
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«سنجی حدیث  اعتبار

  

 *فر سیفعلی زاهدي

    

    چکیده
که هیچ سندي در  مستلزم وجود سند براي آن حدیث است. در صورتی انتساب هر حدیثی به پیامبر

صـحیح نیسـت. در علـم الحـدیث،      متون روایی، براي آن حدیث یافت نشود، انتساب آن به پیامبر

یعنی روایـات  » ال اصل له«یک از منابع کهن روایی فریقین یافت نشود، با عبارت  روایاتی را که در هیچ

اساس را بـه   کنند. عرفا و فالسفه بدون توجه به این قاعدۀ مهم، انبوهی از روایات بی اساس یاد می بی

ث نیاز به تالشی گسترده دارد. از جملـه ایـن احادیـث    نسبت داده اند که پاالیش این احادی پیامبر

عنوان حدیث نبوي توسط عرفا و فالسفه در منابع  است که به» موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«اساس، عبارت  بی

یک از منابع معتبر روایی شیعی و اهـل   متعدد عرفانی و فلسفی استفاده شده است. این عبارت در هیچ

  سازد.  دار می عدم توجه محدثان به این عبارت، حدیث بودن آن را خدشه سنّت نیامده است که
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  درآمد .1

رونـد.    ترین منبع فهم اس�م به شمار مـی  روایات اس�می پس از قرآن، دومین و اساسی

علوم مختلف اس�می از جمله تفسیر، فقه، اصـول و... تـأثیر   روایات در به وجود آمدن 

نصیب نمانـده و   اند. عرفا و ف�سفه نیز از این سرچشمۀ فیض بی تام و تمامی ایفا کرده

تمسک  و معصومین براي استوار کردن مبانی اعتقادي خویش، به روایات پیامبر

  ی، شاهد این مدعاست. اند که متون مهم و معتبر و ک�سیک عرفانی و فلسف جسته

هـا   توجه به این نکته ضروري است که روایات در سیر تاریخی خود، با انواع آسیب

رو شـد و انبـوهی از روایـات     صـورتی گسـترده روبـه    از جمله بحران وضع و جعل به

ناصحیح، با هدف تخریب مبانی عقیدتی و اخ�قی مسلمانان برساخته شـد و در میـان   

اي از عوامل که در تاریخ حدیث اتفـاق افتـاد،    راه یافت. مجموعهجوامع روایی فریقین 

دست به دست هم داد و باعث رهیافت شماري از روایات ضعیف یا اخبـار سـاختگی   

اند از ممانعت از کتابت و نقل احادیث  ها عبارت در میراث روایی شد که شماري از آن

بـود، ورود اسـرائیلیات در    ترین زمان براي ثبت این میراث در سدۀ نخست، که مناسب

هـاي   ظاهر مسلمان در دستگاه خ�فت، و پیـدایش فرقـه   پی نفوذ اندیشمندان یهودي به

ترین وظـایف علمـاي    ک�می و فقهی. پا�یش متون روایی از احادیث غیر معتبر از مهم

  اس�م است.

، ولـی  انـد  گرفته و کمال استفاده را کـرده  کتب عرفانی و فلسفی از روایات توشه بر

مایۀ تعجب است که ایشان در به کار گرفتن احادیث، دقت کافی ننموده و غث و ثمین 

اند، بـه صـحت یـا ضـعف حـدیث       را به هم آمیخته، سره و ناسره را از هم تمییز نداده

اند. کاروان عرفان در طول  توجهی ننموده و در درستی منابع احادیث، دقت کافی نکرده

ا به کار بسته و احادیث مورد استفادۀ خویش را ارزیابی نکـرده  سالیان دراز، این شیوه ر

  است.

ترین وظایف علماي اس�م اسـت.   پا�یش متون روایی از احادیث غیر معتبر، از مهم

» موتُـوا قَبـلَ أنْ تَموتُـوا   «نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این مسئله است که آیا عبارت 

  انتساب داد؟ ا به پیامبرتوان این عبارت ر حدیث است؟ و آیا می

گویی به این سؤال با مراجعه به متون اولیه و کهـن و معتبـر حـدیث     منظور پاسخ به
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در کتـب روایـی اصـیل    » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«شود که عبارت  شیعه و سنّی، معلوم می

باشـد و   بـر ایـن عبـارت، صـحیح نمـی     » حـدیث «موجود نیست؛ بنابراین اط�ق کلمۀ 

  اب این سخن به رسول خدا شایسته نیست.انتس

  طرح مسئله .2

بـا عنـوان   » موتُـوا قَبـلَ أنْ تَموتُـوا   «اکثر علوم اس�می در متون معتبر خویش از عبارت 

اند. عرفاي بسیاري از جملـه   حدیث نبوي یاد کرده و حدیث بودن آن را مسلّم انگاشته

الدین خـوارزمی   بزرگ کمال) و عارف 45ش، ص1391الدین بن ترکه(ابن ترکه،  صائن

ــارحان  ــم از ش ــوص الحک ــوارزمی، فص ؛ همــو، 937و  288، 180ش، ص1387(خ

ــم 329و  327، 95ش، ص1384 ــدار نج ــارف نام ــین ع ــدین رازي(رازي،  ) و همچن ال

) از 37ش، ص1380الدین کبري(نجم کبـري،   ) و نجم386و  364، 359ش، ص1366

ش، 1385) و مولـوي( 169ص ش،1367ایـن عبـارت اسـتفاده نمودنـد. سـلطان ولـد(      

) و فرغانی، 67ش، ص1358اند. اسفراینی( عنوان حدیث به آن استشهاد کرده ) به12ص

اند. در کتـب   ) نیز به آن تمسک جسته152ق، ص1398شارح آثار ابن فارض(فرغانی، 

فلسفی نیز از این عبارت استفاده شده است. فیلسوف بزرگ صدرالمتألهین شـیرازي در  

) کتـب  700ش، ص1380خود به آن استشـهاد کـرده اسـت.(م� صـدرا،     برخی از آثار 

ش، 1379زاده آملــی،  کـرده است.(حسـن  فلسـفی عرفـانی متـأخر نیــز از آن اسـتفاده     

) برخی آثار ک�می نیز از 540و  1380ش، ص1380؛ آشتیانی، 914و  900، 804ص

در کتـب  ) متأسفانه مفسـران نیـز   238و  151ش، ص1391اند.(نسفی،  آن بهره جسته

، 1ق، ج1416انـد. کتـب تفسـیري عرفانی(نیشـابوري،      تفسیر بـه آن استشـهاد کـرده   

) و حتی کتب تفسیري 423، ص2، ج202، 83، ص1تا، ج ؛ حقی برسوي، بی249ص

شـایان ذکـر    )492، ص1ق، ج1417اند.(آلوسـی،   غیر عرفانی نیز از آن استفاده کـرده 

که از اف�طون  توجه حکما بوده است؛ چناناست که این آموزه قبل از اس�م نیز مورد 

مت با�رادة تحیـی  «نقل شده که وي طالب حکمت را اینچنین توصیه کرده است که 

  ».بالطبیعإل

  تر از مرگ خود اي خواجه میـر   پیش

  

  تا شوي از مرگ خود اي خواجه میر 

  ) 804ش، ص1379زاده آملی،  (حسن  
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  کتب رواییدر » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا« .3

استشـهاد شـده، امـا بـه     » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«به بحار ا�نوار هاي  در بعضی از قسمت

کـه در   ) درحالی317، ص66ق، ج1411حدیث بودن آن تصریح نشده است.(مجلسی، 

با عنوان حدیث مشهور از آن نام برده شده است.(همان، بحار ا�نوار برخی از مجلّدات 

و  عنوان روایت پذیرفته ه را بهنیز مجلسی این جمل مرآة العقول) در کتاب 59، ص69ج

، 8ش، ج 1363مجلسـی،  »(موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا.«الس�م:  چنین آورده است. وقوله علیه

 )329ص

ود همچون مجلسی، عباراتی را ذکر کـرده  نیز در اثر خ اصول کافیمازندرانی شارح 

دانسته است؛  شود که وي این جمله را روایت می ها استنباط می است که از بعضی از آن

) امـا  77، ص19ق، ج1421مازنـدرانی،  »(موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا.«الس�م:  مانند وقوله علیه

، 20د ندارد.(همان، جدر برخی از مجلدات آن کتاب، تصریحی به حدیث بودن آن وجو

 انـد  نیز آن را روایت دانسته الب�غه نهج). برخی از شارحان شیعی 228، ص10، ج192ص

یک از منابع روایی شـیعی،   آنکه در هیچ و حال )244و  51، 24، ص7تا، ج (خویی، بی

این روایت از هیچ سند و منبعی برخوردار نیست. هرچند ع�مه مجلسـی در برخـی از   

هـایش منبـع و سـندي     یک از کتـاب  آن را روایت دانسته، در هیچ ا�نوار بحارمجلدات 

  ارائه نکرده است. 

در مصادر شیعی، روایاتی وجود دارد که شباهتی به مضمون این عبارت دارد؛ مانند 

از دنیـا خـارج    أَخْرِجوا منَ اَلدّنْیا قُلُوبکُم منْ قَبلِ أَنْ تَخْرُج منْهـا أَبـدانُکُم؛ دلهاتـان را   «

) همچنـین  194الب�غـه، خطبـۀ    نهج»(نمایید پیش از آنکه بدنهاتان را از آن بیرون برند.

عباد اَللَّه زِنُوا أَنْفُسکم منْ قَبـلِ أَنْ تُوزنُـوا و حاسـبوها مـنْ قَبـلِ أَنْ تُحاسـبوا؛       «عبارت 

. در راه راست قدم نهاده از خـدا و  بندگان خدا، خودتان را در دنیا بمیزان عدل بسنجید

رسول پیروى کنید، پیش از آنکه در آخرت بمیـزان عمـل سـنجیده شـوید و بحسـاب      

ید، پیش از آنکه حسـاب  کارهاى زشت پشیمان شده توبه نمای خویش رسیدگى کنید،از

 موتُـوا قَبـلَ  «) مهم این است که با عبارت 90الب�غه، خطبۀ  نهج»(شما را وارسى نمایند.

یـک از محـدثان،    حدیثی گزارش نشده است. اما در متون اهل سـنّت، هـیچ  » أنْ تَموتُوا

  اند. صورت احتمال هم نپذیرفته حدیث بودن آن را حتی به
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  در کتب تخریج » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا« .4

بسیاري از مفسران، فقهـا، اصـولیون و علمـاي ادب، در آثارشـان از روایـاتی اسـتفاده       

اند که احیاناً فاقد سند بوده و مرجع آن نامشخص است. بدیهی است در این گونه  کرده

از موارد، تمییـز روایـات صـحیح از ضـعیف و جعلـی، کـاري دشـوار و در شـرایطی         

شناسـی   اي از محدثان اهل سنّت، بـه منبـع   هغیرممکن است. با توجه به این مطلب، عد

» تخـریج «هـا   انـد کـه نـام عمـومی آن     تـألیف کـرده   گونه روایات پرداخته و کتبـی   این

کند،  ) مطلب دیگري که در همین زمینه جلب نظر می177ش، ص1387است.(معارف، 

 تخریج احادیثی است که بر سبیل پند و مثل در بین مردم رواج و شهرت داشته اسـت. 

آمیختـه اسـت، گروهـی از     هـم  از آنجا که در این روایات نیز مطالب سقیم و صحیح به

ها از نظـر ارزش و   محدثان، با تألیف کتبی به تحقیق در منابع این احادیث و کیفیت آن

یـابی احادیـث و ارزیـابی     کتب تخریج، منبع  جا) پس وظیفۀ اند.(همان اعتبار روي آورده

  هاست.  آن

اند که حدیث بودن این جملـه ثابـت    یج از قول ابن حجر نقل کردهغالب کتب تخر

؛ 295، ص1ق، ج1412؛ ابــن درویــش، 228، ص1ق، ج1405نشــده است.(ســخاوي، 

) برخی نیز آن را جزء احادیث موضوعه دانسته و در 1666، ص2ق، ج1405عجلونی، 

ق، 1398روي، ؛ القاري الهـ 140، ص1تا، ج الکرمی، بی(اند. کتب مربوط به آن جاي داده

  )198، ص1ج

  در متون عرفانی» موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا« .5

عنوان حدیث نبوي در آن به کـار رفتـه، کتـاب     ترین متن عرفانی که این عبارت به کهن

) وي در قرن سوم هجـري  504ق، ص1422حکیم ترمذي است.(ترمذي،  ختم ا�ولیاء

عرفانی به متنی که از ایـن حـدیث   زیسته است. تا اواخر قرن ششم هجري در متون  می

شود. براي مثـال دو عـارف بـزرگ امـام محمـد غزالـی و        استفاده کرده باشد دیده نمی

اند و اتفاقـاً غزالـی صـورت صـحیح      القضات همدانی از این حدیث استفاده نکرده عین

هـاي ایـن دو    ) به کار برده اسـت. کتـاب  4، ص4ق، ج1412(احیاء العلومحدیث را در 

همه به این حـدیث تـوجهی    رفان پر از آیات قرآن و احادیث نبوي است؛ با ایناستاد ع

) از 209ق، ص1428(تقسـیم الخـواطر  اند. عارف بزرگ بقلی شیرازي در کتـاب   نکرده
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هجري بدرود حیات گفتـه اسـت، پـس     606این عبارت استفاده کرده است. او به سال 

الـدین کبـري کـه معاصـر وي      جـم گـردد. ن  نگارش این کتاب به اواخر قرن ششم برمی

این عبارت را حدیث نبوي دانسـته و از آن بهـره بـرده     فوائح الجمالباشد در کتاب  می

ترمـذي از آن   معـارف ) محقق ترمذي در کتـاب مهـم   91ق، ص1426است.(الکبري، 

هـاي   ) عارف واصل نجم رازي در نوشته19ش، ص1377استفاده کرده است.(ترمذي، 

) 359ش، ص1366؛ همـو،  230ق، ص1425رده اسـت.(رازي،  خود بدان استشـهاد کـ  

طـور   متون قرن هفتم و بعد از آن آکنده از این حدیث است. نویسـندگان ایـن دوره بـه   

هـاي   اند. استشهاد به کتـاب  جزم این عبارت را حدیث تلقی کرده و بدان استشهاد کرده

شـود کـه از ایـن     یعرفانی قرون بعد ثمرۀ علمی چندانی ندارد و کمتر کتابی یافـت مـ  

عربی و اتباع وي و م� صـدرا و فیلسـوفان    عنوان حدیث یاد نکرده باشد. ابن عبارت به

اند که در قسمت طرح مسئله بـه   پیرو حکمت متعالیه بسیار از این حدیث استفاده کرده

تـوان بـه روایـت     هاي روایی این مضـمون مـی   منابع آن اشاره شده است. دربارۀ ریشه

دربارۀ ابوبکر اشاره کرد. حدیثی در کتب صوفیه نقل شده است بـه ایـن    پیامبر اکرم

من اراد ان ینظر الی میت یمشی علی وجـه ا�رض فلینظـر الـی ابـن ابـی      «مضمون که 

کند به ابوبکر  اي را ببیند که بر روي زمین حرکت می خواهد مرده قحافه؛ هر کس که می

) جالب توجه 158ش، ص1356یزي، ؛ تبر52و  14ش، ص1341الهمدانی، »(نگاه کند.

القضات همدانی روایت مربوط به ابوبکر را در کتاب خویش ذکر کرده اما  است که عین

استفاده نکرده است و این عدم توجه از دو حال خارج نیست » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«از 

را حـدیث  یا در دوران وي این عبارت و روایت مطرح نشده بود و یا او ایـن عبـارت   

القضـات، ترمـذي از آن    تر است؛ زیرا قبـل از عـین   دانست. احتمال دوم قوي نبوي نمی

استفاده کرده بود. دربارۀ روایت مربوط به ابوبکر باید به این مسئله توجه کرد کـه ایـن   

اسـاس بـه    یک از متون روایی وجود ندارد و از نظر علم الحدیث بی روایت نیز در هیچ

اند. شاید تصور شود حدیث مربوط به  ط کتب صوفیه آن را نقل کردهآید و فق شمار می

باشد اما ایـن تصـور درسـت نیسـت؛ زیـرا      » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«ابوبکر منشأ عبارت 

اند از قرن ششـم فراتـر    ترین متونی که حدیث مربوط به ابوبکر را گزارش کرده قدیمی

که  ) درحالی327، ص9ش، ج1393یبدي، ؛ م52و  14ش، ص1341رود.(الهمدانی،  نمی
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رسد آنچه نویسندۀ  رسد. به نظر می به قرن سوم می» موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«سابقۀ عبارت 

یافتـۀ حـدیث    تحریـف » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«این سطور بیان کرده است مبنی بر اینکه 

  ل دفاع باشد.باشد، پذیرفتنی و قاب »تُوبوا قَبلَ أن تَموتُوا«

  نظر نگارنده  .6

آنچه در کتب روایی اعم از شیعه و اهل سنّت در این بـاره ذکـر شـده، روایتـی اسـت      

». تُوبـوا قَبـلَ أن تَموتُـوا   «و یا به شکل مختصـر  » اهللاِ قَبلَ أن تَموتُوا تُوبوا إلی«صورت  به

موتُـوا  «حدس نگارنده برآن است که عرفا صورت این روایت را تغییر داده و به شـکل  

یک از کتب عرفـانی، صـورت صـحیح     اند. جالب آنکه در هیچ درآورده» موتُواقَبلَ أنْ تَ

جـز غزالـی کـه     حدیث که در کتب روایی ذکرشده، مورد استشهاد قرار نگرفته است. به

) ذکر کرده است. شکل اصلی روایت کـه در  4، ص4ق، ج1412(احیاء العلومدر کتاب 

 وب و قابل قبولی دارد کـه پیـامبر  متون بسیاري از فریقین نقل شده است، معنی مطل

کند که با آیات فراوانی از قرآن نیز هماهنـگ   ها را قبل از مردن به توبه دعوت می انسان

ه تَوبةً نَّصوحا«است. براي نمونه آیۀ شریفۀ  ؛ اى کسانى که یا أَیها الَّذینَ آمنُوا تُوبوا إِلَى اللـَّ

تـوان نـام بـرد،     ) را مـی 8تحـریم:  »(اى راستین کنیـد  بهاید، به درگاه خدا تو ایمان آورده

هیچ معناي واضح و صریحی ندارد. براي همین » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«که جملۀ  درحالی

) و 41، ص1ش، ج1375اند(قیصري،  برخی در تفسیر آن موت اختیاري را مطرح کرده

 انـد.  فسـانی قلمـداد کـرده   برخی دیگر آن را کنایه از کشتن و سـرکوب کـردن امیـال ن   

صـورت ذیـل    ) در کتب روایی متن کامل حدیث بـه 317، ص66ق، ج1411(مجلسی، 

أخبرنا عبداهللا بن یوسف األصبهانی، إم�ء حدثنا أبوبکر عبداهللا بـن  «گزارش شده است: 

أحمد بن طاهر النسوي بنیسابور، حدثنا أبوعبداهللا محمد بن أیوب البجلی، حدثنا عبیـد  

حدثنا الولید بن بکیر، عن عبداهللا بن محمد العدوي، عن علـی بـن زیـد بـن     بن یعیش، 

جدعان، عن سعید بن المسیب، عن جابر بن عبداهللا، قال: خطبنـا رسـول اهللا(صـلى اهللا    

یا أیها الناس توبوا إلى ربکم قبل أن تموتـوا، وبـادروا   "علیه وسلم) فی یوم جمعإل فقال: 

ا، وصلوا الذي بینکم وبین ربکم بکثـرة ذکـرکم إیـاه،    باألعمال الزاکیإل من قبل أن تشغلو

؛ جابر بن عبداهللا انصـاري نقـل   "والصدقإل فی السر والع�نیإل، تجبروا، وتنصروا، وترزقوا

ما را مورد خطاب قـرار داده فرمودنـد: اي مـردم     اي پیامبر کند که در روز جمعه می
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به انجـام اعمـال پـاکیزه شـتاب      سوي خداوند برگردید و قبل از اینکه بمیرید با توبه به

کنید قبل از اینکه به کارهاي دیگر سرگرم شوید و با ذکر فراوان پروردگارتان بین خود 

هایتـان   و خدا ارتباط برقرار کنید و در آشکار و نهان مستمندان را کمک کنید که کاستی

، 7ق، ج1410بیهقـی،  »(کنیـد.  شـوید و روزي دریافـت مـی    شود و یاري مـی  جبران می

اند، متن ایـن   صورت نقل به معنا گزارش شده ) با توجه به اینکه بیشتر روایات به24ص

حدیث نیز در منابع گوناگون با اندك تغییراتی نقل گردیده است؛ مث�ً ابـن ماجـه مـتن    

حدثَنَا محمد بنُ عبداهللا بنِ نُمیـرٍ حـدثَنَا   «صورت ذیل گزارش کرده است:  حدیث را به

ولید بنُ بکیرٍ أَبو خَبابٍ حدثَنى عبداهللا بنُ محمد الْعدوِى عنْ على بنِ زید عـنْ سـعید   الْ

بنِ الْمسیبِ عنْ جابِرِ بنِ عبداهللا قَالَ خَطَبنَا رسـولُ اللَّه(صـلى اهللا علیـه وسـلم) فَقَـالَ:      
م) فقال: یاأیها الناس توبوا إلى اهللا قبل أن تموتـوا،  خطبنا رسول اهللا(صلى اهللا علیه وسل"

وبادروا باألعمال الصالحإل قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بینکم وبین ربکم بکثرة ذکرکم له 

؛ جابر بن عبداهللا انصـاري  "و کثرة الصدقإل فی السر والع�نیإل، ترزقوا و تنصروا و تجبروا

را مـورد خطـاب قـرار داده فرمودنـد: اي      ما کند که در روز جمعه اي پیامبر نقل می

سوي خداوند برگردیـد و بـه انجـام اعمـال صـالح       مردم قبل از اینکه بمیرید با توبه به

شتاب کنید قبل از اینکه به کارهاي دیگر سرگرم شوید و با ذکـر فـراوان پروردگارتـان    

ان کمـک کنیـد   بین خود و خدا ارتباط برقرار کنیدو در آشکار و نهان مستمندان را فراو

ابن ماجـه،  »(کنید. شوید و روزي دریافت می شود و یاري می هایتان جبران می که کاستی

  )442، ص3تا، ج بی

  در منابع شیعه» تُوبوا قَبلَ أن تَموتُوا«. حدیث 1ـ6

در منابع شیعی طبق تتبع نگارنده، دیلمی اولین کسی است که این عبارت را بـا عنـوان   

خطبنـا  "عن أبـی الـدرداء قـال:    «صورت ذیل ذکر کرده است:  حدیث در کتاب خود به

یا أیها الناس، توبوا إلـى اهللا قبـل أن   "، فقال : "رسول اهللا(صلى اهللا علیه وآله) یوم جمعإل

باألعمال الصالحإل قبل أن تشتغلوا، وأصلحوا الـذي بیـنکم وبـین ربکـم     تموتوا، وبادروا 

تسعدوا، وأکثروا من الصدقإل ترزقوا، وأمـروا بـالمعروف تحصـنوا، وانهـوا عـن المنکـر       

ما را مـورد   اي پیامبر کند که در روز جمعه ؛ جابر بن عبداهللا انصاري نقل می"تنصروا

سـوي خداونـد    ز اینکـه بمیریـد بـا توبـه بـه     خطاب قرار داده فرمودند: اي مردم قبـل ا 
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برگردید و به انجام اعمال صالح شتاب کنید قبل از اینکـه بـه کارهـاي دیگـر سـرگرم      

بین خود و خدا را نیکو گردانید تا به سعادت برسـید و فـراوان صـدقه    ط شوید و ارتبا

ر کنیـد  دهید تا روزي داده شوید و امر به معروف کنید تا حفاظت شوید و نهی از منکـ 

  )20ق، ص1408الدیلمی، »(.تا یاري شوید

حسن بن ابی الحسن دیلمی از دانشمندان قرن هشتم هجري، در منبع مـذکور، ایـن   

روایت کرده اسـت. گفتنـی اسـت کـه تمـامی      » أبو الدرداء«عبارت را بدون ذکر سند از

رد استفادۀ بوده و مو بحار ا�نوارروایات این کتاب بدون سند است. این کتاب از منابع 

به نقل از دیلمـی ذکـر    بحار ا�نوارمجلسی قرار گرفته است. مجلسی این روایت را در 

  )282، ص90ق، ج1411کرده است.(مجلسی، 

نتیجه اینکه این روایت فقط در متون اهل سـنّت روایـت شـده و در متـون شـیعی      

ت نکرده، بلکه وجود ندارد. جالب اینکه در متون اهل سنت نیز کسی از ابوالدرداء روای

ابن باغنـدي،  (بن عبیداهللا است. ن عبداهللا و تنها یک مورد از طلحإلها از جابر ب اکثر نقل

  )100، ص1ق، ج1430

  در منابع اهل سنّت» تُوبوا قَبلَ أن تَموتُوا«. حدیث 2ـ6

این روایت در برخی متون اهل سنّت آمده که از آن جمله در یکی از کتـب صـحاح    .1

) در برخی از سنن کـه در مرتبـۀ   442، ص3تا، ج ست.(ابن ماجه، بیسته گزارش شده ا

ق، 1414بیهقـی،  (گیرند، مانند کتاب بیهقی نیز آمـده اسـت.   بعد از صحاح سته قرار می

ق، 1418ابـویعلی،  () این روایت در مسانید متعددي نیز ذکر شـده اسـت.  171، ص3ج

؛ 117و  115، ص3ق، ج1366؛ قضـاعی،  257، ص3ق، ج1408؛ نجدي، 424، ص4ج

ــدي،   ــن باغن ــواد، 100، ص1ق، ج1430اب ــم224، ص3ق، ج1413؛ ع ــرین  ) از مه ت

هـایی موسـوم بـه امـالی      انـد، کتـاب   هایی که در تاریخ تمدن اس�می نوشته شده کتاب

هل سنّت در این زمینه نگارش شـده اسـت   هاي متعددي اعم از شیعه و ا هستند. کتاب

هاي  کنند. این روایت در یکی از کتاب منزلۀ اصول تلقی می ها را به که برخی، این کتاب

) غیر از ایـن مـوارد   496، ص1ق، ج1402امالی هم گزارش شده است.(ابن الشجري، 

، 7ق، ج1410انـد.(بیهقی،   نیز کتب روایی معتبر متعددي این حـدیث را گـزارش کـرده   

، 7ق، ج1409؛ متقـــی هنـــدي، 4، ص2، ج296، ص1ق، ج1388؛ المنـــذري، 24ص
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) کسانی که به شرح اعتقـادات اهـل سـنّت و    36، ص1ق، ج1412؛ طبرانی، 1236ص

�لکـائی،  (انـد.  لکائی نیز به این حدیث توجه نشـان داده  اند؛ از جمله � جماعت پرداخته

  ) 48، ص5تا، ج بی

 »قَبلَ أنْ تَموتُواموتُوا «بررسی فقه الحدیثی  .7

باشـد؛ یعنـی    اند شرح یک حدیث متوقف بر اثبات صدور آن مـی  که محدثان گفته چنان

 ابتدا باید اصل صدور حدیث ثابت شود؛ سپس محدث به فهم و شـرح آن اقـدام کنـد.   

) 52ش، ص1383؛ ربــانی، 281ش، ص1390؛ نصــیري، 62ش، ص1386(مســعودي، 

به طرق گوناگونی از طرف محدثان، عرفا و ف�سفه شرح » موتُواموتُوا قَبلَ أنْ تَ«عبارت 

و تفسیر شده است. برداشت محدثان با عرفا متفاوت است. محدثان بیشتر بـر دوري از  

اند، اما عرفا این عبـارت را   شهوات و احیاي عقل و دست یافتن به حیات طیبه پرداخته

 ختیاري، فنا، بقا و درك امور آخرت. اند؛ مانند موت ا بر اصط�حات خود حمل کرده

شـود. یکـی از شـارحان     ابتدا نظر برخی از محدثان در رابطه با این عبارت ذکر مـی 

مؤمن باید از خـواب غفلـت بیـدار    «این عبارت را چنین تفسیر کرده است:  الب�غه نهج

تُوا قَبـلَ أنْ  مو«وسیلۀ قطع ع�یق دنیوي و نفسانی بمیراند تا به مقام  شود و نفسش را به

یابـد و در جـوار    بار یابد که در آن وقت، از حسرت بعد از مـرگ رهـایی مـی   » تَموتُوا

  )6، ص1تا، ج ابن میثم، بی»(یازد. خداوند رحمان به حیات طیبۀ دائمی دست می

وسـیلۀ   احیاء عقل بـه «را چنین شرح کرده است: » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«مجلسی نیز 

طوري کـه   ارف ربانی و تسلط آن بر شیطان و نفس اماره، و میراندن نفس بهتحصیل مع

کام�ً مقهور و تحت سیطرۀ عقل باشد و جز به حکم و دستور او عمـل نکنـد و در از   

موتُـوا قَبـلَ أنْ   «بین رفتن شهوات نفسانی همچون مرده باشد، چنانچه گفته شده است: 

گیـري از لـذات و مشـهیات     ) زهـد و کنـاره  317، ص66ق، ج1411مجلسی، »(تَموتُوا.

، 69ق، ج1411دنیوي و عدم نیاز و ع�قـه بـه امـور مـادي، همچـون مرده.(مجلسـی،       

ق، 1421مازنـدرانی،  () مازندرانی نیز همچون دیگر محـدثان بیـان کـرده اسـت.    59ص

  )92، ص20ج

شود، حداکثر چیزي کـه محـدثان در شـرح ایـن عبـارت بیـان        که م�حظه می چنان

اند، این است که فرد باید از لذات نفسانی و هـوي و هـوس و مشـتهیات دنیـوي      ردهک
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  دوري گزیند تا بدین وسیله عقل او احیا گشته و به حیات طیبه دست پیدا کند.

اند. رازي در کتاب خویش فصلی را  برخی از عرفا نیز همچون محدثان سخن رانده

صفات ذمیمه و زنـدگی دل بـه صـفات    در مردگی نفس از «با این عنوان گشوده است: 

) و در شـرح آن  364ش، ص1366رازي، »(حمیده میسر شود که موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُـوا. 

موتُوا قَبلَ «اي است که پیش از مرگ، صورتی به اشارت  این صفت طایفه«چنین گوید: 

تعـالی ایشـان را    اند و چون پیش از مرگ بمردند، حق به مرگ حقیقی بمرده» أنْ تَموتُوا

) بنابراین رازي نیز بیش از آنچه محدثان بیـان  386همان، ص»(پیش از حشر زنده کرد.

  اند، سخن نگفته و از اصط�حات محض عرفانی استفاده نکرده است. کرده

شـود. قیصـري    اکنون به شرح برخی ف�سفه و عرفـا از ایـن عبـارت پرداختـه مـی     

روي برگردانـدن از متـاع   «ین عبارت گویـد:  در شرح ا فصوص الحکمترین شارح  مهم

هاي نفس، و تبعیت نکردن از هوي و هوس  دنیا و لذّات آن و توجه نکردن به خواهش

گـردد،   سبب آن براي سالک آنچه را که براي میت آشکار مـی  اند؛ زیرا به را موت نامیده

فتـه  ) خوارزمی در این باره چنـین گ 41، ص1ش، ج1375قیصري، »(شود. منکشف می

اند و رخت هستی به حق سـپرده   کنند که از خویش مرده پس ایشان مشاهده می«است: 

و از قبور ابدان خود منشور گشته و با ممتث�ت امر موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا محشور گشـته  

ش، 1387(خوارزمی، »ه و میزان الصراط موضوع شده استو حجاب از نظر مرفوع شد

حدید البصر و مکشوف الغطاء عـن  » موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا« ) چه ایشان به حکم937ص

شود مگر بعد از فناي تام در حق  النّظر و مطلع بر سرّ قدرند و این، مشاهده حاصل نمی

  )180و بقاي کلی به بقاي ذات مطلق.(همان، ص

از این عبـارت تفسـیري مطـابق بـا مضـامین       المبدأ والمعادصدرالمتألهین در کتاب 

دهد. حواس ظاهري توان ادراك امور مربوط به آخرت را در ایـن دنیـا    عرفانی ارائه می

ندارد؛ زیرا روز آخرت از جنس روزهاي دنیوي نیست و زمین و آسمان آن نیز غیـر از  

سـبب   اولیا به زمین و آسمان طبیعی فعلی است. اما امور آخرت در این دنیا براي انبیا و

شود؛ زیرا این افـراد   هاي این افراد بر ایشان ظاهر می غلبه و تسلط امور اخروي بر قلب

از به کار بردن مشاعر و حواس در مشتهیات نفسانی و لذات جسمانی به واسطه مـرگ  

ها از زخارف دنیوي اسـت، اعـراض نمـوده اند.چنانچـه      ارادي که حاصل از دوري آن



 1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   234

یعنی حواس ظاهري را از احساس بازداریـد تـا   » موتوا قبل ان تموتوا«فرمود  پیامبر

قبل از مرگ طبیعی شما مشاعر ادراك امـور آخـرت برایتـان حاصـل شود.(م�صـدرا،      

  )700ش، ص1380

الدین آشتیانی از شارحان مهم حکمت متعالیه در تفسیر این عبـارت کـه    سید ج�ل

نویسـد:   صدرا را تکرار کرده است. وي چنـین مـی  آن را حدیث نیز دانسته، مطالب م�

حواس را از احساس بازداشته و تهی کنید تا قبل از مرگ طبیعی، مشـاعر ادراك امـور   «

شود عرفا  که م�حظه می ) چنان540ش، ص1380آشتیانی، »(آخرت براي شما باز شود.

اند. کسی که به  ودهاند، به شرح این عبارت افز مطالبی بسیار بیشتر از آنچه محدثان گفته

رود و بـر   ها از چشمش کنار مـی  کند و پرده رسد، امور آخرت را درك می این مقام می

شود؛ همچون یک انسان مرده که بعد از مرگ به حقایق عالم پـس از   سرّ قدر واقف می

میرند همچون مردگان قبل  هایی که با موت ارادي می کند، انسان مرگ اط�ع حاصل می

شـوند و حتـی اوصـاف انسـان      عی خویش به احوال عالم آخرت واقف میاز مرگ طبی

انـد،   گیرند. از دیگر طالبی که عرفا به این بحـث اضـافه کـرده    آخرتی را هم به خود می

) 145، ص4م، ج1975عربـی،   تقسیم موت به احمر، ابیض، اخضـرو اسـود اسـت.(ابن   

س و کشـتن نفـس   هـاي نفـ   موت احمر یا مرگ سرخ که عمل کردن برخ�ف خواسته

اماره است. موت ابیض یا مرگ سفید که گرسنگی اسـت و بـاطن انسـان را نـورانی و     

کند. موت اخضر یا مرگ سبز که عبارت است از پوشـیدن   قلب را سفید و درخشان می

شود. موت اسـود یـا    دار که موجب نشاط و سر زندگی باطن می لباس مندرس و وصله

ش، 1379زاده آملـی،   م�مـت مـردم است.(حسـن    مرگ سیاه که همانا تحمل اذیـت و 

دانند که عینـا   از محققان مطالب فوق را برگرفته از تعلیمات بودایی می ) برخی804ص

بندي دیگـري کـه از    ) تقسیم62، ص1385در عرفان اس�می نفوذ کرده است.(نفیسی، 

نین انواع موت انجام گرفته است مربوط به نسفی عارف قرن هفتم هجري است. وي چ

موت دو نوع است: یکی صورتی و یکی معنوي. موت معنوي آن است کـه بـه   «گوید: 

اخ�ق حمیده و اوصاف پسندیده موصوف و متخلق نباشد. و موت صورتی آن اسـت  

که که روح از قالب جدا شود و مراد از موتوا قبل ان تموتوا آن است که روح از قالـب  

دیده بمیرد پیش از آنکه روح از قالـب جـدا   جدا نشود از اخ�ق ذمیمه و اوصاف ناپسن
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شود. و قیامت صغري آن است که به موت صورت بمیرد که هرکه بـه مـوت صـورت    

) وي 244، ص1391مرد قیامت وي آمد و قیامت کبري آن است که زنده شود.(نسفی، 

داند. او نظر اهل عرفـان را در ایـن زمینـه     بندي را مربوط به اهل شریعت می این تقسیم

گوینـد کـه حیـات چهـار نـوع اسـت: حیـات         اهل وحدت می«دهد:  نین توضیح میچ

صورتی و حیات معنوي و حیات طیبه و حیات حقیقی. و موت هم چهار نـوع اسـت:   

موت از حیات صورتی و موت از حیات معنـوي و مـوت از حیـات طیبـه و مـوت از      

گونـه کـه    نبندي نسـفی بـدیع اسـت، آ    ) هرچند تقسیم244همان، ص»(حیات حقیقی.

چیـزي فراتـر از گفتـۀ    » موتوا قبل ان تموتوا«م�حظه شد نسفی در برداشت از عبارت 

اهل شریعت استفاده نکرده و با اینکـه وي از عارفـان بنـام مسـلمان اسـت، در مـوت       

  اختیاري از این عبارت استفاده نکرده است. 

  نتیجه. 8

اسـت  » تُوبوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«افتۀ روایت ی صورت تحریف» موتُوا قَبلَ أنْ تَموتُوا«عبارت 

که در منابع متعدد از جمله صحاح، مسانید و کتب امالی ذکر شده اسـت. هرچنـد ایـن    

روایت در متون شیعی گزارش نشده، در برخی از منابع روایی شیعی، بـه نقـل از اهـل    

دارنـد،  » أنْ تَموتُـوا  موتُوا قَبـلَ «سنّت آمده است. تفسیري که عرفا و ف�سفه از عبارت 

ها همچون موت ارادي، آگاهی و ادراك عوالم پـس از   منطبق بر اصط�حات خاص آن

هـا از دیـدگان او و فنـاي تـام در حـق اسـت.        مرگ توسط سالک و کنار رفـتن پـرده  

که محدثان این عبارت را به معناي دوري از شهوات نفسانی و کنار زدن هـوي   درحالی

  شود. ه موجب احیاي عقل و رسیدن به حیات طیبه میدانند ک و هوس می
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