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وایت « بیضه»معناشناسی   «لعن اهلل السارق یسرق البیضة فتقطع یده...»در ر
 6/8/1396تاریخ ارسال: 

 29/2/1398تاریخ پذیرش: 
 1پورکن خایحس

 2محمد ادریس بلوچی
3آباد کمل ینیز یهاد

 

 چکیده 

کههارب گونهها رد و بافتشههناخت معنههای واژگههان عربههی و دقهههت در نههو،  گون، یکهههی از  هههای 
کههه خواننههده را بههه معنههای مههورد نظههر و مقصههود  رسههالت های دانههش فقههه الحههدیث اسههت 

رو بهها روش توصهیفی تحلیلههی بههه  سهازد. بههر ایهن اسههاس، نوشههتار پهیش حهدیث رهنمههون می
کهاوی و تحلیهل معنهای واژه  پرداختهه اسهت تها بههه  در احادیهث پیههامبر خهدا« بیضهه»وا

دست یابد. تحقیق نشهان « لعن اهلل السارق یسرق البیضة...»واژه در حدیث معنای این 
کالم پیامبر خدا می که در  و  -یعنهی تخهم مهرغ  -هم در معنای حقیقهی « بیضه» دهد 

کهاله آهنهی، مجتمهع، خصهیه، ورم بهدن و زن سهفید،  -هم در برخهی معهانی مجهازی  کهه 
کار رفته است. ه _سرور، دوشیزه و ...هستند  ههای ایهن واژه در  مچنین ترکیهب و بافتبه 

کهاربرد دارد؛ امها در  هز، مشهبه بهه و بها قرینهه ههایی  احادیث بیشتر بهه صهورت اضهافت، ممّیَ
کههاربردی غیههر از ایهههن چهههار صهههورت بههه نظههر می کههه تهههأویالت و  روایههت مههورد بحهههث  آیهههد 

گهرفتن معنهای ح دیدگاه  -قیقهی های متفاوتی از علما پدیهدآورده اسهت؛ برخهی بها در نظهر 
ای بهها برگزیههدن معنههای  انههد، و عههده آن را حمههل بههر معنههای حقیقههی نموده -بههدون تأویههل 

ذم و تقبهیح سهرقت و »اند. از میهان نظهرات مختله ، تأویهل  مجازی به تأویل آن پرداخته
رسههد. برخههی دیگههر از علمهها از میههان معههانی مجههازی  تر بههه نظههر می درسههت« سههوء فرجههام

                                                   
گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان1  .Dr.khakpour@theo.usb.ac.ir )نویسنده مسئول( . دانشیار 

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستا2  (.baluchi.ed@gmail.comن ). دانشجوی 

گروه علوم قرآن3  (.zeini@theo.usb.ac.ir)و حدیث دانشگاه سیستان وبلوچستان  . استادیار 
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گرفته کاله که با دیگر روایات، استعمال عرب و قراین سازگار نیست.ا آهنی را مراد   ند 
 حدیث، مفهوم شناسی، مفردات، البیضه. : کلیدواژه

 مقدمه. 1
 5از اقسام وحی بیهانی اسهت ،به تعبیری دیگرو و از اقسام وحی غیرمتلو  4حدیث مبین قرآن

گیری آن تو از ایهن رو  6.سهزایی داردها نقش ب م با اعتقاد و فهم و عمل، در سعادت انسانأکه فرا
این قسم از وحی برای تفصهیل و تشهریح . برد توان به ارزش و جایگاه حدیث در شریعت پی می

راهنمهههها و رهگشههههای  - اند کههههه در قههههرآن بههههه صههههورت اجمههههال ذکههههر شههههده -بسههههیاری از احکههههام 
رخهی از بدرِک مفههوم و مقصهوِد قطعهی و یقینهِی گاهی  ،اما با این وجود ؛گران خواهد بود پژوهش

شکل و معمها هان و محققان به صورت مپژو حدیثبه راهر برای  ،واژگان و یا جمالت حدیث
کهههه نظریهههه جلههوه گهههران حهههدیث شهههاهد بهههر ایهههن  پهههردازی بسهههیاری از شهههارحان و تحلیهههل گر شهههده 

کدام از .مدعاست امها  ،انهد ی ارائهه دادهدالیلهبرای اثبات نظریه خویش دلیل یا ها  آن گر چه هر 
کثر انهد و صهدور نظریهاتی ایهن چنینهی از ناحیهه  به قطعهی بهودن نظریهه خهویش نبوده ها قایل آن ا

کههه حههدیث بهها آن مههرتبط اسههت، اعههم از معههانی حقیقههی،  کههه بههر زبههانی  افههرادی بههه رهههور رسههیده 
کهههافی داشههته کنههایی و... واژگههان و جمههالت تسههلط  کهههالم و  مجههازی،  اند و بههر نقههش الفههاظ در 

گهاه  قهراینیر آن در معهانی و تشهخیص تهأثو هها  آن نشهینی فضای صهدور آن و شهناخت ههم نیهز آ
کلمههات و  بههرای یههک حههدیث بنهها بههر ایهن .انهد بوده گهاه بههودن بههر معنهای حقیقههی و مجههازی  پژوه، آ

کالم و  و... الزامی است تا با مد نظر قرار دادن این موارد مقصهود  قراینتشخیص فضای صدور 
 ی نماید.گیر و منظور الفاظ و جمالت حدیث را پی

که بررسهی واژگهان و جمهالت حهدیث از رسهالت الحهدیث بهه  های دانهش فقه باید یادآور شد 
کهرم شمار می که در عصر پیامبر ا مهورد عنایهت خهود ایشهان و صهحابه و در ادوار بعهدی  رود 

کاوی حدیث    است.پژوهان و دانشمندان اسالمی بوده  نیز به طور پیوسته مورد توجه و وا
که برای دست در احادیث پیامبر« بیضه»واژه  یابی به معنهای آن در  نیز از واژگانی است 
ههای مهرتبط بها  ها و فضاهای صدور مختل  نیاز به تحقیق دارد. توجه بهه تمهامی دانهش بافت

عهدم توجههه بههه معنههای درسههت  و مباحهث زبههانی بههرای تحلیههل مفهردات حههدیث ضههروری اسههت
                                                   

 .44. سوره نحل، آیه 4

 .3-4. سوره نجم، آیات 5

 .403، ص1، جافیالک ؛171، ص 1، جالمستدرک علی الصحیحین؛ 899، ص 2، ج موطألا 6
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روایهت مهورد بحهث  دربهارهگردد؛ به خصوص  واژگان حدیث سبب سوء برداشت از حدیث می
 .دارددو چندان  یتوجه به مباحث زبانی ضرورت ،که در حوزه روایات فقهی است

که:چهه معنهایی از واژه  ایهن -اسهت که نوشته حاضر در پهی یهافتن پاسهخ آن  -اساسی  س ال
   گفته مقصود استچ راه فهم روایات مشابه این روایت چیستچ در حدیث پیش« بیضة»

هز، مشهبه بهه و تاضهاف های این واژه در احادیث بیشتر در چهار صورِت   ترکیب و بافت ، ممّیَ
و عههدم اسههتعمال ایههن واژه در یکههی از چهههار صههورت مههذکور در روایههت مههورد  اسههت وجههود قرینههه

گون شهده اسهتههای  تأویهلبحث سبب بروز نظریات و  رسهد اغلهب متهأولین  بهه نظهر می .گونها
کنههای اند. در ایههن پههژوهش بههه صههورت مههوردی  ی را منظههور و ملحههوظ دانسههتهمعنههای مجههازی و 

به صورت خاص نشان دهد  ،نخست س التا پس از پاسخ به  شدهحدیث مورد بحث بررسی 
کههه موضههو، فهههم واژگههان و اصههطالحات در زبههان روایههات اهمیههت بسههزایی دارد و بههه خصههوص 

 روایات فقهی نیاز به امعان نظر بیشتری دارد. درباره

 پیشینه تحقیق. 2
که نگارنده بررسی نموده کنون ،تا جایی  کهه واژه مقالهه یهاکتهاب، پایهان نامهه  تا را « بیضهة»ای 

کن« لعن اهلل السارق یسرق البیضة فتقطع یده و...»در  البتهه  .مشاهده نشهد ،دتحلیل و بررسی 
کنار های  علما در شروِح حدیای دیدگاهاز برخی  ایهن واژه بهاره مها درِت دیگِر علتأویالخود را در 

که این حدیث را  7تأویل مختل  الحدیثمانند: ابن قتیبه در  ؛اند و بیان مقصوِد آن ارائه داده
ذم و تقبههیح سههرقت و بههر حههذر  شههرح بخههاری()اعههالم الحههدیث دانههد و خطههابی در  مههی منسههو 

 دیث مهذکوری حهتأویلکم و زیاد را از وجوه  یداشتن از سوء عاقبت و انجام بد، با سرقت اشیا
کنایهههه از نهههاتوانی و ضهههع   8.انگهههارد مههی سهههید مرتضهههی نیهههز منظهههور از بیضهههه را چیهههز بههها ارزش و 

که در روایهت فهوقنوشتار حا 9.داند می انتخاب سارق « بیضهة»الهذکر واژه  ضر درصدد آن است 
کتهب لغهت و بها مطالعهه کنایی و تمایلی از  نو، بافهت  را با توجه به معنای حقیقی و مجازی و 

که این واژه درکال کهار رفتهه اسهت، بررسهی نمایهد تها بهه هها  آن م در اشعار عرب و تمام روایاتی  بهه 
 تِر آن راه یابد.  معنای دقیق

                                                   
 .245، صتأویل مختل  الحدیث. 7

 .2291، ص4، جاعالم الحدیث شرح بخاری. 8

 .49، مجلس األمالی. 9
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 ادبیات پژوهش. 3
وابسههته بههه حههوزه  هههای برخههی از م لفههه ، بههههههای اصههلی مقالههه بخههشبههه پههیش از پههرداختن 

 شود. پرداخته می« بیضه»شناسی  مفهوم
که در یکی  -در این ماال « بیضة نعام»مانند: 10ن اسمی به اسمی دیگرداد اضافت: نسبت

 )تخم مرغ( به نعام )شتر مرغ( نسبت داده شده است. لف  بیضه - از احادیث مذکور است
کهه ابهههام را از مها قبههل خههود )چهه مفههرد باشهد  تمییهز: اسههم  چههه جملههه(و نکهره جامههدی اسههت 

که در حهدیای از مقالهه « بیضة من ذهب»مانند:  ؛دآی می گاهی قبل از آن حرف جر 11.زداید می
کلمه ذههب  .حاضر آمده است کهار ه کهه بها حهرف جهر به -لف  بیضه در این ماال نکره است و 

کهه از آن رفهع ابههام می ،از ما قبل خود - رفته گهردد،  یعنی بیضه رفع ابهام نموده اسهت. اسهمی 
گفته می ز   شود. ممّیِ
کهه چیهزی د مشهبه بهه: بهه طهور ماههال: در  ؛کنیم یگههر را بهه آن تشهبیه و ماننهد مههیچیهزی اسههت 

کبههوتر بههوداش در انههدازهمهههر نبههوت )»یکهی از احادیههث آمههده:  گههویی تخههم  بههه « مهههر نبههوت»کههه « ( 
« مهههر نبههوت»شههود مشههبه بههه و  می« بیضههة حمههام»پههس  .تشههبیه داده شههده اسههت« بیضهة حمههام»

 شود مشبه. می
کههه توجههه انسههان بههه آن جلههب مههی مههراد ، عالمتههی داِل بههر معنههایقرینههه: قرینههه شههود و  اسههت 

 گهردد و بهه دو قسهم حسهی و غیهر حسهی)عقلی( تقسهیم طرف میغموت و لبس به وسیله آن بر
کمهک عقهل  ،بجز حهواس خمسهه ،گانه و غیرحسی با حواس پنج که ن آ حسی ؛شود می بلکهه بها 

 12قابل درک است.
گههاو، روایتههی لفهه  بیضههه در ردیهه  قر ماههال قرینههه حسههی: در  بههات و صههدقاتی چههون: شههتر، 

که منظور از آن نمی گرفته و بعد از مرغ ذکر شده است  تواند چیزی جهز تخهم  گوسفند و مرغ قرار 
تنهزل مهن االعلهی الهی االسهفل و بهه تعبیهری مهن  ،در ذکهر صهدقات ،که در روایت رامرغ باشد؛ چ

کهه بها دیهدن یه کهه نهوعی قرینهه حسهی اسهت  کهالم النفیس الهی الخسهیس شهده اسهت  ا شهنیدن 
 بالفاصله معنای حقیقی بیضه در ذهن متبادر خواهد شد. 

گفتههه می ماههال غیههر حسههی: در گههر دو اسههم مقصههور پههس از فعههل  کههه شههود مباحههث نحههوی  ا
                                                   

 .331، ص 4، ج مبادی العربیة 10

 .310، ص4، ج . همان11

 .493، ص1، جلنحو الوافیا. 12
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ضههرب »ماننههد:  ؛جههایز اسههت یکههی را فاعههل و دیگههری را مفعههول قههرار دهنههد ،متعهدی واقههع شههوند
که اولهی ن ،«موسی عیسی اهری »ماننهد:  ؛توانهد فاعهل شهودمگر در صورت وجود قرینه  ّمَ کهل الکم أ

گالبهی اسهت« کماری»زیرا  ؛تواند فاعل شود نمی «الکماری»در این ماال  .«یحیی  و به معنهای 
گر آن را فاعل قرار دهیم کماری مفعهول مقهدم  .«گالبی یحیی را خورد»شود:  معنایش می ،ا پس 

کمک عقل حاصل می خر می و یحیی فاعل م گر عقل را ش شود. و این با  کارود؛ اما ا  نبندیم به 
کنیم و  درست است.  کدامفاعل قرار دادن هر  ،فقط بر قاعده عمل 

 شناسی بیضه هواژ. 4
لغهت و نیهز اشهعار ههای  کتهاببرای تبیین معنای بیضهه در احادیهث، رصهد معنهایی واژه در 

 عرب به عنوان دیوان عرب ضروری است. 
 در کتب لغت« بیضة» .4-1

برخههی الفههاظ در ادوار  .معنههای لغههوی واژگههان از اهمیههت واالیههی برخههوردار اسههت بههردن بههه پههی
بایهد معنهای ههر  اسهاسبهر ایهن  .شهوند مختل  دچار دگرگونی لفظی و یها معنهوی و یها ههر دو می

کار رفته تتبع  واژه که به  عصهر قریهب بهه  درد و در صورت عدم امکان، کرای را در عصر و زمانی 
 آن باید تفحص نمود.

 نویسد:  لیل بن احمد میخ
 )مفههرِد آن َبیَضههة(معروف و مشههخص اسههت )یعنههی بههه همههان تخههم مههرغ« َبههیض»

وت»گویند(،  می یم که بسیار تخم مرغ دهد« دجاجة بم کیانی    13ما
 گوید:  می مقاییس اللغةصاحب 

کلمههات مشهتِق از آن یشههه اسهت؛ برخههی از  ای  نههد و پههارها بهاء و یههاء و ضهاد اصههل و ر
هها( اسهت؛  از الوان)رنگ« َبَیهات»قاِت )این اصل( هسهتند. اصهالتا مشابِه با مشت

کلمه« ابیّضَ الشیءم »گویند:  می کهه از بهاء و یهاء و ضهاد  آن چیز سفید شد، اما  ای 
کههاربرد دارد و جمههِع آن ا« َبیَضههة»شههود  مشههتق می کیههان و غیههِر آن  کههه بههرای ما سههت 

اسهت )بهه معنهای « الحدیهد َبیَضهة»و آنچه به َبیَضة، تشبیه شهده  است« الَبیض»
که از معنای مجازی به شمار می   .رود( کاله آهنی 

                                                   
 .68، ص 7، جالعین .13
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که در غیر معنای حقیقی ا کنایی را  کارو در ادامه ایشان برخی اصطالحات  ذکهر  اند رفته به 
   14بیضة الدار و .... ،مانند: بیضة البلد، بیضة االسالم ؛کند می

« بیضهة»علت نامگذاری تخم مهرغ را بهه  ،راغب، اضافه بر ذکر معنای لغوی و جمع البیضة
گونه معنی شده است: « بیضة» المعجم الوسیطدر  15.دارد سفیدی آن بیان می  این 

 ؛ الطير و نح ها و تکون مهه صغاره ماتضَه إناث
که انوا، پرندگان ماده آن را بیهرون می گرچهه تخهم آن  بیضه چیزی است  گذارنهد، ا

شهود چهه از شهتر مهرغ  ن بیضهة اطهالق میکوچک باشد)یعنی بهه همهه تخهم پرنهدگا
گنجشک(  .باشد و یا از 

کاله معجمدر این   اند  خهود، ورم بهدن و زن سهفید ذکهر شهده معنای غیر حقیقی آن، خصیه، 
گفته میها  آن به - که با بیضه دارند -بر نوعی مشابهت  که بنا   16شود. نیز بیضه 
گفت« بیضة» معجم دیوان االدبدر   17ه است.را نام شهری نیز 

گرفهت، بیضهه  کتهب لغهت انجهام  کهه از  ب ی »کهه مشهتق از  -با توجه به بررسی و تفحصی 
کهاله - است« ت خصهیه، ورم بهدن و ، معنای حقیقی آن تخم مهرغ اسهت و در برخهی مهوارد بهه 

کنهایی واژه بیضهه بهه  سرور، زن سفید، کهه از معهانی مجهازی و  دوشیزه و ... اطالق شهده اسهت 
کلمهات و هم راینقشمار رفته و با  بلهد، حدیهد، عقهر، دیهک،  ،اماهال دار ،نشهین شهدن بها برخهی 

 شود. نهار، صی  و... تشخیص داده می
 در اشعار عرب« بیضة»کار برد واژه  .4-2

اشعار عهرب بهه سهبب ارتبهاط خویشهاوندی زبهانی بها زبهان قهرآن و حهدیث از اهمیهت بهاالیی 
عصههری واژگههان را اسههتخراج نمههود و بههه معنههای تههوان معنههایی  میههها  آن بهها مههدد .برخههوردار اسههت

ت نهافع بهن ازرق از ابهن عبهاس و پاسهخ ایشهان بهه . سه االدسهت یافهتهها  آن حقیقی و مجازی
پهس  .تهرین شهاهد و مهدرک در ایهن زمینهه اسهت نافع با اسهتناد و استشههاد از اشهعار عهرب قهوی

 گردد. می بررسی واژه مورد بحث را در برخی اشعار عرب پیگیری

                                                   
 .326، ص 1، جمقاییس اللغةمعجم . 14

 .154، صمفرداتال. 15

 .79، ص1، جمعجم الوسیطال. 16

 .328، ص3، جمعجم دیوان العرب. 17
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 کاربرد در شعر حسان بن ثابت .4-2-1
کههه در یههک مههورد مههراِد از آن  دیههوان حسههان بههن ثابههتدر  کههار رفتههه  ایههن واژه در پههنج بیههت بههه 

 :است« کاله جنگی»و در سه جای دیگر « تخم مرغ»و در یک جا « گمنام»
ذُثروا أمسی الخّلبیس ق  وا و ق    و ابن الُفرََة أمسی بیضة البل          عزد

یهاد شهدهمردمان  )منظهور حسهان بهن ثابهت (  ، و ابهن فریعههانهد پست، قدرتمنهد و ز
 ه است.شدگمنام شهر 

 ذانت قرَش بیضة فَفلقت                     فالمحد خالصه لَب  ال ار
قههریش همچههون تخههم مرغههی بههود و شههکافته شههد و زرده تخههم مههرغ بههه تنهههایی بههرای 

 عبدالدار است. 
 ضر ا َطيح له  هان المفصل               الضاربون الکبش يبرق بیضه   

کالههش بههرق می کههه  کههه َمفصههل تمههام  چنههان می ،زنههد رئهیس قههوم را در حههالی  زننهد 
 18روند.  اعضای او به هوا می

 کاربرد در شعر امروءالقیس .4-2-2
« دوشهیزه و دختهر»ی ارا فقهط در یهک جها بهه معنه« بیضهة»امروء القیس در معلقه خویش واژه 

 آورده است:
َُت من له  بها غير ُمََجل َدَ  و بیضة خ ر اليرام خباُءها                تم

کسی نتوانسته اسهت قصهد  نشین و چه بسا زن پرده که  )دوشیزه( و سفید اندامی 
کند، اما من بدون شتاب خیمه کردن با او لذت برده اش را   ام. زدگی از بازی 

 کاربرد در شعر عنتره .4-2-3
 استفاده نموده است:« تخم»ی ایک مورد به معندر اش تنها  واژه در معلقهعنتره نیز از این 

ذالَب  ذی الفرو الطوَل األصلم َشيرة بیضه            َُ  19َصٍَل ََ د  ای ال
گردن باریک  کوچک سر و   که در مقام ذو العشرا موارب تخم خهودش -شتر مرِغ 

کوتهاِه پوسهتین  مانند برده -است  که لبهاس  گهوشای قد بلند  ههایش از  پوشهیده و 
 بیخ بریده باشد.

                                                   
 .54-110-165، ص دیوان حسان بن ثابت. 18

 .358. جمهرا اشعار العرب، ص19
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 کاربرد در دیوان حماسه .4-2-4
که در دو مورد به صهورت مفهرد و در  دیوان حماسهاین واژه در  در دوازده بیت ذکر شده است 

کهاربرد فقهط در یهک مهورد بهه  .بقیه موارد به صورت جمهع مسهتعمل اسهت از تمهامی ایهن دوازده 
کههاله جنگههی،ی حقیقههی )تخههم مههرغ( و در دامعنهه تخم)دانههه(، تنههها و  یگههِر مواضههع بههه معنههای 

کنایی  - گمنام، سید و سرور کار -هستند که از معانی مجازی و  رفته است؛ برای هر یک از  به 
 :گردد می معانی حقیقی و مجازی شاهدی ذکر

اَمٍة          وَمَااِنبًا َتْهَ ى َوَرْوًضا أْخ یْ بَ  َک َثَر ِمهْ ذْ ال أْرَض أ ََ  َضَرا )جابر بن حرَش(َض َن
گهاه سرسههبز سهر کههه از تهو بیشهتر تخههِم شهترمرغ و چشهمه جههاری و چرا زمینی نیسهت 

 20داشته باشد.
ى بَ  ا فَ یْ َتَفردَ ا              َ هِ کُ ُضها َعهدَ َماِل )قبيصه بن جابر( یهدَ ِ ْجَّلِد ِمْنها َوالرد

َ
 21األ

ههای سههخت و  مههینپههس مها در ز .تخهم زمههین شهکافته شههد و مها از آن بیههرون آمهدیم
گرفتیم.  ریگستان آن قرار 

ُس ٌد ِمْن َحهِ  یَمَ َو 
ُ
ِسمِهْم َتْسمِو يْ اْلمَ َغی        ِلْلَبم یَفمَة فميأ ُُ ُم )قَماده بمن مسملمه َض َفمْوَق ُر
 22حهفی(

کههاله جنگههی، بههر  کههه بههر اثهر اسههتفاده  در جنهگ همههراه مههن شههیرانی از حنیفهه بودنههد 
 سرهایشان نشانه و عالمت داشت.

مممُه ِک لَ  مممَحمممْ ُض َممممْن أْوَدى ِبِتُخَ ِتمممِه           َر  هدَ َمممماِن َفأْمَسمممی بَ َْ َضمممَة اْلَبَلمممِ  )اب الَطممماء یْ ُب الزدَ
 23سه ی(

ک نمهود که بهرادرانش را حهواد  روزگهار ههال کسی است  کنهون  .لیکن این تاالِب  ا
گمنام شده است.  مال تخم شتر مرغ شهر تنها و 

هیْ َضَة بَ یْ َ نا َوبَ ياَن َعِم ذَ  َو  ِا کُ ا                فَ َِ
 الدَ

ِ ِه َجَلْل )حزاز بن عمرو(يْ اَلقَ  یلدُ َْ  24ُت ِمْن َ 
کهه بعهد از وی برخهورد .او بزرگ ما و سرور خانه مها بهود  پهس هرمشهکل و مصهیبتی 

 رسید. می کوچک به نظر ،کردم می
                                                   

 .232، ص1. دیوان الحماسة، ج20

 .293، ص1. همان، ج21

 .321، ص1. همان، ج22

 .332، ص1همان، ج .23

 .419، ص1. همان، ج24
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کاربردههای کهه توسهط هشهت تهن از شهعرای مشههور و بهه -با بررسی ایهن اشهعار   نام عهرب در 
کههه واژه  میچنههین بر - سههروده شههده اسههت مختلهه  و سههیاق در  قههراینبهها توجههه بههه « بیضههه»آیههد 

کاله، سید و سرور، دانهه،  کهاربرد جمالت این اشعار در معانی تخم مرغ،  گمنهام و دختهر  تنهها و 
کار رفته است دارد هایی انجهام زیرا با توجه بررسی ؛که هم در معنای حقیقی و هم مجازی به 

و دیگِر معانی آن، معناهای مجهازی و « تخم مرغ»معنای حقیقی آن  ،ی لغتها کتاب گرفته از
 کنایی معرفی شد.

 واژه بیضه در روایات. 5
گههاهی از معنههای اولیههه و یهها ثانویههه واژگههان یهها بههه تعبیههری دیگههر معنههای حقیقههی و یهها  ،بههرای آ

کتب لغت مراجعه نمود؛ اما برای دست ها مجازی آن به معنهای مهورد نظهر  یابی کافی است به 
کالمی اسه که در جمله و یا  عمال شهده و مهراد مهتکلم اسهت، مهدنظر قهرار دادن قواعهد تیک واژه 

از اهمیهت  - آیهد که نوعی قرینهه بهه شهمار می -نشینی واژگان با یکدیگر و توجه به سیاق آن  هم
گهرو طهی ایهن .بسزایی برخوردار است کهه  فهم معانی بسیاری از واژگاِن روایات در  مسهیر اسهت 

 عبور از آن فهم بسیاری از روایت ها را آسان خواهد نمود.
کهه درک معنهای آن در ایهن نهو، « بیضة»واژه  در احادیث بسهیاری، بهه صهورت مضهاف آمهده 

که هم هم از مقصهود و مفههوم  ،نشین بیضه است نشینی آسان است، و در برخی موارد تمییزی 
کرده و پرده بر می گاهی مشبهدار آن رفع ابهام  به بودِن بیضه و در بعضی موارد سهیاق آن نیهز  د و 
کهاربرد داشهته .در فهم معنایش راهنما اسهت کهه واژه بیضهه در آن  غیهر از ایهن  ،صهورت دیگهری 

چههار مهورد مذکور)اضههافت، ههم نشهینی بهها تمییهز، مشههبه بهه بهودن، قرینههه( اسهت. واژه بیضههة در 
یابی به مقصود و مراد متکلم تا حدودی  دست که حدیث مورد بحث مقاله از همین نو، است

کههرده و باعههث خیههزش  کنههون  هههای تأویلمخههاطبین را بهها مشههکل مواجههه  متفههاوتی شههده اسههت. ا
چهههار نههو،  و در روایههت مههورد بحههث مقالههه« بیضههه»شههدن اذهههان بههه فهههم معنههای تههر  بههرای نزیههک

که از واژه بیضه ذکر شد سهپس بهه ذکهر و  .گهردد می کرعنوان شاهد و ماال ذه روایاتی ب ،کاربردی 
 خواهیم پرداخت:« لعن اهلل السارق یسرق البیضة»روایت  دربارهبررسی نظریه علما 

 بیضه در ساختار اضافت. 5-1
کهه در احادیهث ذیهل قابهل مشهاهده « اضهافت»کاربرد واژه بیضهه  های یکی از صورت اسهت 

  است:
ندَ َرُسوَل اهّلِل 

َ
ی اهّلُل َعلَ  -أ

َم َس  ِه َو يْ َصلدَ
اٍم یْ بَ  یَقاَل: فِ  - لدَ ََ ِرٌم ِصمذَ َضِة َن ْ ٍم َيماُم يَ َسَرُه َرُجٌل ُمحْ
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ِ بَ ذُ  یفِ 
 25؛َضٍة یْ لد

کهه شهخص محِرمهی آن را شکسهته  رسول اهلل فرمود: در مقابهل تخهم شهترمرغی 
 یک روز به ازای هر تخمی واجب است. هروز ،باشد

محتمهل بههودن معهانی دیگههر را از  )شههترمرغ(« نعهام»بهه « بیضههة»مضههاف بهودن  ،در ایهن روایهت
کهه معنهای  پهس معنهای آن در ایهن مقهام غیهر از تخهم مهرغ نمی .میان برچیهده اسهت توانهد باشهد 

 است.« بیضة»اصلی و حقیقی 
ی اهّلُل َعلَ  -َقماَل َرُسموُل اهّلِل 

َم  ِه َو ْيمَصملدَ
ميَضمِة الُْمْسمِلِم یْ َممْن َراَ مَط ِممْن َوَراِء بَ : - َسملدَ َِ ْرَ 

َ
َن يَن أ

ْعَطاُه اهّلُل َم َي 
َ
مٍة َو  َک اَن َمْن َتَر کَ ْ ًما أ

ْهمِل ِملدَ
َ
مٍة، َو  َخْلَف َظْهِرِه ِمْن أ م ِذمدَ َِ

ِِِم الدَ   یاْلَبَهما
َ
مِ أ ِهْم یِ  َْ

 26.َراًطا ِمْن َحَسَهٍة يَراًطا قِ يقِ 

کههاربرد واژ کههه بههه لفهه  « بیضههة» هدر ایههن روایههت نیههز  « المسههلمین»کههاربردی اضههافتی اسههت 
 باشد.« حریم یا مجتمع»تواند حامل معنایی غیر از  و نمی مضاف شده است

گرچه در این روایت بالزم  که قبل از آن نیز ذکهر  -موضو، مرابطه  جز از اضافت،به ذکر است 
ای باشهد؛ امهها محهل اسهتدالل مها فقههط  توانهد بهرای تعیههین معنهای بیضهه قرینهه می - شهده اسهت

کاربردههها و ایههن امههر در روایههاِت  قههراینقیههه صههرف نظههر از ب ؛اسههت« بیضههة المسههلمین»عبههارت  و 
گرفته است.   موارد بعدی هم ملحوظ و مورد عنایت قرار 

 نشینی با تمییز بیضة در هم. 5-2
کهه حهدیث زیهر  تمییز بودن واژه بیضه نیز یکی دیگهر از مهوارد اسهتعمالی آن در روایهات اسهت 

 :گردد به عنوان شاهد برای آن ذکر می
ِبم ْبمِن  یدِ َعْن َعلِ 

َ
ِبمَطاِلمٍب  یأ ندَ الهدَ

َ
ی اهّلُل َعلَ  - یدَ ، أ

َم  ِه َو ْيمَصملدَ
َضمٍة ِممْن یْ بَ  یَقَطمَع ِفم - َسملدَ

َحٌ  َوِعْشُروَن ِدْرَهًما؛َمُتَه يٍ  قِ ََحِ  
َ
 27ا أ

کهرم از علی بن ابی طالب کهه نبهی ا کهه  )دسهت سهارق را( در  روایت اسهت 
که قیمت آن بیست و یک درهم بود، ق کالهی آهنی   طع نمود.عوت 

را روشهن و « بیضهة»معنهای  - سهتاکهه تمییهِز از بیضهه  - «من حدید»عبارت  ،در این روایت
که قبل از ذکر این عبارت احتمال آن می آشکار ساخته از میهان برداشهته  ،رفت و هر معنایی را 

                                                   
 .279، ص3ج ،سنن الدارقطنی. 25

 .243ص ، ابن ابی داود سنن. 26

 .264، ص4، ج سنن الدار قطنی؛ 52، ص3، ج مسند البزار. 27
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کالهخهود  بنها بهر ایههن .اسهت کهه از معهانی مجههازی و  اسههتواژه بیضهه در ایهن روایههت بهه معنهای 
 رود.  یی به شمار میکنا

 بیضه به عنوان مشبه به .5-3
کههاربرد واژه بیضههه در روایههات، مشههبه گونههه  در روایههت جههابر آمههده . به بههودن آن اسههت سههومین 

 است: 
 
َ
ی اهّلُل َعلَ  -َظْهِر َرُسوِل اهّلِل  یُت َخاَتًما فِ َْ َرأ

َم  ِه َو يْ َصلدَ
ُه بَ ذَ  - َسلدَ ندَ

َ
   28؛َضُة َحَمامٍ یْ أ

هری یجابر بن سمره م  ؛دیهدم )منظور مهر نبوت( را بر پشهت رسهول اهلل گوید: مم
کبوتری بود گویی آن  .تخم 

واضههح اسههت  .تشههبیه داده شههده« بیضههة حمههام »بههه  اش در ایههن روایههت مهههر نبههوت در انههدازه
که تخم مرغ است در اینجا منظور نیسهت توانهد معنهایش چنهین  یعنهی نمی ؛معنای حقیقِی آن 

که بر شانه مبا کبوتری بود؛ بلکه ب رک رسول اهللباشد  ای موافهق بها رنهگ  صورت غهدهه تخم 
کبوتر مشابهت داشهت و یها خهال که در اندازه و حجم با تخم  ههایی بودنهد  بقیه پوست بدن بود 

  29های بر آمده و یا چون دکمه حجله بود. که مانند دانه
ینه .5-4  معنای بیضه در قر

که می کهه احادیهث ذیهل  ضه در روایات پیتوان به معنای بی آخرین موردی  برد، قرینه اسهت 
 هایی در این زمینه باشند: توانند نمونه  می

ندَ َرُسوَل اهّلِل 
َ
ی اهّلُل َعلَ  -أ

َم  ِه ويْ َصلدَ
َسمَل َقاَل:  - ََسلدَ ََ َهاَ مِة، ُ ممدَ َيمَمِن اْغ مِة ُغْسمَل اْلجَ ََ ُم ْ َم اْلجُ

َ  َ َ َنمًة، َو کَ َراَح، فَ  َمما َقمردَ ندَ
َ
انِ  یَراَح ِفم َممْن  أ ماَعِة ال دَ َ  َ َقمَرًة، َو کَ ِة، فَ َيمالسدَ َمما َقمردَ ندَ

َ
 یَممْن َراَح ِفمم أ

اِلَ ممِة، فَ  مماَعِة ال دَ َ  کَ السدَ َممما َقممردَ ندَ
َ
ْقممَرَن، َو ذَ أ

َ
ممِة، فَ  یَمممْن َراَح ِفمم ْبًشمما أ ََ اِ  مماَعِة الردَ َ  کَ السدَ َممما َقممردَ ندَ

َ
أ

ماَعِة اْل  یَمْن َراَح فِ  َدَجاَجًة، َو  اِمَسمِة، فَ السدَ َ  بَ کَ خَ َمما َقمردَ ندَ
َ
َمماُم َحَضمَرِ  یْ أ َضمًة، َفمِتَذا َخمَرَا اْْلِ

 ِِ ِ ََ ُة کَ الَْمَّل وَن الاد َُ ِم ََ   30؛َر ذْ ْس
ه در روز جمعههه غسههلی ماننههد کههسههی کفرمههود:  -سههلم  ه ویههصههلی اهلل عل -غمبههر یپ

 یهکه کهسهت ا نیمال ا ،سپس به )سوى مسجد (برود ،غسل جنابت انجام دهد
                                                   

 .1823، ص4، جمسند الصحیح المختصر؛ 425، ص34، جمسند احمد بن حنبل. 28

المسهند الصهحیح المخهرج علهی  ؛1823، ص4، جمسند الصحیح المختصهر بنقهل العهدل عهن العهدل الهی رسهول اهلل. 29
 .602، ص5، جسنن الترمذی ؛66، ص18، جصحیح المسلم

 .410، ص4، جسنن بیهقی؛ 372، ص2، جسنن الترمذی؛ 582، ص2،جالمستدرک. 30
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ه در سهاعت دوم بهه مسهجد بهرود، کهسهی کرده باشهد و کها در راه خدا قربهانی شتر ر
ه در سهاعت سهوم بهه کهسهی کرده باشهد، و کهگاو را صهدقه  یکه کن است یمال ا

قهوچ شهاخدار را قربهانی نمهوده باشهد و  یهکه کهن است یثوابش مال ا ،مسجد برود
مهرغ را  کیهه کهن اسهت یهثوابش ماهل ا ،ه در ساعت چهارم به مسجد برودکسی ک

تخم  یکه کن است یمانند ا ،ه در ساعت پنجم برودکسی کصدقه داده باشد، و 
کرده باشد گردک نیهم .مرغ را صدقه  د، فرشتگان حاضهر یه امام در مسجد راهر 

گوش فرا می می شوند  .دهند و به ذکر)خطبه( 
بِ ذْ َعْن َعْبِ  اهّلِل ْبِن َذ  ندَ الهدَ

َ
ی اهّلُل َع  - یدَ َ اَن، أ

َم  ِه ويْ لَ َصلدَ
َصماَ  َبم - ََسلدَ

َ
ِرٍم أ َض یْ ُسِئَل َعْن ُمحْ

اٍم، َقاَل: ِفَ اٌء َعلَ  ََ ِ بَ ذُ  یِه فِ يْ َن
اُم ِمْس َي اُم يَ َضٍة ِص یْ لد ََ ْو ِإْط

َ
 31؛ٍن يِک ْ ٍم أ
کههه نبی کههرم از عبههداهلل بههن ذکههوان روایههت اسههت  کههه  دربههاره ا شههخص محِرمههی 

در د: ان در پاسههخ فرمودنههایشهه ،شههد سهه الهههای شههترمرغی را شکسههته باشههد  تخم
عنوان ه مرغی( یک روز، روزه و یا غذا دادن بینوایی ب)تخم شتر ای مقابل هر بیضه

  فدیه بر او الزم است.
که معنای آن واضح و مبرهن است و « بیضة»در روایت اوِل این بخش گرفته  در سیاقی قرار 

بها بهه میهان آمهدن ثهواب قربهانی  در روایهت اول -کهه نهوعی قرینهه را ههم بها خهود دارد  -این سهیاق 
که به ترتیب در وقت اول و دوم و سوم و  کردن شتر،گاو،گوسفند و مرغ برای افرادی معرفی شده 

گذاشههته  ،بههه نمههاز جمعههه آمهده باشههند چههارم رهههور یافتههه و معنههای بیضهه را بههرای مهها غیههرمبهم 
که معنا و مراد آن غیر از تخهم مهرغ چیهزی دیگهر نمی  سه اِل امها در روایهت دوم  ؛توانهد باشهد است 

که معنای های شتر درباره فدیه و دِم شکاندن تخم کل »مرغ توسط محرم قرینه و سیاقی است 
 را در الفاظ حدیث برای ما مبین و واضح نموده است. « بیضة

کههه در ایههن قسههمت از مقالههه ذکههر شههدند حههاوی موضههوعات مختلهه  و متفههاوتی از  ،روایههاتی 
شههترمرغ، ثهواب پاسههداری از دارالحکومهة مسههلمین، صههدقه دادن از  شهکاندن تخههم هقبیهل: فدیهه

و فضیلت و پاداش زود هنگهام  داشتن به آن، مهر نبوت رسول اهللمال خویش با وجود نیاز 
که ذکر همه رفتن به نماز جمعه با الفاظ مختلفی نقل شده و پرداختن به بررسی سند ها  آن اند 

بهر ایهن مبنهها  .و بهه حاشههیه رفهتن موضهو، خواههد شههد و متنشهان در ایهن پهژوهش باعههث اطنهاب
که الفاظ آن با بحث ما مرتبط بود کهه روایهات  -گزینش شد. در این همه موارد  ،فقط روایاتی را 

                                                   
 .389ص ،3ج ،المصن  فی االحادیث و ااثار. 31
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در تشهخیص معنهای بیضهه التبهاس و اختالطهی پهیش نیامهد. در  - به عنوان شهاهد ذکهر شهدند
لعههن اهلل السههارق یسههرق »بههاره روایههت درادامههه بههه ذکههر و بررسههی اقههوال ونظریههه شههارحان حههدیث 

که هیچ می...« البیضة فتقطع یده  کهاربرد نداشهته و  پردازیم  یک از چهار صهورت مهذکور در آن 
کار را برای تعیین معنای   دشوار نموده است.« بیضه»تا حدودی 

 دیدگاه شارحان حدیث. 6
 .اند گذاشهههتهمعنهههای بیضههه آرای مختلفهههی از خهههود بهههه جهههای بهههاره گهههران حهههدیث در پههژوهش
 :شود در این بخش ارائه میها  آن مشهورترین

 منسوخ بودن حدیث .6-1
تعیین معنای واژه بیضه، حمل آن بر معنهای حقیقهی امها بها منسهو   دربارهها  یکی از دیدگاه

که در این قسمت عنوان می  شود. قرار دادن حدیث مورد بحث مقاله است 
بر معنای حقیقی، معتقهد بهه منسهو  بهودن « بیضه»برخی از شارحان حدیث با وجود حمل 

که در ابتدای اسالم د حدیث مورد بحث هستند؛ بدین ست دزد مطلقا بها سهرقت چیهزی سان 
که در روایت مورد بحث مذکور اسهت( قطهع می ارزش و یا بیچه با  .شهد ارزش )مانند تخم مرغ 

رمنههدان همههین نظریههه ابههن قتیبههه از باو 32.شههدمنسههو  « القطههع فههی ربههع دینههار»سههپس بهها روایههت 
که بعهد از نهزول آیهه  است او این حدیث را منسو  می هاِرقم َو  َو داند و معتقد است  هاِرَقةم  الّسَ الّسَ

 
َ
وا أ َما َجَزاءا ِبَما َی ِد یْ َفاْقَطعم  موافق با راهر آیه فرمود:  ، رسول اهللاالا ِمَن اهلِل َک َسَبا نَ َک هم

  .َ هلَن اهّلل السارق َسرق البيضة فَقطع 

که  ان القطهع الیکهون اال فهی ربهع دینهار »سپس خداوند ایشان را به این دستور مطلع ساخت 
که رسول اهلل و می« فما فوقه شهد و خداونهد احکهام  خبر میتوسط خداوند از احکام با گوید 

کهه قهرآن را  جبرئیل آن 33فرمود. بلکه تدریجی نازل می ،نه به صورت یکپارچه ،را بر ایشان گونهه 
   .آورد می سنن را نیز نزد آن حضرت ،آورد می زد پیامبرن

عهرنیین را  هییهد و تقویهت دیهدگاهش واقعهأجدای از صحت و سقم ماجرا، ابن قتیبهه بهرای ت
که از ماله نمودن مستند خود قرار می کهرمها  آن دهد  در صهدر اسهالم حکایهت  توسط نبهی ا

                                                   
 ،4ج ،المفاتیح فی شرح المصابیح؛ 521ص ،2، جتحفة األبرار شرح مصابیح السنة؛ 2355، ص6، جمرقاا المفاتیح. 32
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کرد و چشم .دارد را در سر زمین ها  آن انشان را داغ نمود وآن حضرت دست و پاهایشان را قطع 
کرد تا کت رسیدند. این حره رها  گ که به هال کهردن منهع  ردیهدبعهدا ایهن حکهم منسهو   و از مالهه 

   34میان آورده و به نقد آن پرداخته است.ه ای از فقها را ب شد. سپس نظریه
 ذم و تقبیح سرقت و سوء فرجام .6-2

که از  فهوق  تأویهلی متفهاوت و مفتهرق از تهأویل ،لما ارائهه شهدهعاز برخی سوی نظریه دیگری 
که به شرح زیر   است:است 

کتاب  گفته است: نظر علمها  -پس از نقل قول اعمش  ،اعالم الحدیثخطابی بستی در  که 
کاله آهنی  که مراِد از بیضه  بهه نقهد آن پرداختهه اسهت و خهود خطهابی ذم و  -است بر این است 

یههاد ین از سههوء عاقبههت و انجههام بههد، بهها سههرقت اشههیاتقبههیح سههرقت و بههر حههذر داشههت  کههم و ز
گهرم )و غیهره( را وجهه ارزش و با )بی کسهتر  کنهد و بهرای  حهدیث ذکهر می تأویهلارزش( از قبیل خا

هها نیهز در چنهین  کنهد )کهه در زبهان عربهی و برخهی دیگهر از زبان اش دو مقوله ذکر می نظریه تأیید
کاربرد دارند( گندیهده بهه  که این یکی :موارد  سرقت چیزهایی معمهولی و حقیهر ماننهد تخهم مهرِغ 

گران کهه موجهب قطهع دسهت می بههایی می تدریج منجر به دزدیدن اشیای بزرگ و  گهردد و  شهود 
کشهانده  که باید از ارتکاب فعل بد بر حذر شد تا به عادت و سوء عاقبت  دیگری با این مفهوم 

   35نشود.
ق .6-3  تضعیف اختیار و ناتوانی سار

کنههایی  «بیضههة»هههای دیگههر بههرای  تأویلاز  کههه از معههانی  سههوء اختیههار و نههاتوانی سههارق اسههت 
ش را تهأویلایهن  ،ت ارائه شدهتأویالاز میان دیگر  االمالیسیدمرتضی در  .رود بیضه به شمار می

 نظریه وی چنین است: هداند. عصار بهتر می
ک بیان« بیضة»حدیث  گهاهی دسهتش در عهوت گر ناتوانی و ضعِ  انتخاب سارق است  ه 

گاهی در عوت چیز حقیر و چیز با ارزش و زیاد قطع می کهالم  بههسپس با استناد  .اندک شود و 
 بهههایی چون: بیضة القوم، بیضهة الهدار، بیضهة السهنام و... و استشههاد وی  اهل لغت در ماال
 شاعران عرب مانند: چهار بیت شعر از

 ضة البلدیما بیدعی قدیان کعاب به ****** قد ین قاتله من ال کل. 1

                                                   
 .. همانجا34

 .2291ص ،4، ج اعالم الحدیث. 35
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 ضة فتفّلَقت ****** فالمخ خالصة لعبد مناف یش بیکانت قر. 2
 ضة البلد یم نسبا ***** وابنا نزار فأنتم بکتأبی قضاعة أن تعرف ل .3
 ضة البلدیب یب الزمان فأمسینه حوت من أودى بإخوته ****** رکل. 4

که بیضه نماد تفخیم و تعظیم است می اثبات  آنگاه حبهل را ماهالی بهرای چیهز حقیهر و .کند 
 گوید:  کند و می ارزش عنوان می بی

یسههههمان معینههههی از  مههههراد از حبههههل مبالغههههه در تحقیههههر و تقلیههههل اسههههت، حبههههل و ر
بیضههه نهزد او نمههاد  کهه ایهن مهدنظر نیسهت، خالصههه های واقعهی و حقیقههی ریسهمان

گهویی رسهول خهدا ا ایههن به تفخهیم و تعظهیم وحبهل نمهاد تحقیهر وتقلیهل اسهت، 
یهاد از  کهم و ز که دسهتش را درعهوت  کرده  تعبیر، سوء اختیار و ناتوانی دزد را بیان 

 شود.  دهد و موجب قطع آن می دست می
 (تأویل)بدون  تخم مرغ .6-4

یهاد  یاهل رهاهر مطلقها از سهرقت اشهیا بهه قطهع دسهت سهارق هسهتند و حهد  قایهلانهدک و ز
لرحمن ابههن بنههت شههافعی هههم همههین نظریههه را ابوعبههدا .دهنههد نصهاب معینههی را معیههار قههرار نمی

کههرده اسههت .دارد  .قاضههی )عیههات( نیههز ایههن دیههدگاه را از حسههن بصههری و خههوارج و رههواهر نقههل 
ههاِرقم َو  َو  :مستمسههک ایههن افههراد رههاهِر آیههه سههرقت   الّسَ

َ
وا أ ههاِرَقةم َفههاْقَطعم َماَی ِد ْیههالّسَ و روایههت  36هم

اِرَق » :پیامبر ْقَطعم ْی قم اْلَب ْسرِ یَ َلَعَن اهللم الّسَ هم َو یَ َضَة َفتم ْقَطعم یَ دم هم یَ ْسِرقم اْلَحْبَل َفتم   37است.« دم
که ایشان معنای بیضه  از قراین معلوم می در حهدیث بهر معنهای حقیقهی یعنهی تخهم را گردد 

کاله .نمایند مرغ حمل می گر غیر از این معنا، معانیِ دیگهری چهون  آهنهی و تخهم مهرغ طالیهی و  ا
کردند؛ بلکه از ایهن  استناد نمی تأویلدانستند، از این حدیث بدون  مراد بیضة می ای و... نقره

ْقَطعم الْ »روایت به صورت مؤول و در زمره احادیای مانند:   ِفهَی اَل تم
َ

هِع ِد  یدم ِإاّل بم ایرم و  38«َنهاٍر َفَصهاِعدا
 نمودند. استدالل می - که شامل حصِر نصاب موجب قطع دست هستند -... 

 ه آهنیکال .6-5
ای از علمها اختیهار  عهده - که یکی از معنای مجازی واژه بیضه است -را کاله آهنی معنای 

 اند:  نموده
                                                   

 .38. سوره مائده، آیه36

 .24، 23، ص8، جطرح التثریب فی شرح التقریب. 37

 .248، ص 41، جمسند ابن حنبل. 38
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کثم می  39.است)کاله آهنی( « بیضة الحدید»گویند مراد از بیضه،  اعمش و یحیی بن ا
ْقَطعم الْ »اعمش و یحیی از برخی روایات مانند:  ،به راهر  فِ َی اَل تم

َ
هِع  یدم ِإاّل بم ایِد  رم  40«َنهاٍر َفَصهاِعدا

کرده ْقَطهعم ال»بها لفه   صحیح البخهاریاین روایت در اند.  استفاده  هِع ِد  یدم ِفهَیهتم بم ایرم « َنهاٍر َفَصهاِعدا
و در  42روایهههت شهههده اسهههت« یهههد السهههارق« »الیهههد»جهههای لفههه ه بههه صهههحیح مسهههلمو در  41آمهههده
ماننههد  همچنههین .ی دیگههر روایههی بهها انههدکی تفههاوت در الفههاظ نیههز روایههت شههده اسههتههها کتههاب
ْقَطهْع »و روایت  43«ثمن المَجّن  یدم فیتقطَع ال»روایت:  ِبهَیهَلهْم تم ی  - ّیِ دم َسهاِرٍق َعَلهی َعْههِد الّنَ َصهّلَ
َم  ِه َو ْی اهللم َعلَ  ْو َحَجَفٍة، َو  یفِ  - َسّلَ

َ
ْرٍس أ ْدَنی ِمْن َثَمِن الِمَجّنِ تم

َ
َما َذا َثَمٍن کم اَن َک  أ از  44«ّلم َواِحٍد ِمْنهم

کردهعای کهه  قطهع یهد از سهرقت زمهانی محقهق میها  آن که در اند؛ بدین صورت شه استناد  شهود 
گهر مهراد از  ،در نتیجهه. شئ مسروق با ارزش باشد و قیمت آن به ربع دینهار برسهد کهاله « بیضهة»ا

کهه بههایش  ،بلکه تخم مرغ ملحوظ شهود ،آهنی قرار داده نشود آنگهاه قطهع یهد بها سهرقت چیهزی 
 شود.  ثابت می ،ارزش است بی ینار وکمتر از ربع د

 نقد و بررسی دیدگاه ها. 7
گون درباره گونا یک موضو،، با اصول و ضهوابط و بها ههدف دسهت  تحلیل و بررسی نظریات 

واژه بیضههه  رهبههایسههت. بههرای ایههن منظههور آرای فههوق درن ارتبههاط بههی یههافتن بههه دیههدگاه برتههر و بهتههر،
  شوند: تحلیل و بررسی می

گردید ،لدر دیدگاه او که ذکر  کهه  گهویی را می نهوعی تنهاقض ،با توجه به نظر ابن قتیبه  رسهاند 
لعهن اهلل السهارق یسهرق البیضهة فتقطهع »چه وی نخست روایهت  ؛با دیدگاهش همخوانی ندارد

کههه وی  تأویههلسهپس بههه  و را منسههو  دانسههته« یهده حههدیِث  دربههارهآن اقهدام نمههوده اسههت؛ رأیهی 
که تاریخ نسخ آن را بیان می زمانی میمورد بحث ارائه داده است،   کرد. توانست درست باشد 

کتب حدیث به روایات متعددی روب کهه در رو می هبا تحلیل و بررسی دیدگاه دوم، در   شهویم 
کهه حمهلهها  آن کنهایی و مجهازی بهه جهای هها  آن جمهالت و تعبیراتهی وجهود دارد  جهز بهر معنهای 

                                                   
 .82، ص12، جفتح الباری شرح صحیح البخاری؛ 452، ص 3، جکش  المشکل من حدیث الصحیحین. ر.ک: 39

 .248، ص 41ج، مسند احمد بن حنبل. 40

 .160، ص 8، جالجامع المسند الصحیح. 41
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 . 61، ص3، جمسند احمد بن حنبل. 43
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 شود: ت به عنوان شاهد ذکر میدو روای .پذیر نیست  حقیقی و راهری امکان
 45.الجهة یًَا فیضها َ هی اهّلل له بيْ َمْفَحص َقَطاٍة لبَ ذهّلل مسج ًا ول   یمن  ه. 1
وا الساِل ول   ظلف ُمحَرق .2  46.ُرددُ

که افرادی بتوانند  ور از بنای مسجد به اندازه النهمنظ ،در روایت اول پرنده، مسجدی است 
گرنه مس و در روایت دوم در مهراد  معناست. بی جد به مساحت النه پرندهدر آن نماز بخوانند و 

کنایه از صدقه دادن چیز اندک است گوسفند  م سوخته  یعنی به سائل چیزی  ؛از رّد سائل با سم
گهر نههه سهم سههوخته قابهل اسههتفاده  کهم باشههد و  گهر چههه بهه رههاهر خیلهی معمههولی و  کنیههد، ا تقهدیم 

کهه بهرای سهارقان  تعبیهر رسههول اهلل ،نیسهت. خطهابی ههم بهه رهاهر کههاررا در روایهت بیضهه   بهه 
کنایی  داند. می رفته از همین نو، تعابیِر 

کههالم پیههامبر -سههید اسههت  هکههه نظریهه - دیههدگاه سههوم گههویی ایههن  کههه  گههر  بیههان تهها ایههن حههد 
با  یچیز« بیضة»منظور از  که این اما ؛، قابل پذیرش استاستناتوانی و ضع  اختیار سارق 

بخههش نیسههت؛ زیههرا ایههن اضههافِت بیضههه بههه واژگههانی چههون: الههدار، القههوم،  رضههایت ،ارزش اسههت
کههه معنههای تفخههیم و تعظههیم و یهها بهها ارزش بههودن را  السههنام و غیههره در ماههال هههای عههرب اسههت 

کههه در روایههت بیضههه بههه چشههم نمی کههرده اسههت   ههها هههم از سههرقت شههی خههورد و عرب برجسههته 
  بها. گران نه با ارزش و ؛کنند ارزش حقیر لعن و مذمت می بی
کههه در  وا بههرای « بیضههة»واژه  ،در دو بیههت اول :کنههد خههود ذکههر می تأویههل تأییههدچهههار بیههت را 

کار رفتهه اسهت ،مدح و تفخیم و در دو بیت دوم البتهه بهاز ههم ایهن ابیهات  .برای ذم و تحقیر به 
فت چه در بیت اول و سوم و چهارم بیضه به صورت اضها ؛ید دیدگاه سید باشندؤتوانند م نمی

که معنای آن را واضح ساخته است.  کار رفته و این اضافت است   به 
کهرده  لیکن قرینه ،بیت دوم بیضه حالت اضافت ندارددر  که معنای بیضه را مشهخص  ای 

کلم یافت می بعد از آن در مصر، اول و تمام مصر، دوم « تفلقت»قریش قبل از آن و  هشود و آن 
که از معنای مجهازی بیضهه اسهت و پس معنای بیضة در این بیت سرد .است ار و سرور است 

کهه میاست. کنایه از تعظیم و تفخیم  کهرد ایراد دیگری  ایهن اسهت  ،تهوان بهر برداشهت سهید وارد 
گفته بیضه نمهاد تفخهیم اسهت و از سهویی خهودش بهرای مهذمت نیهز از شهعر عهرب از آن  که وی 

کرده است؛ گفتهه مینماد به عالمت مخصوص و خا که ن آ حال استشهاد   .شهود ص یهک چیهز 
                                                   

 54، ص4، جمسند ابن حنبل. 45
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گر می کار می ا  تر بود. مناسب ،رود گفت اغلب برای تفخیم به 
کهه در مباحههث حهوزه قههرآن و حهدیث ایههن  بهرای نقهد و بررسههی دیهدگاه چهههارم می گفههت  تهوان 

که برخی آیات، آیاتی دیگر و هم ای از احادیهث بعضهی آیهات و  چنین پهاره مطلب مشهور است 
کننهد و در صهورت  میهها  آن د و در صهورت تعهارت، اقهدام بهه تطبیهقدهن یا روایات را شرح می

گهههر در روایههههت  .آوردنهههد عهههدم امکهههان تطبیهههق، بههههه تهههرجیح روی می لعهههن اهلل السهههارق یسههههرق »ا
اختیهار شهود،  تأویهلموافق با نظریه اههل رهاهر و خهوارج و... معنهای حقیقهی بهدون « البیضة...

ْقَطعم الْ »تعارت با روایاتی چون   ِفهَی اَل تم
َ

هِع ِد  یدم ِإاّل بم ایرم کهه  و ... مشهاهده می 47«َنهاٍر َفَصهاِعدا گهردد 
نهه راه تطبیهق را در پهیش هها  ایهن امها ؛پهذیر نیسهت امکان تأویهلجز بها تطبیهق و یها ها  آن خروج از

کم بهها دزدیهدن تخههم مههرغ از روی سیاسهت اسههت و یهها  کههه اجهرای حههد سههرقت توسهط حهها گرفتنهد 
کههه کهههه اثبهههات أصهههح بهههودن  ه ذکهههر شهههدند و نهههه راه تهههرجیح راحمهههل آن بهههر معنهههای غیرحقیقهههی 

بهها نگههاه بههه دیگههِر روایههات بههاِب حههد سههرقت  بنهها بههر ایههن .شهان از روایههات متعههارت اسههت مستدل
کهرد تأویهلتوان حدیث را بدون  نمی کهه حهداقل حهد سهرقت در  ؛ چهرابهه معنهای حقیقهی حمهل 

کمتر از ربع دینار بیان نشده است.   روایات صحیح 

کهه بههه  چنهین می - کهه آخههرین دیهدگاه اسههت -دیهدگاه پههنجم  بههارهدرامها   گفهت روایههاتی  تههوان 
که موجهب قطهع یهد اسهت بیهان ها  آن در و –راهر مستدل اعمش و یحیی هستند  حد نصابی 

کهاله آهنهی باشهد،  معتبهر و صهحیح -شده  گهر منظهور از آن  کهه قیمهت بیضهه را ا اند؛ امها روایهاتی 
کرده باش کالهد در دست ن،دبیان  شان نیز متفاوت است؛  ها مختل  و قیمت یست، و اندازه 

کههه قیمههت   ،کمتههر باشههد -کههه برابههر بهها سههه درهههم اسههت -از ربههع دینههار « مجههن»امهها ایههن شههبهه را 
که سپر زمان پیامبر )یعنهی  ذا ثمن )با ارزش( بوده است روایت عایشه بر طرف نموده است 

گفهت  بهه طهور قطهع نمی بنها بهر ایهن .ه باشهد(شان به ربع دینار چه بسها بیشهتر رسهید قیمت تهوان 
 کاله آهنی است.« بیضه»مراد از 

 نتیجه
کاربسهههت در سهههایر روایهههات مشهههابه اسهههت کهههه قابهههل  بررسهههی  ،بهههه عنهههوان یهههک نمونهههه روایهههی 

گههون یههک واژه در بافت ترکیب گونهها  تههر شههدن بههه معنههای مههورد  هههای مختلهه  بههرای نزدیههک هههای 
کار بهردن ایهن روش علهت خاسهتگاه  یر بسزایی دارد.تأثنظرگوینده  ههای متفهاوت در  تأویلبا به 
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کهه  بهه دسهتاز ناحیهه علمها « بیضهه»بهرای واژه « لعن اهلل السارق یسهرق البیضهة...»روایت  آمهد 
کاربرد این واژه در روایت مزبور با ترکیب و بافت ها در دیگر روایهات اسهت و از میهان  آن، تفاوت 

فهراواِن مشهابهی در خهود ههای  خطهابی بها داشهتن نمونهه تأویهل های طرح شهده بهه رهاهر، دیدگاه
ذم و تقبهیح سهرقت و بهر حهذر داشهتن از  . در ایهن دیهدگاهها بهتهر اسهت احادیث از دیگِر دیهدگاه

کنههایی جملههه  سههوء عاقبههت و انجههام بههد را مقصههود حههدیث می کههه از معههانی  لعههن اهلل »انگههارد 
نهاتوانی و ضهع  »نیهز تها حهدودی فقهط در  مرتضهی . نظریهه سهیداسهت« السهارق یسهرق البیضهة

تر  دیگهر بهه دیهدگاه خطهابی نزدیهکهای  تأویلحدیث از میان  تأویلتواند در  می« اختیار سارق
 باشد. 

 کتابنامه
جهها،  بههی )شههرح صههحیح البخههاری(، ابوسههلیمان حمههد بههن محمههد خطههابی،اعههالم الحههدیث _

 ق.1409جامعة ام القری، 

منشورات مکتبهة آیهة اهلل العظمهی المرعشهی  قم:مرتضی،  ، سید شری امالی السید المرتضی _
   ش1325النجفی، 

 ق.1404م سسة الوفاء،  :، محمد باقر مجلسی، بیروتبحار األنوار _
جها، المکتهب االسهالمی، موسسهة  بهی عبهداهلل بهن مسهلم ابهن قتیبهه، ،تأویل مختل  الحدیث _

 ق.1419االشراق، 

کویهت، عبهداهلل تحفهة األبهرار شهرح مصهابیح السهنة _ دار االوقهاف و الشهوون  :بهن عمهر بیضهاوی، 
 ق.1433االسالمیة، 

، الجامع المسند الصحیح المختصهر مهن أمهور رسهول اهلل صهلی اهلل علیهه و سهلم و سهننه و أیامهه _
 ق.1422جا، دار طوق النجاا،  بی محمد بن اسماعیل بخاری،

نهضهة  :لجبادی، مصهر، أبو زید این ابی الخطاب، تحقیق: علی محمد اجمهرا اشعار العرب _
 .تا بی مصر للطباعة و النشر و التوزیع،

 تا. بی نا، بی جا، بی ، ابوتمام حبیب بن اوس الطایی،دیوان الحماسة _
 .تا بی المکتبة العصریة، :، سلیمان بن اشعث ابوداود، بیروتسنن ابی داود _
 ق.1424 موسسة الرسالة، :، ابوالحسن علی بن عمر دار قطنی، بیروتسنن الدار قطنی _
شههرکة مکتبههة و مطبعههة مصههطفی  :، ابوعیسههی محمههد بههن عیسههی ترمههذی، مصههرسههنن ترمههذی _

 ق.1395الحلبی، 
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یههاتشههعب االیمههان _ مکتبههة الرشههد مههع دار السههلفیة ببومبههای  :، احمههد بههن حسههین بیهقههی، ر
 ق.1423بالهند، 

مة یلقدة ایجا، الطبعة المصر بی ، عبدالرحیم و احمد عراقی،طرح التثریب فی شرح التقریب _
ر کههدار الف و یخ العربههی، م سسههة التههاریاء التههرا  العربههیههدور عههدا منههها )دار إحصههورتها  و –

 .تا بی (،یالعرب
 ق.1405قم: انتشارات سید الشهداء، ابی أبی جمهور احسانی،  ،عوالی الآللی _
 .تا بی جا، دار و مکتبة الهالل، بیخلیل بن احمد فراهیدی،  ،العین _

 ق.1379دارالمعرفة،  :، احمد بن علی ابن حجر، بیروتح البخاریفتح الباری شرح صحی _
کلینی، تهران ،الکافی _  ش.1365دار الکتب اإلسالمی،  :یعقوب 
 :، ابهوالفرج عبهدالحمن بهن علهی ابهن جهوزی، ریهاتکش  المشکل مهن حهدیث الصهحیحین _

 تا. بی دارالوطن،

 ش.1388ر العلم، ایران، موسسه انتشارات دا قم:رشید شرتونی،  ،مبادی العربیة _
 ق.1408موسسة الرسالة،  :، سلیمان بن اشعث أبوداوود، بیروتالمراسیل _
 ق.1422دارالفکر،  :، علی بن محمد مال قاری، بیروتمرقاا المفاتیح شرح مشکاا المصابیح _
 ق.1408، ، محد  نوری، قم: م سسة آل البیتمستدرک الوسائل _

 ق.1421جا، موسسه الرساله،  بی ، احمد ابن حنبل،مسند اإلمام أحمد بن حنبل _

 - 1988مکتبهة العلهوم و الحکههم،  :، ابهوبکر احمههد بهن عمهرو بهزار، المدینههة المنهورامسهند البهزار _
 .م2009

، مسههلم بههن حجهههاج مسههند الصههحیح المختصههر بنقههل العههدل عههن العههدل الههی رسههول اهلل _
 .تا بی دار احیاء الترا ، :نیشابوری، بیروت

َخّرج _ ، یعقهوب بهن اسهحاق أبوعوانهة، مملکهة العربیهة َعلی صحیح مسهلم المسند الصحیح المم
 ق.1435، : جامعة االسالمیةالسعودیة

مکتبهة الرشهید،  :، عبهداهلل بهن محمهد ابهن ابهی شهیبه، ریهاتالمصن  فهی االحادیهث و ااثهار _
 ق.1409

 .تا بی جا، دار الدعوا، بی ، ابراهیم مصطفی و دیگران،المعجم الوسیط _
 م سسههة دار الشههعب للصههحافة و :، اسههحاق بههن ابههراهیم فههارابی، قههاهرهبمعجههم دیههوان االد _

   ق.1424النشر،  الطباعة و
 تا. بی دار الفکر، بیروت:بن فارس،  ، احمدمعجم مقاییس اللغة _
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کویتالمفاتیح فی شرح المصابیح _  ق.1433دار النوادر،  :، حسین بن محمود مظهری، 
الههدار  - ، دار القلههم:بیههروت –اغههب، دمشههق ، حسههین بههن محمههد رالمفههردات فههی غریههب القههرآن _

 ق.1412الشامیة، 
 ق.1406داراحیائ الترا  العربی،  :مالک ابن انس، بیروت ،الموطأ _

 




