فبطن األرض خیر من ظهرها»بر مبنای تحلیل اسناد و متن
ّ
محمد کاظم رحمان ستایش
معصومه ریعان
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تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم

2

چکیده

طرفداران عدم حضور اجتماعی زنان به حدیث «اذا کانت  ...امورکم الی نسها کم فهبطن
ٌ
خیر من اهرها»  -که فقط در دو منبع سنن الترمذی و تاریخ بغداد آمده و در دیگر
االر

کتب روایی رواج یافته است  -استناد کردهاند .این روایت از طری صالح ُم ّهری بصهری -
کههه علمههای رجههال او را تضههعی

نمههودهانههد  -نقههل گردیههده اسههت و برگردانههی از کههالم یههر

شههاعر اسههت کههه در ضههرب المثلهههای عربههی قههرن دوم وجههود داشههته و صههالح مههری از آن
اسهتفاده کهرده اسهت .بصههره بسهتر اههور چنههین روایهاتی بهوده اسههت و تهاریخ پیهدایش ایههن
روایهت نیمههه میههانی قهرن دوم هجههری اسههت و بسهیار متههأخر از صههدر اسهالم اسههت ،ولههی بهها

وجودضع

سندی و متنی آن ،در برخی متون فقهی معاصر شیعه و سهنی بهدان اسهتناد

گردیههده و دلیلههی بههر ممنوعیههت شههرعی و عههدم توانههایی زنههان در اداره جامعههه تلقههی شههده

است.

کلیدواژهها :تاریخ گذاری ،حلقه مشتر  ،تحلیل متن و سند ،صالح مری ،بصره.

مقدمه
نظام نقل حدیث در سده اول هجری ،با وجهود کتابهت پراکنهده و مهوردی ،بنیهادی شهفاهی

داشههته اسههت و شههیوه نقههل حههدیث بههه تنهههایی ،متههأثر از حافظههه نههاقالن نبههوده ،بلکههه تمههایالت و

غههر

ورزی هههای پنهههان نیههز بههدان س ههمت و سههو مههیبخشههیده اسههت .همچنههین ،منازع ههات

سیاسی ،مذهبی و فقهی موجود در قرون اولیهه ،همهراه بها قصههپهردازیهها و اخهالقگرایهیههای

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه قم (.)kr.setayesh@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم (نویسندۀ مستول) (.)masoumehrayaan@yahoo.com
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زاهدانهه و مههنشهههای دوری گزینهی عالمههان متقههی از دنیها و بههر عکههس ،دنیهاگراییهههای عالمههان

درباری و ورود ایشان به دستگاههای خالفت و  ،...زمینههههای فراوانهی را بهرای دسهت کاری در

احادیههث فههراهم آورده و جعههل روایههات جدیههدی را مهیهها سههاخته اسههت .دسههتیابی بههه نحههوه
پیههدایش چنههین روایههاتی نیازمنههد بررسههیهههای همههه جانبهههای از نقههد سههند تهها نقههد مههتن اسههت تهها

عالوه بر اعتبارسنجی چنی ن روایاتی ،زمان ،دالیل اهور و شرایط حا کم بر پیدایش این روایات
را نیز شناسایی نمود.

یکی از روش های جدید در این بازشناسی احادیث ،تاریخگهذاری روایهات اسهت .محققهان

غر بههی بهها روش هههایی کههه بههرای تمههایز احادیههث صههحیح از دیگههر مههوارد تحر ی ه

شههده در متههون

مقهدس خهویش انجهام دادهانهد ،بههه بررسهی انتقهادی احادیهث در منههابع اسهالمی نیهز ،بهه و یه ه در
منابع اهل ّ
سنت پرداختهه و بها روش ههای متفهاوتی از روش عالمهان مسهلمان ،بهه ارن یهابی متهون
ّ
متقدم اسهالمی دسهت یافتههانهد و نتهایج بسهیار مهلثری بهر نقهد حهدیث اعمهال نمهودهانهد .از نظهر

ایشان ،خاستگاه و اعتبهار اسهناد و تحلیهل مهتن حهدیث بها اعتبارسهنجی در مواجههه بها مبهانی
قرآن ،عقل ،تاریخ و ،..و تحلیل توأمان متن و سند روایات ،روشهی سهودمند در تعیهین اصهالت

منابع و روایات است.

این روش با عنوان تاریخ گهذاری حهدیث ،مبنهایی بهرای شهناخت حهدیث اصهیل از حهدیث

غیراصیل گردیده است و با رویکهردی جدیهد در صهدد نقهد و ارن یهابی تهراث اسهالمی اسهت .گهر

چه مقدمات ،نتایج و روش شناسهی مستشهرقان قابهل مناقشهه اسهت ،امها بها بههرهگیهری از روش
توأمهان خاورشناسهان و نقههد عالمهان مسههلمان در شهناخت راو یههان و اعتبهار نقههل ایشهان در علههم

رجال حدیث اسالمی ،میتوان رویکرد جدیهدی در مطالعهات حهدیثی گشهود و بها بهومیسهازی
روش ایشان ،روایات اسالمی را به محر نقد و ارنیابی کشید و همزمان از منظری برون دینی و

درون دینی به پژوهش در منابع روایی پرداخت.
ضرورت تحقیق

بررسی روایهات مر بهوط بهه زنهان یکهی از بسهترهای پهژوهش از طر یه روش نهوین تهاریخگهذاری

است تا با تحلیل انتقادی و بررسی های تطبیقی ،بار دیگر اصالت اسناد و متن ایهن روایهات را
با هماهنگی با قرآنّ ،
سنت ،قرینه های تاریخی و ...ارن یهابی نمهوده و صهحت انتسهاب آن را بهه
پی ههامبر اس ههالم
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تعی ههین نم ههاییم؛ ن ی ههرا ترس ههیم نق ههش اجتم ههاعی زن ههان در روای ههات ع ههالوه ب ههر

محدودیتهای عام ،به گونها ی خاص نیهر بها مضهامین تحقیرآمیهز همهراه اسهت و ورود زنهان در

اصلی فقه اسالم هستند ،این روایات بیش از آن که اصول و مبادی عقاید شخصی یها فرقههای
تبهدیل

راویان آن را برمال کند ،به گفتارهای الزماالتباعی در دوران متأخر از حیات پیامبر
شده و منبع الهام فقیهان ،مفسران و ّ
حتی اخالقمداران در تعیین جایگاه زن در دین گردیهده

است.

ایههن روایههات بههه گسههتردگی در متههون شههیعه و سههنی وارد شههده و همههواره تهها کنههون بههدون نقههد و

بررسی مورد استناد قرار گرفتهانهد .در میهان ایهن روایهات ،حهدیثی بهه ایهن عنهوان اسهت کهه «ا گهر

امورتهان را بهه زنهان واگذار یهد ،ن یههر زمهین از روی آن بهرای شهما نکههوتر اسهت» ،همهواره ایهن پرسههش
ً
و بزرگهان دیهن
اساسی را برای زنان باقی گذاشته است که آیا اساسا این سخنان از پیهامبر

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

َ
عرصههههههای اجتمههاعی را بهها اشههکال مههوهنی ن یههر سههلال بههرده اسههت و از آنجهها کههه احادیههث منبههع

بوده است یا در طول قرون متمادی ،با دست جعل و وضع فهراهم آمهده اسهت؟ و آیها برتهافتن از

این روایات ،دینستیزی را بر تار دانش حدیث خواهد نشاند یا بر دینداری مردمان و بهو یه ه
زنان خواهد افزود؟
پیشینه تحقیق

از آنجا که تاریخ گذاری روایات روشی نوین بهوده و از قهرن بیسهتم از طر یه مستشهرقان ابهداع

شده و فقط در بعضی محافل حهدیث پژوههی مهورد اقبهال قهرار گرفتهه اسهت ،ایهن گونهه پهژوهش
عمر چندانی نداشته و در حال طر و گسترش است؛ به خصهوص تهاریخگهذاری روایهات زنهان

در ایهن میهان بهه غایهت انهد بهوده و جهز «خهوتیر ینبهل» ،مستشهرق هلنهدی  -کهه بهر روی برخهی

احادیث زنان با عنوان «برخی شیوههای تحلیل اسناد با تکیه بر روایاتی با مضمون تحقیهر آمیهز

در باره زن در کتابهای حدیثی» 3مقالهای منتشر ساخته است  -به نظر میرسهد مسهبوق بهه
پیشینه دیگری نیست.
روش تحقیق

خیهر مهن اهرهها» را -

در این مقاله ،حدیث «إذا کانهت...أمورکم الهی نسها کم فهبطن األر
ً
که مختصرا «روایت بطن األر » نامیدهایم  -در مرحله نخسهت ،بها ترسهیم بصهری اسهناد آن را
بررسی سندی کرده ،در مرحلهه دوم ،مهتن روایهت را بها روایهات مشهابه آن در کتهب اههل س ّهنت و
شیعه مقایسه نموده و آن را بررسی تطبیقی مینماییم و در مرحله سوم ،روایت را با به کارگیری

 .3ر : .حدیث اسالمی خاستگاهها و سیر تطور.
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روش عالمان مسلمان در شناسایی رجال حهدیث ،تحلیهل توأمهان مهتن و سهند کهرده و بهه نقهد
این روایت در خصوص عقب راندن زنان از صحنههای اجتمهاعی پرداختهه و تهاریخ احتمهالی

اهور آن را تعیین میکنیم.

تاریخ گذاری روایت بطن األرض

ترمههذی بهها دو طر ی ه و خطیههب بغههدادی بهها یههر طر ی ه در سههنن الترمههذی 4و تههاریخ بغههداد

حدیثی از پیامبر خدا

5

آوردهاند که در کتب روایی اولیه مورد اقبال قرار نگرفته است و نقل

آن در سایر کتب متأخر (بعد از خطیب بغدادی) نیز بدون سند بهوده و یها از منبهع ترمهذی نقهل

می گردد .اما یکی از فقیهان معاصر شیعه آن را در عقهب رانهدن زنهان از صهحنهههای سیاسهی و

اجتمههاعی ،یکسههره حکههم الهههی دانسههته و بههدان دلیههل 6از دخالههت زنههان در مناصههب مههدیریتی
فروکاسته است .این روایت  -که وی در دلیل دههم ضهرورت حکومهت در جمیهع اعصهار 7و در

مبحث قضاوت 8به نقل از کنز العمال آورده  -چنین است:

حدثنا امحد بن سعید االشقر ،أخبرنا یونس بن حممد و هاشم بن القاسم قاال ،أخبرناا ااال
الر یری ،عن ایبعثمان الهندی ،عن ایبهر یره قال :قال رساللاهلل :
املری ،عن سعید ج
« إذا کانت أمراءکم خیارکم و أغنیاءکم مسحاءکم و أملرکم شلری بیانمم ظهرار اضرخ خیار
مان طهنهنااا و إذا کاناات أماراءکم شاارارکم و أغنیاااءکم ومرءکام و أماالرکم ا ن ااءکم ظاابهنن
اضرخ خیر لمم من ظررها؛

از رس ههول خ ههدا نق ههل ش ههده اس ههت ک ههه فرم ههود« :وقت ههی ک ههارگزاران ش ههما نیکانت ههان و
ثروتمنهدانتان بخشهندگانتان باشهند و امورتهان بهها مشهورت انجهام پهذیرد ،پههس روی

زمههین ب ههرای شههما از ن ی ههر آن نکههوتر اس ههت و آن گههاه ک ههه کارگزارانتههان اش ههرار ش ههما و

ثرتمنههدانتان ،بخی النتههان باشههند و امورتههان بههه دسههت زنههان انجههام پههذیرد ،پههس ن یههر
زمین از زندگی بر آن برای شما بهتر است».

ما سند این روایت را ابتدا با ترسهیم بصهری اسهناد بررسهی نمهوده و سهنس بهه تحلیهل مهتن آن

خواهیم پرداخت و تاریخ پیدایش آن را مورد مالحظه قرار میدهیم.
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 .4سنن الترمذی ،ج ،3ص.361
 .5تاریخ بغداد ،ج ،2ص.187
 .6دالیل دیگری نیز در این کتاب برای چنین دیدگاهی مطر است که در این مقاله مجال بررسی همه آنها وجود ندارد.
 .7دراسات فی والیة الفقیه ،ج ،1ص.203
 .8همان ،ج ،2ص.153

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

تحلیل شبکه اسناد روایت
ترسیم شبکه اسناد هر روایتی ،اولین گام تهاریخگهذاری در تحلیهل سهند روایهت اسهت کهه بها
ً
قرار گهرفتن ردیفهی از راو یهان کهه از پیهامبر بهه بهاال کشهیده شهده و غالبها بهه یهر راوی قهرن دومهی

منتهی میشود و طرق مختل

از او منشعب شدهاند ،ترسیم بصری مهیگهردد و بها پیهدا شهدن

راوی مهورد نظههر  -کهه «حلقههه مشههتر » 9نامیهده مههیشههود  -تحلیهل سههند آغههاز مهیگههردد .در ایههن
 .9حدیث اسالمی ،ص.314
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روش «حلقه مشتر اصلی» روای است که حدیثی را برای تعدادی از شاگردان نقهل مهیکنهد و

بیشتر آنهان نیهز بهه نوبهه خهود ،آن را بهرای دو یها چنهد شهاگرد خهویش روایهت مهیکننهد .بهه عبهارت

دیگر ،او کهنترین راوی شبکه و نخستین جا از شبکه اسناد است کهه همچهون چتهر بهاز شهده

است.

10

در شههبکه اسههناد «روایههت بطههن األر »  -کههه فقههط یههر نمههودار دارد و بههه سههادگی اجههزای آن
قابهل دسترسهی اسههت  -در طر یه منفهردی کههه از ابهوهریره تهها صهالح ُم ّهری کشههیده شهده ،حلقههه

مشتر شبکه« ،صالح مری» است که برای طبقهات بعهد از خهود ،روایتهی را نقهل کهرده اسهت و

آن طبقات نیهز گهروه گسهتردهای نیسهتند .صهالح مهری  -کهه خهود متعله بهه نیمهه دوم قهرن دوم

است 11و بعد از طبقه تابع تابعان قرار دارد  -محهل اتصهال ایهن قسهمت از سهند بهه بخهشههای
دیگهر سههند اسههت .او در مقههام حلقههه مشههتر اصههلی ،بههرای افههرادی سرشناسههی چههون یههونس بههن
محمد الملدب و هاشم بن قاسم ابونضر  -که مورد اطمینهان ترمهذی بهودهانهد - 12و عبهداهلل بهن

معاو یهه جمحهی  -کهه مههورد شهناخت و تأییهد بغهدادی اسههت - 13حهدیث گفتهه اسهت و آنههان و
طبقات بعد همان را که شنیدهاند ،با سند ُمری نقل کردهاند.
ترمذی در تصحیح و تضعی

این حدیث به محور اصلی اسناد توجه کهرده اسهت؛ ن یهرا در

انتهای این حدیث در شخصیت صالح تشکیر کرده و در ذیل روایت آورده است:

این حدیث غریب است و جز صالح گوینده دیگری ندارد و صهالح بها وجهود ایهن

که فرد خوبی بوده ،ولی در روایات او غرایبی است که نمیتوان این حدیث را از او

پذیرفت.

14

تحلیل متن روایت
در تحلیهل خاورشناسههان معاصهر ،سلسههله اسههناد دلیهل بههر وثاقههت و اعتبهار حههدیث نیسههت،

بلکه بررسی متن و مفاد حدیث و قرینه های تاریخی و هماهنگی با قرآن و احادیث مشهابه نیهز
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 .10همان ،ص .316گر چه «موتسکی» معتقد اسهت «حلقهه مشهتر » یکهی از اولهین مهدونان روشمنهد حهدیث اسهت کهه
مطالب را به طور حرفهای در حلقههای علمی به شاگردانش القا میکرده است (همان ،ص ،)52اما از نظر «شاخت» و
«ینبل» او میتواند جاعل حدیث نیز باشد (حدیث در نگاه خاورشناسان ،ص.)92
 .11تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.320
 .12الثقات ،ج ،9ص.343
 .13تحفة االحوذی ،ج ،3ص.157
 .14سنن الترمذی ،ج ،3ص.361

وجود داشته باشد تا مورد تایید و وثاقت قرار گیرد.

16

در بررس ههی محتهههوا و مض ههمون روایهههت بط ههن االر

 ،برداشهههتی کالم ههی و بهههه هم ههان سهههان،

اخالقمدارانه در تفسیر خیر و شر مشاهده میگردد که در صدد تبیین مصادی اجتماعی این
دو مفهوم تحت اراده خداوند بوده ،هر نوع خی ر و شری را ناشی از خواست خهدا دانسهته و بهرای
آ گهاهی بخشهی بهه ملمنههان بها بیهان موعظههه ارائهه گردیهده اسههت .بنها بهر ایههن ،همهه روایهاتی کههه در

خصوص تبیین خیر و شهر و تعیهین مصهداق آنهها اسهت ،در تعیهین جایگهاه روایهت مهورد نظهر مها
کارآمهدی داشهته و قابهل مقایسهه اسهت .بههدین منظهور ،بهرای تحلیهل مهتن «روایهت بطههن األر

»

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

باید در نظر گرفته شهود 15و بایهد برخهی مرجحهات عقلهی یها شهواهد احتمهالی دیگهری بهه نفهع آن

الزم است اجزای حدیث را با احادیث مشابه ،مطابقت نماییم؛ نیرا انطباق احادیث با اسهناد

جداگانه در باره همان موضوع ،دلیل خوبی برای وثاقت حدیث حاضر است.
ً
اکنون برای بررسی تطبیقی متن روایهت حاضهر ،کلیهدواژهههای «إذا أراد اهلل بقهوم خیهرا» و «إذا
ً
أراد اهلل بقههوم شههرا  »...مههورد نیههاز اسههت .همچنههین عبههارات« :إذا کانههت أمههرا کم»« ،أمههورکم الههی
نسهها کم»« ،اهههراألر خیه ٌهر مههن بطنههها» و «بطههن األر خیه ٌهر مههن اهرههها» مههیتوانههد در ردیههابی
احادیث مشابه ملثر باشد .برای دسهتیابی بهه ایهن منظهور ،بها استقصهای کامهل در همهه کتهب

روایی شیعه و سنی احادیثی از پیامبر

به دست میآیهد کهه در مضهمون اراده خیهر خداونهد

با حدیث مورد نظر ما یکسان است .همچنین ،روایتی از امام باقر

نقل شده که با مضهامین

مههورد نظههر مشههابهت دارد .ایههن احادیههث مبنههای سههنجش روایههت مههورد نظههر مهها در تحلیههل مههتن

است.

بر رسی مقایسهای متن ر وایت بطن األرض با متون روایات مشابه
نظم ادبی متن حدیث ترمذی در مقاله حاضر
جمله شرط

إذا کانت أمرا کم خیارکم
و أغنیا کم سمحهها کم
و أمورکم شهوری بینکم
و إذا کانت أمرا کم شرارکم
و أغنیا کم بخال کم
و أمورکم الی نسهها کم
 .15پیشینه حدیث پژوهی در غرب ،ص.15
 .16همان.

جمله جزا

فظهر األر
فبطن األر

ٌ
خیر من بطنها
ٌ
خیر لکم من اهره
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نظم ادبی متن احادیث مشابه
صهدر حهدیث بهاال در کتهب حهدیثی بهه شهکل ههای دیگهری آمهده اسهت کهه بها مهتن حههدیث

حاضر مشابهتهایی دارد ،ولی بخهش مر بهوط بهه زنهان در ههیچیهر وجهود نهدارد کهه بهه ترتیهب
مشابهت در سه دسته قرار میگیرند:

ال  .با الفا متضاد خیر و شر ،ب .با لفظ خیر ،ج .با لفظ شهر.

هر سه عنوان با جمله شرطیه آمده است و جمله «إذا أراد اهلل بقوم  ،»...جمله شهرط و ادامهه

حدیث جزای شرط آن است.

الف .با الفاظ متضاد خیر و شر
حدیث171
جمله شرط

ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا
ً
و إذا أراد اهلل بقوم شرا

حدیث182
ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا
ً
و إذا أراد اهلل بقوم شرا

جمله جزا

ّ
ِولی علیهههم حل همها هم
و قهضی علیهههم علما هم
و جعل المال فی سمحا هم
ّ
ولی علیهههم سفه هها هم
و قهضی بینهههم جهالههم
و جعل المال فی بهخال هم
ول ّهی أمههرهم الحکم هها
و جعل المال عند السمحا
ول ّهی أمهرهههم السفههها
و جعل المال عند البهخال

حدیث193
ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا
ً
و إذا أراد اهلل بقوم شرا

32

أ کثر فقها هم
ّ
و أقل جهالههم
أ کثر جهالههم
ّ
و أقل فقها هم

 .17فیض القهدیر ،ج ،7ص337؛ الجهامع الصهغیر ،ج ،1ص63؛ کنهز العمهال ،ج ،6ص7؛ العقهل و البلهوع عنهد االمامیهة،
ص73؛ دراسات فی والیة الفقیه ،ج ،1ص 203و ج ،2ص.153
 .18الترغیب و الترهیب ،ج ،2ص328؛ العهود المحمدیة ،ص.453
 .19الجامع الصغیر ،ج ،1ص63؛ کنز العمال ،ج ،10ص.137

ّ
ولی أمرهم خیارهم
ّ
ولی أمرهم شرارهم

ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا
ً
و إذا أراد اهلل بقوم شرا الستحقاقهم

21

حدیث 5

ول ّهی علیهههم خیهارهم
و أمطر المطر فی أوانه
ّ
ولهی علیهههم شرارهم
و أمطرهم المطر فی غیر أوانه

ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا
ً
و إذا أراد اهلل بقوم شرا
22

حدیث 6

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

20

حدیث 4

أرسهل علیههههم الهم ههطر
و حبس عنهم کثرة الر یهها
حبهس عنهم اله ه ه همهطر
و أرسل علیهم کثرة الر یها

ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا
ً
و إذا أراد اهلل بقوم شرا

حدیث237
ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا

أمطههرهم فی وقت اله ههزرع
و حبس عنهم فی وقت الحصاد

24

حدیث 8
ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا
و إذا غضب اهلل علی أمة و لم ینزل بها
العذاب

 .20تفسیر مقتضیات الدرر ،ج ،4ص.263
 .21نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة ،ج ،1ص.137
 .22تفسیر الثعبلی ،ج ،8ص209؛ تفسیر قرطبی ،ج ،15ص.348
 .23تفسیر السمعانی ،ج ،6ص.56
 .24مستدر الوسائل ،ج ،2ص428؛ معارج الیقین ،ص.310

ّ
أمطهرهم باللهیل
شمسهم ّ
و ّ
بالنهار
غلههت أسعه ههارها
و قصرت أعمههارها
و لم تربح تجههارها
و لم تر ثمههارها
و لم تعزز انههارها
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ب .بالفظ خیر
حدیث25 9
ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا

أسمعهم و لو أسمعهم من لم یسمع
ّ
ً
لولی معرضا کأن لمیسمع ثم أمسر
ّ
هنیتة ثم قال ولوا وجدنا أوعیة او
ً
مستراحا لقلنا و اهلل المستعان

حدیث2610
ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا

أهدی لهم هدیة (قالوا :و ما تلر
الهدیة؟ قال :الضی ینزل برزقه و
یرتحل بذنوب أهل البیت)

27

حدیث 11
ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا

حدیث2812

ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا

حدیت2913
ً
إذا أراد اهلل بقوم خیرا

أمطههروا علیهم
و أضحی نهارهم
أدخل علیهم الرف
ّ
أمد لهم فی العمر
و ألهمههم الشکهر

ج .بالفظ شر
حدیث30 14
ً
إذا أراد اهلل بقوم شرا

34

أمهر علههیهم شرارهم
و جعل أرزاقهم أیدی بخال

 .25اصهول الکهافی ،ج ،1ص229؛ بصهائر الههدرجات ،ج ،1ص194؛ بحهار االنهوار ،ج ،23ص194؛ روضهة المتقههین ،ص109؛
مرآة العقول ،ج ،3ص32؛ تفسیر نورالثقلین ،ج ،2ص 141و ( ...این حدیث مربوط به شیعه است و از امام باقر نقل
شده است).
 .26کنز العمال ،ج ،9ص242؛ بحار االنوار ،ج ،72ص461؛ جامع السعادات ،ج ،2ص 117و ...
 .27کش الخفا  ،ج ،1ص.78
 .28مجمع الزوائد ،ج ،8ص.19
 .29کنز العمال ،ج ،3ص254؛ فیض القدیر ،ج ،1ص.337
 .30احیا علوم الدین ،ج ،10ص.44

ً
إذا أراد اهلل بقوم شرا

أمر علیهم شرارهم
و جعل أرزاقهم أیدی بخال هم

32

حدیث 16
ً
إذا أراد اهلل بقوم شرا

أعهطاهم الجدل
و منعهم العهمل

حدیث3317
ً
إذا أراد اهلل بقوم شرا

ألزمههم الجدل
و منعهم العمل

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

31

حدیت 15

حدیث3418
ً
إذا أراد اهلل بقوم شرا

ألقی بینههم الجدل
و خزن عنهم العمل

بررسی تفاوت ظاهری در چینش الفاظ حدیث
در حدیث اصلی
درارادهخیر

سه جمله شرطیه  یر جمله جوابیه
درارادهشر

سه جمله شرطیه  یر جمله جوابیه
دربقیهاحادیث

یر جمله شرطیه  یر جمله جوابیه
یر جمله شرطیه  دو جمله جوابهیه

یر جمله شرطیه  سه جمله جوابهیه
 .31سهیر اعههالم النههبال  ،ج ،7ص121؛ تههذکرة الحفهها  ،ج ،1ص179؛ تههاریخ االسههالم الههذهبی ،ج ،9ص487؛ ذم الکههالم و
اهله ،ج ،5ص123؛ اقتضا العلم و العمل ،ص79؛ تاریخ مدینة دمش  ،ج ،35ص.201
 .32ربیع االبرار و نصوص االخبار ،ج ،3ص.461
 .33تاریخ مدنیة دمش  ،ج ،35ص202؛ جامع بیان العلم و فضله ،ج ،2ص.93
 .34طبقات الحنابلة ،ج ،1ص.2
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چنان که مشاهده شد ،الفا حدیث اصلی مقالهه دارای چههار بخهش اسهت کهه در بخهش

س ههوم و چه ههارم کلم ههه «ش ههوری» و «نس هها » و «اه ههر األر

احادیث هیجدهگانه ذکر نشده است.

» و «بط ههن األر

» در ه ههیچ ی ههر از

در نتیجهه ،بخهش نخسهت حههدیث اصهلی« :أمهرا خیهار» و «أمههرا شهرار» ،بها حههدیث  ،5 ،4و

بخشههی از حههدیث  ،14و بخههش دوم حههدیث اصههلی« :اغنیهها سههمحا » و «اغنیهها بخههال » ،بهها

حدیث  1و  2مشابهت دارد.

بنا بر این ،محتمل است که راوی حدیث بطن األر

 ،بخش اول و دوم یعنی:

«إذا کانت أمرا کم خیارکم و أغنیا کم سمحا کم» و «إذا کانت أمرا کم شرارکم و أغنیها کم

بخهال کم» را از احادیث رایج گرفته و خود چهار بخش دیگر یعنی:

«و أمههورکم شههوری بین ههکم»« ،و أمههورکم الههی نسهها کم»« ،فظهههر األر
ٌ
خیر من اهرها» را بر آن افزوده است.
فبطن األر
بنهها بههر ایههن ،حههدیث حاضههر در دورانههی متههأخر از پیههامبر

احادیث مشابه ،پیچیدهتر شده است.

خیههر مههن بطنه ههها» و «و

بسههط لفظههی یافتههه و نسههبت بههه

بررسی خاستگاه تاریخی عبارت «بطن األرض خیر من ظهرها»
کلیههد واژه ایههن روایههت ،جملههه «فههبطن األر

خیه ٌهر مههن اهرههها» اسههت کههه در هههیچیههر از

روایات شیعه و سنی نیامهده اسهت .امها در بررسهیههای تهاریخی بها ایهن کلیهدواژه ،متنهی وجهود
ً
دارد که احتماال خاستگاه این روایت بوده و با متن روایت سازگاری دارد.
در کتب تاریخی ،این جمله بخشی از کالم «کعب بهن اشهرف طهایی یههودی» اسهت کهه در

جنگ بدر ،بعد از کشته شدن سران قریش ،گفتهه اسهت .ایهن قهول بها الفها متفهاوتی در کتهب

تاریخی آمده که عبارت کامل آن ،چنین است:

هؤالء اشراف العرب و ملوک الناس و اهلل إذا کان حممد قتل هاؤالء القاوف ظابهنن اضرخ خیا
35
من ظررها.

و یا نقل شده او چنین گفته است:
طهنن اضرخ خی من ظررها الیوف هؤالء ملوک الناس و سرواهتم قد أایبوا.

36

 .35سیرة الحلبیة ،ج ،3ص.144
 .36امتاع االسماع ،ج ،14ص.360

36

ویلمم أحق هذا و هؤالء اشراف العرب و ملوک الناس و ان کان حممد اااب هاؤالء ظابهنن
37
اضرخ خی من ظررها.

کعب بن اشرف کیست؟
کعهب بههن اشهرف طههایی ،مههردی یههودی از قبیلههه بنهینبهههان اسههت کهه هههمپیمهان بنههینضههیر

بودهاند .او ساکن مدینه بوده و مادرش علقمهه دختهر ابهیالحقیه اسهت 38.ایهن شهاعر یههودی
در هجههو پیههامبر

است.

و مسههلمانان شههعر مههیسههروده و قههریش را بههر علیههه مسههلمانان مههیشههورانده

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

ابن خلدون نیز آن را این گونه آورده است:

ابنحلبی در سیرة الحلبیة آورده است:
وقتی نید بن حارثه و عبداهلل ابن رواحه ،خبر پیروزی مسلمانان را در بدر به مهردم

مدینه رساندند و گفتند فالن افراد کشته شده و فالن افهراد اسهیر شهدهانهد ،کعهب

شروع به تکذیب آنان کرد و گفهت اینهان اشهراف عهرب و پادشهاهان مهردمانهد .ا گهر

محمد آنان را به قتهل رسهانیده ،پهس (از ایهن بهه بعهد) سهینه خها
است.

39

بهتهر از روی آن

گفته شده که کعب ،پس از واقعه بدر نیز به مکه رفت و در مرگ بزرگان قریش گریست و بار

دیگر شروع به هجو مسلمانان نمهود و در رثهای کشهتگان بهدر شهعر سهرود .بعهد از رواج اشهعار او،

پیامبر

به حسان بن ثابت فرمود که جواب کعب را بدهد ،ولی تحریر او علیه مسلمانان

تا آن جا رسید که پیامبر

فرمود که خدایا ما را از نبان او در امان بدار و سهنس در سهال دوم

هجری در سریهای به قتل رسید.

40

از آن زمهان ایهن قسهمت از کهالم او کهه گفتهه بههود« :بطهن األر

خی ٌهر مهن اهرهها» ،بهین مهردم

شایع گردید تا آنجا که در سالهای بعد نیز به عنوان ضربالمثل یا جمله قصار استفاده شد؛

برای مثال طبری مینویسد:

وقتی «عمر» سناه خود را برای جنگ با رومیها فرستاد ،به سائب بن اقرع فرمانده
 .37تاریخ ابن خلدون ،ج ،2ص.23
 .38امتاع االسماع ،ج ،14ص.360
 .39سیرة الحلبیة ،ج ،3ص.147
 .40الطبقات الکبری ،ج ،2ص.50
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ایشان گفت :اگر آنجا را فهتح کهردی ُخمهس را بهردار و غنهایم را بهین ایشهان تقسهیم
کن و اگر به مشهکلی برخهوردی ،بهه منهاط سهواد آنجها عقهب نشهینی کهن؛ چهرا کهه

بطن األر

خیر من اهرها.

41

ً
نعههیم بههن حمههاد نیههز نقههل کههرده اسههت کههه وقتههی عبههدالرحمن در جنههگ بهها رومههیههها کههامال بههر

اسکندریه مسلط شد ،به سوی شهام حرکهت کهرد .آن گهاه پهرچمههای سهیاه و نرد بها ههم برخهورد

ک رد و دو لشکر به هم رسیدند ،صفوان بن عمر از قول کعب گفت:
ظبهنن اضرخ خیر من ظررها.

42

ً
کههاربرد ایههن کههالم در قههرون بعههدی نیههز شههایع بههوده اسههت؛ مههثال در بههاره قاضههی شههمسالههدین

اصفهانی (م .ق  - )7که در منط  ،کالم ،اصول ،جدل و ...سرآمد و در زهد و کثرت عبادت
و مراقبت نفس و حسن عقیده پرآوازه بوده است  -آوردهاند :آن گاه که به قاهره وارد شد ،شهیخ
قاهره تقی الدین قشهیری ،تهدریس را کنهار گذاشهت و گفهت تها او هسهت بهرای مهن بطهن األر

خیر من اهرها.

43

بدین روی به نظر می رسد طر کالم کعب بن اشرف به عنوان حدیث نبوی ،با وجود شهاعر

مطرود آن ،جز از طری برساختن حدیث نیست ،و تصور این که این عبارت «تضهمین» بهوده و

در روایات کاربرد داشته و از قالب ادبی برخوردار است ،به دلیل وجود سهه عبهارت دیگهر  -کهه

مأخذی ندارند  -تصوری واهی بوده و غیر قابل قبول توجیه است .لذا تهاریخ پیهدایش حهدیث

به دورانی بسیار متأخرتر از عصر پیامبر اشاره دارد.

تحلیل متن و سند روایت
در ایههن مرحلههه نتههایج بههه دسههت آمههده از تحلیههل اسههناد ،بهها توجههه بههه تحلیههل مههتن سههنجیده

می شود .این بهدان معنها اسهت کهه فرضهیه محقه در بهاره حلقهه مشهتر آزمهوده مهیشهود .مهتن

روایت حلقه مشتر باید منبع راویان بعدی باشد .از بررسی متن روایت مشخص میشهود کهه
ِ
حدیث ،پهیش از حلقهه مشهتر نیهز پیشهینهای داشهته اسهت یها نهه؟ 44از سهوی دیگهر ،اسهتقالل

مههتنهههایی کههه ِاسههناد متفههاوت دارنههد ،نشههانه وثاقههت تلقههی مههیشههود .همچنههین بهها توجههه بههه
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 .41تاریخ الطبری ،ج ،3ص.304
 .42الفتن ،ص.163
 .43طبقات الشافعیة ،ج ،8ص.101
 .44حدیث در نگاه خاورشناسان ،ص.205

در این روایت  ،سلسله راویان تا حلقه مشتر  ،یعنی صالح مری ،در ههر دو حهدیث ترمهذی

و بغدادی یکسان است.

صالح ُمری کیست؟
صالح ُمری  -که نام او صالح بن بشیر وادع بن ابی االقعس أبهو بشهر البصهری اسهت - 46آزاد
زن ُمه ّری بهوده اسهت.
شده زنی از بنیحنیفه است .مادر او زنی خراسانی به نهام میمونهه و کنی ِهز ِ
بشیر بن وادع  -که یر عرب حنفی است  -با او ازدواج کرده و صالح به دنیا آمد .از آنجا کهه
مادرش کنیز بوده ،او نیز غالم زن مری گردیده است.

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

اطالعات رجالی در باره راویان ،امکان جعلی بودن طرق نقل سنجیده میشود.

45

47

در باره آزادی او گفتهه شهده کهه روزی صهالح بها کهودکی جهدال سهختی کهرد و پهدر کهود بهه

سراع صالح رفته ،او را بسته و م وهای سرش را با خشونت کشید؛ چنهان کهه از آن خهون جهاری
شد .صالح با این وضعیت به خانه رفته و بهانوی مهری را از ایهن واقعهه مطلهع نمهوده اسهت .بهانو

نیز او ،برادر و مادرش را به سبب این رنهج ،در راه خهدا آزاد نمهوده و لهذا صهالح را آزاد شهده مهری

گفتهاند.

48

وی در بصره سکنا گزیده و در آنجا قصه مهیگفتهه اسهت 49.او در بصهره بهه عبهادت و زههد و

قرائت قرآن مشهور بوده است .ابن حجر در مورد وی میگوید:

ً
ً
قراءة ،غلب علیه و
الیار و الصارح حاف غمال مان
کان من احزن اهل البصره اوتا و أرقرم
50
اال تقان یف المظ.

سمعانی در مورد وی آورده است:
عنان بن مسلم میگوید ما به مجلهس صهالح مهری مهیرفتهیم ،او قصهه مهیگفهت و

چنان آن را شروع میکرد و به پایان میرساند که گویی زن داغدیدهای است که از
شدت حزن و اندوه و گریه وحشتزده است .حرکات او انسهان را مهیترسهاند و از

 .45همان ،ص.206
 .46تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.320
 .47االنساب ،ج ،1ص.201
 .48همان.
 .49تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.325
 .50همان.
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شدت خوف الهی همیشه گریان بود.

51

گفته شهده وقتهی سهفیان ثهوری سهخنان او را شهنید ،گفهت :او قصههگهو نیسهت ،او یهر انهذار

دهنده است.

52

ابن حجر از قول ابن اعرابی آورده است:
الغالب عیل اال کثرة الذکر و القراءة طالتحز ین و یقال هو اول من قرأ طالبصرة طاالتحز ین
53
و یقال مات مجاعة مسعوا قراءته.

او در فضههل قههرآن ،حههدیث مههیگفتههه اسههت 54و در تفسههیر قههرآن و تطبی ه آیههات بههر حههوادث
سخنانی دارد .زمخشری در تفسیر آیه إعلمهوا ّأن اهلل یحیهی األر بعهد موتهها اقهوال او را ذکهر

میکند 55.ابنحبان می گوید مهدی عباسی او را از بصره به بغداد برد تا مردم بغداد از سهخنان

او بهههرهمنههد شههوند 56.آن گههاه کههه او بههه در بههار مهههدی وارد شههد ،سههخن را از خههود مهههدی عباسههی
شروع کرده به او در بخشی از انذاری طوالنی گفته است:

 ...پس چون تویی در فرو گذاردن معصیت مفتخر مشو ،بلکه در بدیها ،نیکی را

اههاهر سههاز کههه در ایههن کههار دانشههمندان برایههت گههواهی خواهنههد داد و بهها ایههن دام
بیننههدگانت شههکار خواهنههد شههد .پههس ا گههر حکههم بههه نیکههی در نفههس خههود دهههی،
بهترین اعمال در تو سکنی یافتهاند.

57

گفتههه شههده بعههد از اتمههام سههخنان طههوالنی او ،مهههدی عباسههی متههأثر شههده و سههخت گریسههته

است.

58

شخصیت زاهد او مورد توجه عالمان اخالق نیز قهرار گرفتهه و برخهی روایهات او را غزالهی نشهر

داده اسههت .از جملههه روایههت غر یبههی کههه از او نقههل مههیکنههد ،آن اسههت کههه صههالح مههیگو یههد« :در

خواب برای رسول خدا قرآن را قرائت کرده ،و پیامبر بهه او فرمهوده اسهت :یها صهالح ههذه القهرا ة
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 .51االنساب ،ج ،1ص.201
 .52سیر اعالم النبال  ،ج ،8ص.47
 .53همان.
 .54همان.
 .55الکشاف ،ج ،2ص.232
 .56تهذیب الکمال ،ج ،13ص.19
 .57المنتظم ،ج ،9ص.29
 .58همان.

ابن سیرین ،قتاده ،هشام بن حسهان ،سهعید جر یهری ،ابهیعمهران جهوفی و گهروه دیگهری روایهت
کههرده و از او نیههز گههروه کثیههری روایههت نمههودهانههد 61.وی در سههال  172و بههه نقههل از بخههاری 176

هجری درگذشته است.

62

دیدگاه رجالیان در باره صالح مری

کتهب رجهالی گهر چهه صهالح مهری را فهردی صهالح معرفهی کهردهانهد ،امها او را در نقهل حههدیث
میدانند که به احادیثش اعتنا نمیشود؛ نیرا هم احادیث منکهر مهیگفتهه و ههم

فردی ضعی

به اسانید توجه نداشته است و در روایاتش احادیث موضوع فراوان است.

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

فهأین البکها ؟» 59.ذهبهی نیهز از او حکایهاتی دارد کهه جهز غرائهب اسهت 60.او از حسهن بصههری،

ابنحجر روایت او را از انس بر سبیل توهم میداند و میگو یهد روایهات برسهاخته بسهیار دارد و

ترجیح مهیدههد بهه سهخنان وی احتجهاج نشهود .او یحیهی بهن معهین را از مخالفهان جهدی وی
میدانست.

63

عب ههارات ج ههر وی از قبی ههل :إذا أرس ههل ف ههالبحری ان یص ههیب و إذا اس ههند فاح ههذروه ،ل ههیس

بالقوی ،لیس بثقة ،ضعی  64،متهرو الحهدیث 65،لهیس بهه بهأس ،کهان کهل حهدیث یحهدث
ً
ً
شابه عن ثابت باطال ،ضعفه ابی جدا 66،یحدث باحادیث مناکیر عهن قهوم ثقهات و کهان یههم
فههی الحههدیث و متههرو الحههدیث ،عامههة احادیثههه منکههرات ،ننکرههها االئمههة علیههه و لههیس هههو

بصهاحب حههدیث و انمهها أتههی مههن قلههة معرفتهه باالسههانید و المتههون ،ذاهههب الحههدیث ،ثقههة تفههرد

باحادیههث عههن الثقههات یخههاف علیههه الغلههط 67و...در بههاره او بسههیار اسههت 68.آنههها مههیگوینههد

صالح قصه گو بوده و در حدیث دسهتی نداشهته اسهت و احادیهث منکهری دارد کهه بهرای ایشهان
ً
شهناخته شهده نیسهت 69.عههالوه بهر ایهنههها ،ابهنحجهر ،ذهبهی ،مههزی و خطیهب بغهدادی مفصههال
 .59احیا علوم الدین ،ص.504
 .60الکبائر ،ص.288
 .61تهذیب التهذیب ،ج ،4ص335؛ المغنی فی الضعفا  ،ج ،1ص.19
 .62تاریخ بغداد ،ج ،9ص.308
 .63تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.335
 .64همان ،ج ،4ص.336
 .65لسان المیزان ،ج ،5ص.261
 .66تهذیب التهذیب ،ج ،9ص.308
 .67علل الترمذی ،ص.389
 .68همان.
 .69همان.
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درباره او سخن گفتهاند و بر ضع

حدیث او تأ کید نمودهاند.

70

ترمذی خود ،بعد از ذکر این حدیث در السنن میگوید:

ای ن حدیث غریبی است و آن را جهز از صهالح نشهنیدهام .او مهرد خهوبی بهود ،ولهی
احادیثی دارد که قابل اعتنا نیست.

البانی نیز این حدیث را در کتاب ضعی

71

سهنن الترمهذی جهزو احادیهث ضهعی

است 72،و عبدالعظیم منذری نیز این حدیث را جزو احادیث ترهیب آورده است.
عالوه بر ضع

بهر شهمرده

73

سند ،ایهن روایهت مهورد اسهتناد ههیچ مناقشهه فقههی ،کالمهی و اعتقهادی نیهز

قرار نگرفته اسهت و فراتهر از آن ،در قهرن اول و دوم ،در کشهاکش رو یهارویی جنها ههای مختله
ً
فکری و در گیرودار مناقشهات اعتقهادی ایشهان قهرار نداشهته اسهت 74.قطعها ایهن روایهت مبنهای

دقی فقهی ندارد و جهت اثرگذاری بر نقش خداوند بر سرنوشت آدمیان تبیین نشده و بیهان گر
ً
دیدگاه تفسیری در باب تبیین آیاتی از قرآن نیز نبوده است ،بلکه عمال برداشتی اخالقی اسهت
که نشان گر دوره ای از تاریخ تفکر مردان دین است که برای تههذیب نفهس و دوری از منکهرات،

انگیهزههههای شخصههی و دیههدگاههههای فههردی خهود را رواج مههیدادنههد تهها از فروغلطیههدن جامعههه بههه
نفسههانیات و شههوائب مههادی پرهیههز داده ،منکههر را در حضههور زنههان در جامعههه تفسههیر مههیکردنههد و

معروف را در عقب راندن ایشان از جامعه میدانستند.

اکنون به نظر می رسد متن این حدیث به تمامهه برسهاخته یکهی از راو یهان سهند آن باشهد .گهر

چه بخشی از آن در روایات رایج بوده وبخش دیگر آن در هیچ روایتی نیامهده اسهت ،امها بهه نظهر

می رسد جاعل آن از متون مرسهوم و شهناخته شهده روایهات ،بخشهی را برگرفتهه و مضهامین مهورد
نظر خود را نیز بر آن افزوده است و نسبت بهه متهون سهادهتهر پیشهین ،متنهی بها انگیهزهههای کهافی

برا ی ترغیب و ترهیب مردمان زمان خود فراهم آورده است .اما این جعل از کدامین راوی قابل
پذیرش است؟
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 .70تاریخ بغداد ،ج ،9ص310؛ المغنی فی الضعفا  ،ج ،1ص19؛ تهذیب الکمال ،ج ،13ص.19-17
 .71سنن الترمذی ،ج ،3ص.361
 .72ص.254
 .73الترغیب و الترهیب من الحدیث الشری  ،ج ،3ص.3949 ،382
 .74شاخت این مقوله را «برهان مبتنی بر سکوت» مینامد .او میگوید بهترین راه اثبات این که روایتی در فالن زمان وجود
نداشته ،این است که مسأله یا مناقشهای پیدا کنیم که در آن ههیچ کهس ایهن روایهت را حجهت فقههی خهود قهرار نهداده
باشد؛ حال آن که اگر چنین روایتی وجود داشت ،استناد به آن قطعی و حتمی بود (حدیث اسالمی ،ص 54و.)55

سهعید الجر یههری 75و ابوعثمهان النهههدی 76ثقههه بهوده و در شههناخت روایههات معتبهر قابههل اعتمههاد
78
بودهاند 77.گر چه نسبت به ابوهریره نیز در متون اهل ّ
سنت اعتماد شایستهای وجود ندارد،
ولههی افههراد ناصههادق و دروع گههو ن یههادی بههودهانههد کههه حههدیثی را برسههاخته و بههه ابههوهریره ،نسههبت

دادهاند 79.اگر راوی اول ،یعنی ابهوهریره واضهع ایهن حهدیث باشهد ،حضهور صهالح مهری و تهذکر
ترمذی نسبت به او توجیهی نخواهد داشت.

این حدیث برساخته زمان های بعد از صالح نیز نیست؛ نیرا به لحا فقهی توجیهگر ههیچ

امههری نسههبت بههه مسههأله زنههان نخواهههد بههود و در مناقشههات قههرن دوم ،سههوم و چهههارم نسههبت بههه

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

بهه نظهر مههیرسهد ایههن برسهاختن نمههیتوانهد از ابههوهریره باشهد؛ ن یههرا دو راوی بعهد از وی ،یعنههی

حضور زنان مورد استفاده هیچ دیدگاهی قرار نگرفته و سند و پشتیبان هیج مناقشه فقههی نیهز

نبههوده اسههت .تنههها بههه نظههر مههیرسههد صههالح مههری بهها شخصههیت غیههر موث ه او در نقههل حههدیث،
میتواند ّمتهم در نقل این روایت باشد .او توانسته عهالوه بهر مهتن روایهت ،سهند را نیهز برسهاخته و
آن را از سعید جریری نقل کند .به همین دلیل اسهت کهه ابهن حجهر معتقهد اسهت او از جر یهری

احادیث منکری دارد 80.او سنس حهدیث سهعید جر یهری را بهه ابوعثمهان نههدی  -کهه پیهامبر را
مالقات ننموده - 81به ابوهریره  -که جز یرسال و چند ماه بیشتر با پیامبر مصاحبت نداشته
ً
نسبت میکند - 82متصل مینمایهد؛ جعلهی کهه در تهاریخگهذاری
است و مرسال از پیامبر
بهه آن رشههد وارونههه یها گسههترش قهقرایههی سهند مههیگوینههد .جهاعالن بههرای ایههن کهه حههدیثی را بهتههر
جلههوه دهنههد ،سههعی مههی کننههد مراجههع متقههدم را بههر اسههناد آن اضههافه کننههد و نههام پیههامبر را بههر آن

بیافزایند.

83

حلقههه مشههتر ایههن روایههت نیههز سههرنخی از علههت مشههارکت برخههی راو یههان در نشههر ایههن گونههه

عبارات تحقیرآمیز نسبت به ز نان است؛ کاری که مراکز حدیثی مدینه ،بصره و کوفهه در تولیهد
 .75الجر و التعدیل ،ج ،4ص.2
 .76الثقات ،ص.75
 .77همانجا.
 .78ر : .شیخ المضیره ،ابوریه.
 .79الموضوعات ،ج ،1ص.7
 .80تهذیب التهذیب ،ج ،9ص.308
 .81معرفة الثقات ،ج ،2ص.416
 .82شیخ المضیرة ،ص.125
 .83حدیث در نگاه خاورشناسان ،ص.91
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نسههخههههای خصههمانه علیههه زنههان مههیکههردهانههد کههه انعکههاسدهنههده موقعیههت زنههان در آن ایههام
اسههت؛ 84ن یههرا عوامههل سیاسههی و اجتمههاعی بعههد از عصههر رسههالت بسههتری بههرای مه ّ
هذمت حضههور
اجتماعی زنان بوده است .بروز اختالفات داخلی و مواجهه بانوی اول اسالم با حکومت وقهت

و اعههالن جنههگ بهها خلیفههه و در آخههر ،شکسههت جبهههه مخالفههان حکومههت بههه سههرکردگی زنههان،
ّ
رویکرد بدبینانه بخشی از مردان جامعه را نسبت به حضور زنان بازنمایی کهرده اسهت؛ تفکهری

که بصره را به عنوان پایگاه سیاسی این گفتمان انتخاب نمهود و از نیمهه دوم قهرن اول بهه آرامهی

رشد کرده و فربه شد.

85

حادثههه جنههگ جمههل عههالوه بههر آن کههه بههرای رهبههر ملنههث آن حاصههلی نداشههت ،منشههأ اهههور

روایات ضد زنی گردید که نشاندهنده واکنش ههای مسهلمانان مخهال

آنان که نمهیتوانسهتند همسهر پیهامبر

بها ایهن جر یهان اسهت.

را طعهن کهرده و او را نقهد رو یهاروی نماینهد ،در پهس ههر

یههادکردی از واقعههه جمههل ،زن را مههورد حملههه قههرار داده و حرکههتهههای اجتمههاعی زنههان را بههه سههو

مدیریت و هواخواهانه بودن انگیزه زنان منتسب میکردند تا غیر مستقیم ،رهبهری جمهل را ن یهر

سههلال ببرنههد .بههدین ترتیههب ،ایههن حادثههه نقههش تعیههینکننههدهای در تولیههد نسههخههههای خص همانه
علیه زنان داشته است .نقد پی درپی رهبر این جنهگ گهر چهه نتوانسهته جایگهاه أمالمهلمنین را

نشههانه رود و او را در ایههن بحههران عظههیم سههرزنش نمایههد ،امهها تمههامی اعتههرا و انتقههاد خههود را در
ّ
قالههب نقههد زنههان عرضههه نمههوده و از « ّإن ّ
النسهها نههواقص العقههول» 86تهها «لههن یفلههح قههوم ولههوا أمههرهم
إمههرأة» 87و «یخههرج قههوم هلکههی الیفلحههون قائههدهم إمههرأة» 88و «هلکههت ّ
الرجههال حههین اطاعههت
ّ
النسا » 89،همگی روایات نقد عایشهاند که با عنوان زنان عرضه و نشر گردیده است.
«روایهت بطهن االر

» آشهکارا جلهوهنمهایی سیاسهی ایهن دیهدگاه اسهت .متنهی بیهرون آمهده از

اندیشههای جاهلی عرب ،با تضمین کالم کعب االشرف یهودی علیهه پیهامبر در جنهگ بهدر،
ّ
به گفتمانی اشاره میکند که به احیای اندیشه عهرب جهاهلی تعله خهاطری غیهرتآلهود دارد و
با بستر خصمانه بصره نسبت بهه زنهان تناسهبی عمیه داشهته و در نیمهه دوم قهرن دوم آشهکارا از
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 .84حدیث اسالمی ،ص.350
ّ
 .85ر : .تاریخگذاری روایت لن یفلح قوم ولوا امرهم إمرأة ،ص.42-20
 .86شر نهج البالعة ،ج ،6ص.214
 .87صحیح البخاری ،ج ،5ص 136و ج ،8ص.97
 .88البدایة و النهایة ،ج ،6ص.237
 .89مسند ابن حنبل ،ج ،5ص.45

جاهلی عرب نسبت به زنان تا قرن دوم است.

در نگاه سیاسی و اجتماعی مردم بصره مخالفت با زنهان و عهدم پیهروی از ایشهان ،ریشههای

فرهنگی یافت و بروز اندیشه های به یادگار مانده در امثال العرب به ضبط و ثبت این فرهنگ

غنا بخشید .روایهات «بها زنهان مشهورت کنیهد و مخالفهت نماییهد»« 90،اطاعهت از زنهان موجهب
نههدامت اسههت»« 91،مخالفههت بهها زنههان برکههتبخههش اسههت» 92و «بههه زنههان عههادت دهیههد کههه نههه

بشنوند  93»...با راویان بصری آنها ،بیش از آن که بر اصول فقهی تکیه نماید ،بهر دیهدگاه فکهری
و فرهنگی و اجتماعی مهردان نسهبت بهه زنهان و آغهاز گفتمهانی م ّ
هذمتآلهود بهه زنهان در قهرن دوم

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

ّ
جاهلیت أولی خبر میدهد و تبیینهی از رسهوخ ریشههههای افکهار
بازگشت اندیشه مسلمانان به

اصرار ورنیده است و انعکاس منظومه فکری خاصی است که در آن گفتمان ،نقش جنسهیت

در ارزشههها تعیههینکننههده بههوده و زن بههودن را برابههر بهها محههدودیتهههای حقههوقی ،عههدم مشههارکت

اجتمههاعی ،عههدم احتههرام متقابههل ،سههلطه جنسههیتی مههردان و بههه حاشههیه رفههتن زنههان مههیدانههد و

روایتی که به مردان توصیه میکند «اگر امورتهان را بهه زنهان بسهنارید مهردن از زنهدگی برایتهان بهتهر

فرهنگی قرن دومی ایستاده است.
است» نیز در چنین جایگاه
ِ
روایت بطن األر

آشکارا نشاندهنده طرز فکر و تلقی راوی آن علیه زنهان بهوده و بخشهی از

منظومه فکری و گفتمان قهرن دومهی اسهت کهه در جر یهان سهدهههای اولیهه تهاریخ اسهالم بسهط و

تکامل یافته و مراحهل و سهطو مختله

ایهن منظومهه در ایهن روایهت مهنعکس شهده اسهت و از

آنجهها کههه هههر چههه روایههت طههوالنیتههر باشههد و در مقایسههه بهها دیگههر متههون  -کههه بههه همههان موضههوع

پرداختهاند  -به پرسش های بیشتری پاسخ دهد ،روایت متأخرتر است 94،روایت طوالنی بطهن
األر

از چنین وی گی برخوردار است و در دوران بسیار متأخر از عصهر صهحابه شهکل گرفتهه و

ذائقه مردمانی که جویای طرد زنان از صحنههای اجتماعی بودند را سیراب مینماید.

نتیجهگیری
براساس سه جایگاه تحلیل سندی ،متنی و تحلیل متن و سند این حدیث:
ّ
ّ
خالفوهن» (احیا علوم الدین ،ج ،4ص.)138
شاوروهن و
« .90
ّ
« .91طاعة النسا ندامة» (المحلی ،ج ،8ص.)288
« .92خالفوا ّ
ّ
خالفهن برکة» (مسند ابن جعد ،ص.)436
النسا فان فی
ّ
َ
عودوا ّ
ّ
النسا ال فانها سفیهة ان اطعتها أهلکتر» (المحلی ،ج ،8ص.)288
ِ « .93
 .94حدیث اسالمی ،ص.60
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 -نقل این روایت از کتاب سنن الترمذی نشأت گرفته که خود در ذیهل روایهت ،آن را روایتهی

غریب خوانده است.
ّ
 -ایههن روایههت مههورد اقبههال هههیچ یههر از منههابع ّاو ّلیههه رسههمی روایههات اهههل سههنت و شههیعه قههرار

نگرفته است.

 -سند روایت منفهرد اسهت و صهالح ُمه ری ،حلقهه مشهتر اصهلی آن اسهت و حلقهه مشهتر

فرعی ندارد.

 -چهار بخش این حدیث ،أمورکم شوری بینکم ،أمورکم الی نسا کم ،اههر األر

بطنها و بطن األر

خیر من اهرها ،در هیچ کتاب روایی ،متن مشابه ندارد.

 -جملههه بطههن األر

خیهر مهن

خیههر مههن اهرههها از کلمههات کعههب بههن اشههرف بههوده کههه وارد جامعههه

اسالمی و متون دینی شده است.

 -صالح مری شخصیتی غیرموث بوده و از او احادیث منکهر و ضهعی

است و رجالیان او را از جر کردهاند.

بسهیاری نقهل شهده

 -صههالح مههری تنههها کسههی اسههت کههه مههتهم بههه تلفیه احادیههث صههحیح و ذهنیههت زاهدانههه

خویش در این حدیث است که متن حدیث را برساخته و برای آن سند ساخته است.
 -روایت بطن األر

زنان تناسب دارد.

روایتی خصمانه علیهه زنهان اسهت کهه بها بسهتر اههور آن در بصهره علیهه

 -تاریخ پیدایش روایت بطن األر

نیمه دوم قرن دوم است.
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اسالمی کوشانپور ،بیتا.
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_ سنن الترمذی ،محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ،بیروت :دار الفکر1403 ،ق.

_ سیر أعالم النبال  ،محمد بن احمد بن عثمان الذهبی ،بیروت :ملسسة الرسالة1413 ،ق.

تحقی ه ه  :محمه ههد ابوالفضه ههل ابه ههراهیم ،دار احیه هها الکته ههب العربیه ههة ،ملسسه ههه مطبوعه ههاتی

اسماعیلیان1959 ،م.
ّ
_ شیخ المضیرة ابوهریرة اول راویة اتههم فهی االسهالم ،محمهود أبور یهه ،بیهروت :ملسسهة االعلمهی،
بیتا.

_ صحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل البخاری ،بیروت :دار الفکر1401 ،ق.
_ طبقات الحنابلة ،محمد بن ابی لیلی ،بیروت :دار المعرفة ،بیتا.

_ طبقههات الشههافعیة الکبههری ،عبههدالوهاب بههن علههی بههن السههبکی ،بیههروت :دار احیهها التههراث

تاریخگذاری روایت «إذا کانت...أمورکم الی نساءکم فبطن ...

_ شر نهج البالغة ،گردآوری محمد بن حسین رضی .ابوحامد عبدالحمیهد بهن ابهی الحدیهد.

العربی ،بیتا.

_ الطبقات الکبری ،محمد بن سعد ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

_ العقل و البلوع عند االمامیة ،حسین الکریمی القمی ،قم :دانشگاه قم1380 ،ش.
_ علل الترمذی الکبیر ،ابوطا لب القاضی ،بیروت :عالم الکتب1409 ،ق.
_ عمدة القاری ،العینی ،بیروت :دار احیا التراث العربی ،بیتا.

_ عیون األخبار ،عبداهلل بن مسلم بن قتیبهة الهدینوری ،بیهروت :منشهورات دار الکتهب العلمیهة،
1424ق.

_ الکبائر ،محمد بن احمد بن عثمان الذهبی ،تحقی  :حسان عبدالمنان ،دار الخیر ،بیتا.

_ الکشاف عن حقای التنزیل و عیهون األقاو یهل ،مصهر :شهرکة مکتبهة و مطبعهة مصهطفی البهابی
الحلبی و اوالده1385 ،ق.

_ کش

الخفا و مزیل االلباس ،اسماعیل بن محمد العجلهونی ،بیهروت :دار الکتهب العلمیهة،

_ الکش

و البیان عهن تفسهیر القهرآن (تفسهیر الثعلبهی) ،احمهد بهن محمهد الثعلبهی ،بیهروت :دار

1408ق.

احیا التراث العربی1422 ،ق.

_ کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال ،علی المتقی الهندی ،بیروت :ملسسة الرسالة409 ،ق.
_ الفتن ،نعیم ابن حماد المروزی ،بیروت :ملسسة االعلمی1390 ،ق.

_ فیض القدیر شر الجامع الصغیر من احادیث البشیر و النذیر ،محمد عبهد الهرفوف المنهاوی،
بیروت :دار الکتب العلمیة1415 ،ق.

_ لسان المیزان ،احمد بن علی بن حجر العسقالنی ،بیروت :ملسسة األعلمی1390 ،ق.

_ لواقح األنوار القدسیة فی بیان العهود المحمدیة ،عبدالوهاب الشعرانی ،مصر :شرکة مصطفی
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علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره سوم

البابی الحلبی1393 ،ق.

_ المحلی ،ابن حزم ،علی بن احمد بن سعید بن حزم ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

_ مرآة العقول فی شر اخبار آل الرسول ،تصحیح :هاشم رسولی ،تهران :دار الکتب االسهالمیة،
1404ق.

_ المستدر علی الصحیحین ،ابوعبداهلل محمد بهن عبهداهلل الحها کم النیشهابوری ،بیهروت :دار
المعرفة ،بیتا.

_ مسههتدر الوسههائل و مسههتنبط المسههائل ،میههرزا حسههین النههوری الطبرسههی ،بیههروت :ملسسههة آل
البیت

الحیا التراث1408 ،ق.

ّ
العلمیهة ،الطبعهة
_ مسهند ابهن جعهد ،علهی بهن الجعهد بهن عبیهد الجهوهری ،بیهروت :دار الکتهب
الثانیة1417 ،ق.

_ مسند ابن حنبل ،احمد بن محمد بن حنبل ،بیروت :دار الصادر ،بیتا.

_ معارج الیقین فی اصول الدین ،محمد السبزواری ،بیروت :ملسسة آل البیت الحیا التراث،
1413ق.

_ معرفة الثقات ،احمد بن عبداهلل بن صالح العجلی ،المدینة المنورة :مکتبة الدار1405 ،ق.

_ المغنههی فههی الضههعفا  ،محمههد بههن احمههد بهن عثمههان الههذهبی ،بیههروت  :دار الکتههب العلمیههة،
1418ق.

_ المنههتظم فههی تههاریخ الملههو و األمههم ،عبههدالرحمن بههن علههی بههن جههوزی ،بیههروت :دار الکتههب
العلمیة1412 ،ق.

_ الموضههوعات ،تحقی ه عبههدالرحمن محمههد بههن عثمههان ،المدینههة المنههورة :المکتبههة السههلفیة،
1386ق.

_ نشوار المحاارة و اخبار المذاکرة ،علی بن محسن بن علی القاضی التنهوخی ،تحقیه  :عبهود
الشالجی المحامی ،بیجا1393 ،ق.

_ «تاریخگذاری روایت لن یفلح قوم ولوا امرهم أمرأة» ،معصومه ریعان ،فصهلنامه علهوم حهدیث،
سال بیستم ،شماره  ،1بهار .1395
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