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ّ
تاریخگذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة»
بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

معصومه ریعان

محمدکاظم رحمان ستایش

1
2

چکیده

َ
روایههت «لههن یفلههح قههوم ولههوا امههرهم امههرأة» _ كههه در منههابع اهههلسههنت از ابههو بکههره نقههل شههده
و س ههس

ب ههه من ههابع ش ههیعی راه یافت ههه _ یک ههی از احادیهههث بسهههیاری اسهههت كهههه در م ههذمت

زنههان آمههده اسههت .حلقههه مشههترک اصههلی روایههت ،ابههو بکههره بههوده و وی بههرای طفههره رفههتن از
حمور در جنگ جمل به نفع هر یهک از طهرفین ،روایتهی را از پیهامبر

نقهل می كنهد كهه

عههالوه بههر تقبههیح زنههان ،عههدم حمههور خههود را نیههز توجیههه نمایههد .در ایههن مقالههه ،حههدیث را بههر

اساس سند ،متن و متن و سند بررسی و تحلیل نمودهایم و تاریخ پیهدایش آن را نیمههدوم

قرن اول ارزیابی كردهایم .این روایهت برسهاخته و بسهیار متههخر از زمهان پیهامبر

اسهت،

ولی با نقل مسهتمر در متهون سهنی و شهیعه ،در طهول زمهان ،قهدرت و اسهتحکام یافتهه و بهه

منههابع فقهههی رسههوه یافتههه اسههت و در نتیجههه ،عههدم تولیههت زنههان بههر حکومههت ،قمههاوت و

امامت در نماز و عدم تحمل زنان در مناصب اجتماعی را در مبانی فقهی شهیعه و سهنی

رقم زده است.

کلیدواژهها :والیت زنان ،روایت لن یفلح ،تاریخگذاری حدیث ،نقد و بررسهی حهدیث ،ابهو

بکره ،زن.

درآمد
تاریخگهذاری احادیهث از روشههای حهدیثپژوههی مستشهرقان در قهرن حاضهر اسهت كهه در

آن ،حدیثپژوه بیش از آن كه جویای رد یا قبول روایت باشد ،در پی آن است تها مبهدأ تهاریخی
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 .1عمو هیهت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 .2استادیار دانشگاه قم.

سند تاریخ بهور روایات را به دست آورد.

بررسی اسناد روایات و مقایسه متون مختل

آنهها از نظهر سهاختار و ممهمون _ كهه برخهی بها

مالحظههات فلسههفی ،جامعهههشههناختی و تههاریخی انجههام مههیپههذیرد _ از پیشههینههههای فرهنگههی
روایت بازگو نموده و تفسیر بازتر و ّ
موسعتری از روایت را پیش روی میگذارد.
در این میان ،احادیث مربوط به زنان ،بهه و یه ه بها رویکهرد اجتمهاعی ممهامین ایهن روایهات،

درخور بحث و تاریخگذاری است .در این مقاله به بررسی یکی از این روایهات پرداختهه ،سهعی
ب ههر آن دار ی ههم ت هها ب هها ب ههومیس ههازی روش مستش ههرقان در بررس ههی احادی ههث ،و بررس ههیه ههای توأم ههان

روشهای سنتی عالمان مسلمان در شناسایی سند و رجهال حهدیث ،مهال کههای مختله
برای تاریخگذاری روایات مد نظر قرار دهیم.

را

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

روایههت را بازگشههایی نمههوده و از سههه طریه  ،تحلیههل سههند ،تحلیههل مههتن و تحلیههل توأمههان مههتن و

تحلیل روایت
الف .تار یخ گذاری بر اساس تحلیل سند روایت

گفته شده است كه والیت امر و قما ،شعبه كوچکی از نبوت و امامت است و چهون طبه

پارهای از روایات ،زنان از آن محروم و ممنور گشتهاند ،پ

به طری اولهی از رهبهری ههم ممنهور

خواهنهد بهودن ز یهرا زنهان در روایهات مختله  ،از دخالههت در امهور بیهرون از خانهه نههی شهدهانههد.

3

یکی از روایاتی كه در این زمینه به آن استناد شده ،روایت ابوبکره است:
ای ام
لُ د فع آ اهّلل بوام ! َسعل ا م م ری ل اهّلل
الم َ ،فاقاَ َ مع ش ،ق ال ِل ا با ری ل اهّلل
بای حاُ ج
عاهیش به كسنی قال «لم یفاح قوم ولو ا امرهش امرأة»

َ ،بع د م ا ك د ُ اف ال
اف اه َ الف ار ق د ماو وا

روایت فوق از دو طری و با الفاظ مختلفی در مسانید و سنن آمده است :طریه اول ،از ابهو
بکههره اسههت كههه آن را از ُنههه منبههع معتبههر روایههی اهههلسههنت ترسههیم كههردهایههم و طریه دوم ،از جههابر

بن سمرة است كه آن را از معجم االوست حافظ طبرانی نقل مینماییم.

اگر بر مبنای حدیث پژوهیهای غربی ،نخواهیم ب ذیریم كه این روایت فقت بهه ایهن دلیهل

كههه روایتههی بههه اصههطال رسههمی اسههت و در چنههد كتههاب از كتههب اهههلسههنت موجههود اسههت ،بههه

پیامبر

بههوده و سههس

منسوب است ،در این صورت آیا میتوان كسی را یافهت كهه عامهل نشهر ایهن روایهت
نسههبت آن بههه پیههامبر را جعههل كههرده باشههد؟ بههرای حههل ایههن مسهههله الزم اسههت بههه

 .3سنن الترمذی ،ج ،3ص361ن المصن

(عبدالرزاق) ،ج ،3ص149ن بحار االنوار ،ج ،1ص 203و ...
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تحلیل اسانید آن با ترسیم شبکه اسناد ب ردازیم.

البتههه بایههد در نظههر داشههت كههه در مطالعههات مستشههرقان ،شههکلگیههری روایههات اعتقههادی بهها

اعتقادی مر بهوط بهه یهک مسههله در
شکلگیری روایات فقهی متفاوت بوده است .بیشتر روایات
ِ

حههدو د اواس ههت ق ههرن دوم ش ههکل گرفت ههه اس ههتن ح ههال ،آن ك ههه روای ههات فقه ههی پیش ههینه بیش ههتری
داشتهاند 4.روایات «لن یفلهح» از جملهه روایهاتی اسهت كهه متقهدمانی ماننهد نسهایی (م303ق)
آن را در زمره روایات فقهی گنجانیده و از آن استنباط شرعی نمودهاند.

(

)

گر چه این حدیث در صحیح مسلم ،سنن ابهن ماجهه و سهنن ابهی داود ،از جوامهع شهشگانهه

اهههلسههنت نیامههده اسههت ،ولههی در بسههیاری از كتههب متهههخر روایههی ،تههاریخی و فقهههی بهها سههند از
22

 .4حدیث اسالمی ،ص.28

این روایت در مصادر زیر نقل شده است:

مسههند الطیالسههی ،ص118ن مسههند احمههد بههن حنبههل ،ج ،5ص 47 ،42 ،38و 50ن صههحیح

البخ ههاری ،ج ،5ص136ن ج ،8ص 97ن س ههنن الترم ههذی ،ج ،3ص360ن ج ،4ص527ن س ههنن

النسائی ،ج ،8ص227ن سهنن الکبهری (نسهایی) ،ج ،3ص 5937 465ن المسهتدرک ،ج،3
ص119ن ج ،4ص291ن س ههنن البیهق ههی ،ج ،3ص 90ن س ههنن الکب ههری (بیهق ههی) ،ج ،10ص118ن

معههالم التنزیههل ،ج ،3ص408ن معجههم االوسههت ،ج ،5ص123ن البدایههن و النهایههن ،ج ،2ص26ن
ج ،4ص.135

تحلیل شبکه اسناد

در شبکه اسناد این روایت ،پدیهده نهادری قابهل مشهاهده اسهت و آن ،ایهن اسهت كهه حلقهه
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بخاری و دیگران ،با الفاظ متفاوتی ذكر گردیده است.

مشهترک اصهلی حهدیث 5،یهک صهحابی اسهت و شهبکه اسهناد آن محهدود اسهتن در حهالی كهه
ت
اصههوال تههاریخگههذاری در طبقههه صههحابه كمتههر انجهام شههده اسههتن ز یههرا بنهها بههر نقههل مستشههرقان در
سنت اسالمی از اواخر دهه هفتاد قرن اول پیدایش اسناد آغاز شده اسهت 6.بنها بهر ایهن ،اسهناد
را در سه گروه مورد بررسی قرار میدهیم.

 .1ا گههر الگههویی را كههه مستشههرقان در تبیههین اسههناد بههه كههار گرفتهههانههد ،مههال ک تههاریخگههذاری

بنههامیم ،ای هن حههدیث بایههد برسههاخته مؤلفههان كتههب متقههدم ،ماننههد طیالسههی ،احمههد ،بخههاری،
ت
ترمذی و نسایی باشد ،كه اتفاقا هیچ كدام از یکدیگر نقلی نداشته و هر یهک طریقهی مسهتقل
برای خود ذكر كردهاند .از همین روی ،بعید به نظر میرسد با طرق مختلفهی كهه در نقهل روایهت
است ،این مؤلفان با جعل سند به طور مستقل توانسته باشند این هماهنگی را در نظام اسهناد

خود به وجود آورده باشند.

 .2اگر این اسناد برساخته تابعان یا تابع تابعان باشد _ كه در این شبکه اسناد با نهام حلقهه

مشههترک فرعههی شههناخته مههیشههوند _ بههارزترین ایشههان حسههن بصههری و عیینههن بههن عبههد الههرحمن
 .5حلقه مشترک ،اصطالحی است كه «شاخت» وضع كرده اسهت .حلقهه مشهترک ،راو یای اسهت كهه حهدیثی را (بهه نهدرت
بیش) از یک مرجع شنیده و برای تعدادی از شاگردان نقل مهیكنهد و بیشهتر آنهان نیهز بهه نوبهه خهود بهرای دو یها چنهد شها گرد
خو یش روایت میكنند .حلقه مشترک اصلی كهنترین راو ی شبکه است كه حهدیث را بهرای بهیش از یهک شها گرد روایهت
مهیكنهد و ههمچهون چتهر در شهبکه اسهناد بهاز شهده اسههت .راو یهانی كهه از حلقهه مشهترک (یها از یهک نسهل په از او) حههدیث
شههنیده و و آن را بههرای دو ی ها چنههد نفههر از شههاگردان خههود نقههل م هیكننههد ،حلقههه مشههترک فرع هی خوانههده م هیشههوند (حههدیث
اسالمی ،ص.)316
 .6همان ،ص.318
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اسناد احمد و طیالسهی ،عیینهن بهن عبهد الهرحمن و در
است .با چنین فرضی ،اولین جاعل در
ِ
اسناد بقیه ،حسن بصری است.
ُ
هذیرش آن كههه حسههن بصههری حههدیث را برسههاخته و بههرای شهها گردان خههود حمیههد ،عههوف و
په
ِ

اسماعیل بن مسلم نقل كرده باشد ،بعیهد نیسهتن ز یهرا وی ،چنهان كهه در كتهب حهدیثی آمهده

اسههت ،جایگههاه مقبههولی در نقههل حههدیث نههداردن لکههن آنچههه در بههار وی گفتههه شههده ،تههدلی
ݨ
هاختن یههکسههان نیسههتن افههزون بههر آن كههه در اسههناد احمههد و
اسههت 7و تههدلی بهها جعههل و برسه
طیالسی ،بدون حمور حسن بصری ،عین حدیث آمده است.

به بیان دیگر ،اگر تاریخ بهور حهدیث را زمهان حسهن بصهری (تهابعی) فهر

كنهیم و معتقهد

باشیم حسن بصری بهه صهورت روشمنهدی سهند روایهت را بها افهزودن مرجهع قهدیمیتهر ،مثهل ابهو
بکره ،ترقی داده و نام پیامبر را بر سند اضافه كهرده اسهت _ كهه شهاخت ایهن كهار را «رشهد وارونهه

سند» مینامد _ 8باید پرسید این جعل شهاه و بهر اضهافی بهرای سهند روایهت بهه چهه منظهوری
صورت پذیرفته است كه وی میخواسته بر این حقیقت سرپوش نهد كه نقل آن روایهت از وی
نیسههت و بههه صههحابی مشهههورتری برمههیگههردد؟ بههه سههختی مههیتههوان پههذیرفت كههه حسههن بصههری
چنین كرده باشدن زیرا یا او میخواسته نظریهای فقهی ارائه دهد و نیازمند پشتوانهای از سهنت

بوده است و جهت ارائه نظر یهه خهود بها سهند معتبهر ،مجبهور بهه جعهل ایهن سهند شهده اسهت كهه
قابل قبول نیستن زیرا حسن بصری كمتر به نظریهپردازیهای فقهی در كتب رجالی شناخته

شده استن یا تحت تههثیر شهرایت اجتمهاعی بصهره ،بهرای مهذمت كهردن زنهان بهه دنبهال سهندی
ّ
قاطعتر بوده اسهت .گهر چهه وی ،از نظهر برخهی كتهب رجهالی ،مهدل بهوده 9اسهت ،ولهی شههرت
ݨݧ
وی در تصوف و زهد مانع از پذیرش این امر است كه وی به دنبال نظریهپردازیههای و یه های،
به خصوص در مباحث فقهی و نیز در بحث زنان باشد.

نیز اگر عیینه ،راوی طیالسی و احمد ،جاعل حدیث بوده و ناقل حدیث جعلی به ابو داود

طیالسههی و فرزنههدش یحیههی باشههد ،در حههالی كههه كتههب رجههالی ،یحیههی و پههدرش را ثقههه معرفههی
كردهاند 10،با نقل حسن بصری چگونه میتوانسته یکسان و هماهنگ باشد؟

از دیگ ه ههر روی ،ای ه ههن س ه ههند در مس ه ههند الطیالس ه ههی و مس ه ههند احم ه ههد ب ه ههن حنب ه ههل ،از طریه ه ه

عبههد الههرحمن بههن جوشههن آم ههده اسههت و اینههان در منههابع رج ههالی از راو یههان ابههی بکههره معرف ههی
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 .7اروام ال لیل ،ج ،8ص.109
 .8حدیث اسالمی ،ص.50
 .9اروام ال لیل ،ج ،8ص.109
 .10همان.

یهها عبههد الههرحمن یهها بهها تبههانی بهها یههکدیگههر ،خههود حههدیث را برسههاخته و بهها جعههل وارونههه سههند

آن را بههه پیههامبر رسههاندهانههدن بلکههه مههیتههوان پههذیرفت كههه حسههن بصههری و عیینههه حلقههه مشههترک
فرعههی ایههن حههدیث بههوده و آن را از شههیخ خههود ،ابههی بکههره _ كههه حلقههه مشههترک اصههلی اسههت _

نقل نمودهاند.

بنا بر این ،جعل حدیث در زمان تابع تهابعی _ كهه مشهتمل بهر اواخهر قهرن اول و اوایهل و نیمهه

قرن دوم باشد _ بعید مینماید.

 .3چنههان ك ههه گفت ههه ش ههد ،ای ههن ح ههدیث از پدی ههدهه ههای ن ههادری در نق ههل روای ههت اس ههت ك ههه

حلقههه مشههترک اصههلی آن صههحابی بههوده و سههند منفههردی بههه پیههامبر دارد .از ایههن رو ،در حههدیث

«لههن یفلههح»  ،ابههو بکههره حلقههه مشههترک اصههلی اسههت كههه حههدیثی را بههرای تعههدادی از شههاگردان
نقل می كند و بیشتر آنان نیز به نوبهه خهود ،بهرای دو یها چنهد شهاگرد خهویش روایهت مهیكننهد .بهه

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

شههدهانههد 11و او بنهها بههر نظههر ایههن كتههب ،راسههتگههو و ثقههه اسههت 12.نمههیتههوان پههذیرفت كههه حسههن

عبارت دیگر ،او كهنترین راوی شبکه و نخستین جا از شهبکه اسهناد اسهت كهه ههمچهون چتهر
باز شده و در مقابل حسن بصری و در ادامه حمید ،عثمان بن هیثم ،خالد بن حارث ،محمد

بن مثنی و در اسناد طیالسی و احمهد بهن حنبهل ،عیینهن بهن عبهد الهرحمن حلقههههای مشهترک

فرعی هستند.

در این اسناد ،فقت احمهد بهن حنبهل اسهت كهه از ههر دو طریه عیینهه و حسهن بصهری نقهل

دارد .لههذا تنههها ناقههل حههدیث _ كههه جههای پههایی بههرای خههود بههاقی نگذاشههته اسههت _ خههود ابههو بکههره

است كه ادعا میكند خود نقل را از پیامبر

شنیده است.

حال ،جای این سؤال اساسی است كه چرا از بین همهه صهحابیان پیهامبر

ابهو بکهره در

نقل روایت منفرد استن در حالی كهه در سهنت حهدیثی زمهان وی ،افهراد ز یهادی بایهد در حمهور

پیامبر بوده باشند (چنان كه در نقل متن همین حدیث آمده است كه پیامبر سؤالی فرمهود ،بهه

او پاسخ دادنهد) و بایهد ایهن روایهت از طهرق صهحابه دیگهر نیهز نقهل شهده باشهد یها حهداقل بعهد از

شیور این حدیث مورد تهیید قرار گرفته باشد.

نکته مهم و اصیلی كه در این اسناد مشاهده میشود ،آن است كه تمامی راویان حدیث،

بصری هستند .ابو بکره در بصره زندگی میكرده و در بصره مرد.

13

 .11تهذیب التهذیب ،ج ،6ص141ن علل دارالقطنی ،ج ،7ص.167
 .12تهذیب الکمال ،ج ،17ص36ن معرفن الثقات ،ج ،2ص75ن الثقات ،ج ،5ص.84
 .13طبقات الکبری ،ج ،7ص15ن االستیعاب ،ج ،4ص24ن االصابن ،ج ،3ص.542
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حسن _ كه در كتب رجالی به بصری شناخته مهیشهود _ 14و عبهدالرحمن بهن جوشهن _ كهه

داماد ابی بکره بوده _ بصری هستند 15.و فرزند او عیینن بن عبدالرحمن است16.و حمید _ كه
همان حمید بن ابی حمید الطویل است _ یکی از تابعان بصره است 17.و عوف _ كه همان عوف

بن ابی جمیله اعرابی العبدی است _ بصری بوده و ابن حبان مهیگو یهد كهه اههل بصهره از او روایهت

میكردند 18.عثمان بن الهیثم نیز _ كه شیخ بخاری است _ مؤذن جامع بصره بوده است.

19

اینههان _ كههه در طبقههه تابعههان و تههابع تابعههان بههودهانههد _ همگههی بهها عنههوان بصههری شههناخته

میشوند .شاخصه اصلی این افراد پرهیزگاری افراطی است كه گفتهه شهده بهه دلیهل مشهاركت
در نش ههر گس ههترده احادی ههث ب هها كلم ههات اخالق ههی و بیش ه ݧ ݨ
هتر ته ههذیبگون ههه ،س ههعی م ههیكردن ههد ب ههه

ههمشههریان خهود سهلوک پسههندیده اسهالمی را تعلهیم دهنهدن گهر چههه بعهدها ایهن اخبهار در قالههب
احکام فقهی بیان شدهاند ،اما بیشتر این سخنان ،فقهت آمهوزهههایی دینهی بهودهانهد كهه آنهان بهه

منابع متقدم و بیشتر اوقات به پیامبر
په

نسبت میدادند.

20

ابههو بکههره بههه همههراه تعههدادی دیگههر ،طبقهههای را تشههکیل مههیدهنههد كههه در وی گههیهههایی

مشترکاند.

همگی آنها در بصره ساكن بودهاند.

_ اكثر آنها از نظر علمای رجال دارای شبهه بوده و جر شدهاند.

_ اكثر آنها با یکدیگر نسبت فامیلی داشتهاند (در راویان طیالسی و احمد).
_ اكثر آنها از نظر اهلسنت به تشیع و قدریه منسوب گردیدهاند.

21

بنا بر این ،طری احمد و طیالسی به ابو بکره ،طریقی خانوادگی است.

احمههد ،چهههار طریه و حهها كم ،دو طریه ارائههه مههیكننههد و بقیههه تنههها یههک طریه بههه ابههو بکههره

دارند .حلقه مشترک فرعی احمد :عیینن بن عبد الرحمن و حمیهد طویهل اسهت و حها كم نیهز از

طری ه حمیههد دو طری ه بههرای حههدیث خههود ذكههر مههیكنههد .و طری ه احمههد (م241ق) از طری ه

طیالسی (م204ق) و بخاری (م256ق) گستردهتر است.

26

 .14اروام ال لیل ،ج ،8ص.109
 .15تهذیب التهذیب ،ج ،6ص.141
 .16الثقات ،ج ،5ص.84
 .17تهذیب التهذیب ،ج ،3ص34ن مقدمه فتح البار ی ،ص.397
 .18الثقات ،ج ،7ص296ن مشاهیر علمام االمصار ،ص.239
 .19فتح البار ی ،ج ،10ص3113ن عمدة القار ی ،ج ،1ص274ن ج ،10ص104ن ج ،18ص58ن ج ،22ص.62
 .20حدیث اسالمی ،ص.324
 .21تهذیب التهذیب ،ج ،6ص 141و ج ،3ص34ن الثقات ،ج ،5ص84ن مقدمه فتح البار ی ،ص.397

كهه شهبکه دومهی را تشهکیل دههد .بههیتردیهد ،متنهی كهه بهه جههابر بهن سهمره اسهناد داده مهیشههود،

مختصههرتههر بههوده و دارای شههبکه اسههناد و حلقههه مشههترک نیسههت و بههه نظههر میرسههد طریه روایههت
منفرد جابر بن سمره طریقی شیرجهای 22است كهه سهعی می كنهد خهود را بهه ز یهر حلقهه مشهترک
اصههلی برسههاند و بهها روایههت از خههود پیههامبر

بههه حههدیث خههود اسههتحکام و اعتبههار بیشههتری

ببخشههد .گههر چههه «ینبههل» در وی گههی طری ه شههیرجهای قایههل اسههت كههه ایههن روایههات بهها عبههاراتی
ت
پیچیدهتهر همهراهانهد ،امها در روایهت جهابر بهن سهمره همهه آن وی گهیهها نمهود نیافتهه و اتفاقها مهتن
روایت بسیار كوتاه نیز شده است.

بررسی و تحلیل روایت جابر بن سمره

طبرانههی در معجههم االوسههت 23حههدیث را در ذیههل روایههات عبههد الههوارث بههن ابههراهیم ایههن گونههه

آورده است:

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

طب این شبکه اسناد ،جز ابو بکره هیچ راوی اصلی دیگری در ایهن طهرق یافهت نمهیشهود

حدثها ع دالوارل بم ابراهمی ابو ع غ ده العس ونی ،ق ال ح دثها ع د ال رَحم ب م عم نو ب م
یُ ل
ج اُ ،قال حدثها َسا ک بم حرُ ،ع م ج ابر ب م َس ره ،ق ال َسع ری ل اهّلل
«لم یفاح قوم میاک امرهش امرأة كفالی»

ال  .آشکارا متن روایت برشی از سخن ابوبکره است بدون این كه اشارهای به حواشی آن
داشته باشد و حتی در خصوص حکومت فارس نیز هیچ گونه گزارشی نهدارد .او فقهت بهه مهتن
پرداخته و فقت كلمه كفالتی به متن اصلی اضافه گردیده است.
شا ید راوی طبرانی در شرایت نظریه پردازی شخصی نسبت به زنان بوده است.

ب .با توجه به سند ،تمام راویان روایت طبرانی ضعی اند.
علمای رجال در بار سماک بن حرب به اختالف سخن گفتهاند .برخهی ماننهد یحیهی بهن
معههین او را توثی ه كههردهانههد و برخههی ماننههد احمههد بههن حنبههل وی را مم هطرب الحههدیث و گههروه
24
بیشتری نیز همچون نسایی وی را تمعی نمودهاند.
در بهار وضهها بههن عبههداهلل یشههکری ،معههروف بههه ابههو عوانههه (م176ق) گفتههه شههده ا گههر از روی
نوشته روایت می كرد ،حدیثش صحیح است ،ولی اگر از حفظ می گفت ،بسهیار دچهار اشهتباه

 .22طری شیرجهای از نظر ینبل ،به طری منفردی گفته میشود كه برخی از راو یان برای اعتباربخشی به روایت خود ،بهه ز یهر
حلقههه مشههترک اصههلی شهیرجه مهیزننههد و روایاتشههان نسههبت بههه روایهت حلقههه مشههترک ،پیچیهدهتههر و بهها آب و تههاب بیشههتر و
تعلیقات كوتاهتر همراه است (حدیث اسالمی ،ص.)334
 .23معجم االوست ،ج ،5ص.123
 .24تهذیب الکمال ،ج ،12ص.19
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و غلت میشد .او بردهای از اهالی جرجان بوده و مهوالیش او را بهین آزاد شهدن و كاتهب حهدیث
شههدن مخیههر كههرده بههود و او كتابههت حههدیث را اختیههار كههرد و لههذا احمههد و یحیههی می گوینههد ا گههر

روایتی غلت بود ،او تشخیص نمیداد و همان حدیث غلت را نقل می كرد.
در كهذب و وضههع حههدیث و متههروک الحهدیث بههودن و تمههعی

25

عبههد الهرحمن بههن عمههرو بههن

جبله نیز در كتب اهلسنت و شیعه اتفاق نظر وجود دارد 26.وی نیز از اهالی بصره بوده است.

27

اما در بار عبد الوارث بن ابراهیم اطالعات چندانی در كتب روایی و رجهالی وجهود نهدارد.

سمعانی او را اهوازی 28و یاقوت نیز او را خوزستانی 29معرفی كرده است و ذهبی فقت می گو یهد

وی شیخ طبرانی بوده و به سال 283ق ،وفات كرده است.

30

هیثمی در مجمع الزوائد 31آورده است ابو عبیده عبد الوارث بهن ابهراهیم را نمهیشناسهد .او

همچنین ،ذیل باب اخذ المعی

من القوی 32،حدیث طبرانی را ذكر كرده مینویسد:

و فغُ اع! َل اعرف ش

بنا بر این ،بر اساس تحلیل سند و رجالشناسی ،بهر طبه سهنت علمهای مسهلمان ،روایهت

جابر بن سمره روایتی مجعول است و شاید با حمور واضعانی چون عبد الرحمن بن عمهرو بهن

جبله _ كه خود از اهالی بصره اسهت _ برسهاخته شهده و بهه یهک صهحابی اسهناد داده شهده و بها
دست طبرانی برای آیندگان ثبت گردیده است .از دیهدگاه مستشهرقان ،شهاید او میخواسهته بها
این طری و نه طری ابو بکره ،برای روایت خود اعتبار بیشتری احراز نماید.

چنههان كههه از بررسههی رجههال روایههت «لههن یفلههح» بهها هههر دو طری ه ابههو بکههره و جههابر بههن سههمره

مشخص گردید ،زادگاه این روایت بصره است.

«ینبههل» در تههاریخگههذاری روایههات فتنههه زنههان ،رواج احادیههث علیههه زنههان را در بصههره بههیش از

نواحی دیگر كشور اسالمی دانسته و بصره را پیشگام پیدایش چنین روایهاتی میدانهد و معتقهد
 .25همان ،ج ،30ص.447

28

 .26الج ههر و التعهههدیل ،ج ،5ص267ن المجهههروحین ،ج ،1ص191ن سهههؤاالت اآلجهههری البه هی داود ،ج ،2ص113ن سهههنن دار
القطنهی ،ج ،1ص170ن نصههب الرایهن ،ج ،1ص108ن میهزان االعتههدال ،ج ،1ص305ن االصههابن ،ج ،1ص245ن الوضههاعون و
احادیثهم ،ص 202و  428و كتب بسیار دیگری.
 .27طبقات الحنابلن ،ج ،1ص.131
 .28االنساب ،ج ،1ص.110
 .29معجم البلدان ،ج ،1ص.150
 .30تار یخ االسالم ،ج ،21ص.217
 .31مجمع الزوائد ،ج ،5ص.209
 .32همان ،ج ،4ص.197

علیههه ،یز یههد بههن زر یههع ،سههلیمان بههن طرخههان تمیمههی ،ابههو رجههام عمههران بههن ملحههان (ابههن قههیم)،

العطاردی ،شعبه ،حماد بن سلمه _ كه همه بصری هسهتند _ علیهه زنهان رواج یافتهه اسهت ،بهه

خوبی میتوان غلبه روایات مذمت زنان در این منطقه را شاهد بود.
بصره اندكی بعد از پیامبر

33

شاهد انشقاق دو گروه از صهحابیان بهوده و دوران سهختی را

در ای ههن رو ی ههارویی تجرب ههه ك ههرده اس ههتن ول ههی آنچ ههه ب ههرای ذهنی ههت م ههردم ب ههاقی مان ههد جن ههگ

بههی حاصههلی بههود كههه صههدمات فراوانههی بههه روحیههه و اندیشههه دینههی ایههن مههردم وارد نمههود و یکههی از
مظاهر این عدم تعادل حمله سخت و سنگین راویان این منطقه به زنان بود.

طعههن بههر عایشههه بههه دلیههل حمههور در جنههگ جمههل در بصههره ،قطعههیتههرین انگیههزه بههرای رواج

چنههین احههادیثی اسههت كههه در قالههب كلههی و عههام ،علیههه زنههان وارد شههده اسههت و نسههخههههای

حدیث فتنه زنان _ كه ینبل به طور مفصل بدان پرداخته _ و حدیث لن یفلح _ كه مورد بررسی

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

است روایاتی كه از طری معتمر ،یحیی بن سعید قطان ،عبد الوارث بن سعید ،اسهماعیل بهن

مقاله حاضر است _ در خاستگاه مشترک بصره را میتوان شاهدی بر این ادعا دانست.

در حدیث لن یفلح با نقل حلقه مشهترک اصهلی ابهو بکهره ،در طهول تهاریخ روایهت آن ،كمتهر

اضهافاتی بهه صههراحت مشهاهده مهیگههرددن گهر چهه تعههابیر مختلفهی در نهور كلمههات ایهن حههدیث

مشاهده میشود ،ولی نقش اصلی این پیام را بر هم نمیریزد.

این حدیث در كتب بسیاری نیز نیامهده اسهت و بهرای مثهال ،مسهلم _ كهه احادیهث فراوانهی

علیه زنان دارد _ و ابن ماجهه و ابهو داود _ كهه در جمهع احادیهث مهذمت زنهان همهت نمهودهانهد _

ایههن حههدیث را بههیگمههان دیههدهانههد ،ولههی ذكههر نکههردهانههد .نبایههد نادیههده انگاشههت كههه طیالسههی،
بخاری ،ترمذی ،حا كم ،ابن حجر ،هیثمهی ،ابهن كثیهر و  ...نیهز آن را در جایگهاه تهاریخی كتهب

خود قرار دادهاند و بر تاریخی بودن آن ته كید كردهاندن امها فقیههانی از جملهه نسهایی ،از اسهتناد

فقهی به آن در طر عقبنشینی زنان از جریانات اجتماعی و منع حمور آنهان از محهیتههای
عمل و اجرایی ،غافل نماندهاند.

بنا بر این ،با بررسی شبکه اسناد روایتی كه مهیگو یهد« :ههیچ قهومی رسهتگار نمهیشهوند ،ا گهر

سرنوشت خود را به حا كم زنی بسسارند» ،و با توجه به ناقل غیرقابل تردید آن ابو بکره صهحابی،
رواج این حدیث باید زمانی بهین سهالههای پایهانی خالفهت علهی

تها سهال( 60سهال مهر ابهو

بکره) و یا از آن به بعد باشد و نیز شاید این داستان بعد از مر عایشه (سهال  57یها  )58گفتهه

شده استن ز یهرا ا گهر چنهین سهخنی در طعهن عایشهه گسهترش مهییافهت ،بهاقیمانهده اصهحاب
 .33ر.ک :حدیث اسالمی ،مقاله دهم.
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جمل آن را بر نمیتابیدند.

روایههت منفههرد و طریه شههیرجهای طبرانههی از جههابر بههن سههمره نیههز بهها حمههور عبههد الههرحمن بههن

جبله و احتمال واضع بودن وی در این حدیث ،بسیار متهخر از روایت ابو بکهره برسهاخته شهده
است و از آن جا كه عبد الرحمن بعد از ابو عوانه (م176ق) در این سند قرار دارد ،شهاید تهاریخ

پیدایش این روایت منفرد ،ربع آخر قرن دوم یا ابتدای قرن سوم در بصره باشد.

البته این تاریخگذاری پیشنهادی بوده است و میتواند قبل یا بعد از آن نیز تصور گردد.

ب .تار یخگذاری بر اساس تحلیل متن

اكنههون جهههت بررسههی مههتن حههدیث ،بههار دیگههر ،آن را از صههحیح البخههاری ذكههر نمههوده ،مههورد

تحلیل قرار میدهیم.

بخاری ذیل كتاب م ازی ،باب كتاب النبی الی كسری 34آورده است:
ع م ا بو ره ،ق ال لُ د فع آ اهّلل بوام ! َسعل ا م م ری ل
حدثها عثماف ب م اهغ .
ُ
الم َ فاقاَ َ مع ش ،ق ال ِل ا با
اهّلل
ای ام َ ،بع د م ا ك د اف ال بای حاُ ج
اف اه َ الف ار ق د ماو وا عا هیش به كس نی ،ق ال «ل م یفا ح ق وم ول وا
ری ل اهّلل
امرهش امرأة»

این حدیث در كلیه كتب روایی ،شکلی ساده و صریح دارد كه دو مممون ثابهت را تکهرار

میكنند و با ایجاد مممونی مركب هدف خاصی را دنبال نمودهاند.

اله  .راوی حههدیثی را نقههل مههیكنههد كههه پشههتوانه تههاریخی دارد و مفهههومی را بههه یههک رو یههداد

تاریخی پیوند میزند.

ب .راوی شرایت تاریخی پیش روی خود را با حادثه پیشین مقایسه و منطب میكند.

ج .خاتمههه ایههن روایههت ،برداشههت صههریح و بههه موقههع راوی اسههت كههه از انجههام امههری سههخت

هم چون جنگ (فارت از این كه به كدام گروه تعل دارد) طفره رفته و بها ابههار نظهری شخصهی،
سربسته حوادث آینده را نیز پیشگویی میكند.

این روایت ،با وی گیهای فرهنگی و اجتماعی هر دو ممهمون ،روایهت مردانههای اسهت كهه

طههرز گفتههار و سیاسههت عملههی راوی را آشههکار مههیسههازد .نیههز داسههتانی از یههک بازتههاب اجتمههاعی

است كه به نظر میرسد فردی كه در یک موقعیت اجتماعی نقهش حاشهیهای داشهته و حاضهر
نبوده كه جذب شرایت جدید (فتنه) شود ،با طر گزارش كوتاهی از یک واقعه دور _ كهه شهاید
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 .34صحیح البخار ی ،ج ،5ص.136

است _ موقعیت بهور پیدا میكند و در سهلک مقبهوالن اجتمهاعی آن جامعهه درمهیآیهد و خهود
نقطه قوتی برای راوی میگردد كه گوشهنشینی خود را توجیه و حتی تقدیر میكند.

گویا میل سیری ناپذیر مسلمانان در دهههای بعهد بهرای آ گهاهی از جزئیهات زنهدگی و آداب

پیامبر

و حمور پررنگ صحابه و بیان پیاپی سهلوک پیهامبر از ز بهان ایشهان ،چنهان فرصهت

را آماده نموده بود كه هر كسی به منظور تهیید رفتارهای اجتماعی خهویش ،بها بیهان خهاطراتی از

پیامبر ،عملکردهای نه چندان قابل توجیه خود را ماهیتی قدسی بدهد و جامعه تشنه بهه ایهن
خاطرات را نیز سیراب نماید.
ُ
بههر طبه زمههان تههدوین ایههن حههدیث ،در اسههناد نهههگانههه ایههن مقالههه ،ا گههر فههر

كنههیم طیالسههی

(م204ق) این روایت را در اواخر قرن دوم ثبت كهرده باشهد تها ابهن كثیهر (م774ق) _ كهه متعله

به قرن هشتم است _ باید این روایت ششصد سال طی شرایت مختلفهی كهه یها نقهل روایهت و یها

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

نزدیک سی سال از آن می گذشته است و تا آن روز از زبان هیچ صحابی دیگهری نقهل نگردیهده

مستند فقهی بوده ،دچار ت ییر الفاظ گردیده باشدن اما در طی این شش قهرن فقهت در ممهمون

درونی روایت ،همواره كشمکشی وجود داشته كه آیا این نقهل فقهت یهک بیهان تهاریخی اسهت یها

حامل حکم شرعی است؟

به طور مشخص ،در اهلسنت ،نسایی (م303ق) اولین كسی است كه روایهت را در بهاب

«النهی عن استعمال النسام فی الحکم» ،استخدام كرده استن 35یعنی این روایت ،از ابتدای
قرن چهارم ،از جایگاه تاریخی خود _ كه در كتب طیالسی ،احمد ،بخاری و ترمذی كهه پهیش
از آن بودهاند _ به سمت مبهانی فقههی سهوق داده شهده اسهت و بهه همهین ترتیهب ،در شهیعه نیهز

شیخ طوسی در الخالف (قرن چهارم) اولین منبعی است كه روایت را در جایگاه فقههی بهه كهار
گرفته است.
پ

36

از ایشان بوده اسهت كهه حهدیث لهن یفلهح بهه طهور گسهتردهای در جایگهاه فقههی تحهت

عناوین عدم قماوت و امامت و حکومت زنان ،تثبیت شده است.

از طرف دیگر ،مممون روایت ،بیانگر یک آ گاهی تاریخی نیز هست و آن ،جانشین شهدن

دختر كسرای ایران بر مسند سهلطنت اسهت .آیها ایهن امهر مهیتوانهد تالزمهی بها زمهان اسهالم آوردن

راوی داشته باشد؟ به عبارت دیگهر ،آیها ابهو بکهره مهیتوانهد ایهن سهخن را خهودش از ز بهان پیهامبر
نقل كند ،حال آن كه وی در فتح طائ

 .35سنن النسائی ،ج ،6ص.213
 .36الخالف ،ج ،6ص.213

و در سالهای آخر عمر پیامبر ایمهان آورده اسهت؟ آیها
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منههابع تههاریخی بههر حمههور یههک ملکههه در ایههران شههاهدی دارنههد كههه موجههب از هههم گسههیختگی

مملکت شده باشد و امر مردمانش را به تباهی كشانده باشد؟

حقیقت تاریخی ،بیانگر آن است كه بعد از مر خسرو پرو یهز پادشهاه ایهران ،جامعهه ایهران

با اغتشاشات شدید اجتماعی مواجه شد و جانشینان او نتوانستند بر این بحرانها فهای آینهد

تا آن جا كهه در زمهان آخهرین پادشهاه ساسهانی بها حملهه مسهلمانان بهه كشهور ایهران ،ایهن سلسهله
پادشاهی منقر

گردید و اعراب مسلمان بر تمهام قلمهرو ایشهان مسهلت گردیدنهدن امها بها وجهود

این بحران نف گیر در حکومت ساسانی ،دو تن از پادشاهان ایشان _ كهه از قمها زن بهودهانهد _

توانسهتهانههد در مهدت انههدكی _ كهه بههر مسههند حکومهت بههودهانهد _ برخههی نابسهامانیههها را كنتههرل و
اصال نموده و نهام خهود را بهه عنهوان پادشهاهان خهوش نهام ایهن دوران ،در كتهب تهاریخی ثبهت

نمایند .اینان دو ملکه به نامهای پوراندخت و آزرمیدخت بودهاند.
طبری مینویسد:

پورانههدخت ،نخسههتین ملکههه ساسههانی ،دختههر خسههرو دوم ،خسههروپرویز (پادشههاهی

628 -590م) بود.

37

وی بیس ههت و شش ههمین ،و ب هها احتس ههاب ش ههاهان چن ههد روزه ساس ههانی ،س ههیامه هین پادش ههاه

ساسهانی ایهران بههوده اسهت 38كههه از سهال  629تها 631م ،بههر بهیش از ده كشههور آسهیایی پادشههاهی
كرده است.

39

م ههؤرخین در حس ههن س ههلوک و ت ههدبیر و مملک ههت داری پوران ههدخت ه ههمداس ههتانان ههد .آنه هها

مینویسند:

او عههدل را بنیههاد نهههاد و بههه نیکههی رفتههار كههرد 40.و بههه كمههال عقههل ،تههدبیر ،عههدالت و

انصاف شهره بود 41كه تا آن روزگار ك

سه ههیرت نیکه ههو 43،ت ه هههل
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ندیده بود.

42

رعیه ههت و پیه ههروز ب ه ههودن سه ههساهیانش به ههه هه ههر جه هها كه ههه

 .37تار یخ الطبری ،ج ،2ص.784
 .38ایران و شرق باستان ،ص.648
 .39تار یخ اجتماعی ایران ،ج ،1ص.623
 .40ت ههار یخ بلعمه هی ،ج ،2ص846ن الکام ههل ،ج ،5ص134ن ت ههار یخ طب ههری ،ج ،2ص782و 846ن ت ههار یخ ایرانیه هان و عربه هها،
ص 409و ...
 .41تار یخ حبیب السیر ،ج ،1ص. 252
 .42نظام التوار یخ ،ص54ن تار یخ گز یده ،ص.125
 .43تجارب االمم ،ج ،1ص.223

سال حکومت وی بنا بر تصریح اكثر مورخان  629و  630م ،گفته شده است.

46

بنهها بههر ایههن ،سههلطنت او معاصههر بهها آخههر ین سههال حیههات پیههامبر و همزمههان بهها رحلههت رسههول

خدا

بوده است 47.برخی منابع نیز سهالههای سهلطنت او را معاصهر بها خالفهت ابهو بکهر 48و

اوایل خالفت عمر دانستهاند.
49

بعد از مر پوراندخت ،بار دیگر مردم فارس ممطر شدند و دختر بزر تر خسرو پرو یهز را بهه

اتفاق آرا بر تخت نشاندند 50.مدت سلطنت او را چهار ماه و شش ماه بیشتر ندانستهاند.

51

در حسن عقل سلوک و تدبیر و روش مملکهتداری ،گسهترش عهدل و داد او نیهز بهه فراوانهی

سههخن گفتههه شههده اسههت 52.ایههن گفتههه معههروف او كههه :پادشههاه ،چههه زن باشههد چههه مههرد ،بایههد
سرزمینش را نگه دارد و به داد رفتار كند ،نشان از تیزهوشی و دانایی وی دارد.

53

بر مبنای این گزارشهای تاریخی _ كه بیشتر ،مورخان مسهلمان آن را روایهت نمهودهانهد _ دو

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

میفرستاده 44او را اعقل و افمل خاندان ساسانی كرده بود.

45

نکته در بحث تاریخی این روایت قابل رمزگشایی است.

اگر زمان سلطنت پوراندخت (ملکه اول) معاصر ابو بکهر و اوایهل خالفهت عمهر باشهد ،نقهل

این حدیث از پیامبر

جز وضع نیست .و اگر زمان سلطنت ملکه ،معاصر رسول خهدا

منافی با روشی و مشهی ملکهه سهخن گفتهه ،در حهالی كهه شهیعه و سهنی
باشد ،رسول خدا
نقل دیگری در این خصوص از غیر از ابی بکره نداشتهاند و لهذا م ٌ
هخنان م هایر بها
هتهمبهه ایهن س
ِ

حقیقت تاریخی ،جز ابی بکره نیست.

 .44ز ین االخبار ،ص.101
 .45شاهنامه ثعالبی ،ص.355
 .46ایران و شرق باستان ،ص467ن تاریهخ اجتمهاعی ایهران ،ج ،1ص623ن دانشهنامه تهار یخ ،ج ،8ص386ن تهار یخ تطبیقهی
ایران ،ص72ن بررسیهای تار یخی ،ص.26
 .47تار یخ بلعمی ،ج ،2ص846ن فهرس التوار یخ ،ص.25
 .48اخبار الطوال ،ص.144
 .49دانشنامه تار یخ ،ج ،1ص.386
 .50مجمع االنساب ،ص254ن شاهنامه ثعالبی ،ص.355
 .51چهار ماه :روضن اولی االلباب فی توار یخ اال كابر و االنساب ،ص67ن تار یخ گز یده ،ص25ن تار یخ بلعمهی ،ج ،2ص848
و شش ماه :تار یخ الطبری ،ج ،2ص784ن النهاین ،ج ،5ص.225
 .52روضن اولی االلباب فی توار یخ اال كابر و االنساب ،ص67ن تار یخ الطبری ،ج ،2ص848ن تار یخ گز یهده ،ص125ن مجمهع
االنساب ،ص252ن نظام التوار یخ ،ص54ن شذرات الذهب فی اخبهار مهن ذههب ،ص102ن شهاهنامه ثعهالبی ،ص355ن
تار یخ كامل ایران ،ص.105
 .53تار یخ و سکه شناسی پادشاهی پوراندخت ،ص.21
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در انتهههای تحلیه ِهل مههتن الزم اسههت ،انههدكی بههه شخصههیت تههاریخی ابههی بکههره پرداختههه،

نظریات شارحان و رجالیون را دربار وی بازنمایی كنیم.

رجالشناسان ابو بکره را كنیه نفیع بن مسروق یا مسرو میدانند .مهادر وی سهمیه بهوده
54

و او برادر مادری زیاد بن ابیه (یا ابو سفیان) است.
وی در طهائ

است 56.او پ

بههرده بههوده و در جر یههان فههتح طهائ

55

اسههالم آورده و بههه دسههت پیههامبر آزاد شههده

از فتح بصره در آنجا مقیم شده است.

57

ابهو بکههره در جنهگ جمههل از هههر دو گهروه ،كنههاره گرفهت و در دلیههل كنههارهگیهری خههود گفههت از

پیامبر شنیده است كه فرمود:

لم یفاح قوم و لوا امرهش امرأة

58

سههخنی كههه ا گههر حقیقههت داشههت ،بایههد در ایههن حادثههه از ز بههان علههی

حهالی كههه گفتهه شههده هنگههامی كهه علههی

شههنیده میشههدن در

بعههد از جنهگ جمههل وارد بصههره گردیهد ،ابههو بکههره را

دیده و به او فرمود :نشستی و منتظر نتیجه ماندی؟ ابو بکره دست بهه سهینه گذاشهت و گفهت:

دردی آشههکار دارم و گههر چههه علههی عههذر او را پههذیرفت 59،امهها در جنههگ صههفین نیههز علههی

همراهی نکرد.

را

60

از شهیوه زنهدگی و سههخنان وی برمهی آیهد كههه گو یها شخصهیتی غیرجنجههالی و عافیهتطلههب

بوده است .میتوانیم در وجود او شخصیتی ناپایدار ،شناور و نیازمند به تکیهگاهی را مالحظهه

كنههیم كههه گههرایش بههه قههدرتهههای سیاسههی و مههذهبی و انزواطلبههی در فتنههههههای اجتمههاعی از

بارقههای آن است .او قدرت خود را نه در حمله ،بلکه در دفار نشان داده است.

بنا بر این ،حادثه جمل نقش تعیینكنندهای در تولید این گونه نسخههای خصمانه علیهه

زنان داشته استن گر چه در منابع ،عایشه تنزیه شده و به خاطر توبه از این عمل ،جایگاه خود

را باز یافته است ،ولی این حركت اجتماعی موجب برانگیختهشدن احساسهات ضهد زنهان در

بصره و كوفه شده است.

34

 .54طبقات ابن سعد ،ج ،1ص.15
 .55االستیعاب ،ج ،4ص24ن االصابن فی تمییز الصحابن ،ج ،2ص.542
 .56تهذیب التهذیب ،ج ،1ص469ن البداین و النهاین ،ج ،5ص. 34
 .57فتو البلدان ،ج ،1ص.641
 .58صحیح البخار ی ،ج ،5ص.136
 .59النهاین ،ج ،3ص.256
 .60البداین و النهاین ،ج ،5ص.342

است .اقوال بسیار زیادی در این دوران رشد یافته كه همگی موقعیت زنهان را تنهزل مهیدههد یها

برای تنزل دادن آن طراحی شده است .گسترش این نقد اجتماعی در نیمه دوم قرن اول ،زمهان

پیشنهادی ورود حدیث لن یفلح را آشکارتر میسازد.

پیشنهاد ما در تهاریخگهذاری ایهن حهدیث دو بهاره همهان سهالههای شصهت هجهری بهه بعهد

(نیمهه دوم قهرن اول) اسهت .بههه نظهر مهیرسههد در سهالههای آخههر عمهر وی _كهه بهها غلبهه معاو یهه بههر

سرزمینهای اسالمی ،توجیه مقابله با علی

حتی در قامت جنگ داخلی جمل مورد توجهه

قهههرار گرفتهههه اسهههت _ او از سهههویی دامهههن خهههود را از طهههرفین بركشهههیده و از سهههوی دیگهههر ،چههههره
صلحطلب و عافیتجویی را به ره میكشد كه اندک معارضهای را با هیچ حکومتی رقم نزند

و پیکار با هیچ خلیفهای را در كارنامه خود ثبت ننماید.

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

ݨ
رواج این نور روایات انعکاسدهنده دیدگاه زنستیزانه در آن ایام ،یعنی نیمه دوم قهرن اول

ج .تار یخگذاری بر اساس تحلیل اسناد و متن

الفاظ این روایت در كتب روایی دچار ت ییراتی شده استن گر چهه ممهمون اصهلی و پیهام

روایههت را نیههز یههکسههره مخههدوش نکههرده اسههت .ایههن اخههتالف الفههاظ بههر اسههاس زمههان تههدوین در
اسناد ُنهگانه مقاله قابل توجه است.
ت ییه ههر الفه ههاظ در مسه ههندهای طیالسه ههی و احمه ههد (از حلقه ههه مشه ههترک فرعه ههی عینیه ههن ابه ههن

عبدالرحمن):
َّ
لم یفلح ← ما افلح اسندوا ← ولوا ← یلی
امرهم امرأة ← امرهم الی امرأة

ت ییر الفاظ در سند بخاری ،ترمهذی ،نسهایی ،بیهقهی ،حها كم ،ب هوی و ابهن كثیهر (از حلقهه

مشترک فرعی حسن بصری):

لن یفلح ← ال یفلح قوم ← بدون ت ییر
ّ
ولوا ← تماسکهم ← ملکوا امرأة ← بدون ت ییر

ت ییههر الفههاظ حههدیث از «لههم یفلههح» بههه «مهها افلههح» _ كههه هههر دو بههر زمههان ماضههی منفههی داللههت

میكنند _ در نقل حسن بصری به «لن یفلح» _ كه بر نفی ابد داللت میكنهد _ و «الیفلهح» _ كهه
بر استمرار داللت دارد _ روند قاطعتری در نفی را پیموده است.
ّ
همچنین ،ت ییر كلمه «اسهندوا» بهه «ولهوا»« ،یلهی»« ،تماسهک» و «ملکهت» اشهاره بهه تقو یهت

ایههن كلمههه از قههرن سههوم تهها قههرن هشههتم دارد .گههر چههه حلقههه مشههترک فرعههی هههر دو دسههته (عیینههه و
ّ
حسن) بودهاند ،ولی روند رو به رشدی را در تحکم در امر عدم حکمرانی زنان پیموده است.
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بررسی روایت یخرج قوم هلکی

در سمت چپ شبکه اسناد ،تک ردیفی از راویان قرار گرفته كه از پیامبر

باال كشیده شده است .بر خالف موارد پیشین ،ایهن ردیه

چهارم ،یعنی ابو نعیم ،حلقه مشترک آن است.

و ابو بکره بهه

تها راوی چههارم منفهرد بهوده و راوی

متن كامل حدیث:

الم َ ق ال
عم ا بوره قال قغَ ل ُ م ا میهع ک أُت َو ف قاَا ع بص غرَک ی وم ج
اله!»
َسع ری ل اهّلل
یُ ل « خْحنج قوم هاو ُتیفاح ف قائدهش امرأة قائدهش ؤ ج

این حدیث را ابن كثیر در البداین و النهاین 61از طریه هفهت راوی ،از ابهو بکهره و ابهن جهوزی

در الموضوعات 62با ده راوی از ابی بکره نقل نمودهاند.

هههمچنههین ،بیهقههی در دال ئههل النبههوة 63،هیثمههی در مجمههع الزوائههد 64،ابههن حجههر در لس ههان
المیزان 65و فتح الباری 66این حدیث را مساوی و همسان با حدیث لن یفلح آوردهانهد و برخهی
ݨ
آنها را شاهد بر یکدیگر قرار دادهاند .از آنجا كه محتوای حدیث بها حهدیث لهن یفلهح درسهت
ُ
یکسان است ،نقل به ممهمون و عبهارت اخهرای حهدیث لهن یفلهح اسهت و مها آن را در شهبکه
اسناد ،در عر حدیث لن یفلح قرار داده و بررسی مینماییم .گهر چهه صهاحبان سهند ،یعنهی
ت
ابن كثیر این حدیث را منکر جدا 67و ابن جوزی آن را از موضوعات دانسته است و رجال سند
را تمعی

نموده 68،و افرادی چون هیثمی آن را متهروک دانسهتهانهد 69،ولهی بیهقهی و ابهن حجهر

این حدیث و حدیث لن یفلح را شاهد یکدیگر دانسته و آن را نقل كردهاند.
ا گههر حتههی تمههعی

راو یههان ایههن حههدیث را كنههار بگههذاریم ،ابههو بکههره خاسههتگاه اصههلی ایههن

گفتمان استن سخنی كهه پیهام قطعهی بهرای عهدم شهركت در جنهگ جمهل را بهه نقهادان ارسهال

نموده و خویشتن را تنزیه كرده است.

اش ههتراک الف ههاظ ای ههن دو ح ههدیث در واژ گ ههان :فل ههح ،قائ ههد ،ام ههرأة ،كلی ههد واژه اص ههلی ه ههر دو
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 .61البداین و النهاین ،ج ،6ص.237
 .62الموضوعات ،ج ،2ص.10
 .63دالئل النبوة ،ج ،6ص.410
 .64مجمع الزوائد ،ج ،7ص.233
 .65لسان المیزان ،ص.341
 .66فتح البار ی ،ج ،13ص.46
 .67البداین و النهاین ،ج ،6ص.237
 .68الموضوعات ،ج ،2ص.10
 .69مجمع الزوائد ،ج ،7ص.233

ا گههر بههه هههر دلیلههی راو یههان متهههخرتر و یهها حلقههههههای مشههترک فرعههی مههتهم بههه جعههل و وضههع و

تدلی

و ضع

و ...باشند ،امها ممهمون اصهلی ایهن احادیهث ،آ گاهانهه از ناحیهه شخصهیتی

متقدمتر بیان گردیده استن زیرا یکسانی متن و معنای این گفتارهها بهه وجهود تقالیهی گهواهی

میدهند كهه یهک شخصهیت صهحابی ،در بحهران فتنهه ،سهمت و سهوی اندیشهه خهود را پنههان

داشته ،به یکهی از طهرفین نهزار نسیوسهته اسهت و در جبهران عافیهتطلبهی خهویش و فشهار افکهار

عمههومی جامعههه ،مجبههور بههه پاسههخگههویی شههده اسههت و چههه دلیلههی بهتههر از آن كههه ایههن توجیههه

را با نقل روایتی از پیامبر

تقویت نموده و باز خهورد سهخن او بهه نقهد جنهگ و جنهگطلبهان

و در زمههره ایشههان رهبههر مؤنثشههان بههاز گههردد و شههنوندگان روی از راوی برداشههته بههه جهههت دیگههری

نگاه كنند.

از این مالحظات میتوان دریافت كه داستان مفصل ابو بکره برای طبقهات بعهدی روایهت،

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

حدیث است.

هیچ حاصلی نداشته است كه آنان به جعل و وضع این گفتار دست یازیده و آن را به ابو بکره

_ كه صحابی غریبی در بین صحابیان پرنام و نشان و مقبول آن زمان بوده است _ بچسبانند و
نتیجه پرباری برای خود حاصل كنند و این سخن از كسی جز ابو بکره صادر نگردیده است.

بر اساس تحلیل مهتن و اسهناد ،مهیتهوان تهاریخ احتمهالی حهدیث را بعهد از سهال ( 58سهال

وفات عایشه) دانستن زیرا شاید بعد از جنهگ جمهل ،پاسهخگهویی بهه عهدم مشهاركت در آن تها

بعهد از مهر عایشهه نیهز ادامههه داشهته اسهت و بعهد از مهر عایشههه جهرأت طهر ایهن روایههت در او

پدید آمده است.

محتم ههل اس ههت ك ههه ای ههن احادی ههث ،ب هها توج ههه ب ههه حس ههن بص ههری ب ههه عن ههوان ش ههاگرد وی و

عبدالرحمن بن جوشن به عنوان داماد او _ كه تنها ناقلین حدیث لن یفلهح از ابهو بکهره هسهتند

_ شاید بعد از مر وی طر گردیده باشد.

در احتمال دوم ،به نظر میرسد این روایت یک نقل محتاطانه بوده است كه ابو بکهره فقهت

برای حسن بصری بهه عنهوان یهک دوسهت و عیینهه بهه عنهوان دامهاد و منسهوب بهه خهانواده خهود
نقههل كههرده اسههت .او در دوران زنههدگی خههو یههش بههرای فههرو ن لتیههدن در فتنههه بسههیار تههالش نمههوده

اس ههت و در توجی ههه ای ههن عملک ههرد خ ههویش س ههخنان مختلف ههی داش ههته اس ههت و ت ههالش نمهههوده
بازمانههدگان خههود را از ننههگ ترسههو بههودن خههویش برهانههد و لههذا خویشههان او بههیش از پههیش ناقههل

احادیهث فتنهههانهد .از آنجهها كههه بعهد از مههر هههر كسهی ،بازمانههدگان بههه نقهل محاسههن وی همههت

می گمارنههد و شهههن او را بههیش از پههیش پههاس میدارنههد ،بههه توجیههه عملکردهههای زنههدگانی وی
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پرداخته ،زوایای تاریک زندگی او را برای تنزیه وی توجیهه مینماینهد .ایهن روایهت نیهز در توجیهه

عملکرد ابو بکره و با یهادكرد از سهخنان خهود او آورده شهده تها بهه مقهام صهحابی وی آسهیبی وارد

نگههردد .لههذا تههاریخ نیمههه دوم قههرن اول محتمههلتههر اسههت .ایههن تههاریخگههذاری پیشههنهادی اسههت و

مهیتوانهد تهاریخ دیگهری نیهز پیشهنهاد گهرددن امها آنچهه میتهوان در ایهن بهاره قهاطعتهر گفهت ،ایههن
است كه با اضطرابات موجود در متن و ضع

سند ایهن روایهت ،و عهدم سهازگاری آن بها آیهات

قرآن و نیز شواهد تاریخی نمیتوان این سخن را به پیامبر

منسوب نمود.

نتیجه
_ بر اساس تحلیل سند روایت لن یفلح ،ابو بکره حلقه مشترک اصلی و جاعهل ایهن روایهت
است.

_ كلیههه راو یههان حههدیث بصههری بههوده و دو حلقههه مشههترک فرعههی اولیههه آن از منسههوبان راوی
نیستند.

_ گسترش احادیث مذمت زنان در بصره بیش از نواحی دیگر است.

_ متن این روایت با مستندات تاریخی حکومت دختر كسری در ایران م ایرت دارد.

_ مههتن ایههن روایههت بههین قههرن دوم تهها قههرن هشههتم دچههار ت ییههرات لفظههی _ معنههایی عمههدهای
نگردیده است ،مگر آن كه قوت انتقال مممون آن تشدید گردیده است.

_ بر اساس تحلیل مهتن و سهند ،ایهن روایهت در توجیهه عملکهرد شخصهی ابهو بکهره در فهرار از
جنگ و شخصیت محتاط وی بازتاب یافته است.

_ ورود ایههن روایههت بههه منههابع فقهههی اهههلسههنت و شههیعه ،در قههرن چهههارم بههوده و پههیش از آن
یکسره نقلی تاریخی و گاه تفسیری بوده است.

_ این روایت در منهابع اههلسهنت حمهوری پررنهگ دارد و در منهابع شهیعی بهه نقهل از منهابع
اهلسنت مورد استناد فقهی در مذمت زنان قرار گرفته است.

_ تاریخ گذاری پیشنهادی این روایت نیمه دوم قرن اول و گسترش آن ،بعد از مر عایشه و
یا بعد از مر خود ابو بکره است.
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مزی ،تحقی  :بشار عواد معروف ،بیروت :مؤسسهن

_ الثقات  ،محمد بن حبان بن احمد بستی سجستانی ،حیدر آباد :مؤسسن الکتهب الثقافیهن،
1392ق.

_ الجههر و التعههدیل ،عبههدالرحمن بههن ابههی حههاتم رازی ،بیههروت :دار احیههام التههراث العر بههی،
1371ق.

_ الخرائج و الجرائح ،قطب الدین راوندی ،قم :مؤسسن االمام المهدی1409 ،ق.

_ حدیث از نگاه خاورشناسان ،فروت پارسا ،تهران :انتشارات دانشگاه الزهرام1388 ،ش.

_ حههدیث اسههالمی خواسههتگاهههها و سههیر تطههور ،هارالههد موتسههکی ،بههه كوشههش و و یههرایش :مرتمههی
كریمی نیا ،قم :دار الحدیث1381 ،ش.

_ الخالف ،ابو جعفر محمد بن حسن طوسی ،قم :مؤسسن النشر االسالمی ،بیتا.
_ دانشنامه تاریخ ،محمود طلوعی ،تهران :نشر علم1387 ،ش.

_ دالیل النبوة و معرفن احوال صهاحب الشهریعن ،احمهد بهن حسهین بیهقهی ،بیهروت :دار الکتهب
العلمیه1405 ،ق.

_ روضن اولی االلباب فی تواریخ اال كابر و االنساب ،داود بن محمد بنهاكتی ،تههران :نشهر انجمهن
آثار ملی1348 ،ش.

_ سنن ابی داود ،سلیمان بن االشعث ابی داود ،بیروت :دار الفکر1410 ،ق.
_ سنن الترمذی ،محمد بن عیسی ترمذی ،بیروت :دار الفکر1403 ،ق.
_ سنن ،علی بن عمر دارقطنی ،بیروت :دار الکتب العلمیه1417 ،ق.
_ سنن الکبری ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

_ سنن النسائی ،احمد بن شعیب نسایی ،بیروت :دار الفکر1348 ،ق.

_ س ههؤاالت اآلج ههری الب ههی داود ،س ههلیمان بهههن اش ههعث سجس ههتانی ،مک ههه مکرم ههه :مکتبهههن دار
االستقامه1418 ،ق.
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_ شاهنامه ثعالبی ،ابو منصور محمد بن عبد الملک ثعالبی ،ترجمه :محمود ههدایت ،تههران:
نشر اساطیر1384 ،ش.

التراث العربی ،بیتا.

_ صحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل بخاری ،بیروت :دار الفکر1401 ،ق.
_ طبقات الحنابلن ،محمد بن ابی یعلی ،بیروت :دار المعرفن ،بیتا.
_ طبقات الکبری ،محمد بن سعد ،بیروت :دار الصادر ،بیتا.

_ العلل الواردة فی احادیث النبوین ،احمد بن عمر دارقطنی ،ریا

 :دار طیبه1405 ،ق.

_ فتح الباری ،شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقالنی بیروت :دار الفکر ،بیتا.
_ فتو البلدان ،احمد بن یحیی بالذری ،قاهرة :مکتبن لجنن البیان العربی1956 ،م.

_ فهرس التواریخ ،رضا قلی خان هدایت ،ترجمهه :عبهد الحسهین نهوایی و میهر هاشهم محهدث،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1373 ،ش.

_ الکامل فی التاریخ ،عز الدین علی بن محمد بن اثیر جزری ،بیروت :دار الصادر1386 ،ق.

ّ
تاریخ گذاری حدیث «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» بر اساس روش تحلیل متن و اسناد

_ شههذرات الههذهب فههی اخبههار مههن ذهههب ،ابههو الفههال بههن عمههاد عبههد الحههی ،بیههروت :دار احیههام

_ الکامل فی ضعفام الرجال ،عبد اهلل بن عدی جرجانی ،بیروت :دار الفکر1409 ،ق.

_ كنز العمال فهی سهنن االقهوال و االفعهال ،عهالم الهدین بهن حسهام الهدین متقهی هنهدی ،مؤسسهن
الرسالن1409 ،ق.

_ لسان المیهزان ،شههاب الهدین احمهد بهن علهی بهن حجهر عسهقالنی بیهروت :مؤسسهن االعلمهی
للمطبوعات1390 ،ق.

_ المجههروحین مههن المحههدثین و المههعفام و المجههروحین ،محمههد بههن حبههان بههن احمههد ،مکههه
مکرمه :دار الباز ،بیتا.

_ مجمع االنساب ،محمد بن علی بن محمد شبانکارهای ،تهران :امیركبیر1381 ،ش.

_ مجمههع الزوائههد و منبههع الفوائههد ،علههی بههن ابههی بکههر هیثمههی ،بیههروت :دار الکتههب العلمیههه،
1408ق.

_ المستدرک ،ابو عبدهلل حا كم نیشابوری ،بیروت :دار المعرفن ،بیتا.
_ مسند احمد ،احمد بن حنبل ،بیروت :دار الصادر ،بیتا.

_ مسند الطیالسی ،ابو سلیمان بن داود طیالسی ،بیروت :دار المعرفن ،بیتا.

_ مشاهیر علمام االمصار و اعالم فقهام االقطار ،محمهد بهن حبهان ،دار الوفهام للطباعهن و النشهر و
التوزیع1411 ،ق.

_ المصن  ،عبدالرزاق صنعانی ،ابوبکر ،بی جا ،بیتا.
_ معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ب وی ّفرام ،بیروت :دار المعرفن ،بیتا.
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علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره اول

_ معجم االوست ،سلیمان بن احمد طبرانی ،نشر دارالحرمین1415 ،ق.

_ معرفن الثقات ،احمد بن عبد اهلل عجلی ،مدینه منوره :نشر مکتبن الدار1405 ،ق.

_ مقدمههه فههتح البههاری  ،شهههاب الههدین احمههد بههن علههی بههن حجههر عسههقالنی ،بیههروت :دار احیههام
التراث العربی1408 ،ق.

_ الموضهوعات  ،ابهو الفهرج عبهد الهرحمن بهن علهی بهن جهوزی ،مدینهه منهوره :المکتبهن السههلفین،
1966م.

_ نصب الراین تخریج احادیث الهداین ،جمال الدین زیلعی ،قاهره :دار الحدیث1415 ،ق.

_ نظ ههام الت ههواریخ  ،ناص ههرالدین بیم ههاوی ،ته ههران :نش ههر بنی ههاد موقوف ههات دكت ههر محم ههود افش ههار،
1382ش.

_ النهای ههن ف ههی غر ی ههب الح ههدیث و اال ث ههر ،مج ههد ال ههدین ب ههن اثی ههر ،ق ههم :مؤسس ههن االس ههماعیلیان،
1364ش.

_ الوضههاعون و احههادیثهم ،عبههد الحسههین امینههی ،تحقیهه  :سههید رامههی یههوزبکی ،مركههز ال ههدیر
للدراسات االسالمیه1420 ،ق.

_ «تاریخ و سکه شناسی پادشاهی پوراندخت» ،ملک زاده بیانی ،مجله بررسهیههای تهاریخی،
ش  ،1سال چهارم.
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