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چکیده

در دهه های اخیر ،تبیین کیفیت رابطه شوهران و همسران در محیط خانواده ،از اهمیتی
ویژه برخوردار شده است .در این میان ،وجود برخی روایهات در جوامهع روایهی فهریقین کهه

به زنان نسبت به شوهران جایگاهی پست اعطها مهیکنهد ،چهالشههای فراوانهی را موجهب
ً
َ
ُ
شده است .یکی از این روایات ،روایت «لو ُ
َ
المهرأه أن
لمهرت
أمهرت أحهدا أن َیسهجد لحهد
َ
َتسجد لزوجها» است .این نوشتار ،با الیهبندی روایت مذکور به سه سطح :زبانی ،ادبهی و
فرهنگی ،به نقد متنی آن اقدا نموده است .تقابل میان واژهههای «زوج» و «امهرأة» در ایهن
روایت که با زبان عر بی عصر پیامبر(م) همخوانی ندارد ،حکایتگر ضع

در الیه زبانی

آن اسههت .نسهههخه هههای متفهههاوت ایههن حهههدیث در جوامهههع روایههی فهههریقین نیههه کهههه بیهههانگر

تعارض هههای فههراوان میههان آنهاسههت ،گویههای ضههع

در الیههه ادبههی آن دارد .همچنههین،

بررسی گفتمانهای رقیب اسالمی و جاهلی درباره رابطه زن و شوهر و مقایسه آنها با ایهن
روایت ،نشانه تأثیرپذیری این حدیث از فرهنگ جاهلی است.

کلیدواژگان :نقد متنی ،زن و شوهر ،خانواده ،فرهنگ ،سجده زن بر شوهر.

صادق(د) dr.mahdi.izadi@gmail.com

 .1دانشیار گروه علو قرآن و حدیث دانشگاه اما
 .2دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث دانشگاه اما صادق(د) (نویسنده مسئول) m.shirzad862@gmail.com
 .3دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث دانشگاه اما صادق(د) m.shirzad861@gmail.com
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طرح مسئله
تمههاس فرهنگههی میههان جهههان اسههال و جهههان غههرب ،بههه مثابههه یهها رو یههداد بههزرگ در سههده

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

مسههائل در همههین دوران کههه نیازمنههد کش ه

و اسههتخراج رهیافههتهههای قرآنههی _ روایههی اسههت،

بررسهی «کیفیهت رابطهه زن و شهوهر بهها یکهدیگر» اسهت .تبیهین رابطهه آنههها بها یکهدیگر ،در بهدو امههر
فعالیتی آسان به نظر میرسدو اما وجود برخی روایات در ایهن زمینهه ،موجهب بهروز چهالشههای
فراوانی شده است .در این نوشتار ،برآنیم یها نمونهه از ایهن روایهات را مهورد توجهه قهرار داده و بهه

بحث گذاریم.
ً
َ
َ
َ
َ
هرت أحههدا أن َیسههجد لحههد لمه ُ
حههدیث نبههوی «لههو أمه ُ
هرت المههرأة أن تسههجد لزوجههها» کههه بهها
اختالفهایی جهئی ،در منهابع متعهدد اهلس ّهنت و امامیهه قابهل مشهاهده اسهت ،باعهث طهرح
پرسش های بسیاری شده که در صفحات اینترنتی و فضاهای مجهازی قابهل پیگیهری اسهت.
ُپههر واضههح اسههت کههه غلبههه جایگههاه مههرد بههر زن در محههیط خانههه و خههانواده کههه بیههانگر گفتمههان
مردساالری در محیط خانه است ،با گفتمان های رایج و شایع عصر حاضر که در پهی اعطهای

وزن یکسان به طرفین است ،در تعارض قرار دارد.

نویس ههندگان ای ههن س ههطور ،ب ههر پاس ههخده ههی ب ههه ای ههن پرس ههشه هها ب هها رویه ههای فق هههالح ههدیثی

در فضهههاهای مجه ههازی واق انهههدو امه هها بههها وجه ههود قدرشناسهههی از ته ههالیههههای صه ههورتگرفته ههه،
خواسهتار بررسهی ایهن روایهت از زاو یههای جدیهد و بها رویکهرد نقادانهه هسهتندو بهه بیهان دیگهر ،ایهن

نوشتار به جای بهرهگیری از فنون شناختهشده فقههالحهدیثی ،در پهی کاربسهت ابهارههای نهوین
در نقههد حههدیث اسههت تهها بهها ایفههای نقههش مکملههی نسههبت بههه مطالعههات پیشههین ،زوایههای پنهههان
دیگههری از ایههن روایههت را آشههکار نمایههد .جهههت جامههه عمههل پوشههاندن بههه ایههن هههدف ،نخسههت

مههروری کوتههاه بههر روایههت مههذکور در منههابع و جوامههع روایههی فههریقین دار یههم و پ ه

از معرفههی ابعههاد

گوناگون نقد ایهن حهدیث ،بحهث خهویش را تنهها بهر نقهد متنهی آن در سهه سهطح :ز بهانی ،ادبهی و

فرهنگههی متمرکههه مههیسههازیم .در نهایههت نیههه اصههالت مههتن ایههن روایههت را بههر پایههه ابهارهههای مههورد

استفاده به قضاوت مینشینیم.

حدیث سجده زن بر شوهر در جوامع روایی فریقین
80

در این بخش از نوشتار ،مروری بسیار کوتاه بر روایت مذکور در جوامع روایی فریقین خواهیم

گشتهاند ،بسنده مینماییم.

گذری بر منابع روایی امامیه ،بیانگر آن است که قدیمیترین نسخه این روایت را میتوان در

بصائر الدرجات صفار (د290 .ق) مشاهده نمود 4.همچنین ،این روایت در الکهافی کلینهی (د.

329ق) و الهدایة الکبری خصیبی (د334 .ق) نیه قابل مشاهده است 5.اگرچهه نظهاره گر رواج
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داشت .از آنجا که منابع روایی متأخر ،تنها ناقهل منهابع پیشهین هسهتند ،از ذکهر آنهها خهودداری
ورز یههده ،بههه جوامههع روایههی متقههد کههه حههداکثر تهها نیمههه ّاول قههرن چهههار هجههری قمههری تههدوین

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

تمههامی ایههن منههابع روایههی ،دارای تفههاوت هههایی انههد ،بهها یکههدیگر در صههورت اصههلی مههتن
ّ
ایههن حههدیث مههیباشههندو امهها همگههی در اعطههای جایگههاه واال بههه شههوهر تهها حههد مسههجود شههدن از
س ه ههوی زن ،مش ه ههابهت و همس ه ههانی دارن ه ههد .از ای ه ههن اخ ه ههتالف جهئ ه ههی ک ه ههه بگ ه ههذریم ،ش ه ههاهد

اختالف چشمگیر آنها در سبب صدور این روایت نبوی(م) هستیم که در آینده به آن بیشهتر

خواهیم پرداخت.

از آنجا که مباحث نقد حدیث ،به دو حهوزه «نقهد سهندی» و «نقهد متنهی» تقسهیم مهیگهردد،

حههدیث مههورد بحههث را نیههه مههیتههوان در همههین دو سههطح مههورد نقههادی قههرار داد .نویسههندگان ایههن
سطور ،با اتخاذ رویکردی نقادانه به اسانید ایهن روایهات ،شهکلگیهری آنهها در حلقهات تحهدیث
امامیهه را مههورد تردیههد قههرار داده ،معتقههد بههه رخنههه ایههن روایههات از حلقههات حههدیثی اهلسه ّهنت بههه

حلقات تحهدیث امامیهه از طر یه میهانجیگری حلقهات حهدیثی زیدیهه مهیباشهند .از آنجها کهه

اثبات این مدعا نیازمند ارائه شواهد بسیار گسترده و استداللهای کافی است ،از ذکر آنهها در
این نوشتار خودداری ورزیده ،ارائه آن را به مجالی دیگر وا گهذار نمهودهایهم .آنچهه در ایهن نوشهتار

مورد نظر قرار خواهد گرفت ،نقد متنی این حهدیث بهر پایهه رویههای جدیهدی اسهت کهه شهاید

برای نخستینبار جهت نقد یا حدیث مورد استفاده قرار میگیرد.

 .4بصائر الدرجات ،ج  ،1م  351و .352
 .5الکافی ،ج  ،5م  507و 508و الهدایة الکبری ،م  54و .55
 .6ر :،.السیر و الموازی ،ج  ،5م  258و 259و الجامع معمربنراشد ،ج  ،11م 301و المصن صنعانی ،ج ،11
م301و المصن ابنابیشیبة ،ج  ،2م 261و مسند احمدبنحنبل ،ج  ،32م 145و سنن الدارمی ،ج  ،1م 406و
جهء احمدبنفرات ،ج  ،1م 41و سنن ابنماجه ،ج  ،1م 595و سنن ابیداود سجستانی ،ج  ،2م 244و سنن
الترمذی ،ج  ،3م 457و اْلحاد و المثانی ،ج  ،4م 72و مسند بهار ،ج  ،10م 226و مسند رویانی ،ج  ،1م 77و
مسند چاچی ،ج  ،3م .231
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نقد متنی حدیث بر پایه روشهای نوین
احادیههث حضههرات معصههومین(د) از جههن

مههتن هسههتند و اسههتفاده از رویهههای گونههاگون

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

روایات است که در ادامه ،به صورت گذرا معرفی میشوند:
 .1سطح زبانی /نقد زبانشناختی

مقصود از سطح زبانی یا متن ،واژگان درون متن و شهیوه ترکیهب آنهها بها یکهدیگر در قالهب

جمههالت اسههت .هههر ز بههانی در هههر دورهای از تههاریخ خههود ،دارای واژ گههان مخصههوم بههه خههویش،
قواعد صرفی و اصولی ویژه برای ترکیهب کلمهات اسهت .ههر حهدیث نیهه همچهون ههر امهر ز بهانی

دیگهر ،مشهتمل بههر واژ گهانی اسههت کهه بههه طهرزی مخصههوم در کنهار یکههدیگر چیهده شههدهانهد .بههر

همین اساس ،نقد زبان شناختی یا حدیث ،به معنای توجه به واژگان آن و شیوه ترکیب آنهها
با یکدیگر با رویکردی نقادانه و پرسشگرانه است 7.جههت سهاماندادن بهه ایهن نقهد ،بایهد ز بهان
یا حدیث را بر اساس این پرسش مورد مطالعه قرار داد که« :آیا زبان ایهن روایهت بها ز بهان زمهان

صدور آن منطبه اسهت؟ و در نتیجهه ،آیها مهتن ایهن روایهت مهیتوانهد در زمهان فرضشهده تولیهد

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

جهت عرضه متن روایت به آن ،برای سنجش میهان اعتبار زبان آن اسهت .از آنجها کهه حهدیث

مورد بحهث ،بهه حضهرت رسهول ا کهر (م) منسهوب اسهت ،امکهان عرضهه آن بهه معیهاری قابهل

اعتماد که ویژگیهای زبانی آن عصر را در خهود متبلهور نمهوده باشهد ،وجهود دارد .قهرآن کهریم بهه
مثابهه متنههی قطعههیالسههند کههه بههدون هههیچ گونههه تحر یه

و تصههحی  ،از همههان دوران بههه یادگههار

مانههده ،مال کههی بههی نظیههر جهههت عرضههه متههون روایههات نبههوی(م) بههه آن ،بههرای بررسههی میهههان

همسانیها و ناهمسانیها میان آنهاست 8.به این ترتیهب ،مقایسهه ویژگهیههای ز بهانی حهدیث
مورد بحث با متن قرآن کریم ،احتمال تولید آن در زمان فرضشده را امکانسنجی مینماید.
 .2سطح ادبی /نقد ادبی

مطالعه یا متن در این سطح ،به معنای توجه به ساختار حا کم بر آن متن ،جههت بررسهی
82

 .7نقد متن ،م  311و .312
 .8تأریخ اللوات السامیة ،م  169و .170

واژگان و قواعد حا کم بر ترکیب جمالت ،خواهان بررسی میهان سازگاریهها و ناسهازگاریههای

درون یا متن است .مشهاهده عهد انسهجا در مهتن روایهت و وجهود ناسهازگاری میهان اجههای

آن ،داللت بر عد تولید آن از سوی یا متکلم حکیم همچون پیهامبر ا کهر (م) دارد .ایهن در

حالی است کهه مشهاهده یها مهتن قهوی و محکهم کهه حکهایتگر پیکهره متنهی واحهد و منسهجم

اسههت ،نشههانه تولیههد آن در یهها مرحلههه ،بههدون دخههل و تصههرفهههای بعههدی در آن اسههت .آنچههه

امکانسنجی صدور
حدیث سجده زن بر شوهر
ِ

انسههجا و همههاهنگی درونههی در اجهههای آن اسههت .بههه ایههن ترتیههب ،پژوهش هگر بههه جههای تمرکههه بههر

مهیتوانههد در ایهن مسههیر یههاریرسهان باشههد ،مطالعههه دقیه صههورتهههای گونهاگون یهها حههدیث و
مقایسه آنها با یکدیگر است.

9

 .3سطح فرهنگی /نقد فرهنگی

مقصود از سطح فرهنگی یا متن ،زیرساختهای فرهنگیای اسهت کهه مهتن در بسهتر آن

تولید شده و متأثر از آن و یا مؤثر بر آن بوده است 10.این امکان وجهود دارد کهه یها مهتن ،تحهت

تأثیر گفتمانهای موجود در عصر پیداییای تولیهد گشهته ،در پهی تقو یهت و تثبیهت آن باشهد.
در ای ههن ص ههورت ،ش ههناخت فض ههای فرهنگ ههی تولی ههد م ههتن ،ش ههیوه تأثیر پ ههذیری آن از بس ههترهای

شکلگیریای را روشن میسازد .همچنین ،این امکان نیه وجود دارد که متن ،با ایستادگی در

برابر گفتمانهای غالب ،در پی اثرگذاری بر فضهای فرهنگهی زمانهه تولیهد خهود بهوده و خواههان

اصال حگری در محیط پیدایی خویش باشد .در این صورت ،شناخت فضهای فرهنگهی تولیهد
متن ،چالشهای میان متن و گفتمانهای رقیب آن را تبیین مینماید.

11

بر همین اساس ،می توان روایات منسوب به پیامبر اکر (م) را از لحاف میههان تأثیر پهذیری

از گفتمان های جاهلی و یا اثرگذاری بر آن مورد مطالعه قرار داد و به بررسی شیوه تعامل آنهها بها
یکدیگر پرداخهت .همسهویی مهتن روایهت بها گفتمهانههای جهاهلی ،نشهانه وجهود ضهع

در آن

است و هماهنگی با گفتمانهای اسالمی ،موجب تقویت احتمال صهدور آن از ناحیهه پیهامبر

اکر (م) میباشد.

نقد متنی حدیث سجده زن بر شوهر
اینهها جههت امکههانسههنجی صههدور حههدیث سههجده زن بههر شههوهر ،بههه نقههادی ایههن روایههت در
 .9مباحثی در علل الحدیث ،م  90و .91
 .10نقد متن ،م  333و 340و نشانهشناسی کاربردی ،م .166
 .11مباحثی در علل الحدیث ،م .95
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س ههه الی ههه م ههتن پژوه ههی خ ههواهیم پرداخ ههت ک ههه در نتیج ههه ،اص ههالت متن ههی ای ههن ح ههدیث نی ههه

آشکار خواهد شد.

حدیث سجده ز ن بر شوهر
 .1نقد زبانی
ِ

جهت مطالعه نقادانه الیه زبانی این حدیث ،در ابتدا باید به ویژگهیههای ز بهانی ایهن روایهت

توجه نمود و پ

از مقایسه آن با متن قرآن کریم ،صحت متنهی آن را سهنجید .آنچهه در تمهامی

نسههخه ه ههای گونههاگون ای ههن حههدیث در جوام ههع روای ههی متقههد ف ههریقین قابههل مش ههاهده اس ههت،
تضادسههازی میههان واژ گههان «إمههرأة» و «زوج» در آن اسههت .در واقههع ،ایههن روایههت بهها ایجههاد رابطههه

تقابلی میان ساجد (إمرأة) و مسجود (زوج) ،در پی ایجاد یا زوج واژگانی است کهه در قالهب

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

مطالعه آیات قرآن کریم جهت دسهتیابی بهه واژ گهان دال بهر رابطهه زن و مهرد ،حکهایتگر وجهود

چهههار زوج واژ گههانی اسههت کههه عبارتنههد از« :بعههل /إمههرأة» (ج :بعولههه /نسههاء)« ،زوج /زوج» (ج:
ََ
أزواج /أزواج)َ « ،ر ُجل /إمرأة» (ج :رجال /نساء) و «ذکر /أنثی» (ج :ذکور /إناث).
زوج واژ گه ههانی «بعه ههل /إمه ههرأة» که ههه در قه ههرآن که ههریم مه ههورد اسه ههتفاده قه ههرار گرفته ههه ،به ههه معنه ههای

«شه ههوهر /همسه ههر» مه ههیباشه ههد .دالله ههت واژه «بعه ههل» به ههر معنه ههای «شه ههوهر» ،عه ههالوه به ههر تأییه ههد از

سههوی کاربردهههای قرآنههی ،مههورد اجمههاد لوههتشناسههان مسههلمان نیههه قههرار گرفتههه اسههت 12.آنچههه

در رابطههه تقههابلی بهها واژه «بعههل» قههرار گرفتههه و داللههت بههر معنههای «همسههر» مههینمایههد ،واژه «إمههرأة»

(ج« :نسه ه ههاء»« ،نسه ه ههوان» و «نسه ه ههوة») اسه ه ههت که ه ههه البته ه ههه دارای دو معنه ه ههای متفه ه ههاوت «زن» و

«همسر» میباشد 13.گفتنی است ،هرگاه در قهرآن کهریم واژه «إمهرأة» در تقابهل بها واژه «بعهل» قهرار

گیرد ،بیانگر معنهای «همسهر» اسهت و هرگهاه در تقابهل بها واژه «رجهل» قهرار گیهرد ،معنهای «زن» را

افاده مینماید.

زوج واژ گهانی «زوج /زوج» نیهه کهه بارههها در قهرآن کهریم بهه کار رفتههه اسهت ،بهه معنهای «شههوهر/

همسر» میباشد .لوتشناسان بهر ایهن نکتهه تأ کیهد دارنهد کهه واژه «زوج» مطهاب بها کاربردههای
قرآن کریم ،به صورت یکسان ،هم بر «شوهر» و هم بهر «همسهر» اطهالق مهیشهود .بهه ایهن ترتیهب،

اسههتفاده از ت ههاء تأنی ههث بههرای دالل ههت ای ههن واژه بههر ج ههن

84

مؤن ههث ،بههه دور از ز ب ههان عر ب ههی ب ههوده،

 .12کتاب العین ،ج  ،2م 149و المفردات ،م 135و معجم مقائی اللوة ،ج  ،1م 264و قاموس قرآن ،ج  ،1م .205
 .13کتاب العین ،ج  ،8م 299و لسان العرب ،ج  ،15م 321و المفردات ،م  766و 804و قاموس قرآن ،ج ،6
م.246

زوج واژ گههانی «رجههل /إمههرأة» کههه دارای کاربردهههای فراوانههی در قههرآن کههریم اسههت ،بههه معنههای

«مرد /زن» میباشد .داللهت واژه «رجهل» بهر جنسهیت مهذکر ،امهری واضهح اسهتو 15امها بایهد بهه

داللت واژه «إمرأة» بر معنای «ز ن» 16،تنهها در صهورت رابطهه تقهابلی بها واژه «رجهل» _ نهه «بعهل» _
توجهی ویژه نمود.

زوج واژ گههانی «ذکههر /أنثههی» نیههه بهها داللههت بههر معنههای «نههر /مههاده» ،بههر جنبههههههای بیولههوژیکی و

امکانسنجی صدور
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ناصحیح است.

14

زیستی مردانه و زنانه داللت نموده ،در نتیجه ،کارکردی متفاوت از زوجهای واژگانی پیشین را

ارائه میدهند.

17

هریا از ایهن زوج ههای واژ گهانی کهه از آیهات قهرآن کهریم اسهتخراج شهدهانهد ،بههخوبی بیهانگر

رابطههای تقابلی گونا گونی میان جنسیت زنانه و مردانه هسهتند .بهر ایهن اسهاس ،شهاهد وجهود

قلمروهای جداگانه برای هرکدا از این واژ گهان ،جههت داللهت بهر جنسهیت مهرد و زن هسهتیم.

واژههای «بعل» و «زوج» که به صورت مشتر ،برای داللت بر معنای «شوهر» مورد اسهتفاده قهرار

می گیرند ،تنها بر کارکرد مرد در بستر خانه و خانواده داللت نمهوده ،قابلیهت جابههجایی بها واژه
« َر ُجل» را ندارند .داللت این دو واژه بر معنای «شوهر» نیه به معنای انطباق معنایی کامهل آنهها
بر یکدیگر نیستو به بیان دیگر ،با وجود افاده هر دوی این واژگان بر معنهای «شهوهر» ،هر یها از

آنها مبتنی بر طرز تلقی متفاوتی از دیگری در خصوم جایگاه شوهر در خانواده وضهع گشهته و

در نتیجههه ،امکههان جابهههجایی بهها یکههدیگر را ندارنههد .در ادامههه ،بههه ایههن بحههث مهههم بههازخواهیم
گشت .واژه «رجل» نیه با ارائهه کهارکردی متفهاوت از واژ گهان «بعهل» و «زوج» ،بهه جهای داللهت بهر
معنههای «شههوهر» ،بههه جنسههیت «مههرد» و جایگههاه آن در بسههتر اجتمههاد اشههاره داردو چنان کههه واژه

«ذکر» با افاده معنای «نرینگی» ،جایگاهی متفاوت از واژگان پیشین داراست.

همچنههین ،شههاهد نظههامی از تقسههیم کههار میههان واژ گههان دال بههر جنسههیت زنانههه نیههه هسههتیم

که به عد امکان جابهجایی آنها با یکهدیگر منجهر مهیشهود .واژهههای «إمهرأة» و «زوج» بها اشهاره
 .14لسان العرب ،ج  ،2م 292و المفردات ،م .384
 .15کتاب العین ،ج  ،6م 101و لسان العرب ،ج  ،11م 256و تاج اللوة ،ج  ،4م 1705و مجمع البحرین،
ج  ،5م .380
 .16کتاب العین ،ج  ،8م 299و لسان العرب ،ج  ،15م 321و المفردات ،م .804
 .17کتاب العین ،ج  ،5م 346و همان ،ج  ،8م 244و المفردات ،م 93و لسان العرب ،ج  ،4م 309و همان ،ج ،2
م 112و مجمع البحرین ،ج  ،2م 234و التحقی  ،ج  ،3م 320و همان ،ج  ،1م 156و فرهنگ هزواریهای
پهلوی ،م .128
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ب ههه جایگ ههاه زن در بس ههتر خان ههه و خ ههانواده ،ب ههرای دالل ههت ب ههر معن ههای «همس ههر» م ههورد اس ههتفاده

قههرار مههیگیرنههد .البتههه هر یهها از ایههن دو واژه نیههه بههه ترتیههب بهها ارائههه نقههش شههراکتی و مکملههی بهها

واژ گه ههان «بعه ههل» و «زوج» (شه ههوهر) ،به ههر قلمه ههرو معنه ههایی متفه ههاوت از دیگه ههری دالله ههت دارنه ههد.

همچن ههین ،واژه «إم ههرأة» در ص ههورت تقاب ههل ب هها واژه «رج ههل» ،جه ههت اف ههاده معن ههای «زن» م ههورد

استفاده قرار گرفته ،واژه «أنثی» نیه بها افهاده معنهای «مهادینگی» ،قابلیهت جابههجایی بها واژ گهان
پیشین را ندارد.

به این ترتیب ،بها توجهه بهه جایگهاه هر یها از ایهن واژ گهان و داللهتههای معنهایی آنهها از یها

سو ،و دقت نظر به واژه مکمل آنها در هر زوج واژگانی از سوی دیگر ،بهخوبی کیفیت کاربسهت
آنها در زبان عصر نزول قرآن کریم روشن میشود .تمامی این نتایج که با غور در آیات قرآن کریم
به دست آمده ،مال کی معتبر و معتمد جهت عرضه متون روایی بر آن است.

مقایسههه مههتن حههدیث مههورد بحههث کههه بهها تشههکیل زوج واژ گههانی «زوج /إمههرأة» سههامان یافتههه

است ،با زوج های چهارگانه واژگانی که از آیات قرآن کریم استخراج شدهاند ،بهروشهنی بیهانگر
وجود ضع

و نقص در الیه زبانی آن است .بدون تردیهد ،تضادسهازی میهان «إمهرأة» بها «زوج»،

شههاهدی بههر ایههن مطلههب اسههت کههه مقصههود از واژه «إمههرأة» ،معنههای «همسههر» بههودهو نههه زن .ایههن
حدیث ،در پی تبیین رابطه شهوهران و همسهران در محهیط خانهه بهوده اسهتو نهه رابطهه مهردان و

زنان در بستر جامعه.

بر این اساس ،مبتنی بر کاربردهای قرآنی ،باهمآیی واژه «إمرأة» با «زوج» در قالب یا رابطهه

مکملی با یکدیگر ،غیرقابل قبول است و استفاده از آن در عصر نزول قرآن ،غیرقابهل فههم بهرای

مخاطبههان بههوده اسههت .دلیههل ایههن امههر ،ریشههه در تفههاوت برداشههتهههای مخاطبههان از زوجهههای

واژ گههانی «بعههل /أمههرأة» و «زوج /زوج» دارد کههه قههرار دادن بخشههی از هر یهها در مقابههل دیگههری را
ّ
غیرقابل فهم و مخل در شبکه معنایی زبان عربی عصر نزول میسازد .این تفاوت معنایی ،در
بخش بعدی این نوشتار بهتفصیل خواهد آمد.

آنچههه در ایههن قسههمت از نوشههتار انجهها گرفههت ،مقایسههه الیههه ز بههانی حههدیث مههورد بحههث بهها

ز بهان مهورد اسهتفاده در قهرآن کههریم جههت اتخهاذ رویکهردی نقادانهه بههه مهتن آن بهود و آنچهه اجههازه

ای ههن مقایس ههه ب ههرای س ههامان دادن ب ههه ای ههن نقهههد را م ههیداد ،انتس ههاب ای ههن ح ههدیث ب ههه پیهههامبر

86

ا ک ههر (م) ب ههود .ب ههدون تردی ههد ،از آنج هها ک ههه پی ههامبر ا ک ههر (م) نی ههه در زمان ههه ن ههزول ق ههرآن ک ههریم
سههخن مههیگفههت ،از شههبکه معنههایی واحههدی بههرای افههاده مقاصههد خههویش بهههره مههی ُبههرد .در ایههن
صورت ،انطباق الیه زبانی متون منسوب به ایشان با متن قهرآن کهریم ،امهری ممکهن ،بلکهه الز

حدیث به امها رضها(د) ،از ایهن روی نقهد بههره نمهیجسهتند .ادعهای یکسهانی شهبکه معنهایی
ز بهان عر بهی در عصههر امها رضهها(د) بها شههبکه معنهایی عر بهی عصههر نهزول ،غیرقابههل دفهاد اسههت و
هرگه پذیرفته نیست.

بنهها بههر آنچههه گذشههت ،مقایسههه الیههه ز بههانی احادیههث منسههوب بههه پیههامبر گرامههی اسههال (م)

ب هها م ههتن مق ههدس ق ههرآن ک ههریم را م ههیت ههوان ب ههه مثاب ههه «عرض ههه احادی ههث نب ههوی(م) ب ههر کت ههاب»
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اس ههتُ 18.پ ههر واض ههح اس ههت ک ههه نویس ههندگان ای ههن س ههطور ،هیچ گ ههاه در ص ههورت انتس ههاب ای ههن

نگریسهت .عرضههه حههدیث بههر قههرآن ،از دیربههاز بهه عنههوان یکههی از ابهارهههای نقههد حههدیث ،از سههوی

حضههرات معصههومین(د) توصههیه گشههته و مههورد توجههه حههدیثپژوهههان نیههه قههرار گرفتههه اسههت.

19

بیتردیههد ،موافقههت بهها کتههاب و مخالفههت بهها آن ،جنبههههههای محتههوایی و مههدلولی گسههتردهای
داردو اما اطالق موجود در کهال ائمهه(د) مهیتوانهد شهامل جنبههههای لفظهی _ ز بهانی روایهات نیهه

گهردد .ایهن جنبههه از «عرضهه احادیههث نبهوی بههر کتهاب» ،عههالوه بهر تقو یههت جایگهاه قههرآن کهریم بههه
عنوان مال کی معتبر جههت نقهادی روایهات ،باعهث توجهه بیشهتر حهدیثپژوههان بهه ابعهاد ز بهانی

روایات نیه میشود.

نکته حایه اهمیت در عرضه احادیث نبوی(م) بر قرآن کریم ،توجه حدیثپژوه بهه امکهان

وقههود نقههل بههه معنهها در آنهاسههت .احتمههال ایههن اتفههاق ،بهها توجههه بههه برخههی رو یههدادهای تههاریخی

همچون منع کتابت روایات نبهوی(م) و تهأخیر آن تها عههد عمربنعبهدالعزیه ،انتقهال شهفاهی
این احادیهث طهی چنهدین نسهل و امکهان بهروز اشهتباه از سهوی روات بسهیار افههایش مهییابهد.

20

بههدین ترتیههب ،ایههن احتمههال نیههه وجههود دارد کههه بهها گذشههت زمههانی بههه فاصههله یهها نسههل ،شههبکه
معنایی زبان عربی دچار توییهر و تحهول شهده ،بها فرامهوی شهدن تفهاوتههای معنهایی «بعهل» و

«زوج» (شوهر) ،امکان جابهجایی «إمهرأة» بها «زوج» (همسهر) نیهه افههایش یافتهه باشهد .البتهه ایهن

احتمال نیهه وجهود دارد کهه ضهع

موجهود در الیهه ز بهانی ایهن حهدیث را بهه معنهای امکهان وقهود

وضع نیه بدانیم .آنچه مها را در انتخهاب میهان ایهن دو گزینهه یهاری مهیرسهاند ،بررسهی الیههههای

ادبی و فرهنگی این حدیث است که با ارتباط رفتوبرگشتی با الیه زبانی آن ،احتمال وضع یا
نقل به معنا را میسنجد.

 .18مباحثی در علل الحدیث ،م  89و .90
 .19تفسیر العیاشی ،ج  ،1م  8و 9و الکافی ،ج  ،1م 69و االستبصار ،ج  ،1م .190
 .20السنة قبل التدوین ،م 218و تدوین السنة الشریفة ،م  15و 23و تدوین الحدیث ،م 38و الحدیث و المحدثون،
م .127
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 .2نقد فرهنگی حدیث سجده ز ن بر شوهر

بهههر اسهههاس مقایسهههه الیهههه ز بهههانی ایهههن حهههدیث بههها مهههتن قهههرآن کهههریم ،تقابهههل میهههان واژ گهههان

«إمه ههرأة» و «زوج» در مه ههتن ح ه هدیث ،مه ههورد تشه ههکیا و تردیه ههد قه ههرار گرفته ههه و به ههه ایه ههن ترتیه ههب،
ً
انتظ ههار ح ههدیث پ ههژوه آن اس ههت ک ههه م ههتن منس ههوب ب ههه پی ههامبر ا ک ههر (م)« ،ل ههو أم ه ُ
هرت أح ههدا أن
َ
َ
َ
المه َ
هجد ل َبعلههها» و یهها « ...لمه ُ
هجد لحههد لمه ُ
هرت َ
هرت اله َ
هزوج أن تسههجد لزوجههها» بههوده
هرأة أن تسه
َیسه
باشههد .اینهها ،مناسههب اسههت جهههت تشههخیص صههورت اصههیل حههدیث ،زوجهههای واژ گههانی

«بعههل /إمههرأة» و «زوج /زوج» را مههورد مطالعههه و بررسههی قههرار دهههیم .در بههدو امههر ،تفههاوت چنههدانی
میان معانی این زوجهای واژگانی مشاهده نمیشودو اما توجه به بسترهای شکلگیری هریا،

بیانگر طهرز تلقهی ههای متفهاوتی از هرکهدا از آنهها بهه رابطهه میهان شهوهر و همسهر در بسهتر خانهه و

خانواده است.

آنچه معنای زوج واژگانی «بعل /إمرأة» در زبان عربی عصر نزول را روشن مهیسهازد ،توجهه بهه

فرآیند شکلگیری مفهو «شوهر» در قالب «بعل» است« .بعل» که واژهای بسیار کهن با قدمت

بیش از ده ههار سال است 21،در زبانهای سامی به معنای «خدای خدایان» بهوده اسهت 22.در

حقیقههت« ،بعههل» خههدایی بههوده کههه نهههد اقههوا گونههاگون سههامی مههورد پرسههتش قههرار مههیگرفتههه 23و

انحصههار آن بههه قههو الیههاس(د) کههه از سههوی برخههی لوههتشناسههان مطههرح گشههته 24،صههحیح

نمهیباشههد 25.په

از چنههدی ،واژه «بعههل» در اثههر یهها اسههتعاره دچههار تحههول معنههایی گشههته و در

ایفههای معنههای «مالهها هههر چیههه» مههورد اسههتفاده قههرار گرفتههه اسههت 26.در واقههع ،اقههوا سههامی بهها

یکسانانگاری رابطه خدا و بندگانش با رابطه مالا هر چیه با آن شیء ،معنای جدیهد «مالها
و ّ
مدبر» را ساختند 27.حلقه آخر این فرآینهد معناسهازی نیهه تولیهد معنهای «شهوهر» از واژه «بعهل»
21. Hamito-Semitic Etymological Dictionary, pp 46 & 47.

22. A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic, pp 97 & 98.

 .23فرهنگ تطبیقی عربی ،ج  ،1م  75و 76و ّ
المفصل ،ج  ،6م 25و تأریخ العرب القدیم ،م .221
 .24کتاب العین ،ج  ،2م 150و تاج اللوة ،ج  ،4م 1635و مجمع البحرین ،ج  ،5م .322
 .25منحصرنمودن پرستش «بعل» به قو الیاس(د) ،تنها ریشه در کاربست این واژه در سیاق دعوت جناب الیاس(د) به
دوری گزیدن از عبادت آن و روی آوردن به خدای یکتا در قرآن کریم دارد .ناگفته پیداست که این استدالل ،اخص از
مدعا بوده ،اثبات کننده آن نمیباشد.
 .26تاج اللوة ،ج  ،4م 1635و لسان العرب ،ج  ،11م 59و المصباح المنیر ،ج  ،1م 56و التحقی  ،ج  ،1م .303
.
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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.

بسترهای گفتمانی اقوا گونا گون هستند ،ساخت معنای «شوهر» از معانی «خهدای خهدایان»

و «مالا» ،بهروشنی نشانگر طرز تلقی و نگاه کاربران این ز بهانهها بهه مفههو «شهوهر» اسهت .در
واقع ،این معناسهازی کهه مبتنهی بهر یها اسهتعاره شهکل گرفتهه ،در پهی تبیهین جایگهاه شهوهر در

خانه و خانواده بر اساس جایگاه خدا نهد بندگان اوست.

29

امکانسنجی صدور
حدیث سجده زن بر شوهر
ِ

اسههت کههه در ز بههان هههای گونههاگون سههامی همچههون :عبههری ،آرامههی ،سههریانی ،حبشههی ،سههبایی و
ً
عربی انجا گرفته است 28.از آنجا که فرآیندهای معناسازی ،غالبا اموری فرهنگی و برآمده از

ایههن همههه ،در حههالی اسههت کههه پیجههویی فرآینههد سههاخت معنههای «شههوهر» در قالههب «زوج»،

حکایتگر شکل گیری این معنا در بستری متفاوت از معناسازی پیشهین اسهت .پهیش از همهه،
توجه به این نکته ضروری است که «زوج» ،واژه ای است که مطهاب بها کاربردههای قهرآن کهریم،

به صورت یکسان بر «شوهر» و نیه بر «همسر» اطالق شده است 30.به این ترتیب ،بهرخالف زوج

واژگانی «بعل /إمرأة» که در آن شاهد وجود تفهاوت واژ گهانی میهان آنهها هسهتیم ،در زوج واژ گهانی
«زوج /زوج»  ،شههاهد برابههری و یکسههانی میههان آنههها از حی ههث لوههوی هسههتیم کههه بههدون تردی ههد،

داللههتهههای و یههژهای را نیههه بههه همههراه دارد .لوههتشناسههان مسههلمان ،مفهههو «زوج» را در قبههال
مفهو «فرد» معنا نمودهاند و با تأ کید بر وجود دوگهانگی و طرفینهی بهودن در ایهن مفههو  ،آن را از

مؤلفههههههای جداناپههذیر ایههن واژه دانسههتهانههد .رابطههه طرفینههی در الگههوی «زوجیههت» نیههه بههر اسههاس
رابطه تقارنی میان دو طرف ،تفسیر و تعبیر شده است که خود را در نمونههای فراوانی از کاربرد

این ماده در زبان عربی نیه نشان میدهد.
اکنون ،پ

31

از مقایسه زوجهای واژ گهانی «بعهل /إمهرأة» و «زوج /زوج» بها یکهدیگر و نیهه تبیهین

طرز تلقی های متفاوت از هرکدا از آنها در خصوم کیفیهت رابطهه شهوهر بها همسهر در محهیط
خانه و خانواده ،مناسب است کهه بهه بازسهازی صهورت اصهلی حهدیث مهورد بحهث بهازگردیم و

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.

 . 29نکته قابل تأمل در شیود و گستردگی این استعاره نهد اقوا سامی ،استفاده گسترده از آن در عهد عتی و تمثیل رابطهه
خدا با بنیاسرائیل در قالب رابطه شوهر با همسران خویش استو به عنوان نمونه ،در صهحیفه ارمیهاء نبهی(د) ،خهدای
توراتی َ(ی ُه َوه) خود را شوهر بنیاسرائیل خوانده و با همسرانگاری یهودیان ،عبادت هر خدایی غیر از خود توسط آنهان را
به مثابه زناکاری آنها با مردانی دیگر دانسته است( .کتاب مقدس ،م  1097و )1098
 .30کتاب العین ،ج  ،6م 166و لسان العرب ،ج  ،2م 292و المفردات ،م 384و فرهنگ جامع عربی _ فارسی ،ج ،1
م .589
 .31کتاب العین ،ج  ،6م 166و المفردات ،م  384و 385و لسان العرب ،ج  ،2م  292و 293و مجمع البحرین ،ج
 ،2م  305و .308
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امکان کاربست هریا از آنها در متن حهدیث را مهورد سهنجش قهرار دههیمُ .پهر واضهح اسهت ،از

آنجهها کههه حههدیث منسههوب بههه پیههامبر گرامههی اسههال (م) در پههی تبیههین رابطههه همسههر بهها شههوهر

خویش در قالب رابطه افتراضی ساجد و مسجود بوده است ،بها کاربسهت زوج واژ گهانی «بعهل/

إمرأة» و صورتبندی «شوهر» در قالب «بعل» سازگاری تا داشته ،ارتباطی بها الگهوی زوجیهت
ندارد .پرسهتش خهدای «بعهل» توسهط اقهوا سهامی و بههتبع ،قهو عهرب کهه جایگهاهی دیهرین در
میان آنهها داشهته اسهت ،همهراه بها مناسها و تشهریفات و یهژهای همچهون :قربهانی ،نهذر و انجها

اعمال عبادی مانند سجده کردن و بر خا ،افتادن بوده است .صهورتبندی معنهای «شهوهر»

در قالهب «بعهل» کهه یهادآور رابطهه پرسهتندگان ایهن خهدا بها او نیهه بهوده ،امکهان بازتولیهد مناسهها
دینی آنها _ که هنوز در حافظه تاریخی قو عرب وجود داشته _ در بستر خانواده را فراهم نموده
و به ارتقهای جایگهاه شهوهر منجهر شهده اسهت .ایهن در حهالی اسهت کهه اسهتفاده از زوج واژ گهانی

«زوج /زوج» _ بههه دلیههل افههاده رابطههه مقارنهههای میههان شههوهر و همسههر _ قابلیههت ارجههاد بههه رابطههه

افتراضی «ساجد /مسجود» در زبان عربی عصر نزول را ندارد.

ب ههه ای ههن ترتی ههب ،اگرچ ههه در تم ههامی من ههابع روای ههی متق ههد ف ههریقین ش ههاهد اسه هتفاده از زوج

واژ گههانی «زوج /إمههرأة» در مههتن حههدیث هسههتیم ،بههر اسههاس شههواهد ز بههانشههناختی ،در صههحت
آن تشههکیا کههرده ،کاربسههت زوج واژ گههانی «بعههل /إمههرأة» را تقو یههت مههینمههاییم .آنچههه نتیجههه

ایههن مطالعههه را تأییههد مههینمایههد ،مشههاهده همههین زوج واژ گههانی پیشههنهادی ،در معرفههة الصههحابة

ابونعیم اصفهانی است که شاهدی بر وجود این صورت متنهی از حهدیث در برخهی از حلقهات
تحدیث است.

32

تا کنون با توجه به بسترهای فرهنگی شکلگیری واژگان «بعل» و «زوج» ،صورت اصلی ایهن

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

همان گونه کههه گذشههت ،ایههن حههدیث بهها اعطههای جایگههاه اسههتعاری خداونههدگاری بههه شههوهر،

منهلهت واالیههی بهرای او قائههل شهده اسههت .ایهن ،همههان رو یهدادی اسههت کهه در فرهنههگ جههاهلی

عرب ،در واژه «بعل» نیه رم داده و بهه سهاخت معنهای «شهوهر» از معنهای «خهدا» بهر اسهاس یها
اسههتعاره ،منجههر شههده اس ههت .مطالعههات صههورتگرفتههه از ده ههه  60مههیالدی تههاکنون در ح ههوزه

اسههتعاره شناسههی ،نویسههندگان ایههن سههطور را از عبههور نمههودن سههاده از کنههار ایههن اسههتعاره برحههذر
90

 .32معرفة الصحابة ،ج  ،4م .2272

یا رخهداد شهناختی و ادرا کهی 33تشهوی مهیکنهد 34.بهر ایهن اسهاس« ،اسهتعاره» عهالوه بهر فهراهم
نمودن در ،یا مفهو از طری مفهو دیگر ،باعث خل یا واقعیت و حتی گفتمان تهازه در

پرتو آن میشود.

35

مبتنی بر همین رهیافت ،تبیین جایگاه شوهر در خانه به عنوان جایگاه خدا ،مسهیر را بهرای

در ،بهتر از جایگاه شوهر در اذهان مخاطبان هموار میساخته اسهت .همچنهین ،بهه کارگیری

امکانسنجی صدور
حدیث سجده زن بر شوهر
ِ

داشههته و بههه جههای نگریسههتن بههه آن در قالههب یهها آرایههه ادبههی ،بههه تأمههل نمههودن در آن در قالههب

این استعاره و جا انداختن آن در یا محهیط فرهنگهی ،باعهث تولیهد گفتمهان «شهوهرمحوری»

در خانههه و خههانواده شههده و بهها پههذیری آن از سههوی یهها نسههل ،موجبههات رسههوم و تثبیههت آن در
فرهنگ یا قو را فراهم مهی َ
آورد .بهدون تردیهد ،ایهن همهان اتفهاقی اسهت کهه در فرهنهگ عهرب

ج اهلی نیه رم داده و به ایجاد جایگاه محوری شوهر در خانه منجر شده است .جایگاه مقتدر

شوهران در خانه و تفوق ،استعال و اولویت آنان بر زنان ،از مشهورات و متواترات فرهنهگ عر بهی

است 36کهه بهدون شها ،ایهن اسهتعاره محهوری نیهه در همهین راسهتا بهه خهدمترسهانی مشهوول
بوده است .بدیهی است که حدیث مورد بحث نیه متهأثر از چنهین گفتمهانی ،در جههت ایجهاد
یا رابطه عمودی میان شوهر و همسر ایفای نقش نمهوده اسهت .ایهن در حهالی اسهت کهه قهرآن

کریم با صورتبندی رابطه شوهر و همسر در قالب «زوجیت» ،گفتمان نوینی را در قبال الگوی

«بعل /إمرأة» سامان داده است .الگوی «بعل /إمرأة» خواستار ارتقای جایگاه شهوهر نسهبت بهه
همسر خویش استو ولی الگوی «زوج /زوج» با پیشنهاد یا رابطهه افقهی ،در پهی اعطهای یها
نقش مقهارنتی بهه طهرفین اسهت .بهه ایهن ترتیهب ،قهرآن کهریم بها جهایگزین نمهودن الگهوی «بعهل/

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

37
33. Cognitive.

Metaphors We Live By, Chapter 1 .34و نشانهشناسی کاربردی ،م  53و .54
Metaphors We Live By, pp 5 & 7 .35و جهت مطالعه ارزی شناختی _ ادراکی یا استعاره قرآنی ،ر :،.پایاننامه
« مقایسه الگوهای رابطه انسان و خدا در محدوده جاهلیت و ظهور اسال » ،عادل عندلیبی1383 ،ی.
ّ .36
المفصل ،ج  ،4م  608و .609
 .37گفتنی است که قرآن کریم به صورت بسیار محدود ،از واژه «بعل» استفاده نموده استو اما نباید آن را به مثابهه الگهوی
مورد تأیید این کتاب آسهمانی در خصهوم رابطهه شهوهر و همسهر در خانهه تفسهیر نمهودو بلکهه بایهد هر یها را بهه صهورت
موردی تحلیل کهردو بهه عنهوان نمونهه ،دلیهل اسهتفاده از ایهن واژه در آیهه  228سهوره بقهره ،ریشهه در تثبیهت اولویهت شهوهر
ّ
نسبت به دیگر مردان در رجود به همسری در طهول عهده طهالق دارد کهه بهدون شها ،بها اسهتعمال واژه «بعهل» سهازگارتر
است .همچنین ،آنگاه که قرآن کریم درباره نشوز و اعراض شوهر از همسهری سهخن مهیگویهد (نسهاء ،آیهه  ،)128از واژه
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مبتنی بر آنچه گذشت ،با وجهود یکسهانی زوجههای واژ گهانی «بعهل /إمهرأة» و «زوج /زوج» در

افاده معنای «شوهر /همسهر» ،بایهد آنهها را بهه دو گفتمهان رقیهب بها یکهدیگر متعله دانسهت .در
صورت پذیری این رقابت گفتمانی ،حدیث مورد بحث ،به گفتمان جاهلی عرب تعله دارد

کههه در پههی تقو یههت آن تولیههد گشههته اسههت .ایههن در حههالی اسههت کههه انتظههار از سههخنان پیههامبر
ا کههر (م) کههه بنهها بههر نههص قههرآن کههریم ،چیهههی جههه وحههی الهههی نیسههت ،مطابقههت تهها و تمهها بهها

گفتمان مورد قبول قرآن است .به این ترتیب ،نهدیکی حهدیث مهورد بحهث بهه گفتمهان جهاهلی

عرب و عهد موافقهت بها گفتمهان قرآنهی ،نقصهی جهدی در آن محسهوب مهیشهود .البتهه بهه نظهر

مههیرسههد کههه انتسههاب ایههن حههدیث بههه پیههامبر اسههال (م) را بایههد بههه دوران اسههتقرار گفتمههان
اسههالمی در منطقههه پ ه

از شکسههت گفتمههان جههاهلی بههازگردانیم .آنچههه بههر ایههن امههر شهههادت

میدهد ،استفاده از «لو» امتناعیه برای سجده زن بر شوهری است .بیتردیهد ،در زمانههای کهه
گفتمهان اسهالمی غالهب شهده و اصههل «توحیهد» بهر همهه جها سههایه افکنهده ،انتسهاب حهدیثی بههه
پیههامبر(م) کههه خواسههتار سههجده زن بههر شههوهری مههیشههد ،در همههان ابتههدا ،جعلههی می ُنمههود و

موضههوعی شناختهشههده و غیرقابههل قبههول تلق هی مههیشههد .جر یههانی کههه خواسههتار تههداو گفتمههان

جاهلی در همه عرصه های زندگی از جملهه خهانواده بهوده اسهت ،بها اسهتفاده از «لهو» امتناعیهه،
متنی را به پیامبر(م) نسبت داده که با نگاه بدوی ،قابل رد و انکار نباشد .تداو حیات این
حدیث در حلقات تحدیث اهل ّ
سنت و ورود به حلقات حهدیثی امامیهه ،نشهانه موفقیهت ایهن

جریان در استتار گفتمان جاهلی در پ

نقابی اسالمی است.

آنچه نتایج حاصهله از مطالعهه الیهه ز بهانی و الیهه فرهنگهی ایهن حهدیث را تقو یهت مهینمایهد،

توجه به الیه ادبی آن است که در ادامه ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .3نقد ادبی سجده ز ن بر شوهر

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 و یههژه برخههوردار اسههت.

بهههطورکلی ،مههیتههوان فضههای صههدور ایههن روایههت را بههه دو دسههته کههالن «اعجههازی» و «انسههانی»

تقسیم نمود .اگر از بعضی منابع روایی که بدون اشاره به موقعیت مکانی و زمانی ،تنهها بهه ذکهر
ایههن عبههارت از سههوی پیههامبر ا کههر (م) بسههنده نمههودهانههد ،بگههذریم ،برخههی از آنههها صههدور ایههن
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«بعل» استفاده مینماید که به دلیل برخورداری بار فرهنگی این واژه ،بهنوعی در صدد پردهبرداری از چرایی روا داشتن
این ظلم بر زنان از سوی مردان است.

حتی یا درخت بر حضهرت رسهول(م) در مها عها  ،موجهب شهد کهه بیننهدگان ایهن حادثهه،

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

عد وجود این قانون ،استثنا نمودهاند .این در حالی اسهت کهه در برخهی دیگهر از صهورتههای
ایههن حههدیث ،صههدور ایههن عبههارت از حضههرت(م) ،در فضههایی انسههانی و عههادی روایههت شههده

امکانسنجی صدور
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عبارت را در فضایی اعجازآمیه و کرامتگونه نقل کردهاند .سجده یا حیهوان همچهون شهتر و

اسههت .برخههی از صههحابه در سههفرهای خههویش بههه سههرزمینهههای مجههاور ،شههاهد سههجده برخههی

انسان ها بر بعضی دیگر بودند .آنها پ از نقل این رو یهداد نههد پیهامبر(م) ،خواههان سهجده بهر
ایشههان گشههتند .حضههرت(م) نیههه پ ه از ّرد جههواز سههجده انسههانههها بههر یکههدیگر ،عبههارت مههورد
بحث را بیان فرمود.

بهر اسههاس همهین تقسههیمبنهدی ،نقههد ادبههی احادیهث سههجده زن بهر شههوهر را بها پرداخههتهههای

اعجازی آن آغاز ،و سپ

به نقد پرداختهای انسانی آن میپردازیم.

 .1_3پرداختهای اعجازی

پرداخ ههته هها ی اعج ههازی از ای ههن روای ههت را ب ههه دو ص ههورت م ههیت ههوان در من ههابع اهلس ه ّهنت

مشههاهده نمههود .در بعضههی از ایههن پرداخههت ههها ،شههاهد سههجده یهها شههتر بههر حضههرت(م)،
و در برخهههی دیگهههر ،شه ههاهد سهههجده یههها درخه ههت بهههر ایشهههان هسه ههتیم .داسهههتان سهههجده شه ههتر

بههر حضههرت(م) کههه توسههط جابربنعبههدا انصههاری و عایشههه نقههل شههده اسههت 38نیههه دارای

تفاوت هایی با یکدیگر است .جابر بها تفصهیل فهراوان ،جهئیهات ایهن حادثهه را در اثنهای یکهی از

سههفرهای حضههرت(م) بههازگو مههی کنههدو امهها ظههاهر سههخنان عایشههه ،حکههایتگر وقههود آن در دوره
َ
َحضر ایشان است.
فارغ از پرداخت موجه عایشه از این رویداد ،نکته بسیار عجیبهی کهه په

از خوانهدن روایهت

او جلب توجه می کند ،سخن اصحاب پ از سجده شهتر بهر حضهرت(م) اسهت کهه عرضهه
ُ
َ
ُ
هجرم فه ُ
هجد لهها البهه ُ
هائم و الشه ُ
هنحن أح ه ّ أن َنسههجد لهها ».روایههت منسههوب بههه
مههیدارنههدَ « :تسه
عایشه ،از ابتدا تنها درباره سجده یا شتر سخن میگفتو ولی باز شدن پای سجده درختان

به میان ،جای تأمل دارد .به نظر میرسد ،چرایی این افزوده باید در پرداخهت اعجهازی دیگهر از

ایههن داسههتان کههه بیههانگر سههجده یهها درخههت بههر حضههرت(م) اسههت ،پیجههویی شههود .ایههن

 .38السیر و الموازی ،ج  ،5م  258و 259و مسند احمدبنحنبل ،ج  ،41م 18و سنن ابنماجه ،ج  ،1م .595
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داسههتان مفصههل کههه توسههط ابههنبر یههده از پههدری نقههل شههده ،بیههانگر درخواسههت یهها اعرابههی از

حض ه ههرت(م) جه ه ههت اثب ه ههات نب ه ههوت ایش ه ههان اس ه ههت ک ه ههه ب ه ههه معج ه هههه س ه ههجده درخ ه ههت

منتههی مهیشهود 39.مقایسهه روایهت عایشهه بها روایهت ابنبر یهده ،بههخوبی نشهانه اطهالد ناقهل ایههن

روایت از روایات مشابه دیگر و ادغا نمودن آنها با هم در قالب یها مهتن روایهی اسهتو در غیهر

این صورت ،هیچ دلیهل منطقهی از یهادکرد سهجده درختهان بهر حضهرت(م) در روایهت عایشهه

یافت نمیشود.

م ههروری بهههر منهههابع روایهههی امامیهههه ،حک ههایتگر اهمیهههت پرداخهههت اعجهههازی از ایهههن روایهههت

نهههد آنهاسههت .از میههان سههه منبههع متقههد امههامی ،یعنههی :بصههائر الههدرجات ،الکههافی و الهدایههة

الکبری ،شاهد حضور این پرداخت در بصهائر الهدرجات و الهدایهة الکبهری هسهتیم کهه بها وجهود

برخی اختال فات در نقل داستان ،دارای ساختار واحدی بها یکهدیگر هسهتند 40.موضهود اصهلی
این روایات که گفتوگوی اعجازآمیه و کرامتگونه حضرت(م) با سهه چهار پها ،یعنهی :شهتر،
گهاو و گهرگ اسهت ،بها هههدف اصهلی نگهاری ایهن کتههب روایهی نیهه مناسهبت و همههاهنگی دارد.

سههاختار کلههی حهها کم بههر ایههن داسههتانههها نیههه بهها روایههت جابربنعبههدا _ و نههه عایشههه _ سههازگارتر

است .متن بصهائر الهدرجات جهه در محهل مهورد بحهث ،تعله بهه گفتمهان جهاهلی عهرب را بهروز

نمههیدهههدو امهها مههتن الهدایههة الکبههری ب هها تأییههد صههریح یکههی دیگههر از گفتمههانهههای ج ههاهلی،

حدیثپژوه را به تعجب و شگفتی وامیدارد .در این روایت ،حضرت(م) پ از گفهتوگو بها
ً
شتری که بهر ایشهان سهجده نمهوده ،بها صهاحب آن وارد معاملهه شهده و شهتر را «سهائبا لوجهه ا »
ً
آزاد م ههیگردان ههد .ب ههدین ترتی ههب ،ای ههن روای ههت ع ههالوه ب ههر انتس ههاب عب ههارت «ل ههو أم ه ُ
هرت أح ههدا»...
به پیامبر(م) که ُمهر تأییدی بر گفتمان جاهلی عرب در حوزه خانواده مهیزنهد ،بها آزاد کهردن
شتر برای رضای خدا ،یکی دیگر از گفتمانههای دینهی جهاهلی را نیهه کهه در تعهارض صهریح بها
ً
متن آیات قهرآن کهریم اسهت ،احیها مهینمایهد 41.بهاهمآیهی عبهارت «لهو أم ُ
هرت أحهدا »...بها تأییهد

صههریح یکههی دیگههر از سههنن جههاهلی در روایههت خصههیبی را نیههه مههیتههوان امههارهای ب هر وجههود نقههاط

ضع
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در آن دانست.

 .39مسند رویانی ،ج  ،1م .77
 .40بصائر الدرجات ،ج  ،1م  351و 352و الهدایة الکبری ،م  54و .55
 .41آیه  103سوره مائده ،ضمن بیان بدعتهای عرب جاهلی ،اعتقاد به تقدس «سائبه» را نوعی افترا بر خدای متعال
معرفی مینماید .البته در معنای «سائبه» اتفاق نظری وجود نداردو اما قدر متیقن نظریات ،داللت این واژه بر شتری
است که در راه خدا آزاد گشته و اجازه تعرض به او داده نمیشود( .جهت مشاهده دیدگاههای گوناگون درباره سائبه،
ر :،.مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3م 390و مفاتیح الویب ،ج  ،12م)447

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

سرزمینهای مجاور و مشاهده سجده برخی انسانها بر بعضی دیگر است ،مهیتهوان در منهابع
اهل ّ
سنت به دو صورت مشاهده نمود .تنها در یکی از این پرداختها ،سخن از قی بنسعد

است که خهدمت پیهامبر(م) رسهیده و مشهاهدات خهود در سهفری بهه حیهره مبنهی بهر سهجده
عهدهای از مههرد بههر َم ُرز بهان 42خههویش را بههازگو نمهوده اسههت .وی په از بیهان ایههن مههاجرا ،از جههواز
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 .2_3پرداختهای انسانی

سهجده بههر حضهرت(م) مههیپرسههد و پاسهخ معهههود را مهیشههنود 43.ایههن روایهت در منههابع روایههی
متقههد اهلس ه ّهنت رواج نیافت ههه اس ههتو ام هها ص ههورت دو پرداخ ههت انس ههانی از ای ههن روای ههت ک ههه
مشاهدات معاذبنجبل _ و نه قی

_ از سجده برخی انسانها بر بعضی دیگر را بازگو میکنهد،

مورد توجه جامعان متقد اهل ّ
سنت بوده است .در اندکی از روایات ،از سفر او به یمهن 44،و در

اغلهب مهوارد از سهفر او بهه شهها _ و نهه حیهره _ سهخن گفتهه شههده اسهت 45.عهالوه بهر تفهاوتهههای
موجهود در مقصهد سهفر او ،شههاهد اخهتالف در سهجدهکننهدگان و سههجدهشهوندگان نیهه هسههتیم.
روایتهی کهه سهفر معههاذ بهه یمهن را بهازگو نمههوده ،بهه صهورت مهبهم از سههجده برخهی از مهردان _ و نههه

انسانها _ بر بعضی دیگر یاد نموده است .این در حالی است که روایات مشتمل بهر سهفر معهاذ

به شا  ،از سجده نصارا بر اسق هها و پاتر یهار،هایشهان سهخن مهیگو یهد .نکتهه جالهب توجهه و

تکان دهنده نیهه روایهت حها کم نیشهابوری اسهت کهه در آن ،معهاذ از سهجده نصهارا بهر اسهق هها،
کشههیشههها و پاتر یههار،هایشههان ،و نیههه از سههجده یهودیههان بههر احبههار ،رهبههانَ ،ر ّبههیههها ،علمهها و
فقهایشان سخن میگوید 46.همچنین ،این نسخه از داستان سفر معاذ به شها  ،طایفهه یههود را

نیههه بههر نصههارا افههزوده و بهها دقههت فههراوان(م) ،سههجده بههر تمههامی اصههناف و طبقههات دینههی آنههها را

برشمرده است.

جامعههان متقههد اهلسه ّهنت بههه دیههده تردیههد بههه ایههن روایههات ننگریسههتهانههدو امهها توجههه بههه یهها

« .42مرزبان» ،جنگجوی سوارکاری است که به دلیل شجاعتش ،در نهد قو خود جایگاه واالیی دارد( .لسان العرب ،ج ،1
م )417
 .43سنن دارمی ،ج  ،1م 406و سنن ابیداود سجستانی ،ج  ،2م .244
 .44مصن ابنابیشیبة ،ج  ،2م 261و مسند احمدبنحنبل ،ج  ،36م .312
 .45جامع معمربنراشد ،ج  ،11م 301و مصن صنعانی ،ج  ،11م 301و مسند احمدبنحنبل ،ج  ،32م 145و
جهء احمدبنفرات ،ج  ،1م 41و سنن ابنماجه ،ج  ،1م 595و مسند چاچی ،ج  ،3م 231و مسند بهار،
ج  ،10م .226
 .46المستدر ،علی الصحیحین ،ج  ،4م .190
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حقیقههت تههاریخی و دیههنشههناختی ،پههرده از یهها تههوهم برمههیدارد و آن اینکههه تههاریخ یهودیههت و

مسههیحیت ،چههه در شهها و چههه در دیگههر مرا کههه اصههلی حضههوری ،هههیچگههاه سههجده پیههروانش بههه

شخصیتهای دینی را گهاری ننموده اسهت .بهدیهی اسهت کهه نبایهد مقصهود معهاذ از سهجده
نمودن را به معنهای تبعیهت محهض دانسهتو ز یهرا بها سهیاق حها کم بهر داسهتان کهه بیهانگر عالقهه

معاذ به سجده بر پیامبر(م) و نهی ایشان از این کار است ،سازگاری ندارد.
مروری بر منابع روایی امامیه تا نیمه ّاول قرن چهار هجری ،تنهها حکهایتگر وجهود پرداخهت
َ
َ
ً
انسانی از این روایت ،در الکافی استّ « :أن قوما أتوا رسولا (م) فقهالوا :یها رسهولا م ّإنها رأینها
ُ
ً
ً
َ
ُ ُ
َ
ُ
رسولا (م) :لو ُ
المرأة
لمرت
أمرت أحدا أن َیسجد لحد
أناسا َیسجد بعضهم لبعض ،فقال
َ
47
أن َتسجد لزوجها».
پیش از این گذشت که نویسندگان این سط ور ،از طری تبارشناسی این روایهت ،بهه ورود آن
از حلقات تحدیث اهل ّ
سنت به حلقات امامیه از طری حلقهات تحهدیث زیدیهه قائلانهد کهه
ارائه مدار ،آن ،در این مقهال نمهیگنجهد .فهارغ از ایهن نتهایج اسهنادی ،مقایسهه مهتن الکهافی بها
متههون روایههی اهلسه ّهنت نیههه بهوضههوح بیههانگر همههین واقعی هت تههاریخی اسههت .نسههخه موجههود در

الک ههافی بههها ایج ههاد ابهههها ههههای مت ههوالی ،پرداختهههی بهههیزم ههان و بهههیمکهههان و ب ههدون اشهههاره بهههه

شخصهیتههای اصهلی ایهن رو یهداد را روایهت کهرده اسهت .گروههی بهدون نها و نشهان ،خههدمت

حضهرت(م) مهیرسههند و از سهجده برخههی مهرد بههر بعضهی دیگههر مهیگوینههد .سهپ  ،بههرخالف
متون روایی اهل ّ
سنت که با پرسش از جهواز سهجده بهر حضهرت(م) و منهع آن از سهوی ایشهان

ادامهه مهییابهد ،شهاهد یها پهری بههه عبهارت معههود حضهرت(م) هسهتیم .مقایسهه الکهافی بهها
سنت ،نشانگر ادغا تمامی نسخههای ّ
جوامع روایی اهل ّ
سنی این روایت بهه صهورت کپسهوله
در قالب متن حاضر است.

به این ترتیهب ،وسهعت اطالعهات ناقهل ایهن حهدیث از صهورتهای گونهاگون ایهن روایهت در
جوامع اهل ّ
سنت و امتههاج آنهها در یکهدیگر ،او را بهه پرداختهی از روایهت سهوق داده کهه بهرخالف

حالت داستانگونه آن در روایات اهل ّ
سنت ،به یا گفتوگوی عادی بدل شده است .بر این
َ
ً
اس ههاس ،منظ ههور از «قومه ها أت ههوا رس ههولا » ،کس ههانی ج ههه معاذبنجب ههل و قی بنس ههعد نیس ههتند.
ُ
همچنین ،مقصود از «بعضهم» در عبارت «یسجد بعضهم لبعض» ،مردمانی از حیهره و یمهن و
همچنههین نصههارا و یهودیههان شهها هسههتند« .بعههض» نیههه از َم ُرز بههانی در حیههره تهها علمههای یهههود را
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توجه به الیه ادبهی حهدیث سهجده زن بهر شهوهر و مطالعهه پرداخهتههای اعجهازی و انسهانی

آن ،بیانگر وجود تعارضها و تناقض های فراوان میان آنهاست که امکهان رم دادن همهه آنهها را

غیرقابههل قبههول مههیسههازدو بههه بیههان دیگههر ،ابههراز ایههن توجیههه کههه حضههرت(م) پ ه

از رم دادن

تاتا این اتفاقها ،از سجده زن بر شو هر صحبت فرموده ،برای هر شهخص منصهفی ،دور از

انتظههار و عملکههردی مکابرانههه جهههت جمههع تبرعههی میههان آنهاسههت .بههه نظههر مههیرسههد ،ماهیههت
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شامل میشود.

داستانی ایهن پرداخهت ههای اعجهازی و انسهانی نیهه بسهتر را جههت داسهتانسهراییههای نهاقالن
حدیث فراهم نموده و هریا را به تولید روایتی داستانگونه از این ماجرا رهنمون کرده باشد.

48

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

نتیجهگیری
از جملهه مهمتههرین پرسهش هههای نوظههور در جهههان اسههال کهه محصههول آشهنایی بهها تحههوالت

اجتماعی دوره مدرن در جهان غهرب اسهت ،سهؤال از جایگهاه زنهان در محهیط خانهه و خهانواده
است .اندیشمندان مسهلمان در چنهد دههه اخیهر تهالی نمهودهانهد کهه از طر یه بهازخوانی منهابع
اسالمی ،به ایهن پرسهش نوپدیهد پاسهخ دهنهد و جایگهاهی درخهور بهرای زنهان در خهانواده ترسهیم

نمایندو اما در این میان ،وجود برخی روایات در جوامع روایی فریقین که جایگهاهی پسهتتهر بهه
زنان نسبت به مردان داده است ،چالشههای فراوانهی را موجهب شهده اسهت .روایهت « َلهو أم ُ
هرت
َ َ ُ َ
ً َ ُ َ
ُ
سجد َلزوجها» ،یکی از همهین روایهات اسهت کهه باعهث
لمرت المرأة أن ت
سجد لحد
أحدا أن ی
طرح برخی پرسشها و پاسخ ها در صفحات اینترنتی و فضای مجازی شده است .بهر مبنهای
همههین دغدغههه ،ایههن نوشههتار بههرای نخسههتینبار بهها اسههتفاده از رویهههای نههوین مههتنپژوهههی ،بههه

مطالعه سه الیه :زبانی ،ادبی و فرهنگی این روایت پرداختهه و جههات ضهع

تبیین نموده است.

هر یها از آنهها را

بههر ایههن اس ههاس ،انتسههاب ای ههن حههدیث ب ههه پیههامبر ا ک ههر (م) ،امکههان مقایس ههه الیههه ز ب ههانی

آن بهها ز بههان قههرآن کههریم را کههه بهتههرین منبههع زبانشههناختی بههرای ز بههان عر بههی عصههر نههزول اسههت،
ف ههراهم س ههاخت .اس ههتخدا زوج واژ گ ههانی «إم ههرأة /زوج» ک ههه در ای ههن روای ههت انج هها گرفت ههه ،ب هها

چهههار زوج واژ گ ههانی« :بع ههل /إم ههرأة»« ،زوج /زوج»« ،رج ههل /إم ههرأة» و «ذک ههر /أنث ههی» ک ههه در ق ههرآن
کههریم م ههورد اسههتفاده ق ههرار گرفتهههان ههد ،هم ههاهنگی نداشههته ،حکای ههت از وجههود ض ههع

در الی ههه

ُ
 .48جهت مشاهده اطالعات درباره رابطه محدثان و ق ّصام ،ر« :،.نقش قصهپردازان در تاریخ اسال » ،م .137 _ 134

97

علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره دوم

زبانی این حدیث دارد.

مطالعههه الیههه فرهنگههی ایههن حههدیث نیههه داللههت بههر تأثیر پههذیری ایههن روایههت از گفتمههانهههای

جاهلی عرب در حهوزه خهانواده دارد .عهرب جهاهلی بها صهورتبندی معنهای «شهوهر» در قالهب

«بعل» که پیش از این در افاده معنای «خداوندگار» مورد استفاده قرار میگرفته ،در پی اسهتقرار

گفتمان شوهرمحوری در خانهه قهد برداشهته اسهت .ایهن در حهالی اسهت کهه گفتمهان قرآنهی بها

تقو ی ههت زوج واژ گ ههانی «زوج /زوج» ک ههه بی ههانگر رابط ههه مق ههارنتی می ههان ش ههوهر و همس ههر اس ههت ،در
مسیری متفاوت از فرهنگ جاهلی حرکت کرده است.

مطالعه الیه ادبی این حدیث نیه با مقایسه نسخه های گوناگون آن در جوامع روایهی فهریقین

سهامان یافتهه اسهت .وجهود تعارضههها و تناقض ههای فهراوان میهان ایههن روایهات کهه حتهی اجههازه

جمع تبرعی میان آنها را نیه نمیدهد ،بیانگر عد وجود استحکا متنی در این روایات است.
همچنههین ،اشههتمال ایههن ر وایههات بههر وقههایعی کههه بههه دور از حقیقههت تههاریخی هسههتند نیههه امکههان
صدور از مصدر نبوی(م) را دچار خدشه میسازد.
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