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نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا (س) بر پایۀ دعای «نور»
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چکیده
حجاب و عفاف یکی از آموزههای ارزندۀ ادیان الهی است .افزون بر قرآن کریم ،در سنّت رسول خدا (ص)
و سیرۀ اهل بیت آن حضرت نیز به روشنی اهمّیت و نقش این ارزشِ دینی تبیین شده است .هرچند دربارۀ
نوع و میزان پوشش شرعیِ برآمده از متون دینی ،میان عالمان اختالفاتی وجود دارد ،اما نهتنها هیچگاه در
سیرۀ خاندان وحی ،نمودی از تساهل و سطحینگری به مقولۀ حجاب و عفاف بهچشم نمیخورد ،بلکه،
گفتار و رفتار آنان همواره مشوّق پاسداری از مرزهای عفاف و حیاء و پایبندی به پوشش اسالمی بوده است.
در این میان ،برخی با تکیه به برخی گزارشهای منقول در منابع روایی متأخّر ،بر تساهل و انعطافِ خارج از
معمول دین در مسألۀ پوشش (حجاب) حکم راندهاند .بررسی و ارزیابی سهگانۀ منبعی ،متنی (داللی) و
سندی این گزارشها و گاه روایات ،با بهرهگیری از حقایق تاریخی ،از نادرستی فرازهایی از آنها پرده
برمیدارد .از این رو ،صرف نقل در منابع روایی مشهور ،دلیلی بر راستی محتوا نیست و شایسته است برای
آگاهی از حکم دقیق اسالم در مسائل مختلف دینی (از جمله حجاب) ،با بهرهگیری از ابزار و روشهای
علمی ،اصل و میزان اعتبار این دست گزارشها را مورد ارزیابی قرار داد.
کلیدواژگان :حضرت زهرا (س) ،سلمان فارسی (ره) ،حجاب ،ابنطاووس ،دعای نور
مقدمه
حجاب از جمله آموزههای اسالمی است که در آغازین سورههای نازله در مدینه حکم آن تشریع شده است .در آیات
مربوط به این موضوع در قرآن ،نهتنها به مصادیق محرمان و نامحرمان اشاره شده ،بلکه نحوه و میزان پوشش زنان در
برابر نامحرمان نیز به ظرافت بیان شده است .آنچه از بررسی آیات مرتبط با این حکم شرعی به دست میآید آن است
که در نخستین آیات تشریع این حکم ،همسران (خانوادۀ) رسول خدا (ص) مورد خطاب قرار گرفتهاند .از آغازگری بیان
این حکم با خطاب قرار دادن همسران پیامبر (ص) در سورۀ احزاب ،چنین برمیآید که نزدیکان و خانوادۀ آن حضرت به
عنوان الگو ،در رعایت حکم یادشده بر دیگران ارجحند (احزاب23 /ـ .)22در میان خانواده و خویشان رسول خدا (ص) نیز
دخت طاهره ،حکیمه و معصومۀ آن حضرت یعنی حضرت زهرا (س در عمل به حکم یادشده اولویت دارد .به تصریح
برخی پژوهشگران معاصر ،هر چند در تاریخ و سیرۀ پیامبر (ص) و ائمه (ع) حتی یک مورد هم اجرای حدّ شرعی در مورد
بدحجابی و نیز اجبار بر حجاب نقل نشده ،اما بر لزوم پوشش تأکید شده است 3.نوشتار حاضر در صدد تعیین حد شرعی یا
حد قانونی پوشش زنان نیست ،بلکه با علم بر تأکید معارف دینی (اعم از قرآن و روایات) بر آن است تا انگارۀ انتساب
تسامح در پوشش (حجاب) به پیشگامان و اسوههای دینداری همچون حضرت زهرا (س) را به نقد کشد .اندیشه و رفتار

 .1استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه شاهدh.asgharpour@shahed.ac.ir :
 .3حجاب تکلیف یا قانون ،محمدعلی ایازی ،مجلۀ الکترونیکی اجتهاد.http://ijtihadnet.ir :

حضرت زهرا (س) بهگونهای بود که به تصریح پدر ،سرور [و الگوی] زنان جهان معرفی شدند 2و گفتار و رفتار او در همۀ
عرصهها اسوه و سرمشق زنان است .با اینهمه و علیرغم وجود شواهد و قرائن روایی و تاریخی بسیار در تأیید این
حقیقت ،در گزارشی منقول در پارهای منابع روایی ،رفتاری به آن حضرت نسبت داده شده که سیرۀ اعتقادی و عملی
خاندان وحی همخوانی ندارد .برخی با استناد به چنین گزارشها و روایاتی و نیز تأکید بر وجود آن در مصادر روایی مشهور
شیعه ،در رعایت مرز پوشش اسالمی به تساهلِ خارج از عرف باور دارند .از این گذشته ،در برخی آثار پژوهشی نشر یافته
در سالهای اخیر ،با اعتماد به این گزارش و دیگر روایات مشابهِ نادر ،مرز حجاب (پوشش) حضرت زهرا (س) را صرفاً تا
حدّ ستر اندام دانستهاند 4.در حالی که یکایک این دست گزارشها و روایاتِ هرچند محدود ،به دلیل تناقضهای درونی و نیز
تعارض بیرونی با روایات حاکی از پایبندی فراتر از عُرف حضرت زهرا (س) به پوشش (حجاب) ،5از سه جنبۀ منبع ،محتوا
و سند جای نقد و ارزیابی دارند ،علیرغم آنکه صاحبان جوامع حدیثی پَسینی (متأخّر و معاصر) ،به نقل صِرف و عدم نقد
آنها بسنده کردهاند.
با این وصف ،پژوهش حاضر ،به بررسی وضعیت منبعی ،داللی و سندی گزارش سید بن طاووس خواهد پرداخت که در
آن از وضعیت پوشش حضرت زهرا (س) سخن به میان آمده و محتوای آن با عصمت آن حضرت و نیز دیگر روایات
مصرّح در پوشش فراتر از انتظار ایشان ناسازگار است .هرچند نقل چنین گزارشهایی در مصادر علمی و روایی شیعه
همچون مهجّ الدعوات و بحار األنوار ،در نگاه نخست ،برای عامّۀ مردم و نه پژوهشگران حوزۀ دین ،اعتمادی اجمالی از
صحّت مضمون را برای خواننده بههمراه دارد ،اما بررسی منبعی ،داللی و سندی آن با کمک منابع تاریخی و سیره،
نتیجهای متفاوت در پی دارد .در ادامه ضمن اشاره به گزارش یادشده ،از رهگذر مصدریابی آن در مصادر کهن و نیز
بررسی نقلهای مشابه در دیگر منابع روایی ،دربارۀ صحّت یاد عدم صحّت آن داوری خواهد شد.
مشروح گزارش
گزارشی که محور پژوهش حاضر بر آن استوار است ،در کتاب مهج الدعوات ومنهج العبادات سید بن طاووس (رضیالدین
علی بن موسی) (664ق) و تحت عنوان «حرز آخر لموالتنا فاطمه (ع)» آمده که در مصادر مکتوب معاصر ،به دعای
«نور» مشهور است .در این گزارش ،حضرت (س) به سلمان فارسی (ره) وعدۀ پاداشتی بهشتی داده و نیز در پایان حرزی
را آموخته که در رفع عارضه «تب» نافع بوده است .در ادامه ،نیمۀ نخست متن گزارش ،که فرازهای مورد بحث را در
خود جای داده ،از نظر خواهد گذشت:
عن الشیخ علي بن عبدالصمد قال :أخبرنا الشیخ جدي قال :أخبرنا الفقیه أبوالحسن رحمه اهلل قال :حدثنا السید الشیخ
العالم أبوالبركات علي بن الحسین الحسني الجوزي قال :حدثنا الشیخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسى بن
بابویه القمي الفقیه قدس اهلل روحه قال :حدثنا الحسن بن محمد بن سعید الكوفي قال :حدثنا فرات بن إبراهیم قال :حدثنا
جعفر بن محمد بن بشرویه القطان قال :حدثنا محمد بن إدریس بن سعید األنصاري قال :حدثنا داود بن رشید والولید بن
شجاع بن مروان عن عاصم عن عبداللّه بن سلمان الفارسي عن أبیه قال:

 .2حلیة األولیاء ،ج ،3ص.44
 .4برای آگاهی بیشتر رک :حجاب شرعی در عصر پیامبر (ص) ،ص.364
 .5نمونه ای از این دست روایات ،بر پایۀ گزارش حضرت سجّاد (ع) ذیل عنوان پوشش حضرت زهرا (س) ،ذکر خواهد شد.

خرجت مِن منزلي یوماً بعد وفاة رسول اللّه (ص) بعشرة أیام فلقیني علي بن أبي طالب (ع) ابن عمّ الرّسول (ص) فقال لي
یا سلمان! جفوتنا بعد رسول اللّه (ص) ،فقلت حبیبي أبا الحسن! مثلكم ال یجفى غیر أنّ حزني على رسول اللّه (ص) طالَ
فهو الذي منعني من زیارتكم فقال (ع) لي :یا سلمان ائتِ منزل فاطمة بنت رسول اللّه (ص) فإنّها إلیك مشتاقةٌ ترید أن
تَتحفَك بتُحفة قد أتحِفَت بها من الجنة ،قلت لعلي (ع) :قد أتحفت فاطمة (ع) بشيء من الجنة بعد وفاة رسول اللّه (ص)؟
قال :نعم باألمس .قال سلمان الفارسي :فهرولتُ إلى منزل فاطمة (ع) بنتِ محمّد (ص) فإذاً هي جالسةٌ وعلیها قطعةُ عبا ٍء
إذا خَمَرت رأسها انجلى ساقُها وإذا غَطَت ساقَها انكشف رأسُها فلمّا نظرَت إليَ اعتجرَت ثم قالت :یا سلمان جفوتَني بعد
وفاة أبي (ص) .قلت :حبیبتي لم أجفِكم .قالت :فمَه اجلس واعقِل ما أقول لك ،إني كنت جالسةً باألمس في هذا المجلس
وباب الدار مغلقٌ وأنا أتفكر في انقطاع الوحي عنّا وانصراف المالئكة عن منزلنا فإذا انفتح الباب من غیر أن یفتحه أحد
فدخل علي ثالث جوارٍ لم یر الراؤون بحسنهنّ وال كهیئتهنّ وال نضارة وجوههنّ وال أزكى مِن ریحهنّ فلمّا رأیتهنّ قمتُ
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إلیهنّ مستنكرةً لهنّ فقلتُ بأبي أنتنّ مِن أهل مكّة أم من أهل المدینة؟....
ترجمه:

 14روز پس از رحلت رسول خدا (ص) ،از خانه خارج شدم ،علی (ع) پسر عموی رسول خدا (ص) مرا دید و گفت :سلمان!
پس از رسول خدا به ما جفا کردی .گفتم :محبوبِ من یا ابا الحسن! چون شمایی را جفا نسزد .غمِ دوری رسول خدا (ص)
بر من دراز گشت و مرا از دیدار شما بازداشت .حضرت فرمود :سلمان! نزد فاطمه (س) دختر رسول خدا (ص) برو که او
مشتاق [دیدارِ] توست و میخواهد هدیهای بهشتی به تو دهد .به علی (ع) گفتم :برای فاطمه (س) پس از رسول خدا
(ص) ،از بهشت هدیه رسیده است؟ حضرت فرمود :بله روزِ گذشته .سلمان [ره] گوید :با شتاب خود را نزد فاطمه (س)
رساندم دیدم آن حضرت نشسته و بر روی خود قطعهای پارچه کشیده که اگر بدان سر خود را میپوشاند پای آن حضرت
پدیدار میشد و اگر پای خود را میپوشاند سرش پیدا میشد .چون مرا دید خود را پوشاند ،سپس فرمود :سلمان! پس از
پدرم به من جفا نمودی .گفتم :سرورم! به شما جفا نکردم .فرمود :ساکت بنشین و خوب به آنچه میگویم بیندیش .دیروز
همینجا نشسته بودم و درب خانه بسته بود ،به انقطاع وحی و کوچ فرشتگان از خانهمان میاندیشیدم که ناگاه در گشوده
شد ،بیآنکه کسی آن را بگشاید .سپس سه کنیز بر من درآمدند که کسی تاکنون [آفریدهای] به زیبایی ،حُسناندام و
خرّمی چهرهشان ندیده و به خوشی [و دلرباییِ] رایحهشان تجربه نکرده است .چون آنها را دیدم ،غریبهشان انگاشتم،
برخواستم و گفتم :پدرم به فدایتان اهل مکّهاید یا اهل مدینه؟....

ارزیابی منبعی گزارش
توجه به قرائن منبعی از جمله روشهای عالمان و محدّثان متقدّم شیعه در ارزیابی روایات بوده است .قرائن منبعی هم در
توثیق روایات و هم در تضعیف آنها کاربرد داشته است .برای نمونه شیخ صدوق (281ق) بر اساس همین معیار به
ارزشگذاری روایات کتاب الفقیه پرداخته است 7.نظر به نقش و اهمّیت این معیار در ارزیابی روایات و آثار ،مصدریابی
روایت فوق در آثار کهن و متأخّر از نظر خواهد گذشت.

 .6مهجّ الدعوات ومنهج العبادات ،ص  17و .18
 .7وجمیع ما فیه مستخرج من كتبٍ مشهورةٍ ،علیها المُعوَل وإلیها المرجع ،مثل كتاب حُریز بن عبداهلل السجستاني وكتاب عُبیداهلل بن علي
الحلبي :.....من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.2

انعکاس گزارش ابنطاووس در منابع روایی متأخر
پیش از بررسی مدلول گزارش ،شایسته است نخست آن را در دیگر منابع روایی کهن و متأخّر مصدریابی کرده و سپس
به مقایسۀ آن با نسخۀ منقول از سوی ابنطاووس بپردازیم .الزم به ذکر است گزارشهای موجود در منابع روایی
تفاوتهای آشکاری دارند که برای نمایاندن آن بر اساس ترتیب نسبیِ تاریخی (از دوران متأخّرین به دوران متقدّمین) به
هر یک از آنها اشاره خواهد شد.
عالمه مجلسی (1111ق) در سه مجلّد از کتاب بحار األنوار روایت مذکور را نقل کرده است .نقلهای وی از گزارش
یادشده در هر سه جایگاه یکسان نیست؛ او در دو جای بحار األنوار 8روایت را از مهجّ الدعوات ابنطاووس آورده و در
بخش «بیان» ذیل روایت ،جز شرح مختصر برخی واژگان و عبارات ،دربارۀ محتوای روایت سکوت پیشه کرده و تحلیل
یا نقدی بر محتوای آن ندارد .سومین گزارش مجلسی از روایات یادشده به جلد  33از بحار 9بازمیگردد که با دو گزارش
پیشین تفاوت دارد .در گزارش سوم ،مرحوم مجلسی ،روایت را از ابوعمرو کشّی نقل کرده که با محتوای روایت ابن-
طاووس تفاوت بسیاری دارد 14.میرزا حسین نوری (1234ق) در نفس الرّحمان في فضائل سلمان ،به روایت کشّی در این
باره اشاره کرده است .همو در ادامه ،این روایت را از سید بن طاووس نیز نقل کرده ،اما تحلیلی از محتوای روایت و علت
تفاوت این دو نقل ندارد 11.شیخ عباس قمی (1259ق) نیز در منازل اآلخرة والمطالب الفاخرة 13این گزارش را بدون نقد و
بررسی ،از سید بن طاووس نقل کرده است .جعفر مرتضی عاملی نیز در سلمان الفارسي في مواجهة التحدّي 12هر چند به
فرازی از گزارش مذکور اشاره داشته ،اما به اختالف نقلها در گزارش متن و نقد یا تحلیل آن نپرداخته است.
آنگونه که گذشت ،در منابع متأخّر ،از مجلسی تا دوران معاصر ،غالباً به نقل گزارش ابنطاووس بسنده شده و هیچگاه به
نقد و تحلیل محتوا یا سند گزارش او پرداخته نشده است .شاید رویکرد هر یک از عالمان متأخّر یادشده در تکیه بر نقل
(گردآوری) صرف روایات با هدف حفظ یا انتقال آنها به آیندگان مهمترین توجیه این مسأله باشد ،اما با توجه به اشکاالت
انکارناپذیر گزارش ابنطاووس ،میتوان گفت که عالمان معاصر با نقل صرف آن یا در نقد و ارزیابی آن تسامح ورزیدهاند
و یا اشکاالت یادشده از دید آنان پنهان مانده است.
مصدریابی گزارش در منابع روایی کهن
از آنجا که محور بررسی پژوهش حاضر نقل ابنطاووس از دیدار سلمان (ره) با حضرت زهرا (س) است ،مراد از مصادر
کهن در پژوهش حاضر ،منابع روایی پیش از اوست که به نقل گزارش فوق پرداختهاند .در نگاه نخست و با جستجوی
عبارات مندرج در گزارش سیّد بن طاووس (664ق) ،برای این روایت مصدری کهنتر از مهجّ الدعوات ،یعنی قرن هفتم
یافت نمیشود .هرچند در سند روایت ،نام شیخ صدوق به عنوانی یکی از راویان طبقات اولیۀ روایت به چشم میخورد ،اما

 .8ج ،42ص66؛ ج ،2ص.27
 .9ص.253
 .14متن گزارش کشّی از روایت ،در صفحات بعدی خواهد آمد.
 .11صص 226ـ.228
 .13ص.399
 .12ص.18

در هیچیک از آثارِ موجود شیخ صدوق ،چنین روایتی ،حتی با مضمون مشابه ،نقل نشده است ،حتی در آنچه اخیراً با هدف
بازسازی کتاب مدینة العلم صدوق تحت عنوان ما وصل إلینا من کتاب مدینة العلم از سوی عتبه عباسیه نشر یافته نیز
اثری از این گزارش نیست14.با این همه ،روایاتی با تعابیر متفاوت اما مضمون نسبتاً مشابه در منابع کهنتر از ابنطاووس
نیز وجود دارد .جستارهای صورت گرفته در پژوهش حاضر پنج نقل را در منابع کهن به دست داد که در ادامه ،ضمن
اشارۀ گذرا بدانها ،اختالف محتوا و در نتیجه داللتهای هر یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1ـ نقل قطب راوندی (572ق)
قطبالدین راوندی در الخرائج والجرائح 15گزارش مذکور را با اندکی تفاوت و به صورت مرسل (بدون سند) نقل کرده
است« :إنّ سلمان قال :خرجت إلى فاطمة ،فقالت :جفوتموني بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله .ثم قالت :اجلس،
فجلست .»....گذشته از ارسال سندی نقلِ قطب راوندی ،تنها مشکلِ متنی روایت ،سخن از جفای سلمان به اهل بیت (ع)
است و از نحوۀ پوشش حضرت زهرا (س) سخنی به میان نیامده است.
2ـ نقل ابنحمزۀ طوسی (قرن  5و )6
عمادالدین طوسی در الثاقب في المناقب با سندی متفاوت از دو سند پیشین ،مضمونی نسبتاً مشابهِ نقل قطب راوندی را
گزارش کرده است که با توجه به تشابه نسبی ،از نقل آن در متن خودداری می شود 16.نقل طوسی نیز همچون راوندی
دچار انقطاع سند است .گزارش وی از دیدار سلمان (ره) با حضرت زهرا (س) ،همچون نقل پیشین ،علیرغم ذکر جفای
سلمان به اهل بیت (ع) ،نسبت به نحوۀ پوشش حضرت زهرا (س) مسکوت است.
3ـ نقل فتّال نیشابوری (548ق)
محمّد بن حسن فتّال نیشابوری نیز در روضة الواعظین 17با حذف سند ،همین گزارش را به واسطۀ امام صادق (ع) از امام
علی (ع) نقل کرده است .از مقایسۀ نقل نیشابوری با نقل کشّی ـ که در ادامه از نظر خواهد گذشت ـ روشن میشود که
این دو گزارش بیهیچ کاستی و فزونی همانندند؛ از این رو ،باید گفت گزارش فتّال نیشابوری ،نقل بدون سندِ گزارش
کشّی از ماجراست.
4ـ نقل ابوعمرو کشّی (ح 244ق)
یکی از کهنترین نقلهایی که در مصادر روایی شیعی برای این ماجرا در دست است ،گزارش رجالی معروف شیعه ابوعمرو
کشّی است .گزارش کشّی مختصرترین نقل در این باره است؛ از این رو ،به صورت کامل بدان اشاره خواهد شد:
روى جعفر غالم عبداللّه بن بكیر ،عن عبداللّه بن محمّد بن نهیك ،عن النصیبي ،عن أبي عبداللّه علیه السالم
قال :قال أمیر المؤمنین علیه السالم :یا سلمان اذهب إلى فاطمة (علیها السالم) فقل لها تُتحِفك مِن تُحَف الجنّة؟

 .14برای آگاهی بیشتر نک :ما وصل إلینا من کتاب مدینة العلم ،مراجعة :مرکز إحیاء التراث التابع لدار مخطوطات العتبة العبّاسیة
المقدّسة ،کربال :مکتبة ودار مخطوطات العتبة العبّاسیة المقدّسة1427 ،ق.
 .15الخرائج والجرائح ،ج ،3ص.522
 .16عن عاصم بن األحول ،عن زر بن حبیش ،عن سلمان الفارسي رضي اللّه عنه ،قال:خرجت من منزلي یوماً بعد وفاة رسول اللّه
صلى اللّه علیه وآله فلقیني علي بن أبيطالب علیه السالم ،فقال لي« :یا سلمان ،جفوتنا بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله؟»...
فقال لي :یا سلمان ،ائتِ منزل فاطمة فإنّها إلیك مشتاقةٌ وترید أن تُتحفَك بتحفةٍ قد أتحفت بها من الجنة ....قال  :فهرولت هرولة
إلى منزل فاطمة علیها السالم وقرعت الباب فخرجت إلي فضة فأذنت لي فدخلت وإذاً فاطمة جالسة وعلیها عباءة قد اعتجرت بها
واستترت :الثاقب في المناقب ،صص 397ـ.244
 .17ص.383

فذهب إلیها سلمان فإذاً بین یدیها ثالثُ ساللٍ ،18فقال لها یا بنت رسول اللّه أتحفیني (خ :أتتحفیني)؟ قالت :هذه
ثالث ساللٍ جاءتني بها ثالثُ وصائف ،19فسألتهنّ عن أسمائهن فقالت واحدة :أنا سَلمى لسلمان ،وقالت األخرى:
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أنا ذرةٌ ألبيذرٍ ،وقالت األخرى :أنا مقدودةٌ للمقداد ،ثم قبضت فناولتني ،فما مررتُ بمإلٍ إال مُلِئُوا طیباً لریحها.
روایت کشّی از این گزارش تنها در آغاز متن ،با گزارشهای پیشین اشتراک دارد .از شکوۀ امام علی (ع) نسبت به سلمان
(ره) در آن خبری نیست ،جزئیات دیدار سلمان با حضرت زهرا (س) در آن گزارش نشده است ،از نحوۀ پوشش حضرت
زهرا (س) سخنی به میان نیامده است .آموزش دعای «نور» در آن گزارش نشده است .فراتر از همه ،ارزش این روایت
در مقایسه با گزارشهای پیشین در آن است که اوالً از امام صادق (ع) نقل شده ،در حالی که در دیگر گزارشها ،نامی از
امام معصوم ،به عنوان یکی از راویان ماجرا به چشم نمیخورد و ثانیاً پیشینهای سه قرن کهنتر از نقل ابنطاووس دارد.
5ـ نقل ابنجریر طبری شیعی (قرن )4
محمّد بن جریر بن رستم طبری شیعی  ،در کتاب دالئل اإلمامة ،31روایتی مشابه با نقل کشّی ،اما با سندی متفاوت نقل
کرده که آن نیز ،مشکلِ داللی و محتوایی گزارش ابنطاووس را ندارد:
روى علي بن الحسن الشافعي ،قال :حدثنا یوسف بن یعقوب القاضي ،قال :حدثنا محمد بن األشعث ،عن محمد
بن عوف الطائي ،عن داود بن أبي هند ،عن ابن أبان ،عن سلمان (رضي اللّه عنه) قال :كنت خارجاً من منزلي ذات
یوم بعد وفاة رسول اللّه (صلى اللّه علیه وآله) ،إذ لقیني أمیر المؤمنین علي بن أبيطالب (علیه السالم) ،فقال:
مرحباً یا سلمان ،صر إلى منزل فاطمة بنت رسول اللّه ،فإنّها إلیك مشتاقة ،وإنها قد أتحفت بتحفة من الجنّة ،ترید
أن تتحفك منها .قال سلمان :فمضیتُ إلیها فطرقتُ البابَ فاستأذنتُ فأذِنَت لي بالدُخول فدَخلت ،فإذاً هي جالسةٌ
في صحنِ الحُجرة ،علیها قطعةُ عَباءةٍ....
در نقل طبری از ماجرا ،چند نکته درخور تأمّل است؛ اوالً :پیشینهای سه قرن کهنتر از نقل ابنطاووس دارد ،ثانیاً :در
سلسله سند آن ،نامی از شیخ صدوق دیده نمیشود .ثالثاً :در متن روایت ،علیرغم اشاره به نوع پوشش حضرت زهرا
(س) ،نشانی از وَهن در پوشش آن حضرت ،آنگونه که در جزئیاتِ روایتِ ابنطاووس گزارش شده بود ،به چشم
نمیخورد .رابعاً :در این گزارش ،نهتنها سخنی از جفای سلمان نسبت به اهل بیت (ع) نیز دیده نمیشود ،بلکه امام علی
(ع) با عبارت «مرحباً یا سلمان» از او به نیکی یاد کرده است.
جمعبندی
نقل کشّی و طبری کهنترین گزارشهای موجود در این ماجراست و جستجو در منابع کهن دیگر ،هیچ متن مشابهی را به
دست نمیدهد .در گزارش کشّی و طبری فراز پایانی ماجرا ـ یعنی آموزش دعای «نور» ـ وجود ندارد ،در حالی که در
برخی دیگر از گزارشهای کهن تنها به نقل فراز پایانی ماجرا یعنی آموزش دعای «نور» ،بسنده شده است 33.پیشتر اشاره
شد که علیرغم وجود نام شیخ صدوق در سلسله سند گزارش ابنطاووس ،در آثار موجود شیخ صدوق ،هیچ نشانی از
گزارش فوق مشاهده نمیشود .از این رو میتوان گفت بر اساس اعتبار و اصالت منبع و با در نظر داشتن قدمت نقل ،نقل
 .18السَلِیلة بنت الرَجل من صُلْبه :لسان العرب ،ج ،11ص.229
 .19الوَصِیف :العبد و األَمة وَصِیفَة :لسان العرب ،ج ،9ص.257
 .34اختیار معرفة الرجال (رجال الکشي) ،ج ،1ص.29
 .31صص 147ـ.148
 .33برای نمونه میتوان از قطب راوندی (572هـ) در الدعوات (سلوة الحزین) ،ص 348و حسن بن فضل طبرسی در مکارم األخالق،
ص 418یاد نمود.

کشّی و طبری بر دیگر گزارشهای پسینی برتری دارد .نقل این دو ،آنگونه که در ادامه بدان اشاره خواهد شد ،اشکاالت
داللی گزارشهای پس از خود را ندارد.
نقد متنی (داللی) گزارش
محتوای برخی فرازهای منقول در پارهای گزارشها ،با آموزههای قرآنی ،سنّت نبوی و سیرۀ خاندان وحی (ع) همخوان
نیست .بهرهگیری از حقایق دینیِ مصرّح در قرآن و روایات و نیز سیرۀ اهل بیت (ع) ،معیاری مناسب در ارزیابی روایات و
گزارشها داوری دربارۀ درستی یا نادرستی محتوای آنهاست .از آنجا که نگاه سندی محض به روایات ،به دلیل پنهان بودن
قرائن صحّتِ قدما برای ما و ،....نگاهی جامع نیست ،با کمک نقد داللی ،از اصالتبخشی به نگاه سندی صِرف خودداری
میشود .از این رو ،در ارزیابی روایاتِ منقول در جوامع روایی کهن ،شایسته است در درجۀ اول ،محتوا و مضمون آنها
مورد ارزیابی قرار گیرد ،میزان انطباق آنها با آموزههای قرآنی و روایی و سنّت نبوی و سیرۀ خاندان وحی بررسی شود و از
گزارشهای تاریخی معتمد بسان قرینهای در داوریها بهره گرفته شود .بر این پایه ،در تحلیل گزارشهای متفاوت یادشده
از منابع متأخّر و کهن ،گذشته از ارزیابی منبعی که بدان اشاره شد ،ابتدا با معیارهای پیشگفته پیش خواهیم رفت و
سپس نیمنگاهی به تحلیل و ارزیابی وضعیت سندی گزارش خواهیم داشت.
ـ جفای سلمان (ره) به اهل بیت (ع)
در فراز آغازین برخی گزارشها از ماجرا ،از جفای سلمان (ره) نسبت به خاندان وحی سخن به میان آمده که ،با کمک ادلۀ
نقلی و حقایق تاریخی ناسازگار است .سلمان فارسی (ره) یا به فرمودۀ صادقَین (ع) سلمان محمّدی 32اسوۀ وفا و دینداری
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بود که همراهِ خلوتهای رسول خدا (ص) خوانده شده است 34.همواره نام و یاد او بر زبان اهل بیت (ع) بود 35.محدَثی
راستآیین که خواست امیر مؤمنان (ع) را بر خواست خویش برگزید 37.حکیمی که به فرمودۀ امام علی (ع) ،همۀ علوم را
میدانست ،دریایی بیکران بود 38و بهشت در انتظار دیدار اوست39.سلمان از اندکشمارانی بود که به فضیلتِ «منّا أهل

 .32اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ص54؛ طوسی ،األمالي ،ص122؛ بشارة المصطفی ،ص411؛ روضة الواعظین ،ص.382
 . 34وروینا عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كان لسلمان مجلس من رسول اهلل صلّى اهلل علیه وسلّم ینفرد به باللیل حتّى كاد یغلبنا
على رسول اهلل صلّى اهلل علیه وسلّم :االستیعاب ،ج ،3ص626؛ أسد الغابة ،ج ،3ص.221
 .35طوسی ،األمالي ،ص.122

 .36الحسن بن منصور ،قال قلت للصادق علیه السالم :أكان سلمان محدَثاً؟ قال :نعم .قلت :من یحدّثه؟ قال :ملك كریم :...اختیار
معرفة الرجال ،ج ،1ص.73
 . 37عن منصور بزرج ،قال :قلت ألبي عبد اهلل الصادق (علیه السّالم) :ما أكثر ما أسمع منك یا سیدي ذكر سلمان الفارسي! فقال :ال
تقل الفارسي ،ولكن قل سلمان المحمدي ،أتدري ما كثرة ذكري له؟ قلت :ال .قال :لثالث خالل :أحدها :إیثاره هوى أمیرالمؤمنین
(علیه السّالم) على هوى نفسه ،والثانیة :حبّه للفقراء واختیاره إیّاهم على أهل الثروة والعدد ،والثالثة :حبه للعلم والعلماء ،إنّ سلمان كان
عبداً صالحاً حنیفاً مسلماً وما كان من المشركین :طوسی ،األمالي ،ص122؛ بشارة المصطفی ،ص.411

 .38علم العلم األول واآلخر ،بحر ال ینزف وهو منّا أهل البیت ،هذه روایة أبى البختري عن عليّ [ع] :الغارات ،ج ،1ص177؛ المعجم
الکبیر ،ج ،6ص314؛ االستیعاب ،ج ،3ص627؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،31ص433؛ االحتجاج ،ج ،1ص287؛ ابن ابیالحدید ،شرح
نهج البالغة ،ج ،18ص.26
 .39الدرّ النظیم ،صص 389ـ394؛ کشف الغمّة في معرفة األئمّة ،ج ،1ص.254

البیت» شرف یافت؛ حقیقتی که در منابع روایی فریقین 24و نیز مصادر تاریخی 21و رجالی 23بدان تصریح شده است .دو
بخش از گزارش سید بن طاووس در روایت مورد بررسی ،با شأن و سیرۀ سلمان (ره) ناسازگاری دارد؛ یکی جفای به
اهل بیت (ع) و دیگر گزارش او از نحوۀ پوشش حضرت زهرا (س).
جای این پرسش باقی است که چرا کسی که به خاندان وحی جفا کرده شایستۀ بهرهمندی از لطف الهی مذکور در روایت
است؟! ذکر جفای شخص نسبت به اهل بیت (ع) با وعده به بهره از لطف خاص الهی سازگاری ندارد؛ از این رو ،پذیرش
صدور تعبیر «جفوتَنا» به معنای دقیق واژه ،22با جایگاه ویژۀ سلمان (ره) نزد اهل بیت (ع) سازگاری ندارد 24.امام علی (ع)
جفا را یکی از شاخههای فسق برشمردهاند و امام صادق (ع) نیز جایگاه جفاکار را در آتش دانستهاند 25.شاید به همین
روی بوده که نه تنها در برخی گزارشهای یادشده (همچون گزارش کشّی و طبری) این تعبیر وجود نداشت ،بلکه در
گزارش طبری ،برعکس ،امام علی (ع) با عبارت «مرحباً یا سلمان» از او به نیکی یاد کرده است .شکوۀ مذکور در روایت،
با عملکرد روشن سلمان (ره) در ماجرای سقیفه و همراهی و همنوایی او با امام علی (ع) نیز همخوانی ندارد .در روایتی از
امام صادق (ع) آمده که پس از رسول خدا (ص) همگان از دین خدا برگشتند مگر سه تن؛ سلمان ،ابوذر و مقداد.26.
سلمان فارسی یکی از چهار تنی بود که رسول خدا (ص) مأمور به حبّ آنان بوده است 27.شیخ مفید در االختصاص به

 . 24مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال...:وإنّما صار سلمان من العلماء ألنه أمرء منّا أهل البیت ،فلذلك نسبته إلى
العلماء :الکافي ،ج ،1ص441؛ طبری شیعی نیز روایتی آورده که در فرازی از آن حضرت زهرا (س) فرمودهاند ....:ثم قالت [فاطمة
سالم اهلل علیها] :یا فضّة! قولي لسلمان یدخل فإنّ سلمانَ منّا أهلِ البیت وربِ الكعبة :دالئل اإلمامة ،ص144؛ در بسیاری دیگر از
منابع کهن روایی بر این حقیقت تصریح شده است .برای آگاهی بیشتر نک :کوفی ،محمّد بن سلیمان ،مناقب اإلمام أمیرالمؤمنین
(ع) ،ج ،1ص 331و ج ،3ص284؛ تفسیر فرات الکوفي ،ص171؛ عیون أخبار الرّضا (ع) ،ج ،3ص74؛ شرح األخبار ،ج ،2ص14؛
المعجم الکبیر ،ج ،6ص312؛ المستدرک ،ج ،2ص( 598ذیل عنوان «ذکر سلمان الفارسي رضي اهلل عنه»)؛ الدرر ،ص.174

 .21فتوح الشّام ،ج ،3ص344؛ الطبقات الکبری ،ج ،4ص 82و ج ،7ص219؛ تاریخ الطبري ،ج ،3ص325؛ طبقات المحدّثین
بأصبهان ،ج ،1ص  342به بعد؛ ذکر أخبار إصبهان ،ج ،1ص54؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،4ص 374و ج ،31ص448؛ المنتظم في
تأریخ األمم والکلوک ،ج ،5ص35؛ الکامل في التأریخ ،ج ،3ص179؛ البدایة والنهایة ،ج ،3ص 337و ج ،4ص 114و ج ،5ص.228
 .23أسد الغابة ،ج ،3ص221؛ تهذیب الکمال ،ج ،11ص351؛ سیر أعالم النّبالء ،ج ،1ص.544
 .22الجفاء :یُقصَر و یُمدُ :نقیض الصِلة :العین ،ج ،6ص194؛ الجفاء ممدود :خالف البِرّ .وقد جفوت الرجل أجفوه جفاء فهو مجفوٌ:
الصحاح ،ج ،6ص3242؛ كلُ شيءٍ إذا لَم یلزَم [شیئاً] یقال جَفا عنه یجفُو :مقاییس اللغة ،ج ،1ص465؛ جفاني فالنٌ :فَعَل بي ما
ساءَني :أساس البالغة ،ص .138ابن سیده (458ق) نیز ریشۀ «جفو» را به قطع پیوند و دوری از چیزی معنا کرده است :المخصّص،
ج ،4ص ،27ق.1
 .24الکافي ،ج ،3ص.291
 .... .25والجفاء في النّار :الکافي ،ج ،3ص 235در همانجا از امام صادق (ع) نقل شده که به هنگام یادکرد نام سلمان (ره) فرمودند:
«فصلوات اهلل علی سلمان».
 . 26برید بن معاویة ،عن أبي جعفر علیه السالم قال :ارتدّ النّاس بعد النّبي صلّی اهلل علیه وآله إال ثالثة نفر :المقداد بن األسود ،وأبوذر
الغفاري وسلمان الفارسي ،ثم إنّ النّاس عرفوا ولحقوا بعد :االختصاص ،ص 6و  14و با تفاوت تعبیر در :رجال الکشي ،ج ،1ص 24و
ص .27در روایات مشابه دیگری نیز از این فضیلت سلمان (ره) سخن به میان آمده است .برای آگاهی بیشتر رک :رجال الکشي ،ج،1
صص 28ـ29؛ االختصاص ،ص.6
 .27رجال الکشي ،ج ،1ص46؛ االختصاص ،ص.9

روایاتی از اهل بیت (ع) در معرفی یاران نزدیک و برجستۀ امیر مؤمنان (ع) ،پرداخته که در همۀ آنها ،سلمان از ارکان و
سابقین یاد شده است.
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شمار این دست روایات به قدری افزون است که برای اثبات جاللت شأن و وفاداری پایدار سلمان (ره) به خاندان وحی و
عدم پذیرش عبارت «جفوتنا» که در برخی گزارشها بدان اشاره شده کافی است.
پوشش (حجاب) حضرت زهرا (س)
بنا بر گزارش ابنطاووس ،حضرت زهرا (س) بههنگام دیدار با سلمان (ره) ،پوشش مناسبی نداشتند29؛ فرازی که مشکل
اصلی نقل ابنطاووس بوده و بخش عمدۀ نوشتار حاضر در صدد نقد آن است .عبارت یادشده ،این پرسشها را در ذهن
برمیانگیزاند1 :ـ الگوی پوشش اهل بیت (ع) به عنوان اسوۀ پاکی و دینداری و سرور زنان جهان چگونه است؟ 3ـ آیا
سلمان (ره) ،بدون اذن به خانۀ امام علی (ع) درآمد که آن حضرت (س) با دیدن او خود را پوشاندند؟!
در مقام پاسخ به پرسش نخست ،باید گفت که با نگاهی به متون و منابع دینی و گزارشهای موجود ،تصویر درست و
دقیقی از حدود پوشش اسالمی و نحوۀ رعایت آن از سوی حضرت زهرا (س) گزارش شده که در این نوشتار مجال نقل
آنها نیست.
از امام سجاد (ع) و امام علی (ع) نقل شده که فرمودند :روزی نابینایی اجازه خواست تا بر حضرت زهرا (س) درآید ،آن
حضرت خود را از او خود را پوشاند ،رسول خدا (ص) از حضرتش پرسید چرا از نابینایی خود را میپوشانی؟ حضرت زهرا
(س) در پاسخ فرمود :ای رسول خدا! اگر او مرا نمیبیند ،من که او را میبینم و او بویِ مرا استشمام میکند ،در این
لحظه ،رسول خدا (ص) فرمود :شهادت میدهم که تو پارۀ تن منی 44.تاریخپژوه معاصر ،جعفر مرتضی عاملی ،در تحلیلی
ارزنده از این روایت گوید:
مراد رسول اکرم (ص) از عبارت «أشهد أنك بضعة مني» ،در این جایگاه ،صرفاً یکسانی ذاتی (جسدی) نیست،
بلکه حضرت زهرا (س) از جهت ،ایمان ،اندیشه ،ضمیر و فهم امور و شناخت احکام و اهداف و مالکات و حقائق و
ظرائف آنها نیز همسانِ پدر است و این عبارت تأییدی بر فهم و شأن و جایگاه او در همۀ امور است.
عایشه ،گفتار و رفتار حضرت فاطمه (س) همسان رسول خدا (ص) خوانده ،گوید:
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هیچکس را ندیدم که همچون فاطمه (کرّم اهلل وجهها) ،از نظر روش و منش دینی و هدایتگری و نیز در گفتار و
43
سخن ،به رسول خدا (ص) مانند باشد...،
 .28االختصاص ،ص 14به بعد.
 ....29هي جالسةٌ وعلیها قطعةٌ عبا إذا خَمَرَت رأسها انجلى ساقُها وإذا غَطَت ساقَها انكشف رأسُها فلمّا نظرَت إليَ اعتجرَت.
 ... . 44فقالت :یا رسول اهلل! إن لم یكن یراني فأنا أراه وهو یشمّ الرّیح ،فقال النّبي صلّی اهلل علیه وآله :أشهد أنّك بضعةٌ مني:
ابنمغازلی ،مناقب علی بن أبيطالب (ع) ،ص389؛ الدرّ النظیم ،ص .457در النوادر فضل اهلل راوندی (571ق) ،ص 119و پارهای
منابع دیگر ،این مطلب از امام علی (ع) روایت شده است .قاضی نعمان مغربی (262ق) این ماجرا را از امام جعفر صادق (ع) نیز نقل
کرده است :دعائم اإلسالم ،ج ،3ص.314
.41الصحیح من سیرة النبي األعظم ،ج ،35ص.98
 .43عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنین عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت :ما رأیتُ أحداً كان أشبهَ سمتاً وهدیاً ودالً ـ وقال الحسن:
حدیثاً وكالماً ـ برسول اهلل صلّی اهلل علیه وسلّم من فاطمة كرّم اهلل وجهها :...األدب المفرد ،ص349؛ سنن ابيداود ،ج ،3ص533؛
صحیح ابنحبّان ،ج ،15ص442؛ المستدرک ،ج ،2ص 154و 164؛ االستیعاب ،ج ،4ص1896؛ السنن الکبری ،ج ،7ص141؛ العمدة،
ص.288

همچنین از رسول خدا (ص) نقل شده که آن حضرت ،زنان را چند چیز از جمله نگاهِ به مردان منع کردند و فرمودند :هر
زنی که پوشش (روسری) خود را در غیر از خانۀ همسرش از سر افکند ،حجابش را زیر پا نهاده است.
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روایات و منقوالت گزیدۀ فوق گویای پیشگامی و پایبندی کامل خاندان وحی ،بهویژۀ سرور زنان جهان ،در عمل به
شؤونات و ارزشهای دینی است و پذیرش این حقیقت ،با آنچه که در گزارش ابنطاووس آمده ،سازگار نبوده و با آن در
تعارض است .چگونه ممکن است ،سرچشمۀ عفّت و حُجب و آزرم در پوشش خویش تساهل روا دارد.
اما فراز دوم ماجرا ،یعنی گزارش سلمان (ره) از نحوۀ پوشش آن حضرت (س) نیز جای اندیشه و نقد دارد؛ به دیگر سخن،
از گزارش منقولِ ابنطاووس دو احتمال به ذهن میرسد؛ یکی ورود بیاذن و ناگهانی سلمان (ره) که پوششِ سراسیمۀ
حضرت زهرا (س) را در پی داشته! و دیگر آنکه علیرغم اجازهخواهی سلمان (ره) پیش از ورود ،حضرت زهرا (س) نسبت
به پوشش خود اقدام نکردهاند .پاسخ به احتمال دوم که روشن است و با اندکی درنگ در روایات پیش در زمینۀ پایبندی
فراتر از انتظار حضرت زهرا (س) به پوشش اسالمی ـ حتی در برابر یک نابینا ـ نادرستی آن به قطع اثبات میشود ،اما
دربارۀ احتمال نخست یعنی ورود بیاذن سلمان (ره) ،باید گفت چنین احتمالی با فرهنگ اسالمی و سیرۀ دینداران
ستودهای چون سلمان (ره) سازگار نیست؛ چه ،ورود بیاذن در خانه ،برآمده از فرهنگ و عادت جاهلی است و در قرآن
کریم مورد نقد قرار گرفته است .در آیۀ  37از سورۀ نور آمده «یا أیّها الّذین آمنُوا ال تدخُلوا بیوتاً غیرَ بیوتِکم حتّی
تستأنِسوا وتُسلِموا علی أهلِها» .در آیۀ  58همان سوره هم از لزوم اجازهخواهی بردگان و کنیزان و فرزندان بههنگام ورود
بر مؤمنان در ساعاتی از روز و شب ،سخن به میان آمده است 44.در سورۀ احزاب نیز بر لزوم اجازهخواهی برای ورود به
خانۀ رسول خدا (ص) و سخن گفتن با همسران آن حضرت ،از پسِ پرده یا پوشش ،تأکید شده است 45.افزون بر قرآن
کریم ،در روایات بسیاری نیز از نگاه یا ورود بیاذن در منازل منع شده است.
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 .42دعائم اإلسالم ،ج ،3ص315؛ شعب اإلیمان ،ج ،6ص159؛ مستدرک الوسائل ،ج ،14ص .384انس بن مالک صحابی گوید
رسول خدا (ص) از ما پرسید :خیر زنان در چیست؟ ما در پاسخ ،ماندیم تا آنکه علی [ع] نزد فاطمه [س] رفته و از او پرسید .او نیز در
پاسخ گفت :اینکه مردان را [جز به ضرورت] نبیند و مردان نیز او را نبینند :...دارقطنی ،سؤاالت حمزة ،ص384؛ حلیة األولیاء ،ج،3
صص 44ـ 41و با اندکی تفاوت در :دعائم اإلسالم ،ج ،3ص315؛ قوت القلوب ،ص433؛ إحیاء علوم الدین ،ج ،4ص143؛ مناقب آل
أبيطالب ،ج ،2ص134؛ بحار األنوار ،ج ،42ص84
 . 44یا أیّها الّذین آمنوا لِیستأذِنكُم الّذین ملكَت أیمانُكم والّذین لَم یبلُغُوا الحُلُمَ منكم ثالثَ مرّاتٍ مِن قبلِ صالةِ الفجر وحین تَضعُون
ثیابَكم من الظّهیرةِ ومن بَعد صالةِ العِشاء ثالثُ عوراتٍ لكم...
 . 45یا أیّها الّذین آمنوا ال تدخُلوا بیوتَ النّبي إال أن یؤذنَ لكم إلى طعام غیرَ ناظرینَ إناهُ....وإذا سألتُموهُنَ متاعاً فَاسألُوهُنَ مِن وَراء
حجابٍ ذلكُم أطهرُ لِقُلوبِكُم وقُلوبِهنّ...
 .46در روایتی نبوی آمده که هر آنکه هنگام ورود در خانهای اجازه خواهد ،اما پیش از راهیابی ،در خانه نظر افکند ،اجازهاش را باطل
ساخته است .ومن ذلك قوله علیه الصالة والسالم« :إذا دخل البصر فال إذن .در جای دیگر از آن حضرت نقل شده« :مَن سبقَه بصرُه
إلى البیوتِ فَقد دَمَر» یعني دَخَلَ :ابن ابيشیبة ،المصنّف ،ج ،6ص343؛ المعجم الکبیر ،ج ،8ص145؛ الزم به ذکر است که ریشۀ
«دمر» به معنای دخول و ورود بیاجازه است .جوهری گوید :دمر یدمر دُموراً :دخل بغیر إذن .وفى الحدیث :من سبق طرفه استئذانه
فقد دمر :الصحاح ،ج ،3ص .659همچنین از آن حضرت آمده« :مَن اطّلع مِن صَیر بابٍ فَقد دَمَر» :ابنسالم (334ق) با اندکی تفاوت
این روایت را نقل کرده است :مَن اطّلع في بیتٍ بغیر إذن فقد دمَرَ :ابنسالم ،غریب الحدیث ،ج ،1ص .142در پارهای روایات به
شدت با این مسأله برخورد شده است .شیخ صدوق از امام باقر (ع) روایت کرده :آنکه [بدون اجازه] در خانۀ مؤمنی نظر افکند،
برکندن چشمان او برای مؤمن مباح است و هر آنکه بدون اجازه به خانۀ مؤمنی درآید ،کشتن او بر آن مؤمن مباح است :من ال
یحضره الفقیه ،ج ،4ص .144در پاره ای دیگر از روایات از طریق اهل بیت (ع) و دیگران از رسول خدا (ص) نقل شده که حتی در
خانهای که مادرتان در آن است نیز بیخبر درنیایید و اجازۀ ورود بگیرید :الموطّأ ،ص962؛ ابن ابيشیبة ،المصنّف ،ج ،2ص454؛

نظر بدانچه آمد ،احتمال نخست یعنی ورود بیاذن سلمان (ره) بر حضرت زهرا (س) نیز به طور قطع منتفی است؛ بدین
ترتیب این فراز از گزارش ابنطاووس نادرست است و پذیرش آن مایۀ وهن شأن اهل بیت (ع) و اصحاب آنان است.
حجاب (عفاف) آموزهای ارزنده در همۀ ادیان الهی
پس از تبیین سیرۀ ،سرچشمۀ عصمت ،صدّیقۀ طاهره (س) در حجاب ،شایسته است بهصورت گذرا به اهمّیت و جایگاه
حجاب در ادیان آسمانی اشاره شود تا روشن گردد که حجاب و عفاف از جمله آموزههای پایدار و همیشگی فرستادگان
الهی در دعوتشان بوده است .با این وصف ،چگونه ممکن است که فرزند فرستادۀ خاتم ،نسبت به پایبندی به این حُکم
الهی تساهل ورزیده باشد؟!
حجاب حقیقتی شرعی در ادیان الهی است .در دین اسالم نیز افزون بر آیات قرآن ،در سنّت رسول خدا (ص) و سیرۀ اهل
بیت (ع) رعایت پوشش اسالمی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .در قرآن کریم صفت حیا و عفاف در عرصههای
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مختلف مورد مدح و توصیه قرار گرفته و از آن به عنوان یک ارزش یاد شده است؛ در دارایی 47و مسائل مربوط به نکاح
و نیز پوشش 49و نیز رفتار زنان 54.در آیهای از قرآن آزرم و حیاء از ویژگیهای اخالقی رسول خدا (ص) برشمرده شده
است 51.افزون بر آیات فوق و نیز آیاتی که در سطور پیشین این نوشتار از آنها یاد شد ،در روایات اهل بیت (ع) به
حیاپیشگی ،عفّتورزی و رعایت پوشش اسالمی و آثار آنها سخن به میان آمده است .امام علی (ع) در ستایش عفاف،
ارزش و جایگاه فرد عفیف را برتر از شهید و در رتبهای نزدیک به فرشتگان یاد کرده است 53.در جای دیگر ،امام صادق
(ع) از حضرت مسیح (ع) نقل کرده که بر خانهها پرده و پوشش نهند و آزرم پیشه سازند زیرا ،خداوند حیا را همچون رزق
و روزی میان مردمان قسمت کرده است52.ابنمسعود صحابی گوید :حضرت زهرا (س) از رسول خدا (ص) نقل کردهاند:
«همانا خداوند انسان خیّر و خویشتندار و عفّتپیشه را دوست میدارد...حیاء نشانۀ ایمان است و ایمان در بهشت جای
دارد 54». ...امام صادق (ع) و امام رضا (ع) ،نیز حیاورزی را از نشانههای ایمان و عوامل راهیابی به بهشت
برشمردهاند55.در جایی دیگر ،رسول خدا (ص) یکی از بهترین ویژگیهای بهترین زنان را پوشیدگی و عفاف آنان برشمرده

االستذکار ،ج ،8ص472؛ التمهید ،ج ،16ص . 339قاضی نعمان مغربی نیز با اندکی تفاوت در تعبیر ،مضمون مشابهی را به واسطۀ
امام صادق (ع) از امام علی (ع) روایت کرده است :دعائم اإلسالم ،ج ،3ص.343
 ... .47ومَن کان غنیّاً فَلیَستَعفِف :...نساء.6/
 .48ولیَستَعفِف الّذین ال یَجِدُون نِکاحاً حتّی یُغنِیَهُم اهللُ مِن فَضلِه :...نور.22/
.... .49وأن یستَعفِفنَ خیرٌ لَهنّ :...نور.64/
 .54فجائتهُ إحداهُما تَمشي عَلی استحیاءٍ :...قصص.35/
 ... .51وال مُستأنسینَ لحدیثٍ إنّ ذلکُم کانَ یؤذي النّبيّ فَیَستَحیي منکُم :...احزاب.52/
 .53مَا الْمُجَاهِدُ الشَهِیدُ فِي سَبِیلِ اللّه بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَنْ قَدَرَ فَعَفَ ،لَكَادَ الْعَفِیفُ أَنْ یَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ :نهج البالغة ،حکمت .474
 .52قرب اإلسناد ،ص.46
 .54دالئل اإلمامة ،صص 65ـ.66
 .55ابوعبیدة الحذاء عن أبي عبد اهلل (علیه السالم) قال :الحیاء من اإلیمان واإلیمان في الجنّة :الکافي ،ج ،3ص146؛ تحف العقول،
ص294؛ الزهد ،ص6؛ عیون أخبار الرّضا (ع) ،ج ،1ص.329

است56.با آگاهی از این حقایق مسلّم ،نمیتوان پذیرفت که خاندان وحی و مفسّران حقیقی کتاب الهی نسبت به رعایت
این آموزههای وحیانی بیتفاوت بوده باشند.

نقد سندی گزارش ابنطاووس از روایت
نقد سندی ،همواره یکی از متداولترین روشهای متأخران برای اعتبارسنجی روایات بوده است .پس از ارزیابی منبعی و
داللی گزارش ابنطاووس ،در مقام تقویت نقد و هدف تأیید یافتهها ،از میان گزارشهای مختلف ،وضعیت سندی نقل
ابنطاووس مورد بررسی قرار خواهد گرفت که نهتنها به بیشترین مشکل داللی (محتوایی) مبتال بود ،بلکه عالمان قرن 7
به بعد ـ که در آثار خویش به نقل این ماجرا پرداختهاند ـ غالباً به این انعکاس این گزارش بسنده کردهاند و به روایت
کشّی ،طبری ،ابنحمزۀ طوسی و قطب راوندی تکیهای نداشتهاند.
بررسی وضعیت رجالی راویان گزارش ابنطاووس
برای نمایاندن مشکالت عدیدۀ سند گزارش یادشده ،در این بررسی ،وضعیت رجالی راویان نقل ابنطاووس ،از طبقۀ پس
از سلمان فارسی ـ که خود از صحابه بزرگ و جلیل القدر پیامبر (ص) است ـ تا طبقۀ فرات بن ابراهیم کوفی (طبقۀ دوم
تا هفتم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طبقه دوم ـ عبداللّه بن سلمان الفارسي :در منابع رجالی شیعه و اهل سنت نامی از وی یاد نشده است .نمازی
شاهرودی در نیز به این نکته اشاره کرده است 57.بنابراین به اصطالح رجالیان باید او را «مهمل» نامید .جز این روایت،
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نام وی در سند روایتی دیگر در منابع روایی اهل سنت در نقل یکی از نامههای پیامبر (ص) نیز آمده است.
طبقه سوم ـ عاصم« :عاصم» در این روایت در طبقه اتباع تابعین قرار گرفته است .در سند روایات ،راویان متعددی با
این نام در این طبقه دیده میشود .از آنجایی که نام پدر و نسبت او مشخص نشده ،تالش برای تشخیص «هویت» او از
طریق راوی یا مروی عنه نتیجهای در پی ندارد .تنها در سند این روایت است که عاصم از عبد اهلل بن سلمان فارسی
روایت میکند و نیز تنها در این سند است که راویانی با نام «داود بن رشید» یا «الولید بن شجاع بن مروان» از شخصی
به نام «عاصم» نقل روایت دارند .در نتیجه علیرغم بررسیهای رجالی ،در نهایت «هویت» این راوی نیز ناشناخته است
و راهی برای شناخت او نیست.
طبقه چهارم ـ داود بن رشید و الولید بن شجاع بن مروان :نام این دو راوی در سند مورد بررسی در طبقه
ناقالن از «عاصم» آمده است .راویی با نام «داود بن رشید» در هیچیک از کتب رجالی نام برده نشده است .نمازی
شاهرودی نیز در مستدرک خود به این نکته تصریح کرده است 59.در نتیجه به لحاظ وصف رجالی باید او را نیز «مهمل»

 .56من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص.289
 .57مستدرک علم رجال الحدیث ،ج ،5ص.137
 .58طبقات المحدثین بإصبهان ،ج ،1ص336؛ تاریخ بغداد ،ج ،1ص181؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،31ص.443
 .59مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج ،2ص.254

بدانیم 64.راویی با نام «الولید بن شجاع بن مروان» عالوه بر اینکه در هیچ کتاب رجالی نام برده ،در هیچ سند دیگری جز
این سند نیز وجود ندارد .بنابراین او را نیز به لحاظ رجالی باید «مهمل» بخوانیم.

طبقه پنجم ـ محمد بن إدریس بن سعید األنصاري :نام او در هیچ کتاب رجالی حتی مستدرک علم رجال
نمازی نیامده است و سند مورد بررسی تنها سندی است که نام وی در آن دیده میشود .بنابراین باید وی را نیز به لحاظ
رجالی «مهمل» بدانیم.
طبقه ششم ـ جعفر بن محمد بن بشرویه القطان :به نام این روای در هیچ کتاب رجالی اشاره نشده است.
نمازی در مستدرک علم رجال الحدیث به این نکته تصریح کرده است 61.از این رو باید او را به لحاظ رجالی «مهمل»
دانست .در کتابهای حدیثی نام این راوی تنها در طبقه مشایخ فرات بن ابراهیم ،صاحب تفسیر ،و در مجموع در سند
63

چهار روایت دیده میشود.
طبقه هفتم ـ فرات بن إبراهیم :وی صاحب تفسیر مشهور فرات است .نکته مهم دربارۀ او این است که وی از
عالمان نیمۀ اول قرن چهارم است  .در کتب رجال کهن یادکردی از او نشده و در کتب رجال متأخّر نیز سخنی مبنی بر
مدح یا ذمّ او به چشم نمیخورد و تنها به نقل پراکندۀ والد شیخ صدوق از او اشاره شده است 62.در سند گزارشِ منقول در
مهج الدعوات تعداد راویان سند ،از فرات بن ابراهیم کوفی درگذشته به نیمۀ اول قرن چهارم ،تا سلمان صحابی5 ،
واسطه وجود دارد در حالی که در روایت نمونۀ دیگر ،از فرات تا جابر بن عبداللّه صحابی که از معمّرین محسوب میشود
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 9واسطه نقل وجود دارد 64.یا در سندی دیگر ،از فرات کوفی تا امام علی (ع) ،نیز  9واسطۀ متصل ذکر شده است.
چنانچه به صورت تقریبی فاصله میان طبقات راویان را  24تا 54سال در نظر بگیریم بایستی در بهترین حالت و در
کوتاهترین سند بین او تا صحابه حداقل  7واسطه دیده شود؛ 66در حالی که در سند مورد بررسی بین فرات تا سلمان
فارسی که از کبار صحابه است ،تنها  5واسطه نام برده شده است؛ از این رو ،رخداد ارسال در سندِ آن قطعی است.
بنابراین دربارۀ سند روایت منقول از ابنطاووس در مهج الدّعوات باید گفت:
1ـ به دلیل مُهمل بودن راویان در شش طبقه از هفت طبقۀ سند ،چنین سندی «ضعیف» ارزیابی میشود3 .ـ به دلیل
قلّت واسطهها از فرات کوفی تا سلمان فارسی به نظر میرسد روایت مبتال به ارسال خفی است و «معلّل» محسوب
میگردد2.ـ روایت در همه طبقات به جز طبقۀ چهارم (که نام دو راوی برده شده) تفرّد دارد و حدیث متفرّد« ،غریب»
است که از اقسام روایت «ضعیف» شمرده میشود.

 .64در اسناد چندین روایت راویی با این نام دیده میشود .در بیشتر این روایات «داود بن رشید» با چهار یا پنج واسطه از پیامبر (ص)
نقل روایت دارد و در برخی دیگر با یک واسطه از امام جعفر صادق (ع) نقل روایت میکند .با توجه به تفاوت طبقه داود بن رشید در
این دو دسته روایات شاید بهتر باشد برخالف نمازی که این نام را برای یک راوی در نظر گرفته است ،این نام را برای دو راوی در
دو طبقه مختلف در نظر بگیریم که البته هر دو به لحاظ رجالی مهمل محسوب میشوند.
 .61مستدرک علم رجال الحدیث ،ج ،3ص.191
 .63تفسیر فرات الکوفي ،ص  419 ،388و .544
 .62برای نمونه رک :معجم رجال الحدیث ،ج ،14ص371؛ طرائف المقال ،ج ،1ص.348
 .64برای نمونه رک :صدوق ،األمالي ،ص.57
 .65برای نمونه رک :پیشین ،ص.391
 .66برای نمونه رک :تفسیر فرات ،ص 57و صدوق ،األمالي ،ص.57

نتیجهگیری
بررسی و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا (س) در «دعای نور» ،نشان داد که نقلِ ابنطاووس با آنچه
در منابع کهنتر و استوارتر گزارش شده ،انطباق ندارد و این مسأله دلیلی روشن بر عدم صحّت پارهای از فرازهای آن
است .نقل ابنطاووس از ماجرا ،مبنای اصلی عالمان متأخّر و معاصر در گزارش ماجرا بوده است و همۀ آنها بیهیچ نقد و
تحلیلی به گزارش او اعتماد کردهاند .متن گزارش ابنطاووس بر اساس هر یک از سه معیار (منبع ،متن و سند) دچار
ضعف جدّی است؛ از یکسو در منابع معتمد و مشهور متقدّمان اثری منطبق با آن یافت نشد؛ از سوی دیگر فرازهایی از
محتوای آن با قرآن کریم (محک ارزیابی روایات) و نیز سیرۀ خاندان وحی و حقایق تاریخی منقول در منابع فریقین
همخوان نبود و سرانجام ،سلسله سند آن به چند عیب جدّیِ مبتال بود که هر یک از آنها به تنهایی برای ضعف و در
نتیجه اسقاط اعتبار روایت ،کافی است .در سوی دیگر ،نقل ابوعمرو کشِی از ماجرا ،اوالً به دلیل حضور نام دو تن از ائمه
(ع) در سلسله سند آن و ثانیاً ،با عنایت به تبحّر مؤلّف در دانش رجال و ثالثاً ،به دلیل قدمت و نزدیکی به عصر تدوین
جوامع روایی و رابعاً سازگاری با روح قرآن ،شأن و سیرۀ خاندان وحی و نیز صحابۀ برجسته و گزیدۀ ایشان ،بر دیگر
نقلهای متناقض (همچون نقل ابنطاووس) برتری دارد و میتواند معیار سنجش میزان درستی گزارشهای پراکنده دیگر
در این باره قرار گیرد .یکی از مهمترین دستاوردهای این پژوهش آن است که به صِرف وجود یک روایت یا خبر در آثار
مشهورِ عالمان سدههای میانه یا پس از آن ،نمیتوان به راستی آن حکم راند ،چهبسا بتوان گفت :صحّت و اعتبار روایت
یا گزارشی که قدمت آن به سدههای میانه (قرون  7و  8و )...محدود میشود و با آموزههای مسلّم دینی همخوانی ندارد،
جای تردید است و در صورت نداشتن قرائن عقلی و نقلیِ مؤیِد ،باید از پذیرش آن امتناع نمود .بدین روی ،برای ارزیابی
دقیق و جامعنگرانۀ محتوای روایات و گزارشهای تاریخی شایسته است حتّیالمقدور از سه معیار ارزیابی منبعی ،نقد متنی
(داللی) و نقد سندی در کنار یکدیگر بهره گرفت .از آنجا انعکاس گزارش ابنطاووس در آثار مشهور بعدی همچون بحار
األنوار ،اعتماد کاذب برخی را در پی داشته و پشتوانۀ باور و عمل برخی از آنها در عدم پایبندیِ شایسته به مقولۀ حجاب
(عفاف) گشته ،شناسایی و تبیین صحّت و سقم این دست روایات در منابع روایی مشهور و معتمد (در باور عامّۀ مردم)
بیش از پیش ضروری مینماید.
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قرآن کریم.
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المفید للطباعة والنّشر والتوزیع ،دوم1414 :ق.
اختیار معرفة الرجال (رجال الکشّي) ،کشّی ،ابوعمرو محمّد بن عمر،تحقیق :سید مهدی رجائی ،قم:
مؤسسة آل البیت علیهم السالم1444 ،ق.
األدب المفرد ،بخاری ،محمّد بن اسماعیل ،بیروت :مؤسسة الكتب الثقافیة1446 ،ق.
اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد ،مفید ،محمّد بن محمّد بن نعمان ،تحقیق :مؤسسة آل البیت (ع)،
بیروت :دار المفید ،دوم1414 :ق.

 .8أساس البالغة ،زمخشری ،محمود بن عمر ،قاهره :دار و مطابع الشعب1964 ،م.
 .9االستذکار ،آندلسی ،یوسف بن عبد البرّ ،تحقیق :سالم محمّد عطا و محمّد علي معوض ،بیروت :دار الکتب
العلمیة3444 ،م.
 .14االستیعاب في معرفة األصحاب ،آندلسی ،یوسف بن عبد البرّ ،تحقیق :علي محمّد البجاوي ،بیروت :دار
الجیل1413 ،ق.
 .11أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابناثیر جزری ،عزّالدین أبوالحسن علی بن أبیالکرم ،بیروت :دار الکتاب
العربي ،بی تا.
 .13األمالي ،صدوق ،محمّد بن علی ،تحقیق :قسم الدراسات اإلسالمیة في مؤسسة البعثة ،قم :مؤسسة البعثة،
1417ق.
 .12األمالي ،طوسی ،محمّد بن حسن ،تحقیق :قسم الدراسات اإلسالمیة في مؤسسة البعثة ،قم :دار الثقافة
للطباعة والنشر والتوزیع1414 ،ق.
 .14بحار األنوار ،مجلسی ،محمّدباقر ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،دوم1442 :ق.
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زغلول ،قاهره :مکتبة الخانجي و بیروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع1416 ،ق.
 .38الخرائج والجرائح ،راوندی ،قطبالدین سعید بن عبداهلل ،قم :مؤسسة اإلمام المهدي علیه السالم1449 ،ق.
 .39الدرّ النظیم ،مشغری عاملی ،یوسف بن حاتم ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي ،بیتا.
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