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معصومه ریعان
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چکیده

أمورقه یکی از شخصیتهای مهورد اسهتناد در احکهام فقههی جهواز امامهت زنهان اسهت کهه
بسیار مورد توجه منابع اهل سنت بوده و در تأیید روایات نماز جماعت امهاتالمهؤمنین،
عایشه و أمسلمه به عنوان شاهد مورد استناد قرار مهیگیهرد .در ایهن روایهت ،پیهامبر

بهه

امورقه لقب شهیده داده و به او اجهازه مهیدههد تها بهرای اههل خانهه خهود امامهت کنهد .وی
همچنین به عنوان جامع قرآن شناخته شده است .راوی این روایت فقط ولید بن ُجمیهع

است که آن را با واسطههای مجهول نقل کرده و در آن داستانپردازی در باره زندگی و مرگ

این زن صحابی را بهه کمهال رسهانده اسهت .در مهتن ایهن روایهت ،اضهطراب و مخالفهت بها
گههزارشهههای تههاریخی و در سههند آن ،راویههان ناشههناخته و ضههعی  ،روایههت را از ی ه

سههند

قطعی روایی تنزل داده و احتمال جعهل آن را بسهیار افهزوده اسهت .در ایهن مقالهه بهر اسهاس

ترسههیم بصههری شههبکه اسههناد و تحلیههل مههتن و اسههناد روایههت ،تههاریخ ظهههور ایههن روایههت و
شخصههیت خیههالی آن را در ربههع سههوم قههرن دوم هجههری کههه فقههها بههه مسههتندی بههرای حکههم

شرعی جواز امامت زنان نیازمند بودهاند ،پیشبینی نمودهایم.
کلیدواژهها أمورقه ،ولید بن ُجمیع ،شبکه اسناد ،تحلیل متن و اسناد.
مقدمه

در منههابع روایههی اهههل سههنت ،در احادیههث مر بههوط بههه نمههاز زنههان ،بههه گسههتردگی ،از امامههت

«عایشههه» 2و «أمسههلمه» 3در جماعههات نههام بههردهانههد کههه نمازهههای واجههب و مسههتحب را در مههاه
 .1استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان (.)masoumehrayaan@yahoo.com
 .2المصههن (عبههدالرزا ) ،ج ،3ص141؛ المصههن (ابههن ابههی شههیبه) ،ج ،1ص536؛ العلههل و معرفههة الرجههال ،ج ،2ص552؛
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رمضهان بر پهها مههینمههودهانههد .عهالوه بههر ایههن دو ،از زنههان دیگههری همچهون سههعدة دختههر قمامههة _ کههه
پیامبر

را درک کرده است -4و نیز کنیز عبهداهلل بهن عمهر 5و کنیهز علهی بهن حسهین 6،بهه عنهوان

پیشنماز زنان نام برده شده است .برداشت فقهی از این روایات گرچه بیشتر جواز امامت زنهان
ا
در نمههاز و جایگههاه ایسههتادن وی اسههت ،امهها ظههاهرا در جههواز ایههن حکههم کههافی نبههوده و لههذا برخههی از
فقیهههان بههه روایههت دیگههری ّ
متمسه شههدهانههد تهها ایههن حکههم فقهههی را بسههط نماینههد .ایههن احکههام
در بههاره اذان ،اقامههه و نمههازگزاردن اسههت .ایههن روایههت ،گههزارش مههیکنههد «أمورقههه» یکههی از زنههان
صحابی است که به صراحت ،اعالم میکند که پیامبر

به او فرموده است نمهاز جماعهت را

بهرای اههل خانهههاش بر پها دارد 7.او _ کهه شهههرت بهه شهههیده یافتهه و از جامعهان قههرآن شهمرده شههده

است  8-از مصادی قطعی امامت زنان در جماعات است .کتب رجهالی وی را دختهر عبهداهلل

بن حارث بن عویمر انصاری دانستهاند که گاه با نام دختر نوفهل نیهز شهناخته مهیشهود 9.در ایهن

مقاله با استفاده توأمان از روش تاریخگذاری 10اسناد و متن این روایت را مورد تحلیهل سهندی و
متنی قرار میدهیم 11و تاریخ پیدایش این روایت را پیشبینی مینماییم.
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12

السنن (دارقطنی) ،ج388 ،1؛ المستدرک ،ج ،1ص203؛ المحلی ،ج ،4ص219؛ السنن الکبهری (بیهقهی) ،ج ،1ص 446و
ج ،3ص.131
 .3المصههن (عبههدالرزا ) ،ج ،3ص141؛ المصههن (ابههن ابههی شههیبه) ،ج ،1ص536؛ العلههل و معرفههة الرجههال ،ج ،2ص552؛
السهههنن (دارقطن ههی) ،ج ،1ص388؛ المسهههتدرک ،ج ،1ص203؛ المحلهههی ،ج ،4ص219؛ السهههنن الکبهههری (بیهقهههی) ،ج،3
ص 131و ج ،1ص.446
 .4االستیعاب ،ج ،4ص.1860
 .5المحلی ،ج ،4ص.219
 .6معرفة السنن و اْلثار ،ج ،2ص.509
 .7سنن ابیداود ،ج ،1ص142؛ صحیح ابنخزیمة ،ج ،3ص89؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،3ص.131
 .8مسند أحمد ،ج ،3ص405؛ مسند ابنراهویه ،ج ،5ص235؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،3ص.130-30
 .9االستیعاب ،ج ،4ص.1965
 . 10مستشههرقان تعیههین تقریبههی زمههان ،مکههان ،پدیههد آورنههده و سههیر تغییههرات یههه روایههت در بسههتر تههاریخ را تههاریخگهههذاری
()Datingمیگویند (درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر ،ص .)104اسهتفاده از ایهن روش در برخهی مقهاالت همهین
فصلنامه انجام یافته و در سالهای اخیر در حال رشهد و توسهعه بهوده اسهت( .ر.ک :علهوم حهدیث ،شهماره74؛ 77؛ 81؛
 82و نیز دو فصلنامه حدیث پژوهی ،سال هفتم ،ش1394 ،4و .)...
 . 11نویسنده در تحلیل این روایت کوشیده است از روش مستشرقان در پیدایش تاریخ روایت استفاده نماید؛ در عین حال
از سنت حدیثپژو هی محققان مسلمان نیز بهره برده و با تحلیلی توأمان به شناخت این روایت میپردازد .از این رو ،در
بررسی سندی این روایت توجه به مباحث رجالی نیز توأم با روش تحلیل متن مورد استفاده در بازیابی منشأ روایت قهرار
گرفته است.
ا
 .12این مقاله در پی تحلیهل حکهم فقههی امامهت زنهان نبهوده و صهرفا در خصهوص روایهت مهورد اسهتناد ایهن حکهم نگهارش
گردیده است.

روایهت امورقهه در نمهاز جماعههت زنهان آمهده اسههت و حکهم فقههی جههواز امامهت زنهان را قطعههی

کههرده اسههت .دیههدگاههههای فقههها در امامههت زنههان یکسههان نیسههت .مالکیههه در عههدم جههواز امامههت

زنان13،حنفیه در کراهت در نماز واجب و جواز در نماز نافله14،و شیعه 15،شهافعیه 16،حنابلهه،

17

اوزاعیه ه ههه 18،ظاهر یه ه ههه 19و زیدیه ه ههه 20،در جه ه ههواز امامه ه ههت زنه ه ههان هه ه ههم نظه ه ههر هسه ه ههتند .روایه ه ههات
امامت زنان در شیعه از امام صاد
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پیشینه روایت ام ورقة در منابع روایی

است 21و در روایات اهل سهنت ،بیشهتر بهه امامهت نمهاز

عایشه و أمسلمه به عنوان مصدا ایهن حکهم اسهتناد گردیهده ،امها ایهن مصهادی کهافی نبهوده و
نیازمند مدارک بیشتری برای احکام فرعیتر امامت زنان بودهاند و لهذا روایتهی بها عنهوان امامهت

نماز أمورقه _ که ی

زن صحابی بوده است _ مورد استناد ایشان قرار گرفته است.

متن روایت أمورقة

یه

احمد بن حنبل _ که از ّاولهین جامعهان روایهت أمورقهه اسهت _ در مسهند خهود ،دو روایهت را بها

سهند ذکهر کهرده اسههت کهه در مهتن اول شهر حهال کلههی أمورقهه و در مهتن دوم بهه جهامع قههرآن

بودن أمورقه و امامت نماز وی پرداخته است و از آنجا که ایهن مهتن کامهلتهرین گهزارش از أمورقهه

در کتب روایی است ،هر دو روایت را از مسند احمد بن حنبل ذکر میکنیم.
روایت اول
پیامبر

أمورقه دختر عبداهلل بن حرث را در ههر جمعهه ز یهارت مهیکهرد .او در روز

بدر گفت :ای پیامبر خدا

 ،آیا به من اجازه میدهی همراه با تو به جنگ بیایم و

ا
« .13ال تهؤم المهرأة» و «ال تههؤم المهرأة احهدا فههی فهرض و ال نفهل» .المدونههة الکبهری ،ج ،1ص85؛ الثمهر الههدانی فهی تقریهب المعههانی،
ص184؛ الجامع الحکام القرآن (تفسیر القرطبی) ،ج ،1ص.)356
« .14ته ّ
هؤم ّ
هن فههی النفههل دون الفریضههة» .تکملههة البحههر الرائهه  ،ج ،1ص615؛ بههدائع الصههنائع فههی ترتیههب الشههرایع ،ج ،1ص157؛
الدانیة فی المسائل الثمانیة ،ج ،2ص.22
 .15النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،ص112؛ النهایة و نکتهها ،ج ،1ص344؛ المههذب ،ج ،1ص80؛ روض الجنهان فهی شهر ارشهاد
االذهان (ط ،) .ص367؛ مجمع الفائدة ،ج ،3ص 250و .264
 .16کتاب األم ،ج ،1ص.199
 .17الشر الکبیر ،ج ،2ص53؛ کشاف القنا  ،ج ،1ص.583
 .18المحلی ،ج ،4ص.219
 .19همان.
 .20مسند االمام زید ،ص126؛ االحکام فی الحالل و الحرام ،ج ،1ص104؛ شر األزهار ،ج ،1ص.283
 .21النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،ص112؛ تذکرة الفقهاء ،ج ،4ص237؛ ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ،ج ،4ص.375
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مریضان و مجروحان را درمان کنم ،شاید خداوند بهه مهن شههادت ارزانهی فرمایهد؟
ّ
پیههامبر بههه او فرمههود :در خانههه بمههان ،خداونههد عه ّهز و جههل شهههادت را بههه تههو هدیههه
میدهد .امورقه کنیز و غالمی داشت که مقرر نموده بود بعد از مرگ وی آزاد گردند؛
امهها چههون عمههرش طههوالنی شههد ،آن دو او را در پارچهههای پیچیدنههد ،خفههه کردنههد و
گریختند .این سخن بهه عمهر رسهید ،او در میهان مهردم بههپاخاسهت و گفهت :رسهول

خدا

أمورقه را زیارت میکرد و میگفت :به زیارت شهیده بهرویم و حهال ،فهالن

کنیز و فالن غالم او را کشته و گریختهاند .هیچکس به این دو پناه ندههد و ههر کهس

آنان را یافت ،نزد من آورد .پس از دستگیری هر دو را نزد وی بردند و عمر آن دو را به
22
صلیب کشید و ایشان از ّاولین صلیب شدگان در اسالم بودند.
روایت دوم
بههه او دسههتور داده بههود کههه بههرای اهههل

أمورقههه قههرآن را جمههعآوری نمههود و پیههامبر
ّ
خانهاش امامت کند .او مؤذنی داشت و برای اهل خانهاش امامت نماز میکرد.

23

کلیه جامعان حدیث أمورقه در این روایت به امامت نماز او پرداختهاند ،ولی برخی عالوه بر

آن ،به شر حال او _ که در روایت اول احمد بیان شهد _ نیهز اشهاره کهردهانهد .در ایهن میهان ،فقهط

ابوبکر بن ابیشیبه 24و دارقطنی 25بها همهین اسهناد بهه شهر حهال او پرداختهه ،ولهی امامهت نمهاز
وی را نقل نکردهاند.
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 .22مسند أحمد ،ج ،6ص.405
 .23همان.
 .24المصن (عبدالرزا ) ،ج ،7ص 728و ج ،8ص.339
 .25السنن ،ج ،3ص.90
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بررسی سند روایت أمورقه بر مبنای ترسیم شبکه اسناد
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تحلیل شبکه اسناد روایت امامت نماز أمورقه

ایهن روایههت تهها ولیههد بهن جمیههع ،دارای سههندی منفههرد اسههت .ولیهد بههن جمیههع حلقههه مشههترک

اصهلی 26و ابهونعیم حلقهه مشهترک فرعهی 27در اسهناد احمهد ،طبرانهی و بیهقهی ،و وکیهع بهن جههرا

108

 .26حلقه مشترک ( )common linkراویای است که حدیثی را که از یه مرجهع شهنیده و بهرای تعهدادی از شهاگردان نقهل
میکند و بیشتر آنان نیز به نوبه خود برای دو یها چنهد شهاگرد خهویش روایهت مهیکننهد .بهه عبهارت دیگهر ،حلقهه مشهترک،
کهنترین راوی شبکه است که حدیث را برای بیش از ی شهاگرد روایهت مهیکنهد .یها بهه تعبیهری دیگهر ،نخسهتینجها از
شبکه اسناد است که همچون چتر باز شده است .وجود راویان مشترک ما را قادر میسازد تا برای روایات و آرای مندرج
در روایت ،تاریخی قطعی تعیین کنیم (تاریخگذاری حدیث روشها و نمونهها ،ص.)43
ّ
 .27وقتی شاگردان ادعایی حلقه مشترک اصلی ،خود بیش از ی شاگرد داشته باشند ،آن را حلقه مشترک فرعی ( partial
 )common linkمیگویند .به عبارت دیگر ،راویانی که از حلقهمشترک یا هر مجموعه دیگری از راویان از ی نسل پهس



کتب روائی آمده است که در سه نمودار ترسیم گردیده است:
نمودار «الف»

سند ابیداود (م 28،) 275مورد توجه راو یهان بیشهتری قهرار دارد .سهند ابهن اثیهر (م) 630
ا
مرفوعهها گههر چههه از ولیههد بههن جمیههع اسههت ،ولههی قبههل از وی ،از عبههدالرحمن بههن خههالد ،از پههدرش،
29

یعنی خالد نقل شده است که آن نیهز بهه دو شهکل متفهاوت آمهده اسهت .در یه
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حلقه مشترک فرعی روایت ابیداود سجستانی و ابیالجارود است .این روایت به سه شهکل در

مضهمون خهالد

خههود گههزارشگههر روایههت أمورقههه اسههت و در مضههمون دیگههر ،خههالد از أمورقههه ایههن حکایههت را نقههل
ا
میکند که قطعا این سند دچار خلط شده است.
از طهرف چهپ نمهودار اله  ،دارقطنهی(م ) 385روایهت منفهردی دارد کهه بهه وضهو بها سهایر

روایات قبل از حلقه مشترک اصلی متفهاوت اسهت 30.در ایهن روایهت ،ولیهد از مهادرش از أمورقهه

روایههت مههیکنههد ،در حههالی کههه در هههیچی ه

از روایههات سههخنی از مههادر ولیههد نرسههیده و همگههی از

مادربزرگ او نام بردهاند .بنابراین طری دارقطنی نیز دچار خلط شده است .او در این روایت بهه

اجازه پیامبر

در مورد امامت نماز أمورقه به صراحت اشاره کرده است.

نمودار «ب»

در این نمودار _ که طری گستردهتهری از حلقهه مشهترک اصهلی ولیهد پدیهد آمهده اسهت _ ولیهد

بهن عبههداهلل بههن جمیهع از مههادربزرگش ایههن روایههت را نقهل مههیکنههد و چنههانکهه مشههاهده مههیشههود،

حلقههه مشههترک فرعههی آن ابههونعیم بهها گسههتردگی بیشههتری روایههت را بههرای نسههل جههوان بعههد از خههود
روایههت کههرده اس ههت .در ایههن نم ههودار سههند احم ههد (م 31،) 241طبرانههی (م 32،) 360و بیهق ههی

(م ) 458بهها دو طر یه  33،از اسههناد بههارز نمودارنههد .احمههد روایههت را از حلقههه مشههترک ولیههد بهها دو
طری عبدالرحمن بن خالد و مهادربزرگ ولیهد نقهل مهیکنهد ،ولهی ّ
بقیهه از عبهدالرحمن بهن خهالد
از حلقهه مشههترک ،حهدیث شههنیده و آن را بههرای دو یها چنههد نفههر از شهاگردان خههود نقهل مههیکننههد« ،حلقهه مشههترک فرعههی»
خوانده میشوند (حدیث اسالمی خاستگاهها و سیر تطور ،ص.)316
 .28سنن ابیداود ،ج ،1ص.142
 .29أسد الغابة فی معرفة الصحابه ،ج ،2ص.119
 .30السنن (دارقطنی) ،ج ،1ص.284
 .31مسند أحمد ،ج ،6ص.405
 .32المعجم الکبیر ،ج ،25ص.135
 .33السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،3ص130؛ معرفة السنن و اْلثار ،ج ،2ص.509
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نامی نبردهاند.

بخههاری (م ) 256روایههت را در التههاریخ الصههغیر آورده اسههت و ایههن بههدان جهههت اسههت کههه
34

طب موازین خود آن را صهحیح نمهیدانسهته تها در کتهاب الصهحیح خهود وارد کنهد .او بهه جههت

بررسی احوال ابونعیم به این روایت استناد کرده است.

ابنجوزی (م ) 597نیز از طری حلقه مشترک فرعی ابهونعیم ذیهل حهوادث دوران خالفهت

عمر بن خطاب آن را در مبحث تاریخی کتاب المنتظم فهی تهاریخ االمهم و الملهوک 35گنجانیهده

از اسههناد وجههود ن ههدارد .او

اسههت .امهها در سههند ابههنجههوزی ز یههادتی وج ههود دارد کههه در هههیچیهه
ّ
ّ
ّ
مههیگو یههد« :حههدثنا الولیههد بههن جمیههع قههال حههدثتنی جههدتی عههن ّامههها أمورقههة  .»....بهها ایههن بیههان

أمورقه از اجداد مادری أمولید فرض شده است؛ در حالی که این ادعها در کتهب رجهالی نیامهده
است و اگر اشتباه چاپی نباشد ،از اشتباهات ابنجوزی محسوب میگردد.
نمودار «ج»

در ای ههن نم ههودار ،حلق ههه مش ههترک اص ههلی ولی ههد ب ههن عب ههداهلل ب ههن جمی ههع روای ههت را از دو طر یه ه
ا
عبدالرحمن بن خالد و مادر بزرگ خودش ،توأما نقل میکند و همه منابع ،این دو راوی را با ههم

ذکر نمودهاند؛ عالوه بر آن که بیشتر جامعان حدیث به نام مادربزرگ او با اسم لیلی بنت ماله

اشاره کردهاند .در این نمودار حلقههای مشترک فرعی ،وکیع بن جرا در سهمت چهپ نمهودار و

عبداهلل بن داود خریبی در سمت راست نمودار است.

در ایههن نمههودار ،ابههیداود (م ) 275از عثمههان بههن ابههی شههیبه 36،و ابههیالجههارود (م ) 308از

محمههد بههن اسههماعیل األحمسههی 37،هههر دو از حلقههه مشههترک وکیههع روایههت امامههت أمورقهه را نقههل

کهردهانههد ،ولهی ضههحاک (م 38) 287و طبرانهی (م 39،) 360از طر یه ابهیبکههر بهن ابههی شههیبه از
وکیع روایت کردهاند؛ در حالی که ابوبکر بهن ابهی شهیبه (م )235بها وجهود گهزارش ّ
مفصهل خهود از
شر حال أمورقه در درخواست از پیامبر

مبنهی بهر شهرکت در جنهگ و طلهب شههادت و نیهز

حادثههه کشههته شههدن او توسههط غههالم و کنیههزش ،سههخنی از امامههت نمههاز أمورقههه گههزارش نکههرده
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 .34التاریخ الصغیر ،ج ،1ص.70
 .35ج ،4ص.305
 .36سنن ابیداود ،ج ،1ص.142
 .37المنتقی من السنن المسندة عن رسول اهلل
 .38اْلحاد و المثانی ،ج ،6ص.140
 .39المعجم الکبیر ،ج ،25ص.135

 ،ص.91

(م ) 360در کنار روایت ابوبکر بن ابی شیبه ،به طور ناهماهنگی از امامت نماز او یاد کهردهانهد.
ضحاک در این مورد مینویسد:

از پیامبر اجازه گرفت در خانهاش مسجدی بسازد و پیامبر

جایگاهی بسازد و در آن نماز گزارد.

به او اجازه فرمود که

41

أم ورقه صحابیه؛ واقعیت یا خیال

است 40.گر چه راوی او در همان روایهت وکیهع از ولیهد اسهت ،امها ضهحاک (م ) 287و طبرانهی

در حالی که طبرانی مینویسد:
پیامبر خدا

به او امر فرمود برای اهل خانهاش امامت کنهد و او مهؤذنی داشهت و

برای اهالی خانه خود امامت میکرد.

42

امها در طههرف راسههت نمههودار ابهنخزیمههه (م 43،) 311حهها کم نیشههابوری (م 44) 405و بیهقههی

(م ) 458از طری راویان حا کم 45،روایت امامت أمورقه را از حلقه مشهترک فرعهی عبهداهلل بهن

داود خریبی آوردهاند.
ّ
حا کم بعد از ذکهر ایهن روایهت ،احتجهاج مسهلم بهه ولیهد بهن جمیهع را سهنتی غر یهب دانسهته و

روایت را در این باب مفرد و بدون شاهد میداند 46.سند ابنخزیمه نیز دارای ز یهادت اسهت کهه

در هیچی

از اسناد این زیادت وجود ندارد .او بعد از حلقه مشترک ولید میگوید« :عهن الولیهد

بههن جمیههع ،عههن لیلههی بنههت مال ه  ،عههن أبیههها و عههن عبههدالرحمن بههن خههالد ،عههن أمورقههة .» ...
ا
ا
بنابراین مال _ که احیانا پهدر لیلهی اسهت _ نیهز در ایهن سهند اضهافه شهده اسهت کهه احتمهاال از
اشتباهات ابنخزیمه بوده است.

این روایهت در کنهز العمهال از دو حلقهه مشهترک عبهدالرحمن بهن خهالد و ابهونعیم مهورد پهذیرش
بها

قرار گرفته است 47.بیهقی این روایت را از سه طری و پس از وی ابیالجارود و طبرانی هر ی
دو طری بیشترین نقل را نمهودهانهد و ّ
بقیهه دارای طر یه منفهرد هسهتند .البهانی ،حهدیثشهناس

 .40المصن (ابن ابی شیبه) ،ج ،7ص 728و ج ،8ص( .339ما در این بررسی دو روایت ابوبکر ابنابیشیبه و دارقطنهی
را که در خصوص امامت نماز او روایتی نکردهاند ،از نمودار نهایی حذف کردهایم).
ا ّ
ا
َ
« .41استأذنت ّ
النبی فی أن تبنی مسجدا فی دارها فأذن لها أن تبنی موضعا تصلی فیه».
ّ
تؤم أهل دارها و کان لها مؤذن و کانت ّ
« .42و کان رسول اهلل أمرها أن ّ
تؤم أهل دارها».
 .43صحیح ابن خزیمة ،ج ،3ص.89
 .44المستدرک ،ج ،1ص.203
 .45السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،1ص 406و ج ،3ص.130
 .46المستدرک ،ج ،1ص.203
 .47کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال ،ج ،8ص.306
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معاصههر اهههل سههنت ،از ایههن مجموعههه دوازدهگانههه روایههت أمورقههه را فقههط از ایههن اسههناد پذیرفتههه

اسههت :احمههد ،ابههیداود ،دارقطنههی ،ابههیالجههارود ،حهها کم ،ابوالقاسههم الح هامض در المنتقههی مههن

حهدیث و ابههوعلی الصههواف 48.البهانی خههود بهها بررسهیهههای اسههناد روایهت ،ایههن حههدیث را حسههن

دانسته است.

49

تحلیل متن و اسناد روایت أمورقه

در ایهن روایههت ،ولیههد بههن عبهداهلل بههن جمیههع بههه نقههل از دو نفهر ،یعنههی عبههدالرحمن بههن خههالد و
ا
مادربزرگ خود _ که در برخی روایات لیلی بنت مال نامیده شهده اسهت _ توأمها روایهت أمورقهه
را نقهل مهیکننههد .ایهن روایهت در طبقههه اول راو یهان در جوامهع یههاد شهده دارای تش ّهتت و اضههطراب

بوده و بدینگونه آمده است.

 -ولید به نقل از عبدالرحمن بن خالد و مادربزرگش از أمورقه

 ولید به نقل از عبدالرحمن بن خالد از پدرش خالد از أمورقه ولید به نقل از مادربزرگش از مادر مادربزرگش از أمورقه -ولید به نقل از مادربزرگش به نام لیلی بنت مال

از أمورقه

 -ولید به نقل از مادربزرگش از پدر مادربزرگش مال

از أمورقه

 -ولید به نقل از مادربزرگش از مادرش أمورقه

به برخی از این تشتتها در کتب روائی و رجالی نیز توجه شده است.

50

در ایههن روایههت گههر چههه نحههوه ورود ولیههد _ کههه حلقههه مشههترک اصههلی روایههت اسههت _ بیههانی
گزارشگونه و ّ
قصهپردازانه دارد ،اما خود او میگوید روایتش را از خود أمورقه نقل میکند .به نظهر

میرسد این روایت درباره أمورقهه اسهت و نهه نقهل مسهتقیم از او و مهادربزرگ ولیهد و عبهدالرحمان
بن خالد ،ناقالن اصلی آن هستند؛ زیرا از آغاز تا انجام این روایهت بها توجهه بهه محتهوای ّ
مفصهل
ا
آن و وجود ضمایر غایب در متن روایت ،قطعا از زبان خود أمورقه نیست.
بخاری در سند خود ،ذیل شهر حهال ابهونعیم ،ایهن روایهت را از ماله

که توسط لیلی بنت مال
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به ولید بن جمیهع رسهیده اسهت 51.ابهن ابهی حهاتم رازی (م) 327

 .48ارواء الغلیل ،ج ،2ص.255
 .49همان( .الزم به ذکر است که دو مورد اخیر البانی ،در بررسیهای اینجانب یافت نشد).
 .50تهههذیب التهههذیب ،ج ،12ص241؛ تهههذیب الکمههال ،ج ،35ص390؛ خالصههة التهههذیب تهههذیب الکمههال فههی اسههماء الرجههال،
ص 65در پاورقی.
 .51التاریخ الکبیر ،ج ،7ص.309

اسههت 52.مههزی (م ) 742رجههالی قههرن هشههتم در ایههن مههورد آورده اسههت کههه ولیههد خههود مههیگو یههد
مادربزرگم لیلی بنت مال

در اسناد این روایت ،مال

اما لیلی بنت مال

این سخنان را در مورد أمورقه به یاد میآورد.

53

شناسایی شده و ابنحبان (م ) 354او را توثی کرده اسهت،

را کسی شناسایی نکرده و مجهول است.

54

أم ورقه صحابیه؛ واقعیت یا خیال

روایات لیلی بنت مال

را از پدرش مال

میداند و مهیگو یهد ماله

از أمورقهه روایهت مهیکهرده

55

در مورد عبدالرحمن بن خالد نیز گفته شده است کهه از صهحابه بهوده و تنهها از أمورقهه روایهت

کرده است 56.اما ذهبی (م ) 748در ایهن مهورد ههم تشهکی

کهرده و مهیگو یهد ممکهن اسهت از

پسههر أمورقههه از أمورقههه روایههت کههرده باشههد 57و ادامههه مههیدهههد صههحیحتههر آن اسههت کههه گفتههه شههود

عبدالرحمن از پدرش خالد از أمورقه نقل کرده است.

58

در صههحابی بههودن یهها تههابعی بههودن عبههدالرحمن نیههز اخههتالف اسههت .ابههنحجههر (م) 852
ا
مههیگو یههد بخههاری او را صههحابی و دیگههران او را تههابعی مههیداننههد 59.و احتمههاال بههین او و أمورقههه
ا
واسههطهای بههوده اسههت 60.در عههین حههال ،ابههنحجههر او را مجهههول الحههال مههیدانههد 61.و اساسهها

ابنحجر این روایت را به دلیل مجههول بهودن عبهدالرحمن بهن خهالد ،روایتهی قهوی نمهیدانهد 62و
روایت او را موقوف دانسته است.

63

عبدالرحمن بن خالد در سلسهله اسهناد روایهت وص ّهیت ثقلهین حضهور دارد و بهه همهین دلیهل

مههورد توجههه منههابع شههیعی قههرار گرفتههه اسههت؛ 64امهها در عههین حههال ،در کتههب رجههالی شههیعه نیههز

ناشناخته است.

65

 .52الجر و التعدیل ،ج ،8ص.218
 .53تهذیب الکمال ،ج ،35ص.390
 .54الثقات ،ج ،5ص.389
 .55ارواء الغلیل ،ج ،2ص.256
 .56الکاش فی معرفة من له روایة فی کتب الستة ،ج ،2ص528؛ تهذیب الکمال ،ج ،17ص.82
 .57همان.
 .58تهذیب التهذیب ،ج ،12ص.430
 .59االصابة فی تمییز الصحابة ،ج ،5ص.174
 .60همان ،ج ،8ص.489
 .61تقریب التهذیب ،ج ،1ص568؛ تهذیب التهذیب ،ج ،6ص.153
 .62تلخیص الحبر ،ج ،4ص.289
 .63االصابة ،ج ،2ص.287
 .64موسوعة شهادة المعصومین ،ص.69
 .65مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج ،4ص.395
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البانی میگوید« :عبدالرحمن بن خالد مجهول الحال است؛ گر چهه طبه قاعهده ابهنحبهان

از ثقات شمرده شهده ،ولهی روایهت او بهه دلیهل وجهود لیلهی بنهت ماله

البانی خود لیلی را نیز مجهول دانسته است.
ابهنحبههان ،ماله

تقو یهت مهیشهود» 66.امها

67

پههدر لیلهی را نیههز در زمهره ثقههات خهود آورده اسههت؛ امها ابههنحجهر مههیگو یههد
68

لیلی را نیز نمیشناسد 69.و زیلعی (م ) 762در خاتمه کهالم آنهها از قهول ابهنالقطهان ،ههم ولیهد

بن جمیع و هم عبدالرحمن بن خالد را مجهول شمرده است.

70

در معرفی خهود أمورقهه نیهز در کتهب رجهالی ،جهز اسهتناد بهه ایهن روایهت ههیچ گزارشهی نیامهده

است 71.نزد شیعه نیز جز با این حدیث شناخته شده نیست 72.برخهی ههم نسهب او را نهامعلوم

مههیداننههد 73.امهها حلقههه مشههترک سههند روایههت أمورقههه ،ولیههد بههن جمیههع بههر خههالف قههول زیلعههی

شههناخته شههده اسههت .ابههنحجههر مههیگو یههد« :نههام کامههل او الولیههد بههن عبههداهلل بههن جمیههع الزهههری

المکی الکوفی است که گاه به جدش منسوب میشهود» 74.سهلیمان بهن اشهعث سجسهتانی او
را با عبارت «لیس به بأس» یاد کرده است.

75

ابنمعین 76،عجلی ،ابنحبان و ابنسعد او را ثقه دانسته و ابوحاتم نیهز او را صهالح الحهدیث

میداند 77 .احمد و ابوزرعه نیز در مورد او عبارت «لیس به بأس» را بهکار بردهانهد؛ امها یحیهی بهن
ا
سهعید کههال از او روایههت نمهیکههرده و عقیلههی روایهتش را مضههطرب دانسههته و حها کم مههیگو یههد کههاش
مسلم از او روایت نمیکرد 78.در ادامه ،ابن حجر به نقل از ابن حبان آورده است که ابهن حبهان او

را جر کرده و احتجاج به روایت او را باطل میداند.
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 .66ارواء الغلیل ،ج ،2ص.255
 .67همان ،ج ،2ص.256
 .68الثقات ،ج ،5ص.389
 .69تقریب التقریب ،ج ،2ص.682
 .70نصب الرایة ،ج ،2ص.38
 .71الطبقات الکبری ،ج ،8ص457؛ اسد الغابه ،ج ،5ص489؛ تهذیب التهذیب ،5 ،ص674؛ المنتظم ،ج ،4ص.305
 .72قاموس الرجال ،ج ،12ص222؛ مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج ،8ص.560
 .73الطبقات القراء ،ص.641
 .74تهذیب التهذیب ،ج ،11ص.122
 .75سؤاالت اْلجری البی داود ،ج ،1ص.155
 .76تاریخ ابن معین الدارمی ،ص.222
 .77تهذیب التهذیب ،ج ،11ص.122
 .78همان.
 .79همان.

مینویسد که او شیخی از اهالی کوفه است که از عبدالرحمن بن خالد و کوفیین روایت میکرده
است و ادامه میدهد« :کان ممهن ینفهرد عهن االثبهات بمها الیشهبه حهدیث ّ
الثقهات ّ
فلمها فحهش

ذل
ی

منه بطل االحتجهاج بهه» 80.از وی در کتهب شهیعه نیهز فقهط نهام بهرده شهده اسهت 81 .ههیچ

از کتب رجالی از سالمرگ او ذکری نکهردهانهد ،ولهی از راو یهان وی ،وکیهع بهن جهرا متوفهای

أم ورقه صحابیه؛ واقعیت یا خیال

سههخن ابههنحجههر صههحیح اسههت؛ ز یههرا ابههنحبههان در کتههاب المجههروحین خههود ،در مههورد او

 82198و عبداهلل بن داود خریبی متوفای  83213میتوان دریافهت کهه وی متعله بهه اواسهط قهرن

دوم است.
ا
حلقه مشترک این روایت قطعها ولیهد بهن جمیهع اسهت و قهرار گهرفتن أمورقهه در جایگهاه حلقهه
مشترک پنهان کردن چهره ولید از این جایگاه است و لذا أمورقه ی حلقه مشترک برسهاخته
توسط خود ولید اسهت .بنهابراین روایهت أمورقهه نهه فقهط در امامهت او ،بلکهه در ّ
بقیهه شهر حهال

84

وی ،روایتی متعل به اواسط قرن دوم است که ولید بهن جمیهع آن را از افهراد ناشهناختهای چهون

عبههدالرحمن بههن خههالد و مههادربزرگ خههود نقههل کههرده اسههت و بهههنظههر مههیرسههد او توانسههته بهها ی ه
ّ
شخصیت خیالی به نام أمورقه در اسناد خود روایتی برساخته و برای او داستانی نقهل کنهد و بهه

عنوان زن صحابی صاحب نامی که مورد عنایت پیامبر

بوده و به شهادت نیز نایهل آمهده و

برای اهل خانه خود امامت میکرده است ،به جامعه قرن دومی ارائه نماید.
ا
بنابراین احتماال این روایت در اواسهط یها ر بهع سهوم قهرن دوم ظههور یافتهه و بهه عنهوان مصهدا

جواز امامت زنان ،بهکار رفته است.

بررسی متون روایات نماز عایشه ،أمسلمه و أمورقه

در مجموعه روایات امامت نماز جماعهت زنهان یه

اصهل کلهی فقههی کهه جهواز امامهت آنهان

اسهت مهورد قبهول کلیههه ایهن گهزارشهها اسههت .آنچهه بهه عنهوان مسههأله مهورد مناقشهه ایهن روایههات
 .80المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین ،ج ،3ص.78
 .81احادیث فدک فی مصادر الفریقین ،ص.80
 .82تهذیب الکمال ،ج ،30ص.484
 .83همان ،ج ،14ص.467
 .84حلقه مشترک برساخته در این مقاله به راویی گفته میشود که در شبکه اسناد در جایگاه حلقه مشترک است ،ولی در
تحلیل متن و اسناد روایت ،مشخص می شود راویان طبقه باالتر برای اعتبار بخشی به روایت خهود او را بههعنهوان شهیخ
خود نام میبرند .در واقع ،آنان بخشی از روایت را از او و ّ
بقیه روایت را از خود برساختهاند ،ولی همچنهان نهام او را بهرای
کل روایت خود به نام شهیخ حهدیث برمهیگزیننهد و تحهت آن نهام حلقهه مشهترکی پدیهد مهیآیهد کهه بها بررسهیههای دقیه
جعلی بودن آن قابل شناسایی است.
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است ،مکان ایستادن این امام در میان مأمومین است که متحد المضمون بر وسط ایستادن او

اشاره میکنند.

ّ
ّ
وسطهن» و در مصهدا
معهن فی الص » و «تقوم
در روایات عام و بدون مصدا « تقوم
ا
87
ّ
ّ
ّ
ّ
ایههن جماعههات در مههورد عایشههه «قامههت بیههنهن» و «فههأمتهن بیههنهن وسههطا» و در نمههاز أمسههلمه
85

86

عبارت «قامت بیننا» 88آمده است.
تفاوت بین روایات

روایات نماز أمورقه بهر سهه محهور اصهلی متمرکهز اسهت .1 :جهواز امامهت نمهاز زن (أمرهها و أذن

لها) .2 ،جواز امامت زن برای زنان (أن تؤم أهل دارها) .3 ،جواز امامت زن در نمهاز فریضهه (فهی

الفریضة).

مههورد فرعههی ایههن روایههت ،حضههور کسههی اسههت کههه بههرای أمورقههه أذان و إقامههه مههیگفتههه و او مههرد

است .به نظر میرسد در روایت أمورقه نیازمندی به مستمسکی که مجوز امامت زن بوده و ایهن
تجویز در خصهوص امامهت بهرای زنهان در نمازههای واجهب باشهد ،مشههودتر اسهت؛ ز یهرا در مهورد
زنهان پیههامبر

امامههت توجیهه پههذیر اسههت ،ولهی امامههت زنههان دیگهر نیازمنههد قاعههدهای فقهههی و

روایتی صریح است؛ گرچهه بهه مهوارد فرعهیتهری نیهز در امامهت زنهان نیهاز بهوده اسهت .البتهه همهه
ا
راویان روایت أمورقه ،بند سوم را ذکر نکردهاند ،ولی احتماال به قرینه بند دوم ،نمازههای فریضهه

نیههز مههورد نظههر ایشههان بههوده اسههت .آنچههه براسههتحکام محههور اول روایههت أمورقههه مههیافزایههد ،اجههازه
ا
پیامبر است و تمامی این روایات ابتدائا به دیدار پیامبر از او و اینکهه رسهول خهدا او
را به صفت شهیده مد فرموده و برخی بر جامع قرآن بودن وی نیز اشاره کردهاند و سپس موارد
ا
فقهی نماز او را طی همان روایت یها مسهتقال ذکهر نمهودهانهد 89.امها روایهات نمهاز عایشهه و أمسهلمه
مص ههدا در جایگ ههاه ایس ههتادن ام ههام جماع ههت اس ههت و چ ههون م ههردان در جل ههو صه ه

م ههأمومین

مهیایسهتند ،در نمهاز زنههان محهل قرارگیهری امههام زن در وسهط یها محهاذی زنههان گفتهه شهده اسههت.
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 .85المصن (عبدالرزا ) ،ج ،3ص141؛ المصن (ابن ابی شیبه) ،ج ،1ص536؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،3ص.131
 .86المصههن (عبههدالرزا ) ،ج ،2ص127و 174؛ المصههن (ابههن ابههی شههیبه) ،ج ،1ص252؛ السههنن الکبههری (بیهقههی) ،ج،1
ص.408
 .87المصهن (عبههدالرزا ) ،ج ،3ص141؛ المصههن (ابهن ابههی شههیبه) ،ج ،1ص536؛ العلهل احمههد بههن حنبههل ،ج ،2ص552
و...
 .88همانها؛ سنن الدارقطنی ،ج ،1ص 388و...
 .89ر.ک .بررسی متن روایت امورقه در این مقاله.

مصدا یابی برای آن احکام است .برخی از راویان به جهت تأ کید بر روایهات پیشهین در اجهازه

امامت زن و امامت در فرایض و مصادی همچون نماز ماه رمضان ،نماز عصر ،یا مغهرب ،نمهاز

عایشه و أمسلمه را بسط داده و این موارد را بر آن افزودهاند.

90

بیهقهی (م ) 458در ایههن میههان ،تنهها کسههی اسههت کهه روایههت او سههیر منطقهیتههری دارد .او بهها

أم ورقه صحابیه؛ واقعیت یا خیال

بنههابراین قابههل نتیجهههگیههری اسههت کههه روایههت أمورقههه بههیش از روایههات جههواز امامههت زن ،در پههی

اشههراف بههر منههابع پیشههینیان خههود ،ابتههدا روایههت أمورقههه را ذی هل اثبههات امامههة المههرأة در معرفههة
السنن 91آورده و سپس بر نماز أمسلمه و عایشه نیز تأ کید کرده است و سپس شواهد این س ّهنت
را از شهافعی و صههفوان بههن سههلیم ذکههر کههرده اسههت .آنگههاه از دیههدگاه خههود بهها تکیههه بههر قههول شههافعی

چنههین نتیجههه گرفتههه اسههت« :امامههت زن بههرای مههردان جههایز نیسههت؛ ز یههرا روایههات بههه زنههان اشههاره
نمودهانهد و س ّهنت آن بهوده کهه ایشهان بعهد از مهردان بایسهتند ،نهه قبهل از ایشهان و در نمهاز زنهان نیهز
جایز نیست امام زن جلو ایشان قرار بگیرد» 92.سپس وی در کتاب السنن الکبری عالوه بهر ذکهر
مصههادی ایههن سه ّهنت از أمسههلمه و عایشههه مههدارکی ارائههه مههیکنههد کههه وسههط ایشههان ایسههتادن در
نمازهای واجب را مورد تأیید قهرار مهیدههد .او همچنهین ذیهل حهدیث بسهیار ّ
مفصهلی از تمیمهة
ّ ا
مفصههال بحهث مهیکنهد 93.امها ابهنحهزم (م ) 456معاصههر
بنهت سهلمة در مهورد اوقهات نمهاز ههم

بیهقی صریحتر به جریان فقهی رایج تها عصهر خهود اشهاره مهیکنهد .او ابتهدا از قهول شهافعی بهه رد

دیههدگاه مخالفههان پرداختههه اسههت و جههواز امامههت زن را بهها دالیههل عقلههی و نقلههی مههورد بحههث قههرار
میدهد؛ 94و سپس ذیل مسأله  491تحت عنوان بسیار طوالنی « صالة المرأة ّ
بالنساء جائزة وال
یجوز أن ّ
تؤم ّ
الرجال وهو قول أبیحنیفة و الشافعی إال أن أباحنیفة کره ذل

الشههافعی بههل هههی السههنة و منههع ماله

و أجازه ذل

و قهال

مههن ذل ه » 95بحههث کههاملی کههرده و روایههات خههود را کههه بهها

مذهب شافعی متناسب است در این خصوص به عنوان شاهد نقل میکند.
ا
مهتن امامههت نمههاز أمورقههه نیهز در منههابع روایههی یکسههان نیسهت .ضههحاک اساسهها بههه امامههت او

اشههاره نکههرده اس ههت و فقههط دس ههتور پیههامبر

مبنههی ب ههر سههاخت نمازخان ههه بههرای او را گ ههزارش

 .90المصههن (ابههن ابههی شههیبه) ،ج ،1ص536؛ المصههن (عبههدالرزا ) ،ج ،3ص141؛ السههنن (دارقطنههی) ،ج ،1ص388؛
المحلی ،ج ،4ص.219
 .91ج ،2ص.410
 .92معرفة السنن ،ج ،2ص.509
 .93السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،3ص.131
 .94المحلی ،ج ،3ص.128
 .95همان ،ج ،4ص.219
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ّ
مؤذن برای وی همه متون تأ کیدی ندارند 97.در حالی که ّ
بقیه
میکند 96.همچنین در انتخاب
ّ
متههون انتخههاب مههؤذن مههرد را آوردهانههد .در عههین حههال ،برخههی متههون بههر پیههر بههودن او نیههز تأ کیههد

کردهاند 98.در اینکه این نماز برای اهل خانه بوده ،همه متون یکسهانند ،امها برخهی بهه قیهد «فهی

الفرائض» توجه بیشتری کردهانهد 99.بنهابراین در مهتن روایهت أمورقهه قهبض و بسهط ز یهادی وجهود

دارد و اینکه او در این روایت به عنوان جامع قرآن معرفی شده ،مورد استقبال تفاسهیر و عالمهان
علوم قرآنی نیز قرار گرفته است.

100

عههالوه بههر ضههع ها ی س ا ی ایهن روایات ،ما

روایات داس ا پردازانا بااهد و با داد ه ا ی

تا ا ر یخی مط بق اات ن ههدارد .در م ههتن اول روای ههت احم ههد 101ک ههه در ابت ههدای مقال ههه آم ههد ،أمورق ههه از

پیامبر درخواست میکند که در جنگ بهدر حضهور یافتهه و مریضهان را مهداوا کنهد .ایهن مهتن
ا
آشکارا با متون تاریخی در تناقض است؛ زیرا برنامهریزی پیامبر در بهدر اساسها بهرای جنهگ

نبههوده اسههت و خههروج آنههان از مدینههه بههه قصههد کههاروان ابوسههفیان بههوده و اتفهها جنههگ خههارج از
ّ
ذهنیت همه مسلمانان بود 102.اما بعدها در جنگهای رسهمی ماننهد احهد و خنهد  ،زنهان نیهز

در جنهگهها جهههت مهداوا ،تهدارکات و پشههتیبانی 103حاضهر شهدند و کسههی ههم از حضهور در ایههن
موقعیتها منع نشهد؛ 104بهه عهالوه کهه در قبهول یها عهدم قبهول همراههی او بها پیهامبر

متون به عدم قبول پیامبر

دارند.

تأ کیدی نداشته و برخی حتی بهر همراههی او بها پیهامبر

نیهز همهه
اشهاره

105

در ادامه متن ،به بحث صلیب کشیده شدن قاتالن أمورقهه اشهاره شهده اسهت؛ در حهالی کهه

جز در این روایت در هیچ منبع تاریخی چنین گزارشی نیامهده اسهت .عهالوه بهر ایهن ،جهز در ایهن
حدیث ،در هیچ روایت دیگری از چنین صحابیهای یاد نشده است.

با توجه به نمودارهای شبکه اسناد و مهتن روایهات امامهت زن در نمهاز و مصهادی آن ،بهه نظهر
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 .96اْلحاد والمثانی ،ج ،6ص.140
 .97معرفة السنن و اْلثار ،ج ،2ص410؛ المنتظم فی التاریخ الملوک و األمم ،ج ،4ص.351
 .98سنن ابیداود ،ج ،1ص.142
 .99صحیح ابن خزیمة ،ج ،3ص89؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،1ص406؛ المستدرک ،ج ،1ص.203
 .100االتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص.196
 .101مسند أحمد ،ج ،6ص.405
 .102تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،ج ،2ص.50
 .103مدیریت نظامی در نبردهای پیامبر .323-321 ،
 .104همان.
 .105تهذیب التهذیب ،ج ،12ص.430

مقوالت فقهی در باب امامت نماز زنان تدارک دیده و کاربرد آن را در امامت نماز جماعت زنان

قطعهی کههردهانههد .بهه نظههر مههیرسهد بهها توجههه بههه دالیهل طههر شههده ،تهاریخ احتمههالی پیههدایش ایههن

روایت اواسط یا ربع سوم قرن دوم هجری باشد.

أم ورقه صحابیه؛ واقعیت یا خیال

میرسد این شخصیت و روایت امورقه برساخته برخی راویان است که آن را برای تبیهین برخهی

نتیجهگیری

 .1روایت أمورقه روایتی دارای دو متن جدا بوده که در آن داستانپردازی شده است.

 .2تمام متن روایت أمورقه را جامعان روایات تأیید کردهاند.

 .3روایت أمورقه ،در متن و سند ،دارای تشتت و اضطراب است.
 .4متن روایت أمورقه با متون تاریخی ناسازگار است.

 .5حلقه مشترک روایت أمورقه ،ولید بن جمیع اسهت و قهرار گهرفتن أمورقهه در جایگهاه حلقهه

مشترک ،برساخته است.

 .6ولیههد بههن جمیههع در برخههی کتههب رجههالی مههورد جههر قههرار گرفتههه و راو یههان قبههل از وی نیههز

ناشناختهاند.

 .7روایت أمورقه تعیین مصدا روایات امامت زنان بعد از روایت امامهت عایشهه و أمسهلمه

است.

 .8تمهامی کتهب فقههی از شههافعی (م ) 204بهه بعهد در جهواز امامههت زنهان ،بهه روایهت أمورقههه

استناد کردهاند.

ّ
شخصیت خیالی بوده و برساخته ذهن ولید بن عبداهلل بن جمیع است.
 .9أمورقه

 .10روایت أمورقه در اواسط یا ربع سوم قرن دوم ظهور یافته است.
کتابنامه

_ اْلحاد و المثانی ،عمرو بن ابی عاصم الضحاک بن مخلد الشیبانی ،دارالدرایة. 1411 ،
_ االتقان فی علوم القرآن ،جالل الدین عبدالرحمن السیوطی ،بیروت :دارالفکر. 1416 ،
_ احادیث فدک فی مصادر الفریقین ،محمد حیاة االنصاری ،بیجا ،بیتا.
_ االحکام فی الحالل و الحرام ،یحیی ابن الحسین ،بیجا. 1410 ،

_ ارواء الغلیل ،محمد ناصر االلبانی ،بیروت :المکتب االسالمی. 1405 ،
_ االستیعاب فی معرفة االصحاب ،یوس

بن عبدالبر ،بیروت :دارالجبل. 1422 ،
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_ أسد الغابهة فهی معرفهة الصهحابه ،علهی بهن محمهد بهن عبهدالکریم بهن االثیهر ،تههران :انتشهارات
اسماعیلیان ،بیتا.

_ االصابة فی تمییز الصحابة ،احمد بن علی بن حجر العسهقالنی ،بیهروت :دارالکتهب العلمیهة،
. 1415

_ ب ههدائع الص ههنائع ف ههی ترتی ههب الش ههرایع ،اب ههی بک ههر ب ههن مس ههعود الکاش ههانی ،پاکس ههتان :المکتب ههة
الحبیبیة. 1409 ،

_ تههاریخ االسههالم و وفیههات المشههاهیر و األعههالم ،محمههد بههن احمههد بههن عثمههان الههذهبی ،بیههروت:
دارالکتاب العربی. 1409 ،

_ التاریخ الصغیر ،محمد بن اسماعیل البخاری ،بیروت :دارالمعرفة. 1406 ،

_ التاریخ الکبیر ،محمد بن اسماعیل البخاری ،دیاربکر :المکتبة االسالمیة ،بیتا.

_ تههاریخگههذاری حههدیث روشههها و نمونهههههها ،ایگنههاس گلههدزیهر ،شههاخت ،فههان اس ،موتسههکی و
دیگران ،به کوشش و ویرایش سید علی آقایی ،تهران :انتشارات حکمت1394 ،ش.

_ تههذکرة الفقهههاء ،الحسههن بههن یوسه
التراث. 1414 ،

بههن المطهههر الحلههی( ،قههم :مؤسسههة آل البیههت

الحیههاء

_ تقریب التهذیب ،ابن حجر العسقالنی ،بیروت :دار الکتب العلمیة. 1415 ،
_ تلخیص الحبر ،ابن حجر العسقالنی ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

_ تکملة البحر الرائ  ،محمد بن حسین طووی القهادری الحنفهی ،بیهروت :دارالکتهب العلمیهة،
. 1418

_ تهههذیب التهههذیب ،شهههاب الههدین احمههد بههن علههی بههن حجههر العسههقالنی ،بیههروت :دارالفکههر،
. 1404

_ تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ،یوس المزی ،بیروت :مؤسسة الرسالة. 1406 ،
_ الثقههات ،محمههد بههن حبههان بههن احمههد بههن حبههان ،حیههدر آبههاد الههدکن ّ
الهنههد :مؤسسههة الکتههب
الثقافیة. 1392 ،

_ الثمههر الههدانی فههی تقر یههب المعههانی ،ص ههالح عبههد السههمیع اْلبههی األزهههری ،بیههروت :المکتب ههة
الثقافیة ،بیتا.

_ الجامع الحکام القرآن (تفسیر القرطبی) ،محمد بن احمد القرطبی ،بیروت :دار احیاء التهراث
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العربی. 1405 ،

_ الجههر و التعههدیل ،عبههدالرحمن بههن ابههی الحههاتم الههرازی ،بیههروت :دار احیههاء التههراث العر بههی،

_ جواهر الکالم ،الشیخ الجواهری ،تهران :دارالکتب العلمیة1367 ،ش.

_ حههدیث اسههالمی خاسههتگاهههها و سههیر تطههور ،هارالههد موتسههکی ،بههه کوشههش و و یههرایش مرتضههی
کریمینیا ،قم :دارالحدیث1389 ،ش.

_ خالصة التهذیب تهذیب الکمال فی اسماء الرجهال ،احمهد بهن عبهداهلل الخزرجهی ،حلهب :دار
البشائر االسالمیة. 1411 ،

_ درآمهدی بههر مطالعههات حههدیثی در دوران معاصههر ،مجیههد معههارف و سههعید شههفیعی ،چهها
تهران :انتشارات سمت1394 ،ش.

_ ذکری الشیعه فی احکام الشریعة ،الشهید الثانی ،قم :مؤسسة آل البیهت
. 1419
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بیتا.

اول،

الحیهاء التهراث،

_ روض الجنههان فههی شههر ارشههاد االذهههان(،ط ) .الشهههید الثههانی ،قههم :مژسسههة آل البیههت
الحیاء التراث ،بیتا.

_ سنن ابیداود ،سلیمان بن اشعث ابی داود ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.

_ سنن الدارقطنی ،احمد بن عمر بن احمد بن مهدی الهدارقطنی ،بیهروت :دارالکتهب العلمیهة،
. 1417

_ السنن الکبری ،احمد بن الحسین البیهقی ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
_ شر األزهار ،أحمد المرتضی ،صنعاء :مکتبة غمضان ،بیتا.

_ شههر العههروة الههوثقی ،الصههالة ،موسههوعة االمههام الخههوئی ،خههوئی ،قههم :مؤسسههة االمههام الخههوئی،
. 1426

_ الشر الکبیر ،عبدالرحمن بن قدامة ،بیروت دارالکتاب العربی ،بیتا.

_ صههحیح ابههن خزیمههة ،محمههد بههن اسههحا بههن خزیمههة ،الطبعههة الثانیههة ،المکتههب االسههالمی،
. 1412

_ الطبقات القراء ،ابی عمرو خلیفه بن خیاط العصفری(الشباب) ،بیروت :دارالفکر. 1414 ،
_ الطبقات الکبری ،محمد بن سعد ،بیروت :دار الکتب العلمیة. 1418 ،
_ العلل و معرفة الرجال ،احمد بن حنبل ،الریاض :دارالخانی. 1408 ،

_ عههون المعبههود شههر سههنن ابههیداود ،محمههد شههمسالح ه العظههیمآبههادی ،بی هروت :دارالکتههب
العلمیة. 1415 ،

_ فتاوی الجنة الدائمة للبحوث العلمیة و االفتاء ،احمد بن عبدالرزا الدویش ،بیجا ،بیتا.
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_ فقه السنة ،السید الساب  ،بیروت :دارالکتاب العربی ،بیتا.

_ قاموس الرجال ،محمد تقی تستری ،قم :مؤسسة النشر االسالمی. 1419 ،

_ القطوف الدانیة فی المسائل الثمانیة ،عبدالمحسن السراوی ،دارالمودة1997 ،م.

_ الکاش

فی معرفة من له روایة فی کتهب السهتة ،محمهد بهن احمهد بهن عثمهان الهذهبی ،جهدة:

دارالقبلة. 1413 ،

_ کتاب األم ،محمد بن ادریس الشافعی ،بیروت :دار الفکر. 1403 ،

_ کشاف القنا  ،منصور بن یونس البهوتی ،بیروت :دارالکتب العلمیة. 1418

_ کنز العمال فی سنن االقوال و االفعهال ،عالءالهدین بهن حسهامالهدین المتقهی الهنهدی ،مؤسسهة
الرسالة. 1409 ،

_ المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین ،محمد بهن حبهان ،مکهه المکرمهة :دارالبهاز،
بیتا.

_ مجمههع الفائههدة ،محق ه اردبیلههی ،قههم :مؤسسههة النشههر االسههالمی التابعههة لجماعههة المدرسههین،
1362ش.

_ المحلی ،علی بن احمد بن سعید ابنحزم ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
_ المدونة الکبری ،عبدالرحمن بن القاسم مال

_ مدیریت نظامی در نبردهای پیامبر
1374ش.

ابن انس ،بیروت :داراحیاء التراث ،بیتا.

 ،محمد ضهاهروتر ترجمهه اصهغر قائهدان ،تههران :صهریر،

_ المستدرک ،ابو عبداهلل حا کم نیشابوری ،بیروت :دارالمعرفة ،بیتا.

_ مستدرکات علم رجهال الحهدیث ،علهی نمهازی شهاهرودی ،اصهفهان :ابهن المؤله
حسینیة عماد زاده.

علهی نفقهة

_ مسند االمام زید ،زید بن علی بن الحسین .بیروت :دار مکتبة الحیاة ،بیتا.
_ مسند أحمد ،احمد بن حنبل ،بیروت :دارالصادر ،بیتا.

_ مسند ابنراهویه ،اسح بن ابراهیم بن راهویه ،المدینة المنورة :مکتب االیمان. 1412 ،
ّ
المصن  ،ابوبکر عبدالرزا الصنعانی ،بیجا ،بیتا.
_

_ المصه ّهن  ،عبههداهلل بههن محمههد بههن ابههی شههیبة .المصه ّهن  .تحقی ه  :سههعید اللحههام ،بی هروت:
دارالفکر.) 1409( ،

122

_ المعجههم الکبیههر ،ابوالقاسههم سههلیمان بههن احمههد الطبرانههی ،بی هروت :داراحی هاء التههراث العر ب هی،
بیتا.

_ المنتظم فی التاریخ الملوک و األمم ،ابوالفرج عبهد الهرحمن بهن علهی بهن الجهوزی ،بیهروت :دار
الکتب العلمیة. 1402 ،

_ المنتق ههی مهههن الس ههنن المسهههندة ع ههن رسهههولهلل
دارالجنان. 1408 ،

 ،ابومحم ههد عبهههداهلل ابوالج ههارود ،بیهههروت:

أم ورقه صحابیه؛ واقعیت یا خیال

_ معرفة السنن و اْلثار ،احمد بن الحسین البیهقی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،بیتا.

_ منهاج الصالحین ،سیستانی ،قم :مکتب آیة اهلل العظمی السیستانی. 1414 ،

_ موسوعة شهادة المعصومین ،لجنة الحدیث فی مهد باقر العلوم قم :نورالسجاد1380 ،ش.

_ المهه ه ههذب ،قاضه ه ههی ابه ه ههن البه ه ههراج ،قه ه ههم :مؤسسه ه ههة النشه ه ههر االسه ه ههالمی التابعه ه ههة لجماعه ه ههة
المدرسین. 1406،

_ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،محمد بن الحسن الطوسی ،قم :انتشارات قدس محمدی،
_ النهایههة و نکتههها ،محق ه حلههی ،قههم :مؤسسههة النشههر االسههالمی التابعههة لجماعههة المدرسههین،
. 1412
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