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وش  های ارائه مطلب در گفتمان شفاهی بسط متن و ر
وایت  )تحلیلی زبان  («و بیوتهّن خیر لهّن »شناسی بر ر

 29/2/1397تاریخ ارسال: 
 29/2/1398پذیرش: تاریخ 

 1معصومه ریعان
 چکیده

هههای زبههان شناسههانه از متههون روایههی اسههت؛ بههه  هههای فهههم مههتن روایههات، بررسههی یکههی از راه
کهه  التمنعهوا »عنوان نمونه در منابع روایهی مسهلمانان روایتهی بها ایهن مضهمون آمهده اسهت 

 ای مورد اعتماد است؛ پدید آورنده این متن راوی«. نساءکم المساجد و بیوتهن خیر لهن

یان بعد از وی   -اند  که خارج از حوزه متن و خارج از محیط پدیدآورنده متن بوده -اما راو
گهههزاره خبهههری و واحهههد دسهههتور زبهههانی و بهههدون اّطالعهههات  همهههه عبهههارات را در قالهههب یهههک 

توجه به زمهان، مکهان، اند.  موقعیتی متن برای رسیدن به مصداق صحیح آن، نقل نموده
گفتار  گوینده، نو، تعبیر و لحن   -شناسهی اسهت  که از مختصات فهم در زبهان -حاالت 

های بعدی برای فهم مدلول راهری ایهن روایهت و فهارغ  در این متن مفقود است؛ اما نسل
کهرده و آن را روایتهی درحهوزه تفسهیر  کثهرت نقهل آن بسهنده  از موقعیت برون زبانی مهتن، بهه 

 اند.  خروج زنان از خانه قرار دادهعدم 
گفتمان شفاهی، یزید بن هارون. ها: کلیدواژه  بیوتهن خیر لهن، بسط متن، 

 بیان مسأله
که اقامه نماز زنهان  یاتیدر منابع روایی شیعه و اهل سنت روا هها بهتهر  را در خانهه آمده است 

کلهی زنهان از  از حضور آنهان در مسهاجد مهی حضهور در جامعهه را بهه عنهوان دانهد و از ایهن رو منهع 
کرده حکم شرعی از این اند. این روند تغییهر احکهام از خهروج مطلهق زنهان  گونه روایات استخراج 

                                                   
 (.masoumehrayaan@yahoo.com. عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا )1
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گفتمهان عصهری تبهدیل  کامل ایشان از حضور اجتماعی، به تدریج قوت یافته و به یک  تا منع 
که حتی امروزه در فتاوای بسیاری از عالمان مسلمان ن  که ن آ حال ؛مود داردشده است تا آنجا 

گوینهدگان روایهات بهوده و بها تهداخل مهتن  این روایهات در بطهن خهویش حامهل فتهاوای شخصهی 
گردان حهدیث بهه مهتن واحهدی تبهدیل شهده و در  روایت و فتوای شخصهی )ادراج( در میهان شها

گرفتهه اسهت. مها بهه عنهوان نمونهه  زمان های بعدی محل ارجها، علمها در مسهتندات فقههی قهرار 
شناسی و بسط مهتن و  ایم و روند تغییرات زبان تی را در مبحث زنان مورد بازخوانی قرار دادهروای

گفتمهان شهفاهی را در آن مهورد تحلیهل قهرار مهی یها روش دههیم. ایهن بررسهی بها  ارائه مطلب در 
 نماید. بینی می گذاری انجام یافته و تاریخ رهور بسط متن روایت را پیش روش تاریخ

 پیشینه تحقیق
که تاریخ گذاری روایات روشی نوین بهوده و از قهرن بیسهتم از طریهق مستشهرقان ابهدا،  از آنجا 

گرفتهه اسهت، ایهن در بعضهی محافهل حهدیث فقطشده و  گونهه پهژوهش  پژوههی مهورد اقبهال قهرار 
گسترش است گهذاری روایهات زنهان  خصهوص تهاریخ بهه ؛عمر چندانی نداشته و در حال طرح و 

کههه بههر روی برخههی  -مستشههرق هلنههدی  «خههوتیر ینبههل»انههدک بههوده و جههز  در ایههن میههان بههه غایههت
های تحلیل اسناد با تکیه بر روایاتی با مضمون تحقیهر آمیهز  برخی شیوه»احادیث زنان با عنوان 

رسهد مسهبوق بهه  به نظر مهی -ای منتشر ساخته است  مقاله 2«ی حدیایها کتابدر باره زن در 
 .  یستپیشینه دیگری ن

  روش تحقیق
کههه مختصههراا  -را  «ر لهههّن یههم المسههاجد و بیههوتهّن خکالتمنعههوا نسههائ»در ایههن مقالههه، حههدیث 

در مرحله نخسهت بها ترسهیم بصهری، اسهناد آن را بررسهی  - ایم نامیده «ر لهّن یروایت بیوتهّن خ»
کههرده و در مرحلههه دوم مهههتن روایههت ه و در مرحلهههه سههوم روایههت را بهها بههه را بررسههی نمههوده سههندی 

کرده و بهه نقهد ایهن روایهت  یریارگک روش عالمان مسلمان در شناسایی رجال حدیث، تحلیل 
 پردازیم. در خصوص خلط متن روایت با فتوای شخصی راوی )حلقه مشترک روایت( می

  «بیوتهن خیر لهن»بررسی روایت 
روایتههی بهها  - کههه از طریههق پیههامبر نقههل شههده اسههت -در روایههات جههواز نمههاز زنههان در مسههاجد 

                                                   
 .ها و سیر تطور حدیث اسالمی خاستگاه. ر.ک. 2
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صهحیح آمده است. ایهن روایهت در سهه مجموعهه روایهی  «التمنعوا نسائکم المساجد»مضمون 
آمده است. برخی منابع به روایهت  5عبدالبر، ابن التمهید و 4طبرانی المعجم الکبیر 3،خزیمه ابن

کهرده «ر لهّن یو بیوتهّن خ»واره  باال جمله کوتهاه و بلنهدتر آن را در منهابع  را اضافه  انهد و بها دو مهتن 
 یت ابههی داود سههلیمان بههن اشههعث سجسههتانیههروا یانههد. جههامع اصههل آوری نمههوده یش جمههعخههو

 اند.  ق خود نیز آوردهیا به طریا از طریق ابی داود یت را یز روایگر نیچند نفر د یول ،است
کوتاه روایت  چنین است:  متن 

.يم المساج  و بی تهند خکالتمهَ ا نساِ   6ر لهند

 : استگونه  متن بلند روایت اینو 
. قمال: فقمال ابمن لَبم اهّلل بمن عممر:  لميم المساج  و بی تهند خکالتمهَ ا نساِ و اهّلل  یر لهمند

. فقال ابن   7.استو تقول ما تقول.  أمر  عن رسول اهّلل یعمر: تسمَه لهمهَهند
 «روایههت و بیههوتهّن خیههر لهههن»بههه جهههت عبههارت ویههژه ایههن روایههت، در ایههن مقالههه نههام آن را 

دی و سهپس تحلیهل رسیم شبکه بصری اسناد روایت، ابتدا آن را مورد تحلیل سهنگذاشته و با ت
 دهیم. متن قرار می

                                                   
 .90، ص3. ج3

 .253، ص12. ج4

 .279، ص24. ج5

 .396، ص23، جالتمهید؛ 131، ص3، جسنن بیهقی؛ 209، ص1، جالمستدرک؛ 137، ص1، جداود سنن أبی. 6

 .400، ص23، جالتمهید؛ 93، ص3، جصحیح ابن خزیمه؛ 76، ص2، جلحنب مسند ابن. 7
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واکنمودار شب. الف    یته اسناد ر
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وایت و بیوتهّن خیر .ب  تحلیل شبکه اسناد ر
د بهن یهزیمنفهرد اسهت.  یقهید بهن ههارون دارای طریهزیت از عبداهلل بن عمر تها یه رواکن شبیا

عبهدالبر در  ابهن یوله 9؛نهدارد یفرعه که، حلقهه مشهترکو شب 8است یاصل کهارون حلقه مشتر
 ،ت آورده اسهت. بهه عبهارت دیگهریهق روایده و چهار طریوشکبسیار  ییت به تنهاین روایجمع ا

ه مهتن کهه اسهت کن شهبیها ین راویاحمهد اوله 10ت اسهت.یهوس رواکهفرعهی مع کاو حلقه مشتر
وتهههاه و ههههم مهههتن طهههوالنی را که ههههم مهههتن کهههاسهههت  ین راویعبهههدالبر آخهههر طهههوالنی را آورده و ابهههن

رنگ و مهتن طهوالنی بها خطهوط پرتر با خطوط  وتاهکرده است. در شبکه اسناد متن ک یآور جمع
 آمده است. یکتالیو ا رنگ کم

ق او یهههوتهههاه را آورده و از طرکتهههر اسهههت. او مهههتن  ان از همهههه مههههمیهههن میهههروایهههت ابهههوداود در ا
کهرده اسهت. در اعبهدالبر یکهی از طهرق خهود ر ابن ِخ یبه، شهیشه یه عامهان بهن ابهکن شهبیها نقهل 

عبهدالبر اسهت.  ان ابهنیهِخ راویبه، شیش یر بن ابکابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی، و ابوب
به یشه یر ابهن ابهکابهوب المصهن در  ،وتاه و چه با عبارت بلندکچه با عبارت  ،تین روایگرچه ا

ت را نقههل نمهوده اسهت و سههند او یهق او روایهه از طرکن شههبیهعبهدالبر در ا ابههن یوله ؛امهده اسهتین
ه و عامهان بهن یشهب یت احمهد، ابهوبکر ابهن ابهیهه اسهناد رواکن شهبیهدر ا 11نما شده است. طریق

                                                   
گردان نقل می . حلقه مشترک، راوی8 که از یک مرجع شنیده و برای تعدادی از شا که حدیای را  کند و بیشتر آنان  ای است 

گرد خویش روایت می کههن ،کننهد. بهه عبهارت دیگهر نیز به نوبه خود برای دو یا چند شا ن راوی شهبکه تهری حلقهه مشهترک، 
گرد روایت می که حدیث را برای بیش از یک شا کهه  کنهد؛ یها بهه تعبیهری دیگهر، نخسهتین است  جها از شهبکه اسهناد اسهت 

سهازد تها بهرای روایهات و آرای منهدرج در روایهت، تهاریخی  همچون چتر باز شده است. وجود راویان مشترک مها را قهادر مهی
کنیم )   .(43، صها ها و نمونه گذاری حدیث روش تاریخقطعی تعیین 

گرد داشته باشند را 9 گردان اّدعایی حلقه مشترک اصلی، خود بیش از یک شا نهامیم.  مهی« حلقه مشترک فرعهی». وقتی شا
که از حلقه مشهترک( حهدیث   هر مجموعة دیگری از راویان از یک نسل پهس از حلقهه  مشترک )یا به عبارت دیگر، راویانی 

گردان خهود نقههل مههیشهنیده و آن را بههرای دو یهها چ حههدیث شههوند ) خوانهده مههی« حلقهه مشههترک فرعههی»کننههد،  نهد نفههر از شهها
شهود. بهه عقیهده مستشهرقان،  نیز نامیده می« گره»این نقاط از دسته اسناد را  .(316، صها و سیر تطور اسالمی خاستگاه

گره توان اعتبار روایت را  کافی زیاد است و نمی ها از دیگر نقاط بیشتر است؛ زیرا در آن نقاط، تراکم روات به اندازه اعتبار 
کرد )  .(175، صبررسی و تحلیل مطالعات حدیث شناختیبه سادگی انکار 

گرد روایهت 10 کهه خبهری را از دو یها چنهد شهیخ شهنیده و بهرای یهک یها چنهد شها . حلقه مشترک معکوس راوی روایتهی اسهت 
میدی یا ا می که چنهد طریهق نقهل بهرای روایهت خهود مهی بنکند؛ برای ماال جامعان حدیث مال مسلم یا حم آورنهد  حنبل، 

 .(326، صها ها و نمونه گذاری حدیث روش تاریخ)

کتهاب( بهه طریهق  . نو، دیگری از طریق روایت در اسناد روایات یافت می11 که راوی متأّخر یها جهامع روایهی )صهاحب  شود 
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 یهقهیب .انهد دهیرسه کن حلقهه مشهتریبقّیه مرفوعاا به ا یاند، ول د بن هارونیزیان یبه، راویش یاب
 ت نموده است. یم تبعکز از حاین

 یرا بهرا یتهیروا یق منفهردیهه از طرکهوجهود دارد  یاسهناد حلقهه مشهترک واحهد هکن شبیدر ا
گردان  یشتریگروه ب ابهن »ا یه «ید بهن ههارون بهن زاذیهزی»رده اسهت و او کها مخاطبان نقهل یاز شا
بهاز شهده و تها قهرن پهنجم  یه اسناد ماننهد چتهرکق او شبیو از طر 12( است،ق206-116) «زاذان
ن، ابهوداود یه اسهناد از متقهّدمکن شهبیده است. در ایعبدالبر رس نو اب یهقیم، بکبه حا یهجر

گفته یش از او احمد روایث بوده است؛ ولی پین حدیا یسجستانی راو اسهت؛ امها  ت بلندتر را 
ههب مطلههب همچنههان نههزد ابههی ق یههگههر طههرق خههود از طرینههار دکز در یههعبههدالبر ن داود اسههت. ابههن لم

گردیده است.ین حدیداود راوی ا ابی  ث 
ابهوداود از  13انهد. دهیهت برگزیشرح روا یداود را برا حدیث ابی یز همگیت نین روایشارحان ا 

ن یهقهی منفهرد دارد. در ایطر - 14د بهن ههارون اسهتیهزیبالفصل  یه راوک -به یش یعامان بن اب
د بههن یههزیتواننههد از  به مههییشهه یبه و عامههان بههن ابههیشهه یر بههن ابههکه اسههناد فقههط احمههد، ابههوبکشههب

 ند.  ا دهیمرفوعاا رس کن حلقه مشتریگران به ایو د 15نندکت نقل یهارون روا
وتهاه کت یهخود نهه روا المصّن به اساساا در یش یر بن ابکتری دارد. ابوب یت طوالنیاحمد روا

را دارد و آن را از  «التمنعههوا امههاء اهلل مسههاجد اهلل»ت یههامهها او روا ؛ت بلنههد را نیههاورده اسههتیههونههه روا
ا یهت بلنهدتر را آورده، یق او روایه از طرکعبدالبر  پس ابن 16ان آورده است.میق عبدا بن سلیطر

نمها ارائهه  رده است؛ و به هر حهال سهندی طریهقکس یا تدلیا خلط و یمتفاوت داشته  یا نسخه
 شده است.
م و بیهقههی و کده اسههت و حههایتههر را آورده و البتههه مرفوعههاا بههه او رسهه یمههه مههتن طههوالنیابههن خز

                                                                                                                        
طههور  بههوده اسههت و بههرای دسترسههی بههه سههند بهههمنههد  ولههی بههه مههتن عالقههه ،عههادی و عمههومی سههند روایههت دسترسههی نداشههته

کرده است، ا هوشمندانه آن روایت در طریق راوی متقّدم وجود ندارد و یها بها مهتن متهأّخر  ماای از طرق متقّدمین استفاده 
ای چنههین طریقههی را  در ایههن صههورت احتمههال خلههط یهها تههدلیس و جعههل وجههود دارد. لههذا بهها هههر انگیههزه .هماهنههگ نیسههت

 وییم )این اصطالح خاص این نویسنده است(. گ نما می طریق

 .264، ص32، جتهذیب الکمال. 12

، الترغیهب و الترهیهب؛ 547، ص5، جاضهواء البیهان؛ 131، ص3، جتحفة االحوذی؛ 290، ص2، جتهذیب التهذیب. 13
 و.. 226، ص1ج

 .265، ص32، جتهذیب الکمال. 14

 . همان.15

 .276، ص2، جشیبة أبی المصن  ابن. 16
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تنههها مههتن و سههند  بنهها بههر ایههن،انههد.  گههر از طههرقش( مرفوعههاا روایههت نمههودهید یکههی عبههدالبر)در ابههن
اسهت. از ایهن رو  یت تنهها راویهه رواکن شهبیهداود اسهت و او در ا یت ابیدرست این روایت، روا

 منفرد است. یتیروا «ر لهّن یم المساجد و بیوتهّن خکالتمنعوا نسائ»ت یروا
وایت و بیوتهّن خیریتحل .ج  ل متن ر

بهرای خهروج زنهان بهه قصهد مسهجد  یلهک، مجهوزی «التمنعوا نسائکم المسهاجد»ت یمتن روا
ه کهن یهنهد. اک یانتظهار مه یح التمنعهوا، شهنونده را بهیصهر یاست و از نظر پیام روایهت بعهد از نهه

ت یهن روایهدر مهتن ا یکاملی است؛ ول یگزاره خبر ،دینکرا از مسجد رفتن منع ن د زنان یگو یم
گرفته است کش یا هیجمله حال ح ما قبل را دچار خلل نموده است و آن یام عام و صریه پکل 

ار وجهود کآشه ین جمله تناقضهیدر ا .«یشان بهتر استشان برایها ه خانهک یدرحال»ن است: یا
گر خانه گر مسهجد ینکد منعشان نیگو یها بهتر است، چرا جمله قبل با صراحت م دارد. ا د؛ و ا

خههود را  یخواهنههد حکههم شههرع یچههه جایگههاهی داردچ زنههان مهه «خیههر و بیههوتهّن »قیههد  ،بهتههر اسههت
که آ ل خانهه یر، تفضهیلمه خکا در خانه نماز بخوانند و در این روایت یبه مسجد بروند  ایبدانند 
گوشزد م به صراحتبر مسجد را  واره، مهتن روایهت التمنعهوا  ن جملههیها ،ند. از این روک یبه آنان 

گروه اندک راویان آن،  کرده است، آرا با  گهر خانهه بهرایهمخدوش  نمهاز بهتهر از مسهجد اسهت،  یا ا
توانهد  مهی «ت التمنعهوایهروا»ه اسهناد کارآمهد آن در مقابهل شهبکه اسهناد ناکص با شهبین تخصیا

 ندچ کد یمطلق را مق
 یشخصه یجملهه آزاد و سهخن یهکبه ما قبل خود نهدارد.  ین جمله اّتصالیرسد ا ینظر م  به

 «م المسههاجدکالتمنعههوا نسههائ»ه روایههت کهه یآلههود همههراه اسههت. وقتهه تمههذّم  یه بهها تبیینههکههاسهت 
د نهه مها یهتوانهد بگو مهی یکهیداشته باشهد.  یتواند در مقابل آن موضع یس مکشود، هر  یگفته م

توانههد  ییکههی مهه 18ل(.ید البتههه در شههب)باللیههتوانههد بگو مههی یکههی 17م )اّنهها لنمههنعهّن(یگههذار ینمهه
گرفتههه شههان یها ر خانههه. مگههید چههرا خانههه نههه و مسههجد آریهبگو ه بهتههر از کههههها  انههد. خانههه را از آنههان 

 ر لهّن(.یرون آمدن و به مسجد رفتن است )وبیوتهّن خیب
و  «انها لنمهنعهّن »تها  «بالّلیل»از جمله واره  ،ده استیت التمنعوا رسیه به رواک یودیق یتمام

آن وارد  از خههارج بههرو  نیسههتت یههاق روای، داخههل در مههتن و سهه«بیههوتهن خیههر لهههن»نیههز عبههارت و 
 اندچ  ل نمودهیها را برمتن تحم ادتین اضافات و زیا یسانکم چه یپرس ینون مکشده است. ا

                                                   
 .400، ص23، جالتمهید؛ 140، ص2، جحنبل مسند ابن؛ 32، ص2، جسلمصحیح م. 17

 .130، ص3، جالمحلی؛ 210، ص1، جبخاریالصحیح . 18
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قهرار  یه در جهو پرتنشهکه یسکان، فقیهان و هر یگو ان، قّصهین است: سخنرانان، راویپاسخ ا
سهت. مخالفان حضور زنان در جامعهه بهوده ا یردن ذهنّیت عمومک یه مجبور به راضکداشته 
م بهر اواخهر قهرن اول تها که جهو حهاکهافت یتوان در یزنان آمده است، م دربارهه ک یاتیروا یاز بررس

گسترش ثغور دولت امویان و رهور جر هها ونیازههای  نهوین، خواسهته یانهات اجتمهاعیقرن دوم، 
ههههای متهههأّخر از صهههحابه، و خههه   نسهههل یام شهههرعکهههبهههه اح ییگهههو عصهههری ایهههن دوران و پاسهههخ

گاه، بسهتری بهرای رههور راوها گویی پاسخ ه که یسهانکپهردازان و  ان، قّصههیهان، قاریهی متمرکز و آ
 یریههگ لکشهه یبههرا فههراهم آورد. منههاطق مختلهه  بههالد اسههالمی  ،ن داشههتندیههسهههمی از دانههش د

ا بصهره یهوفهه کنهه، یه از مدکهبودنهد  یسهکراه ههر   فتهوا، چشهم بهه یهها یرسک یانداز فقاهت و راه
ههها خلههط  ههها و جههواب پهها سهه الرسههد در ایههن مههدارس نو ینظههر مهه  رد. بهههآو یمهه یتههید و روایرسهه یمهه

گزکشده است. نحوه استخدام  می گو یام شهرعکهان احیههها و ب ییگهو دهیلمات،  نهده یاز زبهان 
سهههاخته اسههت؛ و در روایههت مهههورد  یات، سههخنان شخصهههی را از روایههت جههدا نمههیههروا یبرمبنهها

گو یانیب اراکآش «ر لهّن یو بیوتهّن خ»واره  بررسی، جمله ه نظر شخصی کای است  ندهیفقهی از 
کرده است. حالیخود را بر روا که حضور داشتند، لحن  یبرا که ن آ ت وارد  الم مشهخص کهآنان 

ا ینوشته و  یا میرا ها  این هکآنان  یاما برا ؛دامک یدام است و حکم شرعی راوکت یه رواکبوده 
م یده را ترسههیکههه از قههرن اول رسهه یا شهههیلکسههره و یک یتههیاز روا ییانههد، فضهها دهیشههن یبعههدها مهه

گفتمهان  یهها ، بسط متن و روشیاضافه ن جملیگر، اینماید. به عبارت د یم ارائهه مطلهب در 
ه بها کهم ین مختصهات را بفهمهیهح ایم ارجها، صهحیتهوان یمه یطیتنهها در شهرا شفاهی است. مها

 م. یبرخوردار باش یات برابریا با او از تجربیواحد و  یطیدآورنده متن از دانش محیپد
 د بن هارون است.یزیمتن ه د آورندیگران، و پدیبه و دینجا مخاطب عامان بن ابی شیدر ا

( و یه خارج از حوزه مهتن )بافهت درون زبهانک یعنوان فرد داود به یاب یبه برایش یعامان بن اب
جملههه  کیههرا در قالههب  ی( اسههت، عبههاراتیدآورنههده مههتن )بافههت بههرون زبههانیط پدیخههارج از محهه

ح آن( نقهل یدن بهه مصهداق صهحیرسه یمهتن بهرا یتی)بدون اّطالعات موقع یواحد دستور زبان
گفتار، مح ردن کهان دادن و عهوت کاز جملهه و سهرت یردن بخشهکهم ادا کنموده است. حاالت 

گهزارش نشههده اسهت. بههه یها یگههر جملهه، بههرایالم در بخهش دکههحالهت چهههره و لحهن  ن عبههارات 
گوکههان، متوجههه بههه زمهه ،گههریعبههارت د کههه از یههنههده، نههو، تعبیان، حههاالت  گفتههار و ...  ر و لحههن 

طهور خهاص   ات زنهان بههیهطهور عهام و در روا ات بههیهشناسی اسهت در روا مختصات فهم در زبان
 مفقود است. 

ان نشههده اسههت. یهههماهنههگ و منسههجم ب یاقیه بهها سههکههن روایههت شههامل دو جملههه اسههت یهها
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م کالتمنعههههوا نسههههائ»از آن خبهههر اسههههت، ماههههل د مخاطههههب از قبههههل یوجههههود دارد و شهههها یا جملهههه
ه یههم اسههت، بالفاصههله از ناحکههن حیههه در مقههام طفههره رفههتن از اکهه یگههری. و جملههه د«المسههاجد

گرچهههه آن روایهههت همیشهههگی را  یعنهههی ؛«یهههر لههههّن و بیهههوتهّن خ»د یهههگو یشهههود و مههه ینهههده ادا مهههیگو
  زن بهتر از مسجد رفتن است. یبه فتوای من، خانه برا ید، ولیا دهیشن

خواسته موضهع خهودش را  یه مکبل ،ندکت اول را نقل یخواسته روا ینده متن در واقع نمیگو
نهده و فقهط مشهغول نوشهتن کر افیهه سهر بهه زکهند؛ و قاعهدتاا آنهان کدر مواجهه با آن سخن اعالم 

گوکان حیرده و در مقام بکسره یکشدند، هر دو جمله را  یم در  یا ه خدشهک یا ندهیم واحد از 
گردان خود نقل م یت او ندارند، آن را نوشته و برایت روایصالح ههای بعهدی  ردند و نسلک یشا

ثرت نقل آن بسنده کمتن، به  یزبان ت برونیت و فارغ از موقعین روایا یفهم مدلول راهر یبرا
کههه ایههن  ر عههدم خههروج زنههان از خانههه قههرار دادهیدر حههوزه تفسهه یتههیرده و آن را رواکهه انههد. حههال آن 

الفههانی داشهته اسههت و مهها در بحهث فقهههی ایهن روایههت بههه برخهی نظههرات مخههالفین سهخنان مخ
 خواهیم پرداخت.

در مهتن ایهن روایهت  «یزیهد بهن ههارون»مشهغولی دیگهری نیهز بهرای  رسهد یهک دل نظر می  اما به
کهه در مصههر روایهت  و  19«خیهر مسهاجد الّنسهاء فهی قعهر بیههوتهن»قابهل فههم اسهت و آن ایهن اسهت 

گهر  21گو قّصه «دراج بن سمعان»از  20«ساء فی قعر بیوتهنخیر الصالا الّن » مسهبوق بهوده اسهت و ا
که بهاالخره حکهم خهروج زنهان چیسهتچ و آیها واقعهاا  یزید بن هارون در برابر س االتی از این قبیل 

ها برای نماز آنان بهتر استچ قرار داشته باشد، و یها حتهی بها ایهن پهیش زمینهه بخواههد  قعرخانه
گفت: قعهر خانههفتوا بدهد، خوا شهود؛ ولهی در خانهه بهودن  هها بهرای نمهاز زنهان پیشهنهاد نمهی هد 

برای آنان بهتر از بیرون آمدن و به مسجد رفتن است. قطعاا یزید بن ههارون، مهورد اعتمهاد مهردم 
توانسهته  «و بیهوتهن خیهر»گرفتهه اسهت. او بها عبهارت  بوده است و مورد س ال یا استفتاء قهرار مهی

را در خصوص عدم پذیرش روایت قعر بیوِت دراج بهن سهمعان بیهاورد و ههم  است هم رأی خود
کند.  فتوای شخصی ت جدیهدی را برنسهاخته اسهت یهد بهن ههارون روایزی بنا بر ایناش را اعالم 

کند یکه اب کهه ابهکبل ،داود آن را نقل  د یهزیسهخنان  یداود حواشه یه آنچه تحقق یافته آن اسهت 

                                                   
، 2، جمسهند الشههاب؛ 209، ص1، جالمسهتدرک؛ 92، ص3، جصهحیح ابهن خزیمهة؛ 297، ص6، جحنبهل مسند ابن. 19

 .401، ص23، جالتمهید؛ 131، ص3، جسنن الکبری؛ 232ص

 .314، ص23، جمعجم الکبیرال؛ 454، ص12، جیعلی مسند ابن ابی؛ 301، ص6، جبلمسند ابن حن. 20

 .180، ص3، جتهذیب التهذیب. 21
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ت یهک دسهت شهده اسهت و اصهطالحاا وی ین روایق او ایه و از طرردکبن هارون را در متن وارد 
کرده است. درج    22روایت را مم

 ت را برساخته است؟ین رواید بن هارون ایزیا یآ 
( از راویهان قهرن دوم هجهری اسهت و در مصهر مقهام واالیهی داشهته 206-116یزیهد بهن ههارون )

م و یبن موسی، ابوزرعهه، هشه ی، علبن معین ییحیاند. احمد،  ردهکاو را توثیق  یاریاست. بس
ز یهن یاو صهادقانه سهخن 23انهد. ردهکهح یت او و صالح بهودن نقلهش تصهریبر صحت روا یاریبس
گفته یعل د بهن یهزید یگو یاند. م مل بن اهاب م ردهکت یز از او روایرا ن است و آنان همان  ه خود 

 یتهکر و بریهم خیم بهراام و آن هه ردهکهس نیث از عهوف تهدلیحهد یهکگفهت مهن جهز در  یهارون مه
گذاشته و به عوف  یو او م 25خ عوام بن حوشب استیعوف ش 24نداشت. خواسته عوام را جا 

 برسد. 
سهن  تههذیب الکمهالد بن ههارون نهزد عالمهان رجهال محهرز اسهت. مهزی در یزیوجاهت  از حم

کهرده اسهت؛  تهوان او را مهّتهم بهه جعهل یو لهذا نمه 26نمازهای طهوالنی و تعبهدش، وصه  فهراوان 
ت یههاز خهود اوسههت. او قصهد جعههل روا «ر لهههّن یهو بیههوتهّن خ»گفهت  یتههوان بهه راحتهه یرد. امهها مهکه

ث یحههد یاو راو ،داده اسهت. در ههر صهورت یرده و فتهوا مهکه یاعهالم نظهر مه یوله ،نداشهته اسهت
شهده اسهت. او در ایهن سهخن در  یاو توأم م یث با اعالم نظر شخصیبوده و قرائت یا شرح احاد

کههرده اسههت یتههی، موضههع شخصههیرد رواکه بهها یههادکههبل ،وده اسههتت نبههیههمقههام روا  ؛اش را اعههالم 
کههه اصههوالا مههردان زههد و عبههادت در مقابههل زنههان داشههته  یانهد. در اینجهها عامههان بههن ابهه موضهعی 

ن یها بهه اکهداود با ات یاب ه را به متن رانده است ویرده و حاشکه اصل و فر، را خلط کبه بوده یش
                                                   

کههه در اصهطالح بههه آن ادراج  . یکهی از آسهیب22 کههالم راوی بها مهتن روایههت اصهیل اسهت  هههای فههم حهدیث، آمیختههه شهدن 
کالم بعضی از راویان را در متن می کالم خود یا  گونه گویند؛ یعنی راوی  کالم  حدیث به  که موجب اشتباه  کند  ای داخل 

ای از  وی با سخن معصوم شود؛ چه این عمل برای شرح و توضیح حدیث باشد و چه برای استشهاد به آن یها تبیهین واژه
هدَرج مهی220، ص1، جمقباس الهدایةآن ) کهالم بعضهی از »گویهد:  (. شهید ثانی نیز در تعری  حدیث مم کهه  روایتهی اسهت 
گونهراویا گمهان مهی ن در ضمن آن درج شده است؛ به  که  کهالم معصهوم اسهت ای  ، الرعایهة فهی علهم الدرایهة« )شهود جهزء 
 (.104ص

 .264، ص32، جتهذیب الکمال. 23

 .268، ص32. همان، ج24

 . همان.25

 .267، ص32. همان، ج26
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عنههوان  نههون بهههکه اکهه -ن سههخن یههخههود آورده اسههت. ا سههننرا در  ث، تمههام آنیخ بههزرگ حههدیشهه
ج شهده و رههور آن بههه یهار متهأّخرتر از رسهول خهدا رایبسهه - شهود ث رسهول خهدا شهناخته مهییحهد

 رسد.  یم یمه دوم قرن دوم هجرین

 پدید آمده از روایت و بیوتهّن خیر یفقه یها دگاهید
ا عدم خروج زنهان یام خروج کان روایت، احبه عنو «و بیوتهّن خیر»ش عبارت یدایپ یبرمبنا

 بهر یآورده مبنه یتهیروا 27الکنی جزء من التاریخدر  یافت. بخاریاز خانه، مخالفان و موافقانی 
ه بههن یههاز معاو ،ث را از عبههداهلل بههن صههالحین حههدیههاش برتههر اسههت. او ا نمههاز زن در خانههه کههه ایههن

تهها یداخهل ب یصهالا المهرأا فه»د: یهگو یاز عمر بهن خطهاب آورده اسهت و مهخالء،  ، از ابیصالح
از  یتهیروا 28االوسهطدر  ینقل نشده است. در مقابل آن طبرانه یت جز از بخارین روای. ا«أفضل

 د: یگو یه مکعایشه آورده است 
ساء االد ف یر فيال خ  ل. يجهازة قَ یالمسج  او ف یجماعة الهد

آورده  کفهه و مالهینقهل از ابوحن( یکی از مخالفان این روایات است. او به ق456حزم)م ابن
 د:یگو یآنگاه م 29 .«ی بیوتهن أفضلصالتهن ف»گفتند:  ینان میاست ا

روه کههههزنههههان م ین را بههههرایدیههههجماعههههت و جمعههههه و ع یه نمازهههههایههههلکفههههه یابوحن
داد.  یر آن هم در شهب و صهبح اجهازه جماعهت مهیزنان پ یدانست و فقط برا یم

نمازههای  یت شهده بهرایهروا ید ولهیهگو یرده مهکهالبته سخن خود را دوباره اصالح 
  30ی قائل نبوده است.راهتکن یدیع

گهر نمهاز در خانهه حهزم خهود قائهل بهه احکهام سهخت اما ابن هها  گیرانهه نیسهت و معتقهد اسهت ا
ای  یننهد بها سهختکاجازه داد آهنهگ مسهجد ها  آن زنان بهتر است، پس چرا رسول خدا به یبرا
گهر فضهلار برای زنهان داشهته اسهت. کن یه اک گفتنهی ههم یچنه نیهدر ا ،سهتیدرآن ن یا ن سهخن 
ن یه او خود چنکو حاشا  «حةین نصیالد»فرمودند:  ه رسول خداک یحال در ؛ستیری نیخ

کسان بهرایتر ه او خود ناصحکگوید. بل گهر چنه ین  هها برتهر  ه خانههکهن بهود یمهردم و امهتش بهود و ا
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بهه مسهجد نشهوند و بهه زنهان دسهتور داد  ه مانع رفتن زنهانکرد کباشند، پس چرا بر مردان واجب 
ن اجهههازه دادن یهههه بگوینهههد اکهههن اسهههت یهههدر رفهههتن بهههه مسهههجد عطهههر نزننهههد و بهههدتر از آن حهههرف ا

هها بهه پها  هها فتنهه و آشهوب تیهن روایهد ایهگو یآنگهاه مه یب بهوده اسهت. ویهترغ یو برا یمستحب
 31رده است.ک

پههذیرد و در  مسههجد را نمههی در هههای مخالفههان حضهههور زنههان  یههک از اسههتدالل حههزم، هههیچ ابههن
که حضهور زنهان در نمازههای عیهدین بهرای  دربارهکند. او  مقابل هر یک مقاومت می این توجیه 

کنند، می  گوید: سیاهی لشکر بوده تا دشمنان از دیدن تعداد مسلمانان رعب 
مشخص  امبریبدون مبناست. پ یامبرخداست و سخنیاین دروغ بستن به پ

ن دعهوت یهر حاضر شوند و ایه در خکنان به جهت آن است ه امر به خروج زکرد ک
ه از نمهههاز مههرخص بودنهههد. پهههس وای بهههر کههه یمگههر زنهههان ،همهههه مسههههلمانان بهههود یبههرا

  32گو. دروغ
 دهد:  وی ادامه می
ر کامبر لشههیههز هسههت. مگههر پیههذب و دروغ بههودن سههخی  نکههن سههخن عههالوه بههر یهها

جهز یههود و  ینهه مگهر دشهمنیدنند و در میه دشمنان ببکراه انداخته بود  به ینظام
 ییگههو شههانین پریههدنههد پههس اید مههی را بهها چشههم ه زنههان کهههههم ههها  آن ن بودنههد.یمنهافق

  33«ستچیچ
ن آورده یخههود در رابطههه بهها نمههاز زنههان در مسههجد یهها خانههه را چنهه یم فقهههکههحههزم ح در آخههر ابههن

 است: 
از نمههه یادا یز را از حضهههور در مسهههجد بهههرایهههنکا مهههوال، یهههزن و  ّی سهههت ولهههیحهههالل ن

شهان در جماعههت برتهر از نمههاز آنههان در یه نمههاز اکه ینهد ... در حههالکجماعهت منههع 
رادی است.  34فم

کنون مخالفهت سهایهگونهه روا نیهحهزم بها ا ابهن یمخالفهت جهد با وجهوداما  ر یات، بعهد از او تها
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جصهاص بهرای نمونهه، در حکهم خهود بهر  35هان با نماز خوانهدن زنهان در مسهاجد ادامهه دارد.یفق
امبر فرمهههوده: یهههچهههون پ یولههه ،اف، در مسهههجد بهههودن اسهههتکهههشهههرط اعت :ده اسهههتاف آورکهههاعت

اف او در خانهه کهپس مسجد زن همان خانه اسهت و اعت ،بهتر استها  ی آنهای زنان برا خانه
 36.استاف او در مسجد کمال اعت

گرفتههه اسههت.  ایههن روایههت بههه منههابع شههیعه نیههز راه یافتههه و مبنههای حکههم شههرعی آنههان نیههز قههرار 
کتههاب محقهق حله کههرده -بهر مبنههای ایهن عبهارت  37المعتبهری در  آورده  - کههه آن را روایهت تلقهی 

 است: 
لم   سمت أهمّل لحضمور مجمامع الرجمال وياألفضل للمرأة أن ال تسمَی إلمی الجماعمة أل هما ل

 «.ير لهن تهن خیب» ة لق لهيانت مهسذ

 نتیجه
داود سجسههتانی اسههت و  ، از ابههی«ال تمنعههوا نسههائکم المسههاجد و بیههوتهن خیههر لهههّن »روایههت 

اما صهدر و ذیهل ایهن روایهت  ؛حلقه مشترک آن یزید بن هارون، راوی زاهد و عابد مصری است
گیهری و  صدر روایت از رسول خدا و ذیهل آن موضهع .گر دو موقعیت متنی متفاوت است نمایان

اویهان بعهد رسهد ر دهد. به نظهر مهی فتوای یزید بن هارون در مکان نماز خواندن زنان را نشان می
کرده «التمنعوا»از حلقه مشترک، فتوای یزید بن هارون را در روایت  های بعهدی  ولی نسل ،وارد 

ثههرت نقههل آن کمههتن، بههه  یت بههرون زبههانیههت و فههارغ از موقعیههن روایهها یفهههم مههدلول رههاهر یبههرا
بهه  گهر سهو،از دی انهد. ر عدم خروج زنان از خانه قهرار دادهیرده و آن را فتوایی درحوزه تفسکبسنده 
بعد از روایت قعر بیهوت رواج یافتهه اسهت و ایهن روایهت  «و بیوتهن خیر لهّن »رسد روایت  نظر می

گرچه اندکی از آن مهتن را بها عبهارت نهرم کهرده  در نقض روایت قعر بیوت آمده باشد؛  تهری تأییهد 
کهام ولهی مبنهای اح ،است. این روایت در نیمه دوم قرن دوم هجری در مصر رههور یافتهه اسهت

گردیده است.  گیرانه سخت  ای علیه زنان در خروج از خانه در میان شیعه و سنی 
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