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

 1نمعصومه ریعا
 2کاظم رحمان ستایشمحمد

 چکیده
 سههنت از ابههو بکههره نقههل شههده  كههه در منههابع اهههل _« لههن یفلههح قههوم وَلههوا امههرهم امههرأة»روایههت 

كهههه در مهههذمت  _و سهههس  بهههه منهههابع شهههیعی راه یافتهههه   یکهههی از احادیهههث بسهههیاری اسهههت 
زنههان آمههده اسههت. حلقههه مشههترک اصههلی روایههت، ابههو بکههره بههوده و وی بههرای طفههره رفههتن از 

كهه  نقهل می حمور در جنگ جمل به نفع هر یهک از طهرفین، روایتهی را از پیهامبر كنهد 
عههالوه بههر تقبههیح زنههان، عههدم حمههور خههود را نیههز توجیههه نمایههد. در ایههن مقالههه، حههدیث را بههر 

دوم  ایم و تاریخ پیهدایش آن را نیمهه اساس سند، متن و متن و سند بررسی و تحلیل نموده
كرده اسهت،  م. این روایهت برسهاخته و بسهیار متههخر از زمهان پیهامبرای قرن اول ارزیابی 

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 

مبانی فقهی شهیعه و سهنی امامت در نماز و عدم تحمل زنان در مناصب اجتماعی را در 
 رقم زده است. 

گذاری حدیث، نقد و بررسهی حهدیث، ابهو  والیت زنان، روایت لن یفلح، تاریخ ها: کلیدواژه
 بکره، زن.

 درآمد
كهه در  ههای حهدیث گهذاری احادیهث از روش تاریخ پژوههی مستشهرقان در قهرن حاضهر اسهت 
كه جویای رد یا قبول روایت با آن، حدیث شد، در پی آن است تها مبهدأ تهاریخی پژوه بیش از آن 

                                                      
 . همدان نایس یبوعل دانشگاه یعلم تهیه عمو. 1

 .قم دانشگاهاستادیار . 2
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روایههت را بازگشههایی نمههوده و از سههه طریهه ، تحلیههل سههند، تحلیههل مههتن و تحلیههل توأمههان مههتن و 
 سند تاریخ بهور روایات را به دست آورد. 

كهه برخهی بها  _بررسی اسناد روایات و مقایسه متون مختل  آنهها از نظهر سهاختار و ممهمون 
هههای فرهنگههی  از پیشههینه _پههذیرد  ی و تههاریخی انجههام مههیشههناخت مالحظههات فلسههفی، جامعههه

 گذارد.  تری از روایت را پیش روی می روایت بازگو نموده و تفسیر بازتر و موّسع
در این میان، احادیث مربوط به زنان، بهه ویه ه بها رویکهرد اجتمهاعی ممهامین ایهن روایهات، 

کی از این روایهات پرداختهه، سهعی گذاری است. در این مقاله به بررسی ی درخور بحث و تاریخ
یهههم تههها بههها بهههومی ههههای توأمهههان  سهههازی روش مستشهههرقان در بررسهههی احادیهههث، و بررسهههی بهههر آن دار

ههای مختله  را  های سنتی عالمان مسلمان در شناسایی سند و رجهال حهدیث، مهالک روش
 گذاری روایات مد نظر قرار دهیم.  برای تاریخ

 تیروا لیتحل
وا سند لیتحل ساسا بری گذار خیتار. الف  تیر

كوچکی از نبوت و امامت است و چهون طبه   كه والیت امر و قما، شعبه  گفته شده است 
گشته پاره اند، پ  به طری  اولهی از رهبهری ههم ممنهور  ای از روایات، زنان از آن محروم و ممنور 

 3انههد. شهدهخواهنهد بهودن زیهرا زنهان در روایهات مختله ، از دخالههت در امهور بیهرون از خانهه نههی 
كه در این زمینه به آن استناد شده، روایت ابوبکره است:  یکی از روایاتی 

ك   دُ  اف ال      لُ   د  فع   آ اهّلل بوام   ! َسعل   ا م   م ری    ل اهّلل ای   ام     َ، بع   د م   ا 
م  َ، فاقاَ  َ مع   ش، ق  ال  ِل  ا با    ری   ل اهّلل اف  اه  َ الف  ار  ق  د ماو  وا  بای  حاُ الج

كسنی قال   و ا امرهش امرأةلم یفاح قو»عاهیش به    «   م ول 
روایت فوق از دو طری  و با الفاظ مختلفی در مسانید و سنن آمده است: طریه  اول، از ابهو 

كههه آن را از ُنههه منبههع معتبههر روایههی اهههل كههرده بکههره اسههت  یههم و طریهه  دوم، از جههابر  ا سههنت ترسههیم 
كه آن را از  بن   نماییم. حافظ طبرانی نقل می االوست  معجمسمرة است 

گر بر مبنای حدیث پژوهی كه این روایت فقت ا بهه ایهن دلیهل   های غربی، نخواهیم ب ذیریم 
كتههب اهههل كتههاب از  سههنت موجههود اسههت، بههه  كههه روایتههی بههه اصههطال  رسههمی اسههت و در چنههد 

كهه عامهل نشهر ایهن روایهت  منسوب است، در این صورت آیا می پیامبر كسی را یافهت  توان 
كههرده باشههد؟ بههرای حههل ایههن مسهههله الزم اسههت بههه بههوده و سههس  نسههبت آن بههه پیههام بر را جعههل 

                                                      
 ... و 203ص ،1ج ،االنوار بحار ن149ص ،3ج ،(عبدالرزاق) المصن  ن361ص ،3ج ،یالترمذ سنن. 3
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یم.   تحلیل اسانید آن با ترسیم شبکه اسناد ب رداز
كههه در مطالعههات مستشههرقان، شههکل گیههری روایههات اعتقههادی بهها  البتههه بایههد در نظههر داشههت 

گیری روایات فقهی متفاوت بوده است. بیشتر روایات اعتقادِی مربهوط بهه یهک مسههله در  شکل
كهههه روایهههات فقههههی پیشهههینهحهههدو گرفتهههه اسهههتن حهههال، آن  بیشهههتری   د اواسهههت قهههرن دوم شهههکل 
كهه متقهدمانی ماننهد نسهایی )م« لن یفلهح»روایات  4اند. داشته ق( 303از جملهه روایهاتی اسهت 

گنجانیده و از آن استنباط شرعی نموده  اند.  آن را در زمره روایات فقهی 

 
گانهه  ، از جوامهع شهشسهنن ابهی داودو  ماجهه سنن ابهن ، صحیح مسلمگر چه این حدیث در 

كتههب متهههخر روایههی، تههاریخی و فقهههی بهها سههند از  اهههل سههنت نیامههده اسههت، ولههی در بسههیاری از 
                                                      

 . 28ص ،یاسالم ثیحد. 4
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گردیده است.   بخاری و دیگران، با الفاظ متفاوتی ذكر 
 این روایت در مصادر زیر نقل شده است:

صههحیح ن 50و  47، 42، 38، ص5، جمسههند احمههد بههن حنبههلن 118، صمسههند الطیالسههی
سهههنن ن 527، ص4ن ج360، ص3، جسهههنن الترمهههذین 97، ص 8ن ج136، ص5، جالبخهههاری
، 3، جالمسهتدرکن 5937   465، ص 3)نسهایی(، ج سهنن الکبهرین 227، ص8، جالنسائی
ن 118، ص10ن سهههنن الکبهههری )بیهقهههی(، ج 90، ص3، جسهههنن البیهقهههین 291، ص4ن ج119ص

ن 26، ص2، جالبدایههن و النهایههنن 123، ص5، جمعجههم االوسههتن 408، ص3، جمعههالم التنزیههل
 . 135، ص4ج

 تحلیل شبکه اسناد
كهه حلقهه  در شبکه اسناد این روایت، پدیهده نهادری قابهل مشهاهده اسهت و آن، ایهن اسهت 

كهه  5مشهترک اصهلی حهدیث، یهک صهحابی اسهت و شهبکه اسهناد آن محهدود اسهتن در حهالی 
كمتههر انجهه اصههوالت تههاریخ ام شههده اسههتن زیههرا بنهها بههر نقههل مستشههرقان در گههذاری در طبقههه صههحابه 

بنها بهر ایهن، اسهناد  6پیدایش اسناد آغاز شده اسهت. هفتاد قرن اول    سنت اسالمی از اواخر دهه
گروه مورد بررسی قرار می  دهیم.  را در سه 

گرفتههه1 كههار  كههه مستشههرقان در تبیههین اسههناد بههه  گههر الگههویی را  گههذاری   انههد، مههالک تههاریخ . ا
كتههب متقههدم، ماننههد طیالسههی، احمههد، بخههاری، بنههامیم، ایهه ن حههدیث بایههد برسههاخته مؤلفههان 

كدام از یک كه اتفاقات هیچ  دیگر نقلی نداشته و هر یهک طریقهی مسهتقل  ترمذی و نسایی باشد، 
كرده كهه در نقهل روایهت  اند. از همین روی، بعید به نظر می برای خود ذكر  رسد با طرق مختلفهی 

سند به طور مستقل توانسته باشند این هماهنگی را در نظام اسهناد است، این مؤلفان با جعل 
 خود به وجود آورده باشند. 

گر این اسناد برساخته تابعان یا تابع تابعان باشد 2 كه در این شبکه اسناد با نهام حلقهه  _. ا
بههارزترین ایشههان حسههن بصههری و عیینههن بههن عبههد الههرحمن  _شههوند  مشههترک فرعههی شههناخته مههی

                                                      
 نهدرت بهه) را یثیحهد كهه اسهتی ا یراو ،مشهترک حلقهه. اسهت كرده وضع« شاخت» كه است یاصطالح ،مشترک حلقه. 5

گردان از یتعداد یبرا و دهیشن مرجع کی از (شیب گرد چنهد ایه دو یبهرا خهود نوبهه بهه زیهن آنهان شهتریب و كنهد یمه نقل شا  شها
گرد کیه از شیبه یبهرا را ثیحهد كه است شبکه یراو نیتر كهن یاصل مشترک حلقه. كنند یم تیروا شیخو  تیهروا شها
 ثیحههد (او از په  نسهل کیه از ا)یه مشهترک حلقهه از كهه یانیهراو. اسههت شهده بهاز اسهناد شهبکه در چتهر چهون ههم و كنهد یمه
گردان از نفههر چنههد ایهه دو یبههرا را آن و و دهیشههن  ثیحههد) شههوند یمهه خوانههده یفرعهه مشههترک حلقههه ،كننههد یمهه نقههل خههود شهها
 .  (316ص ،یاسالم

 .  318ص همان،. 6
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عبهد الهرحمن و در  نین فرضی، اولین جاعل در اسناِد احمد و طیالسهی، عیینهن بهن است. با چ
 اسناد بقیه، حسن بصری است. 

گردان خههود ُحمیههد، عههوف و  كههه حسههن بصههری حههدیث را برسههاخته و بههرای شهها پههذیرِش آن 
كتهب حهدیثی آمهده  كهه در  كرده باشد، بعیهد نیسهتن زیهرا وی، چنهان  اسماعیل بن مسلم نقل 

گفتههه شههده، تههدلی   ه مقبههولی در نقههل حههدیث نههداردن لکههن آناسههت، جایگهها چههه در بههار  وی 
كههه در اسههناد احمههد و  یههک ݨݨݨ  و تههدلی  بهها جعههل و برسههاختن 7اسههت سههان نیسههتن افههزون بههر آن 

 طیالسی، بدون حمور حسن بصری، عین حدیث آمده است. 
كنه گر تاریخ بهور حهدیث را زمهان حسهن بصهری )تهابعی( فهر   یم و معتقهد به بیان دیگر، ا

تهر، مثهل ابهو  منهدی سهند روایهت را بها افهزودن مرجهع قهدیمی باشیم حسن بصری بهه صهورت روش
كهرده اسهت  كهار را  _بکره، ترقی داده و نام پیامبر را بر سند اضافه  رشهد وارونهه »كهه شهاخت ایهن 

باید پرسید این جعل شهاه و بهر  اضهافی بهرای سهند روایهت بهه چهه منظهوری  _ 8نامد می« سند
كه وی میص كه نقل آن روایهت از وی  ورت پذیرفته است  خواسته بر این حقیقت سرپوش نهد 

كههه حسههن بصههری  گههردد؟ بههه سههختی مههی نیسههت و بههه صههحابی مشهههورتری برمههی تههوان پههذیرفت 
كرده باشدن زیرا یا او می ای از سهنت  ای فقهی ارائه دهد و نیازمند پشتوانه خواسته نظریه چنین 

كهه بوده است و جهت ارائ ه نظریهه خهود بها سهند معتبهر، مجبهور بهه جعهل ایهن سهند شهده اسهت 
كمتر به نظریه كتب رجالی شناخته  پردازی قابل قبول نیستن زیرا حسن بصری  های فقهی در 

كهردن زنهان بهه دنبهال سهندی  شده استن یا تحت تههثیر شهرایت اجتمهاعی بصهره، بهرای مهذمت 
كته قاطع گهر چهه وی، از نظهر برخهی  اسهت، ولهی شههرت  9ب رجهالی، مهدّل  بهودهتر بوده اسهت. 

ݧ  وی در تصوف و زهد ݧ كه وی به دنبال نظریه ݨݧ ای،  ههای ویه ه پردازی مانع از پذیرش این امر است 
 به خصوص در مباحث فقهی و نیز در بحث زنان باشد. 

گر عیینه، راوی طیالسی و احمد، جاعل حدیث بوده و ناقل حدیث جعلی به ابو داود  نیز ا
كتههب رجههالی، یحیههی و پههدرش را ثقههه معرفههی  طیالسههی كههه  و فرزنههدش یحیههی باشههد، در حههالی 
 و هماهنگ باشد؟   سان توانسته یک با نقل حسن بصری چگونه می 10اند، كرده

 ، از طریههههه  مسهههههند احمهههههد بهههههن حنبهههههلو  مسهههههند الطیالسهههههیاز دیگهههههر روی، ایهههههن سهههههند در 
یهههان ابهههی بهههن جوشهههن آمهههده اسهههت و اینهههان در منهههابع رجهههالی ا  عبهههد الهههرحمن بکهههره معرفهههی  ز راو

                                                      
 .  109ص ،8ج ،لیال ل اروام. 7

 . 50ص ،یاسالم ثیحد. 8

 .  109ص ،8ج ،لیال ل اروام. 9

 . همان. 10
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كتههب، راسههت 11انههد شههده كههه حسههن  نمههی 12گههو و ثقههه اسههت. و او بنهها بههر نظههر ایههن   تههوان پههذیرفت 
 دیگههر، خههود حههدیث را برسههاخته و بهها جعههل وارونههه سهههند  یهها عبههد الههرحمن یهها بهها تبههانی بهها یهههک

كههه حسههن بصههری و عیینههه حلقههه مشههت انههدن بلکههه مههی آن را بههه پیههامبر رسههانده  رک تههوان پههذیرفت 
  _كههه حلقههه مشههترک اصههلی اسههت  _بکههره  فرعههی ایههن حههدیث بههوده و آن را از شههیخ خههود، ابههی 

 اند.  نقل نموده
كهه مشهتمل بهر اواخهر قهرن اول و اوایهل و نیمهه  _بنا بر این، جعل حدیث در زمان تابع تهابعی 

 نماید.  بعید می _قرن دوم باشد 
گفتهههه شهههد، ایهههن حهههدیث از پدیهههده3 كهههه  كهههه  ههههای نهههادری . چنهههان   در نقهههل روایهههت اسهههت 

 حلقههه مشههترک اصههلی آن صههحابی بههوده و سههند منفههردی بههه پیههامبر دارد. از ایههن رو، در حههدیث 
گردان «لههن یفلههح» كههه حههدیثی را بههرای تعههدادی از شهها  ، ابههو بکههره حلقههه مشههترک اصههلی اسههت 

گرد خهویش روایهت مهی نقل می بهه كننهد.  كند و بیشتر آنان نیز به نوبهه خهود، بهرای دو یها چنهد شها
كهن كهه ههم عبارت دیگر، او  چهون چتهر  ترین راوی شبکه و نخستین جا از شهبکه اسهناد اسهت 

بن هیثم، خالد بن حارث، محمد  باز شده و در مقابل حسن بصری و در ادامه حمید، عثمان 
ههای مشهترک  بن مثنی و در اسناد طیالسی و احمهد بهن حنبهل، عیینهن بهن عبهد الهرحمن حلقهه

 .   فرعی هستند
كهه از ههر دو طریه  عیینهه و حسهن بصهری نقهل در ا ین اسناد، فقت احمهد بهن حنبهل اسهت 

خههود ابههو بکههره  _كههه جههای پههایی بههرای خههود بههاقی نگذاشههته اسههت  _دارد. لههذا تنههها ناقههل حههدیث 
كه ادعا می  شنیده است.  كند خود نقل را از پیامبر است 

كه چرا از بین همهه صهحابیان  ابهو بکهره در  پیهامبرحال، جای این سؤال اساسی است 
یهادی بایهد در حمهور  كهه در سهنت حهدیثی زمهان وی، افهراد ز نقل روایت منفرد استن در حالی 
كه پیامبر سؤالی فرمهود، بهه  كه در نقل متن همین حدیث آمده است  پیامبر بوده باشند )چنان 

ل بعهد از او پاسخ دادنهد( و بایهد ایهن روایهت از طهرق صهحابه دیگهر نیهز نقهل شهده باشهد یها حهداق
گرفته باشد.   شیور این حدیث مورد تهیید قرار 

كه در این اسناد مشاهده می كه تمامی راویان حدیث،  نکته مهم و اصیلی  شود، آن است 
 13كرده و در بصره مرد. . ابو بکره در بصره زندگی می بصری هستند

                                                      
 . 167ص ،7ج ،یدارالقطن علل ن141ص ،6ج ،بیالتهذ بیتهذ. 11

 .  84ص ،5ج ،الثقات ن75ص ،2ج ،الثقات معرفن ن36ص ،17ج ،الکمال بیتهذ. 12

 .542ص ،3ج ،االصابن ن24ص ،4ج ،عابیاالست ن15ص ،7ج ،یالکبر طبقات. 13
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كتب رجالی به بصری شناخته مهی _حسن  كهه  _و عبهدالرحمن بهن جوشهن  _ 14شهود كه در 
كه  _و حمید 16و فرزند او عیینن بن عبدالرحمن است. 15. بصری هستند _بکره بوده  داماد ابی 

  عوف كه همان _و عوف  17یکی از تابعان بصره است. _همان حمید بن ابی حمید الطویل است 
كهه اههل بصهره از او بصری بوده و ابن حبان مهی _بن ابی جمیله اعرابی العبدی است  روایهت  گویهد 

 19مؤذن جامع بصره بوده است. _كه شیخ بخاری است  _عثمان بن الهیثم نیز  18كردند. می
همگهههی بههها عنهههوان بصهههری شهههناخته  _انهههد  كهههه در طبقهههه تابعهههان و تهههابع تابعهههان بهههوده _اینهههان 

گفتهه شهده بهه دلیهل مشهاركت  می كه  شوند. شاخصه اصلی این افراد پرهیزگاری افراطی است 
گسهههترده احادیهههث بههها ݨ  كلمهههات اخالقهههی و بیشهههتر در نشهههر  ݧ ݧ كردنهههد بهههه  گونهههه، سهههعی مهههی تههههذیب ݧ

گهر چههه بعهدها ایهن اخبهار در قالههب  ههم شههریان خهود سهلوک پسههندیده اسهالمی را تعلهیم دهنهدن 
كهه آنهان بهه  ههایی دینهی بهوده آمهوزه  این سخنان، فقهت  اند، اما بیشتر احکام فقهی بیان شده انهد 

 20دادند. نسبت می رمنابع متقدم و بیشتر اوقات به پیامب
كههه در وی گههی ای را تشههکیل مههی پهه  ابههو بکههره بههه همههراه تعههدادی دیگههر، طبقههه هههایی  دهنههد 

 اند.  مشترک
كن بوده  اند.  همگی آنها در بصره سا

كثر آنها از نظر علمای رجال دارای شبهه بوده و جر  شده_   اند.  ا

كثر آنها با یک_  ی دیگر نسبت فامیلی داشته ا  ان طیالسی و احمد(. اند )در راو
كثر آنها از نظر اهل_  گردیده ا یه منسوب   21اند. سنت به تشیع و قدر

 بنا بر این، طری  احمد و طیالسی به ابو بکره، طریقی خانوادگی است. 
كم، دو طریهه  ارائههه مههی كننههد و بقیههه تنههها یههک طریهه  بههه ابههو بکههره  احمههد، چهههار طریهه  و حهها

كم نیهز از دارند. حلقه مشترک فرعی احمد: عی ینن بن عبد الرحمن و حمیهد طویهل اسهت و حها
ق( از طریهه  241كنههد. و طریهه  احمههد )م طریهه  حمیههد دو طریهه  بههرای حههدیث خههود ذكههر مههی

گسترده256ق( و بخاری )م204طیالسی )م  تر است.  ق( 
                                                      

 .  109ص ،8ج ،لیال ل اروام. 14

 .  141ص ،6ج ،بیالتهذ بیتهذ. 15

 . 84ص ،5ج ،الثقات. 16

 .  397ص ،یالبار فتح مقدمه ن34ص ،3ج ،بیالتهذ بیتهذ. 17

 . 239ص ،االمصار علمام ریمشاه ن296ص ،7ج ،الثقات .18

 . 62ص ،22ج ن58ص ،18ج ن104ص ،10ج ن274ص ،1ج ،یالقار عمدة ن3113ص ،10ج ،یالبار فتح. 19

 . 324ص ،یاسالم ثیحد. 20

 .  397ص ،یالبار فتح مقدمه ن84ص ،5ج ،الثقات ن34ص ،3ج و 141ص ،6ج ،بیالتهذ بیتهذ. 21
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شهود  طب  این شبکه اسناد، جز ابو بکره هیچ راوی اصلی دیگری در ایهن طهرق یافهت نمهی
كهه بهه جههابر بهن سهمره اسهناد داده مهی را تشهکیل دههد. بههیكهه شهبکه دومهی  شههود،  تردیهد، متنهی 

رسههد طریهه  روایههت  تههر بههوده و دارای شههبکه اسههناد و حلقههه مشههترک نیسههت و بههه نظههر می مختصههر
كهه سهعی می 22ای منفرد جابر بن سمره طریقی شیرجه كنهد خهود را بهه زیهر حلقهه مشهترک  است 

بههه حههدیث خههود اسههتحکام و اعتبههار بیشههتری  مبراصههلی برسههاند و بهها روایههت از خههود پیهها
گههر چههه  كههه ایههن روایههات بهها عبههاراتی  در وی گههی طریهه  شههیرجه« ینبههل»ببخشههد.  ای قایههل اسههت 

هها نمهود نیافتهه و اتفاقهات مهتن  انهد، امها در روایهت جهابر بهن سهمره همهه آن وی گهی تهر همهراه پیچیده
كوتاه نیز شده است.   روایت بسیار 

 یت جابر بن سمرهبررسی و تحلیل روا
گونههه  23معجههم االوسههتطبرانههی در  حههدیث را در ذیههل روایههات عبههد الههوارث بههن ابههراهیم ایههن 
 آورده است: 

و ب م  حدثها ع دالوارل بم ابراهمی ابو ع غ ده العس ونی، ق ال  ح دثها ع  د ال رَحم ب م عم ن
ک بم حرُ، ع م ج ابر ب م َس ره، ق ال  َسع   ری  ل اهّلل  یُ  ل  ج اُ، قال  حدثها َسا

كفالی»  «  لم یفاح قوم میاک امرهش امرأة 
كه اشاره ای به حواشی آن  ال . آشکارا متن روایت برشی از سخن ابوبکره است بدون این 

گزارشی نهدارد. او فقهت بهه مهتن  گونه  داشته باشد و حتی در خصوص حکومت فارس نیز هیچ 
گردیده است.  كفالتی به متن اصلی اضافه  كلمه   پرداخته و فقت 

 ید راوی طبرانی در شرایت نظریه پردازی شخصی نسبت به زنان بوده است. شا
 .  اند ب. با توجه به سند، تمام راویان روایت طبرانی ضعی 

گفته اند. برخهی ماننهد یحیهی بهن  علمای رجال در بار  سماک بن حرب به اختالف سخن 
كههرده گههروه انههد و برخههی ماننههد احمههد بههن حنبههل وی را ممهه معههین او را توثیهه   طرب الحههدیث و 

 24اند. بیشتری نیز همچون نسایی وی را تمعی  نموده
گههر از روی 176در بهار  وضهها  بههن عبههداهلل یشههکری، معههروف بههه ابههو عوانههه )م گفتههه شههده ا ق( 

گر از حفظ می نوشته روایت می گفت، بسهیار دچهار اشهتباه  كرد، حدیثش صحیح است، ولی ا
                                                      

 ریهز بهه ،خود تیروا به یاعتباربخش یبرا انیراو از یبرخ كه شود یم گفته یمنفرد  یطر به ،نبلی نظر ازی ا هرجیش  یطر. 22
 و شههتریب تههاب و آب بهها و تههر دهیههچیپ ،مشههترک حلقههه تیههروا بههه نسههبت اتشههانیروا و زننههد یمهه رجهیشهه یاصههل مشههترک حلقههه
 .(334ص ،یاسالم ثیحد) است همراه تر كوتاه قاتیتعل

 .  123ص ،5ج ،االوست معجم. 23

 .  19ص ،12ج ،الکمال بیتهذ. 24
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كاتهب حهدیث ای از اهالی جرج شد. او برده و غلت می ان بوده و مهوالیش او را بهین آزاد شهدن و 
كههرد و لههذا احمههد و یحیههی می كتابههت حههدیث را اختیههار  كههرده بههود و او  گههر  شههدن مخیههر  گوینههد ا

 25كرد. داد و همان حدیث غلت را نقل می روایتی غلت بود، او تشخیص نمی
كهذب و وضههع حههدیث و متههروک الحهدیث بههودن و تمههعی  عبههد الهرحمن بههن عمههرو بههن  در 

كتب اهل  27وی نیز از اهالی بصره بوده است. 26سنت و شیعه اتفاق نظر وجود دارد. جبله نیز در 
كتب روایی و رجهالی وجهود نهدارد.  اما در بار  عبد الوارث بن ابراهیم اطالعات چندانی در 

كرده است و ذهبی فقت می 29و یاقوت نیز او را خوزستانی 28سمعانی او را اهوازی گویهد  معرفی 
كرده است.283شیخ طبرانی بوده و به سال  وی  30ق، وفات 

شناسهد. او  آورده است ابو عبیده عبد الوارث بهن ابهراهیم را نمهی 31مجمع الزوائدهیثمی در 
كرده می 32چنین، ذیل باب اخذ المعی  من القوی، هم  نویسد:  حدیث طبرانی را ذكر 

 و فغُ  اع! َل اعرف ش  
شناسی، بهر طبه  سهنت علمهای مسهلمان، روایهت  د و رجالبنا بر این، بر اساس تحلیل سن

جابر بن سمره روایتی مجعول است و شاید با حمور واضعانی چون عبد الرحمن بن عمهرو بهن 
برسهاخته شهده و بهه یهک صهحابی اسهناد داده شهده و بها  _كه خود از اهالی بصره اسهت  _جبله 

گردیده است. از دیهدگاه  خواسهته بها  مستشهرقان، شهاید او میدست طبرانی برای آیندگان ثبت 
 این طری  و نه طری  ابو بکره، برای روایت خود اعتبار بیشتری احراز نماید. 

كههه از بررسههی رجههال روایههت  بهها هههر دو طریهه  ابههو بکههره و جههابر بههن سههمره « لههن یفلههح»چنههان 
گردید، زادگاه این روایت بصره است.   مشخص 

ن، رواج احادیههث علیههه زنههان را در بصههره بههیش از گههذاری روایههات فتنههه زنهها در تههاریخ« ینبههل»
كشور اسالمی دانسته و بصره را پیش دانهد و معتقهد  گام پیدایش چنین روایهاتی می نواحی دیگر 

                                                      
 .  447ص ،30ج ،همان. 25

 دار سههههنن ن113ص ،2ج ،داودی البههههی اآلجههههر سههههؤاالت ن191ص ،1ج ،نیالمجههههروح ن267ص ،5ج ،لیالتعههههد و الجهههر . 26
 و الوضههاعون ن245ص ،1ج ،االصههابن ن305ص ،1ج ،االعتههدال زانیههم ن108ص ،1ج ،نیههالرا نصههب ن170ص ،1ج ،یالقطنهه
 . یگرید اریبس كتب و 428 و 202ص ،ثهمیاحاد

 .  131ص ،1ج ،الحنابلن طبقات. 27

 . 110ص ،1ج ،االنساب. 28

 . 150ص ،1ج ،البلدان معجم. 29

 . 217ص ،21ج ،االسالم خیتار. 30

 . 209ص ،5ج ،الزوائد مجمع. 31

 .  197ص ،4ج همان،. 32
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كه از طری  معتمر، یحیی بن سعید قطان، عبد الوارث بن سعید، اسهماعیل بهن   است روایاتی 
یههع، سههلیمان بههن طرخههان تمیمههی، ابههو ر جههام عمههران بههن ملحههان )ابههن قههیم(، علیههه، یزیههد بههن زر

علیهه زنهان رواج یافتهه اسهت، بهه  _كه همه بصری هسهتند  _العطاردی، شعبه، حماد بن سلمه 
 33توان غلبه روایات مذمت زنان در این منطقه را شاهد بود. خوبی می

گروه از صهحابیان بهوده و دوران سهختی را  بصره اندكی بعد از پیامبر شاهد انشقاق دو 
كهههرده اسهههتن ولهههی آن در ایهههن یهههارویی تجربهههه  چهههه بهههرای ذهنیهههت مهههردم بهههاقی مانهههد جنهههگ  رو
كههه صههدمات فراوانههی بههه روحیههه و اندیشههه دینههی ایههن مههردم وارد نمههود و یکههی از  بههی حاصههلی بههود 

 مظاهر این عدم تعادل حمله سخت و سنگین راویان این منطقه به زنان بود. 
تههرین انگیههزه بههرای رواج  صههره، قطعههیطعههن بههر عایشههه بههه دلیههل حمههور در جنههگ جمههل در ب

كلههی و عههام، علیههه زنههان وارد شههده اسههت و نسههخه كههه در قالههب  هههای  چنههین احههادیثی اسههت 
كه مورد بررسی  _و حدیث لن یفلح  _كه ینبل به طور مفصل بدان پرداخته  _حدیث فتنه زنان 
 دانست. توان شاهدی بر این ادعا  در خاستگاه مشترک بصره را می _مقاله حاضر است 

كمتهر  در حدیث لن یفلح با نقل حلقه مشهترک اصهلی ابهو بکهره، در طهول تهاریخ روایهت آن، 
كلمههات ایهن حههدیث  اضهافاتی بهه صههراحت مشهاهده مهی گهر چهه تعههابیر مختلفهی در نهور  گههرددن 

 ریزد.  شود، ولی نقش اصلی این پیام را بر هم نمی مشاهده می
كتب بسیاری نیز نیامهده اسهت و كهه احادیهث فراوانهی  _بهرای مثهال، مسهلم  این حدیث در 

 _انهد  نمهوده  كهه در جمهع احادیهث مهذمت زنهان همهت _و ابن ماجهه و ابهو داود  _علیه زنان دارد 
كههه طیالسههی،  انههد، ولههی ذكههر نکههرده گمههان دیههده ایههن حههدیث را بههی انههد. نبایههد نادیههده انگاشههت 

كثیهر و ... نیهز كم، ابن حجر، هیثمهی، ابهن  كتهب  بخاری، ترمذی، حا آن را در جایگهاه تهاریخی 
كرده خود قرار داده كید  اندن امها فقیههانی از جملهه نسهایی، از اسهتناد  اند و بر تاریخی بودن آن ته

ههای  نشینی زنان از جریانات اجتماعی و منع حمور آنهان از محهیت فقهی به آن در طر  عقب
 اند.  عمل و اجرایی، غافل نمانده
كه مهی بنا بر این، با بررسی شبکه گهر  ههیچ قهومی رسهتگار نمهی»گویهد:  اسناد روایتی  شهوند، ا

كم زنی بسسارند ، و با توجه به ناقل غیرقابل تردید آن ابو بکره صهحابی، «سرنوشت خود را به حا
)سهال مهر  ابهو  60تها سهال ههای پایهانی خالفهت علهی رواج این حدیث باید زمانی بهین سهال

گفتهه 58یها  57شاید این داستان بعد از مر  عایشه )سهال بکره( و یا از آن به بعد باشد و نیز   )
گسهترش مهی گهر چنهین سهخنی در طعهن عایشهه  مانهده اصهحاب  یافهت، بهاقی شده استن زیهرا ا
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 تابیدند.  جمل آن را بر نمی
ای طبرانههی از جههابر بههن سههمره نیههز بهها حمههور عبههد الههرحمن بههن  روایههت منفههرد و طریهه  شههیرجه
در این حدیث، بسیار متهخر از روایت ابو بکهره برسهاخته شهده  جبله و احتمال واضع بودن وی

كه عبد الرحمن بعد از ابو عوانه )م ق( در این سند قرار دارد، شهاید تهاریخ 176است و از آن جا 
 پیدایش این روایت منفرد، ربع آخر قرن دوم یا ابتدای قرن سوم در بصره باشد. 

گردد.  و میگذاری پیشنهادی بوده است  البته این تاریخ  تواند قبل یا بعد از آن نیز تصور 
 متن لیتحل اساس بری گذار خیتار. ب

كنههون جهههت بررسههی مههتن حههدیث، بههار دیگههر، آن را از  ذكههر نمههوده، مههورد  صههحیح البخههاریا
 دهیم.  تحلیل قرار می

كسری كتاب النبی الی  كتاب م ازی، باب   آورده است: 34بخاری ذیل 
بو ره، ق ال  لُ د  فع آ اهّلل بوام ! َسعل ا م م ری  ل    ع م ا  حدثها عثماف ب م اهغ .     

م  َ فاقاَ  َ مع   ش، ق  ال  ِل  ا با     اهّلل ك  دُ  اف ال    بای  حاُ الج ای  ام    َ، بع  د م  ا 
كس  نی، ق  ال   ری   ل اهّلل ل  م یفا  ح ق  وم ول   وا »اف  اه  َ الف  ار  ق  د ماو  وا عا  هیش به    
 «   امرهش امرأة

كتب روایی، شکلی س كلیه  كه دو مممون ثابهت را تکهرار این حدیث در  اده و صریح دارد 
 اند.  كنند و با ایجاد مممونی مركب هدف خاصی را دنبال نموده می

یههداد  الهه . راوی حههدیثی را نقههل مههی كههه پشههتوانه تههاریخی دارد و مفهههومی را بههه یههک رو كنههد 
 زند.  تاریخی پیوند می

 كند.  ایسه و منطب  میب. راوی شرایت تاریخی پیش روی خود را با حادثه پیشین مق
كههه از انجههام امههری سههخت  ج. خاتمههه ایههن روایههت، برداشههت صههریح و بههه موقههع راوی اسههت 

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

كهه  تماعی هر دو ممهمون، روایهت مردانهههای فرهنگی و اج این روایت، با وی گی ای اسهت 
گفتههار و سیاسههت عملههی راوی را آشههکار مههی سههازد. نیههز داسههتانی از یههک بازتههاب اجتمههاعی  طههرز 

كه به نظر می كه در یک موقعیت اجتماعی نقهش حاشهیه است  ای داشهته و حاضهر  رسد فردی 
كوتاهی از  گزارش  كه جذب شرایت جدید )فتنه( شود، با طر   كهه شهاید  _یک واقعه دور نبوده 

                                                      
 . 136ص ،5ج ،یالبخار حیصح. 34
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گذشته است و تا آن روز از زبان هیچ صحابی دیگهری نقهل نگردیهده  نزدیک سی سال از آن می
آیهد و خهود  كند و در سهلک مقبهوالن اجتمهاعی آن جامعهه درمهی موقعیت بهور پیدا می _است 

گوشه نقطه قوتی برای راوی می كه     كند. نشینی خود را توجیه و حتی تقدیر می گردد 
گهاهی از جزئیهات زنهدگی و آداب  گویا میل سیری ناپذیر مسلمانان در دهه های بعهد بهرای آ

و حمور پررنگ صحابه و بیان پیاپی سهلوک پیهامبر از زبهان ایشهان، چنهان فرصهت  پیامبر
كسی به منظور تهیید رفتارهای اجتماعی خهویش، بها بیهان خهاطراتی از  كه هر  را آماده نموده بود 

ردهای نه چندان قابل توجیه خود را ماهیتی قدسی بدهد و جامعه تشنه بهه ایهن پیامبر، عملک
 خاطرات را نیز سیراب نماید. 

كنههیم طیالسههی  بههر طبهه  زمههان تههدوین ایههن حههدیث، در اسههناد ُنههه گههر فههر   گانههه ایههن مقالههه، ا
كثیهر )م204)م كهرده باشهد تها ابهن    كهه متعله _ق( 774ق( این روایت را در اواخر قرن دوم ثبت 

كهه یها نقهل روایهت و یها  _به قرن هشتم است  باید این روایت ششصد سال طی شرایت مختلفهی 
گردیده باشدن اما در طی این شش قهرن فقهت در ممهمون  مستند فقهی بوده، دچار ت ییر الفاظ 

كه آیا این نقهل فقهت كشمکشی وجود داشته  یهک بیهان تهاریخی اسهت یها   درونی روایت، همواره 
 است؟حامل حکم شرعی 

كه روایهت را در بهاب 303سنت، نسایی )م به طور مشخص، در اهل كسی است  ق( اولین 
كرده استن«النهی عن استعمال النسام فی الحکم» یعنی این روایت، از ابتدای  35، استخدام 

كهه پهیش  _قرن چهارم، از جایگاه تاریخی خود  كتب طیالسی، احمد، بخاری و ترمذی  كه در 
سمت مبهانی فقههی سهوق داده شهده اسهت و بهه همهین ترتیهب، در شهیعه نیهز  به _اند  از آن بوده

كهار  الخالفشیخ طوسی در  كه روایت را در جایگاه فقههی بهه  )قرن چهارم( اولین منبعی است 
  36گرفته است.

گسهترده كهه حهدیث لهن یفلهح بهه طهور  ای در جایگهاه فقههی تحهت  پ  از ایشان بوده اسهت 
 حکومت زنان، تثبیت شده است. عناوین عدم قماوت و امامت و 

گاهی تاریخی نیز هست و آن، جانشین  از طرف دیگر، مممون روایت، بیان شهدن  گر یک آ
كسرای ایران بر مسند سهلطنت اسهت. آیها ایهن امهر مهی توانهد تالزمهی بها زمهان اسهالم آوردن  دختر 

ش از زبهان پیهامبر توانهد ایهن سهخن را خهود راوی داشته باشد؟ به عبارت دیگهر، آیها ابهو بکهره مهی
كه وی در فتح طائ  و در سال كند، حال آن  های آخر عمر پیامبر ایمهان آورده اسهت؟ آیها  نقل 

                                                      
 .  213ص ،6ج ،یالنسائ ننس. 35

 .  213ص ،6ج ،الخالف. 36
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گسههیختگی  كههه موجههب از هههم  منههابع تههاریخی بههر حمههور یههک ملکههه در ایههران شههاهدی دارنههد 
كشانده باشد؟   مملکت شده باشد و امر مردمانش را به تباهی 

كه بعد از مر  خسرو پرویهز پادشهاه ایهران، جامعهه ایهران گر آن است  حقیقت تاریخی، بیان
ها فهای  آینهد  با اغتشاشات شدید اجتماعی مواجه شد و جانشینان او نتوانستند بر این بحران

كشهور ایهران، ایهن سلسهله  تا آن كهه در زمهان آخهرین پادشهاه ساسهانی بها حملهه مسهلمانان بهه  جا 
گردید و اعراب مسلمان بر ت گردیدنهدن امها بها وجهود پادشاهی منقر   مهام قلمهرو ایشهان مسهلت 

 _انهد  كهه از قمها زن بهوده _گیر در حکومت ساسانی، دو تن از پادشاهان ایشان  این بحران نف 
كنتههرل و  برخههی نابسهامانی _انهد  كهه بههر مسههند حکومهت بههوده _انههد در مهدت انههدكی  توانسهته ههها را 

كتهب تهاریخی ثبهت اصال  نموده و نهام خهود را بهه عنهوان پادشهاهان خهو ش نهام ایهن دوران، در 
 اند.  دخت بوده دخت و آزرمی های پوران نمایند. اینان دو ملکه به نام

 نویسد:  طبری می
پورانههدخت، نخسههتین ملکههه ساسههانی، دختههر خسههرو دوم، خسههروپرویز )پادشههاهی 

  37م( بود.628 -590
ین پادشهههاه امههه وی بیسهههت و ششهههمین، و بههها احتسهههاب شهههاهان چنهههد روزه ساسهههانی، سهههی

كشههور آسهیایی پادشههاهی 631تها  629كههه از سهال  38ساسهانی ایهران بههوده اسهت م، بههر بهیش از ده 
  39كرده است.

انهههد. آنهههها  داسهههتان مهههؤرخین در حسهههن سهههلوک و تهههدبیر و مملکهههت داری پورانهههدخت ههههم
 نویسند:  می

كههرد. كمههال عقههل، تههدبیر، عههدالت و  40او عههدل را بنیههاد نهههاد و بههه نیکههی رفتههار  و بههه 
 42كه تا آن روزگار ك  ندیده بود. 41نصاف شهره بودا

كهههههه  43سهههههیرت نیکهههههو،  تههههههل  رعیهههههت و پیهههههروز بهههههودن سهههههساهیانش بهههههه ههههههر جههههها 
                                                      

 . 784ص ،2ج ،یالطبر خیتار. 37

 . 648ص ،باستان شرق و رانیا. 38

 . 623ص ،1ج ،رانیای اجتماع خیتار. 39

 ،عربهههها و انیهههرانیا خیتهههار ن846 و782ص ،2ج ،یطبهههر خیتهههار ن134ص ،5ج ،کامهههلال ن846ص ،2ج ،یبلعمههه خیتهههار .40
 ...  و 409ص

 .  252ص ،1ج ،ریالس بیحب خیتار. 41

 . 125ص ،دهیگز خیتار ن54ص ،خیالتوار نظام. 42

 . 223ص ،1ج ،االمم تجارب. 43
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كرده بود. 44فرستاده می  45او را اعقل و افمل خاندان ساسانی 
كثر مورخان  گفته شده است. 630و  629سال حکومت وی بنا بر تصریح ا  46م، 

ین سههال حیههات پیههامبر و همزمههان بهها رحلههت رسههول بنهها بههر ایههن، سههلطنت او معاصههر بهها آخههر
و  48ههای سهلطنت او را معاصهر بها خالفهت ابهو بکهر برخی منابع نیز سهال 47بوده است. خدا

 اند.  دانسته 49اوایل خالفت عمر
تر خسرو پرویهز را بهه  بعد از مر  پوراندخت، بار دیگر مردم فارس ممطر شدند و دختر بزر 

  51اند. مدت سلطنت او را چهار ماه و شش ماه بیشتر ندانسته 50اتفاق آرا بر تخت نشاندند.
گسهترش عهدل و داد او نیهز بهه فراوانهی  در حسن عقل سلوک و تدبیر و روش مملکهت داری، 

گفتههه شههده اسههت. كههه: پادشههاه، چههه زن باشههد چههه مههرد، بایههد  52سههخن  گفتههه معههروف او  ایههن 
كند، نشان از تیز   53هوشی و دانایی وی دارد. سرزمینش را نگه دارد و به داد رفتار 

گزارش دو _ انهد  مورخان مسهلمان آن را روایهت نمهوده ،كه بیشتر _های تاریخی  بر مبنای این 
 نکته در بحث تاریخی این روایت قابل رمزگشایی است. 

گر زمان سلطنت پوران دخت )ملکه اول( معاصر ابو بکهر و اوایهل خالفهت عمهر باشهد، نقهل  ا
گر زمان سلطنت ملکه، معاصر رسول خهدا این حدیث از پیامبر  جز وضع نیست. و ا
كهه شهیعه و سهنی  باشد، رسول خدا گفتهه، در حهالی  منافی با روشی و مشهی ملکهه سهخن 

بهه ایهن سهخناِن م هایر بها  اند و لهذا مهتهٌم  بکره نداشته نقل دیگری در این خصوص از غیر از ابی 
 بکره نیست.  حقیقت تاریخی، جز ابی 

                                                      
 . 101ص ،االخبار نیز. 44

 . 355ص ،یثعالب شاهنامه. 45

ی قهیتطب خیتهار ن386ص ،8ج ،خیتهار دانشهنامه ن623ص ،1ج ،رانیهای اجتمهاع خیهتار ن467ص ،باستان شرق و رانیا. 46
 . 26ص ،یخیتاری ها یبررس ن72ص ،رانیا

 . 25ص ،خیالتوار فهرس ن846ص ،2ج ،یبلعم خیتار. 47

 .  144ص ،الطوال اخبار. 48

 . 386ص ،1ج ،خیتار دانشنامه. 49

 . 355ص ،یثعالب شاهنامه ن254ص ،االنساب مجمع. 50

كابر خیتواری ف االلبابی اول روضن: ماه چهار. 51  848ص ،2ج ،یبلعمه خیتار ن25ص ،دهیگز خیتار ن67ص ،االنساب و اال
 . 225ص ،5ج ن،یالنها ن784ص ،2ج ،یالطبر خیتار :ماه شش و

كابر خیتواری ف االلبابی اول روضن. 52  مجمهع ن125ص ،دهیهگز خیتار ن848ص ،2ج ،یالطبر خیتار ن67ص ،االنساب و اال
 ن355ص ،یثعهالب شهاهنامه ن102ص ،ذههب مهن اخبهاری ف الذهب شذرات ن54ص ،خیالتوار نظام ن252ص ،االنساب

 .105ص ،رانیا كامل خیتار
 .  21ص ،پوراندختی پادشاهی شناس سکه و خیتار. 53
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بکهههره پرداختهههه،   تحلیهههِل مهههتن الزم اسهههت، انهههدكی بهههه شخصهههیت تهههاریخی ابهههی در انتههههای
كنیم. ینظریات شارحان و رجال  ون را دربار  وی بازنمایی 

كنیه نفیع بن مسروق یا مسرو  می رجال مهادر وی سهمیه بهوده  54دانند. شناسان ابو بکره را 
یاد بن ابیه )یا ابو سفیان( است.   55و او برادر مادری ز

ائ  بههرده بههوده و در جریههان فههتح طهائ  اسههالم آورده و بههه دسههت پیههامبر آزاد شههده وی در طه
 57جا مقیم شده است. او پ  از فتح بصره در آن 56است.

كنههاره گرفهت و در دلیههل  كنههاره  گهروه،  گفههت از  ابهو بکههره در جنهگ جمههل از هههر دو  گیهری خههود 
كه فرمود:   پیامبر شنیده است 

وا امرهش امرأة     58لم یفاح قوم و ل 

گههر حقیقههت داشههت، بایههد در ایههن حادثههه از زبههان علههی كههه ا شههدن در  شههنیده می سههخنی 
كهه علههی گفتهه شههده هنگههامی  كههه  گردیهد، ابههو بکههره را  حهالی  بعههد از جنهگ جمههل وارد بصههره 

گفهت:  گذاشهت و  دیده و به او فرمود: نشستی و منتظر نتیجه ماندی؟ ابو بکره دست بهه سهینه 
گههر چههه ع را  امهها در جنههگ صههفین نیههز علههی 59لههی عههذر او را پههذیرفت،دردی آشههکار دارم و 

 60همراهی نکرد.
گویها شخصهیتی غیرجنجههالی و عافیهت كههه  طلههب  از شهیوه زنهدگی و سههخنان وی برمهی آیهد 

گاهی را مالحظهه  توانیم در وجود او شخصیتی ناپایدار، شناور و نیازمند به تکیه بوده است. می
گهههرایش بهههه قهههدرت كهههه  ههههای اجتمهههاعی از  مهههذهبی و انزواطلبهههی در فتنههههههههای سیاسهههی و  كنهههیم 

 های آن است. او قدرت خود را نه در حمله، بلکه در دفار نشان داده است.  بارقه
گونه نسخه كننده بنا بر این، حادثه جمل نقش تعیین های خصمانه علیهه  ای در تولید این 

گر چه در منابع، عایشه تنزیه شده و به خاطر توب ه از این عمل، جایگاه خود زنان داشته استن 
شدن احساسهات ضهد زنهان در  را باز یافته است، ولی این حركت اجتماعی موجب برانگیخته

كوفه شده است.   بصره و 
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ستیزانه در آن ایام، یعنی نیمه دوم قهرن اول  دهنده دیدگاه زن انعکاس ݨݨݨ  رواج این نور روایات
یادی در این دوران رشد یاف كه همگی موقعیت زنهان را تنهزل مهیاست. اقوال بسیار ز دههد یها  ته 

گسترش این نقد اجتماعی در نیمه دوم قرن اول، زمهان  برای تنزل دادن آن طراحی شده است. 
 سازد.  پیشنهادی ورود حدیث لن یفلح را آشکارتر می

ههای شصهت هجهری بهه بعهد  گهذاری ایهن حهدیث دو بهاره همهان سهال پیشنهاد ما در تهاریخ
یهه بههر _ههای آخههر عمهر وی  رسههد در سهال اول( اسهت. بههه نظهر مهی)نیمهه دوم قهرن  كهه بهها غلبهه معاو

حتی در قامت جنگ داخلی جمل مورد توجهه  های اسالمی، توجیه مقابله با علی سرزمین
گرفتههههه اسههههت  او از سههههویی دامههههن خههههود را از طههههرفین بركشههههیده و از سههههوی دیگههههر، چهههههره  _قههههرار 

كه اندک معارضهك جویی را به ره می  طلب و عافیت صلح ای را با هیچ حکومتی رقم نزند  شد 
كارنامه خود ثبت ننماید.  و پیکار با هیچ خلیفه  ای را در 

 متن و اسناد لیتحل اساس بری گذار خیتار. ج
گر چهه ممهمون اصهلی و پیهام  كتب روایی دچار ت ییراتی شده استن  الفاظ این روایت در 

ایههن اخههتالف الفههاظ بههر اسههاس زمههان تههدوین در سههره مخههدوش نکههرده اسههت.  روایههت را نیههز یههک
 گانه مقاله قابل توجه است.  اسناد ُنه

ت ییههههر الفههههاظ در مسههههندهای طیالسههههی و احمههههد )از حلقههههه مشههههترک فرعههههی عینیههههن ابههههن 
 الرحمن(:عبد

 یلی  ←َوّلوا  ← ما افلح اسندوا ←لم یفلح 
 امرهم الی امرأة  ← امرهم امرأة

كثیهر )از حلقهه ت ییر الفاظ در سند بخاری، تر كم، ب هوی و ابهن  مهذی، نسهایی، بیهقهی، حها
 مشترک فرعی حسن بصری(:

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

كههه هههر دو بههر زمههان ماضههی منفههی داللههت  _« مهها افلههح»بههه « لههم یفلههح»ت ییههر الفههاظ حههدیث از 
كهه  _« الیفلهح»و  _كنهد  كه بر نفی ابد داللت می _« لن یفلح»ه در نقل حسن بصری ب _كنند  می

 تری در نفی را پیموده است.  روند قاطع _بر استمرار داللت دارد 
كلمه  هم اشهاره بهه تقویهت « ملکهت»و « تماسهک»، «یلهی»، «وّلهوا»بهه « اسهندوا»چنین، ت ییر 

گههر چههه حلقههه مشههترک ف كلمههه از قههرن سههوم تهها قههرن هشههتم دارد.  رعههی هههر دو دسههته )عیینههه و ایههن 
 اند، ولی روند رو به رشدی را در تحّکم در امر عدم حکمرانی زنان پیموده است.  حسن( بوده
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ج قوم هلکی  بررسی روایت یخر
كه از پیامبر گرفته  و ابو بکره بهه  در سمت چپ شبکه اسناد، تک ردیفی از راویان قرار 

كشیده شده است. بر خالف موارد پیشین، ا یهن ردیه  تها راوی چههارم منفهرد بهوده و راوی باال 
 چهارم، یعنی ابو نعیم، حلقه مشترک آن است. 

كامل حدیث:  متن 
م َ  ق ال   عم ا   بوره قال  قغَ ل ُ  م ا میهع ک أُت َو  ف قاَا   ع   بص غرَک ی وم الج

ه!»یُ ل   َسع  ری ل اهّلل نج قوم هاو  ُتیفاح ف قائدهش امرأة قائدهش ؤ الج  «  ْحخ
كثیر در این  از طریه  هفهت راوی، از ابهو بکهره و ابهن جهوزی  61البداین و النهاینحدیث را ابن 

 اند.  با ده راوی از ابی بکره نقل نموده 62الموضوعاتدر 
لسهههان ابهههن حجهههر در  64،مجمهههع الزوائهههدهیثمهههی در  63،دالئهههل النبهههوةچنهههین، بیهقهههی در  ههههم
انهد و برخهی  با حدیث لن یفلح آوردهسان  این حدیث را مساوی و هم 66فتح الباریو  65المیزان

كه محتوای حدیث بها حهدیث لهن یفلهح درسهت اند. از آن دیگر قرار داده آنها را شاهد بر یک  ݨݨݨ  جا 
سان است، نقل به ممهمون و عبهارت ُاخهرای حهدیث لهن یفلهح اسهت و مها آن را در شهبکه  یک

گهر  اسناد، در عر  حدیث لن یفلح قرار داده و بررسی می چهه صهاحبان سهند، یعنهی نماییم. 
كثیر این حدیث را منکر جدات  و ابن جوزی آن را از موضوعات دانسته است و رجال سند  67ابن 

ولهی بیهقهی و ابهن حجهر  69انهد، و افرادی چون هیثمی آن را متهروک دانسهته 68را تمعی  نموده،
كرده این حدیث و حدیث لن یفلح را شاهد یک  اند.  دیگر دانسته و آن را نقل 

گههر یم، ابههو بکههره خاسههتگاه اصههلی ایههن  ا كنههار بگههذار یههان ایههن حههدیث را  حتههی تمههعی  راو
كهه پیهام قطعهی بهرای عهدم شهركت در جنهگ جمهل را بهه نقهادان ارسهال  گفتمان استن سخنی 

كرده است.   نموده و خویشتن را تنزیه 
كلیهههد واژه اصهههلی ههههر دو   اشهههتراک الفهههاظ ایهههن دو حهههدیث در واژگهههان: فلهههح، قائهههد، امهههرأة، 
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 یث است. حد
یههان متهههخرتر و یهها حلقههه گههر بههه هههر دلیلههی راو هههای مشههترک فرعههی مههتهم بههه جعههل و وضههع و  ا

گاهانهه از ناحیهه شخصهیتی  تدلی  و ضع  و... باشند، امها ممهمون اصهلی ایهن احادیهث، آ
گردیده استن زیرا یک متقدم گهواهی  تر بیان  گفتارهها بهه وجهود تقالیهی  سانی متن و معنای این 
كهه یه می ک شخصهیت صهحابی، در بحهران فتنهه، سهمت و سهوی اندیشهه خهود را پنههان دهند 

طلبهی خهویش و فشهار افکهار  داشته، به یکهی از طهرفین نهزار نسیوسهته اسهت و در جبهران عافیهت
كههه ایههن توجیههه  عمههومی جامعههه، مجبههور بههه پاسههخ  گههویی شههده اسههت و چههه دلیلههی بهتههر از آن 

 طلبهان  باز خهورد سهخن او بهه نقهد جنهگ و جنهگ تقویت نموده و را با نقل روایتی از پیامبر
گههردد و شههنوندگان روی از راوی برداشههته بههه جهههت دیگههری  و در زمههره ایشههان رهبههر مؤنثشههان بههاز 

كنند.   نگاه 
كه داستان مفصل ابو بکره برای طبقهات بعهدی روایهت،  از این مالحظات می یافت  توان در

كه آنان به جعل و وضع این یده و آن را به ابو بکره  هیچ حاصلی نداشته است  گفتار دست یاز
بچسبانند و  _كه صحابی غریبی در بین صحابیان پرنام و نشان و مقبول آن زمان بوده است  _

كسی جز ابو بکره صادر نگردیده است.  كنند و این سخن از   نتیجه پرباری برای خود حاصل 
)سهال  58ا بعهد از سهال تهوان تهاریخ احتمهالی حهدیث ر بر اساس تحلیل مهتن و اسهناد، مهی

گهویی بهه عهدم مشهاركت در آن تها  وفات عایشه( دانستن زیرا شاید بعد از جنهگ جمهل، پاسهخ
بعهد از مهر  عایشهه نیهز ادامههه داشهته اسهت و بعهد از مهر  عایشههه جهرأت طهر  ایهن روایههت در او 

 پدید آمده است. 

گرد  كهههه ایهههن احادیهههث، بههها توجهههه بهههه حسهههن بصهههری بهههه عنهههوان شههها وی و محتمهههل اسهههت 
كه تنها ناقلین حدیث لن یفلهح از ابهو بکهره هسهتند  _عبدالرحمن بن جوشن به عنوان داماد او 

گردیده باشد.  _  شاید بعد از مر  وی طر  
كه ابو بکهره فقهت طرسد این روایت یک نقل محتا در احتمال دوم، به نظر می انه بوده است 

دامهاد و منسهوب بهه خهانواده خهود برای حسن بصری بهه عنهوان یهک دوسهت و عیینهه بهه عنهوان 
كههرده اسههت. او در دوران زنههدگی خههو یههش بههرای فههرو ن لتیههدن در فتنههه بسههیار تههالش نمههوده  نقههل 
اسهههت و در توجیهههه ایهههن عملکهههرد خهههویش سهههخنان مختلفهههی داشهههته اسهههت و تهههالش نمههههوده 
بازمانههدگان خههود را از ننههگ ترسههو بههودن خههویش برهانههد و لههذا خویشههان او بههیش از پههیش ناقههل 

كسهی، بازمانههدگان بههه نقهل محاسههن وی همههت  انهد. از آن حادیهث فتنههها كههه بعهد از مههر  هههر  جهها 
دارنهههد، بهههه توجیهههه عملکردههههای زنهههدگانی وی  گمارنهههد و شههههن او را بهههیش از پهههیش پهههاس می می
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نماینهد. ایهن روایهت نیهز در توجیهه  پرداخته، زوایای تاریک زندگی او را برای تنزیه وی توجیهه می
ره و با یهادكرد از سهخنان خهود او آورده شهده تها بهه مقهام صهحابی وی آسهیبی وارد عملکرد ابو بک

گههذاری پیشههنهادی اسههت و  تههر اسههت. ایههن تههاریخ نگههردد. لههذا تههاریخ نیمههه دوم قههرن اول محتمههل
گهرددن امها آن مهی گفهت، ایههن  تهوان در ایهن بهاره قهاطع چهه می توانهد تهاریخ دیگهری نیهز پیشهنهاد  تهر 

كه با اضطرابات  موجود در متن و ضع  سند ایهن روایهت، و عهدم سهازگاری آن بها آیهات است 
 منسوب نمود.  توان این سخن را به پیامبر قرآن و نیز شواهد تاریخی نمی

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

 است. 

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

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

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

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

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. 

سههنت و شههیعه، در قههرن چهههارم بههوده و پههیش از آن  ورود ایههن روایههت بههه منههابع فقهههی اهههل_ 
گاه تفسیری بوده است.  سره یک  نقلی تاریخی و 

سهنت حمهوری پررنهگ دارد و در منهابع شهیعی بهه نقهل از منهابع  این روایت در منهابع اههل_ 
گرفته است.  اهل  سنت مورد استناد فقهی در مذمت زنان قرار 

گسترش آن، بعد از مر  عایشه و  تاریخ_  گذاری پیشنهادی این روایت نیمه دوم قرن اول و 
 د از مر  خود ابو بکره است. یا بع

 کتابنامه
، احمهد بهن داود بهن قتیبههه دینهوری، ترجمهه: محمهود مههدوی دام هانی، تهههران: اخبهار الطهوال _

 ش. 1382نشر نی، 
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 ق. 1405، محمد ناصر االلبانی، بیروت: المکتب االسالمی، اروام ال لیل _

بیههروت: دار الجبههل، ، یوسهه  بههن عبههداهلل ابههن عبههد البههر، االسههتیعاب فههی معرفههن االصههحاب _
 ق. 1422

، شههاب الهدین احمهد بهن علهی بهن حجهر عسهقالنی، بیهروت: دار االصابن فی تمییز الصهحابن  _
 ق. 1415الکتب العلمین، 

كریسههتن سههن، ترجمههه: رشههید یاسههمی، تهههران: نشههر دنیههای ایرانیههان در زمههان ساسههانیان _ ، آرتههور 
 ش. 1368كتاب، 

 ق. 1402: دار احیام التراث العربی، ، محمد باقر مجلسی، بیروتبحار االنوار _

كثیر، بیروت: دار احیام التراث العربی، البداین و النهاین _  ق. 1408، اسماعیل بن 

 ق. 1407، محمد بن احمد بن عثمان ذهبی، بیروت: دار الکتاب العربی، تاریخ االسالم _

 ش. 1382، مرتمی راوندی، تهران: انتشارات نگاه، تاریخ اجتماعی ایران _

یهاب خهویی، هها در زمهان ساسهانیان یخ ایرانیهان و عهربتار _ ، تئهودور نولدكهه، ترجمهه: عبهاس زر
 ش.1378تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

كشورهای جهان _  ش. 1384، عزیز اهلل بیات، تهران: نشر امیركبیر، تاریخ تطبیقی ایران با 

 تا.  واند میر، تهران: نشر خیام، بی، غیاث الدین بن همام الدین ختاریخ حبیب السیر _

، محمههد بههن خاونههد شهههاه بههن محمههد میههر خوانههد، تهههران: نشههر اسهههاطیر، تههاریخ روضههن الصههفا _
 ش. 1380

، محمهههد بهههن جریهههر طبهههری، ترجمهههه: ابوالقاسهههم پاینهههده، تههههران: نشهههر اسهههاطیر، تهههاریخ طبهههری _
 ش.1375

كامههل ایههران _ ، تهههران: نشههر افسههون، ، سههر جههان ملکههم، ترجمههه: میههرزا اسههماعیل حیههرتتههاریخ 
 ش. 1380

كامههل بههزر  اسهالم و ایههران _ ، عههز الههدین علهی بههن محمههد بههن اثیهر جههزری، ترجمههه: عبههاس تهاریخ 
 ش. 1371خلیلی و ابو القاسم حالت، تهران: مؤسسه مطبوعات علمی، 

گزیده _ كبیر، تاریخ   ش. 1362، حمداهلل مستوفی، تهران: نشر امیر 

محقههه  و مصهههحح: محمهههد روشهههن، تههههران: سهههروش،  ، ابهههو علهههی بلعمهههی،تهههاریخ نامهههه طبهههری _
 ش. 1378

، احمههد بههن علههی بههن مسههکویه، ترجمههه: ابوالقاسههم امههامی و علههی نقههی منههزوی، تجههارب االمههم _
 ش. 1376تهران: سروش، 
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 تا.  ، ابن ابی حاتم رازی، بیروت: دار الفکر، بیتفسیر القرآن الکریم _

قالنی، بیههروت: دار الفکههر، ، شهههاب الههدین احمههد بههن علههی بههن حجههر عسههتهههذیب التهههذیب _
 ق. 1404

، یوس  مزی، تحقی : بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسهن تهذیب الکمال فی اسمام الرجال _
 ق. 1406الرسالن، 

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

بیهههروت: دار احیهههام التهههراث العربهههی، ، عبهههدالرحمن بهههن ابهههی حهههاتم رازی، الجهههر  و التعهههدیل _
 ق. 1371

 ق. 1409، قطب الدین راوندی، قم: مؤسسن االمام المهدی، الخرائج و الجرائح _

 ش. 1388، فروت پارسا، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرام، حدیث از نگاه خاورشناسان _

كوشههش و ویههرایش:ههها و سههیر تطههور حههدیث اسههالمی خواسههتگاه _ مرتمههی  ، هارالههد موتسههکی، بههه 
 ش. 1381كریمی نیا، قم: دار الحدیث، 

 تا.  ، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، قم: مؤسسن النشر االسالمی، بیالخالف _

 ش. 1387، محمود طلوعی، تهران: نشر علم، دانشنامه تاریخ _

، احمهد بهن حسهین بیهقهی، بیهروت: دار الکتهب دالیل النبوة و معرفن احوال صهاحب الشهریعن _
 . ق1405العلمیه، 

كابر و االنساب _ كتروضن اولی االلباب فی تواریخ اال ، تههران: نشهر انجمهن ی، داود بن محمد بنها
 ش. 1348آثار ملی، 

 ق. 1410، سلیمان بن االشعث ابی داود، بیروت: دار الفکر، سنن ابی داود _

 ق. 1403، محمد بن عیسی ترمذی، بیروت: دار الفکر، سنن الترمذی _

 ق. 1417بیروت: دار الکتب العلمیه،  سنن، علی بن عمر دارقطنی، _

 تا.  ، احمد بن حسین بیهقی، بیروت: دار الفکر، بیسنن الکبری _

 ق. 1348، احمد بن شعیب نسایی، بیروت: دار الفکر، سنن النسائی _

، سهههلیمان بههههن اشهههعث سجسهههتانی، مکهههه مکرمهههه: مکتبههههن دار سهههؤاالت اآلجهههری البهههی داود _
 ق. 1418االستقامه، 

ابو منصور محمد بن عبد الملک ثعالبی، ترجمه: محمود ههدایت، تههران:  ،شاهنامه ثعالبی _
 ش. 1384نشر اساطیر، 
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، ابههو الفههال  بههن عمههاد عبههد الحههی، بیههروت: دار احیههام شههذرات الههذهب فههی اخبههار مههن ذهههب _
 تا.  التراث العربی، بی

 ق. 1401، محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت: دار الفکر، صحیح البخاری _

 تا.  ، محمد بن ابی یعلی، بیروت: دار المعرفن، بیبلنطبقات الحنا _

 تا.  ، محمد بن سعد، بیروت: دار الصادر، بیطبقات الکبری _

 ق. 1405، احمد بن عمر دارقطنی، ریا : دار طیبه، العلل الواردة فی احادیث النبوین _

 . تا ، شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقالنی بیروت: دار الفکر، بیفتح الباری _

 م. 1956، احمد بن یحیی بالذری، قاهرة: مکتبن لجنن البیان العربی، فتو  البلدان _

، رضا قلی خان هدایت، ترجمهه: عبهد الحسهین نهوایی و میهر هاشهم محهدث، فهرس التواریخ _
 ش. 1373تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 ق. 1386جزری، بیروت: دار الصادر، ، عز الدین علی بن محمد بن اثیر الکامل فی التاریخ _

 ق. 1409، عبد اهلل بن عدی جرجانی، بیروت: دار الفکر، الکامل فی ضعفام الرجال _

، عهالم الهدین بهن حسهام الهدین متقهی هنهدی، مؤسسهن كنز العمال فهی سهنن االقهوال و االفعهال _
 ق. 1409الرسالن، 

یهروت: مؤسسهن االعلمهی ، شههاب الهدین احمهد بهن علهی بهن حجهر عسهقالنی بلسان المیهزان _
 ق. 1390للمطبوعات، 

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

 ش. 1381، تهران: امیركبیر،  ای ، محمد بن علی بن محمد شبانکارهمجمع االنساب _

مهههی، بیهههروت: دار الکتهههب العلمیهههه، ، علهههی بهههن ابهههی بکهههر هیثمجمهههع الزوائهههد و منبهههع الفوائهههد _
 ق. 1408

كم نیشابوری، بیروت: دار المعرفن، بیالمستدرک _  تا.  ، ابو عبدهلل حا

 تا.  ، احمد بن حنبل، بیروت: دار الصادر، بیمسند احمد _

 تا.  ، ابو سلیمان بن داود طیالسی، بیروت: دار المعرفن، بیمسند الطیالسی _

، محمهد بهن حبهان، دار الوفهام للطباعهن و النشهر و ام االقطارمشاهیر علمام االمصار و اعالم فقه _
یع،   ق. 1411التوز

 تا.  المصن ، عبدالرزاق صنعانی، ابوبکر، بی جا، بی _

 تا.  ، ب وی فّرام، بیروت: دار المعرفن، بیمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن _
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 ق. 1415، سلیمان بن احمد طبرانی، نشر دارالحرمین، معجم االوست _

 ق. 1405، احمد بن عبد اهلل عجلی، مدینه منوره: نشر مکتبن الدار، ن الثقاتمعرف _

، شهههاب الههدین احمههد بههن علههی بههن حجههر عسههقالنی، بیههروت: دار احیههام مقدمههه فههتح البههاری _
 ق. 1408التراث العربی، 

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

یلعی، قاهره: دار الحدیث، ب الراین تخریج احادیث الهدایننص _  ق. 1415، جمال الدین ز

، ناصهههرالدین بیمهههاوی، تههههران: نشهههر بنیهههاد موقوفهههات دكتهههر محمهههود افشهههار، نظهههام التهههواریخ _
 ش. 1382

، مجهههد الهههدین بهههن اثیهههر، قهههم: مؤسسهههن االسهههماعیلیان، النهایهههن فهههی غریهههب الحهههدیث و االثهههر  _
 ش. 1364

، عبهههد الحسههین امینهههی، تحقیههه : سهههید رامههی یهههوزبکی، مركهههز ال هههدیر حهههادیثهمالوضههاعون و ا _
 ق. 1420للدراسات االسالمیه، 

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




