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 «المکرماتدفن البنات من »نگرشی نو به حدیث 

 1پوران میرزایی
2نهله غروی نایینی

 

 چکیده
که هر پژوهش گىر را بىه سىؤال از صىحت صىدور روایىت  پدیدۀ جعل در روایات، آفتی است 

که با ابها  و یا دوربىودن یىب روایىت از یافتىه وامی های عقلىی  دارد و این مس له، هنگامی 
گر چه  تر جلوه می شود، بسیار پررنگ همراه می وقوع این پدیده امری انکارناشدنی نماید. ا

کىاری بىس  کىه اظهىار نظىر نهىایی در بىارۀ یىب روایىت  است، اما همواره باید توجىه داشىت 
کىه از جملىه آنهىا می تىوان بىه  دشوار و نیازمند طی مسیرهای پژوهشی و چندجانبىه اسىت 

کرد. حدیث  از جملىه « دفىن البنىات مىن المکرمىات»توجه به فضای صدور روایت اشاره 
که بیشىتر عالمىان بىه دلیىل ناهمىاهنگی محتىوای آن بىا یافتىه های دینىی و  احادیثی است 

کرده اند، ایىن پىژوهش بىا توجىه بىه وقىایع تىاریخی و فضىای  عقلی، به جعلی بودنش حکم 
در میىىىان « وأد»و « دفىىىن»صىىىدور حىىىدیث و نیىىىز توجىىىه بىىىه تفىىىاوت مفهىىىو  لغىىىوی واژگىىىان 

بعیىد عقیىدتی و عقلىی از محتىوای روایىت را زدوده زبانان، با اراته مفهىومی جدیىد، ت عرب
 است.
 دفن البنات، فضای صدور، حدیث مجعول. ها: کلیدواژه

 بیان مسئله
جعل حدیث از سوی واضعان، امری مسلم در تاریخ حدیث شیعه و اهل تسنن است؛ بىه 

که هیچ یب از عالمان فر گونه کننىد و همىین  قین وقوع چنین پدیدۀ نامبارکی را انکىار نمییای 
                                                   

 . عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث.1

 (.naeeni_n@modares.ac.ir. استاد دانشگاه تربیت مدرس )2
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مسىى له موجىىب شىىده اسىىت دانشىىیان حىىدیث در طىىول تىىاریخ، بخشىىی از تىىالش علمىىی خىىود را 
نمایند؛ اما وقوع این پدیده نباید موجب شىود « موضوع»های  صرف جداسازی و نمایاندن نقل

کانه مواجهىه شىود و  تا پژوهش کىه یىب گىر بىا حىدیث بىا نگىاهی شىکا کنىد  ایىن اصىل را فرامىوش 
کىىه عنىىوان  کىىه ظىىن و  بىىر آن اطىىال  می« حىىدیث»مىىتن، هنگىىامی  شىىود، نىىوعی خبىىر واحىىد اسىىت 

صادر شده باشد، مگر خالفش ثابت شود؛ یعنی اصالت بىر صىدور  رود از معصو  گمان می
که با دلیل محکم نقض شود )ظنی الصدور بودن خبر واحد(.   روایت است، مگر آن 

رو، الز  است در رّد یب حدیث و حکم به جعلی بودن آن تمىامی جوانىب سىنجیده از این 
کىىىه امىىىروز در نگىىىاه پژوهشىىىی  گىىىردد؛ آنچىىىه  شىىىود و همىىىه مسىىىیرهای علمىىىی در دسىىىترس، طىىىی 

کمتر مورد توجه قرار می کادمیب،  گیرد و با یافتن چند اشکال در فهم حىدیث، بیشىتر تمایىل  آ
کىه سىىیرۀ پیشىینیان مىىا خىىالف ایىن بىىوده اسىىت و در شىىود؛ حىىا بىه نقىىد و رّد آن مشىاهده می ل آن 

جىىای جىىىای آثىىىار ایشىىىان پایبنىىدی بىىىه دفىىىاع متعهدانىىىه از حىىىدیث تىىا جىىىای ممکىىىن، بىىىه چشىىىم 
کهىىن شىىیعه  کىه نمىىادی از عقىل _خىورد؛ بىىرای نمونىه، سىىید مرتضىىی  می گرایىىی در میىىان عالمىان 

ران میانه از خىود برجىای که اثری چشمگیر در شر  حدیث در دو _و یا عالمه مجلسی  _است 
در بسیاری از موارد، حتی پس از رّد یب حدیث با دالیل عقلی و نقلی باز هم جایی  _گذاشته 

کىه حتىی احادیىث  برای احتمال بر صدور آن بىاقی می گذارنىد. ایىن تعهىد چنىان محکىم اسىت 
کىىه در منىىابع اهىىل ت سىىنن بىىا غیىىر شىىیعی را نیىىز دربرگرفتىىه اسىىت؛ بىىرای مثىىال در تحلیىىل حىىدیثی 

از آن تعبیر شده است، سید مرتضی ابتدا بىا دالیىل « المیت یعذب ببکا  الحی علیه»عبارت 
کنىد و  عقلی و س س با استناد به قرآن و سایر روایات، بر بطالن و مردود بودن حدیث حکىم می

 دارد؛ اما در بیان نظىر خىود با تحلیل دقیِ  اشکال حدیث، نظر خویش را در رّد حدیث بیان می
گونه هىای  کند و بىا وجىود نبىود حىدیث در منىابع شىیعی و نیىز اشىکال ای محتاطانه عمل می به 

که بدان پرداخته، جایی هم برای احتمال بر صحت حدیث باقی می قابل مالحظه گذارد.  ای 
 گوید:  ایشان در اظهار نظر خود می

ننالل هننبه نألدصنن  إیل منن، یف ،أقهنن، إی  طمكنن ل طو رننرده و وال أننی منن  طی ررننرل منن، ظنن،هره خد
  3ر  ةه.

که بیان داشت، می س س، بر خالف نقد اولیه  فرماید: ای 
ك،ی صحیفحً، وجوه م  نصفأنعل.   و یك  ی ن د ر إی 

                                                   
 .173، صتنزیه االنبیا . 3
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گاه در مقا  تأویل و دفاع از حدیث، به نحوی سخن می گویا مدافع سرسخت  آن  که  گوید 
کسىی را  حدیث میآن است و چنان مستدل به بیان چهار وجه معنایی محتمل در  که  پردازد 

 ایىىن عملکىىرد عالمىىان، همىىان پایبنىىدی بىىه سىىفارش معصىىومان 4یىىارای رد بىىاور او نیسىىت.
کرده کىىه در روایىىات متعىىدد امىىر بىىه احتیىىاط در انکىىار روایىىت  کىىه بىىه  انىىد و هشىىدار داده اسىىت  انىىد 

کنار ننهیم؛ مبادا علىم مىا همىه جانبىه نباشىد و گاهانىه بىا  راحتی با چوب جعل، روایتی را به  ناآ
 5خارج شویم. انکار حدیث از دایره والیت خداوند متعال و یا اهل بیت

کىه از نگىاه بیشىتر  نگارش حاضر سعی دارد با این نگاه به تحلیىل یکىی از احىادیثی برخیىزد 
گرفته است و آن، روایت معروف  دفن البنات »عالمان در شمار مجعوالت و موضوعات جای 

که « من المکرمات پذیرش آن از سوی مخاطب با سؤال از چرایی مفهومش همراه است است 
کردن دختران»از این سخن، پدیدۀ شو   که آیا واقعًا مراد پیامبر عظیم الشان گور  « زنده به 

گر مراد این نیسىت پىس معنىای اراده شىده از حىدیث چیسىت؟ آیىا می تىوان معنىایی از  است؟ ا
که متفاوت از  کرد  کىردن دختىران زنده بىه»حدیث اراته  باشىد؟ یىا تنهىا راه درمىان اشىکال « گىور 

کثر عالمان و رد حدیث است؟   فهم این حدیث، همان عملکرد ا
 . توجىىىىه بىىىىه 2، «دفىىىىن». معناشناسىىىىی واژه 1ایىىىىن پىىىىژوهش بىىىىر مبنىىىىای تحلیىىىىل سىىىىه نکتىىىىه: 

کردن دختران»سنت  گور  گىزارش شىده و طىی 3در عرب، « زنده به  که در تاریخ  . فضا و سببی 
های مىذکور  صىادر شىده اسىت، در مقىا  پاسىخ بىه پرسىش این حدیث از پیامبر اعظىمآن، 

 برآمده است. 
کىىه در تحلیل کىىه صىىدور  هىىا و پاسىىخ شىىایان ذکىىر اسىىت  های اراتىىه شىىده، قصىىد ایىىن نیسىىت 

شناسىىی و  اثبىىات شىىود، بلکىىه مسىى له، بررسىىی میىىزان تىىأثیر توجىىه بىىه مفهو  روایىىت از پیىىامبر
ور و نیىز فضىای صىدور یىب مىتن، در برداشىت و بىازفهمی معاصىر از آن کاربرد واژه در عصر صد

کىاماًل بىا یافتىه که بىا یىب زاویىه دیىد،  کالمی  های عقلىی و نقلىی  است تا نشان داده شود چگونه 
                                                   

گفتىىه 43، ص2ایشىىان در االمىىالی، ج همىان.. 4 ؛ امىا تنهىىا بىىه بیىىان یىب وجىىه معنىىایی در دفىىاع از  نیىىز از ایىن حىىدیث سىىخن 
کرده  اند. حدیث بسنده 

که 5 کم أحد؛ فإنکم ال تىدرون لعلىه مىن الحى  فتکىذبوا ». روایات بسیاری متضمن این مفهو  هستند  ال تکذبوا بحدیث آتا
گفته:و در پاسخ به سؤال « ان فو  عرشه که  جعلت فداک! إن الرجل لیأتینا من قبلب، فیخبرنا عنب بالعظیم »راوی 

؟ قىال: «ألىیس عنىی یحىدثکم: »ان عبىد ، آمده است: قىال: فقىال أبىو«من األمر، فیضی  بذلب صدورنا حتی نکذبه
کىذبت »ل: قال: فقا«. ال»؟ قال: فقلت له: «فیقول للیل إنه نهار، و للنهار إنه لیل»قال: «. بلی»قلت:  رده إلینا؛ فإنب إن 

؛ بحار 120، 119، 112، 88، 87، ص27، جوساتل الشیعه؛ نیز ر.ک: 187و ص 186، ص2، جبحار األنوار« )فإنما تکذبنا
 (. 189، 187، 186، ص2االنوار، ج
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رسىىد و دیگىىر  اشىىکال و منطقىىی بىىه نظىىر  توانىىد بىىی نمایىىد، بىىا نگرشىىی متفىىاوت می ناسىىازگار می
 تبعیدی نداشته باشد.

 عه و سنیییت در منابع شمصدریابی روا

ترین منبع ذکىر  خورد و قدیمی در میان منابع متقد  شیعی اثری از این روایت به چشم نمی
کتاب  که در شمار منابع متىأخر جىای می بحار االنواراین روایت،  گیىرد و متعلى  بىه دورۀ  است 

اذعىىان بىىر میانىىه شىىیعی اسىىت. عالمىىه مجلسىىی بىىه نقىىل از اهىىل تسىىنن، وجىىود ایىىن حىىدیث را بىىا 
گىزارش می کتىىاب  جعلىی بىودنش  کىه پىىیش از ایشىان، در شىر  فارسىی  کنىد. شىىایان ذکىر اسىت 

از ایىن حىدیث  _نگاشىته شىده  6که توسم یکی از عالمان شىیعه در قىرن هفىتم _ شهاب االخبار
کتىاب، متقىد  کىه در نگاشىته یاد شده است. از این رو، این  های شىیعی از  ترین منبعىی اسىت 

 ترین  سىىخن بىىه میىىان آورده و بىىه تبىىع آن، قىىرن هفىىتم را بایىىد قىىدیمی« نىىات...دفىىن الب»حىىدیث 
کتىاب تىألی  قاضىی قضىاعی از  زمان نقل این حدیث در شىیعه دانسىت؛ امىا چىون اصىل ایىن 
کتىىاب اسىىت، نىىه  علمىىای شىىافعی اهىىل تسىىنن اسىىت و عىىالم شىىیعی در قىىرن هفىىتم، شىىار  ایىىن 

تسىىنن نىىامبرده شىىده و در زمىىرۀ منىىابع شىىیعی  مؤلىى  آن، از ایىىن رو، ایىىن منبىىع جىىز  منىىابع اهىىل
کتىاببحىار االنىوارنیامده اسىت. پىس از  رسىاتل فىی الدرایى  ، نهایى  الدرایىه، اربعىون حىدیثاً هىای  ، 

کىىه همىىه بىىه همىىان نقىىل  نیىىز ناقىىل ایىىن حدیث هىىای اسىىتاد مطهىىری یادداشىىتو  الحىىدیث  انىىد 
  7نظر دارند. بحار االنوار

یىاد « دفىن البنىات مىن المکرمىات»حدیث، فقىم بىا عبىارت  در تمامی منابع مذکور، از این
گىزارش  شده است و هیچ عبارتی پیشینی یا پسىینی و یىا نقلىی بىا الفىا  دیگىر از ایىن حىدیث، 

 نشده است.
کتىاب در میان نگاشته شىر  مسىند ابىو هىای  های اهل تسنن نیز، ایىن روایىت بىه ترتیىب، در 

کبیر، اوسىم  (، 150)  حنیفه ابىن عىدی  الکامىل (، 360طبرانىی )  لشىامیینمسىند ا ومعجم 
خطیىىىىب بغىىىىدادی  تىىىىاریخ بغىىىىداد (، 404قاضىىىىی قضىىىىاعی )  شىىىىهاب االخبىىىىار (، 365) 
کر )  تىاریخ مدینىه دمشى  (، 463ابىن عبىد البىر )  االسىتیعاب  (،412)   ( و 571ابىن عسىا

                                                   
کتاب ناقص6 کیسىت. همىین قىدر معلىو  نمىی  اسىت، . چون آغاز و انجا   کىه شىار   کىه وی شىی معلىو  مىی شىود   عی شىود 

شىهاب  شىر  فارسىیآورده اسىت )برگرفتىه از سىخن مصىحح:   ، آن را برشته تحریىر در690در ساِل  و اثنی عشری بوده،
 (.1، صاالخبار

های اسىتاد  یادداشىت؛ 62، ص2، جرسىاتل فىی درایى  الحىدیث؛ 317و  316، صنهای  الدرایى ؛ 147، صاربعون حدیثاً . 7
 .253، ص5، جمطهری
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گذشىىت 8 (597ابىىن جىىوزی )  الموضىىوعات گان آمىىده و از آن پىىس در منىىابع متىىأخر بىىه نقىىل از 
 9تکرار شده است.

گىزارش ایىىن حىدیث بىا یکىىدیگر هىم داسىىتان  بىر خىالف منىىابع شىیعی، منىابع اهىىل تسىنن در 
کىه بخىش مشىترک حىدیث )عبىارت دفىن البنىات مىن المکرمىات( در تمىامی  گر چىه  نیستند؛ ا

کثر منابع متقد  متن حدیث همراه با توضیحی پىیش از آن آمىده  نقل ها یکسان است، اما در ا
کوتاه است و بیان میکه در بی کر  شتر مواقع  که پیامبر ا گاهی از وفات دختىر  دارد  پس از آ
 شان رقیه، این عبارت را فرمودند:  گرامی

 یل نأافه رقیف  نمرطة  ثأ،ی ب   ان،یل قن،ل: ن أنی   دفن  نص ان،.  ن،  الا رسول ن 
 م  ننكرم،.. 

کىه وفىات ایشىان گاه مفصل و مبسوط، با ذکر ایىن  همزمىان بىا جنىگ بىدر اتفىا  افتىاد و  اما 
کر  که زید بن حار  مى ده فىتح و پیىروزی در جنىگ را  خبر آن، در حالی به پیامبر ا رسید 

 آورده بود، نقل شده است: برای آن حضرت
یفنی بن   _ریض ن   هن،  _إیل أیر و توفیفت  ن، خجج رسول ن  عوم وق ن  أنیر عنوم جن،ء ز

قن،ل:  _ریض ن   هنن،  _ی رقیفن    من  أنیر و نن،  نالا رسنول ن  ،رث  أشیفرًا  ، ففح ن 
 ن أی  ل دف  نص ا،. م  ننكرم،.. 

گزارش امىىا در منىىىابع متىىىأخر، قسىىمت گونىىىه حىىدیث حىىىذف شىىىده اسىىىت و  هىىىای پیشىىىین و 
همانند منابع شیعی، تنها بخش مشترک حدیث تکرار شده است. قطعًا ایىن حىذف و تقطیىع 

کىىه در ادامىه در بحىىث از فضىىای  در فهىم حىىدیث بیبخىش پیشىىینی حىىدیث  تىىأثیر نبىوده اسىىت 
 شود. صدور حدیث، به روشنی بدان پرداخته می

                                                   
کىىه  413، صحنیفىى شىر  مسىىند أبىىی . 8  تر  از نظىىر قىىدمت زمىىانی متقىىد  مسىىند ابىىی حنیفىه)توجىه بىىه ایىىن نکتىىه الز  اسىت 

 های متىىأخر اسىىت، امىىا در ایىىن مقىىال بىىه ایىىن دلیىىل نسىىبت   از سىىایر تألیفىىات اسىىت، ولىىی شىىر  آن در شىىمار نگاشىىته
کتب متقد  گىزارش از وجىود حىدیث بىه ترتیىب تى به سایر  کىه قصىد بىر   اریخی اسىت. از ایىن رو، تر محسوب شىده اسىت 

گزارش کتىىب تقىىدیم داده شىىده اسىىت(؛ مسىىند ابىىی حنیفىىهگىىر  ایىىن منبىىع بىىه عنىىوان   ، المعجىىم الکبیىىر، نسىىبت بىىه سىىایر 
 ، 2، جالکامىىىىىىىىىىل ؛325- 324، ص3، جمسىىىىىىىىىىند الشىىىىىىىىىىامیین؛ 372، ص2، جالمعجىىىىىىىىىىم األوسىىىىىىىىىىم؛ 290، ص11ج
، تاریخ مدین  دمش ؛ 1839، ص4تیعاب، جاالس؛ 271، ص5تاریخ بغداد، ج؛ 196، حدیث شهاب االخبار؛ 278ص
 .7، ص27ج

تىاریخ ؛ 309، ص1، جالآللىئ المصىنوعه؛ 18، رقىم 24، جالدر الملىتقم؛ 178تا  173، ص2، جبرای مثال: الموضوعات. 9
، السلسل  الضعیف ؛ 217، صالفواتد المجموع ؛ 218 - 217، صتذکر  الموضوعات؛ 309 - 308، ص18، جاإلسال 

 .287، ص3، جکنز العمال؛ 439، ص2، جالخفا  کش ؛ 165، ص1ج
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 بررسی سندی روایت
ابىن »حدیث مذکور به نقل از دو صحابی در منابع اهل سنت نقل شده است: یب نقىل از 

کثىىر منىابع متقىىد  اهىىل سىنت تنهىىا بىىه همىین سىىند اشىىاره شىده «عبىاس کىىه در ا اسىىت و شىىش ، 
که ابن عدی «ابن عمر»و نقل دیگر از  10طری  دارد که و ،  کسانی هستند  خطیب بغدادی تنها 

گزارش تنهىا یىب طریى  دارد. این روایت را به نقل از او ذکر می امىا طىر  مختلى   11کنند و این 
کىه تمىامی طىر  بىه آن راویىان  در هر سند، دارای راویان مشىترکی در ارجاعىات مختلى  اسىت 

أبىو عبىد ان ابىن »... شود. این بخش در اسناد منتهی به ابن عباس با عبارت  ک ختم میمشتر
أحمىىد بىىن بشىىیر بىىن ذکىىوان، از عىىراِ بىىن خالىىد، از عثمىىان بىىن عطىىا  الخراسىىانی، از پىىدرش، از 

محمىد بىن معمىر، از حمیىد »... و در سند منتهی به ابن عمر، با عبارت « عکرم ، از ابن عباس
کدا ، از عبد ان بن دینار، از ابن عمربن حماد، از م  گزارش شده است. « سعر بن 

گونىه نقىل، از دوره اتبىاع تابعىان، یعنىی از دوره عبىد ان بىن  از این رو، این حدیث، در هىر دو 
 احمد بن بشیر و محمد بن معمر تا طبقه صحابیان مفرد در نقل است.

وه بر تفرد در نقل عراک بن خالىد، بىا سند روایت ابن عباس از نگاه عالمان اهل سنت، عال
کىه بىه نقىل از ابىو حىاتم رازی، مضىطرب  ضع  دو تن از راویانش نیز رو به رو است: یکی عراک 
که به نقل از یحیی بن معین و ابن  الحدیث و غیر قوی خوانده شده و دیگری عثمان بن عطا  

شىىایان ذکىىر  12اسىىت. حبىىان، ضىىعی  و فىىردی غیىىر قابىىل احتجىىاج بىىه روایىىتش، برشىىمرده شىىده
کىه محىل بحىث ایىن مقالىه  است راویان طبقات متأخرتر نقل ابن عباس نیز تضىعی  شىده اند 

 نیست و این جا تنها راویان طبقات متقد  و مشترک اسناد روایت ابن عباس مد نظرند.
 سىىند منقىىول از ابىىن عمىىر نیىىز از دو جهىىت تضىىعی  شىىده اسىىت: یکىىی تفىىرد در نقىىل محمىىد 
کیر از ثقىىات  کىىردن منىىا کىىه بىىه نقىىل   بىىن معمىىر از حمیىىد بىىن حمىىاد و دو  وجىىود حمیىىد بىىن حمىىاد 

 13متهم است.
کىافی اسىت؟ بالشىب پاسىخ  اما آیا تنها نقد سندی در مردود و موضوع دانستن این روایىت 

 اند. این سؤال منفی است و عالمان نیز تنها به این بسنده نکرده
                                                   

، 2، جالکامل؛ 325- 324، ص3، جمسند الشامیین؛ 290، ص11، جالمعجم الکبیر؛ 372، ص2، جالمعجم األوسم. 10
 .7، ص27، جتاریخ مدین  دمش ؛ 1839، ص4االستیعاب، ج؛ 271، ص5تاریخ بغداد، ج؛ 278ص

 .301، ص7، جخ بغدادتاری؛ 278، ص2، جالکامل فی ضعفا  الرجال. 11
 ؛.237تا  235، ص3، جالموضوعات. 12
 .235، ص3، جالموضوعات؛ 278، ص2، جالکامل فی ضعفا  الرجال. 13
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 اره روایتدیدگاه عالمان شیعه و سنی در ب
بیشتر عالمان شیعه با بیان نقىدهای محتىوایی و عالمىان اهىل سىنت بىا نقىدهای سىندی، 

کىه مجمىوع نظریىات ایشىان، بىه تفکیىب شىیعه و اهىل  این روایت را مردود و موضوع دانسىته اند 
 تسنن، بدین شر  است:

کتىاب عالمه مجلسی کىه جمىاعتی از علمىای اهىل سىنت  ره هىایی در بىا با اشاره به ایىن 
را در « دفىىن البنىىات مىىن المکرمىىات»اند، بىىه نقىىل از ایشىىان، حىىدیث  احادیىىث موضىىوع نگاشىىته

 فرماید:  عالمه در ِاخبار از این حدیث می شمار احادیث موضوع نا  برده است.
ك  ن، ی نأل ،دیفنث ننوضنو  . و  كنص  ن  نصرن،غ،ینل من   قی صا  و،   من  نص ةأن،ء 

ك ن ل طرنه قن،ل ی  ... و  نیه من  نأل ،دیفنث ننوضنو  :... نصنیر ننةنفقط،   ةأ،ء ننر،صالد
  14دف  نص ا،. م  ننكرم،..

در واقع، عالمه به نقل از خود اهل تسنن این حدیث را جعلی شمرده اسىت و هىیچ سىخن 
گونىه ای  دیگری در رد یىا پىذیرش ایىن روایىت بیىان نکىرده اسىت. از ایىن رو، شىیوه نقىل ایشىان بىه 

گمان می که  رأی است. عالمانی   موضوع دانستن روایت با عالمان اهل تسنن هم رود در است 
کرده همچنىین  15انىد. همچون سید حسن صدر نیز به تأسی از عالمه، نقل ایشان را عینًا تکىرار 

ایىن حىدیث را بىه دلیىل تعىارض بىا نىص صىریح قىرآن، مىردود دانسىته اسىت و در  شیخ بهایی
 دارد:  نقد آن بیان می

که  نمی ین خرافه به معصومینمسلمًا انتساب ا تواند درست باشد؛ در حالی 
کىىىریم در آیىىىاتی شىىىدید اللحىىىن ماننىىىد:  َو ِإَذا اْلَمىىىْوُ َدُ  ُسىىىِ َلْت   ِبىىىای َذنىىىب  »قىىىرآن 

َکِظىیٌم   یَتىَوری ِمىَن »و  16«ُقِتَلْت  ا َو ُهىَو  نَثی َظىّلَ َوْجُهىُه ُمْسىَوّدً
ُ
َحُدُهم ِبىاأْل

َ
َر أ َو ِإَذا ُبِشّ

اَل َسىى َ  َمىىا اْلَقىىْوِ  
َ
ىىَراِب أ ىىُه فىىی الّتُ ْ  َیُدّسُ

َ
یْمِسىىُکُه َعلىىی ُهىىون  أ

َ
ىىَر ِبىىِه أ ِمىىن ُسىىوِ  َمىىا ُبِشّ

کىىار ناپسىىند بىىه شىدت نکىىوهش می 17،«یْحُکُمىوَن  کنىىد و آن را مایىىه عىىذاب  از ایىىن 
گرفتىىىه از خىىىوی  دانىىىد. پىىىس بی آخىىىرت می شىىىب، ایىىىن روایىىىت مجعىىىول و نشىىىأت 

 18جاهلیت است.
                                                   

 .415، ص30، جبحار األنوار. 14
 .317و  316، صنهای  الدرای . 15
 .9و  8. سوره تکویر، آیه 16
 .58. سوره نحل، آیه 17
 .148، صاربعون حدیثاً . 18
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کىىىه در نگاشىىىتهشىىىهید مطهىىىری نیىىىز از   های خىىىود از ایىىىن حىىىدیث  دیگىىىر عالمىىىانی اسىىىت 
 گوید:  کرده و می یاد

که دختر را رحمت خوانده  که این حدیث مجعول است. پیغمبری  واضح است 
  19گوید. این شعر مأخوذ است از َمَثل جاهلی. است، این جمله را نمی

گىى بیشىىتر پىىژوهش کىىردن دختىىران را از گىىران معاصىىر نیىىز بىىه تأسىىی از شىىیخ بهىىایی، زنىىده بىىه  ور 
اند، از ایىن رو،  های عرب جاهلی و با استناد به قرآن محکو  شمرده عادات زشت برخی قبیله

گزارش   20 گر سّنت جاهلی در عرب محسوب و مردود اعال  شده است. این روایت 
کىال  بزرگىان مشىهود اسىىت، دو دلیىل همسىانی بىا سىنت جاهلیىت و نیىىز  کىه از  گونىه  همىان 

گون از سىىوی عالمىىان تعىارض بىىا  گونىا کىه بىىا الحىىان  نىص قىىرآن خالصىىه تمىامی نقىىدهایی اسىىت 
گشته است.  شیعی بر این حدیث وارد شده و موجب تساقم آن از اعتبار 

کتىىىىاب  کسىىىىی اسىىىىتشىىىىهاب االخبىىىىارامىىىىا در ایىىىىن میىىىىان، شىىىىار    کىىىىه از میىىىىان  21، تنهىىىىا 
کىرده اسىت.  عالمان شیعی، با استناد به سىایر روایىات شىیعی تىأویلی در دفىاع از حىدیث اراتىه 

 گوید:  وی می
کىه بىه سىبب ایشىان غىم و انىدوه و رنى  و  کىر  اسىت؛ زیىرا  کردن دختران از  گور  در 

کىىه دختىىران حسىىنات مشىىقت بیشىىتر بىىَود و لىىیکن صىىاد  انىىد و پسىىران  گویىىد 
ایىن دلیىل  22ثىواب دهىد و از نعمىات بپرسىد.نعمات و خدای تعىالی بىر حسىنات 

کند، بی که چون مؤمن دختر دارد و ایشان را تعاهد  شب ثواب یابد و چىون  است 
کىىه یکىىی از در  پسىىر دارد، مخىىاطره دوزخ بىىود. و مصىىطفی بىىا یىىاران نشسىىته بىىود 

گونه بگردید. حضرت رسول کس را  گفت:  درآمد و با دیگری سری بگفت، آن 
گفىىت: چىىون چىىه حىىال اسىىت؟ مىىرد  گفىىت: خیىىر اسىىت. دیگىىر بىىاره بپرسىىید، مىىرد 
گویىىد دختىىری آورد. پىىىس  ایىىن سىىاعت ایىىن آمىىده مىىی نهىىاد، بیامىىد ، زنىىم بىىار می

                                                   
 .253، ص5، جاستاد مطهریهای  یادداشت. 19
 .261، ص1، جدر پرتو حدیث. 20
کتاب 196، حدیث شهاب االخبار. 21 کتبی در شیعه به شىمار مىی شهاب االخبار. البته شار   رود و ایىن بىه  اولین مدافع 

که احتمال های غیر مکتوب دیگری در دفاع از حدیث بیان نشىده اسىت؛ بىرای مثىال، در نقىل شىفاهی  آن معنا نیست 
کند تىا بمیرنىد و آنهىا را احت گر مردی از دخترانش آن قدر نگهداری  که ا که مراد از حدیث آن باشد  مال داده شده است 

رسىىاند و یىىا مایىىه تکىىریم الهىىی نسىىبت بىىه چنىىین پىىدری اسىىت؛ یعنىىی تحمىىل هزینىىه  بىىه خىىاک بسىى ارد، بزرگىىواری او را می
که با احادیث دیگر هم همسو می کردن  دخترداری بسیار ثواب دارد  گور  کنونی و زنده به  شود و درست نقطه مقابل فهم 

 دختران خواهد بود.
 .673، ص1، جاعیان الشیعه. 22
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األرض تقلهىا و السىما  تظلهىا، و الىرب یرزقهىا و هىی ریحانى  »گفىت:  مصطفی
و آسمان بر وی سىایه افکنىد، و خىدایش روزی دهىد و او   زمین برگیردش 23تشمها؛

کش  س ر غمی پىس روی «. یعنی راحت دل و روشنایی چشم بود بویی می 24بود، 
که دختری دارد، وی گفت: هر  کرد و  که دو دارد   به قو   را آن رن  بس است، و هر 

که چهار دارد، ای قىو  بىه  که سه دارد، جهاد و غزا از وی بیافتاد، و هر  زنهار، و هر 
کنید و قرضىش بدهیىد. و را دختىری  مصىطفی فریادش رسید و بر وی رحمت 

گفىت: چىه بىود شىما را؟ خىدای تعىالی روزش  آمد، قومش متغیر شدند. رسىول
کش می می  بویم. دهد و ریحانه من بود، 

کرده 25منابع متقد  اهل سنت نیز تا قرن ششىم،  انىد  ایىن حىدیث را بىدون هىیچ نقىدی ذکىر 
کتىىاب ابىىن جىى و هىىیچ یىىب آن را مشىىکوک یىىا موضىىوع ندانسىىته  وزی، آغىىازگر نقىىد اند، امىىا ظهىىور 

و بیىىان موضىىوع بىىىودن ایىىن حىىدیث اسىىىت و از آن پىىس افىىرادی همچىىىون، صىىاغانی، سىىىیوطی، 
ذهبی، فتنی، شوکانی، البانی، عجلونی و... همه به تأسی از ابن جوزی این حدیث را مىردود و 

  26اند. موضوع نامیده
کرده و تعبیری غیر از موضوع بودن از این « مناوی»از میان عالمان اهل سنت  حدیث اراته 

گىىىر پىىذیرش مىىىتن آن اسىىىت. ایشىىىان در تبیىىىین محتىىىوای  توضىىیح ایشىىىان در بىىىاره حىىىدیث نشىىىان
کىىردن دختىىران از سىىوی پىىدر را از صىفاتی بىىر می کىىه خداونىىد بىىه وسىىیله آن  حىدیث، دفىىن  شىىمارد 

کرده است. وی می  گوید: پدران را تکریم 
رنن،ل نصنن  یفكننرم ن  ت نن،یل قنن، طأن،ه  و ر ننم نصرننهر نصق ننر ألهننن،  ننورة و صضنن اه،  نا من  ن د
ك رة مؤورا، و طثق،ث،. روث  و  یم نسفقالث، و    27أ،أل

                                                   
 .482، ص3، جمن ال یحضره الفقیه؛ 6 - 5، ص6، جالکافی. 23
 (.لغت نامه دهخدا. به معنای خوش و نیب باشد )24
، مسىند الشىامیین؛ 372، ص2، جاألوسىمالمعجىم ؛ 290، ص11، جالمعجم الکبیر؛ 413، صشر  مسند أبی حنیف . 25

تاریخ مدینى  ؛ 1839، ص4االستیعاب، ج؛ 271، ص5تاریخ بغداد، ج؛ 278، ص2، جالکامل ؛325- 324، ص3ج
 .7، ص27، جدمش 

، تىاریخ اإلسىىال ؛ 309، ص1، جالآللىئ المصىنوعه؛ 18، رقىىم 24، جالىدر الملىتقم؛ 178 - 173، ص2، جالموضىوعات. 26
، 1، جالسلسىىىل  الضىىىعیف ؛ 217، صالفواتىىىد المجموعىى ؛ 218 - 217، صتىىذکر  الموضىىىوعات؛ 309 - 308، ص18ج
 ؛ 439، ص2، جکش  الخفا ؛ 165ص

که خداوند به وسیله آنها پدران را تکریم می.»27 کردن دخترها، از صفاتی است  کند؛ همانا بهترین داماد، قبر اسىت؛  دفن 
مسىتقل نیسىت، خىرجش بسىیار اسىت، بىرای انسىان خجالىت زیرا دختر عورت و ناموس انسان است، ضعی  است، 

 (.712، ص3، جفیض القدیر شر  الجامع الصغیر« )کند آورد و بدخواهان را به سمت خانه انسان جلب می می
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کىىه تعبیىر ایشىىان برگرفتىه از همىىان افکىار جاهلیىىت اسىت و در واقىىع،  کىاماًل مشىىخص اسىت 
 است.  مقوی همان شبهه مطر  حول حدیث و ناسازگار با نگاه رحیمانه پیامبر

را در واقىع، بیىان نىوعی انتقىاد از  اهل سنت، سخن پیامبر ابن عاشور، از دیگر شارحان
ای از جانىىب ایشىىان. وی تبیىىین محتىىوای  اعتقىىادات عصىىر جىىاهلی برشىىمرده اسىىت، نىىه توصىىیه

 گوید:  حدیث می
،هةیف : دف  نص ا،.ل م  ننكرم،..   28ِم  فقرن. طهل ن  

گى کال  به همان معنای زنده به  کىردن دختىران صىحیح بنا بر این، از نگاه او پذیرش این  ور 
کىىىه پیىىىامبر گىىىزارش انتقىىىادی از فرهنىىىگ  اسىىىت؛ چىىىرا  هنگىىىا  نقىىىل ایىىىن عبىىىارات در مقىىىا  

کىرده باشىد و  کىردن دختىران را بیىان  گور  که دیدگاه خود در باره زنده به  جاهلیت است، نه این 
که این عمل را از نگاه خىود بىرای یىب پىدر مکرمىه بدانىد. بنىا بىر ایىن، بىا ایىن تع بیىر، دیگىر یا این 

 وجود نخواهد داشت. اشکالی در نقل این عبارت از سوی پیامبر
کنىون در رد یىا تبیىین محتىوای  کىه عالمىان شىیعه و سىنی تىا  گفتىه آمىده، مطىالبی بىود  آنچىه 

اند. در ادامه، بىا اقامىه دو دلیىل، معنىای دیگىری از حىدیث اسىتخراج شىده  حدیث بیان داشته
که پذیرش آن، اشکال  شده از سوی عالمان را در بر نخواهد داشت.های یاد است 

 تحلیل لغوی متن حدیث 
که برای ترجمه و  برای فهم دقی  محتوای حدیث، ابتدا به مفهو  لغوی مفردات و معادلی 

گرفته شده است، پرداخته می  شود.  تفسیر آن در نظر 
کىردن»در این حدیث معمواًل به « دفن»کلمه  گور  شىود. از ایىن  یتفسىیر و ترجمىه م« زنده به 

کىردن دختىران همسىان  گىور  رو در ذهن مخاطب، این برگردان، با فرهنگ جاهلیت در زنده به 
کىىه بىىا تحقیىى  در معنىىای دفىىن و آنچىىه در عىىرب عصىىر جاهلیىىت و یىىا عىىرب  می نمایىىد؛ حىىال آن 

کر  کىردن دختىران اسىتفاده  معاصر پیامبر ا گور  برای تعبیر از فرهنگ جاهلیت در زنده به 
کىار نمی مشخص می شد، می گىزارش از ایىن واقعىه بىه  که این واژه برای  رفتىه اسىت، بلکىه  شود 
گزارش از این فرهنگ از آن استفاده می«وأد البنات»تعبیر  که برای   شد. ، عبارتی است 
کردن دختران از ترس عار است: « واد ی د وادا» گور   در لغت عرب به معنای زنده به 

ك،ر ،فن  وطد: ننوؤودة: نصوئیفیل  ت نص ر  إذن وصنی. أانت دفاوهن،  نلد وضن ت  ن  انو. تد
                                                   

 .71، ص14، جالتحریر و التنویر. 28
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  29نص ،ر و ن ،ج ل و نصا ل: وطد یفئی وطدنل فهو ونئیل و ننا ول: موؤود.
،هةیف  یفیفاوهن  و ه   یف،. ی نصفرن . ك،رون ی ن      30وند نص ا،. طا قفةه ل ألهنم 

که عرب در  از این رو، با توجه به مفهو  لغوی درمی کردن دختران یابیم  گور  تعبیر از زنده به 
کلمىه کىىاربرد لغىىوی واژه  اسىىتفاده می« دفىىن»ای بىىه غیىىر از  از  کىىرده اسىىت. همچنىىین بىىا دقىىت در 

کلمه برای انسان  درمی« دفن» که این  کار می« میت»یابیم   «:حی»رود، نه انسان  به 
  31دفات ننیفت أ،صفرن .

کردن انسا گزارش از مدفون  کال  عرب در  ن زنده با انسان مرده، تفاوت وجود دارد و و میان 
که این دقت در لفظ در ادبیات عرب همیشىه جىاری اسىت و در تعبیىر از هىر چیىز،  گونه  همان 

گزارش کار می لفظ خاص  رود، این جا نیز وضعیت به همین منوال است. بنىا بىر ایىن،  گر آن به 
کودکی از ترس عار  که  نامیده می« واد» _ت که سنت جاهلیت اس _دفن زنده دختران در  شود 

 به شدت محکو  است.
کىىریم نیىىز بىىا مشىىتقات همىىین ریشىىه، و بىىا واژه  گىىزارش  32«َمىىْوُدَدُ  »قىىرآن  از ایىىن پدیىىدۀ شىىو  

کاربرد و استعمال لغوی عرب همسان است. می که دقیقًا با   کند 
کتىىب لغىىت منحصىىر نمی کىىاربرد بىىه قىىرآن و  بر شىىود، بلکىىه در روایىىات منقىىول از پیىىام ایىىن 

کر  گزارش و یا نهی از این عمل ناپسند جاهلیت به میان آمىده، نیز آن ا که سخن از  از   جا 
 33استفاده شده است.« واد البنات»واژه 

گاه از واژه  کاربرد قرآنی، روایی و نیز استعمال لغوی، هیچ  که در  مفهىو  « دفن»حاصل، آن 
کردن» گور  کردن»سازی مفهو   عالاراده نشده است. پس جایگزینی و م« زنده به  گور  « زنده به 

را در معنىای « دفن»توان به راحتی واژه  نیازمند قرینه است. همچنین نمی« دفن»به عوض واژه 
کال  عرب هستند.« واد»واژه  گر معنای متفاوتی در  که هر یب از آنها القا کار برد؛ چرا   به 

                                                   
 . 97، ص8 ، جکتاب العین. 29
 .442، ص3 ، جلسان العرب؛ 153، ص3 ، جمجمع البحرین. 30
 .247، ص6 ، جمجمع البحرین؛ 155، ص13 ، جلسان العرب ؛50، ص8 ، جالعینکتاب . 31
 .8. سوره تکویر، آیه 32
، بحىار االنىوار؛ 280معىانی االخبىار، ص« )عن... عقو  األمهىات و وأد البنىات و نهی». در منابع شیعی آمده است: 33

که به 344، ص73ج رسد نقل منابع شیعی نیز برگرفته  نظر می(. نیز در منابع اهل تسنن همین مذمو  بیان شده است 
« : إن ان حىر  علىیکم عقىو  األمهىات، و وأد البنىات، و منىع وهىات...رسىول ان»از همان منابع اهل تسنن است: 

و ج  87، ص3: ج صىحیح البخىاری؛ 440، ص10، جالمصن  )عبد الرزا (، 246، ص4مسند احمد بن حنبل، ج)
 و...(. 103، ص6، جالسنن الکبری؛ 311، ص2، جسنن الدارمی؛ 131، ص5، جصحیح المسلم؛ 143، ص8
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 شناسی حدیث در پرتو فضا و سبب صدور مفهوم
کىىه هىىای مىىوثر در فهىىم مىىراد معصىىو  یکىىی از قرینىىه ، توجىىه بىىه واقعىىه و یىىا فضىىایی اسىىت 

کىال  بىا تقطیىع از  حدیث به سبب و یا در بستر آن صادر شده اسىت. در بیشىتر مىوارد، بىازگویی 
ک  کاوشىىی در منىىابع  فهمىىی در حىىدیث می فضىىا و سىىبب صىىدورش، موجىىب ایجىىاد  شىىود. بىىا 

رسىد در بىارۀ ایىن حىدیث نیىىز  بىه نظىر می _ هسىتند« دفىن البنىات...»کىه ناقىل حىدیث  _متقىد  
کال  شده است.  جدایی از بستر صدور، حادثه که موجب ابها  در فحوای   ای است 

کىه   همان که در بحث از مصدریابی روایت بدان پرداختىه شىد، در منىابع آمىده اسىت  گونه 
کر  در  _که همسر عثمان بىود  _برای جنگ بدر دختر ایشان رقیه  همزمان با خروج پیامبر ا

یىد بىن حىار  همىراه بىا خبىر پیىروزی در جنىگ بىدر بىر  بستر بیماری به سر می کىه ز گىاه  برد و آن 
کىىر  حضىرت کىىه پیىامبر ا در  وارد شىد، دختىىر ایشىان وفىىات یافىت. در ایىن هنگىىا  بىود 

  34عزای دخترش فرمود: دفن دختران از مکرمات است.
گزارش  در منىابع آمىده « دفن البنات من المکرمىات»از عبارت که قبل  _های پیشینی  این 

که بتوان واژه  مانع از این می _گر سبب صدور روایت است  و ترسیم گىور »را « دفن»شود  زنده بىه 
کىىىرده اسىىىت و « کىىىردن کىىىه وفىىىات  کسىىىی مصىىىدا  دارد  کىىىال  در بىىىاره  کىىىه  کىىىرد؛ چىىىه ایىىىن   معنىىىا 

 زنده نیست. 
کىر به عبارت دیگىر، رقیىه بىر اثىر بیمىاری  هنگىا  اطىالع از  از دنیىا رفتىه اسىت و پیىامبر ا
کردن»توان از عبارت ایشان  کند. پس نمی مرگ دختر خود این عبارت را بیان می گور  « زنده به 

کىال  مىتکلم بىا واقعىه بی که  کرد؛ چرا  ارتبىاط خواهىد بىود و مصىدا  عینىی نخواهىد  را استنباط 
کر  که فرض شود پیامبر ا که  داشت و مثل این است  پس از مرگ دختر خود فرموده باشد 

کىىردن ایشىىان از مکرمىىات بىىوده اسىىت، امىىا انجىىا  ایىىن مکرمىىه از سىىوی پیىىامبر گىىور   زنىىده بىىه 
                                                   

و هىی مریضى  فىی ]حىین[ خىروج رسىول  أما وفا  رقی  فالصحیح فی ذلب أّن عثمان تخّلَ  علیهىا بىأمر رسىول ان. »34
یىد بىن حارثى   ان إلی بدر ]... وک ان قد أصابتها الحصب  فماتت...و[، و توّفیت یو  وقع  بدر، و دفنىت یىو  جىا  ز

بابنته، قال: الحمد ن، دفن البنات مىن  بشیرًا بما فتح ان علیهم ببدر.... عن ابن عباس، قال: لما عزی رسول ان
کثىر منىابع «لمىا عىزی....من المکرمىات»ارت آخر این نقل (. عب1843 - 1841، ص4، جاالستیعاب) «المکرمات ، در ا

، شىر  مسىند أبىی حنیفى گىزارش شىده اسىت. ...« لمىا اخبرنىی النبىی»یکسان است. تنها در یىب منبىع بىا عبىارت 
کرده است:  این مسند الشامیین؛ و طبرانی نیز در 413ص ابنته رقی ، قىال: الحمىد ن  لما دفن رسول ان»گونه نقل 

کتاب دیگىر خىود «دفن البنات من المکرمات که خود وی در دو  ، ماننىد المعجىم االوسىمو  المعجىم الکبیىر؛ در حالی 
کىرده اسىت )« لمىا عىزی...»ها، از عبارت  سایر نقل ، المعجىم الکبیىر؛ 325- 324، ص3، جمسىند الشىامییناسىتفاده 

 (.372، ص2، جالمعجم األوسم؛ 290، ص11ج
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گونىىه  مغفىىول مانىىده اسىىت و بىىه اجبىىار، بىىرای یکسان کىىال  ایىىن  سىىازی قرینىىه بىىا مفهىىو  حىىدیث، 
که حضرت کاش او را پیش در مقا  آرزو فرموده تحلیل شود  که ای  کرده  اند  گور  تر زنده به 

که تأویلی این چنین قطعًا بی گرامىی ایشىان سىرنزده  بودند  که خطایی از دختىر  معنا است؛ چرا 
کىىر  کىىه عبىىارت پیىىامبر ا را شایسىىته چنىىین تىىأویلی قىىرار دهىىد. از ایىىن رو، بىىا توجىىه بىىه  اسىىت 

کىىال   گىىزارش از مفهىىو  واژه  بىىه هىىیچ روی نمی _اسىىت « میىىت»کىىه  _مصىىدا   تىىوان بىىه عىىوض 
کردن»، «دفن» گور  کرد. « زنده به   را جایگزین 

کر  را تنها در مقا  بیان احساس یب پدر هنگا  شىنیدن خبىر  پس باید جمله پیامبر ا
کىىه عبىىارت  گرفىىت؛ چنىىان  فىىوت فرزنىىد خىىود و شىىر  حىىالی از سىىختی وارد آمىىده بىىه او در نظىىر 

کال  حضرت _« الحمد ن...» نیز نشان از شکر خداوند متعال در حىال  _آمده  که در آغاز 
گىزارش از واقعىه وجىىود   مواجهىه بىا سىختی گرنىه هىیچ تناسىبی میىان ایىن سىه بخىش در  اسىت و 

 و بیىان دفىن البنىىات  نخواهىد داشىت )شىىنیدن خبىر فىوت، بیىىان الحمىدن از سىوی پیىىامبر
 من المکرمات(. 

کىىه بىىه نظىىر نگارنىىده، توجىىه بىىه معنىىای لغىىوی واژه در بنىىا بىىر ایىىن، بایىىد معىى ادلی دیگىىر جسىىت 
کسى اری»کاربرد عرب و جایگزینی معنای اصىلی  بىه جىای معنىایی اشىتباهی در ترجمىه، « خا

گویىای مفهىو  دفىن اسىت، بىار معنىایی منفىی و نیىز  مناسب می کىه  که در عین ایىن  نماید؛ چرا 
 عد  تناسب با سبب صدور نیز ندارد. 

کىىىر  حىىال بىىا و سىىیره ایشىىان در مبىىارزه بىىا خىىوی و فرهنىىىگ  توجىىه بىىه آنچىىه از پیىىامبر ا
که نشان از جایگاه ویى ۀ دختىر نىزد ایشىان دارد  گزارش شده است و روایات متعددی  جاهلیت 

کىه  _دارد و نیىز دیگىر روایىات  و شیوه رحیمانه ایشان را در تعامل با فرزندان دختىر خىود بیىان مىی
گزارش می شأن و جایگاه فرزند، کردن بىا  اعم از دختر و پسر برای پدر را  دهند و به یکسان رفتار 
کیىىد دارنىىد  کیىىد بىىر دختىىر بىىودن، معنىىادار  _فرزنىىدان تأ پىىس قطعىىًا ایىىن تفکیىىب دختىىر از پسىىر و تأ

کىه جملىه ایشىان نىه تنهىا هىیچ همسىانی بىا فرهنىگ  خواهد بود و جز این برداشت نخواهد شىد 
کىامالً  کىردن فرهنىگ جاهلیت نىدارد، بلکىه  کرامىت   بىا هىدف مبىارزه بىا آن و بىه منظىور نهادینىه 

گونىه کسى اری دختىر را از مکرمىات و محسىنات  دختر نزد پدر صىادر شىده اسىت؛ بىه  کىه خا ای 
کىىىه   یىىىب پىىىدر بىىىه شىىىمار آورده تىىىا جایگىىىاه و شىىىأن او را در نگىىىاه اسىىىال  نمایىىىان سىىىازد تىىىا جىىىایی 

کىىىىاماًل عامدانىىىىه، حتىىىىی بىىىىرای زدایىىىىش بىىىىاور غلىىىىم جاهلیىىىىت در عىىىىار دا  نسىىىىتن فرزنىىىىد دختىىىىر، 
کس اری دختر اشىاره می کسى اری فرزنىد تىا شىامل دختىر و پسىر  کنىد و نمی تنها به خا  فرمایىد خا

 هر دو باشد. 
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کىه می گىزارش تىاریخی اسىت  کىرد، ایىن  که باید بىدان توجىه  گویىد هنگىا   نکته مهم بعدی 
کىر  شىود تىىا بتىوان مىىراد از  مىىانع می ایىن خىود 35جىىا حضىور نداشىىتند. آن دفىن رقیىه، پیىىامبر ا

کىىه حضىىرت کىرد؛ چىىرا  کسىى اری دختىر از سىىوی پىىدر معنىىا  خىىود  حىدیث را مکرمىىه بىىودن خا
کىرد،  که بتوان این خصلت را محسنه و مکرمه بىرای یىب پىدر لحىا   دخترشان را دفن نکردند 

کسىىى اری اسىىت، نىىه خىىىود  بلکىىه بىىه نظىىر می رسىىىد مىىراد از عبىىارت، همىىىان تعزیىىت و مراسىىم خا
که ایىن فرمىوده حضىرتخا که در عبارات نیز بیان شده  گىاه عىزاداری  کس اری؛ چنان  بىه 

 ایشان در وفات دخترشان بیان شده است: 
 أ،أافه... ن،  الا نصایب

کىه متقىدمان اهىل سىنت تىىا قىرن ششىم، هىیچ یىب نقادانىه بىه ایىىن   شىاید از همىین رو اسىت 
کىىه همیشىىه نقىىل حىىدیث بىىا بخىىش ا بتىىدایی آن همىىراه بىىوده اسىىت و حىىدیث ننگریسىىتند؛ چىىرا 

کىه  همین موجب شده تا اشکالی در فهم مراد حدیث پیش نیاید؛ اما پس از تقطیع نامناسبی 
گرفته، عبارت  به تنهىایی یىادآور مفهىو  « دفن البنات من المکرمات»از سوی ایندگان صورت 

کىردن دختىران در جاهلیىت شىده و بىا سىیره قىرآن و پیىامبر متعىارض گور  جلىوه نمىوده و  زنده به 
 عالمان را واداشته تا به منظور حل تعارض پیش آمده، در رد و یا تأویل آن قلم بزنند.

 جمع بندی
گفته آمد، برمی که با اراته مفهو  مستدل به لغىت و سىبب صىدور، دیگىر نیىازی  از آنچه  آید 

کىه تبعیىد ذهنىی کىه در وهلىه به تکذیب حدیث و مجعول دانستن آن نیست؛ چىه ایىن  اول  ای 
کال ، از بخش تقطیع شده حدیث به ذهن متبادر می های دینىی  شود و بىا یافتىه در ظهور اولیه 

از واژه « دفىن»خواند، دیگر وجود نخواهىد داشىت. همچنىین نیىاز اسىت در ترجمىه  و عقلی نمی
کسىى اری» کىىردن»بىىه جىىای « خا گىىور  اسىىتفاده شىىود تىىا در ترجمىىه بىىار معنىىایی واژه بىىه « زنىىده بىىه 

که مطالب مذکور تنها در مقا  آشکارسازی  قا شود. در پایان، دو باره یادآور میدرستی ال شویم 
تأثیر بسزای توجه به سبب صدور در فهم یب متن است و قصىد نىدارد قطعیىت صىدور روایىت 

کر  که روایت مورد بحث، از منقوالت شیعی محسوب  از پیامبر ا را به اثبات برساند؛ چرا 
 در منابع اصیل شیعه ندارد. ای  شود و پیشینه نمی

                                                   
کىه:  ور پیامبر. در منابع به عد  حض35 گونه اشىاره شىده اسىت  رسىول ان صىلی ان »... در خاکس اری دخترشان این 

 (.95، ص14، جالوافی بالوفیات« )علیه و سلم لم یحضر دفن رقی ...
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