چکیده

حجاب و عفاف یکی از آموزههای ارزندۀ ادیان الهی است .افزون بر قرآن کریم ،در ّ
سنت
نیههز بههه روشههنی ّ
اهمیههت و نقههش ایههن ارزش دینههی
و سههیرۀ اهههل بیههت
رسههول خههدا

بر پایۀ دعای «نور»

حسن اصغر پور
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تبیین شده است .هر چند در باره نوم و میزان پوشش شرعی برآمده از متهون دینهی ،میهان
عالمههان اختالفههاتی وجههود دارد ،امهها نههه تنههها هههیچ گههاه در سههیرۀ خانههدان وحههی ،نمههودی از

تساهل و سطحینگری در مقولۀ حجاب و عفاف بهچشم نمیخورد ،بلکه گفتار و رفتهار
آنان همواره ّ
مشوق پاسداری از مرزهای عفاف و حیا و پایبندی به پوشش اسهالمی بهوده
است .در این میان ،برخی با تکیه به برخی گزارشهای منقول در منابع روایهی ّ
متهأخر ،بهر
تسههاهل و انعطههاف خههارج از معمههول دیههن در مسههألۀ پوشههش (حجههاب) حکههم راندهانههد.
بررسی و ارزیابی سه گانۀ منبعی ،متنی (داللی) و سندی این گزارشها و گهاه روایهات ،بها

بهره گیهری از حقهای تهاریخی ،از نادرسهتی بخشههایی از آنهها پهرده برمهیدارد .از ایهن رو،
صرف نقل در منابع روایی مشهور ،دلیلی بر راسهتی محتهوا نیسهت و شایسهته اسهت بهرای

آ گاهی از حکم دقی اسالم در مسا ل مختلف دینی (از جمله حجاب) ،با بهره گیهری از

ابهزار و روشههای علمهی ،اصهل و میهزان اعتبههار ایهن دسهت گزارشهها را مهورد ارزیهابی قههرار

داد.

کلیدوا هها حضرت زهرا

 ،سلمان فارسی  ،حجاب ،ابنطاووس ،دعای نور.

مقدمه
حجاب از جمله آموزه های اسهالمی اسهت کهه حکهم آن در آقهازین سهورههای نهازل شهده در

مدینه تشریع شده است .در آیات مربوط به این موضوم در قرآن ،نه تنها به مصادی محرمان و
 . 1استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه شاهد ()hsnasr21@yahoo.com
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نامحرما ن اشاره شده ،بلکهه نحهوه و میهزان پوشهش زنهان در برابهر نامحرمهان نیهز بهه رافهت بیهان
شده است .آنچه از بررسی آیات مرتبا با ایهن حکهم شهرعی بهه دسهت میآیهد ،آن اسهت کهه در
مههورد خطههاب قههرار

نخسههتین آیههات تشههریع ایههن حکههم ،همسههران (خههانواده) رسههول خههدا

در سورۀ احزاب،

گرفتهاند .از آقازگری بیان این حکم با خطاب قرار دادن همسران پیامبر

چنین برمی آید که نزدیکان و خانوادۀ آن حضرت بهه عنهوان الگهو ،در رعایهت حکهم یهاد شهده بهر

دیگهران ارجحانهد 2.در میهان خههانواده و خویشهان رسهول خهدا
معصههومۀ آن حضههرت ،یعنههی حضههرت زهههرا

نیههز دخهت طهاهره ،حکیمههه و

در عمههل بههه حکههم ی هاد شههده اولو یههت دارد .بههه

تصریح برخی پژوهش گران معاصر ،هر چند در تاریخ و سیرۀ پیامبر
ّ
مورد هم اجرای حد شرعی برای بدحجابی و نیز اجبار بر حجاب نقل نشده ،اما بر لزوم پوشش

تأ کید شده است.

و ا مه

حتهی یه(

3

نوشتار حاضر در صدد تعیین حد شرعی یا حد قانونی پوشش زنان نیست ،بلکهه بها علهم بهر

تأ کید معارف دینی (اعم از قرآن و روایات) بهر آن اسهت تها انگهارۀ انتسهاب تسهامح را در پوشهش

(حجههاب) بههه پیشههگامان و اسههوههای دیههنداری ،همچههون حضههرت زهههرا

اندیشه و رفتار حضرت زهرا

بههه نقههد کشههد.

به گونهای بود که به تصریح پهدر ،سهرور و الگهوین زنهان جههان

معرفی شد 4و گفتار و رفتار او در همۀ عرصهها اسوه و سرمش زنان است.

بهها این همههه و بهها وجههود شههواهد و قههراین روایههی و تههاریخی بسههیار در تأییههد ایههن حقیقههت ،در

گزارشههی منقههول در پههارهای منههابع روایههی ،رفتههاری بههه آن حضههرت نسههبت داده شههده کههه سههیرۀ

اعتقادی و عملی خاندان وحی همخوانی ندارد .برخی با استناد به چنین گزارشهها و روایهاتی
و نیههز تأ کیههد بههر وجههود آن در مصههادر روایههی مشهههور شههیعه ،در رعایههت مههرز پوشههش اسههالمی بههه

تساهل خارج از عرف باور دارند.

از این گذشته ،در برخی آنار پژوهشی نشر یافته در سالهای اخیر ،با اعتماد به این گهزارش
ّ
و دیگهر روایهات مشههابه نهادر ،مهرز حجههاب (پوشهش) حضهرت زهههرا را فقها تها حههد سهتر انههدام

دانس ههتهاند؛ 5در حهههالی ک ههه یکایههه( ای ههن گزارشهههها و روای ههات ههههر چن ههد محهههدود ،ب ههه دلیهههل
تناقأ های درونهی و نیهز تعهارن بیرونهی بها روایهات حهاکی از پایبنهدی فراتهر از عهرف حضهرت
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 .2سوره احزاب ،آیه 32ه.33
 .3حجاب تکلیف یا قانون.
 .4حلی األولیا  ،ج ،2ص.40
 .5برای آ گاهی بیشتر ،ر  :حجاب شرعی در عصر پیامبر

 ،ص.264

بسنده کردهاند.

با این وصف ،پژوهش حاضر ،به بررسی وضعیت منبعی ،داللی و سندی گزارش سهید بهن
سهخن بهه میهان آمهده و

طاووس خواهد پرداخت که در آن از وضعیت پوشش حضرت زهرا
محتوای آن با عصمت آن حضرت و نیهز دیگهر روایهات مص ّهرح در پوشهش فراتهر از انتظهار ایشهان

اعتمادی اجمالی از ّ
صحت مضمون را برای خواننده به همراه دارد ،اما بررسی منبعهی ،داللهی
و سندی آن با کم( منهابع تهاریخی و سهیره ،نتیجههای متفهاوت در پهی دارد .در ادامهه ،ضهمن

بر پایۀ دعای «نور»

ناسههازگار اسههت .هههر چنههد نقههل چنههین گزارشهههایی در مصههادر علمههی و روایههی شههیعه همچههون
مهی الدعوات و بحار األنوار ،در نگهاه نخسهت ،بهرای ّ
ّ
عامهۀ مهردم و نهه پژوهش گهران حهوزۀ دیهن،

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

زهرا به پوشش (حجاب) 6،از سه جنبۀ منبع ،محتهوا و سهند جهای نقهد و ارز یهابی دارنهد؛ بها
وجود آن که صاحبان جوامهع حهدینی پسهینی (مت ّ
هأخر و معاصهر) ،تنهها بهه نقهل و عهدم نقهد آنهها

اشاره به گزارش یاد شده ،از رهگذر مصدریابی آن در مصادر کهن و نیز بررسی نقلهای مشابه
صحت یاد عدم ّ
در دیگر منابع روایی ،در باره ّ
صحت آن داوری خواهد شد.

مشروح گزارش
گزارشههی کههه محههور پههژوهش حاضههر بههر آن اسههتوار اسههت ،در کتههاب مهههی الههدعوات و مههنهی

العبادات سید بن طاووس (رضیالدین علی بهن موسهی) (م664ق) و تحهت عنهوان «حهرز آخهر

لموالتنا فاطمه

گهزارش ،حضههرت

» آمده که در مصادر مکتوب معاصر ،به دعهای «نهور» مشههور اسهت .در ایهن
بهه سههلمان فارسههی وعهدۀ پاداشههی بهشههتی داده و نیهز در پایههان حههرزی را

آموخته که در رفهع عارضهه «تهب» نهافع بهوده اسهت .در ادامهه ،نیمهۀ نخسهت مهتن گهزارش  -کهه

بخشهای مورد بحث را در خود جای داده  -از نظر خواهد گذشت:

عهههن الشه ههیخ عله ههی به ههن عبدالصهههمد ،قه ههال :أخبرنه هها الشه ههیخ جهههدی ،قه ههال :أخبرنه هها الفقیه ههه

أبوالحسن  ،قال :حدننا السید الشیخ العالم أبوالبرکات علی بن الحسین الحسنی الجوزی،

قال :حدننا الشیخ أبو جعفر محمد بن علهی بهن الحسهین بهن موسهی بهن بابو یهه القمهی الفقیهه -

قههدس ا روحههه  -قههال :حههدننا الحسههن بههن محمههد بههن سههعید الکههوفی ،قههال :حههدننا فههرات بههن
دبراهیم ،قهال :حهدننا جعفهر بهن محمهد بهن بشهرویه القطهان ،قهال :حهدننا محمهد بهن ددر یهس بهن

سهعید األنصهاری ،قهال :حهدننا داود بههن رشهید و الولیهد بهن شهجام بههن مهروان ،عهن عاصهم ،عههن
 .6نمونهای از این دست روایات ،بر پایۀ گزارش حضرت ّ
سجاد

ذیل عنوان پوشش حضرت زهرا

 ،ذکر خواهد شد.
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عبدا بن سلمان الفارسی ،عن أبیه قال:

م
خرجل ِمن منز یل یوما لعد وفاة رسول اهلل
ابن ع ّ ّ
 ،فقلنل :حبینی ألنا
فقال یل :ینا سنلمان جفو،ننا لعند رسنول اهلل
الرسول
ف
عننال فوننو الننذی منعننین مننن
احلسننن مننثل ب جمننیف غیننر ّأن حننز ین عننیل رسننول اهلل
ّ
فإّنننا ولیننو
ز یننار . ،فقننال یل :یننا سننلمان ائن ِنل منننزل فاعم ن لنننل رسننول اهلل
ف
ف ف
د
احلن ن  ،قلننل لعننیل  :قنند أنفننل
أنفننل ننا مننن ج
مشننتاق ، ،ر ینند أن ،ك فننو لك فن قنند ِ
احلن ن لعنند وفنناة رسننول اهلل ؟ قننال :نع ن لنناألم  .قننال سننلمان
فاعم ن
لیشننء مننن ج
م
د
د
لننل ّ
فنإذ انی جالسن و علهینا قطعن
حمّند
الفاریس :فورولل ویل مننزل فاعمن
ِ
ف
ف
ف
ف ّف
ویلف
ّ
رأسننواّ ،
ااننیل سن دناقوا ،و وذا غطننل سنناقوا ان شننف د
فلّننا ن ن فنرأ ّ
عبناء وذا
مخننرأ رأسننوا ج
ف
أجف ن ؟
اعتجن فنرأ ،مث قالننل :یننا سننلمان جفننو،ین لعنند وفنناة أ
 .قلننل :حبیبننی مل ِ
م
اعقل ما أقول لنو .وین كننل جالسن لناألم ك انذا اعجلن و لناب
قالل :فمف اجل و ِ
الدار مغلق و أننا أ،ف نر ك انقطناع النوحی ّ
عننا و انصنراك اعال ئ ن عنن منزلننا ،فنإذا انفنتح
لعشرة أیام ،فلقیین عیل بنن أ عالنب

حبسهنن و ب كوی ّ
ّ
هتن و
الباب من غیر أن یفت أحد فدخل عیل ثالع جوار مل یر الراولن
م
د
رأیهتن د
ّ
مقل ّ
ّ
وجواون و ب أاكی ِمن ر ّ
ّ
مونّ ،
ولهین مستن رة عن ،فقلل لی
فلّا
ب ن ارة
ّ
7
نّ
أنت ِمن أال م أم من أال اعدین ؟...؛

ده روز پهس از رحلهت رسهول خهدا

رسهول خههدا

از خانههه خهارج شهدم .علهی

پسهر عمههوی

مههرا دیهد و گفههت :سههلمان ،پهس از رسههول خههدا بهه مهها جفهها کههردی.

گفههتم :محبههوب مههن یهها ابهها الحسههن ،چههون شههمایی را جفهها نسههزد .قههم دوری رسههول

خدا

بر من دراز گشت و مرا از دیدار شما بازداشت .حضرت فرمود :سهلمان،

نزد فاطمه

دختر رسول خدا

برو که او مشتاق دیدارن توسهت و میخواههد

هدیهههای بهشههتی بههه تههو دهههد .بههه علههی

خ ههدا

گفههتم :بههرای فاطمههه

پههس از رسههول

 ،از بهش ههت هدی ههه رس ههیده اس ههت حضهههرت فرمهههود :بل ههه روز گذش ههته.

سلمان گوید :با شتاب خود را نزد فاطمه

رساندم ،دیدم آن حضرت نشسته

و بر روی خود قطعهای پارچه کشیده که ا گهر بهدان سهر خهود را میپوشهاند ،پهای آن

حضرت پدیدار میشد و اگر پای خود را میپوشاند ،سرش پیدا میشد .چون مهرا
دید ،خود را پوشاند ،سپس فرمود :سلمان ،پس از پدرم به من جفا نمودی .گفتم:

سههرورم ،بههه شههما جفهها نکههردم .فرمههود :سههاکت بنشههین و خههوب بههه آنچههه می گههویم

بیندیش .دیروز همینجا نشسته بودم و در خانه بسته بود ،به انقطام وحی و کوچ

فرشتگان از خانهمان میاندیشیدم که ناگاه در گشوده شد ،بیآن کهه کسهی آن را
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بگشاید .سپس سه کنیز بر من درآمدند که کسی تا کنون آفر یهدهاین بهه زیبهایی،
حسناندام و ّ
خرمی چهرهشان ندیهده و بهه خوشهی و دلربهایین رایحهشهان تجربهه

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

اسههت؛ بههرای نمونههه شههیخ صههدوق (م381ق) بههر اسههاس همههین معیههار بههه ارزش گههذاری روایههات
کتههاب الفقیههه پرداختههه اسههت 8.نظههر بههه نقههش و ّ
اهمیههت ای هن معیههار در ارز یههابی روایههات و آنههار،
مصدریابی روایت فوق در آنار کهن و ّ
متأخر از نظر خواهد گذشت.

بر پایۀ دعای «نور»

نکرده است .چون آنها را دیدم ،قریبهشان انگاشتم ،برخواستم و گفهتم :پهدرم بهه
ّ
فدایتان اهل مکهاید یا اهل مدینه ...

ارزیابی منبعی گزارش

ّ
ّ
توجههه بههه قههراین منبعههی از جملههه روشهههای عالمههان و محههدنان متقههدم شههیعه در ارز یههابی

روایههات بههوده اسههت .قههراین منبعههی هههم در تونیه روایههات و هههم در تضههعیف آنههها کههاربرد داشههته

انعکاس گزارش ابنطاووس در منابع روایی متأخر
پههیش از بررسههی مههدلول گههزارش ،شایسههته اسههت نخسههت آن را در دیگههر منههابع روایههی کهههن و
ّ
متأخر مصدریابی کرده و سپس به مقایسهۀ آن بها نسهخۀ منقهول از سهوی ابهن طهاووس برهردازیم.

الزم بههه ذکههر اسههت گزارشهههای موجههود در منههابع روایههی تفاوتهههای آشههکاری دارنههد کههه بههرای
ّ
نمایاندن آن بر اساس ترتیب نسبی تاریخی (از دوران ّ
متأخران به دوران متقدمان) به هر یه( از

آنها اشاره خواهد شد.
ّ
عالمههه مجلسههی (م1111ق) در سههه مجل هد از کتههاب بحههار األنههوار روایههت مههذکور را نقههل کههرده

است .نقل های وی از گزارش یاد شده در هر سهه جایگهاه یکسهان نیسهت .او در دو جهای بحهار
األنوار 9روایهت را از مه ّهی الهدعوات ابهن طهاووس آورده و در بخهش «بیهان» ذیهل روایهت ،جهز شهرح
مختصر برخی واژگان و عبارات ،در باره محتوای روایت سکوت پیشه کرده و تحلیل یها نقهدی
بر محتوای آن ندارد .سومین گزارش مجلسی از روایات یاد شده در جلد  22بحار األنوار 10آمهده
اسههت کههه بهها دو گههزارش پیشههین تفههاوت دارد .مرحههوم مجلسههی ،در گههزارش سههوم ،روایههت را از

 .8و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهور ٍ  ،علیها الم ّ
عول و دلیها المرجهع ،منهل کتهاب حر یهز بهن عبهدا السجسهتانی و
ٍ
کتاب عبیدا بن علی الحلبی ( ...من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.)3
 .9ج ،43ص66؛ ج ،3ص.37
 .10ص.352
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ابوعمرو ّ
کشی نقل کرده که با محتوای روایت ابنطاووس تفاوت بسیاری دارد.
میرزا حسین نوری (م1320ق) در نفس ّالرحمان فی فضا ل سهلمان ،بهه روایهت ّ
کشهی در ایهن
11

بههاره اشههاره کههرده اسههت .همههو در ادامههه ،ایههن روایههت را از سههید بههن طههاووس نیههز نقههل کههرده ،امهها

تحلیلی از محتوای روایت و علت تفاوت این دو نقل ندارد 12.شهیخ عبهاس قمهی (م1359ق)

نیز در منازل اآلخر و المطالب الفاخر  13این گزارش را بدون نقد و بررسی ،از سهید بهن طهاووس
ّ
التحدی 14هر چند بهه
نقل کرده است .جعفر مرتضی عاملی نیز در سلمان الفارسی فی مواجه
بخشی از گزارش مذکور اشاره داشته ،اما به اختالف نقلها در گزارش متن و نقد یها تحلیهل آن

نپرداخته است.
ّ
آن گونهه کهه گذشههت ،در منهابع متههأخر ،از مجلسهی تها دوران معاصههر ،بیشهتر بههه نقهل گههزارش

ابنطاووس بسنده شهده و ههیچ گهاه بهه نقهد و تحلیهل محتهوا یها سهند گهزارش او پرداختهه نشهده
است .شاید رویکرد هر ی( از عالمان ّ
متأخر یاد شده در تکیه بر نقل (گردآوری) صرف روایات
بهها هههدف حفه یهها انتقههال آنههها بههه آینههدگان ،مهمتههرین توجیههه ایههن مسههأله باشههد ،امهها بهها توجههه بههه
اشکاالت انکارناپذیر گزارش ابنطاووس ،میتوان گفت که عالمان معاصر با نقل صرف آن یها

در نقد و ارزیابی آن تسامح ورزیدهاند و یا اشکاالت یاد شده از دید آنان پنهان مانده است.

مصدریابی گزارش در منابع روایی کهن
از آنجهها کههه محههور بررسههی پههژوهش حاضههر نقههل ابنطههاووس از دیههدار سههلمان بهها حضههرت

زهرا است ،مراد از مصادر کهن در پژوهش حاضر ،منابع روایهی پهیش از اوسهت کهه بهه نقهل
گزارش فوق پرداختهاند .در نگاه نخست و با جسهت و جهوی عبهارات منهدرج در گهزارش س ّهید

بن طاووس (م664ق) ،بهرای ایهن روایهت مصهدری کههنتهر از مه ّهی الهدعوات ،یعنهی قهرن هفهتم
یافت نمی شود .هر چند در سهند روایهت ،نهام شهیخ صهدوق بهه عنهوانی یکهی از راو یهان طبقهات
اولیۀ روایت بهه چشهم مهیخهورد ،امها در ههیچ یه( از آنهار موجهود شهیخ صهدوق ،چنهین روایتهی،
ً
حتی با مضمون مشابه ،نقل نشده است ،حتی در آنچه اخیرا با هدف بازسهازی کتهاب مدینه

العلم صدوق تحت عنوان «ما وصل دلینها مهن کتهاب مدینه العلهم» از سهوی عتبهه عباسهیه نشهر

38

 .11متن گزارش ّ
کشی از روایت ،در صفحات بعدی خواهد آمد.
 .12ص336ه.338
 .13ص.299
 .14ص.18

مشههابه در منههابع کهههنتههر از ابنطههاووس نیههز وجههود دارد .جسههتارهای صههورت گرفتههه در پههژوهش

حاضر پنی نقل را در منابع کهن به دست داد که در ادامه ،ضمن اشارۀ گذرا بدانها ،اختالف
محتوا و در نتیجه داللتهای هر ی( بررسی خواهد شد.
 .1نقل قطب راوندی (م573ق)

قطبالدین راونهدی در الخهرا ی والجهرا ح 16گهزارش مهذکور را بها انهدکی تفهاوت و بهه صهورت
ّون سلمان قال :خرجل ویل فاعم  ،فقالل :جفومتنو ین لعند وفناة رسنول اهلل
اجل  ،فجلسل...

 .مث قالنل:

بر پایۀ دعای «نور»

مرسل (بدون سند) نقل کرده است:

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

ً
یافته نیز انری از این گزارش نیست 15.با این همه ،روایاتی با تعابیر متفاوت ،اما مضمون نسبتا

گذشههته از ارسههال سههندی نقههل قطههب راونههدی ،تنههها مشههکل متنههی روایههت ،سههخن از جفههای

سههلمان بههه اهههل بیههت

است.

اسههت و از نحههوۀ پوش هش حضههرت زهههرا

سههخنی بههه میههان نیامههده

 .2نقل ابنحمزۀ طوسی (قر ن  5و )6

عمادالدین طوسی در الناقب فی المناقب با سندی متفاوت از دو سند پیشهین ،مضهمونی
ً
نسبتا مشابه نقل قطب راوندی را گزارش کرده است که بها توجهه بهه تشهابه نسهبی ،از نقهل آن در
متن خودداری میشود 17.نقهل طوسهی نیهز همچهون راونهدی دچهار انقطهام سهند اسهت .گهزارش

وی از دیدار سلمان با حضرت زهرا

اهل بیت

 ،همچون نقل پیشین ،با وجود ذکر جفای سلمان به

 ،نسبت به نحوۀ پوشش حضرت زهرا

مسکوت است.

 .15برای آ گاهی بیشتر ،ر : .ما وصهل دلینها مهن کتهاب مدینه العلهم ،مراجعه  :مرکهز دحیها التهرا التهابع لهدار مخطوطهات
ّ
ّ
المقدس  ،کربال :مکتب و دار مخطوطات العتب ّ
العتب ّ
العباسی المقدس 1437 ،ق.
العباسی
 .16الخرا ی و الجرا ح ،ج ،2ص.533
ً
 .17عن عاصم بن األحول ،عن زر بن حبیش ،عن سلمان الفارسی رضهی ا عنهه ،قال:خرجهت مهن منزلهی یومها بعهد وفها
» ...فقهال لهی :یها
فلقینی علی بن أبیطالب  ،فقال لی« :یها سهلمان ،جفوتنها بعهد وفها رسهول ا
رسول ا
ٌ
سلمان ،ا ت منزل فاطم ّ
فإنها دلی( مشتاق و ترید أن تتحف( بتحف ٍ قد أتحفت بها من الجن  ...قال :فهرولت هرول
ً
و قرعهت البهاب فخرجهت دلهی فضه فأذنهت لهی فهدخلت و دذا فاطمه جالسه و علیهها عبها قهد
دلی منزل فاطمه
اعتجرت بها و استترت (الناقب فی المناقب ،ص297ه.)300
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ّ
 .3نقل فتال نیشابوری (م508ق)
ّ
محمد بن حسن ّفتال نیشابوری نیز در روض الواعظین 18با حذف سند ،همین گزارش را به
واسطۀ امام صادق از امام علی نقل کرده است .از مقایسۀ نقل نیشابوری با نقل ّ
کشی ه

که در ادامه از نظر خواهد گذشت ه روشن میشود کهه ایهن دو گهزارش بهیهیچ کاسهتی و فزونهی
همانندنههد .از ایههن رو ،بایههد گفههت گههزارش ّفتههال نیشههابوری ،نقههل بههدون سههند گههزارش ّ
کشههی از

ماجراست.

ّ
 .4نقل ابوعمرو کشی (ح340ق)

یکی از کهنترین نقل ههایی کهه در مصهادر روایهی شهیعی بهرای ایهن مهاجرا در دسهت اسهت،
کشی است .گزارش ّ
گزارش رجالی معروف شیعه ابوعمرو ّ
کشی مختصهرترین نقهل در ایهن بهاره
است .از این رو ،به صورت کامل بدان اشاره خواهد شد:

رلی جعفر غالم عبداهلل بن ل یر ،عن عبداهلل بن ّ
حمّند بنن ّنینو ،عنن النصنیی ،عنن أ
ن
فقنل عنا د،ك ِ فنو
اعؤمنی  :ینا سنلمان اذانب ویل فاعمن
عبداهلل قال :قال أمیر
د
م
د
19
ن
احل ّنن ؟ فنذاب ولهینا سنلمان فنإذ بنی یندسا ثنالع سنالل ،فقنال عنا :ینا لننل
ِمن فننف ج
د
20
رسول اهلل أنفیین (خ :أ،ك فیین)؟ قالل :اذه ثالع سالل جاء،ین ا ثالع وصنائف،
ّ
فسیلهتن عن أساهئن فقالل واحدة :أنا فسلمی لسلمان ،و قالل األخنری :أننا ذرة أل ّذر ،و
م
د د
د
قالننل األخننری :أنننا مقنندودة للمقننداد ،مث قب ننل فننناولتین ،الننا مننررأ ب ن وب م ِل ننوا عیبننا
لر موا.

21

روایت ک ّشی از این گزارش تنها در آقاز متن ،با گزارشههای پیشهین اشهترا دارد .از شهکوۀ

امههام علههی

زهرا

نسههبت بههه سههلمان در آن خبههری نیسههت ،جز یههات دیههدار سههلمان بهها حضههرت

در آن گزارش نشده ،از نحوۀ پوشش حضرت زههرا

سهخنی بهه میهان نیامهده اسهت و

آمههوزش دعههای «نههور» در آن گههزارش نشههده اسههت .فراتههر از همههه ،ارزش ایههن روایههت در مقایسههه بهها
ً
گزارشهههای پیشههین در آن اسههت کههه اوال از امههام صههادق نقههل شههده ،در حههالی کههه در دیگههر
ً
گزارش ههها ،نههامی از امههام معصههوم ،بههه عنههوان یکههی از راو یههان مههاجرا بههه چشههم نمیخههورد و نانیهها
پیشینهای سه قرن کهنتر از نقل ابنطاووس دارد.
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 .18ص.282
ْ
السلیل بنت ّ
ّ .19
الرجل من صلبه (لسان العرب ،ج ،11ص.)339
 .20الوصیف :العبد و األم وصیف (همان ،ج ،9ص.)357
 .21اختیار معرف الرجال (رجال الکشی) ،ج ،1ص.39

ّ
محمهد بهن جر یهر بهن رسهتم طبهری شهیعی ،در کتهاب دال هل اإلمامه  22،روایتهی مشهابه بها نقههل

ّ
کشی ،اما با سندی متفاوت نقل کرده که آن نیز مشکل داللی و محتهوایی گهزارش ابنطهاووس

را ندارد:

بر پایۀ دعای «نور»

رلی عیل بن احلسن الشافعی ،قال :حدثنا یوسف بن یعقوب القایض ،قال :حندثنا حممند
بن األشعث ،عن حممد بن عوك الطایئ ،عن داود بن أ اند ،عن ابن ألان ،عن سلمان -
م
ریض اهلل عن  -قال :كنل خارجنا منن مننز یل ذاأ ینوم لعند وفناة رسنول اهلل  ،وذ لقینین
م
ن
اعؤمنی عنیل بنن أ عالنب  ،فقنال :مرحبنا ینا سنلمان ،صنر ویل مننزل فاعمن لننل
أمیر
ّ
ّ
احلنن ، ،ر یند أن ،ك فنو مهننا.
رسول اهلل ،فإّنا ولیو مشتاق  ،و وّنا قد أنفل لت ف منن ج
م
ّد
ف
ف
د
د
قال سلمان :ال د
ف
فیذننل یل لالندخول فندخلل ،فنإذ
فطرقنل
نیل ولهینا
البناب فاسنتیذنل ِ
د
ای جالس ك ص ن د
احلجرة ،علهیا قطع فعباءة...
ِ

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

 .5نقل ابنجریر طبری شیعی (قر ن )4

ً
در نقل طبری از ماجرا ،چند نکته درخور ّ
تأمل است :اوال ،پیشینهای سه قرن کهنتر از نقل
ً
ً
ابنطاووس دارد؛ نانیا ،در سلسله سند آن ،نامی از شیخ صدوق دیده نمیشود؛ نالنا ،در مهتن

روایت ،با وجود اشاره به نوم پوشهش حضهرت زههرا  ،نشهانی از وههن در پوشهش آن حضهرت،
ً
آن گونه که در جز یات روایت ابنطاووس گزارش شده بهود ،بهه چشهم نمیخهورد؛ رابعها ،در ایهن

نیز دیده نمیشود ،بلکه امهام

گزارش ،نه تنها سخنی از جفای سلمان نسبت به اهل بیت
ً
علی با عبارت «مرحبا یا سلمان» از او به نیکی یاد کرده است.

جمعبندی
نقل ّ
کشی و طبری کهنترین گزارشهای موجود در این ماجراست و جست و جو در منابع

کهن دیگر ،هیچ مهتن مشهابهی را بهه دسهت نمیدههد .در گهزارش ّ
کشهی و طبهری بخهش پایهانی

ماجرا ،یعنی آموزش دعای «نور» وجود ندارد؛ در حهالی کهه در برخهی دیگهر از گزارشههای کههن
تنها به نقل بخش پایانی ماجرا ،یعنی آموزش دعای «نور» ،بسنده شهده اسهت 23.پیشتهر اشهاره

شهد کهه بهها وجهود نههام شهیخ صههدوق در سلسهله سهند گههزارش ابنطهاووس ،در آنههار موجهود شههیخ
صههدوق ،هههیچ نشههانی از گههزارش فههوق مشههاهده نمیشههود .از ایههن رو ،میتههوان گفههت بههر اسههاس
اعتبار و اصالت منبع و با در نظر داشتن قدمت نقل ،نقل ّ
کشهی و طبهری بهر دیگهر گزارشههای

 .22ص107ه.108
 .23برای نمونه میتهوان از قطهب راونهدی (م573ق) در الهدعوات (سهلو الحهزین) ،ص 208و حسهن بهن فضهل طبرسهی در
مکارم األخالق ،ص 418یاد نمود.

41

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

پسینی برتری دارد .نقل این دو ،آن گونه که در ادامه بدان اشهاره خواههد شهد ،اشهکاالت داللهی

گزارشهای پس از خود را ندارد.

نقد متنی (داللی) گزارش

محتوای برخهی بخشههای منقهول در پهارهای گزارشهها ،بها آموزهههای قرآنهی ،س ّهنت نبهوی و
همخوان نیست .بهره گیری از حقای دینهی مص ّهرح در قهرآن و روایهات
سیرۀ خاندان وحی
و نیههز سههیرۀ اهههل بیههت

 ،معیههاری مناسههب در ارز یههابی روایههات و گزارشههها داوری در بههاره

درستی یها نادرسهتی محتهوای آنهاسهت .از آنجها کهه نگهاه سهندی محهأ بهه روایهات ،بهه دلیهل
پنههان بهودن قهراین ص ّهحت قههدما بهرای مها و ،...نگهاهی جهامع نیسههت ،بها کمه( نقهد داللههی ،از

اصالتبخشی به نگاه سندی صرف خهودداری میشهود .از ایهن رو ،در ارز یهابی روایهات منقهول

در جوامههع روایههی کهههن ،شایسههته اسههت در درجههۀ اول ،محتههوا و مضههمون آنههها مههورد ارز یههابی قههرار
گیرد ،میزان انطباق آنها با آموزههای قرآنی و روایی و ّ
سنت نبوی و سهیرۀ خانهدان وحهی بررسهی

شود و از گزارشهای تاریخی معتمد بسان قرینهای در داوریها بهره گرفتهه شهود .بهر ایهن پایهه،
در تحلیل گزارشهای متفاوت یاد شده از منابع ّ
متأخر و کههن ،گذشهته از ارز یهابی منبعهی کهه
بههدان اشههاره شههد ،ابتههدا بهها معیارهههای پیش گفتههه پههیش خههواهیم رفههت و سههپس نیمنگههاهی بههه

تحلیل و ارزیابی وضعیت سندی گزارش خواهیم داشت.

جفای سلمان به اهل بیت
در بخههش آقههازین برخههی گزارشههها از مههاجرا ،از جفههای سههلمان نسههبت بههه خانههدان وحههی

سخن به میان آمده که با کم( ادلۀ نقلی و حقای تاریخی ناسازگار است .سلمان فارسی
سلمان ّ
محمدی 24،اسوۀ وفا و دینداری بهود کهه همهراه خلوتههای
یا به فرمودۀ صادقین
خوانههده ش ههده اسههت؛ 25همههواره ن ههام و یههاد او بههر ز ب ههان اهههل بیههت

رسههول خههدا
ّ
محدنی 27راستآیین که خواست امیر مؤمنان
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ب ههود؛

26

را بر خواست خویش برگزید؛ حکیمی کهه
28

 .24اختیار معرف الرجال ،ج ،1ص54؛ األمالی (طوسی) ،ص133؛ بشار المصطفی ،ص411؛ روض الواعظین ،ص.283
ینفهرد بهه باللیهل ّ
حتهی کهاد یغلبنها
 .25و روینا عن عا ش  -رضی ا عنها  -قالت :کان لسلمان مجلس من رسول ا
(االستیعاب ،ج ،2ص636؛ أسد الغاب  ،ج ،2ص.)331
علی رسول ا
 .26األمالی (طوسی) ،ص.133
ّ ً
ّ
 .27الحسن بن منصور ،قال :قلت للصادق  :أ کان سلمان محهدنا قهال :نعهم .قلهت :مهن یحدنهه قهال :مله( کهریم...
(اختیار معرف الرجال ،ج ،1ص.)72

حقیقتهی کههه در منهابع روایههی فهریقین 31و نیههز مصهادر تههاریخی 32و رجهالی 33بههدان تصهریح شههده

است.

دو بخههش از گههزارش سههید بههن طههاووس در روایههت مههورد بررسههی ،بهها شههأن و سههیرۀ سههلمان

ناسههازگاری دارد :یکههی جفههای بههه اهههل بیههت

زهرا

.

و دیگههر ،گههزارش او از نحههوۀ پوشههش حضههرت

بهره مندی از لطف الهی مذکور در روایت است ! ذکر جفای شخص نسبت به اهل بیت

با وعده به بهره از لطف خاص الهی سازگاری ندارد .از این رو ،پهذیرش صهدور تعبیهر «جفوتنها»

بههه معنههای دقیه واژه 34،بهها جایگههاه و یههژۀ سههلمان نههزد اهههل بیههت

بر پایۀ دعای «نور»

جههای ایههن پرسههش بههاقی اسههت کههه چههرا کسههی کههه بههه خانههدان وحههی جفهها کههرده ،شایسههتۀ

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

بههه فرمههودۀ امههام علههی همههۀ علههوم را میدانسههت ،در یههایی بی کههران بههود 29و بهشههت در انتظههار
دیهدار اوسهت30.سهلمان از اند شهمارانی بهود کهه بهه فضهیلت « ّمنها أههل البیهت» شهرف یافههت؛

ناسههازگار اسههت 35.امههام

 .28عن منصور بزرج ،قال :قلت ألبی عبد ا الصادق  :ما أ کثر ما أسمع من( یا سیدی ذکر سلمان الفارسهی! فقهال :ال
تقل الفارسی ،و لکن قل سلمان المحمدی ،أتدری ما کثر ذکری له قلت :ال .قال :لنال خالل :أحدها :دیناره ههوی
أمیرالمؤمنین علی هوی نفسه ،و النانی ّ :
حبه للفقرا و اختیاره ّدیاهم علی أهل النرو و العدد ،و النالن  :حبه للعلم
ً
ً
ً
ً
و العلمها ّ ،دن سههلمان کهان عبههدا صههالحا حنیفهها مسههلما و مهها کهان مههن المشههرکین (األمههالی (طوسههی) ،ص133؛ بشههار
المصطفی ،ص.)411
ّ
 .29علم العلم األول و اآلخر ،بحر ال ینهزف و ههو منها أههل البیهت ،ههذه روایه أبهی البختهری عهن ّ
ن (الغهارات ،ج،1
علهی
ص177؛ المعجم الکبیر ،ج ،6ص214؛ االستیعاب ،ج ،2ص637؛ تاریخ مدین دمش  ،ج ،21ص422؛ االحتجاج،
ج ،1ص387؛ شرح نهی البالق  ،ج ،18ص.)36
ّ
الدر النظیم ،ص289ه290؛ کشف ّ
ّ .30
الغم فی معرف األ م  ،ج ،1ص.354
ّ
ّ
قال ... :و دنما صار سلمان من العلما ألنه أمر منا أهل البیت ،فلذل( نسبته
 .31مسعد بن صدق عن أبی عبد ا

دلی العلما (الکافی ،ج ،1ص)401؛ طبری شیعی نیز روایتی آورده که در بخشی از آن حضرت زهرا
ّ
فض ! قولی لسلمان یدخل ّ
فإن سلمان ّمنا أهل البیت و ّ
رب الکعب (دال ل اإلمام  ،ص140؛ در
ن :یا
قالت فاطم
بسههیاری دیگههر از منههابع کهههن روایههی بههر ایههن حقیقههت تصههریح شههده اسههت .بههرای آ گههاهی بیشههتر ،ر : .مناقههب اإلمههام
فرمودهاند ...:نم

أمیرالمؤمنین  ،ج ،1ص 221و ج ،2ص384؛ تفسیر فرات الکهوفی ،ص171؛ عیهون أخبهار ّالرضها  ،ج ،2ص70؛
شههرح األخبههار ،ج ،3ص14؛ المعجههم الکبیههر ،ج ،6ص213؛ المسههتدر  ،ج ،3ص ،598ذیهههل عنهههوان «ذکهههر سهههلمان
الفارسی رضی ا عنه»؛ الدرر ،ص.)170
 .32فتههوح ّالشههام ،ج ،2ص204؛ الطبقههات الکبههری ،ج ،4ص83؛ ج ،7ص319؛ تههاریخ الطبههری ،ج ،2ص235؛ طبقههات
ّ
المحدنین بأصبهان ،ج ،1ص 203به بعد؛ ذکر أخبار دصبهان ،ج ،1ص54؛ تاریخ مدین دمشه  ،ج ،4ص270؛ ج،21
ص408؛ المنهتظم فههی تههأریخ األمههم الملهو  ،ج ،5ص25؛ الکامهل فههی التههأریخ ،ج ،2ص179؛ البدایه و النهایه  ،ج،2
ص227؛ ج ،4ص114؛ ج ،5ص.338
ّ
 .33أسد الغاب  ،ج ،2ص331؛ تهذیب الکمال ،ج ،11ص251؛ سیر أعالم النبال  ،ج ،1ص.540
ّ
مد :نقیأ ّ
الصل (العین ،ج ،6ص)190؛ الجفا ممدود :خالف الب ّر .و قد جفوت الرجل أجفوه جفا
 .34الجفا  :یقصر و ی
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علی

جفا را یکی از شاخههای فس برشمردهاند و امام صادق

نیز جایگاه جفا کهار را در

آتش دانستهاند .شاید به همین روی بوده که نه تنها در برخی گزارشهای یاد شده (همچون
گههزارش ّ
کش ه ی و طبههری) ایههن تعبیههر وجههود نداشههت ،بلکههه در گههزارش طبههری ،بههر عکههس ،امههام
ً
علی با عبارت «مرحبا یا سلمان» از او به نیکی یاد کرده است .شهکوۀ مهذکور در روایهت ،بها
36

عملکههرد روشههن سههلمان در مههاجرای سههقیفه و همراهههی و همنههوایی او بهها امههام علههی
همخوانی ندارد .در روایتی از امام صادق

آمهده کهه پهس از رسهول خهدا

نیههز

همگهان از دیهن

خدا برگشتند ،مگر سه تن :سلمان ،ابوذر و مقداد 37.سلمان فارسی یکهی از چههار تنهی بهود کهه
مأمور به ّ
حب آنان بوده است 38.شیخ مفید در االختصهاص بهه روایهاتی از اههل
رسول خدا

بیت

در معرفی یاران نزدی( و برجستۀ امیر مؤمنان

از ارکان و سابقین یاد شده است.

 ،پرداخته که در همهۀ آنهها ،سهلمان

39

شههمار ایههن دسههت روایههات بههه قههدری افههزون اسههت کههه بههرای انبههات جاللههت شههأن و وفههاداری

پایهدار سهلمان بهه خانههدان وحهی و عهدم پهذیرش عبههارت «جفوتنها»  -کهه در برخهی گزارشههها
بدان اشاره شده  -کافی است.

پوشش (حجاب) حضرت زهرا
بنا بر گزارش ابن طاووس ،حضرت زهرا

به هنگهام دیهدار بها سهلمان  ،پوشهش مناسهبی

نداشهتند؛ 40بخشهی کهه مشههکل اصهلی نقهل ابنطهاووس بههوده و بخهش عمهدۀ نوشهتار حاضههر در
ً
ّ
فهههو مجفه ٌهو (الصههحاح ،ج ،6ص)2303؛ ک هل شههی ٍ دذا لههم یلههزم شههیئان یقههال جفهها عنههه یجفههو( :مقههاییس اللغ ه  ،ج،1
ص)465؛ جفانی ٌ
فالن :فعل بی ما سا نی( :أساس البالق  ،ص .)128ابن سیده (م458ق) نیز ریشۀ «جفو» را به قطع
ّ
المخصص ،ج ،4ص ،37ق.)1
پیوند و دوری از چیزی معنا کرده است (
 .35الکافی ،ج ،2ص.391
 ... .36و الجفها فههی ّ
نقههل شههده کههه بههه هنگههام یههادکرد نههام
النههار (الکههافی ،ج ،2ص .)325در همانجهها از امههام صههادق

سلمان فرمودند« :فصلوات ا علی سلمان».
ّ
ّ
ارتد ّ
دال نالن نفر :المقداد بن األسود ،و أبوذر الغفهاری و
الناس بعد النبی
قال:
 .37برید بن معاوی  ،عن أبی جعفر
سهلمان الفارسهی ،نهم ّدن ّ
النهاس عرفهوا و لحقهوا بعهد (االختصهاص ،ص 6و  10و بها تفهاوت تعبیهر در :رجهال الکشهی ،ج،1
سخن به میان آمده است (برای آ گهاهی بیشهتر،
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ص 34و  .)37در روایات مشابه دیگری نیز از این فضیلت سلمان
ر  :رجال الکشی ،ج ،1ص38ه39؛ االختصاص ،ص.)6
 .38رجال الکشی ،ج ،1ص46؛ االختصاص ،ص.9
 .39االختصاص ،ص 10به بعد.
ٌ
ّ
ّ
ّ
 ...40ههی جالسه ٌ و علیهها قطعه عبها دذا خمهرت رأسهها انجلهی سهاقها و دذا قطهت سهاقها انکشهف رأسهها فلمها نظهرت ّ
دلهی
اعتجرت.

 .1الگوی پوشش اهل بیت

است

به عنوان اسوۀ پاکی و دینداری و سهرور زنهان جههان چگونهه

 .2آیا سلمان  ،بدون اذن به خانۀ امام علی

را پوشاندند !

درآمد که آن حضهرت

بها دیهدن او خهود

در مقههام پاسههخ بههه پرسههش نخسههت ،بایههد گفههت کههه بهها نگههاهی بههه متههون و منههابع دینههی و

گزارش هههای موجههود ،تصههویر درسههت و دقیقههی از حههدود پوشههش اس هالمی و نحههوۀ رعایههت آن از
از امام سجاد

و امام علی

نقل شده که فرمودند:

روزی نابینایی اجازه خواست تا بر حضرت زهرا

خ ههود را پوش ههاند ،رس ههول خ ههدا

میپوشانی حضرت زهرا

درآید ،آن حضرت خود را از او

بر پایۀ دعای «نور»

سوی حضرت زهرا

گزارش شده که در این نوشتار مجال نقل آنها نیست.

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

صدد نقد آن است .عبارت یاد شده ،این پرسشها را در ذهن برمیانگیزاند:

از حض ههرتش پرس ههید چ ههرا از نابین ههایی خ ههود را

در پاسخ فرمود :ای رسول خدا! اگر او مرا نمیبیند،

من که او را میبینم و او بوی مرا استشمام می کند ،در این لحظه ،رسول خدا

فرمود :شهادت میدهم که تو پارۀ تن منی.

41

تاریخ پژوه معاصر ،جعفر مرتضی عاملی ،در تحلیلی ارزنده از این روایت گوید:
مراد رسهول ا کهرم

از عبهارت «أشههد أنهب بضهع منهی» ،در ایهن جایگهاه ،فقها

یکسانی ذاتی (جسدی) نیست ،بلکه حضرت زهرا

از جهت ،ایمان ،اندیشه،

ضمیر و فهم امور و شناخت احکام و اهداف و مال کهات و حقهای و رایهف آنهها

نیز همسان پدر است و این عبارت تأییدی بر فهم و شأن و جایگاه او در همۀ امور

است.

42

عایشه ،گفتار و رفتار حضرت فاطمه

همسان رسول خدا

خوانده ،گوید:

هههیچ کس را ندیههدم کههه همچههون فاطمههه  -که ّهرم ا وجهههها  -از نظههر روش و مههنش

الهر یح ،فقهال ّ
 ... .41فقالت :یا رسول ا ! دن لم یکن یرانی فأنا أراه و هو ّ
یشهم ّ
النبهی

علی بن أبیطالب

ٌ

 :أشههد ّأنه( بضهع منهی (مناقهب

 ،ابنمغازلی ،ص289؛ ّ
الدر النظیم ،ص .)457در النوادر فضل ا راوندی (م571ق) ،ص119

و پارهای منابع دیگر ،این مطلب از امام علی

روایت شده اسهت .قاضهی نعمهان مغربهی (م363ق) ایهن مهاجرا را از

نیز نقل کرده است (دعا م اإلسالم ،ج ،2ص.)214
امام جعفر صادق
 .42الصحیح من سیر النبی األعظم ،ج ،25ص.98
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دینی و هدایت گری و نیز در گفتار و سخن ،به رسول خدا

همچنین از رسول خهدا

مردان منع کردند و فرمودند:

مانند باشد ...

43

نقهل شهده کهه آن حضهرت ،زنهان را چنهد چیهز از جملهه نگهاه بهه

هههر زنههی ک ههه پوشههش (روسههری) خ ههود را در قیههر از خانههۀ همس ههرش از سههر افکن ههد،

حجابش را زیر پا نهاده است.

44

روایات و منقوالت گزیدۀ فوق گویای پیشهگامی و پایبنهدی کامهل خانهدان وحهی ،بهه و یهژه

سهرور زنهان جهههان ،در عمههل بههه شههؤونات و ارزش ههای دینههی اسههت و پههذیرش ایههن حقیقههت ،بهها
آنچهه کهه در گههزارش ابن طهاووس آمههده ،سهازگار نبهوده و بهها آن در تعهارن اسههت .چگونهه ممکههن
ّ
است ،سرچشمۀ عفت و حجب و آزرم در پوشش خویش تساهل روا دارد.
امهها بخههش دوم مههاجرا ،یعنههی گههزارش سههلمان از نحههوۀ پوش هش آن حضههرت

نیههز جههای

اندیشه و نقد دارد .به دیگر سخن ،از گهزارش منقهول ابنطهاووس دو احتمهال بهه ذههن میرسهد:
یکی ورود بیاذن و ناگهانی سلمان که پوشش سراسیمۀ حضهرت زههرا
و دیگر آن که با وجود اجازهخواهی سلمان پیش از ورود ،حضرت زهرا

را در پهی داشهته!

نسبت به پوشهش

خود اقدام نکردهاند .پاسخ به احتمال دوم که روشن است و بها انهدکی درنهد در روایهات پهیش

در زمینۀ پایبندی فراتر از انتظار حضرت زهرا
نادرستی آن به قطع انبات میشود،

به پوشش اسالمی ،حتی در برابر ی( نابینا،

امها در بههاره احتمهال نخسههت ،یعنهی ورود بههیاذن سهلمان  ،بایههد گفهت چنههین احتمهالی بهها

فرهند اسالمی و سیرۀ دینداران ستودهای چون سهلمان سهازگار نیسهت؛ چهه ،ورود بهیاذن
در خانه ،برآمده از فرهند و عادت جاهلی است و در قرآن کریم مورد نقد قرار گرفته است .در

ً ً
ً
ً
 .43عا ش بنت طلح  ،عن أم المؤمنین عا ش  -رضی ا عنها  -أنها قالت :ما رأیت أحدا کان أشبه سمتا و هدیا و دال .و
ً
ً
من فاطم ک ّرم ا وجهها( ...األدب المفرد ،ص209؛ سنن ابیداود ،ج،2
قال الحسن :حدینا و کالما ه برسول ا
ص522؛ صههحیح ابن ّ
حبههان ،ج ،15ص403؛ المسههتدر  ،ج ،3ص 154و 160؛ االسههتیعاب ،ج ،4ص1896؛ السههنن
الکبری ،ج ،7ص101؛ العمد  ،ص.)388
 .44دعهها م اإلسههالم ،ج ،2ص215؛ شههعب اإلیمههان ،ج ،6ص159؛ مسههتدر الوسهها ل ،ج ،14ص .280انهههس بهههن مالههه(
صحابی گوید :رسول خدا
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از ما پرسید :خیر زنان در چیست ما در پاسخ ،ماندیم تا آن که علی

ن نزد فاطمه

ن رفتهه و از او پرسهید .او نیههز در پاسهخ گفههت :ایهن کهه مههردان را جهز بههه ضهرورتن نبینهد و مههردان نیهز او را نبیننههد ...
(سههؤاالت حمههز  ،ص280؛ حلی ه األولیهها  ،ج ،2ص40ه ه 41و بهها انههدکی تفههاوت در :دعهها م اإلسههالم ،ج ،2ص215؛ قههوت
القلوب ،ص422؛ دحیا علوم الدین ،ج ،4ص142؛ مناقب آل أبیطالب ،ج ،3ص120؛ بحار األنوار ،ج ،43ص.)84

بههه هنگههام ورود بههر مؤمنههان در سههاعاتی از روز و شههب ،سههخن بههه میههان آمههده اسههت 45.در سههورۀ
و سخن گفتن با همسران آن

احزاب نیز بر لزوم اجازهخواهی برای ورود به خانۀ رسول خدا

حضرت ،از پس پرده یا پوشش ،تأ کید شده است 46.افهزون بهر قهرآن کهریم ،در روایهات بسهیاری
نیز از نگاه یا ورود بیاذن در منازل منع شده است.
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نظر بدانچهه آمهد ،احتمهال نخسهت یعنهی ورود بهیاذن سهلمان بهر حضهرت زههرا

نیهز بهه

پذیرش آن مایۀ وهن شأن اهل بیت

و اصحاب آنان است.

حجاب (عفاف) آموزهای ارزنده در همۀ ادیان الهی
ّ
پهس از تبیهین سهیرۀ سرچشهمۀ عصهمت ،صهدیقۀ طهاهره

بر پایۀ دعای «نور»

طههور قطههع منتفههی اسههت .بههدین ترتی هب ،ایههن بخههش از گههزارش ابنطههاووس نادرسههت اسههت و

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

ّ
ً
بیوتا قیر بیهوتکم ّ
حتهی تستأنسهوا و
آیۀ  27از سورۀ نور آمده است :یا ّأیها الذین آمنوا ال تدخلوا
ّ
تسلموا علی أهلها  .در آیۀ  58همان سوره هم از لزوم اجازهخواهی بردگان و کنیزان و فرزنهدان

در حجهاب ،شایسهته اسهت بهه

صههورت گههذرا بههه ّ
اهمیههت و جایگههاه حجههاب در ادیههان آسههمانی اشههاره شههود تهها روشههن گههردد کههه

حجههاب و عفههاف از جملههه آموزه هههای پایههدار و همیشههگی فرسههتادگان الهههی در دعوتشههان بههوده
است .با این وصف ،چگونه ممکن است که فرزند فرستادۀ خاتم ،نسبت به پایبندی به ایهن

ّ
ّ
ّ
 .45یا ّأیها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت أیمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم منکم نال
ّ
عورات لکم . ...
و حین تضعون نیابکم من الظهیر و من بعد صال العشا نال
ٍ
ّ
ً
ّ
 .46یهها ّأیههها الههذین آمنههوا ال تههدخلوا بیههوت النبههی دال أن یههؤذن لک هم دلههی طعههام قیههر نهها رین دنههاه...و دذا سههألتموه ّن متاعهها
حجاب ذلکم أطهر لقلوبکم و قلوبهن. ...
فاسألوه ّن من و را
ٍ
 .47در روایتهی نبههوی آمهده کههه ههر آن کههه هنگهام ورود در خانهههای اجهازه خواهههد ،امها پههیش از راهیهابی ،در خانههه نظهر افکنههد،
اجازهاش را باطل ساخته است .و من ذل( قوله علیه الصال و السالم« :دذا دخل البصهر فهال دذن» .در جهای دیگهر از آن
حضرت نقل شده« :مهن سهبقه بصهره دلهی البیهوت فقهد دمهر» ،یعنهی دخهل( :المص ّهنف ،ج ،6ص202؛ المعجهم الکبیهر،
ً
ج ،8ص .)105الزم به ذکر است که ریشۀ «دمر» به معنای دخول و ورود بیاجازه است .جوهری گوید :دمر یهدمر دمهورا:
دخل بغیر دذن .و فی الحدیث :من سب طرفه استئذانه فقهد دمهر (الصهحاح ،ج ،2ص .)659همچنهین از آن حضهرت
ّ
باب فقد دمر» .ابنسالم (م224ق) با اندکی تفاوت این روایت را نقل کرده است :من ّاطلع فی
آمده« :من اطلع من صیر ٍ
بیت بغیر دذن فقد دمر (قریب الحدیث ،ج ،1ص .)143در پارهای روایات به شدت با این مسهأله برخهورد شهده اسهت.
ٍ
ات من قبل صال الفجر
ّمر ٍ

روایهت کهرده :آن کهه بهدون اجهازهن در خانهۀ مهؤمنی نظهر افکنهد ،برکنهدن چشهمان او بهرای
شیخ صدوق از امام باقر
مؤمن مباح است و هر آن که بدون اجازه به خانۀ مؤمنی درآید ،کشتن او بر آن مؤمن مباح است (من ال یحضره الفقیه ،

نقل شده که حتی در خانهای
ج ،4ص .)104در پارهای دیگر از روایات از طری اهل بیت  :و دیگران از رسول خدا
کههه مادرت ههان در آن اس ههت نی ههز بیخب ههر درنیاییههد و اج ههازۀ ورود بگیر ی ههد ( ّ
الموط ههأ ،ص963؛ المص ه ّهنف ،ج ،3ص454؛
االسههتذکار ،ج ،8ص473؛ التمهیههد ،ج ،16ص .)229قاضههی نعمههان مغربههی نیههز بهها انههدکی تفههاوت در تعبیههر ،مضههمون
مشابهی را به واسطۀ امام صادق

از امام علی

روایت کرده است (دعا م اإلسالم ،ج ،2ص.)202
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حکم الهی تساهل ورزیده باشد !

حجهاب حقیقتههی شههرعی در ادیههان الهههی اسههت .در دیهن اسههالم نیههز افههزون بههر آیههات قههرآن ،در

ّ
سنت رسول خدا

رعایهت پوشهش اسهالمی مهورد توجهه و تأ کیهد قهرار

و سیرۀ اههل بیهت

گرفته است .در قرآن کریم صفت حیا و عفاف در عرصههای مختلف مورد مدح و توصیه قرار

گرفته و از آن به عنوان ی( ارزش یاد شده است؛ در دارایی 48و مسها ل مر بهوط بهه نکهاح 49و نیهز

پوشههش 50و نیههز رفتههار زنههان 51.در آیهههای از قههرآن حیهها از ویژگیهههای اخالقههی رسههول خههدا

برشمرده شده است 52.افزون بر آیات فوق و نیز آیاتی که در سطور پیشین این نوشتار از آنها یاد
ّ
شد ،در روایات اهل بیت به حیاپیشگی ،عفتورزی و رعایت پوشش اسالمی و آنهار آنهها

سخن به میان آمده است .امام علی

در ستایش عفاف ،ارزش و جایگهاه فهرد عفیهف را برتهر

از شهید و در رتبهای نزدی( به فرشتگان یهاد کهرده اسهت .در جهای دیگهر ،امهام صهادق
53

حضههرت مسههیح

از

نقههل کههرده کههه بههر خانههه ها پههرده و پوشههش نهنههد و آزرم پیشههه سههازند؛ ز یههرا

خداوند حیا را همچون رزق و روزی میان مردمهان قسهمت کهرده اسهت .ابنمسهعود صهحابی
54

گوید :حضرت زهرا

از رسول خدا

نقل کردهاند:

ّ
همانا خداوند انسان ّ
خیر و خویشتندار و عفتپیشهه را دوسهت مهیدارد  ...حیها
نشانۀ ایمان است و ایمان در بهشت جای دارد ...

امام صادق و امام رضا

55

 ،نیز حیاورزی را از نشانههای ایمان و عوامل راهیابی به بهشهت

یکههی از بهتههرین ویژگیهههای بهتههرین زنههان را
برشههمردهاند56.در جههایی دیگههر ،رسههول خههدا
ّ
پوشیدگی و عفاف آنان برشمرده است57.با آ گاهی از این حقای مسلم ،نمیتوان پذیرفت که
ًّ
قنیا فلیستعفف( ...سوره نسا  ،آیه .)6
 ... .48و من کان
ّ
ً
ّ
 .49و لیستعفف الذین ال یجدون نکاحا حتی یغنیهم ا من فضله( ...سوره نور ،آیه .)33
خیر ل ّ
 ... .50و أن یستعففن ٌ
هن ( ...سوره نور ،آیه .)60
 .51فجا ته دحداهما تمشی علی استحیا ٍ ( ...سوره قصص ،آیه .)25
 ... .52وال مستأنسین لحدیث ّدن ذلکم کان یؤذی ّ
الن ّ
بی فیستحیی منکم( ...سوره احزاب ،آیه .)53
ٍ
ْ
ْ
ً
ً
ّ
« .53ما ْالمجاهد ّ
الشههید فهی سهبیل ا بهأ ْعظم أ ْجهرا م ّم ْهن قهدر فعهف ،لکهاد العفیهف أ ْن یکهون ملکها مهن المال که » (نههی
البالق  ،حکمت .)474
 .54قرب اإلسناد ،ص.46
 .55دال ل اإلمام  ،ص65ه.66
قهال :الحیها مهن اإلیمهان و اإلیمهان فهی ّ
الجنه (الکهافی ،ج ،2ص106؛ تحهف
 .56ابوعبید الحهذا  ،عهن أبهی عبهد ا
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العقول ،ص394؛ الزهد ،ص6؛ عیون أخبار ّالرضا
 .57من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.389

 ،ج ،1ص.)239

بیتفاوت بوده باشند.

نقد سندی گزارش ابنطاووس از روایت
نقد سندی ،همواره یکی از متداولترین روش های متأخران برای اعتبارسنجی روایات بوده

است .پس از ارزیابی منبعی و داللی گهزارش ابنطهاووس ،در مقهام تقو یهت نقهد و ههدف تأییهد

یافتهههها ،از میههان گزارشهههای مختلههف ،وضههعیت سههندی نقههل ابنطههاووس مههورد بررسههی قههرار

بر پایۀ دعای «نور»

خواهد گرفت که نه تنها بهه بیشهترین مشهکل داللهی (محتهوایی) مبهتال بهود ،بلکهه عالمهان قهرن
ً
هفهتم بهه بعهد ه کهه در آنهار خهویش بههه نقهل ایهن مهاجرا پرداختهههانهد ه قالبهها بهه ایهن انعکهاس ایههن
گهزارش بسهنده کهردهانهد و بهه روایهت ّ
کشهی ،طبهری ،ابهنحمهزۀ طوسهی و قطهب راونهدی تکیههای

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

خان ههدان وح ههی و ّ
مفس ههران حقیق ههی کت ههاب اله ههی نس ههبت ب ههه رعای ههت ای ههن آموزهه ههای وحی ههانی

نداشتهاند.

بررسی وضعیت رجالی راویان گزارش ابنطاووس
بهرای نمایانههدن مشهکالت عدیههدۀ سهند گههزارش یههاد شهده ،در ایههن بررسهی ،وضههعیت رجههالی

راویان نقل ابن طاووس ،از طبقۀ پس از سلمان فارسی ه که خود از صحابه بهزرگ و جلیهل القهدر
پیامبر

گرفت.

است ه تا طبقۀ فرات بن ابراهیم کوفی (طبقۀ دوم تا هفتم) مورد بررسی قهرار خواههد

طبقه دوم .عبداهّلل بن سلمان الفارسی

در منابع رجالی شیعه و اههل سهنت نهامی از وی یهاد نشهده اسهت .نمهازی شهاهرودی نیهز بهه

این نکته اشاره کرده است 58.بنا بر این ،به اصطالح رجالیان باید او را «مهمل» نامید .جز ایهن
روایههت ،نههام وی در سههند روایتههی دیگههر در منههابع روایههی اهههل سههنت در نقههل یکههی از نامههههای

پیامبر

نیز آمده است.

59

طبقه سوم .عاصم

«عاصههم» در ایههن روایههت در طبقههه اتبههام تههابعین قههرار گرفتههه اسههت .در سههند روایههات ،راو یههان

متعددی با این نام در ایهن طبقهه دیهده میشهود .از آنجهایی کهه نهام پهدر و نسهبت او مشهخص
 .58مستدر علم رجال الحدیث ،ج ،5ص.127
 .59طبقات المحدنین بإصبهان ،ج ،1ص226؛ تاریخ بغداد ،ج ،1ص181؛ تاریخ مدین دمش  ،ج ،21ص.402
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نشده ،تالش بهرای تشهخیص «هو یهت» او از طر یه راوی یها مهروی عنهه نتیجههای در پهی نهدارد.
تنها در سند این روایت است که عاصم از عبد ا بن سلمان فارسی روایت می کند و نیز تنهها

در این سند است که راویانی با نام «داود بن رشید» یا «الولید بن شجام بن مروان» از شخصهی

به نام «عاصم» نقل روایت دارند .در نتیجهه ،بها وجهود بررسهیهای رجهالی ،در نهایهت «هو یهت»
این راوی نیز ناشناخته است و راهی برای شناخت او نیست.
طبقه چهارم .داود بن رشید و الولید بن شجاع بن مروان

نام این دو راوی در سند مورد بررسی در طبقهه نهاقالن از «عاصهم» آمهده اسهت .راو یهی بها نهام

«داود بهن رشهید» در هههیچ یه( از کتههب رجهالی نههام بهرده نشههده اسهت .نمههازی شهاهرودی نیههز در
المستدر خود به این نکته تصریح کرده است 60.در نتیجهه ،بهه لحهاظ وصهف رجهالی بایهد او

را نیز «مهمل» بدانیم 61.راویای با نهام «الولیهد بهن شهجام بهن مهروان» عهالوه بهر ایهن کهه در ههیچ
کتاب رجالی نام برده ،در هیچ سند دیگری جز این سند نیز وجود ندارد .بنا بر این ،او را نیهز بهه

لحاظ رجالی باید «مهمل» بخوانیم.

طبقه پنجم .محمد بن إدریس بن سعید األنصاری

نام او در ههیچ کتهاب رجهالی حتهی مسهتدر علهم رجهال نمهازی نیامهده اسهت و سهند مهورد

بررسی تنها سهندی اسهت کهه نهام وی در آن دیهده میشهود .بنها بهر ایهن بایهد وی را نیهز بهه لحهاظ

رجالی «مهمل» بدانیم.

طبقه ششم .جعفر بن محمد بن بشرویه القطان

به نام این روای در ههیچ کتهاب رجهالی اشهاره نشهده اسهت .نمهازی در مسهتدر علهم رجهال

الحههدیث بههه ایههن نکتههه تصههریح کههرده اسههت 62.از ایههن رو ،بایههد او را بههه لحههاظ رجههالی «مهمههل»

دانست .در کتاب های حدینی نام این راوی تنها در طبقه مشایخ فرات بهن ابهراهیم ،صهاحب
 .60مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج ،3ص.354
 .61در اسناد چندین روایت راویای با این نام دیده میشود .در بیشتر این روایات «داود بن رشید» با چهار یا پنی واسطه از

50

نقهل روایهت می کنهد .بها توجهه بهه
نقل روایت دارد و در برخی دیگر ،با یه( واسهطه از امهام جعفهر صهادق
پیامبر
تفاوت طبقه داود بن رشید در این دو دسته روایات شاید بهتر باشد بر خالف نمازی که این نام را برای ی( راوی در نظر
گرفتههه اسههت ،ایههن نههام را بههرای دو راوی در دو طبقههه مختلههف در نظههر بگیههریم کههه البتههه هههر دو بههه لحههاظ رجههالی مهمههل
محسوب میشوند.
 .62مستدر علم رجال الحدیث ،ج ،2ص.191

طبقه هفتم .فرات بن إبراهیم

وی صاحب تفسیر مشهور است .نکته مهم در باره او این است که وی از عالمان نیمۀ اول
قرن چهارم است .در کتب رجال کهن یادکردی از او نشده و در کتب رجال ّ
متأخر نیز سخنی

مبنی بر مدح یا ّ
ذم او به چشم نمیخورد و تنهها بهه نقهل پراکنهدۀ والهد شهیخ صهدوق از او اشهاره

شده است 64.در سند گزارش منقول در مهی الدعوات تعداد راویان سهند ،از فهرات بهن ابهراهیم

میشود  -نه واسطه نقل وجود دارد 65.یا در سندی دیگر ،از فرات کوفی تا امام علی

 ،نیهز نهه

واسطۀ متصل ذکر شهده اسهت 66.چنهان کهه بهه صهورت تقریبهی فاصهله میهان طبقهات راو یهان را
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کوفی درگذشته به نیمۀ اول قرن چهارم ،تا سلمان صهحابی ،پهنی واسهطه وجهود دارد؛ در حهالی
کههه در روایههت نمونههۀ دیگههر ،از فههرات تهها جههابر بههن عبههدا صههحابی  -کههه از ّ
معمههرین محسههوب
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تفسیر ،و در مجموم در سند چهار روایت دیده میشود.
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سی تا پنجاه سال در نظر بگیریم ،باید در بهترین حالت و در کوتاهترین سند بین او تا صحابه

حههداقل هفههت واسههطه دیههده شههود؛ 67در حههالی کههه در سههند مههورد بررسههی بههین فههرات تهها سههلمان
فارسی  -که از کبهار صهحابه اسهت  -تنهها پهنی واسهطه نهام بهرده شهده اسهت .از ایهن رو ،رخهداد

ارسال در سند آن قطعهی اسهت .بنها بهر ایهن ،در بهاره سهند روایهت منقهول از ابنطهاووس در مههی
ّالدعوات باید گفت:
 .1به دلیل مهمل بودن راویان در شش طبقه از هفت طبقۀ سند ،چنهین سهندی «ضهعیف»

ارزیابی میشود.
ّ
 .2به دلیل قلت واسطه ها از فرات کوفی تها سهلمان فارسهی بهه نظهر میرسهد روایهت مبهتال بهه
ّ
ارسال خفی است و «معلل» محسوب می گردد.
 .3روایههت در همههه طبقههات بههه جههز طبقههۀ چهههارم (کههه نههام دو راوی بههرده شههده) تفه ّهرد دارد و

حدیث ّ
متفرد« ،قریب» است که از اقسام روایت «ضعیف» شمرده میشود.

 .63تفسیر فرات الکوفی ،ص 419 ،288و .504
 .64برای نمونه ،ر  :معجم رجال الحدیث ،ج ،14ص271؛ طرا ف المقال ،ج ،1ص.248
 .65برای نمونه ،ر  :األمالی (صدوق) ،ص.57
 .66برای نمونه ،ر  :همان ،ص.291
 .67برای نمونه ،ر  :تفسیر فرات ،ص57؛ األمالی (صدوق) ،ص.57
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نتیجه گیری
بررسی و ارزیابی گزارش ابنطهاووس از پوشهش حضهرت زههرا

در «دعهای نهور» ،نشهان داد

که نقل ابنطاووس با آنچه در منابع کهنتر و استوارتر گزارش شده ،انطبهاق نهدارد و ایهن مسهأله
دلیلی روشن بر عدم ّ
صحت پارهای از بخشهای آن اسهت .نقهل ابنطهاووس از مهاجرا ،مبنهای
اصلی عالمان ّ
متأخر و معاصر در گزارش ماجرا بوده اسهت و همهۀ آنهها بهیهیچ نقهد و تحلیلهی
به گزارش او اعتمهاد کردهانهد .مهتن گهزارش ابنطهاووس بهر اسهاس ههر یه( از سهه معیهار (منبهع،
ّ
ّ
مهتن و سهند) دچهار ضهعف جهدی اسهت؛ از ی(سهو در منهابع معتمهد و مشههور متقهدمان انههری
منطب با آن یافت نشد .از سوی دیگر ،بخش هایی از محتوای آن با قرآن کریم (مح( ارزیابی

روایهات) و نیهز سههیرۀ خانهدان وحهی و حقههای تهاریخی منقهول در منههابع فهریقین همخهوان نبههود و
ّ
سهرانجام ،سلسهله سهند آن بهه چنهد عیهب جهدی مبهتال بهود کهه ههر یه( از آنهها بهه تنههایی بهرای
ضعف و در نتیجه اسقاط اعتبار روایت ،کافی است.
ً
در سهوی دیگههر ،نقهل ابههوعمرو ّ
کشهی از مههاجرا ،اوال بههه دلیهل حضههور نهام دو تههن از ا مههه در
ّ
ً
سلسههله سههند آن و نانیه ًها ،بهها عنایههت بههه ّ
تبحههر مؤلههف در دانههش رجههال و نالنهها ،بههه دلیههل قههدمت و
ً
نزدیکی به عصر تدوین جوامع روایی و رابعا سازگاری با روح قرآن ،شأن و سیرۀ خاندان وحهی و

نیههز صههحابۀ برجسههته و گز یههدۀ ایشههان ،بههر دیگههر نقلهههای متنههاقأ (همچههون نقههل ابنطههاووس)

برتری دارد و میتواند معیار سنجش میهزان درسهتی گزارشههای پراکنهده دیگهر در ایهن بهاره قهرار
گیرد.

یکی از مهمترین دستاوردهای این پژوهش آن است که به صهرف وجهود یه( روایهت یها خبهر

در آنار مشهور عالمان سدههای میانه یها پهس از آن ،نمیتهوان بهه راسهتی آن حکهم رانهد ،چهبسها
بتوان گفتّ :
صحت و اعتبار روایت یا گزارشی که قدمت آن بهه سهدههای میانهه (قهرون  7و 8
ّ
و )...محههدود میشههود و بهها آموزههههای مسههلم دینههی همخههوانی نههدارد ،جههای تردیههد اسههت و در
صورت نداشهتن قهراین عقلهی و نقلهی ّ
مؤیهد ،بایهد از پهذیرش آن امتنهام نمهود .بهدین روی ،بهرای

ارز یه ههابی دقیهه ه و جامعنگرانه ههۀ محته ههوای روای ه ههات و گزارشهه ههای ته ههاریخی شایسه ههته اس ه ههت
ّ
حتیالمقدور از سه معیهار ارز یهابی منبعهی ،نقهد متنهی (داللهی) و نقهد سهندی در کنهار یکهدیگر
بههره گرفههت .از آنجهها انعکهاس گههزارش ابنطههاووس در آنهار مشهههور بعههدی همچهون بحههار األنههوار،
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اعتمههاد کههاذب برخههی را در پههی داشههته و پشههتوانۀ بههاور و عمههل برخههی از آنههها در عههدم پایبنههدی
شایسته به مقولۀ حجاب (عفاف) شده ،شناسایی و تبیین ّ
صحت و سقم این دست روایات

در منابع روایی مشهور و معتمد (در باور ّ
عامۀ مردم) بیش از پیش ضروری مینماید.

_ االحتجههاج  ،احمههد ب ههن علههی طبرسههی ،تعلیه ه و مراجعههه :محمههد ب ههاقر خرسههان ،نج ههف :دار

النعمان للطباع و النشر1386 ،ق.
محمد ّ
_ دحیا علوم الدین ،ابوحامد ّ
قزالی ،بیروت :دار الکتاب العربی ،بیتا.
محمد بن ّ
_ االختصاصّ ،
محمهد بهن نعمهان مفیهد ،تحقیه  :علهی اکبهر قفهاری و سهید محمهود
زرندی ،بیروت :دار المفید للطباع و ّ
النشر والتوزیع ،دوم1414 ،ق.
محمهد بهن عمهر ّ
_ اختیار معرفه الرجهال (رجهال ّ
الکشهی) ،ابهوعمرو ّ
کشهی ،تحقیه  :سهید مههدی
رجا ی ،قم :مؤسس آل البیت
_ األدب المفردّ ،
محمد بن اسماعیل بخاری ،بیروت :مؤسس الکتب النقافی 1406 ،ق.
محمد بن ّ
_ اإلرشاد فی معرف حجی ا علی العبادّ ،
محمد بن نعمهان مفیهد ،تحقیه  :مؤسسه
آل البیت
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1404 ،ق.
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کتابنامه

 ،بیروت :دار المفید ،دوم1414 ،ق.

_ أساس البالق  ،محمود بن عمر زمخشری ،قاهره :دار و مطابع الشعب1960 ،م.
محمهد عطها و ّ
البر آندلسی ،تحقیه  :سهالم ّ
_ االستذکار ،یوسف بن عبد ّ
محمهد علهی معهون،
بیروت :دار الکتب العلمی 2000 ،م.

_ االسههتیعاب ف ههی معرفه ه األص ههحاب ،یوسههف ب ههن عب ههد الب ه ّهر آندلسههی ،تحقیه ه  :عل ههی ّ
محم ههد
البجاوی ،بیروت :دار الجیل1412 ،ق.

_ أسد الغاب فی معرف الصحاب  ،ابنانیر ّ
عزالدین أبوالحسن علی بهن أبیالکهرم جهزری ،بیهروت:
دار الکتاب العربی ،بیتا.
_ األمالیّ ،
محمد بن علی صدوق ،تحقی  :قسم الدراسات اإلسالمی فی مؤسسه البعنه  ،قهم:

مؤسس البعن 1417 ،ق.
_ األمالیّ ،
محمد بن حسن طوسی ،تحقی  :قسم الدراسات اإلسالمی فی مؤسس البعن  ،قهم:
دار النقاف للطباع والنشر والتوزیع1414 ،ق.

_ بحار األنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :مؤسس الوفا  ،دوم1403 ،ق.
_ البدای ه و ّالنهای ه  ،ابن کثیههر ابوالفههدا اسههماعیل دمشههقی ،تحقی ه  :علههی شههیری ،بیههروت :دار
دحیا الترا

العربی1408 ،ق.

لشههیع المرتضههی

 ،مح ّمههد بههن أبیالقاسههم طبههری ،تحقی ه  :جههواد

_ بشههار المصههطفی
ّقیومی ،قم :مؤسس ّ
النشر اإلسالمی1420 ،ق.
_ تاریخ األمم و الملو ّ ،
محمد بن جریر طبری ،بیروت :مؤسس األعلمی للمطبوعات ،چهارم،
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1403ق.

_ تاریخ مدین دمش  ،ابنعساکر علی بن الحسین دمشهقی ،تحقیه  :علهی شهیری ،بیهروت :دار
الفکر1416 ،ق.
ّ
_ تحف العقول عن آل ّالرسول ،ابنشهعبه ابومحمهد حسهن بهن علهی ّ
حرانهی ،تصهحیح و تعلیه :
علی اکبر قفاری ،قم :مؤسس ّ
النشر اإلسالمی ،دوم1404 ،ق.
_ تفسیر فرات الکوفی ،فرات بن ابراهیم کوفی ،تحقی ّ :
محمد الکا م ،تهران :مؤسسه الطبهع و
النشر التابع لوزار النقاف و اإلرشاد اإلسالمی1410 ،ق.
_ التمهیهد ،یوسههف بههن عبهد البه ّهر اندلسههی ،تحقیه  :مصههطفی بههن أحمهد العلههوی و ّ
محمههد عبههد
الکبیر البکری ،مغرب :وزار عموم األوقاف و الشؤون اإلسالمی 1387 ،ق.
_ تهههذیب األحکههامّ ،
محمههد بههن حسههن طوسههی ،تحقی ه  :حسههن موسههوی خرسههان ،تهههران :دار
الکتب اإلسالمی  ،چهارم1365 ،ش.
ّ
_ تههذیب الکمهال فهی أسهما ّالرجهال ،جمالالههدین یوسهف مهزی ،تحقیه  :بشهار ع ّهواد معههروف،
بیروت :مؤسس الرسال  ،چهارم1406 ،ق.
_ الناقههب فههی المناقههب ،عمادالههدین ّ
محمههد بههن علههی طوسههی ،تحقیه  :نبیههل رضهها علههوان ،قههم:
انصاریان1411 ،ق.

_ حجاب شرعی در عصر پیامبر

 ،امیرحسین ترکاشوند ،بیجا1390 ،ش.

_ حجه ه ههاب؛ تکلیه ه ههف یه ه هها قه ه ههانون ،محمه ه ههد عله ه ههی ایه ه ههازی ،مجله ه ههۀ الکترونیکه ه ههی اجتهه ه ههاد:
.http://ijtihadnet.ir

_ حلی ه األولیهها و طبقههات األصههفیا  ،ابههونعیم احمههد بههن عبههدا اصههفهانی ،تحقی ه  :ابوهههاجر

السههعید بههن بسههیونی زقلههول ،قههاهره :مکتب ه الخههانجی و بیههروت :دار الفکههر للطباع ه و النشههر

والتوزیع1416 ،ق.

_ الخرا ی و الجرا ح ،قطبالدین سعید بن عبهدا راونهدی ،قهم :مؤسسه اإلمهام المههدی

،

1409ق.
_ ّ
الدر النظیم  ،یوسف بن حاتم مشغری عاملی ،قم :مؤسس النشر اإلسالمی ،بیتا.
_ الهدرر فههی اختصههار المغههازی و السهیر ،یوسهف بههن عبههد الب ّهر اندلسههی ،تحقیه  :شههوقی ضههیف،
قاهره :المجلس األعلی للشؤون اإلسالمی 1386 ،ق.
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_ دعهها م اإلسههالم ،قاضههی نعمههان مغر بههی ،تحقیهه  :آصههف بههن علیاصههغر فیضههی ،قههاهره :دار
المعارف ،دوم1385 ،ق.

1407ق.

_ دال ل اإلمام ّ ،
محمد بن جریر بن رستم طبری ،قم :مؤسس البعن 1413 ،ق.

_ ذکر أخبار دصبهان ،ابونعیم احمد بن عبدا اصفهانی ،الیدن :بریل1394 ،م.
محمههد بههن الحسههن ّفتههال نیشههابوری ،مقدمهههّ :
_ روضه الههواعظینّ ،
محمههد مهههدی السههید حسههن
الخرسان ،قم :منشورات رضی ،بیتا.

للدراسات ،سوم1430 ،ق.

_ سههنن ابههیداود ،ابههوداوود سههلیمان بههن اشههعث سجسههتانی ،تحقی ه و تعلی ه  :سههعید ّ
محمههد
ّ
اللحام ،بیروت :دار الفکر1410 ،ق.
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_ الزهد ،حسین بن سعید کوفی ،تحقی  :میرزا قالم رضا عرفانیان ،قم1399 ،ق.
_ سههلمان الفارس ههی ف ههی مواجهه ه التح ه ّهدی ،جعف ههر مرتض ههی ع ههاملی ،بی ههروت :المرک ههز اإلس ههالمی
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_ الهدعوات (سههلو الحهزین) ،قطبالههدین سههعید بهن عبههدا  ،قههم :مدرسه اإلمههام المهههدی

،

_ السنن الکبری ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دار الفکر1377 ،ق.

_ سهؤاالت حمهز بهن یوسهف سهههمی للهدارقطنی و قیهره مهن المشههایخ ،دارقطنهی ،علهی بهن عمههر،
ریان :مکتب المعارف1404 ،ق.
_ سههیر أعههالم ّالنههبال  ،ابنحجههر احمههد بههن علههی عسههقالنی ،تحقیه  :شههعیب األرنههؤوط ،بیههروت:
مؤسس الرسال  ،نهم1413 ،ق.

_ شههرح األخبههار فههی فضهها ل األ م ه األطهههار ،قاضههی نعمههان مغر بههی ،تحقی ه ّ :
محمههد حسههینی
جاللی ،قم :مؤسس النشر اإلسالمی ،دوم1414 ،ق.

_ شهرح نهههی البالقه  ،ابههن ابیالحدیههد ،تحقیه  :محمهد أبههو الفضههل دبههراهیم ،بیههروت :دار احیهها
الکتب العربی 1378 ،ق.

_ شعب اإلیمان ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقی  :ابوههاجر ّ
محمهد سهعید بهن بسهیونی زقلهول،
بیروت :دار الکتب العلمی 1410 ،ق.
_ الصحاح ،اسماعیل بهن ّ
حمهاد جهوهری ،تحقیه  :احمهد عبهدالغفور عطهار ،بیهروت :دار العلهم

للمالیین1376 ،ق.
حبهان ،ابوحهاتم ّ
محمهد بن ّ
_ صحیح ابن ّ
حبهان ،تحقیه  :شهعیب األرنهؤوط ،ترتیهب :عال الهدین
علی بن بلبان الفارسی ،بیروت :مؤسس الرسال  ،دوم1414 ،ق.

_ الصحیح من سیر النبی األعظم
_ الطبقات الکبریّ ،
محمد بنسعد ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

 ،جعفر مرتضی عاملی ،قم :دار الحدیث1426 ،ق.
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ّ
المحدنین بأصبهان ،ابوالشیخ عبهدا بهن ّ
محمهد انصهار ی ،تحقیه  :بهد الغفهور عبهد
_ طبقات
الح حسین البلوشی ،بیروت :مؤسس الرسال  ،دوم1412 ،ق.

_ طرا ف المقال فی معرف طبقات الرجال ،سید علی اصغر بروجردی ،تحقی  :مهدی رجها ی،
قم :کتابخانۀ آیتا مرعشی نجفی1410 ،ق.

_ عمد عیون صحاح األخبار فی مناقب دمهام األبهرار ،ابنبطر یه یحیهی بهن حسهن ،قهم :مؤسسه

النشر اإلسالمی1407 ،ق.
_ عیون أخبار ّالرضا ّ ،
محمد بن علی صدوق ،تصحیح و تعلی  :حسین األعلمهی ،بیهروت:
مؤسس األعلمی للمطبوعات1404 ،ق.
_ الغارات ،ابراهیم بن ّ
محمد نقفی کوفی ،تحقی  :جالل الدین محد

ارموی ،تهران :انجمن

آنار علمی1355 ،ش.
_ فتوح ّالشامّ ،
محمد بن عمر واقدی ،بیروت :دار الجیل ،بیتا.
ّ
ابوالعباس عبدا بن جعفر حمیری ،قم :مؤسس آل البیت1413 ،ق.
_ قرب اإلسناد،
ّ
ّ
_ قوت القلوب ،ابوطالب محمد بن علی مکی ،ضبا و تصحیح :باسل عیهون ّ
السهود ،بیهروت:

دار الکتب العلمی 1417 ،ق.
_ الکافیّ ،
محمد بن یعقوب کلینی ،تحقی  :علیاکبهر قفهاری ،تههران :دار الکتهب اإلسهالمی ،
پنجم1363 ،ش.

_ الکامل فی التاریخ ،ابنانیر ّ
عزالدین أبوالحسن علی بن أبیالکهرم جهزری ،بیهروت :دار صهادر،
1385ق.

_ کتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم :هجرت ،دوم1410 :ق.
_ کشف ّ
الغم فی معرف األ ّم  ،علی بن ابیالفتح اربلی ،بیروت :دار األضوا  ،دوم1405 ،ق.
_ لسان العرب ،ابنمنظور جمال الدین ّ
محمد بن مکرم ،قم :نشر أدب الحوز 1405 ،ق.
ّ
_ ما وصل دلینا من کتاب مدین العلم ،عبدالحلیم عون الحلی ،مراجعه  :مرکهز دحیها التهرا
ّ
ّ
العباسههی المقدس ه  ،کههربال :مکتب ه ودار مخطوطههات العتب ه
التههابع لههدار مخطوطههات العتب ه
ّ
ّ
العباسی المقدس 1437 ،ق
محمد بن حسین ،تحقیه  :طهه ّ
_ المجازات النبوی  ،سید رضی ابوالحسن ّ
محمهد الزینهی ،قهم:
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مکتب بصیرتی ،بیتا.
ّ
المخصههص ،ابنسههیده ابوالحسههن علههی بههن اسههماعیل اندلسههی ،بیههروت :دار دحیهها التههرا
_
العربی ،بیتا.

مؤسس آل البیت

1408 ،ق.

_ المستدر علهی الصهحیحینّ ،
محمهد بهن عبهدا نیشهابوری ،تحقیه  :یوسهف عبهدالرحمان
المرعشلی ،بیروت :دار المعرف 1418 ،ق.

_ مستدرکات علم رجال الحدیث ،نمازی شاهرودی ،قم :مؤسس النشر اإلسالمی1426 ،ق.
_ المصه ّهنف ،عبههدا بههن ّ
محمههد بههن أبیشههیبه ،تحقی ه  :سههعید اللحههام ،بیههروت :دار الفکههر،
1409ق.

اإلسالمی1379 ،ق.

_ المعجم الکبیر ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیه  :حمهدی عبهد المجیهد السهلفی ،بیهروت:
دار دحیا الترا

بر پایۀ دعای «نور»

_ معههانی األخبههارّ ،
محمههد بههن علههی صههدوق ،تحقی ه  :علههی اکبههر قفههاری ،قههم :مؤسس ه النشههر

نقد و ارزیابی گزارش ابنطاووس از پوشش حضرت زهرا

_ مستدر الوسا ل ،میهرزا حسهین نهوری ،تحقیه  :مؤسسه آل البیهت

إلحیها التهرا  ،قهم:

العربی ،دوم1406 ،ق.

_ معجم رجال الحدیث ،ابوالقاسم خویی ،مؤسس اإلمام الخویی اإلسالمی  ،پنجم1413 ،ق.
عبدالسههالم ّ
ّ
محمههد هههارون ،قههم :مکتب ه
_ مقههاییس اللغ ه  ،ابنفههارس احمههد بههن زکر یهها ،تحقی ه :
اإلعالم اإلسالمی1404 ،ق.

_ مکارم األخالق ،حسن بن فضل طبرسی ،قم :منشورات شریف رضی ،ششم1392 ،ق.
_ م ههن ال یحض ههره الفقی هههّ ،
محم ههد ب ههن عل ههی ،تحقیه ه  :علیاکب ههر قف ههاری ،ق ههم :مؤسسه ه النش ههر
اإلسالمی1393 ،ق.

_ منههازل اآلخههر والمطالههب الفههاخر  ،عبههاس ّقمههی ،تحقیه  :سههید یاسههین موسههوی ،قههم :مؤسس ه
النشر اإلسالمی1419 ،ق.

_ مناقب آل أبیطالبّ ،
محمهد بهن شهه ر آشهوب سهروی مازنهدرانی ،نجهف :المکتبه الحیدر یه ،
1376ق.

_ مناقب اإلمام أمیرالمؤمنین

ّ ،
محمد بن سلیمان کوفی ،تحقی  :محمد باقر محمودی ،قم:

مجمع دحیا النقاف اإلسالمی 1412 ،ق.

_ مناقهب علههی بههن أبیطالههب

و مها نههزل مههن القههرآن فههی علهی

 ،احمههد بههن موسههی بنمردو یههه

اصفهانی ،تحقی  :عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین ،قم :دار الحدیث1422 ،ق.
محم ههد مغ ههازلی ،ق ههم :س ههبا ّ
_ مناق ههب عل ههی ب ههن أبیطال ههب  ،ابوالحس ههن عل ههی ب ههن ّ
النب ههی،
1384ش.

_ المنتظم فی تأریخ األمم والکلو  ،عبهدالرحمان بهن علهی جهوزی ،تحقیه ّ :
محمهد عبهدالقادر
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علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

عطا و مصطفی عبدالقادر عطا  ،بیروت :دار الکتب العلمی 1412 ،ق.
_ ّ
مهی الدعوات و منهی العبهادات ،سهید بهن طهاووس ،بیهروت مؤسسه األعلمهی للمطبوعهات،
1414ق.
_ ّ
ّ
الموطأ ،مال( بن أنس ،تحقیه  :محمهد فهؤاد عبهدالباقی ،بیهروت :دار دحیها التهرا

العر بهی،

1406ق.
_ نفههس ّالرحمههان فههی فضهها ل سههلمان ،میههرزا حسههین نههوری ،تحقی ه  :جههواد ّقیههومی ،قههم :مؤسس ه
اآلفاق1369 ،ش.

_ نهی البالق  ،تحقی ّ :
محمد عبده ،بیروت :دار المعرف 1412 ،ق.

_ النههوادر  ،فضههل ا بههن علههی راونههدی تحقی ه  :سعیدرضهها علههی عسههکری ،قههم :دار الحههدیث،
1377ش.
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