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  چکیده
و  اند. محّدثاننام برده «یادص  ابن»به نام  یاز فرد اسالمی یآخرالزمان یاتاز روا یادسته 

  یویدد اند.صیاد از گذشته تا حال به مناقشه پرداخته  دن ابننبو یادرباره دجال بودن  دانشمندان
 دجال یاترواچرخه فرعی صیاد را   ابندر مورد  یاترواهای اسالمی، یکی از آخرالزمان شناس کوک
 یدهرس یجهنت ینبه ا یثی،جوامت حد ر د شدنیافت  یبر مبنا گذارییخو با روش تار  قرار داده عام
پژوهش با استفاده از همه  ینا .باشد یدوم قرن سوم هجر یمهدر ن یدبا یاتروا ینا یخکه تار است 
 -یو متن یمنبت، سند ینترکهن یبر مبنا گذارییختار  ، شاملمستشرقان گذارییختار  یهاروش
های تاریخی و گذاری کوک بر این روایات پرداخته و با بررسی گزارشی، به تحلیل و نقد تاریخسند

 گذارییختار  که، روش  نماید. نتیجه آنصیاد را نقد میوک درباره دجال بودن ابنک روایی، دیدگاه
 تاریخی و روایی یبررسو در  ردالزم را ندا ییکارآ یاد،ص ابن درباره یات پربسامدروا یکوک برا
 .یستصیاد دجال ن  ابنبا فرض وجود تاریخی، که  یدگردمشخص

.صیاد ت آخرالزمانی، ابناگذاری، دیویدکوک، روایریخهای تاگذاری، روشتاریخ :واژگان کلیدی

__________________________________   

« اسالمی آخرالزمانی روایات با مواجه در  کوک، دیوید هایدیدگاه و  روش مبانی، انتقادی تحلیل». برگرفته از رساله دکترای 1
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ح  .1  مسئلهطر
کز دانشگاهی غرب به سه سدۀ پیش برم هپیشین گردد. یکی از یمطالعات حدیثی در مرا

از دیدگاه مستشرقان،  آخرالزمان اسالمی است. سائلها ماین پژوهش موضوعات مورد توجه در 
هم مرتبط هستند و اعتقاد به مهدی؟جع؟ از آن لحاظ که موضوع آخرالزمان اسالمی و مهدویت با 

: 1354آلی را در آخرالزمان رقم خواهد زد؛ بین شیعه و سنی مشترک است )پطروشفسکی، آینده ایده
قرار  (. لذا موضوع مهدی؟جع؟، عیسی؟ع؟ و دجال در این حوزه بیش از همه مورد توجه282ص
های پایانی قرن این موضوعات پرداخته نشده است، در دههکه در قرآن به   رواست. از آنگرفته 

از جمله  صورت گرفته است؛ روایات آخرالزمان اسالمی مورد در   در اینهای متعددی   پژوهشبیستم 
 .3«وقایت آخرالزمانی اولیه اسالمی»و  2«المهدی»، 1«سفیانی در میان سنت و تاریخ»مقاالتی، مانند 

سپس  کردند؛میهای تاریخی استفاده کتابمنابت و  از  تر   یشبخود  ر در آثا در ابتدا مستشرقان
 یتدر موضوع مهدو یشینپ یمنابت غرب یز سنت و ن اهل   یثحد یهبه مصادر اول یشانتوجه ا
در  قرار گرفت و یشانمورد استفاده ا ،سنت و اهل   یعیش شترکمنابت م ،بعد از آن ؛شد یلمتما

کردند و چندی است که کتاب مراجعه هم  یعهش یخیو تار  یکالم یی،به منابت روا نهایت،
عنوان  یکی از منابت اولیه آخرالزمان، اسالمی بسیار مورد بررسی و نعیم بن حماد، به« الفتن»

 است.استفاده ایشان قرار گرفته 
از جمله این  .استمتمایز از آثار محدثان اسالمی  4،غربی پژوهان  روش پژوهش حدیث 
های   شیوههدف احراز اعتبار تاریخی روایات است.  با گذاری روایات اسالمیوش تاریخها، رروش

گذاری براساس ترین منبت، تاریخ  گذاری بر اساس کهنگذاری احادیث، تاریخمستشرقان در تاریخ
 :1393موتسکی، شود )متن را شامل می -گذاری بر اساس اسناداسناد )حلقه مشترک( و تاریخ

__________________________________   

1 . Madelung, Wilferd (1986). The SufyanI between Tradition and History, Studia Islamica, No. 63, pp. 5-48. 

2 . ---------------------- (1985).  AL-MAHDI. In Encyclopaedia of Islam, Vol. 5, pp. 1230-1238). Leiden: Brill. 

3. Cook, Michael (1993). An Early Islamic Apocalyptic Chronicle. Journal of Near Eastern Studies, 52(1), p.25-29.  

ی می 4  کنند. . منظور از حدیث پژوه غربی، پژوهشگرانی هستند که از سنت های تحقیق غربی در حدیث شناسی پیرو
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کار مختلم به یثرا در احاد گذارییختار  یهاروش یرانی نیز محققان ا یرخب. (23-7ص
)رحمان  «در منابت عامه ی(رفت عن امت) یثاحاد یسند گذارییختار »مانند مقاله  اند؛برده

و مقاله استفاده کرده  یسند گذارییخکه از روش تار  (؛94-73: ص1396ستایش و درویشی، 
ک یاتروا گذارییختار »  یثیحد امتدر جو یشانشدگان توسط ا شماتت یبرا یامبر پ یز دعاا یحا

منبت،  ترین براساس کهن گذارییختار  باکه  (؛118-75: ص1399ساز و دیگران،   )نیل «سنت اهل  
مذکور را  یثجعل و نشر احاد یخیو تار  یاییخاستگاه جغراف ؛متن -براساس سند و براساس اسناد

گذاری سه به تاریخ« گذاری روایات آخرالزمانتاریخ»در مقاله  کوک  مایکل است.  داده  نشان
 ,Cook).کرده است و این روش را رد  هپرداخت متن -با استفاده از روش اسناد روایت آخرالزمانی

1992: p. 23-47)  حلقه »متن، با توجه به  -گذاری اسنادروش تاریخ»در مقاله 1گورکه
مهدی همنام پیامبر و پدرش »روایت آخرالزمانی « مانیپژوهش موردی: روایات آخرالز« مشترک

-220ص :1997گورکه،  :کر.)کرده گذاری متن تاریخ -را با روش اسناد« همنام پدر پیامبر است
  .ه استآمیز خواند   را موفقیت  و آن ؛(238

 هایی درباره روایات آخرالزمانی اسالمی انجامپژوهان معاصر غربی که پژوهشیکی از حدیث
در  یهسور . 1اشاره کرد:  یر توان به موارد ز   یم کوک هایاز جمله دیدگاه است. 2دیوید کوک ،داده

انتقال  .2 ؛است  بوده یآخرالزمان یاتاسالم و محل رشد و گسترش روا یمرکز اصل یقرن اول هجر
 ییانقش بسز یاتروا ینتکامل ابر  یالدیم 10تا 8در قرن  یحیتو مس یهودیت یسنت آخرالزمان

 یاتمتقدم روا یق( گردآورنده اصل228 )میحماد مروز بن  یمکتاب الفتن نع .3 ؛است  داشته
 ،«مطالعاتی در مورد نگاه آخرالزمانی اسالم»کتاب  او در  از صحاح سته است. یر غ یآخرالزمان

را  «ییخآخرالزمان تار »تاریخی بررسی کرده و  روایات آخرالزمانی اسالمی را از منظر تاریخی و فرا
در قرن اول  یخی،تار  یآخرالزمان یاتکه رواکند می یانو ب داندمی 3«یخیآخرالزمان فراتار »مقابل 

__________________________________   

1. Andreas Gorke (1973 -4). 

2. David Bryan Cook.(1946- ) 

یخی».3 یخی بیروایاتی :Metahistorical Apocalypses «آخرالزمان فراتار و در آینده هستند ارتباط اند که با حوادث تار
یخی»گیرند و برعكس روایات خواهانه قرار می  فرجام از منابع آخرالزمان یهودی و نی فراوا، انتقال مطالب «آخرالزمانی تار

 (Cook ,2002: p.92-94). اند مسیحی داشته
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 یایی  بودن مکان جغراف دور  یلدلبه یخی،فراتار  یآخرالزمان یاتاند و رواشده یجادا یهدر سور 
 . اندیعمدتا  عراق هک یافتهبعدا  شکل یهسور  یعنی ،از مرکز اسالم یانشانراو

درباره  یاتروا ی، از جملهآخرالزمان یاتروا یبرخ گذارییختار  بررسی و کتاب به ینکوک در ا
 شده، در همین زمینه، آغاز ؟لص؟ پیامبر  زمان از  صیادابن درباره . شبههاست پرداخته صیادابن

. کندمی مطرح را هاییپاسخ و پرسش صیادابن با وگوی خودگفت روایات در ؟لص؟ پیامبر 
 حال به تا گذشته از  صیاد ابن نبوت و کهانت دجالیت، ادعای در  همواره نیز، اسالمی لمانعا

 آن عظیم حجم مقابل در  شیعه آثار روایی در  دجال روایات اندک تعداد. اندبوده آرا تشتت دچار 
کی سنت،اهل های رواییکتاب در   روش اما دجال است؛ روایات با شیعه مخالفت عالمان از  حا
 .است معرفی کرده دجال اسالمی را صیادابن که استای گونهبه کوک توسط این روایات دکاربر
 یخیو تار  یلیتحل یرا مورد بررسصیاد در مورد ابن یاتروا یا  در مقاله ینقبل از کوک، هالپر 

بعد از کوک، به  یم. واست  را از وی اقتباس کرده «یهودیدجال »عنوان  ،کوک و قرار داد
 نتی،کها ی،صفات نبوت ینبا موضوع مذکور با عناو یتروا 30 یلو تحل یموضوع یبند دسته

را در همان حالت  یادصابن یتمقاله، ماه یانپرداخت و در پا یادصابن یهودیتو دجال بودن 
با  یاد،صخاک بهشت درباره ابن یاتروا گذارییخرها کرد و در تار  ،که کوک گذارده بود یقیتعل

 گذارییخبه تار  یاتروادسته  ینا یبسامدکم یل)حلقه مشترک(، به دل یروش سنداستفاده از 
  .(Wim, 2008: p. 261-99) نشدموفق 
 هستند.  به نبوت مرتبط یمطور مستقبه ،صیادنبا در مورد یاتوک معتقد است رواک
 یناست. او ا داشتهوگو گفتصیاد برخورد و با ابن یاتروا ین؟لص؟ در ایامبر پ یگر،دعبارت هب
صیاد  ابن یتکه از شخص یارمزگونه یفاتتوص یلدلبه ین،مع یخیرا با وجود عناصر تار  یاتروا

 عنوان آخرالزمان فرا یلشده، ذ ذکر  نوع از دجال یکحداقل  یادجال  نوانعبه یات،در روا
قرار  یخه کلچر یکمربوط به دجال عام را در  یاتکوک روا یگر،از طرف د .است  قرار داده یخیتار 
شده در غرب: جساسه در  یر صیاد و دجال زنج: ابن یهودیدجال  یکه دو چرخه فرع دهدیم

بشر  یر دجال را غ یات،از روا یادسته یمضمونلحاظ از  یگر،د ییاز سو .ادامه آن قرار دارند
در  یفاتیمذکور، شامل توص یچرخه فرع ر که د کنندیم یماو را بشر توص یا( و دستهیطان)ش
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  (Cook, 2002: p.31). 1باشندیبشر بودن دجال م
 کند؛یذکر نم گذارییختار  یرا برا یروش خاص ،صیاد ابنیات در مورد روا گذارییخکوک در تار 
است.  کار بردهرا به2یثیدر جوامت حد شدنیافت  یبر مبنا گذارییختار  روش رسدیاما به نظر م

 ینکه اکند می یانب یافته است،دجال را در صحاح سته  یدو چرخه فرع یاترواتر بیش که او
 ینا یو با توجه به خاستگاه عراق اندیافتهاز صحاح سته کسب اعتبار کرده و گسترش  یاتروا
در قرن اول  یسور یات)منبت روا یمجساسه در کتاب الفتن نع رعیچرخه فجا آناز  یات،روا
تعداد  یلصیاد در الفتن )به دلابن یاتاز روا ر یتحر 2ندارد، با کنار گذاشتن  یتی( روایهجر

دوم  یمهرا ن یاتروا ینا یدایشپ  ین  آغاز  یبر سکوت، حد زمان یاندک(، با استفاده از برهان مبتن
 :Cook, 2002)3کندمی یان، ب(بودند صحاح سته کامل شدهی )زمانی که قرن سوم هجر

p.109-111). ناقص  یرهایعراق است که تحر ،صیاد ابن هیات دربارخاستگاه روا یب،ترت ینبه ا
، یعنی  شوند؛یم یافتکه در الفتن  یاتیرا داشته و روا یهاول  یددوم قرن سوم پد یمهدر نبعدا 
   اند.آمده

گذاری کوک بر روایات بنابراین، در این پژوهش به دو مسئله پرداخته شده است: روش تاریخ
دن ابن صیاد، از منظر تاریخ و روایی، بررسی و نقد در مورد ابن صیاد و سپس ماهیت دجال بو

 خواهد شد.
__________________________________   

 است. «وجهمن عموم و خصوص»دو چرخه فرعی به چرخه دجال عام . نسبت این1

یخ .2 ی بر مبنای یافتروش تار اولین بار توسط شاخت و سپس ینبل استفاده گردید. برهان  ،شدن در جوامع حدیثیگذار
بر این اساس، گردآورندگان حدیث معموال همه مطالبی را  .رودکار میت، استداللی است که در این روش بهمبتنی بر سكو

کردند. در نتیجه این جوامع باید گزارش کاملی از مطالب موجود شان جمع میدر جوامع ،بودند  که از اسالفشان اخذ کرده
ای مهم و در خور توجه برای تواند نكتهبی خاص در آن جوامع میدر منطقه و زمانی خاص تلقی شوند. بنابراین، نبود مطل

یخ ی یاتار در جوامع « من کذب»روایت در مورد شود. ینبل این روش را  شناسایی خاستگاه آن مطلب در نظر گرفته گذار
در  دست آورد و جزا بهطور ممدون حجاز و عراقی بررسی کرد. او حد آغازین زمانی این روایت را در جوامع حجاز و عراقی به

دلیل تعداد اندک این روایت در جوامع عراقی و تحریرهای بسیار آن در جوامع رسمی قرن سوم به این نتیجه رسید نهایت به
.) انداند و بعد از قرن سوم پدید آمدهکه تحریرهای این روایت در جوامع عراقی جعلی  .(40-33ص : 1394موتسكی، : کر

ی»ه کوک در کتاب ذکر است کقابل .  3 کتـاب نعـیم بـن حمـاد  یاترجمـه مقابلـه ،«الفتن: سنت آخرالزمانی مسلمانان سور
ی که در  یخکرد، منتشر  م،2017مروز ی خود را دیدگاه و تار  است. صیاد تغییر ندادهابندر مورد گذار
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 گذاریهای مختلف تاریخبا استفاده از شیوه گذاری دیوید کوک نقد تاریخ .2

که دیوید کوک از آن برای  شدن در جوامت حدیثیگذاری بر مبنای یافتروش تاریخ
ی غیر قابل اعتماد و بسیار قدیمی است روش ؛صیاد استفاده کردهابن در مورد گذاری روایات تاریخ

شده است و از سوی بسیاری از محققان غربی به دلیل استفاده از برهان مبتنی بر سکوت نقد 
گذاری یافت های تاریخبا استفاده از انواع روش ،در این پژوهش .(79ص :1393)موتسکی، 
دست آمده و   ین روایات بهمتن، زمان جعل یا نشر ا -ترین منبت، سندی و اسنادشدن در کهن

 .شودیم یدهخصوص سنج ینکوک در ا یدگاهد

 ترین منبع  گذاری بر مبنای کهنتاریخ. 1-2

از  یشمنبت پ4در  یاد،صبا ابن  یامبر؟لص؟پوگوی در مورد گفت یاتاز رواوسه تحریر بیست
بداهلل بن مسعود جابر بن عبداهلل، ع ی؟ع؟،بن عل ینصحاح سته به نقل از عبداهلل بن عمر، حس

در مصنم عبدالرزاق  یر تحر2 منابت عبارتند از: یندر ا یرهابسامد تحر باشد.می یخدر یدو ابو سع
  درمصّنم ابن یر تحر3 ؛ق(228بن حماد)م یمدر الفتن نع ریر تحیک  ؛ق(211)میصنعان
نقل به  ،منبت در صحاح سته4 در  ق(؛ و241حنبل)مدر مسند ابن یر تحر6ق( و 235)مشیبهیاب

 یرهابسامد تحرباشد.   می عبداهلل  و جابربن ید خدریمسعود، ابوسع بن عمر، عبداهللبن  از عبداهلل
 یحدر صح یر تحر5 ؛ق(256)میبخار یحدر صح یر تحر4منابت عبارتند از:  یندر ا

 ق(.279)میدر سنن ترمذ یر تحر1ق( و 275)مداودیدر سنن  اب یر تحر1؛ ق(261مسلم)م
عمر به نقل از ابن 2تر کامل یر تحر یک یاست که دارا یمنبع ین تر کهن ،1مصنم عبدالرزاق

__________________________________   
اول قرن دوم هجری منبع قابل  تاریخی، برای شناخت تکوین حدیث در مکه، در دههلحاظ . مصنف عبدالرزاق از 1

  .(495-475ص :1394موتسکی،  :کر.) گردد اعتمادی تلقی می

نفر من أصحابه منهم  یاد فیعن سالم عن بن عمر أن رسول اهَّلل؟لص؟ مر بابن ص ی. أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهر 2
ده یظهره ب ؟لص؟شعر حتی ضرب رسول اهَّللیمغالة وهو غالم فلم  یلعب مع الغلمان عند أطم بنیعمر بن الخطاب وهو 

رسول اهَّلل  یأتشهد أن ؟لص؟یاد للنبین قال بن صییاد فقال أشهد أنك رسول األمیه بن صیرسول اهَّلل فنظر إل یفقال أتشهد أن
؟لص؟ یصادق وکاذب فقال النب ینیأتیاد یك قال بن صیأتی؟لص؟ ما ی؟لص؟ آمنت باهَّلل ورسوله فقال له النبیفقال النب

اد هو ین فقال بن صیالسماء بدخان مب یوم تأتیئا وخبأ له یقد خبأت لك خب یإن ؟لص؟ك األمر ثم قال رسول اهَّللیط علخل
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بینی پیامبر درباره به پیش علی؟ع؟بنطور انحصاری به نقل از حسینتحریر دیگر آن به. است
کننده متنی کامللحاظ که از صیاد پرداخته تشتت آرای صحابه بعد از رحلت ایشان درباره ابن

اول عبدالرزاق  یک تحریر دارد که تکرار تحریر  ،حمادالفتن ابن ،ت بعدیتحریر اول است. منب
مسعود و تحریر متفاوت از هم به نقل از جابر، ابن3 ،شیبهابیاست. منبت بعدی مصنم ابن

متعلق حنبل ترین تحریرها به ابن  ند. بیشهست  و کمی متفاوتمختصر  گیابوسعید آورده که هم
 با روایت ابن مسعودتکرار  ،تحریر آن دو و تحریر اول عبدالرزاقرار است که یک تحریر آن، تک

 است. با کمی تفاوتعمر ابن ه نقل از و یک تحریر ب اندکی تفاوت؛
اذا اسلم » یهاباب یلعمر، ذهمه به نقل از ابن یر،تحر4 یقرن بعد، در صحاح سته، بخار یمن
 ،«یالصب یاالسالم عل یعرض یمک»، «الماالس یالصب یعل یعرضوهل  یهعل یصلیفمات هل  یالصب
و کامل بوده و  یکسانآن  یر تحر3آورده که « المرء وقلبه ینب یحول»و « قول الرجل للرجل اخسا»

که تحریر 5ضمن  آن مختصر است. مسلم یر تحریک اما هستند؛  یاعبارت مشترک اضافهدارای 
از منابت پیشین خود را نیز روایات اختالفات متنی این ، آورده است« صیادذکر ابن »ذیل باب 
و یک  هاییالبته با اندک تفاوت شیبهابیتحریر آن شبیه تحریرهای ابن4است. هکردگردآوری 

 ی دارد.انحصار یک عبارتیکی از تحریرهای مسلم  تحریر آن تکرار تحریرهای کامل بخاری است.
داود با واسطه ابی .اندیاد( تشکیل دادهصصائد)ابن داود و ترمذی نیز بابی با عنوان ابنسنن ابی

که البته   را تکرار کرده اول عبدالرزاق تحریر  ،حمید از عبدالرزاق  نقل از عبدبنابوعاصم و ترمذی به
است و  آمده« یعنی الدجال»داود توضیح ابیسنن حمید یافت نشد. در ت در مسند عبدبنیروا

 .باشدمی« الدجالقال عبدالرزاق یعنی »اضافه  دارای  ترمذی
به رغم وجود  یثی،در جوامت حد شدنیافت یبر مبنا گذارییخکوک با استفاده از روش تار 

کم و با  امدبس یلبه دل ینبل(،مانند یثی )از جوامت حد یشپ منابتدر  یادصدرباره ابن یاتروا
 ینافراوان بسامد  یلو به دل یرفتهرا نپذ یمالفتن نع یاتبر سکوت، روا یاستفاده از برهان مبتن

                                                                                                                          
 

ك یه فأضرب عنقه فقال رسول اهَّلل؟لص؟ إن یف یا رسول اهَّلل ائذن لی؟لص؟ اخسأ فلم تعدو قدرك فقال عمر یالدخ فقال النب
 .(20817ح، 389ص، 11ج: 1403)صنعانی،  قتله یك فر لیكن هو فال خیإن ال  ه و یهو فلن تسلط عل
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 ینکرد. ا یانشدن صحاح برا در قرن سوم، مصادف با کامل آن یخدر صحاح سته، تار  یاتروا
قرن سوم  لاو یمهاست و در ن یجعل یمدر الفتن نع یاتروا یناست که ا معنا  ینا مواجهه کوک به

  اند.آمده یدپد
 :عبارتند از  یاتوار ینکوک بر ا یگذار یخاشکاالت وارد بر روش تار  ینتر مهم
 یمورد نقد جد کهاتخاذ کرده  گذارییختار  یاست که برامتأثر  یکوک از روش یجه گیرینت. 1
بر  گذارییخبه تار  ،بر سکوت یبدون استفاده از برهان مبتن یکه برخ یدر حال است؛ گرفته قرار 
 :1393 ی،کموتس :کر.) اندپرداختهاست، در آن آمده  یتکه روا یمنبع ینترکهن یمبنا
در  یاتدر نگارش روا یماست که نع این دلیل به یاتروا ینا مدیو احتماال  کم بسا ؛(40-33ص

 ینا یگر،از طرف د .است نداشته یدسترس یاتدر آن زمان به همه روا یاکرده  ینشکتاب خود گز
یافته ج روا یرتر باشد، د تری  یشعناصر ب یتر و حاومفّصل یتکه هر چه روا ینبل ینظر یمبنا
کثر تغ یراز  ندارد؛تطابق  یادصابن یاتبر روا یز ن است تا قبل از صحاح  یرهاعبارات در تحر ییر ا

را شکل  یر تحر ینتر  کامل ، مجموعا  مصنم عبدالرزاق یر نمونه دو تحر یانجام شده )برا
 .اندکم کرده یارا اضافه  یاندک یحو توض ییر ( و مؤلفان صحاح صرفا  تغدهندمی
 از صحاح مانند مسند یشپ یرسوریدر منابت غ یمعالوه بر الفتن نع یاد،صدرباره ابن یاتوار .2
داشته و  یها دسترسکه کوک به آن شوندیم یافتو عبدالرزاق  شیبهیاب حنبل، مصنم ابن ابن

 نیخرالزماآ یاتروا یعراق -یسور بندییمکه تقس  آنحال ؛است کرده  استفاده یاتروا یدر گردآور
و  داودیو اب یمبوده و نع یماز نع یشاز مصنم عبدالرزاق که پاست توسط کوک باعث شده 

 .استفاده کند گذارییخنتواند در تار  ؛اندرا از او گرفته یتروا ینا یز ن یترمذ
کرده  یینرا تع یاتروا ینا یدایشپ ینآغاز  یروش، فقط حد زمان ینکوک با استفاده از ا. 3

تر باشد. با کنار در منابت کهن یاتبر عدم روا یلدل تواندینم یو گذارییخار که تحال آناست؛ 
 شود،یم یافتدر آن  یادصابن  یاتکه روا یمنبع ینتربر سکوت، کهن یگذاشتن برهان مبتن

ق( 153راشد)م بن معمر  ،استاد خود ینترسال از مهم 8یا7که  یکس  ؛مصنم عبدالرزاق است
قرن بعد،  یمن که  ینبا ا یحت است. مصّنم را از او اخذ کرده یثاحاد % از 32آموخته و  یثحد
گردان  یا یرا از ُزهر  بلکه آن ،اندکامل خود را از عبدالرزاق نقل نکرده یر و مسلم تحر یبخار از شا

 یمهدر ن ق،124قبل از سال  یعنی زهریبه زمان  یت،روا یخهم تار  باز  ؛اندگرفته یونسا یاو معمر 
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 . رسدیم ین دوم هجراول قر

 گذاری بر اساس سندتاریخ .2-2

تر است که در   نسبت روایت با حلقه مشترک سه حالت داد: یا روایت از حلقه مشترک کهن
یا روایت قبل از زمان حلقه مشترک وجود نداشته  ؛صورت حلقه مشترک جامت حدیث استآن

ا روایت از حلقه مشترک متأخر است ی ؛حلقه مشترک جاعل آن خواهد بود ،صورتکه در آناست 
. تفکیک جامت یا شودداده میحلقه مشترک مرجعی است که روایت به او نسبت  ،صورتکه در آن

است که روایت را در   اما در نهایت، حلقه مشترک کسی ؛دشوار استحلقه مشترک جاعل بودن 
کنون موجود  ه و شکل دادهئتر(، اراکهناست )با لحاظ امکان استفاده از منابت   ساختاری که ا

است ای راوی 1(CLدر دو حالت نخست، حلقه مشترک) .(247-217ص :1397)گورکه،  است
گردان نقل می کند و آنان نیز برای دو یا چند که حدیثی را از مرجعی شنیده و برای تعدادی از شا

گرد خود روایت می نخست نیز  وجود حلقه مشترک در قرن .(316ص :1394کنند )ینبل، شا
 ین،در طبقه تابع یعلم یهاحلقه یلاز تشک یشپ یراز  ؛(50ص :1393موتسکی، ) ممکن است

گردان برخ یهاحلقه کز بزرگ حکومت یشا  بودند در صدر اسالم شکل گرفته یصحابه در مرا
 .(66ص)همان، 

سنادی ترسیم می ،گذاری روایت به روش سندیبرای تاریخ های گردد تا حلقهابتدا شبکه ا 
اسنادی ترسیم شده، تابعین مشخص گردند: مشترک در طبقه صحابه، تابعین و اتباع  5در شبکه  

 ،نیست CLاست. در طبقه تابعین  CLخدری سعید صحابه حضور دارند که از آن میان تنها ابو
 هستند.  CLاما در طبقه اتباع تابعین، زهری و أعمش 

__________________________________   

1 .common link  . مشترک  حلقه 
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 در طبقه صحابه حلقه مشترک یخدر  یدسعابو .2-2-1
است. ابوسعید، سعد بن  سند نقل شده 3متن و 3در جایگاه حلقه مشترک  خدری  سعیدابواز 
کان مدینه است که روایات  ؛(300ص، 10ج :1980)مزی،  ق(74مالک) از متعددی او از فقها و پا

مالك   ربنمنذاین روایات را ابونضره،  .(602ص، 2ج :1412، ی)قرطب است پیامبر؟لص؟ نقل کرده
ابوسلمه  ( و530-529ص، 4ج :1382امام، محدث، ثقه، اهل بصره )ذهبی،  ؛ق(108یا  107)م

( از ابو 376-370ص، 33ج :1980ق( )مزی، 104عبداهلل بن عبدالرحمن از بزرگان مدینه)م
 اند.در مدینه و بصره نشر یافتهق، 74اند. تحریرهای ابوسعید قبل از سال سعید نقل کرده

 تابعین تبعدر طبقه  زهری، حلقه مشترک .2-2-2
 متن 5سند و  10 با ؛(104ص، 4ج: 2002، یق( )زرکل73عمر)مدر روایات منقول از ابن ُزهری

لقه مشترک است. مروٌی عنه زهری، سالم بن ح ؛متنی( -ترین تحریرهای سندی  )بیش
به مدینه مهاجرت  عمر در ده سالگی مسلمان شده و قبل از پدرشاست. ابن ق(106عبداهلل)م
 :2002ست )زرکلی، ا رجال اهل سنت از فضالمنظر ( و از 950ص، 3ج :1412، ی)قرطباست   کرده
، 10ج :1980 )مزی، است  از پدرش روایت کردهمدینه و  یاز فقهاعبداهلل   بن سالم .(104ص، 4ج
ُبوبکر المدن .(145ص

َ
د بن مسلم أ کن الشام، ثقه، ق(124یا  123)م« زهری»، ملقب به یُمَحّمَ ، سا

 است عمر را دیده و از او حدیث شنیده   بن الحدیث و العلم و الروایه است. زهری در عرفات سالمکثیر 
اند. (. معمر، شعیب، یونس و صالح از زهری روایت کرده444-419ص، 26ج :1980 مزی، :ک.)ن
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کن یمن و از ق( 153، )میمعمر بن راشد األزد مان خودش، ثقه و مردی علمی یگانه زلحاظ سا
حدیث استماع کرده معمر به مدینه کوچ کرده و از زهری . (309-304ص، 28ج :)همان صالح بود
الحدیث و ثقه   ق( اهل مدینه، صالح163حمزه)مابی بنشعیب .(6ص، 7ج :1413)ذهبی، است 
سال به  14یا 12ق( به مدت 152داالیلی)میزی  بنونسی .(520-517ص، 12ج :1980)مزی،  است

کر،  دمشق کوچ کرد و از زهری حدیث شنید  بنصالح .(304-302ص، 74ج :1415)ابن عسا
(. از 593ص، 6ج :1427)ذهبی،  است  سفر بودهق( ثقه، در مکه با زهری هم145مدنی)مکیسان 

زهری حلقه مشترک واقعی است و  ،بنابراین .راوی دارند 2راوی و یونس 3معمر  زهری، ،بین راویان
ینبل یک طریق تاریخی معتبر در لحاظ رهم تنیدگی طرق در اطراف زهری گره تشکیل داده که از د

در ق 124تحریرهای زهری قبل از  .(316ص :1393شود )موتسکی، نقل روایت محسوب می
 است. مدینه، شام، یمن نشر یافته

 5تابعین، با  باعق(، در طبقه ات32مسعود)م بناهللدر روایات منقول از عبدأعمش أعمش: 
حافظ، ثقه و ثبت و در  ،ق(148مهران األعمش)م  بنمانیسند و متن، حلقه مشترک است. ُسلَ 

، 12ج :1980)مزی،  است شده عنوان محدث کوفه و آشنا به سند شناختهبه ،عصر خودش
گاه 1ق(، شیخ کوفه، مخضرم82سلمه ابووائل)م بنمروٌی عنه او شقیق .(89-76ص ن تریو آ

جریری،  ،راویان أعمش .(92-87ص، 5ج :1427)ذهبی،  مسعود استشخص به حدیث ابن
امام، محدث، ثقه، اهل  ،ق(144)میریاس الجریدبن إیسعاند. سلیمان، ابومعاویه و شیبان

  طرخان  بن( است. ابوالمعتمر، سلیمان297-295ص، 6ج :گان علم )همانبصره، از بزر
 محمدبن .(12-7ص، 12ج :1980)مزی،  الحدیث و ثقه است بصری، کثیر  ،ق(143التیمی)م

 اهل کوفه، ثقه و یکی از اعالم است و بیست سال مالزم أعمش بوده ،ق(195حازم ابومعاویه)م
حافظ، ثقه، اهل  ،ق(164)مالرحمن عبدشیبان، ابن، (519-516ص، 7ج :1427)ذهبی،  است

تحریرهای اعمش قبل  .(83-82: صهمان) بصره است که در کوفه سپس در بغداد اقامت کرد
 است. در کوفه، بصره و بغداد وجود داشته ق148از سال 

ترین تحریر قبل از عنوان قدیمیگذاری سندی، روایت ابوسعید بهبر مبنای تاریخ بنابراین،
__________________________________   

؟لص؟ نرسیده باشد.1  . به کسانی گفته می شود که اسالم و جاهلیت را درک کرده باشد ولی به محضر پیامبر
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عمر با است. روایت ابن در مدینه وجود داشته و در آغاز قرن دوم در بصره نشر یافتهق، 74سال 
CL  در شام، یمن و مدینه منتشر شده و روایت ابن مسعود باق، 124زهری قبل از سالCL 

که کوک روایت است. با توجه به آن در کوفه، بصره و بغداد نشر یافتهق، 148اعمش قبل از سال 
گذاری بر مبنای سند این تاریخ است؛لحاظ کرده که در بخاری نقل شده را  ق(73)معمر  ابن

 گردد.یز به قبل از نیمه اول قرن دوم باز میتحریرها ن

 متن -گذاری اسنادتاریخ

گذاری روایات به نتایج معتبرتری کنار تحلیل تحریرهای متنی در تاریخ ها در سند  بررسی
گردآوری همه تحریرهای . 1کند: مرحله بیان می 5متن را در -انجامد. موتسکی روش سندمی

های شدن حلقه وداری از اختالفات سندی برای مشخصترسیم نم .2 ؛مختلم یک روایت
بودن حلقه مشترک با گردآوری همه متون مربوط به   اثبات واقعی. 3 ؛مشترک اصلی و فرعی

های ها با بررسی گروهکشم همبستگی .4 ؛خطوط مختلم نقل در کنار هم برای مقایسه
رباره متن اصیلی که حلقه توان ددر صورت وجود همبستگی می .5 ؛اختالفات سندی و متنی

( نقل کرده و کسی که مسئول تغییرات ایجاد شده در جریان نقل پس از حلقه CLمشترک)
 1(PCLحلقه مشترک فرعی) .(78-77ص :1393)موتسکی،  به نتیجه رسید ؛مشترک است

گرد خود نقل می  و آن  روایت را شنیده CLکه از  ای استیراوی  :1394)ینبل،  کندرا برای چند شا
 .(419ص :1394)ینبل،  پرداز  روایت در نسل بعدی است  و در حقیقت عبارت ؛(316ص
اسناد رسم شده  مختلم نقل این روایات ترسیم و های ، راهتحریر مورد نظر 23برای  در شبکه  

CLکردن  ها مشخص گردید. حال با مشخصPCLگذاری متن به تاریخ -ها با روش اسناد
  شود.ها بررسی میpclها وCLبه 2متنی  تغییرات   ساب  روایات پرداخته و انت

__________________________________   

1 .partial common link مشترک فرعی  حلقه . 

ش تحلیل محتوا بررسی و اختالفات متنی در تحریرها کشف و در جدول با رو ،نامه نویسنده مقاله. این بخش در پایان 2
ی جا آورده نشده   ها مشخص گردید که به دلیل اطاله مطلب در این  های مشترک و متفاوت آنبسامد ویژگی شد و  کدگذار

شده و برخی   جای کدها به جهت تبیین مطلب، عبارت حدیثی مربوط آوردهذکر است که در این مقاله، بهقابل  ت.اس
رسد: تحلیل محتوای روایات درباره میالزم  توضیح اجمالی از تحلیل محتوا به نظر  .است  تغییرات نیز حذف شده
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 های مشترک فرعی در روایت ابوسعیدحلقه .2-3-1
 است. PCLسلیمان  ،است و در طبقه سوم PCLابو نضره  ،از میان روایان ابوسعید

 437ص، 4ج :1980ق( )مزی، 76-74-73-66ابونضره راوی ابوسعید و جابر)م :ابونضره
 clو در روایت جابر در طبقه تابعین  pclروایت ابوسعید، در طبقه تابعین ( است که در 439 -

 PCLسلیمان  ابونضره،در طبقه اتباع تابعین بعد از  .راوی دارد 3متن و سند و 4است. ابونضره 
ن َ »عبارات  .است

َ
اد  اْبَن  َلِقَ  الِلرسول أ ، َوَمَعهي  َصي َ َبْكر  و بي

َ
، أ َمري َو  َوعي

َ
َلَ : َقاَل  أ ى َتَرى؟ ِن/ َماَرجي َر

َ
 أ

ىَعََل  َعْرًشا اِء َتَر  مسلم. نضره مشترکندو. در همه تحریرهای اب«اْلَبْحرِ َعََل  إْبِليَس  َعْرَش  اْْلَ
ََلم» ن َ رسول» را از  «رجَلن» افزوده و واژهخود  را به یک تحریر  «غي

َ
...اْبَن  َلِقَ  الِلأ اد  حذف  «َصي َ

 ،در روایت ابوسعید .استشده برطرف  اره همراهان پیامبر دربشک او دهد می  کرده که نشان
ى َعْرًشا َعََل  َما َتَرى؟»عبارت  انحصارا   َر

َ
 وجود دارد؛ «ذلک َعْرَش إْبِليَس  اْلبحر و حوله اْليات  أ

ى َعْرًشا َعََل »که در روایت جابر حالی در  َر
َ
اِء َتَرى َعْرَش إْبِليَس َعََل  ماتری؟ أ است.   آمده «اْلَبْحرِ  اْْلَ

ات»و توضیح « عَل البحر »پس ابونضره  را از « املاء عَل»را از شیخ خود ابوسعید و « حوله اْلي 
ْو َکاِذِبنَي »، در روایت جابر  .است جابر نقل کرده ،شیخ خود

َ
ى َصاِدِقنَي، أ َر

َ
که در در حالی ؛است« أ

ى َصاِدَقنْيِ َوَکاِذًبا» ،روایت ابوسعید َر
َ
ْو َکاِذبَ  -أ

َ
ابونضره از شیوخ  آمده که احتماال « َصاِدًقا نْيِ َو أ

گردان خود نقل کرده یا آن که در روایت جابر، سلیمان خود دو اعراب مختلم را شنیده و برای شا
سال بعد در  15اما زهری  ؛است را با اعرابی متفاوت از ابونضره بیان کرده آن ؛بعدی است pclکه 

 عليَك  َط لِ خي  النبي  فقاَل  ٌب وکاذِ  ٌق أتيِن صادِ يَ  صياد   بني ا ؟ قاَل أتيَك ما يَ » عبارت را بهعمر روایت ابن
اسپیت،  :کر.) شودعمر دیده میاین نوع تطور طولی در روایت ابن .است هتغییر داد ،«اْلمري 
  .(414ص :1394

                                                                                                                          
 

است. در مقدمه وگو گفتو پس از وگو گفت، اصل وگو گفتصیاد شامل سه مقوله: مقدمه پیامبر با ابن وگوی گفت
، سن و حالت ابن صیاد. اصل ن پیامبر نزد ابن نوع رفت :ها عبارتند از ، زیر مقولهوگو گفت صیاد، صحابه همراه پیامبر
، مشتمل بر سه مقوله گفتگفت درباره آنچه بر وگوی گفتصیاد و بالعكس، خواهی پیامبر از ابن  شهادتوگو در مورد وگو

گاهی ابن صیاد عارض میابن خواهی   که شامل دو مقوله اذنگو و باشد و پس از گفتصیاد از غیب میشود؟ و آزمودن آ
 باشد.صیاد میپیامبر با همراهان درباره ابنوگوی گفتصیاد و عمر از پیامبر برای کشتن ابن
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است.  PCLتابعین   در طبقه اتباع ق(143)مدر روایت ابوسعید، سلیمانسلیمان التیمی: 
  هستند.که با تحریرهای ابونضره یکسان  نددار وجود سند از سلیمان2متن و 2راوی، 2

 عمر های مشترک فرعی در روایت ابنحلقه .2-3-2 
هستند و در طبقه پنجم  PCLعمر، در طبقه چهارم، معمر و یونس  در تحریرهای روایت ابن

 است. PCL عبدالرزاق
َو » . عبارتمتن دارد 8سند و  6راوی، 3و  است PCLتابعین، معمر  در طبقه اتباع معمر:  هي

،
ْ
/ اْخَسأ خ ي َو  َفَلْن  الد ي تحریر دارای متن و 3در همه تحریرهای معمر مشترک است. ، «َقْدَرَك  َتْعدي

/  ِباْبِن  َمر َ »های ذیل را دارند: عبارتو  ندسته  و گوترین متن این گفتسند یکسان و کامل اد  َصي َ
ْصَحاِبِه، ِمْن  َنَفر   ِِف 

َ
ْم  أ ي َْ َمري  ِم َو  ْبني  عي اب/ َوهي ط َ ْر  اْلِغْلَماِن/ َفَلْم  َمعَ  َيْلَعبي  اْْلَ  َضَرَب  َحّت َ  َيْشعي

ولي  ََلًم/ َفَقاَل  َظْهَرهي  ؟لص؟الِلِ َرسي َتْشَهدي : ِبَيِدِه/ غي
َ
ن ِ  أ

َ
ولي  أ ْشَهدي : َفَقاَل  الِِل؟َرسي

َ
َك  أ ن َ

َ
ولي  أ نَي   َرسي ي ِ ِ م 

ي
 َل َقا اْْل

اد  اْبني  ِب ِ  َصي َ
َتْشَهدي ؟لص؟ ِللن َ

َ
ن ِ  أ

َ
ولي  أ ِب ي  َفَقاَل  الِِل؟َرسي وِلِه/ َما ِبالِلِ  آَمْنتي ؟لص؟: الن َ ِتيَك  َوَرسي

ْ
 َقاَل  َيأ

اد  اْبني  ِتيِن : َصي َ
ْ
ِب ي  َفَقاَل  َوَکاِذٌب  َصاِدٌق  َيأ َط ؟لص؟: الن َ ل ِ / ِإن ِ  َعَلْيَك  خي ْمر

َ
تي َخبَ  َقْد  اْْل

ْ
َخِبيًئا  َلَك  أ

 
َ
ْوَم  َلهي  َوَخَبأ َ ت ِ  >ت 

ا ْ َ َماُء  ىت  ان ٍ  ألس َ َ ُدخ  < ت ِ ن ٍ ي  َو  ُمب ِ ، هي
ْ
خ ي اْخَسأ َو  َفَلْن  الد ي ْضرَِب  ِفيهِ  ِلي َقْدَرَك/ اْئَذْن  َتْعدي

َ
 َفأ

َقهي ِإْن  ني ْن  عي ، َيكي َو َط  َفَلْن  هي
َسل َ ِإْن  َعَلْيِه، تي ْن  َلَ  َو ، َيكي َو . در یکی از تحریرهای «َقْتِلهِ  ِِف  َلَك  َخْيَر  َفَلَ  هي

: النب قال»شامل عبارت ذیل است:  شود که، به طور انحصاری دیده میجدید ر عنصیک  معمر،
ْم  َقاَل؟ َفَقاَل  َما هي ،: َبْعضي خ ٌ ْم  َوَقاَل  دي هي يٌح : َقاَل  َبْل : َبْعضي ْ  َقدِ  .رِ َنا اْخَتَلْفتي

َ
ْم، َبنْيَ  َوأ رِکي ْظهي

َ
ْ  أ ْنتي

َ
 َبْعِدي َوأ

َشد ي 
َ
 در این تحریر  کند.کامل می گوو  پس از گفت. عبارت مذکور، داستان را در مقوله «اْخِتََلًفا أ
 بَّ َخ »

َ
دهنده تطور عرضی از نقل    نقل قول غیرمستقیم  آمده که نشان به صورت« خانا  ُد  دایص ن  الب   أ

 است و  حذف شده جادر این «دخان»ضمنا  آیه  .است اول عبدالرزاق قول مستقیم در تحریر 
 را از سالم نقل نکرده   این تحریر تنها تحریری است که زهری آن وجود دارد.« اجلك»ح یتوض
 ق(105سنان )مابی بنیعنی سنان ،عنه دیگر زهریبنابراین، تغییرات مذکور باید از مروٌی  .است

تي  َقْد  ِإن ِ » حنبل عبارتابن باشد. (152ص، 12ج :1980)مزی،
ْ
 قول نقل با را «َخْبًئا َك لَ  َخَبأ

 آمده «الُحُلم ادیالصابُن  وَقد قاَرَب »در سه تحریر،  .استکرده  حذف را دخان آیه و آورده مستقیم
کید داردکه بخاری بر نزدیک بلوغ بودن سن ابن  معنا به این است،  قبل از وی، البته  .صیاد تا
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اد  اْبَن  َوَجَد » حنبل، عبارتابن ََلًما َصي َ َم  َناَهَز  َقْد  ،غي لي دهد جمله را آورده است که نشان می «اْْلي
کیدی از او بوده  داود یا ابوعاصیم که ابیدر یک تحریر آمده « یعنی الدجال». توضیح استتا

اما در مسند  ؛حمید باشدباید توضیح عبدبن« قال عبدالرزاق یعنی الدجال» و افزوده اندافزوده
 افت نشد.حمید چنین روایتی یعبدبن

های عبارتاست که  PCLمتن، یک سند و 2راوی، 2یونس با  ،تابعین  در طبقه اتباعیونس: 
 ها )با دو تفاوت جزئی( مانند معمر است.آن مشترک

تحریرهای  .راوی دارد 4سند و 4متن و  6است.  PCLدر طبقه پنجم، عبدالرزاق عبدالرزاق: 
، عبارت ذیل وجود دارد: عمر  تحریرهای روایت ابن در همه. متنی آن با معمر یکسان است -سندی

ْضرِْب  ِلي اْئَذْن »
َ
َقهي َفَقاَل  َفأ ني ولي  عي ْن  ِإْن  :؟لص؟الِلِ َرسي َو  َيكي َط  َفَلْن  هي

َسل َ   َعَلْيِه، تي
ْن  َو ِإَل َ َو  َيكي  َخْيَر  َفََل  هي

َو  ِِف  َلَك  ، َقْتِلِه/ هي
ْ
خ ي اْخَسأ َو  َفَلْن  الد ي اد    َمر َ ِباْبِن »عبارت . «َقْدَرَك  َتْعدي تحریر با سند مشترک 7در  «َصي َ

اداْبِن  ِقَبَل  الِل،رسول اْنَطَلَق » وزهری وجود دارد  -معمر  -عبدالرزاق با سندهایی یر تحر4در  «َصي َ
و این معنا را  وجود دارد ،رسندزهری می CLمتفاوت که از طریق یونس، معمر و شعیب به 

دهد که زهری برای نشان می ،است. این صیاد رفته به قصد دیدن ابنپیامبر؟لص؟  رساند کهمی
گردان خو طور اتفاقی اما عبدالرزاق با این منظور که پیامبر؟لص؟ بهاست؛ را گفته  «انطلق»د شا

زهری  -معمر - تحریر با سند مشترک عبدالرزاق5است. در  را تغییر داده آن؛ صیاد را دیده ابن
ََلم»  قاَرَب  وَقد»، عبارت های یونس، شعیب و حتی معمر PCLتحریر دیگر با 4ما در ا ؛ آمده «غي
م الصيادابني  لي گردان خود دهد که زهری آنو این نشان میاست آمده  «اْلي حداقل با  ،را برای همه شا

تر از   صیاد را بیشو سن ابن اما عبدالرزاق عبارت توضیحی را حذف کردهاست؛ تفاوت لفظی گفته 
ها عبدالرزاق   تنها در تحریرهایی وجود دارد که در سند آن آیه دخان است.دانسته   یک بلوغ مینزد

 است. را عبدالرزاق افزوده «دخ»آیه دخان در توضیح کلمه  هست. پس

 مسعودهای مشترک فرعی در روایت ابنحلقه .3-3-2
 .است PCLمسعود، تنها ابومعاویه در طبقه چهارم در تحریرهای روایت ابن

سند 2متن و 2 راوی،2 .است PCLق( 194ابومعاویه)م ،تابعین  در طبقه اتباعابومعاویه: 
ف َفَلْن َتْسَتِطيَع َقْتَلهي » دارد. عبارت و َ ِذي ََتَ

ِن ال َ در تحریرهای ابومعاویه مشترک  ،«َدْعهي َفِإْن َيكي
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تحریر دیگر از اعمش با 2در که دلیل آنبه ،پردازی از ابومعاویه نیست ن عبارتیاما ا ؛است
/َ عْن   ِباْبِن  َمر َ »های عبارت مسعود اندکی تفاوت وجود دارد. در تحریرهای ابن اد   الِِل، َعْبدِ  َصي َ

ا: َقاَل  ن َ ِشي کي ْضرِْب  الِل/ َدْعِِن رسول َمعَ  ََنْ
َ
َقهي  َفأل ني ولي  َفَقاَل  عي ِذي َيكي  ِإْن  الِِل؟لص؟َرسي

، ال َ افي  َفَلْن  ََتَ
مسعود متفاوت هستند و در آن کلمه مشترک هستند. همراهان پیامبر در روایت ابن «َتِطيَعهي َتْس 
ترسد و پیامبر این را که او دجال باشد، می  معنا که عمر از ایناین است؛ به کار رفته به« تخاف»

صیاد ابن قت است و در وا  مسعود آمده تحریر ابن3در  اختصاصا  « صبیان»کلمه  است.شده متوجه 
وا». عبارت کندرا کودک مطرح می قي ا ِحنَي  َفَتَفر َ وي

َ
أ ِب َ  َر اد  اْبني  َوَجَلَس  الن َ هي  َصي َ ن َ

َ
ِب   َغاَظ  َفَكأ در ، «الن َ

َبْت  َلَك  َما» ، عبارتدو روايت ِ َتْشَهدي  َيَداك َتر ن ِ  َا
َ
ولي  أ ْل » و عبارت روایت 3در  «الِِل؟...َرسي ْقتي

َ
َفأل

ِبيَث   َهَذا  .کندمیزدن او اشاره  جای گردن  صیاد به که به کشتن ابن اند  روایت آمده 2در  «اْْلَ
احتمال جعل یا نشر به او منتسب  CLبه عنواناولین کسی است که که ابوسعید   این نتیجه 
ن َ »ترین تحریر زیرا قدیمی ؛شودمی

َ
وَل  أ اد  َِلْبِن  َقاَل  الِِل؟لص؟َرسي ى: َقاَل  ى،َترَ  َما: َصي َ َر

َ
 َعََل  َعْرًشا أ

، َو َحْوَلهي  اْلَبْحرِ  اتي ي َ ولي  َفَقاَل  اْْلَ البته تحریرهای  و استاز او  «إْبِليَس  َعْرشي  الِِل؟لص؟ َذِلَك َرسي
 درحالی ، اینگذارند.   صیاد صّحه میو تنها بر کهانت ابن بسامدند  منتسب به وی مختصر و کم

پربسامدترین و در  -همان طور که ذکر شد -زهری  CLعمر توسطتحریرهای روایت ابناست که 
شده صیاد هم به آن افزوده ترین تحریر است و ادعای نبوت و دجال بودن ابن  کاملعین حال 

 است. سال 50در طول  دهنده تطور طولی تحریرهای این روایت که این امر نشان است
سنان منتسب است که توسط ابی  بنبه سنان -همان طور که ذکر شد -بسامدترین تحریر   کم

کان و علمااین  با توجه بهاست. بخاری نشر نیافته  ،  مدینه و ابونضره ثقه بوده یکه ابوسعید از پا
کوک، صحیح  جا که  از آن. است  دهندگان روایت اولین نشر از منتفی و ایشان  ،احتمال جعل

گر معیار او در نظر گرفته  ر دادهصیاد قرا بخاری را منبت روایات درباره ابن نیز بخاری  شود(است )ا
گذاری پس تاریخ  .زهری است ،هر دو CLگرفته که  از معمر و یونس تحریرهای یکسانی را

به قبل از نیمه صیاد، باز هم در روایات گفت وگوی پیامبر با ابنها پردازی  عبارت ،متنی -سندی
  رسد.اول قرن دوم هجری می
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 سی تاریخی و روایی. برر3

کثر  و است اندک بسیار  صیادابن درباره تاریخی اطالعات  روایات در مورد وی در  مطالب ا
 نظر  از  مختلفی ابعاد و یافتهبسط  ایفزاینده شکل به زمان گذر  با که شودمی یافت سنتاهل  
صیاد نبودن ابنجالجا، دالیل داست. در اینکرده   پیدا نبوت  ادعای بودن،دجال  بودن،  کاهن

  شود:آورده می

  یخیتار  یها یانجر  یط یاد،صابن یدننام دجال یچگونگ.  1-3

 ،کنندکه در زمینه دجال بحث می سنتاهل   رواییتاریخی و صیاد به منابت  مبحث ابن ورود
کرم .صبغه یهودی دارد  ،برای امتش از دجال کرده ؟لص؟یهودیان معتقدند توصیفی که پیامبر ا

پس دجال مورد نظر یهودیان،  .است در تورات آمده ،اندکه عموم پیروان او یهودی  مبنی بر این
 و کهانت از طرفی، پیشینه .(19-18ص، 1ج :1407)طبری،  صیاد از نسل یهود است  بن عبداهلل
؛ (2ص ،3ج :1422 االندلسی،) داشت وجود بین عرب غیبی در  اطالعات کسب نیز برای تنجیم
( االحبار کعب)یهودی عالمان به غیبی اطالعات کسب عمًال برای مسلمانان دوم که خلیفه  چنان
در دوره نقل شده است که  .(1ص ،14ج :1386 الطائی،)کرد  مراجعه( داریتمیم)مسیحی و

 :1394)فوک،  های مربوط به آخرالزمان بودند پردازی  خالفت عمر مردم مشتاق شنیدن خیال
در  مسیحیت و یهود هایپیشگویی و عرب کهن کهانت بین جدیدی وندپی بنابراین، .(85ص

یابی دجال  خورد و جریانی از این زمان شکل گرفت که به دنبال تطبیق و مصداق رقم دوره او
صیاد، عبارت  شده در یهود و مسیحیت در اسالم بود. در روایات گفت وگوی پیامبر با ابنتعریم 

گر او دجال باشد»  :ک.)ن 1(topoiر)مکرّ  مضمون   تکرار،15، با «توانی او را بکشی( نمیتو)عمر  ،ا
صیاد و درک  بودن ابن دهنده گمان عمر به دجال ( است که نشان326ص :1393ینبل، 

عمر روایات، شخصیت بارز داستان، عمر و ابناین ست. در عمر اپیامبر؟لص؟ از ذهنیت 
یان، خانواده او هستند. حلقه مشترک وراسایر و  (38684ح ،159ص، 15ج :تاشیبه، بیابی)ابن

__________________________________   

 . مطلبی که در نقل های متعدد مشترک است.1
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داند که میوابسته ، زهری را به دستگاه خالفت 1هوریتز  .بعد از این سند خانوادگی، زهری است
پیوسته و ضمن به هم اما گاهی چند روایت را است؛ کار برده شیوه اسناد را در روایات تاریخی به

های پیوسته تاریخی گزارشزمینه گامی مهم در  سلسله سند واحدی گردآورده و بدین طریق
همین دلیل، طرق نقل بعد از زهری به شکل به .(70ص :1380روث،  :کر.) است برداشته
 کرده و اعتبار تاریخی یافته ؛(419ص :1394ینبل،  :کر.و ایجاد گره )  ای نشر یافتهفزاینده

ی که توسط زهری ساخته و نشر یافته، صیاد، تحریروگوی پیامبر با ابندر روایات گفت است.
دانی خواهی، آزمون غیبوگوی اصلی )شهادتوگو، سه گفتترکیبی است از مقدمه گفت

خواهی عمر برای شود( و پس از گفت وگو )اذنوگو درباره آنچه بر او عارض میصیاد و گفتابن
ترین تحریر که از دیمیاست که قترین تحریر است و این، درحالی صیاد( که کاملکشتن ابن

دانی   ابوسعید ذکر شد، فقط یکی از گفت وگوهای اصلی را داشت و آن عبارت آزمون غیب
برخالف مکتب عراق که به حافظه آوری احادیث صیاد بود. روش زهری در پذیرش و جمتابن

 برعکس ابونضره و است. اوبوده ن احادیث بوددر مکتوب  ،دادندحدیثی خود اهمیت می
برخی حافظان حدیث به همین دلیل،  .(193ص :1394شولر،  :کر.) است  أعمش اموی بوده

بودن حدیث اعتقاد  کرد و محدثانی مانند معمر را که به مکتوبکوفی یا بصری را حذف می
. بنابراین، روایاتی که ابونضره و (108ص :1974 خطیب بغدادی، :کر.داد )داشتند، ترجیح می
تری یافتند. بنابراین، تاریخ ورود تفکر دجال بودن، به   بودند بسامد کم clیا  pclاعمش در آن 

ابن  شکل رسمی و به آن، این   از صیاد از زمان زهری است و قبل طور شایت به روایات درباره  
است. ادعای نبوت وی نیز با توجه وی و اخبار غیبی او مطرح بوده   مباحث حول مطالب کهانت  

کی کاهنان و عرب صدر اسالم که نمی به سابقه توانستند بین وحی نبوی و اخبار غیبی که ادرا
میان، مطرح شد. بنابراین، تردید در ادعای   شد، تفکیک کنند. در اینتوسط کاهنان بیان می

و خلط امور بر خواهی مطرح صیاد در متن روایت با افزودن گفت وگوی شهادت نبوت ابن
مشهود « االمر  یکخلط عل» :است درباره او فرموده یتکه در نها یامبر سخن پ یق، از طریادصابن
  دربارٔه ساز )ادعای نبوت، کهانت و دجال بودن( در روایات تردید   گانهترتیب، سهاین به  شد.

__________________________________   

1 . Josef Horovitz. ( 1874-1931) 
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ها دانست نه دجال صیاد را یکی از دجالابن بخاریاست. نیم قرن بعد، صیاد شکل یافته ابن
کبر  1عنوان به. بخاری (65ص ،3ج :1426 ی،دیوبند)ا

ipcl (.326ص :1394ینبل،  :کر)؛ 
گرد زهریروایت ابن گرد معمر،  ،اما از عبدالرزاق ی کرد؛از جمله معمر گردآور ،عمر را از سه شا شا

صیاد بودن ابن که عبدالرزاق با دجال   ؛ با ایناخذ نکرد را تشیت، روایت وی به دلیل انتساببه
است. ظاهرا  عملکرد صیاد را به عبدالرزاق منتسب کرده بودن ابنه و ترمذی دجالموافق بود

داود عبارت مذکور بود. پس از آن، در نقل ابیجریان تاریخی بخاری، تاییدی بر پذیرش 
صیاد، به شکلی واضح به روایت افزوده خواهی عمر برای کشتن ابندر اذن -الدجال -توضیحی
گذاری این روایت گذاشتن روایت نعیم که از عبدالرزاق نقل کرده و تاریخ نار کوک با کشد. ظاهرا  

و  این جریان را به رسمیت شناخته ؛بودند زمانی که صحاح مکتوب شده، در نیمه دوم قرن سوم
 است.سیر تطور طولی این روایات را طی یک و نیم قرن لحاظ نکرده 

 صیاد هایی مبنی بر تاریخی بودن ابن. گزارش2-3

 :1422 علی،)است شده  مطرح نبوت مدعی کاهن عنوانبه صیادبن   صاف تاریخی منابت در 
 یریخبرگ یتممنوع سوره سبأ در مکه، خبر از  14یهکه خداوند با نزول آ  حال آن ؛(343ص ،12ج
 ورود آغازین هایسال در  .(121ص ،7ج :1420 الدین، )شرف توسط کاهنان داده است یباز غ
 خبر ؟لص؟ پیامبر  به بود آنان از  هم صیادابن که یهود با مصالحه ایام در  مدینه، به ؟لص؟پیامبر 
 با ادعا این بررسی برای؟لص؟ پیامبر  و است غیبی اخبار  کسب و کهانت مّدعی صیادابن که رسید
 همراهان برای صیادابن کذب ادعای تا ،(363ص ،10ج :1392 ر،یاثابن) وگو کردگفت وی

 هجری اول سال احتماال   صیادابن با پیامبر  حادثه گفت و گوی تاریخ بنابراین، .شود مشخص
  .است
زمان خالفت عمر اتفاق افتاده  ق،17-16در فتح شوش که در سال  یادصشده که ابن گفته

 ینیب یشپ یقگفتند که در عهد عت یهودیراهبان  ی،العدنان سبرهیاست. به نقل اب شرکت کرده
نحو که  ینبه ا شود؛یحاصل م یقوم و یادست دجال به ینبرد، فتوحات نیشده که در ا

__________________________________   

1 .ipcl پیوند( معكوس  جزئی مشترکInverted Partial Common Link در ) یا دو  از  را خبری که است راویی شبكه، یک 
گرد چند یا یک برای را آن و  شنیده شیخ چند  .است کرده روایت شا
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 یروزیها شکست و درها باز شد و پپاره و قفل یرهازد و زنج یشروز با پاآن ر د یادص بنصاف
 گزید )طبری، اقامت مرگ زمان تا جا  آن در  و برگشت مدینه به صاف آن از  بعد .یدحاصل گرد

گر ا(292ص ،4ج :1429 صیاد باید اثیر، ابنین گزارش تاریخی صحیح باشد، در گزارش ابن. ا
صیاد در آن عمر است. از طرف دیگر، آیا ابنبالغ یا نزدیک بلوغ باشد که این مؤیدی بر روایت ابن

 تعریم حفصه برای صیادابن با خود مالقات از  عمر ابن که بود؟ بنا به روایتیزمان مسلمان شده 
 استگفته  «إخسا» او به عمر نیز مانند پیامبر که ابن صیاد در کوچهباد شدن ابن کند؛ مبنی بر می
هجری 45 سال حفصه که در  وفات سال با توجه با( 2932ح ،2246ص ،4ج تا:بی مسلم،)

صیاد در جنگ شوش هنوز توبه نکرده؛ . ابن(65ص ،8ج :1410 سعد،ابن)است اتفاق افتاده 
 مسلمان کهحالی در  صیادابن که،  کرده است؟! گزارش سوم آنپس چگونه در فتح شوش شرکت 

 ،388ص ،6ج :1430 داود،ابی) استشده  مفقود و کرده شرکت( ق63)حّره واقعه در  بوده
. گزارش چهارم، شرکت در فتح نهاوند در اصفهان است که زمان خالفت عمر در سال (4330ح
، 1: ج1990که از آن پس بازنگشت )ابونعیم، ق، رخ داد و ورود او به شهر یهودیه اصفهان 26
صیاد به مدینه تا صیاد در دو رخداد اخیر با جریان بازگشت ابن(. سرنوشت مذکور از ابن43ص

 شده است، سازگاری ندارد.آخر عمر که در فتح شوش گفته 
 را او مردم که  این از  اوست گله بر  مبنی و کندمی نقل او از  ابوسعید که روایتی تاریخ بنابراین، 

 و مدینه در  سکونت داشتن،فرزند  بودن،مسلمان  دلیل به که آوردمی دلیل و پندارندمی دجال
 صیاد،ابن ؛ و توبه(11771ح ،79ص ،3ج :1419 حنبل،ابن) نیست دجال حج، گزاردن  جای  به
حکم )م بن باشد. گزارش بعدی، گزارش فرزدق در زمان مروان هجری63 تا 45 سال بین باید
نوشید خورد و میکه او مانند یک انسان میصیاد در مدینه، در حالیق( از اقامت در منزل ابن65

صیاد در این دهد که ابن(؛ نشان می31، ص1: ج1994بودند )ابونعیم، و به او نسبت دجال داده 
 صیاد پسرانی با ابن که دهندمی های رجالی نشاناست. از طرف دیگر، کتابمالقات توبه کرده 

بودند و در توصیم ایشان گفته شده  حدیث راویان از  و داشته که مسلمان ولید و عماره هاینام
شده که که گفته   ، دیگر این(249ص ،21ج :1980 مزی،)که پدرشان به دجال ملّقب بود 

ت وی حکم در مدینه مرد و برای رفت تردید مردم، کفن از صوربن صیاد در زمان مروانابن
 . موارد مذکور (363ص ،10ج :1392 ر،یاثابن)برداشتند تا انسان بودن او برای مردم ثابت شود 
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های تاریخی و روایی دیده هایی که در گزارشکند؛ اما به دلیل تناقضمی رد را او بودندجال
بندی قطعی درباره وجود توان به جمتشود که نمونه آن در فتح شوش تحلیل شد، نمیمی
 صیاد رسید. اریخی ابنت

 صیاد دیدگاه علمای شیعه درباره ابن

از ظهور  یششده پ که گفته شودیاز عالئم آخرالزمان محسوب م یعهش یاتدجال در روا
 یعه بر عکسش ییرواهای کتابدجال در مربوط به  یاتشود. تعداد روا  ی؟ع؟ واقت میمهد
دجال توسط  یتبر عدم مقبول یلدل ینا یول بسیار اندک است؛سنت اهل ییرواهای کتاب
 ی،طبس ؛643ص :1382صدر، )ه شده یرفتبلکه  اصل وجود دجال پذ یست،ن یعهش یعلما
او در ابهام قرار دارد. من  یت و چیستیو ماه (126ص :1398 ی،گودرزو  363، ص2ج :1388
وقوع  یاتااست که رو ینمذکور ا یثگفت که مضمون مشترک همه احاد توانیم المجموعیث ح

 یندرباره دجال ا یعهش یمشهور علمادیدگاه کنند.  می یشگوییفتنه دجال را در آخرالزمان پ
کفر و فتنه و انحراف است که باعث امتحان و  یفکر یانبلکه جر یست،است که دجال شخص ن

قبل از  یدمعنا با ین(. پس دجال به ا51-46ص :1398 ی،)گودرزشود یکردن مردم مخالص
کظهور ر   بر اساس این دیدگاه، یابند.از کفر به دوره ظهور راه  یخ دهد تا مردم با خلوص و پا
  . یستدجال ن یات،مذکور در روا یادص ابن ین،بنابرا .است یبودن دجال منتف انانس
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 گیریهنتیج. 4
ت را در نیمه دوم قرن اتاریخ این روای ثی،شدن در جوامت حدیکوک با استفاده از روش یافت

ترین منبت، تاریخ این روایت به نیمه اول قرن   گذاری کهنداند. با استفاده از روش تاریخوم میس
گذاری بر مبنای سند، تاریخ روایت ابوسعید که رسد. با استفاده از روش تاریخدوم هجری می

سط اما با لحاظ روایت ابن عمر تو ؛رسد به نیمه دوم قرن اول می ،ترین تحریر را داردقدیمی
گذاری بر مبنای رسد. با روش تاریخنیمه اول قرن دوم هجری می هتاریخ این روایت ب ،کوک
یمه اول قرن دوم نبا کنار گذاشتن روایت نعیم توسط کوک باز هم تاریخ این روایت  ؛متن -اسناد

دهد، برخالف تحریرهای ناقص اولیه که های روایی نشان میبررسی شد. هجری خواهد
گانه تردید کردند، تحریرهای کامل این روایت، شخصیت او را در سهرا کاهن معرفی میصیاد ابن

جریان ریخی بیان شد که در بحث تادهند. )کهانت، مدعی نبوت و دجال بودن(  قرار می
و گشود  این روایاتبه  را های آخرالزمانی یهودیتاریخی عمر و وابستگان او دریچه ورود بحث

صیاد، به دلیل شخصیت تاریخی ابن. دادانتشار  صیاد ابنا در مورد دجال بودن ر تصور 
صیاد وجود تاریخی، ابن  فرضهای تاریخی و روایی ضد و نقیض قابل اثبات نیست. به گزارش
تواند دجال باشد؛ چون دجال اساسا  انسان نیست، بلکه جریان کفر و فتنه است که در نمی

 شود.واقت می ؟جع؟یآخرالزمان قبل از ظهور امام مهد
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