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 ن بر شوهرسنجی صدور حدیِث سجده ز امکان

 سطحی )زبانی، ادبی و فرهنگی( نقد متنی سه
 1مهدی ایزدی
 2محمدحسین شیرزاد
 3دمحمدحسن شیرزا

 چکیده
کیفیت رابطه شوهران و همسران در محیط خانواده، از اهمیتی  در دهه های اخیر، تبیین 

کهه  ویژه برخوردار شده است. در این میان، وجود برخی روایهات در جوامهع روایهی فهریقین 
ههای فراوانهی را موجهب  کنهد، چهالش به زنان نسبت به شوهران جایگاهی پست اعطها مهی

المهرأَه أن   َیسهجَد لحهد  لمهرُت  أحهدًا أن  لو أمهرُت »ن روایات، روایت شده است. یکی از ای
ها  زوج  بندی روایت مذکور به سه سطح: زبانی، ادبهی و  است. این نوشتار، با الیه« َتسجَد ل 

در ایهن « امهرأة»و « زوج»ههای  فرهنگی، به نقد متنی آن اقدا  نموده است. تقابل میان واژه
که با زبان عر بی  عصر پیامبر)م( همخوانی ندارد، حکایتگر ضع  در الیه زبانی روایت 
کهههه بیهههانگر  آن اسههت. نسهههخه هههای متفهههاوت ایههن حهههدیث در جوامهههع روایههی فهههریقین نیههه 

گویههای ضههع  در الیههه ادبههی آن دارد. همچنههین،  تعارض هههای فههراوان میههان آنهاسههت، 
گفتمان هر و مقایسه آنها با ایهن های رقیب  اسالمی و جاهلی درباره رابطه زن و شو بررسی 

 روایت، نشانه تأثیرپذیری این حدیث از فرهنگ جاهلی است.
گان:  نقد متنی، زن و شوهر، خانواده، فرهنگ، سجده زن بر شوهر. کلیدواژ

                                                   
گروه علو  قرآن و حدیث دانشگاه اما  صادق)د( . 1  dr.mahdi.izadi@gmail.comدانشیار 

 m.shirzad862@gmail.comدانشجوی دکتری علو  قرآن و حدیث دانشگاه اما  صادق)د( )نویسنده مسئول( . 2

 m.shirzad861@gmail.comدانشجوی دکتری علو  قرآن و حدیث دانشگاه اما  صادق)د(  .3
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ح مسئله  طر
یههداد بههزرگ در سههده  تمههاس فرهنگههی میههان جهههان اسههال  و جهههان غههرب، بههه مثابههه یهها رو

کهه پاسهخگویی هها و نیازهه گذشته، باعث بهروز پرسهش گشهت  ای جدیهدی در جوامهع اسهالمی 
کریم و احادیث معصومین)د( بود. بدون تردید، یکی از مهم ترین  بدان، محتاج بازخوانی قرآن 

کشهه  و اسههتخراج رهیافههت کههه نیازمنههد  روایههی اسههت،  _هههای قرآنههی  مسههائل در همههین دوران 
آنههها بها یکهدیگر، در بهدو امههر  اسهت. تبیهین رابطهه« کیفیهت رابطهه زن و شهوهر بهها یکهدیگر»بررسهی 

ههای  رسدو اما وجود برخی روایات در ایهن زمینهه، موجهب بهروز چهالش فعالیتی آسان به نظر می
فراوانی شده است. در این نوشتار، برآنیم یها نمونهه از ایهن روایهات را مهورد توجهه قهرار داده و بهه 

گذاریم.  بحث 
ههههالهههو أمهههرُت أحههدًا أن َیسهههجَد لحهههد  ل»حههدیث نبهههوی  زوج  کهههه بههها « مهههرُت المههرأَة أن َتسهههجَد ل 

سهّنت و امامیهه قابهل مشهاهده اسهت، باعهث طهرح  هایی جهئی، در منهابع متعهدد اهل اختالف
که در صفحات اینترنتی و فضاهای مجهازی قابهل پیگیهری اسهت.  پرسش های بسیاری شده 

کههه بیهها کههه غلبههه جایگههاه مههرد بههر زن در محههیط خانههه و خههانواده  گفتمههان ُپههر واضههح اسههت  نگر 
گفتمان که در پهی اعطهای  مردساالری در محیط خانه است، با  های رایج و شایع عصر حاضر 

 وزن یکسان به طرفین است، در تعارض قرار دارد.
 الحهههدیثی  ههههای فقهههه هههها بههها روی دههههی بهههه ایهههن پرسهههش نویسهههندگان ایهههن سهههطور، بهههر پاسهههخ

 گرفتههههه،  هههههای صههههورت یانههههدو امهههها بهههها وجههههود قدرشناسههههی از تههههال در فضههههاهای مجههههازی واق 
ای جدیهد و بها رویکهرد نقادانهه هسهتندو بهه بیهان دیگهر، ایهن  خواسهتار بررسهی ایهن روایهت از زاویهه

کاربسهت ابهارههای نهوین  فقهه  شده گیری از فنون شناخته نوشتار به جای بهره الحهدیثی، در پهی 
پنهههان در نقههد حههدیث اسههت تهها بهها ایفههای نقههش مکملههی نسههبت بههه مطالعههات پیشههین، زوایههای 

دیگههری از ایههن روایههت را آشههکار نمایههد. جهههت جامههه عمههل پوشههاندن بههه ایههن هههدف، نخسههت 
یههم و پهه  از معرفههی ابعههاد   کوتههاه بههر روایههت مههذکور در منههابع و جوامههع روایههی فههریقین دار مههروری 
گون نقد ایهن حهدیث، بحهث خهویش را تنهها بهر نقهد متنهی آن در سهه سهطح: زبهانی، ادبهی و  گونا

سههازیم. در نهایههت نیههه اصههالت مههتن ایههن روایههت را بههر پایههه ابهارهههای مههورد   مههیفرهنگههی متمرکههه 
 نشینیم. استفاده به قضاوت می

 حدیث سجده زن بر شوهر در جوامع روایی فریقین
کوتاه بر روایت مذکور در جوامع روایی فریقین خواهیم  در این بخش از نوشتار، مروری بسیار 
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که منابع روایی متأ خر، تنها ناقهل منهابع پیشهین هسهتند، از ذکهر آنهها خهودداری داشت. از آنجا 
کثر تهها نیمههه اّول قههرن چهههار  هجههری قمههری تههدوین  کههه حههدا یههده، بههه جوامههع روایههی متقههد   ورز

 نماییم. اند، بسنده می گشته
که قدیمی توان در  ترین نسخه این روایت را می گذری بر منابع روایی امامیه، بیانگر آن است 

کلینهی )د.  الکهافیهمچنین، این روایت در  4ق( مشاهده نمود.290صفار )د.  بصائر الدرجات
گرچهه نظهاره 5ق( نیه قابل مشاهده است.334خصیبی )د.  الکبری الهدایة ق( و 329 گر رواج  ا

گسههترده آن در چهههارده  ایههن حههدیث در منههابع متقههد  امههامی نیسههتیم، شههاهد حضههور جههدی و 
 6باشیم. سّنت می منبع از منابع متقد  اهل

 ههههایی انههد، بههها یکهههدیگر در صههورت اصهههلی مهههتن  تمههامی ایهههن منهههابع روایههی، دارای تفهههاوت
 باشههندو امهها همگههی در اعطههای جایگههاه واال بههه شههوهر تهها حههّد مسههجود شههدن از  ایههن حههدیث مههی

کهههههه بگهههههذریم، شهههههاهد   سهههههوی زن، مشهههههابهت و همسهههههانی دارنهههههد. از ایهههههن اخهههههتالف جهئهههههی 
که در آینده به آن بیشهتر اختالف چشمگیر آنها در سبب صدور ای ن روایت نبوی)م( هستیم 

 خواهیم پرداخت.
که مباحث نقد حدیث، به دو حهوزه  گهردد،  تقسهیم مهی« نقهد متنهی»و « نقهد سهندی»از آنجا 

تههوان در همههین دو سههطح مههورد نقههادی قههرار داد. نویسههندگان ایههن  حههدیث مههورد بحههث را نیههه مههی
گیهری آنهها در حلقهات تحهدیث   د ایهن روایهات، شهکلسطور، با اتخاذ رویکردی نقادانه به اسانی

سههّنت بههه  امامیهه را مههورد تردیههد قههرار داده، معتقههد بههه رخنههه ایههن روایههات از حلقههات حههدیثی اهل
کهه  حلقات تحهدیث امامیهه از طریه  میهانجیگری حلقهات حهدیثی زیدیهه مهی باشهند. از آنجها 

گسترده و اس کافی است، از ذکر آنهها در  تداللاثبات این مدعا نیازمند ارائه شواهد بسیار  های 
گهذار نمهوده ایهم. آنچهه در ایهن نوشهتار  این نوشتار خودداری ورزیده، ارائه آن را به مجالی دیگر وا

گرفت، نقد متنی این حهدیث بهر پایهه روی کهه شهاید  مورد نظر قرار خواهد  ههای جدیهدی اسهت 
 گیرد. بار جهت نقد یا حدیث مورد استفاده قرار می برای نخستین

                                                   
 .352و  351، م 1، ج بصائر الدرجات. 4

 .55و  54، م الهدایة الکبریو 508و  507، م 5، ج الکافی. 5
، 11، ج المصن  صنعانیو 301، م 11، ج راشد الجامع معمربنو 259و  258، م 5، ج السیر و الموازی. ر.،: 6

و 406، م 1، ج سنن الدارمیو 145، م 32، ج حنبل مسند احمدبنو 261، م 2، ج شیبة ابی المصن  ابنو 301م
سنن و 244، م 2، ج داود سجستانی سنن ابیو 595، م 1، ج ماجه سنن ابنو 41، م 1، ج فرات جهء احمدبن

و 77، م 1، ج مسند رویانیو 226، م 10، ج مسند بهارو 72، م 4، ج اْلحاد و المثانیو 457، م 3، ج الترمذی
 .231، م 3، ج مسند چاچی
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 های نوین نقد متنی حدیث بر پایه روش
گون  احادیههث حضههرات معصههومین)د( از جههن  مههتن هسههتند و اسههتفاده از روی گونهها هههای 

کاربسهت آنهها در عرصهه مطالعهات حهدیثی، تالشهی سهودمند و قابهل اعتناسهت.  متن پژوههی و 
تن مبتنههی بههر همههین دغدغههه، ایههن نوشههتار در پههی اتخههاذ رویکههردی سههه سههطحی جهههت نقههد مهه

گذرا معرفی می که در ادامه، به صورت   شوند: روایات است 
 شناختی . سطح زبانی/ نقد زبان1

مقصود از سطح زبانی  یا متن، واژگان  درون متن و شهیوه ترکیهب آنهها بها یکهدیگر در قالهب 
ای از تههاریخ خههود، دارای واژگههان مخصههوم بههه خههویش،  جمههالت اسههت. هههر زبههانی در هههر دوره

کلمهات اسهت. ههر حهدیث نیهه همچهون ههر امهر  زبهانی  قواعد صرفی و ا صولی ویژه برای ترکیهب 
کنهار یکههدیگر چیهده شههده کهه بههه طهرزی مخصههوم در  انهد. بههر  دیگهر، مشهتمل بههر واژگهانی اسههت 

شناختی یا حدیث، به معنای توجه به واژگان آن و شیوه ترکیب آنهها  همین اساس، نقد زبان
دادن بهه ایهن نقهد، بایهد زبهان  جههت سهامان 7شگرانه است.با یکدیگر با رویکردی نقادانه و پرس

که:  آیا زبان ایهن روایهت بها زبهان  زمهان  »یا حدیث را بر اساس این پرسش مورد مطالعه قرار داد 
شهده تولیهد  توانهد در زمهان  فرض صدور آن منطبه  اسهت؟ و در نتیجهه، آیها مهتن ایهن روایهت مهی

 «  گردیده باشد؟
که پاسخگو کی قابل اطمینهان ُپر واضح است  یی به این پرسش، نیازمند وجود معیار و مال

کهه حهدیث  جهت عرضه متن روایت به آن، برای سنجش میهان  اعتبار  زبان آن اسهت. از آنجها 
کهر )م( منسهوب اسهت، امکهان عرضهه آن بهه معیهاری قابهل  مورد بحهث، بهه حضهرت رسهول ا

که ویژگی کهریم بهه های زبانی  آن عصر را در خهود متبلهو اعتماد  ر نمهوده باشهد، وجهود دارد. قهرآن 
کههه بههدون هههیچ مثابهه متنههی قطعههی گونههه تحریهه  و تصههحی ، از همههان دوران بههه یادگههار  السههند 
کههی بههی نظیههر جهههت عرضههه متههون روایههات نبههوی)م( بههه آن، بههرای بررسههی میهههان  مانههده، مال

ای زبهانی  حهدیث هه به این ترتیهب، مقایسهه ویژگهی 8ها میان آنهاست. ها و ناهمسانی همسانی
کریم، احتمال تولید آن در زمان  فرض  نماید. سنجی می شده را امکان مورد بحث با متن قرآن 

 . سطح ادبی/ نقد ادبی2
کم بر آن متن، جههت بررسهی  مطالعه یا متن در این سطح، به معنای توجه به ساختار حا

                                                   
 .312و  311، م نقد متن. 7

 .170و  169، م تأریخ اللوات السامیة. 8
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گر بههه جههای تمرکههه بههر انسههجا  و همههاهنگی درونههی در اجهههای آن اسههت. بههه ایههن ترتیههب، پژوهشهه
کم بر ترکیب جمالت، خواهان بررسی  میهان  سازگاری ههای  هها و ناسهازگاری واژگان و قواعد حا

درون  یا متن است. مشهاهده عهد  انسهجا  در مهتن روایهت و وجهود ناسهازگاری میهان اجههای 
کهر )م( دارد. ایه ن در آن، داللت بر عد  تولید آن از سوی یا متکلم حکیم همچون پیهامبر ا

کهه حکهایتگر پیکهره متنهی  واحهد و منسهجم  کهه مشهاهده یها مهتن قهوی و محکهم  حالی است 
هههای بعههدی در آن اسههت. آنچههه  اسههت، نشههانه تولیههد آن در یهها مرحلههه، بههدون دخههل و تصههرف

گون یهها حههدیث و  رسهان باشههد، مطالعههه دقیه   صههورت توانههد در ایهن مسههیر یههاری مهی گونها هههای 
 9مقایسه آنها با یکدیگر است.

 . سطح فرهنگی/ نقد فرهنگی3
کهه مهتن در بسهتر آن  های فرهنگی مقصود از سطح فرهنگی یا متن، زیرساخت ای اسهت 
کهه یها مهتن، تحهت  10تولید شده و متأثر از آن و یا مؤثر بر آن بوده است. این امکان وجهود دارد 

گفتمان گشهته، در پهی تقویهت و تثبیهت های موجود در عصر پیدایی تأثیر  آن باشهد.  ای تولیهد 
در ایهههن صهههورت، شهههناخت فضهههای فرهنگهههی  تولیهههد مهههتن، شهههیوه تأثیرپهههذیری آن از بسهههترهای 

که متن، با ایستادگی در  ای را روشن می گیری شکل سازد. همچنین، این امکان نیه وجود دارد 
گفتمان تولیهد خهود بهوده و خواههان   های غالب، در پی اثرگذاری بر فضهای فرهنگهی  زمانهه برابر 

حگری در محیط پیدایی خویش باشد. در این صورت، شناخت فضهای فرهنگهی تولیهد اصال
گفتمان متن، چالش  11نماید. های رقیب آن را تبیین می های میان متن و 

کر )م( را از لحاف میههان تأثیرپهذیری  بر همین اساس، می توان روایات منسوب به پیامبر ا
گفتمان د مطالعه قرار داد و به بررسی شیوه تعامل آنهها بها های جاهلی و یا اثرگذاری بر آن مور از 

گفتمهان ههای جهاهلی، نشهانه وجهود ضهع  در آن  یکدیگر پرداخهت. همسهویی مهتن روایهت بها 
گفتمان های اسالمی، موجب تقویت  احتمال  صهدور آن از ناحیهه پیهامبر  است و هماهنگی با 

کر )م( می  باشد. ا

 نقد متنی حدیث سجده زن بر شوهر
 سههنجی  صههدور حههدیث سههجده زن بههر شههوهر، بههه نقههادی ایههن روایههت در  ت امکههاناینهها جههه

                                                   
 .91 و 90، م مباحثی در علل الحدیث. 9

کاربردی نشانهو 340و  333، م نقد متن. 10  .166، م شناسی 
 .95، م مباحثی در علل الحدیث. 11
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کهههه در نتیجهههه، اصهههالت متنهههی ایهههن حهههدیث نیهههه  سهههه الیهههه مهههتن  پژوههههی خهههواهیم پرداخهههت 
 آشکار خواهد شد.

ن بر شوهر1  . نقد زبانی حدیِث سجده ز
ی  ایهن روایهت ههای زبهان الیه زبانی  این حدیث، در ابتدا باید به ویژگهی  جهت مطالعه نقادانه

کریم، صحت  متنهی  آن را سهنجید. آنچهه در تمهامی  توجه نمود و پ  از مقایسه آن با متن قرآن 
گون ایهههن حهههدیث در جوامهههع روایهههی متقهههد  فهههریقین قابهههل مشهههاهده اسهههت،  نسهههخه گونههها ههههای 

در آن اسههت. در واقههع، ایههن روایههت بهها ایجههاد رابطههه « زوج»و « إمههرأة»تضادسههازی میههان واژگههان 
کهه در قالهب  تقابلی میان ساجد )إمرأة( و مسجود )زوج(، در پی ایجاد یا زوج  واژگانی است 

کریم عرضهه نمهود و « إمرأة/ زوج» تحق  یافته است. اینا باید این ویژگی زبانی را به متن قرآن 
 صحت آن را به قضاوت نشست.

کریم جهت دسهتیابی بهه واژگهان  دال بهر رابطهه زن و مهرد، حکهایتگر وجهود  مطالعه آیات قرآن 
کههه عبارت )ج: « زوج/ زوج»)ج: بعولههه/ نسههاء(، « بعههل/ إمههرأة»نههد از:  چهههار زوج واژگههانی اسههت 

 )ج: ذکور/ إناث(.« َذَکر/ أنثی»)ج: رجال/ نساء( و « َرُجل/ إمرأة»أزواج/ أزواج(، 
گرفتههههه، بههههه معنههههای « بعههههل/ إمههههرأة»زوج واژگههههانی  کههههریم مههههورد اسههههتفاده قههههرار   کههههه در قههههرآن 

 ، عههههالوه بههههر تأییههههد از «شههههوهر»بههههر معنههههای « بعههههل»باشههههد. داللههههت واژه  مههههی« / همسههههرشههههوهر»
کاربردهههای قرآنههی، مههورد اجمههاد لوههت گرفتههه اسههت. سههوی   آنچههه  12شناسههان مسههلمان نیههه قههرار 

گرفتههه و داللههت بههر معنههای « بعههل»در رابطههه تقههابلی بهها واژه   « إمههرأة»نمایههد، واژه  مههی« همسههر»قههرار 
کههههههه البتههههههه دارای دو معنههههههای متفههههههاوت  «( نسههههههوة»و « نسههههههوان»، «نسههههههاء»)ج:   و « زن»اسههههههت 

کهریم واژه  13باشد. می« همسر» قهرار « بعهل»در تقابهل بها واژه « إمهرأة»گفتنی است، هرگاه در قهرآن 
گیهرد، معنهای « رجهل»اسهت و هرگهاه در تقابهل بها واژه « همسهر»گیرد، بیانگر معنهای  را « زن»قهرار 

 نماید. افاده می
کهریم بهه« / زوجزوج»زوج واژگهانی  کهه بارههها در قهرآن  شههوهر/ »کار رفتههه اسهت، بهه معنهای  نیهه 

کهه واژه  باشد. لوت می« همسر کیهد دارنهد  کاربردههای « زوج»شناسان بهر ایهن نکتهه تأ مطهاب  بها 
کریم، به صورت یکسان، هم بر  شهود. بهه ایهن ترتیهب،  اطهالق مهی« همسهر»و هم بهر « شوهر»قرآن 

داللهههت ایهههن واژه بهههر جهههن  مؤنهههث، بهههه دور از زبهههان عربهههی بهههوده،  اسهههتفاده از تهههاء تأنیهههث بهههرای
                                                   

 .205، م 1، ج قاموس قرآنو 264، م 1، ج معجم مقائی  اللوةو 135، م المفرداتو 149، م 2، ج کتاب العین. 12
، 6، ج قاموس قرآنو 804و  766، م المفرداتو 321، م 15، ج لسان العربو 299، م 8، ج کتاب العین. 13
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 14ناصحیح است.
کههریم اسههت، بههه معنههای « رجههل/ إمههرأة»زوج واژگههانی  کاربردهههای فراوانههی در قههرآن  کههه دارای 

امها بایهد بهه  15بهر جنسهیت مهذکر، امهری واضهح اسهتو« رجهل»باشد. داللهت واژه  می« مرد/ زن»
 _« بعهل»نهه  _« رجهل»تنهها در صهورت رابطهه تقهابلی بها واژه  16،«نز»بر معنای « إمرأة»داللت واژه 

 توجهی ویژه نمود.
هههای بیولههوژیکی و  ، بههر جنبههه«نههر/ مههاده»نیههه بهها داللههت بههر معنههای « ذکههر/ أنثههی»زوج واژگههانی 

کارکردی متفاوت از زوج های واژگانی پیشین را  زیستی مردانه و زنانه داللت نموده، در نتیجه، 
 17د.دهن ارائه می

کهریم اسهتخراج شهده هریا از ایهن زوج کهه از آیهات قهرآن  خوبی بیهانگر  انهد، بهه ههای واژگهانی 
گونی میان جنسیت زنانه و مردانه هسهتند. بهر ایهن اسهاس، شهاهد وجهود  رابطه گونا های تقابلی  

گانه برای هرکدا  از این واژگهان، جههت داللهت بهر جنسهیت مهرد و زن هسهتیم.  قلمروهای جدا
مورد اسهتفاده قهرار « شوهر»که به صورت مشتر، برای داللت بر معنای « زوج»و « بعل»های  واژه
کارکرد مرد در بستر خانه و خانواده داللت نمهوده، قابلیهت جابهه می جایی بها واژه  گیرند، تنها بر 

کامهل آنهه« شوهر»را ندارند. داللت این دو واژه بر معنای « َرُجل» ا نیه به معنای انطباق  معنایی  
، هریها از «شهوهر»بر یکدیگر نیستو به بیان دیگر، با وجود افاده هر دوی این واژگان بر معنهای 

گشهته و  آنها مبتنی بر طرز تلقی  متفاوتی از دیگری در خصوم جایگاه شوهر در خانواده وضهع 
جایی بهها یکههدیگر را ندارنههد. در ادامههه، بههه ایههن بحههث مهههم بههازخواهیم  در نتیجههه، امکههان جابههه

کهارکردی متفهاوت از واژگهان « رجل»ت. واژه گش ، بهه جهای داللهت بهر «زوج»و « بعهل»نیه با ارائهه 
کههه واژه  و جایگههاه آن در بسههتر اجتمههاد اشههاره داردو چنان« مههرد»، بههه جنسههیت «شههوهر»معنههای 

 ، جایگاهی متفاوت از واژگان پیشین داراست.«نرینگی»با افاده معنای « ذکر»
کههار میههان واژگههان دال بههر جنسههیت زنانههه نیههه هسهههتیم همچنههین، شههاهد نظههامی از   تقسههیم 

 بها اشهاره « زوج»و « إمهرأة»ههای  شهود. واژه جایی آنها با یکهدیگر منجهر مهی که به عد  امکان جابه
                                                   

 .384، م المفرداتو 292، م 2، ج لسان العرب. 14
 ، مجمع البحرینو 1705، م 4، ج تاج اللوةو 256، م 11، ج لسان العربو 101، م 6، ج کتاب العین. 15

 .380، م 5ج 
 .804، م المفرداتو 321، م 15، ج لسان العربو 299، م 8، ج کتاب العین. 16

، 2و همان، ج 309، م 4، ج لسان العربو 93، م المفرداتو 244، م 8و همان، ج 346، م 5، ج ینکتاب الع. 17
های  فرهنگ هزواریو 156، م 1و همان، ج 320، م 3، ج التحقی و 234، م 2، ج مجمع البحرینو 112م 

 .128، م پهلوی
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 مهههورد اسهههتفاده « همسهههر»بهههه جایگهههاه زن در بسهههتر خانهههه و خهههانواده، بهههرای داللهههت بهههر معنهههای 
کتی و مکملههی بهها  گیرنههد. البتههه هریهها از ایههن دو واژه قههرار مههی  نیههه بههه ترتیههب بهها ارائههه نقههش  شههرا
 )شهههههوهر(، بههههر قلمهههههرو  معنههههایی  متفههههاوت از دیگهههههری داللههههت دارنهههههد. « زوج»و « بعههههل»واژگههههان 

 مهههورد « زن»، جههههت افهههاده معنهههای «رجهههل»در صهههورت تقابهههل بههها واژه « إمهههرأة»همچنهههین، واژه 
گرفته، واژه  جایی بها واژگهان  ، قابلیهت جابهه«یمهادینگ»نیه بها افهاده معنهای « أنثی»استفاده قرار 

 پیشین را ندارد.
ههای معنهایی آنهها از یها  به این ترتیب، بها توجهه بهه جایگهاه هریها از ایهن واژگهان و داللهت
کاربسهت  سو، و دقت نظر به واژه مکمل  آنها در هر زوج واژگانی از سوی دیگر، به کیفیت  خوبی 

کریم روشن می کریم شود آنها در زبان عصر نزول قرآن  که با غور در آیات قرآن  . تمامی این نتایج 
کی معتبر و معتمد جهت عرضه متون روایی بر آن است.  به دست آمده، مال

کههه بهها تشههکیل زوج واژگههانی  سههامان یافتههه « زوج/ إمههرأة»مقایسههه مههتن حههدیث مههورد بحههث 
کریم استخراج شده است، با زوج که از آیات قرآن  روشهنی بیهانگر  هاند، ب های چهارگانه واژگانی 

، «زوج»بها « إمهرأة»وجود ضع  و نقص در الیه زبانی  آن است. بدون تردیهد، تضادسهازی میهان 
کههه مقصههود از واژه  بههودهو نههه زن. ایههن « همسههر»، معنههای «إمههرأة»شههاهدی بههر ایههن مطلههب اسههت 

حدیث، در پی تبیین رابطه شهوهران و همسهران در محهیط خانهه بهوده اسهتو نهه رابطهه مهردان و 
 نان در بستر جامعه. ز

کاربردهای قرآنی، باهم در قالب یا رابطهه « زوج»با « إمرأة»آیی واژه  بر این اساس، مبتنی بر 
مکملی با یکدیگر، غیرقابل قبول است و استفاده از آن در عصر نزول قرآن، غیرقابهل فههم بهرای 

هههای  از زوج هههای مخاطبههان مخاطبههان بههوده اسههت. دلیههل ایههن امههر، ریشههه در تفههاوت برداشههت
کههه قههرار دادن بخشههی از هریهها در مقابههل دیگههری را « زوج/ زوج»و « بعههل/ أمههرأة»واژگههانی  دارد 

سازد. این تفاوت معنایی، در  غیرقابل فهم و مخّل در شبکه معنایی  زبان عربی  عصر نزول می
 تفصیل خواهد آمد. بخش بعدی این نوشتار به

گر  زبههانی  حههدیث  مههورد بحههث بهها   فههت، مقایسههه الیهههآنچههه در ایههن قسههمت از نوشههتار انجهها  
کههریم جههت اتخهاذ رویکهردی نقادانهه بههه مهتن آن بهود و آنچهه اجههازه   زبهان مهورد اسهتفاده در قهرآن 

 داد، انتسهههاب ایهههن حهههدیث بهههه پیههههامبر  ایهههن مقایسهههه بهههرای سهههامان دادن بهههه ایهههن نقههههد را مهههی
کهههر )م( نیهههه  کهههه پیهههامبر ا کهههر )م( بهههود. بهههدون تردیهههد، از آنجههها  کهههریم   در زمانهههها  نهههزول قهههرآن 

ُبههرد. در ایههن  گفههت، از شههبکه معنههایی  واحههدی بههرای افههاده مقاصههد خههویش بهههره مههی سههخن مههی
کهریم، امهری ممکهن، بلکهه الز   صورت، انطباق  الیه زبانی  متون  منسوب به ایشان با متن قهرآن 
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کهههه نویسهههندگان ایهههن سهههطور، هیچ 18اسهههت.   گهههاه در صهههورت انتسهههاب ایهههن ُپهههر واضهههح اسهههت 
جسهتند. ادعهای یکسهانی  شهبکه معنهایی   حدیث به امها  رضها)د(، از ایهن روی  نقهد بههره نمهی

زبهان  عربهی در عصههر امها  رضهها)د( بها شههبکه معنهایی  عربهی  عصههر نهزول، غیرقابههل دفهاد اسههت و 
 هرگه پذیرفته نیست.

گذشههت، مقایسههه الیههه گرامههی اسههال )م(  بنهها بههر آنچههه    زبههانی  احادیههث منسههوب بههه پیههامبر 
کهههریم را مهههی کتهههاب»تهههوان بهههه مثابهههه  بههها مهههتن مقهههدس قهههرآن   « عرضهههه احادیهههث نبهههوی)م( بهههر 

نگریسهت. عرضههه حههدیث بههر قههرآن، از دیربههاز بهه عنههوان یکههی از ابهارهههای نقههد حههدیث، از سههوی 
گشههته و مههورد توجههه حههدیث گرفتههه اسههت. حضههرات معصههومین)د( توصههیه   19پژوهههان نیههه قههرار 

کتههاب و مخال بی گسههترده فههت بهها آن، جنبهههتردیههد، موافقههت بهها   ای  هههای محتههوایی و مههدلولی  
کهال  ائمهه)د( مهی زبهانی  روایهات نیهه  _ههای لفظهی  توانهد شهامل جنبهه داردو اما اطالق موجود در 

کتهاب»گهردد. ایهن جنبههه از  کهریم بههه «عرضهه احادیههث نبهوی بههر  ، عههالوه بهر تقویههت جایگهاه قههرآن 
کی معتبر جههت نقهادی روایهات، باعهث ت پژوههان بهه ابعهاد  زبهانی   وجهه بیشهتر  حهدیثعنوان مال

 شود. روایات نیه می
کریم، توجه حدیث پژوه بهه امکهان   نکته حایه اهمیت در عرضه احادیث نبوی)م( بر قرآن 

یههدادهای تههاریخی  وقههود نقههل بههه معنهها در آنهاسههت. احتمههال ایههن اتفههاق، بهها توجههه بههه برخههی رو
کتابت روایات نبهوی)م( و تهأخیر  عبهدالعزیه، انتقهال شهفاهی  آن تها عههد عمربنهمچون منع 

 20یابهد. این احادیهث طهی چنهدین نسهل و امکهان بهروز اشهتباه از سهوی روات بسهیار افههایش مهی
گذشههت زمههانی بههه فاصههله یهها نسههل، شههبکه  کههه بهها  بههدین ترتیههب، ایههن احتمههال نیههه وجههود دارد 

و « بعهل»ای معنهایی هه معنایی زبان عربی دچار توییهر و تحهول شهده، بها فرامهوی شهدن تفهاوت
)همسهر( نیهه افههایش یافتهه باشهد. البتهه ایهن « زوج»بها « إمهرأة»جایی  )شوهر(، امکان جابه« زوج»

کهه ضهع   موجهود در الیهه زبهانی  ایهن حهدیث را بهه معنهای امکهان وقهود  احتمال نیهه وجهود دارد 
گزینهه یهاری مهی ههای  بررسهی الیهه رسهاند، وضع نیه بدانیم. آنچه مها را در انتخهاب میهان ایهن دو 

که با ارتباط رفت وبرگشتی با الیه زبانی آن، احتمال وضع یا  ادبی و فرهنگی  این حدیث است 
 سنجد. نقل به معنا را می

                                                   
 .90و  89، م مباحثی در علل الحدیث. 18
 .190، م 1، ج االستبصارو 69، م 1، ج الکافیو 9و  8، م 1، ج تفسیر العیاشی. 19
، الحدیث و المحدثونو 38، م تدوین الحدیثو 23و  15، م تدوین السنة الشریفةو 218، م السنة قبل التدوین. 20
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ن بر شوهر2  . نقد فرهنگی حدیث سجده ز
کههههریم، تقابههههل میههههان واژگههههان   بههههر اسههههاس مقایسههههه الیههههه زبههههانی  ایههههن حههههدیث بهههها مههههتن قههههرآن 

گرفتههههه و بههههه ایههههن ترتیههههب، در مههههتن حهههه« زوج»و « إمههههرأة»  دیث، مههههورد تشههههکیا و تردیههههد قههههرار 
کهههر )م(،  انتظهههار حهههدیث کهههه مهههتن منسهههوب بهههه پیهههامبر ا  لهههو أمهههرُت أحهههدًا أن »پهههژوه آن اسهههت 

ههها َبعل  زوجههها»... و یهها « َیسههجَد لحههد  لمههرُت الَمههرأَة أن تسههجَد ل  بههوده « لمههرُت الههزوَج أن تسههجَد ل 
هههای واژگههانی  رت  اصههیل  حههدیث، زوجباشههد. اینهها، مناسههب اسههت جهههت تشههخیص صههو

را مههورد مطالعههه و بررسههی قههرار دهههیم. در بههدو امههر، تفههاوت چنههدانی « زوج/ زوج»و « بعههل/ إمههرأة»
گیری هریا،  شودو اما توجه به بسترهای شکل های واژگانی مشاهده نمی میان معانی  این زوج

یهان شهوهر و همسهر در بسهتر خانهه و ههای متفهاوتی از هرکهدا  از آنهها بهه رابطهه م بیانگر طهرز تلقهی
 خانواده است.

سهازد، توجهه بهه  در زبان عربی عصر نزول را روشن مهی« بعل/ إمرأة»آنچه معنای  زوج واژگانی  
کهن با قدمت  که واژه« بعل»است. « بعل»در قالب « شوهر»گیری مفهو   فرآیند شکل ای بسیار 

در  22بهوده اسهت.« خدای  خدایان»معنای  های سامی به در زبان 21بیش از ده ههار سال است،
گون سههامی مههورد پرسههتش قههرار مههی« بعههل»حقیقههت،  گونهها کههه نهههد اقههوا   و  23گرفتههه خههدایی بههوده 

کهههه از سهههوی برخههی لوهههت گشهههته، انحصههار آن بهههه قهههو  الیهههاس)د(  صهههحیح  24شناسهههان مطهههرح 
گشههته« بعههل»پهه  از چنههدی، واژه  25باشههد. نمهی و در  در اثههر یهها اسههتعاره دچههار تحههول معنههایی 

گرفتههه اسههت.« مالهها هههر چیههه»ایفههای معنههای  در واقههع، اقههوا  سههامی بهها  26مههورد اسههتفاده قههرار 
نگاری رابطه خدا و بندگانش با رابطه مالا هر چیه با آن شیء، معنای جدیهد  یکسان مالها »ا 
« بعهل»از واژه « شهوهر»حلقه آخر این فرآینهد معناسهازی نیهه تولیهد معنهای  27را ساختند.« و مدّبر

                                                   
21  . Hamito-Semitic Etymological Dictionary, pp 46 & 47. 
22  . A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic, pp 97 & 98. 

 .221، م تأریخ العرب القدیمو 25، م 6، ج المفّصلو 76و  75، م 1، ج فرهنگ تطبیقی عربی. 23

 .322، م 5، ج مجمع البحرینو 1635، م 4، ج تاج اللوةو 150، م 2، ج کتاب العین. 24

کاربست این واژه در سیاق دعوت« بعل». منحصرنمودن پرستش 25 جناب الیاس)د( به  به قو  الیاس)د(، تنها ریشه در 
گزیدن از عبادت آن و روی که این استدالل، اخص از  دوری  گفته پیداست  کریم دارد. نا آوردن به خدای یکتا در قرآن 

 باشد. کننده آن نمی مدعا بوده، اثبات
 .303، م 1، ج التحقی و 56، م 1، ج المصباح المنیرو 59، م 11، ج لسان العربو 1635، م 4، ج تاج اللوة. 26

27  . A Concise Dictionary of the Assyrian Language, vol 1, pp 155-157; A Concise Dictionary of 

Akkadian, p 36; The Assyrian Dictionary, vol 2, p 199; A Hebrew and English Lexicon, p 127; 
Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, pp 182 & 183; Comparative Dictionary of Geez, p 
83. 
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کههه در زبههانا گون سههامی همچههون: عبههری، آرامههی، سههریانی، حبشههی، سههبایی و  سههت  گونهها هههای 
گرفته است. که فرآیندهای معناسازی، غالبًا اموری فرهنگی و برآمده از  28عربی انجا   از آنجا 

گون هستند، ساخت معنای  گونا گفتمانی  اقوا   « خهدای  خهدایان»از معانی « شوهر»بسترهای 
کاربران  این زبهانروشن ، به«مالا»و  اسهت. در « شهوهر»هها بهه مفههو   ی نشانگر طرز تلقی و نگاه 

گرفتهه، در پهی تبیهین جایگهاه شهوهر در  کهه مبتنهی بهر یها اسهتعاره شهکل  واقع، این معناسهازی 
 29خانه و خانواده بر اساس جایگاه خدا نهد بندگان اوست.

کههه پی ، «زوج»در قالههب « رشههوه»جههویی فرآینههد سههاخت معنههای  ایههن همههه، در حههالی اسههت 
گیری این معنا در بستری متفاوت از معناسازی پیشهین اسهت. پهیش از همهه،  حکایتگر شکل

که  کهریم،  ، واژه«زوج»توجه به این نکته ضروری است  کاربردههای قهرآن  که مطهاب  بها  ای است 
وج به این ترتیب، بهرخالف  ز 30اطالق شده است.« همسر»و نیه بر « شوهر»به صورت یکسان بر 

که در آن شاهد وجود تفهاوت واژگهانی میهان آنهها هسهتیم، در زوج واژگهانی « بعل/ إمرأة»واژگانی 
کهههه بهههدون تردیهههد، «زوج/ زوج» ، شهههاهد برابهههری و یکسهههانی میهههان آنهههها از حیهههث لوهههوی هسهههتیم 

را در قبههال « زوج»شناسههان مسههلمان، مفهههو   ای را نیههه بههه همههراه دارد. لوههت هههای ویههژه داللههت
کید بر وجود دوگهانگی و طرفینهی معنا نموده« دفر»مفهو   بهودن در ایهن مفههو ، آن را از   اند و با تأ
نیههه بههر اسههاس « زوجیههت»انههد. رابطههه طرفینههی در الگههوی  هههای جداناپههذیر ایههن واژه دانسههته مؤلفههه

که خود را در نمونه کاربرد  رابطه تقارنی میان دو طرف، تفسیر و تعبیر شده است  های فراوانی از 
 31دهد. ین ماده در زبان عربی نیه نشان میا

کنون، پ  از مقایسه زوج بها یکهدیگر و نیهه تبیهین « زوج/ زوج»و « بعهل/ إمهرأة»های واژگهانی  ا
کیفیهت رابطهه شهوهر بها همسهر در محهیط  طرز تلقی های متفاوت از هرکدا  از آنها در خصوم 

کهه بهه بازسهازی صهورت اصهلی حهدیث مهورد بحهث بهازگردیم و  خانه و خانواده، مناسب است 
                                                   

28  . A Hebrew and English Lexicon, p 127; A Dictionary of the Targumim, vol 1, p 182; Syriac-English 

Dictionary, p 34; Comparative Dictionary of Geez, pp 83 & 84; Sabaic Dictionary, p 25; The Foreign 
Vocabulary of The Quran, p 81. 

گسترده از آن در عهد عتی  و تمثیل رابطهه 29 گستردگی این استعاره نهد اقوا  سامی، استفاده  . نکته قابل تأمل در شیود و 
اسرائیل در قالب رابطه شوهر با همسران خویش استو به عنوان نمونه، در صهحیفه ارمیهاء نبهی)د(، خهدای   خدا با بنی

نگاری یهودیان، عبادت هر خدایی غیر از خود توسط آنهان را اس توراتی )َیُهَوه( خود را شوهر بنی رائیل خوانده و با همسرا 
کاری آنها با مردانی دیگر دانسته است. )  (1098و  1097، م کتاب مقدسبه مثابه زنا

، 1، ج فارسی _فرهنگ جامع عربی و 384، م المفردات و292، م 2، ج لسان العربو 166، م 6، ج کتاب العین. 30
 .589م 

، ج مجمع البحرینو 293و  292، م 2، ج لسان العربو 385و  384، م المفرداتو 166، م 6، ج کتاب العین. 31
 .308و  305، م 2
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کاربست هریا از آنها در متن حهدیث را مهورد سهنجش قهرار دههیم. ُپهر واضهح اسهت، از  امکان 
گرامههی اسههال )م( در پههی تبیههین رابطههه همسههر بهها شههوهر  کههه حههدیث منسههوب بههه پیههامبر  آنجهها 

کاربسهت زوج واژگهانی  بعهل/ »خویش در قالب رابطه افتراضی  ساجد و مسجود بوده است، بها 
سازگاری تا  داشته، ارتباطی بها الگهوی زوجیهت « بعل»در قالب « شوهر»بندی  و صورت« رأةإم

کهه جایگهاهی دیهرین در  توسهط اقهوا  سهامی و بهه« بعهل»ندارد. پرسهتش خهدای  تبع، قهو  عهرب 
ای همچهون: قربهانی، نهذر و انجها   میان آنهها داشهته اسهت، همهراه بها مناسها و تشهریفات ویهژه

کردن و بر خا، افتادن بوده است. صهورت اعمال عبادی مانند « شهوهر»بندی معنهای  سجده 
کهه یهادآور رابطهه پرسهتندگان ایهن خهدا بها او نیهه بهوده، امکهان بازتولیهد مناسهها « بعهل»در قالهب 
در بستر خانواده را فراهم نموده  _که هنوز در حافظه تاریخی قو  عرب وجود داشته  _دینی آنها 

کهه اسهتفاده از زوج واژگهانی  و به ارتقهای جایگهاه شهوهر منجهر شهده اسهت. ایهن در حهالی اسهت 
قابلیههت ارجههاد بههه رابطههه  _ای میههان شههوهر و همسههر  بههه دلیههل افههاده رابطههه مقارنههه _« زوج/ زوج»

 در زبان عربی عصر نزول را ندارد.« ساجد/ مسجود»افتراضی 
گرچهههه در تمهههامی منهههابع روایهههی متقهههد  فهههریقین شهههاهد اسههه  تفاده از زوج بهههه ایهههن ترتیهههب، ا

 شههناختی، در صههحت  در مههتن حههدیث هسههتیم، بههر اسههاس شههواهد زبههان« زوج/ إمههرأة»واژگههانی 
کاربسههت زوج واژگههانی  کههرده،   نمههاییم. آنچههه نتیجههه  را تقویههت مههی« بعههل/ إمههرأة»آن تشههکیا 

 معرفههة الصههحابةنمایههد، مشههاهده همههین زوج واژگههانی  پیشههنهادی، در  ایههن مطالعههه را تأییههد مههی
که شاهدی بر وجود این صورت  متنهی از حهدیث در برخهی از حلقهات ابونعیم ا صفهانی است 

 32تحدیث است.
کنون با توجه به بسترهای فرهنگی  شکل ، صورت اصلی ایهن «زوج»و « بعل»گیری  واژگان  تا

کههه زیرسهاخت گفتمههانی   حهدیث را مههورد بازسههازی قهرار دادیههم. اینهها، زمهان آن فرارسههیده  هههای 
گذاریم و رابطه آن با فضای فرهنگی تولیدی را تبیین نماییم.  تولید این حدیث را به بحث 

گ گونه همان ذشههت، ایههن حههدیث بهها اعطههای جایگههاه  اسههتعاری  خداونههدگاری بههه شههوهر، کههه 
کهه در فرهنههگ جههاهلی  منهلهت واالیههی بهرای او قائههل شهده اسههت. ایهن، همههان رویهدادی اسههت 

بهر اسهاس یها « خهدا»از معنهای « شهوهر»نیه رم داده و بهه سهاخت معنهای « بعل»عرب، در واژه 
کنون در حهههوزه  60از دههههه  گرفتهههه اسهههتعاره، منجهههر شهههده اسهههت. مطالعهههات صهههورت مهههیالدی تههها

کنههار ایههن اسههتعاره برحههذر  اسههتعاره شناسههی، نویسههندگان ایههن سههطور را از عبههور نمههودن سههاده از 
                                                   

 .2272، م 4، ج معرفة الصحابة. 32
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 داشههته و بههه جههای نگریسههتن بههه آن در قالههب یهها آرایههه ادبههی، بههه تأمههل نمههودن در آن در قالههب 
کهی عهالوه بهر فهراهم « هاسهتعار»بهر ایهن اسهاس،  34کنهد. تشهوی  مهی 33یا رخهداد شهناختی و ادرا

گفتمان تهازه در  نمودن در، یا مفهو  از طری  مفهو  دیگر، باعث خل  یا واقعیت و حتی 
 35شود. پرتو آن می

مبتنی بر همین رهیافت، تبیین جایگاه  شوهر در خانه به عنوان جایگاه خدا، مسهیر را بهرای 
کارگیری  . همچنهین، بههساخته اسهت در، بهتر از جایگاه شوهر در اذهان مخاطبان هموار می

گفتمهان  « شهوهرمحوری»این استعاره و جا انداختن آن در یا محهیط فرهنگهی، باعهث تولیهد 
در خانههه و خههانواده شههده و بهها پههذیری آن از سههوی یهها نسههل، موجبههات رسههوم و تثبیههت آن در 

کهه در فرهنهگ عهرب  فرهنگ یا قو  را فراهم مهی آوَرد. بهدون تردیهد، ایهن همهان اتفهاقی اسهت 
اهلی نیه رم داده و به ایجاد جایگاه محوری شوهر در خانه منجر شده است. جایگاه مقتدر ج

شوهران در خانه و تفوق، استعال و اولویت آنان بر زنان، از مشهورات و متواترات فرهنهگ عربهی 
رسهانی مشهوول  محهوری نیهه در همهین راسهتا بهه خهدمت  کهه بهدون شها، ایهن اسهتعاره 36است

گفتمهانی، در جههت ایجهاد  بوده است. بدیهی که حدیث مورد بحث نیه متهأثر از چنهین  است 
کهه قهرآن  یا رابطه عمودی میان شوهر و همسر ایفای نقش نمهوده اسهت. ایهن در حهالی اسهت 

گفتمان نوینی را در قبال الگوی «زوجیت»بندی رابطه شوهر و همسر در قالب  کریم با صورت  ،
خواستار ارتقای جایگاه شهوهر نسهبت بهه « بعل/ إمرأة» سامان داده است. الگوی« بعل/ إمرأة»

با پیشنهاد یا رابطهه افقهی، در پهی اعطهای یها « زوج/ زوج»همسر خویش استو ولی الگوی 
کهریم بها جهایگزین نمهودن الگهوی  بعهل/ »نقش مقهارنتی بهه طهرفین اسهت. بهه ایهن ترتیهب، قهرآن 

گامی جدی در « زوج/ زوج»با الگوی « إمرأة راستای ارتقای جایگاه زن در محیط و تقویت آن، 
 37خانه برداشته است.

                                                   
33  . Cognitive. 

34 .Metaphors We Live By, Chapter 1 کاربردی نشانهو  .54و  53، م شناسی 

35 .Metaphors We Live By, pp 5 & 7 نامه  ادراکی  یا استعاره قرآنی، ر.،: پایان _و جهت مطالعه ارزی شناختی
 ی.1383، عادل عندلیبی، «مقایسه الگوهای رابطه انسان و خدا در محدوده جاهلیت و ظهور اسال »

 .609و  608، م 4، ج المفّصل. 36
کریم به صورت بسیار محدود، از واژه 37 که قرآن  گفتنی است  اده نموده استو اما نباید آن را به مثابهه الگهوی استف« بعل». 

کتاب آسهمانی در خصهوم رابطهه شهوهر و همسهر در خانهه تفسهیر نمهودو بلکهه بایهد هریها را بهه صهورت  مورد تأیید  این 
کهردو بهه عنهوان نمونهه، دلیهل اسهتفاده از ایهن واژه در آیهه  سهوره بقهره، ریشهه در تثبیهت اولویهت شهوهر  228موردی تحلیل 

کهه بهدون شها، بها اسهتعمال واژه  نسبت سهازگارتر « بعهل»به دیگر مردان در رجود به همسری در طهول عهّده طهالق دارد 
کریم درباره نشوز و اعراض شوهر از همسهری سهخن مهی که قرآن  (، از واژه 128گویهد )نسهاء، آیهه  است. همچنین، آنگاه 
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گذشت، با وجهود یکسهانی  زوج در « زوج/ زوج»و « بعهل/ إمهرأة»ههای واژگهانی  مبتنی بر آنچه 
گفتمهان  رقیهب بها یکهدیگر متعله  دانسهت. در «شوهر/ همسهر»افاده معنای  ، بایهد آنهها را بهه دو 

گفتمانی، حدیث مورد  گفتمان  جاهلی عرب تعله  دارد صورت پذیری این رقابت  بحث، به 
کههه انتظههار از سههخنان پیههامبر  گشههته اسههت. ایههن در حههالی اسههت  کههه در پههی تقویههت آن تولیههد 
کههریم، چیهههی جههه وحههی الهههی نیسههت، مطابقههت تهها  و تمهها  بهها  کههه بنهها بههر نههص قههرآن  کههر )م(  ا

گفت مهان جهاهلی گفتمان مورد قبول قرآن است. به این ترتیب، نهدیکی حهدیث مهورد بحهث بهه 
گفتمهان قرآنهی، نقصهی جهدی در آن محسهوب مهی شهود. البتهه بهه نظهر  عرب و عهد  موافقهت بها 

گفتمههان  مههی کههه انتسههاب  ایههن حههدیث بههه پیههامبر اسههال )م( را بایههد بههه دوران اسههتقرار   رسههد 
گفتمههان جههاهلی بههازگردانیم. آنچههه بههر ایههن امههر شهههادت  اسههالمی در منطقههه پهه  از شکسههت 

کهه  تردیهد، در زمانهه امتناعیه برای سجده زن بر شوهری است. بی« لو»ز دهد، استفاده ا می ای 
بهر همهه جها سههایه افکنهده، انتسهاب حهدیثی بههه « توحیهد»گفتمهان اسهالمی غالهب شهده و اصههل 

کههه خواسههتار سههجده زن بههر شههوهری مههی ُنمههود و  شههد، در همههان ابتههدا، جعلههی می پیههامبر)م( 
گفتمههان  ی مههیشههده و غیرقابههل قبههول تلقهه موضههوعی شناخته کههه خواسههتار تههداو   شههد. جریههانی 

امتناعیهه، « لهو»های زندگی از جملهه خهانواده بهوده اسهت، بها اسهتفاده از  جاهلی در همه عرصه
که با نگاه بدوی، قابل رد و انکار نباشد. تداو  حیات  این  متنی را به پیامبر)م( نسبت داده 

دیثی امامیهه، نشهانه موفقیهت ایهن سّنت و ورود به حلقات حه حدیث در حلقات تحدیث اهل
گفتمان جاهلی در پ   نقابی اسالمی است.  جریان در استتار 

نمایهد،  آنچه نتایج حاصهله از مطالعهه الیهه زبهانی و الیهه فرهنگهی  ایهن حهدیث را تقویهت مهی
گرفت. که در ادامه، مورد بحث قرار خواهد   توجه به الیه ادبی آن است 

ن بر شوهر3  . نقد ادبی سجده ز
بههرای سههامان دادن بههه ایههن نقههد، نیازمنههد توجههه بههه رابطههه مههتن حههدیث بهها سههبب صههدور آن 
هسههتیم و بههه همههین جهههت، بررسههی فضههای صههدور حههدیث از اهمیتههی ویههژه برخههوردار اسههت. 

« انسههانی»و « اعجههازی»کههالن    تههوان فضههای صههدور ایههن روایههت را بههه دو دسههته طورکلی، مههی بههه
گر از بعضی منابع  که بدون اشاره به موقعیت مکانی و زمانی، تنهها بهه ذکهر تقسیم نمود. ا روایی 

کههر )م( بسههنده نمههوده انههد، بگههذریم، برخههی از آنههها صههدور ایههن  ایههن عبههارت از سههوی پیههامبر ا
                                                                                                                        

که به دلیل برخورداری بار  فرهنگی  استفاده می« بعل» برداری از چرایی  روا داشتن  نوعی در صدد پرده این واژه، بهنماید 
 این ظلم بر زنان از سوی مردان است.
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کرامت کرده عبارت را در فضایی اعجازآمیه و  اند. سجده یا حیهوان همچهون شهتر و  گونه نقل 
کهه بیننهدگان  ایهن حادثهه،  حتی یا درخت بر حضهرت رسهول)م( در مها عها ، موجهب شهد 

کلهی،  گمان بر جواز سجده انسان کر )م( با بیان یا قانون  ها بر حضرت)م( برند. پیامبر ا
کیهد نمهوده و تنهها سهجده زن بهر شهوهری را بهر فهرض  بر عهد  جهواز سهجده آدمیهان بهر یکهدیگر تأ

کهه در بر عد  وجود این قانون، استثنا نموده ههای  خهی دیگهر از صهورتاند. این در حالی اسهت 
ایههن حههدیث، صههدور ایههن عبههارت از حضههرت)م(، در فضههایی انسههانی و عههادی روایههت شههده 

برخههی   هههای مجههاور، شههاهد سههجده اسههت. برخههی از صههحابه در سههفرهای خههویش بههه سههرزمین
ها بر بعضی دیگر بودند. آنها پ  از نقل این رویهداد نههد پیهامبر)م(، خواههان سهجده بهر  انسان

گشههتن ههها بههر یکههدیگر، عبههارت مههورد  د. حضههرت)م( نیههه پهه  از رّد جههواز سههجده انسههانایشههان 
 بحث را بیان فرمود. 

هههای  بنهدی، نقههد ادبههی  احادیهث سههجده زن بهر شههوهر را بها پرداخههت بهر اسههاس همهین تقسههیم
 پردازیم. های انسانی آن می اعجازی  آن آغاز، و سپ  به نقد پرداخت

 های اعجازی . پرداخت1_3
 سهههّنت  تهههوان در منهههابع اهل ی اعجهههازی از ایهههن روایهههت را بهههه دو صهههورت مهههیهههها پرداخهههت

 هههها، شههاهد سهههجده یههها شههتر بهههر حضهههرت)م(،  مشههاهده نمهههود. در بعضهههی از ایههن پرداخهههت
 و در برخههههی دیگههههر، شههههاهد سههههجده یهههها درخههههت بههههر ایشههههان هسههههتیم. داسههههتان سههههجده شههههتر 

کههه توسههط جابربن نیهههه دارای  38عبههدا  انصههاری و عایشههه نقههل شههده اسههت بههر حضههرت)م( 
هایی با یکدیگر است. جابر بها تفصهیل فهراوان، جهئیهات ایهن حادثهه را در اثنهای یکهی از  تفاوت

کنههدو امهها ظههاهر سههخنان عایشههه، حکههایتگر وقههود آن در دوره  سههفرهای حضههرت)م( بههازگو مههی
 َحَضر ایشان است.

کهه په  از خ وانهدن روایهت  فارغ از پرداخت موجه عایشه از این رویداد، نکته بسیار عجیبهی 
کهه عرضهه  او جلب توجه می کند، سخن اصحاب پ  از سجده شهتر بهر حضهرت)م( اسهت 

روایههت منسههوب بههه « َتسههجُد لهها البهههائُم و الشههجُرم فههنحُن أحههّ ُ أن َنسههجَد لهها.»دارنههد:  مههی
گفتو ولی باز شدن پای سجده درختان  عایشه، از ابتدا تنها درباره سجده یا شتر سخن می

رسد، چرایی این افزوده باید در پرداخهت  اعجهازی  دیگهر از  تأمل دارد. به نظر میبه میان، جای 
کههه بیههانگر سههجده یهها درخههت بههر حضههرت)م( اسههت، پی جههویی شههود. ایههن  ایههن داسههتان 

                                                   
 .595، م 1، ج ماجه سنن ابنو 18، م 41، ج حنبل مسند احمدبنو 259و  258، م 5، ج السیر و الموازی. 38



 

 

یث
حد

لوم 
ع

سال 
 ،

دوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
 دوم

94 94 

کههه توسههط ابههن بریههده از پههدری نقههل شههده، بیههانگر درخواسههت یهها اعرابههی از  داسههتان مفصههل 
کهههههه بهههههه   معجههههههه سهههههجده درخهههههت حضهههههرت)م( جههههههت اثبهههههات نبهههههوت ایشهههههان اسهههههت 

خوبی نشهانه اطهالد  ناقهل  ایههن  بریهده، بهه مقایسهه روایهت عایشهه بها روایهت ابن 39شهود. منتههی مهی
روایت از روایات مشابه دیگر و ادغا  نمودن آنها با هم در قالب یها مهتن روایهی اسهتو در غیهر 

شهه این صورت، هیچ دلیهل منطقهی از یهادکرد سهجده درختهان بهر حضهرت)م( در روایهت عای
 شود. یافت نمی

 مهههروری بههههر منههههابع روایههههی امامیههههه، حکهههایتگر اهمیههههت پرداخههههت  اعجههههازی از ایههههن روایههههت 
الهدایهههة و  الکهههافی، بصههائر الهههدرجاتنهههد آنهاسهههت. از میهههان سهههه منبههع متقهههد  امهههامی، یعنهههی: 

کهه بها وجهود  الهدایهة الکبهریو  بصهائر الهدرجات، شاهد حضور این پرداخت در الکبری هسهتیم 
موضهود اصهلی  40فات در نقل داستان، دارای ساختار واحدی بها یکهدیگر هسهتند.برخی اختال

گفت که  کرامت این روایات  پها، یعنهی: شهتر،  وگوی اعجازآمیه و  گونه حضرت)م( با سهه چهار
کتههب روایهی نیهه مناسهبت و همههاهنگی دارد.  گهرگ اسهت، بها هههدف اصهلی  نگهاری  ایهن  گهاو و 

کم بههر ایههن داسههتان کلههی حهها سههازگارتر  _و نههه عایشههه  _عبههدا   نیههه بهها روایههت جابربنههها  سههاختار 
گفتمهان جهاهلی عهرب را بهروز  بصهائر الهدرجاتاست. متن  جهه در محهل مهورد بحهث، تعله  بهه 

گفتمهههان الهدایهههة الکبهههریدههههدو امههها مهههتن  نمهههی ههههای جهههاهلی،  بههها تأییهههد صهههریح  یکهههی دیگهههر از 
گفهتدارد. در این روای پژوه را به تعجب و شگفتی وامی حدیث وگو بها  ت، حضرت)م( پ  از 

که بهر ایشهان سهجده نمهوده، بها صهاحب آن وارد معاملهه شهده و شهتر را  « سهائبًا لوجهه ا »شتری 
 « لهههو أمهههرُت أحهههدًا...»گردانهههد. بهههدین ترتیهههب، ایهههن روایهههت عهههالوه بهههر انتسهههاب عبهههارت   آزاد مهههی

گفتمان جاهلی عرب در حوزه خانواده که ُمهر تأییدی بر  کهردن  مهی به پیامبر)م(  زنهد، بها آزاد 
گفتمان کهه در تعهارض صهریح بها  شتر برای رضای خدا، یکی دیگر از  ههای دینهی  جهاهلی را نیهه 

کهریم اسهت، احیها مهی بها تأییهد  « لهو أمهرُت أحهدًا...»آیهی عبهارت  بهاهم 41نمایهد. متن آیات قهرآن 
ر وجههود نقههاط ای بهه تههوان امههاره صههریح  یکههی دیگههر از سههنن جههاهلی در روایههت خصههیبی را نیههه مههی

 ضع  در آن دانست.
                                                   

 .77، م 1، ج مسند رویانی. 39

 .55و  54، م الکبریالهدایة و 352و  351، م 1، ج بصائر الدرجات. 40
را نوعی افترا بر خدای متعال « سائبه»های عرب جاهلی، اعتقاد به تقدس   سوره مائده، ضمن بیان بدعت 103. آیه 41

اتفاق نظری وجود نداردو اما قدر متیقن نظریات، داللت این واژه بر شتری « سائبه»نماید. البته در معنای  معرفی می
گشت که در راه خدا آزاد  گون درباره سائبه،  شود. )جهت مشاهده دیدگاه ه و اجازه تعرض به او داده نمیاست  گونا های 

 (447، م12، ج مفاتیح الویبو 390، م 3، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآنر.،: 



کان
ام

 
شوهر

ن بر 
ده ز

سج
ِث 

حدی
دور 

ی ص
سنج

 

 

 

95 

 های انسانی . پرداخت2_3
کهر )م( بهه  پرداخت کهه بیهانگر سهفر برخهی اصهحاب رسهول ا های انسهانی از ایهن روایهت را 

تهوان در منهابع  ها بر بعضی دیگر است، مهی برخی انسان  های مجاور و مشاهده سجده سرزمین
سعد  بن ها، سخن از قی  این پرداختسّنت به دو صورت مشاهده نمود. تنها در یکی از  اهل

که خهدمت پیهامبر)م( رسهیده و مشهاهدات خهود در سهفری بهه حیهره مبنهی بهر سهجده  است 
خههویش را بههازگو نمهوده اسههت. وی پهه  از بیهان ایههن مههاجرا، از جههواز  42ای از مههرد  بههر َمرُزبهان عهده

بع روایههی ایههن روایهت در منهها 43شههنود. پرسههد و پاسهخ معهههود را مهی سهجده بههر حضهرت)م( مههی
کهههه  متقهههد  اهل سهههّنت رواج نیافتهههه اسهههتو امههها صهههورت دو   پرداخهههت  انسهههانی از ایهههن روایهههت 

کنهد،  ها بر بعضی دیگر را بازگو می از سجده برخی انسان _و نه قی   _جبل  بن مشاهدات معاذ
ر و د 44سّنت بوده است. در اندکی از روایات، از سفر او به یمهن، مورد توجه جامعان  متقد  اهل
گفتهه شههده اسهت. _و نهه حیهره  _اغلهب مهوارد از سهفر او بهه شهها   هههای  عهالوه بهر تفهاوت 45سهخن 

شهوندگان نیهه هسههتیم.  کننهدگان و سههجده موجهود در مقصهد سهفر او، شههاهد اخهتالف در سهجده
کهه سهفر معههاذ بهه یمهن را بهازگو نمههوده، بهه صهورت مهبهم از سههجده برخهی از مهردان  و نههه  _روایتهی 

که روایات  مشتمل بهر سهفر معهاذ بر  _ها  انسان بعضی دیگر یاد نموده است. این در حالی است 
گویهد. نکتهه جالهب توجهه و  هایشهان سهخن مهی هها و پاتریهار، به شا ، از سجده نصارا بر اسق 

کهه در آن، معهاذ از سهجده نصهارا بهر اسهق  تکان کم نیشهابوری اسهت  هها،  دهنده نیهه روایهت حها
ّبهههیهایشههان ههها و پاتریهههار، کشههیش ههها، علمههها و  ، و نیهههه از سههجده یهودیهههان بههر احبهههار، رهبههان، َر

همچنین، این نسخه از داستان  سفر معاذ به شها ، طایفهه یههود را  46گوید. فقهایشان سخن می
نیههه بههر نصههارا افههزوده و بهها دقههت فههراوان)م(، سههجده بههر تمههامی اصههناف و طبقههات دینههی آنههها را 

 برشمرده است.
انههدو امهها توجههه بههه یهها  تردیههد بههه ایههن روایههات ننگریسههته  ت بههه دیههدهسههّن  جامعههان  متقههد   اهل

                                                   
که به دلیل شجاعتش، در نهد قو  خود جایگاه واالیی دارد. )«مرزبان. »42  ،1، ج لسان العرب، جنگجوی سوارکاری است 

 (417م 

 .244، م 2، ج داود سجستانی سنن ابیو 406، م 1، ج سنن دارمی. 43
 .312، م 36، ج حنبل مسند احمدبنو 261، م 2، ج شیبة ابی مصن  ابن. 44
 و 145، م 32، ج حنبل مسند احمدبنو 301، م 11، ج مصن  صنعانیو 301، م 11، ج راشد جامع معمربن. 45

 ، مسند بهارو 231، م 3، ج مسند چاچیو 595، م 1، ج ماجه ابنسنن و 41، م 1، ج فرات جهء احمدبن
 .226، م 10ج 

 .190، م 4، ج المستدر، علی الصحیحین. 46
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دارد و آن اینکههه تههاریخ یهودیههت و  شههناختی، پههرده از یهها تههوهم برمههی حقیقههت تههاریخی و دیههن
کههه اصههلی حضههوری، هههیچ گههاه سههجده پیههروانش بههه  مسههیحیت، چههه در شهها  و چههه در دیگههر مرا

گهاری ننموده اسهت. بهدیهی اسه شخصیت کهه نبایهد مقصهود معهاذ از سهجده های دینی را  ت 
کهه بیهانگر عالقهه  کم بهر داسهتان  نمودن را به معنهای تبعیهت محهض دانسهتو زیهرا بها سهیاق حها

کار است، سازگاری ندارد.  معاذ به سجده بر پیامبر)م( و نهی ایشان از این 
اخهت مروری بر منابع روایی امامیه تا نیمه اّول قرن چهار  هجری، تنهها حکهایتگر وجهود پرد

ا م إّنها رأینها  ا )م( فقهالوا: یها رسهوَل  أّن قومًا أتوا رسوَل »است:  الکافیانسانی از این روایت، در 
، فقال رسوُل  ا )م(: لو أمرُت أحدًا أن َیسجَد لحد  لمرُت المرأَة  أناسًا َیسجُد بعُضهم لبعض 

ها. زوج    47«أن َتسجَد ل 
که نویسندگان این سط گذشت  ور، از طری  تبارشناسی این روایهت، بهه ورود آن پیش از این 

کهه  سّنت به حلقات امامیه از طری  حلقهات تحهدیث زیدیهه قائل از حلقات تحدیث اهل انهد 
بها  الکهافیگنجهد. فهارغ از ایهن نتهایج اسهنادی، مقایسهه مهتن  ارائه مدار، آن، در این مقهال نمهی

ت تههاریخی اسههت. نسههخه موجههود در وضههوح بیههانگر همههین واقعیهه سههّنت نیههه به متههون روایههی اهل
مکههههان و بهههدون اشههههاره بههههه  زمهههان و بههههی هههههای متهههوالی، پرداختههههی بههههی بهههها ایجهههاد ابههههها  الکهههافی

گروههی بهدون نها  و نشهان، خههدمت  شخصهیت کهرده اسهت.  ههای اصهلی  ایهن رویهداد را روایهت 
گوینههد. سهپ ، بههرخالف  رسههند و از سهجده برخههی مهرد  بههر بعضهی دیگههر مهی حضهرت)م( مهی

که با پرسش از جهواز سهجده بهر حضهرت)م( و منهع آن از سهوی ایشهان  وایی  اهلمتون  ر سّنت 
بهها  الکهافییابهد، شهاهد یها پهری بههه عبهارت معههود  حضهرت)م( هسهتیم. مقایسهه  ادامهه مهی

کپسهوله  سّنت، نشانگر ادغا  تمامی  نسخه جوامع روایی اهل های سّنی  این روایت بهه صهورت 
 در قالب متن حاضر است. 

گون ایهن روایهت در  ین ترتیهب، وسهعت اطالعهات  ناقهل ایهن حهدیث از صهورتبه ا گونها های 
کهه بهرخالف  جوامع اهل سّنت و امتههاج آنهها در یکهدیگر، او را بهه پرداختهی از روایهت سهوق داده 

گفت گونه آن در روایات اهل حالت  داستان وگوی عادی بدل شده است. بر این  سّنت، به یا 
کسهههانی جهههه معاذبن«ا  ًا أتهههوا رسهههوَل قومههه»اسهههاس، منظهههور از  سهههعد نیسهههتند.  بن جبهههل و قی  ، 

، مردمانی از حیهره و یمهن و «یسجُد بعضهم لبعض»در عبارت « بعضهم»همچنین، مقصود از 
نیههه از َمرُزبههانی در حیههره تهها علمههای یهههود را « بعههض  »همچنههین نصههارا و یهودیههان شهها  هسههتند. 

                                                   
 .508و  507، م 5، ج الکافی .47
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 شود. شامل می
ههای اعجهازی و انسهانی  حهدیث سهجده زن بهر شهوهر و مطالعهه پرداخهتادبهی    توجه به الیه

که امکهان رم دادن همهه آنهها را  ها و تناقض آن، بیانگر وجود تعارض های فراوان میان آنهاست 
کههه حضههرت)م( پهه  از رم دادن  غیرقابههل قبههول مههی سههازدو بههه بیههان دیگههر، ابههراز  ایههن توجیههه 

هر صحبت فرموده، برای هر شهخص منصهفی، دور از ها، از سجده زن بر شو تا این اتفاق تا
رسههد، ماهیههت  انتظههار و عملکههردی مکابرانههه جهههت جمههع تبرعههی میههان آنهاسههت. بههه نظههر مههی

ههای نهاقالن  سهرایی ههای اعجهازی و انسهانی نیهه بسهتر را جههت داسهتان داستانی  ایهن پرداخهت
کرده باشد.گونه از ای حدیث فراهم نموده و هریا را به تولید روایتی داستان  48ن ماجرا رهنمون 

 باشد. به این ترتیب، الیه ادبی  این حدیث نیه از استحکا  متنی برخوردار نمی

 گیری نتیجه
کهه محصههول آشهنایی بهها تحههوالت  تههرین پرسهش از جملهه مهم هههای نوظههور در جهههان اسههال  

نواده اجتماعی دوره مدرن در جهان غهرب اسهت، سهؤال از جایگهاه زنهان در محهیط خانهه و خها
کهه از طریه  بهازخوانی منهابع  است. اندیشمندان مسهلمان در چنهد دههه اخیهر تهالی نمهوده انهد 

اسالمی، به ایهن پرسهش نوپدیهد پاسهخ دهنهد و جایگهاهی درخهور بهرای زنهان در خهانواده ترسهیم 
که جایگهاهی پسهت تهر بهه  نمایندو اما در این میان، وجود برخی روایات در جوامع روایی فریقین 

َلهو أمهرُت »ههای فراوانهی را موجهب شهده اسهت. روایهت  نسبت به مردان داده است، چالشزنان 
کهه باعهث «أحدًا أن َیسُجَد لحد  لمرُت المرأَة أن َتسُجَد لَزوجها ، یکی از همهین روایهات اسهت 

ها در صفحات اینترنتی و فضای مجازی شده است. بهر مبنهای  ها و پاسخ طرح برخی پرسش
پژوهههی، بههه  هههای نههوین مههتن بار بهها اسههتفاده از روی نوشههتار بههرای نخسههتین همههین دغدغههه، ایههن

: زبانی، ادبی و فرهنگی  این روایت پرداختهه و جههات ضهع   هریها از آنهها را  سه الیه  مطالعه
 تبیین نموده است.

کهههر )م(، امکهههان مقایسهههه الیهههه زبهههانی   بهههر ایهههن اسهههاس، انتسهههاب ایهههن حهههدیث بهههه پیهههامبر ا
کههه بهتههرین منبههع زبانآن بهها زبههان قههرآن   شههناختی بههرای زبههان عربههی عصههر نههزول اسههت،  کههریم را 

گرفتهههه، بههها « إمهههرأة/ زوج»فهههراهم سهههاخت. اسهههتخدا  زوج واژگهههانی   کهههه در ایهههن روایهههت انجههها  
 کهههه در قهههرآن « ذکهههر/ أنثهههی»و « رجهههل/ إمهههرأة»، «زوج/ زوج»، «بعهههل/ إمهههرأة»چههههار زوج واژگهههانی: 

گرفتهههه  همهههاهنگی نداشهههته، حکایهههت از وجهههود ضهههع  در الیهههه  انهههد، کهههریم مهههورد اسهههتفاده قهههرار 
                                                   

 .137 _ 134، م «پردازان در تاریخ اسال  نقش قصه». جهت مشاهده اطالعات درباره رابطه محدثان و ُقّصام، ر.،: 48
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 زبانی این حدیث دارد.
گفتمههان هههای  مطالعههه الیههه فرهنگههی ایههن حههدیث نیههه داللههت بههر تأثیرپههذیری ایههن روایههت از 

در قالهب « شهوهر»بندی معنهای  جاهلی عرب در حهوزه خهانواده دارد. عهرب جهاهلی بها صهورت
گرفته، در پی اسهتقرار  مورد استفاده قرار می« ندگارخداو»که پیش از این در افاده معنای « بعل»

گفتمهان قرآنهی بها  کهه  گفتمان شوهرمحوری در خانهه قهد  برداشهته اسهت. ایهن در حهالی اسهت 
کهههه بیهههانگر رابطهههه مقهههارنتی میهههان شهههوهر و همسهههر اسهههت، در « زوج/ زوج»تقویهههت زوج واژگهههانی 

کرده است.  مسیری متفاوت از فرهنگ جاهلی حرکت 
گون آن در جوامع روایهی فهریقین  یه ادبی این حدیث نیه با مقایسه نسخهمطالعه ال گونا های 

کهه حتهی اجههازه  ههها و تناقض سهامان یافتهه اسهت. وجهود تعارض ههای فهراوان میهان ایههن روایهات 
دهد، بیانگر عد  وجود استحکا  متنی در این روایات است.  جمع تبرعی میان آنها را نیه نمی

کههه بههه دور از حقیقههت تههاریخی هسههتند نیههه امکههان همچنههین، اشههتمال ایههن ر وایههات بههر وقههایعی 
 سازد. صدور از مصدر نبوی)م( را دچار خدشه می

 منابع
بی  الف. فارسی و عر

کریم. _  قرآن 

 ق.1411شیبانی، به تحقی  فیصل أحمد الجوابرة، ریاض: دار الرایة،  اْلحاد و المثانی، _

 ق.1390، تهران: دار الکتب االسالمیة، ، شیخ طوسی، به تصحیح حسن خرساناالستبصار _

کوچههبصائر الدرجات فی فضائل آل محمد)د( _ بهاغی، قهم: مکتبهة  ، صفار، به تحقیه  محسهن 
 ق.1404ا  المرعشی النجفی،  آیة

، جهوهری، بهه تحقیه  احمهد عطهار، بیهروت: دار العلهم للمالیههین، تهاج اللوهة و صهحاح العربیهة _
 ق.1407

یههع و النشههر، عثههة النبویههةتههاریخ العههرب القههدیم و الب _ ، العلههی، بیههروت: شههرکة المطبوعههات للتوز
2000.  

  .1929، اسرائیل ولفنسون، مصر: دانشگاه قاهره، تاریخ اللوات السامیة _

کلمههات القههرآن الکههریم _ کتههاب، التحقیهه  فههی  ، حسههن مصههطفوی، تهههران: بنگههاه ترجمههه و نشههر 
 ی.1360

 ق.1431نما،  راد، تهران: هستی  مهدوی، محمدعلی تدوین الحدیث عند الشیعة االمامیة _
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 ق.1418، محمدرضا حسینی جاللی، قم: دفتر تبلیوات اسالمی، تدوین السنة الشریفة _

، عیاشهههی، بهههه تحقیههه  هاشهههم رسهههولی محالتهههی، تههههران: المطبعهههة العلمیهههة، تفسهههیر العیاشهههی _
 ق.1380

کستان: المجل  العال ، معمربنالجامع _  ق.1403می، راشد، به تحقی  حبیب العظمی، پا

فرات، بهههه تحقیههه   ، احمهههدبن)عهههوالی منتقههاه مهههن جهئهههه، انتقهههاء الههذهبی( فرات جهههء أحمهههدبن _
 ق.1413العامری، اإلمارات: دار الریان،  بن عبدا 

 ق.1378، ابو زهو، قاهرة: دار الفکر العربی، الحدیث و المحدثون _
 تا. دار الفکر، بی ماجه، به تحقی  محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت: ، ابنماجه سنن ابن _

الههدین عبدالحمیههد، بیههروت: مکتبههة  سجسههتانی، بههه تحقیهه  محمههد محییداود،  سههنن أبههی _
 تا. العصریة، بی

کر و دیگههران، مصههر: مکتبههة مصههطفی سههنن الترمههذی _ ، ترمههذی، بههه تحقیهه  احمههد محمههد شهها
 ق.1395البابی الحلبی، 

 ق.1407الکتاب العربی،  ، دارمی، به تحقی  فواز احمد زمرلی، بیروت: دارسنن الدارمی _

 ق.1425، محمد عجاج خطیب، بیروت: دار الفکر، السنة قبل التدوین _

اسحاق، به تحقی  محمد حمیهدا ، بیهروت: معههد الدراسهات و  ، محمدبنالسیر و الموازی _
 تا. البحاث للتعری ، بی

اد فرهنهگ ، محمهدجواد مشهکور، تههران: بنیههای سهامی و ایرانهی فرهنگ تطبیقی عربی با زبان _
 ی.1357ایران، 

کتابفارسی _فرهنگ جامع عربی  _  ی.1348فروشی اسال ،  ، احمد سیاح، تهران: 

 ی.1346، محمدجواد مشکور، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، های پهلوی فرهنگ هزواری _

کبر قرشی، تهران: دار الکتب اإلسالمیة،  ، سید علیقاموس قرآن _  ی.1371ا
کلینی ، محمدبنالکافی _ کبر غفاری، تههران: دار الکتهب اإلسهالمیة،  ، به تحقی  علییعقوب  ا

 ق.1407

 ق.1410احمد فراهیدی، قم: انتشارات هجرت،  بن ، خلیلکتاب العین _

کتهههب عهههد عتیههه  و عههههد جدیهههد _ ، بایبههل سوسهههائیتی، لنهههدن: دار السهههلطنة، کتههاب مقهههدسو 
1895.  

 ق.1414منظور، بیروت: دار صادر،  ، ابنلسان العرب _

کتچی، تهههران: انجمههن علمههی الهیههات دانشههگاه امهها  الحههدیث علههل  مبههاحثی در _ ، احمههد پهها
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 ی.1390صادق)د(، 

کتابینید احمهد حسهی  سهیه، بهه تحقیحهی، طرنیمجمع البحهر _ ، یمرتضهو یفروشه ، تههران: 
 ی.1375

 ی.1372، شیخ طبرسی، تهران: ناصرخسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآن _

کم نیشهههاالمسههتدر، علهههی الصههحیحین _ بوری، بههه تحقیههه  مصههطفی عبهههدالقادر عطهههاء، ، حههها
 ق.1411بیروت: دار الکتب العلمیة، 

حنبل، به تحقی  شعیب الرنهؤوط، بیهروت: مؤسسهة الرسهالة،  ، احمدبنحنبل مسند احمدبن _
 ق.1420

ا ، المدینة المنهورة: مکتبهة العلهو  و القلهم،  ، بهار، به تحقی  محفوف رحمان زینمسند البهار _
1988.  

یانیمسند ا _  ق.1416، رویانی، به تحقی  أیمن علی ابویمانی، قاهرة: مؤسسة قرطبة، لرو

ا ، المدینههة المنههورة: مکتبههة العلههو  و  ، چههاچی، بههه تحقیهه  محفههوف زیههنالمسههند للشاشههی _
 ق.1410القلم، 

 تا. ، فیومی، بیروت: المکتبة العلمیة، بیالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی _

کمال یوس ، ریاض: مکتبة الرشد،  ابی ، ابنشیبه ابی مصن  ابن _  ق.1409شیبه، به تحقی  

کسهتان: المجله  العهالمی، المصن  _ ، عبدالرزاق صنعانی، به تحقی  حبیهب العظمهی، پا
 ق.1403

فههارس، بههه تحقیهه  عبدالسههال  محمههد هههارون، بیههروت: دار الفکههر،  ، ابنمعجههم مقههائی  اللوههة _
 ق.1399

یههاض: دار الههوطن للنشههر، ، ابههونعمعرفههة الصههحابة _ یم اصههفهانی، بههه تحقیهه  عههادل العهههازی، ر
 ق.1419

 ق.1420، فخر رازی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، مفاتیح الویب _

، راغههب اصههفهانی، بههه تحقیهه  صههفوان عههدنان داودی، بیههروت/ المفههردات فههی غریههب القههرآن _
 ق.1412دمش : دار العلم/ دار الشامیة، 
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