الْأَمْرِ الِِْ قَالَ رَسـدولُ اللَّهِ: رَأْسد »ابتدا مانند: 

یَاتِهِ عت عَبْد اللَّهِ بْت عدمَرَ قَالَ تــَلَّى بِنَا النَّبِیب تــَلَّى اللَّهد عَلَیْهِ آوَ آلِهِس وَســَلَّمَ الْعِشــَاءَ فِی آخِرِ حَ»
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ــَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: أَرَأَیْتَیُمْ لَیْلَتَیُمْ هَذِهِ  ــَنَةَ فَِِنَّفَلَمَّا سـ هْرِ مِنْهَا ت یَبْقَى مِمَّتْ هدوَ عَلَى ظَ رَأْسَ مِائَةِ سـ

 (.373، ص1، ج5113؛ ترمذ ،  37، 5، ج5115)بخار ، 5«ارَرْکِ أَحَدٌ

ته نوش« عِنْد اِنْتِهَاء مِائةِ سـَنَة »را به معنا  « رَأْسَ مِائَةِ سـَنَةَ » شـارحان ایت حدیث، عبارت  

 (.  131، ص2، ج5151؛ مبارکفور ،  543، ص5اند)ابت ح ر، بی تا، ج

را به معنا  « رأس»ق( و به پیرو  از او، طیبی واژه  212در حـدیث م دد، ابت اایر)م  

نوشـته اند مراد ایت اسـت که سده تمام گردیده باشد و م دد زنده و    انتها  سـده دانسـته و  

(. و 711، ص6، ج5157؛ طیبی،  363، ص55، ج5336مروعیت علمی داشته باشد)ابت اایر، 

در دو اار اخیر و نوع کتبی که به شــرس ایت حدیث پرداخته اند، ســخت ابت اایر که عمرو بت 

آورده، گزارش کرده و بر آن تــحه گذاشــته اند.  عبد العزیز را در ورگه م ددان قرن اول

بدیهی است که مراد آغاز قرن نمی باشد، ررا که آغاز قرن نخست متعلد به بنیان گذار آن، 

 رسول خدا)ص( است و به عالوه عمرو بت عبد العزیز، اساسا متولد نشده بود.

ــد واژه  ــ -احتراز و نه قید  -در ایت حدیث قید اتفاقی« رأس»اما به ن ر می رس د؛ باش

در ایت تـورت ظهور م دد می تواند در ابتدا یا اواسـر یا انتها  هر سده باشد)ر : ع یم   

(. در ایت تـورت به ابتدا یا انتها  قرن محدود نمی شود و هر  623، ص55، ج5151آباد ، 

د نگاه با فاتله گرفتت مردم از دوران نبوت و یا م دد سابد، به م دد نیاز افتد، ظهور می ک

 (. 51، ص5، ج5112)م لة البیان، 

دومیت اشـیال در مصـداق ها آن است که برخی از م ددان مهم مانند امام حسیت)ع(   

و امام تادق)ع( و بسیارى از علما که سهم بسزایی در احیا  دیت داشته اند، تنها به دلیل آن 

ــمار نیامده اند. ایت نقد آن گاه پذ   از  یرفته خواهد بود کهکـه در ابتـدا  قرن نبوده اند به شـ

سـویی ظهور م دد در هر قرنی در ی  تت منحصـر بوده و از سو  دیگر مصادید یاد شده   

ــت، در رد طر  اول، باید  ــه پذیر اسـ قهعی تلقی گردند، اما هر دو طر  ایت تحلیل خدشـ

گفت ممیت است در ی  سده رند عالم بروسته ظهور کرده و با عنایت به خدمات شایانی 

                                                 
گوید: ما به در اواخر حیات پیامبر)ص( به امامت ایشـان نماز عشاء را گزاردیم، رون نماز خود را به  عبد اهلل بت عمر  -5

پایان رســاند، فرمود: آیا در ایت شــب دانســتید که در انتها  ایت ســده هیچ ی  از شــما که اتن حاعــر هســتید ووود   

 نخواهید داشت.
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موتول  «مَت»یت داشـته اند، شـایستگی اطالق عنوان م دد را داشته باشند؛ رنان که   که به د

 .در حدیث از الفاا عام بوده و از حیث دتلت بر بی  از ی  نفر نیز اطالق می شود

بنابرایت محتمل اســت ی  ســده رندیت م دد باشــد و اابات ایت عنوان برا  ی  تت 

؛  233، ص6، ج5157؛ طیبی،  353، ص55، ج5336نفی مــاعــدا نمی کنــد)ر : ابت اایر، 

؛ ابت ح ر عسقالنی،  647، ص2، ج5114؛ ابت کثیر دمشـقى،   541، ص63، ج5117 هبى، 

(. 621، ص55، ج5151؛ ع یم آباد ،  317، ص6، ج5111؛ مناو ،  615، ص53بی تـا، ج 

(، از ن ر  هبی 353، ص55، ج5336را بر عموم، اَولی می داند)ابت اایر، « مَت»ابت اایر دتلت 

 (.613، ص51، ج5112قرن، اقو  است)نیز دتلت آن بر وماعتی در هر 

رنیت برداشتی در برخی آاار دانشیان و حدیث پژوهان شیعه نیز نمایان است، رنان که 

م ددو المذهب و سماتهم »آقا  سـید محمدرعـا واللی حسـینی در مقاله ا  تحت عنوان    

ــفی طوتنی از م ـدد « البـارزة  ــان علما  میتب حله)آل تـ ان قرن هفتم یاد می کند، ایشـ

طـاووس، آل محقد و آل مههر( و علمـا  میتـب ر )از وملـه آل بویــه( را م ـددان قرن      

 (. 34، ص64، ج5156هفتم می داند)واللی حسینی، 

ــاس گمانه زنی عالمان معاتــر  اما در رد طر  دوم، باید گفت که تعییت م دد، بر اس

ــت کـه بـا تووه   ــته، انتخا  می  او اسـ به ویژگی ها و خدمات علمی ا  که آن م دد داشـ

(. بنابرایت تعییت و  کر مصــادید م دد، امر  است 311، ص5، ج5111شـود)مبارکفور ،  

ــتـه در طول            کـه بـا تووـه بـه تالش هـا و م ـاهـدت هـا  علمی و دینی یـ  رهره بروسـ

وده و عالمان از زاویه زندگی ، تـــورت می پذیرد و گاه در تعییت مصـــداق اختال  ن ر ب

ا  و یا بر اساس دیدگاه خود شخصیتی را به عنوان م دد یاد می کند که گاه نیز برا  ی  

ســده رندیت م دد محســو  برشــمرده اند؛ مثال عالمه م لســی در بحار اتنوار  یل معرفی 

ــیخ را م دد قرن یازدهم بر    ــید علی خان ابت معصــوم را که در آن ش ــخت س ــیخ بهایی س ش

ــم ــی،  رده نقــل می کنــدشـ اوزان »( ولی در اار دیگر خود 514، ص512، ج5153)م لسـ

)م لسی، بی تا،  را م دد قرن یازدهم می داند -محمد تقی م لسی –پدر خوی  « المقادیر
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(. حال در ایت بیت حتی ممیت است که نسبت به  کر م دد  مهم غفلت شود، ایت 535ص

  1ار بر نفی حدیث باشد.غفلت از مصادید نمی تواند دلیلی استو

سومیت اشیال به مصداق ها، برشمردن افراد  هستند که به هیچ رو  تالحیت عنوان 

م دد را ندارند؛ رنان که برخی رون تاحب منتخب التواریخ سلسله ا  از خلفا و سالطیت 

اند که در ونایات برخی از آنان مانند هالکوخان مغول و را م ددان دیت به حســـا  آورده

 میر تیمور گورکانى تردید  ووود ندارد.ا

در پاسـخ به ایت اشیال باید گفت اگرره تاحب منتخب التواریخ و دیگرانی رون او  

در به حسـا  آوردن خلفا و پادشاهان ظالم در زمره م ددان به خها رفته اند م   ل  نباید  

راســانی در میان مفهوم ی  ســخت و مصــادید آن خلر شــود و با خها  امثال مال هاشــم خ

 منتخب التواریخ دلیلی بر م عول بودن حدیث حیم راند.

در تورتی که تعییت مصادید ناتوابی مستمسیی برا  رد حدیثی باشد، باید احادیث 

تــحیح فراوانی که برا  آن ها مصــادید ناتــوا  برشــمرده اند، م عول به حســا  آورد؛  

ــده،  رنان که در برخی روایات، تعداد ائمّه و خلفا و زمام ــرت تعییت ش داران بعد از آن حو

ــعود از           ـةه بت مسـ ــت، از وملـه در روایتی عبـد الل ــان بـه میـان نیـامـده اسـ ولى نـامى از ایشـ

شر اانى ع»پیامبر)ص(می پرسـد که ایت امّت رند خلیفه خواهد داشت؟ آن حورت فرمود:  

                                                 
ســالفة العصــر فی »ق( در کتا   5561  به ابت معصــوم)م پ  از شــیخ بهایی، ســید علی خان مدنی شــیراز  معرو - 5

می داند)مدنی شــیراز ، « م دد دیت اتمه علی رأس القرن الحاد  العشــر»، شــیخ بهایی را «محاســت الشــعر بیل مصــر

ــیخ حر عـاملی)م  576، ص5154 ــی)م517، ص5، ج5113ق( در امــل المــل) 5511(. شـ ق( در  5555(، عالمــه م لسـ

ــان  -(، تعبیر ســید علی خان مدنی را درباره   شــیخ بهایی 514، ص512ج ،5113بحاراتنوار) ل نق -عــمت معرفی ایش

(. 52، ص5، ج5151قمر  پایان یافته است)مدنی شیراز ،  5145در سال« سـالفة العصر »کرده اند. گفتنی اسـت تألی   

ا م دد قرن دوازدهم بر شمارده ق( در رساله   رهار آینه   خود ترومه حدیث را نقل و خود ر 5531فاعل هند )م 

( در کتا  روال خود و در شـرس حال سید مرتوی  5656(، عالمه بحر العلوم)م 511-33، تـ  5346اسـت)مختار ،  

(. سیدعلی 567-554، ت 3، ج5323حدیث و مصادید م ددان را از وام  اتتول ابت اایر نقل می کند)بحر العلوم، 

( در خــاتمــه   5361(، میرزا  نور )م 163، ص6، ج5151بروورد ، ( در طرائ  المقــال)5353بـرووـرد  )م   

( در کتا  الینی و اتلقا )بی تا، 5313(، شــیخ عباس قمی)م 673، ص3، ج5114مسـتدر  الوسـائل)نور  طبرسـی،    

ن کرده بیا -م دد قرن سوم بودن ایشان  -( یل ترومه شیخ کلینی سخت ابت اایر را درباره   و  565-561، تـ  3ج

 .اند
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ــرائیل ــارحان و ( در ایت گونه احادیث334، ص5ابت حنبل، بی تا، ج«)کعدّة نقباء بنى إس ، ش

اند معنایى در خور عقاید تــاحب ن ران اهل ســنةت به اختال  ن ر درار آمده و نتوانســته  

ــانی        مقبول در میتـب خلفـا براى آن بیـابنـد و دقیقـا معیّت کننـد که ایت دوازده تت ره کسـ

 هستند؟

، شماریمما خلفاى پ  از رسول خدا را مى»گوید: ابت عربى در شرس سنت ترمذى مى

ــت 1. على 1. عثمان 3. عمر 6. ابو بیر 5یـابیم:  را رنیت مىاینـان   . یزید بت 7. معاویه 2. حسـ

. عمر 53. ســلیمان 56. ولید 55. عبد المل  بت مروان 51. مروان 3. معاویة بت یزید 4معاویه 

. منصور 57. سـفةاس  52. مروان بت محمّد بت مروان 51. یزید بت عبد المل  51بت عبد العزیز

 (.612-611، ت 6، ج5346عسیرى،  ر :...«)

نقد رهارم اسـتاد شـهید به اارپذیر  اندیشـه م دد تـدساله از اندیشه فلسفی ایرانیان     

لقب « هوشیدر»باستان و هند  ها است و آن ظهور ی  مصلح در رأس هر هزاره می باشد، 

یت فو  اآن کسـى اسـت که باید رأس هر هزار سال ظهور کرده و در ایران احیایى کند، با ن  

اندیشـه به فلسـفه اسـالمی نتایج غلهی از آن اخذ شده است و ایت استنتاوات غلر تا آن وا    

 هاى گمراه گردیده است. در پاسخ به ایت اشیال شهیدپی  رفته که مسـتمسـیی براى فرقه  

 مههر  باید گفت:

ــود، انگاره اوال ــتیان مهرس می ش ــال عالم»؛ آن ره در آاار زرتش ــت که دارا  « س اس

دوازده ماه و هر ماه آن معادل هزار سـال معمولی اسـت. تصـور رایج زرتشتیان ایت است که    

زرتشت در آغاز ماه دهم ایت رنیت سالی می زیسته و می پنداشتند در پایان ایت هزاره شاهد 

)هوشـــیدر( می باشـــند)مر  بوی ، 5«اوخشـــیت ارت»ظهور نخســـتیت ن ات دهنده وهانی 

 (. 625، ص5371

 بنابر اتــول اعتقاد »می نویســد: « ایران در زمان ســاســانیان»در کتا   کرســتیت ســت

سـال اسـت، سـه هزار سـال پ  از ظهور انسان، زرتشت      56111زرتشـتیان، عمر دنیا بال  بر  

ــه هزار  براى تعلیم خالید و هدایت آنان به دیت بهى ظهور کرد. در موق  ظهور او بی  از س

ــال از عمر دنیا باقى نمانده بود. ــت که در دریاره  س ــال از  ریه زرتش اى در آخر هر هزار س

                                                 
5 - Ukhsyat ereta 
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پنهان اسـت، ی  نفر من ى یا سـومیان )در اوســتا: سـوشــیانت( به طور خارق العاده قدم به    

خاص باشــد. ونش قهعى  عالم هســتى می نهد. در وقت تولد آخریت من ى که ســوشــیان 

 (.652-651، ت  5324)کرستیت ست، « بیت خیر و شر در می گیرد

آورده است که سه پسر  سوشیان در رساله  -اوسـتا شـناس معاتـر    -آقا  پور داوود

آینده زرتشـت موعودها  ن ات بخشی هستند که در هزاره آخر عمر وهان، به فاتله هزار  

اوخشیت ارته: یعنی پروراننده قانون مقدس امروزه  -5سال از همدیگر، ظهور خواهند کرد: 

گویند، و در کتب پهلو  به تورت خورشیتدر یا اوشیتر آمده  ایت نام را اوشـیدریا هوشیدر 

ــیدر     ــیدر بامی می گویند، که به معنی هوشـ ــت. گـاه کلمـه بامی را به آن افزوده، هوشـ اسـ

یا اوخشیت نمنگه، یعنی پروراننده نماز و نیای . امروزه  5اوخشیت نمه -6درخشـان اسـت،   

بایســتی او شــیدر نماز بگویند، زیرا کلمه  آن را اوشــیدر ماه یا هوشــیدر ماه گویند، در واق 

ــت،    ــتوت ارته -3نمنگـه بـه معنی نماز اسـ ــی که م هر و پییر قانون مقدس  6اسـ یعنی کسـ

 (.551 -551، ت 5374؛ حسینی،  52-56، ت 5367است)پور داوود، 

در ایت گزارش ها، عمر دنیا دوازده هزار سـال بوده و در سه هزاره پایانی عمر دنیا، سه  

ــتان ها       ــباهت آن ها به داسـ من ی ظهور خواهنـد کرد. خرافـه بودن ایت گزارش هـا و شـ

 -و نه عمر دنیا -خیالی، امروزه مسـأله ا  آشیار و بدیهی است، رنان که عمر نوع انسان ها 

ال اسـت و فسـیل اوسـاد کشـ  شـده انسان ها و آاار و اشیا  به وا       بی  از میلیون ها سـ 

ــان می دهد)طباطبایی،   ــال را نشـ ــد هزار سـ ، 1، ج5157مـانده از آنان، قدمتی بی  از پانصـ

 (. 511ص

بنابرایت رگونه می توان افســـانه زرتشـــتیان را با روایت م دد ییســـان دانســـته و ایت 

بر  ان باستان دانست؟ تر  مشابهت نمی تواند دلیلیروایت را متأار از اندیشـه فلسفی ایرانی 

تأار حدیث م دد به حسا  آید، اساسا زمانی می توان دلیلی را در نقد روایت به کار بست 

ــعود ،  (، در ایت 631، ص5344که بتواند مهابقت حدیث را با خود در واق  تأیید کند)مسـ

 دلیل شهید مههر  رنیت انهباقی برقرار نیست.

                                                 
5 - Ukhsyat nemah 

6 - Astvat ereta 
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قیده انت ار ظهور مصــلح موعود نه فقر اندیشــه ی  میتب و دیت خاص بلیه ؛ عثاِیا

امر  فهر  و آرمانی بشـر  است که در تمام ادیان ووود دارد و به باور شهید تدر اعتقاد  

ــدر،      ــت)تـ ــی از تبلیغات پیامبران )ع( بوده اسـ ، 6، ج5156بـه موعود در میـان ادیـان ناشـ

ه با اختصاص ایت اعتقاد به ادیان باستانی، سعی (. شـهید تـدر در نقد مسـتشرقانی ک   654ص

در انیار آن داشــته اند، می نویســد: بر خال  ن ر مســتشــرقان ایت باور تــحیحی اســت که 

(. بنابرایت اتل 654، ص6، ج5156ادیان به سـبب وحی واحد الهی اتفاق ن ر دارند)تـدر،   

 ومله آییت زرتشت برخورداراعتقاد به ظهور مصـلح از اتالت و حقیقتی در تمام ادیان و از  

 بوده و در گذر زمان بسان بسیار  از حقاید، دستخوش تحری  و تغییر گردیده است.

ــالمی نق  عمده ا  در  ثاالااا   ؛ بی گمـان ظهور عالمان و بزرگان در طول تاریخ اسـ

پیراســتت دیت از انحرافات و اعوواوات داشــته اســت و ایت بروز و ظهور و خدمات بزرگان 

ــریت وارا میراا   دیت اگر  مقهعی و تنهـا محـدود به برخی ادوار می بود اکنون وهان بشـ

ســترگی رون اســالم نبود، در ووام  روایی، روایاتی درباره ظهور عالمانی رنیت حد پیشــه  

گزارش شـده اسـت که می توان به استناد آن ها ادعا کرد که حدیث م دد دارا  احادیث   

ــمون آن را تـأ     ــاهـد بوده و اومـات موـ شـ
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 ، لبنان، بیروت: دار الفیر.صحیٍ البخاری(. 5115بخار ، محمد بت إسماعیل ) -

 ، طهران: میتبة الصادق.الفوائد الرجالی ش(، 5323بحر العلوم، سید مهد  طباطبایی) -

 الع مى المرعشی.، قم: میتبة آیة اهلل طرائف المقالق(،  5151بروورد ، سید علی) -

ا: موسسه ، بی والوجیْة فی عيم الدرای بهائی، بهاء الدیت محمد بت حسـیت عاملی)بی تا(،   -

 «.ال »تحقیقات و نشر معار  اهل البیت)ع(، 

 «. »، بی وا: بی نا الکشکول)بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 ة.ار الیتب العلمی، بیروت: دمعرف  السنن واآلثاربیهقی، أحمد بت الحسیت)بی تا(،  -

حقید وتصـحیح : عبد الرحمت محمد عثمان، لبنان،  ت ،سنن الترمذی(، 5113ترمذ ، محمد ) -

 بیروت: دار الفیر.

 ، بی وا: بی ناسوشیاِس موعود مْدیسنا(،  5367پور داوود، ابراهیم) -

، م لة «مجددو المذهب و سماتهم البارزة»ق(. 5156واللی حسـینی، سـید محمد رعا)   -

 .512-31، ت 64ج تراانا،

بیروت:  ،المستدرك عيی الصحیحینحاکم نیشابور ، محمد بت عبد اهلل بت محمد)بی تا(،  -

 دارالفیر.

 : متسسة آل البیت)ع(.، قموسائل الشیعهق(، 5113حر عاملى، محمد بت حست) -

المهدی  فی االسةم منذ أقدم العصور حتی الیوم دراس  حسـت، سـعد محمد)بی تا(،    -

 ، مصر: دار الیتا  العربی.لتاریخها العقدی و السیاسی و األدبیوافی  

، پاییز و زمستان، مجيه هفت آسمان، «موعود در آییت زرتشت»(، 5374حسینی، سید حست) -

 .566 -517، 1و  3شماره 

یروت: ، بالسایرة الحيیب  فی سیرة االمین المممون ق(، 5111حلبی، علی بت برهان الدیت) -

 دارالمعرفه.

، بیروت: دارالغر  معجم االدباءق(، 5151، شها  الدیت ابی عبداهلل یاقوت بت عبداهلل)حمو  -

 اتسالمی.

قم:  ،لفای  األثر فی النصّ عيى األئم  اإلثنی عشرق(، 5115خزاز رازى، على بت محمد) -

 بیدار.

، بیروت: دار الیتب تاریخ بغدادق(، 5157خهیـب بغـداد ، ابوبیر احمـدبت علی الخهیـب)     -

 میه.العل
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 ، بیروت: المیتب ايسالمی.مشکاة المصابیٍق(، 5341خهیب العمر ، محمد بت عبد اهلل) -

 : مرکز نشر آاار شیعه.، قممعجم رجال الحدیث(، 5153)خویی، سید ابوالقاسم موسو  -

ــم  الـدیت محمد بت احمد)  - تاریخ االسااةم و وفیات المشاااهیر و  ق(، 5117 هبى، شـ

 العربى. ، بیروت: دار الیتا األعةم

 .ل الرسا سس ، بیروت: متسیر أعةم النبةءق(، 5112)ـــــــــــــــــــ ،  -

، بیروت: دار إحیاء الجرح و التعادیال  ق(، 5375راز ، محمـد بت ادری  بت منـذر تمیمی)   -

 التراا العربی.

 بیروت: دارالفیر.، تاج العروس من جواهر القاموسق(، 5151زبید ، محمد مرتوى) -

المقاصد الحسن  فی بیان لایر من األحادیث المشتهرة الرحمت)بی تا(، سـخاو ، عبد   -

 ، بی وا: دار الیتا  العربی.عيى االلسن 

 .، قم: دار الحدیثالمجازات النبوی (، 5341سید رعی، محمد بت حسیت) -

 ، قم: متسسة النشر اتسالمی.االِتصارق(، 5151علم الهدى) سید مرتوى، على بت حسیت -

، طهران: رابهه الثقافة والعالقات ايسالمیة مسائل الناصریاتق(، 5157)ــــــــ ، ــــــــــــــــ      -

 مدیریة الترومة والنشر.

 .«ال »، بیروت: دارالفیر جامع الصغیربیر)بی تا(، بت ابی ، عبدالرحمتسیوطی -

 «. »وا: بی نا، ، بی جمع الجوامع)بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 هلل مرعشى. ا ی ، قم: کتابخانه آالدر المناور فی تفسیر الممثورق(، 5111)ـــــــــــــــــــ ،  -

 «.ج»، بی وا: بی نا، مرقاة الصعود إلی سنن أبی داود)بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 . ، بیروت: دار التعار تاریخ الغیب (، 5156تدر، سید محمد) -

، قم: مرکز الهباعة والنشـــر فی االمالیش(، 5372تـــدوق، ابو وعفر محمد بت علی بت بابویه) -

 متسسة البعثة.

 .، قم: وامعه مدرسیتالتوحیدق(، 5334)ـــــــــــــــــــ ،  -

 .: وامعه مدرسیت، قمالخصالش(، 5326)ـــــــــــــــــــ ،  -

 المیتبة الحیدریة.، ن  : منشورات عيل الشرائعق(، 5341)ـــــــــــــــــــ ،  -

 .، تهران: اسالمیهلمال الدین و تمام النعم ق(، 5331)ـــــــــــــــــــ ،  -

 .، قم: دفتر انتشارات اسالمىمعاِی األربارش(، 5325)ـــــــــــــــــــ ،  -
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 ، بیروت: دار إحیاء التراا. الوافی بالوفیاتق(، 5161)تفد ، خلیل بت أیب  بت عبد اهلل -

، قم، دفتر انتشــارات اســالمی المیْان فی تفساایر القرآن(، 5157طباطبایى، محمد حســیت) -

 وامعه مدرسیت.

 البیت.، قم: متسسه آلارتیار معرف  الرجالق(، 5111طوسی، ابووعفر محمد بت حست) -

 ، قم: دارالثقافة.األمالیق(، 5151)ـــــــــــــــــــ ،  -

، تهران: دارالیتب تهذیب االحکام فی شرح المقنع ش(، 5321)ــــــــــــــــ ،    ــــــــــــ       -

 اتسالمیه.

 ، قم: متسسة المعار  اتسالمیة.الغیب ق(، 5155)ـــــــــــــــــــ ،  -

 ، بی وا: دار الحرمیت. المعجم االوسفق(، 5151طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بت محمد) -

شرح الطیبی عيى مشکاة المصابیٍ (، 5157اهلل الهیبی ) طیبی، شر  الدیت الحسیت بت عبد -

 ، ریاک: میتبة نزار مصهفى الباز«الکاشف عن حقائق السنن»المسمى با 

 ، بیروت: دار الیتب العلمیة.لشف الخفاءق(، 5114ع لونی، اسماعیل بت محمد) -

 الدار.، المدینة: میتبة معرف  الاقاتق(، 5111ع لی، احمد بت عبداهلل بت تالح) -

 نا.وا: بی، بیطرح التاریبعراقی، زیت الدیت)بی تا(،  -

ــى)   - ــیـد مرتوـ ــیرى، سـ ، تهران: مرکز فرهنگى ِقش ائمه در احیاى دینش(، 5346عسـ

 . انتشارات منیر

 ، بیروت: دار الیتب العلمیة.عون المعبودق(، 5151ع یم آباد ، محمد شم  الحد) -

 ، تهران: وامعة ايمام الصادق )ع(.لدرای دراسات فی عيم اش(، 5323غفار ، علی اکبر) -

 ، قم: ه رت.العین(، 5151فراهید ، خلیل بت احمد) -

 نا.وا، بیبی تذلرة الموضوعاتطاهر بت علی)بی تا(، فتنی الهند ، محمّد -

، قم: المصاباح المنیر فى  ریب الشرح الکبیر ليرافعى  (،5151فیومى، احمد بت محمد) -

 موسسه دار اله رة

، احقاق الحق و ازهاق الباطلق(، 5113شوشترى) ور اهلل، نور اهلل بت شری  الدیتقاعى ن -

 . مقدمه و تعلیقات: آیت اهلل الع مى مرعشى ن فى، قم: میتبة آیة اهلل المرعشی الن فی

، تهران: الصوارم المهرق  فی جواب الصواعق المحرق )بی تا(، ـــــــــــــــــــــــــــ ،          -

 راپخانه نهوت.

 ، تهران: ناترخسرو.الجامع ألحکام القرآنش(، 5321، محمد بت احمد)قرطبی -
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 ، طهران: میتبة الصدر.الکنی و االلقابقمی، عباس)بی تا(،  -

: ، ترومه: رشـید یاسمى، تهران ایران در زمان سااساِیان ش(، 5324کرسـتیت سـت، آرتور)   -

 دنیاى کتا 

، مشهد: متسسه -الرجالإرتیار معرف  -رجال الکشای  ق(، 5113کشـى، محمد بت عمر)  -

 نشر دانشگاه مشهد.

، ترومه همایون تنعتی زاده، بی وا: تاریخ لیش زرتشت(، 5371مر  بوی ، نورا الیزایت) -

 انتشارات توس.

، بیروت: دار الیتــب تحفا  األحويی (، 5151مبــارکفور ، عبــد الرحمــان بت عبــد الرحیم) -

 العلمیة.

، هند: إدارة البحوا المفاتیٍ شرح مشکاة المصابیٍمرعاة (، 5111)ــــــــــــــــــــــــ ،       -

 العلمیة والدعوة وايفتاء

: ، بیروتلنْ العمال فی ساانن األقوال واألفعالق(، 5113متقی هند ، عالءالدیت علی) -

 متسسة الرساله.

 نا ، بی وا: بیسةف  العصر فی محاسن الشعر بکل مصر)بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 ، بی وا: بی نا.«التجدید فی اإلسةم»(، 5112م لة البیان ) -

 ،بیروت: متسسة الرسالة.تهذیب الکمالق(، 5112الدیت یوس )مز ، ومال -

 ، قم، کتابفروشی بصیرتیاوزان المقادیرم لسی، محمدباقر)بی تا(.  -

، بیروت: بحاراالِوار الجامع  لدرر اربار االئم  االطهارق(، 5113)ــــــــــــــــــــــــ ،       -

 سة الوفاء.متس
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 ،ریاض السالکین فی شرح صحیف  سید الساجدینق(، 5151مدنی شـیراز ، سـید علی)   -

 قم: متسسة النشر اتسالمی.

 ، تهران: سمت.وضع و ِقد حدیث(، 5344مسعود ، عبد الهاد ) -

 ، تهران: تدرا61، 65، 3، م لدات مجموعه آثار(، 5345مههر ، مرتوی) -

، قم: وماعة االرتصااا  ق(،5151مفیـد، محمـد بت محمـد بت النعمـان العیبر  البغداد )     -

 «.ال »المدرسیت فی الحوزة العلمیة، 



 211   31، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

 «. »، قم: وماعة المدرسیت فی الحوزة العلمیة، االمالی ق(،5151)ـــــــــــــــــــ ،  -

، دار الیتب فیض القدیر شاارح الجامع الصااغیر ق(، 5111 )منـاو ، محمـد عبدالر و   -

 العلمیة، بیروت.

، لبنان: متســســة آل البیت )ع( مسااتدرك الوسااائلق(، 5114نور  طبرســی، میرزا حســیت) -

 يحیاء التراا.  

 ، بیروت: دارالفیر.المجموع شرح المهذبنوو ، محی الدیت بت شر )بی تا(،  -


