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 ...یاتمتن روا یدر معنا «مدراج»و  «ی تصح» یرتیث  

 
 
 

 یاتمتن روا یدر معنا «إدراج»و  «یفتصح» یرتأث
 ه روایت زنان()مطالعه موردی س

یافت: تاریخ  ۰۵/۰۲/۱۳۹۸ در
یخ  ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ :پذیرش تار

1عانیمعصومه ر
 

  چکیده

ههههای اضهههطراب حهههدیث و مو،هههب آسهههیب فههههم مهههتن در از نمونهههه« مدراج»و « تصهههحی »
کلمهه یها عبهارت « تصحی »ت. روایات اس بهه معنهای ت ییهر یهافتن بخشهى از حهدیث بهه 

کهال  به معنهای «ادراج»و  دیگر ایهن عوامهل  .اسهت ۷راوی بها سهخنان معصهو  آمیخهتن 
گردیهد، و شهنوند، یها  مو،ب ابها  در معنهای روایهت و محهل اخهتالف و تعهاری در اخبهار 

پهژو، الز  اسهت بها شناسهایى ایهن و بهر حهدیث داردخوانند، را از مراد ،دی متکلم بهاز مهى
وگیری نمهود، و ها از پیامدهای استنتا،ات غل  یا ،انبدارانه در متن روایهات ،لهآسیب

کال  معصو  را بازخوانى نماید. این نوشتار با روش توصیفى تحلیلى از طریه  -مقصود از 
گههذاری مههتن و اسههناد روایههات، سههه روایههت را از منههابع اهههل سههنت و شههیعه در بحههث تههاریخ

بررسهههى نمهههود، و بههها شناسهههایى تصهههیح  و ادراج واژگهههان « عهههد  خهههروج زنهههان از خانهههه»
خَدع»به « مسجد»، «تتفال»به « متلفّعات» خله  « ثیهابج الّر هاق»بهه « ثیاَب الّر اق»و « مج

،واز خهروج زنهان »ها به موضع مخال  آن در معنای مو،ود را با رفع تصحی  و ادراج آن
 تبدیل نمود، است. « از خانه

خدع، ثیاب الّر اق، تاریخ ها:کلیدواژ،  گذاری.تصحی ، مدراج، تفالت، مج

 مقدمه. 1
گسههترد،مههذّمت حضههو و ههوع پیوسههته ای بهههر ا،تمههاعى زنههان در روایههات اسههالمى بههه دالیههل 
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گرفته، و وع تصحی  یا مدراج در متن روایات  کمتر مورد تو،ه  رار  که  است. از میان آن دالیل 
گردیهههد، و معهههانى متفهههاوت و متضهههاّدی را بهههه روایهههات  کهههه مو،هههب خلههه  مهههتن  اصهههیل اسهههت 

لهه بها بررسهى مهوردی سهه روایهت از منهابع فهریقین، بخشید، اسهت. مها در ایهن مقا :معصومان
گهذاری روایهات، بهازخوانى تیثیر و هوع تصهحی  و مدراج را بهر معنهای مهتن روایهات زنهان بها تهاریخ

کردن معنا پى  نماییم. ،ویى مىکرد، و اثر این آسیب فهم متن حدیث را در وارونه 

وش تحقیق1-1  . ر

گهذاری مستشهر ان و بها ترسهیم شهکل بصهری ش تهاریخگیهری از رونویسند، این مقاله بها بههر،
اسههناد روایههات، ابتههدا سههند روایههات و سههپس مههتن و در آخههر تحلیههل توَمههان مههتن و سههند را انجهها  

گانهه تحلیهل نمهود، و بهرای ههر  داد، است. در هر یه  از روایهات مهوارد تصهحی  و ادراج را ،دا
ههای اسهناد روایهات را در آخهر نیهد شهبکه اسهت. ی  از روایهات نتهایس نههایى آن را تعیهین نمهود،

ضمیمه نمود، و برای روشن شد، تحلیل اسناد روایهات، خواننهد، را در ضهمن مباحهث بهه ایهن 
 است.  ضمایم ار،اع داد،

 . پیشینه تحقیق 1-2

کههه ایههن مقالههه در مصههداق یههابى دو عنههوان اضههطراب )تصههحی  و مدراج در مههتن( از آنجهها 
که مو،ب آسیب در مع کها   ۷گهردد و مها را در فههم مقصهود معصهو نای روایهت مهىحدیث  نا

ای نداشهههته و از گهههذارد و نیهههد بهههه موضهههوع خهههاص روایهههات زنهههان پرداختهههه اسهههت، پیشهههینهمهههى
 های حدیث پژوهى معاصر و مطالعات زنان دور ماند، است. دغدغه

 . بحث2

 شناسی تصحیف و إدراج . مفهوم2-1
در ل ت به معنای خطها « تصحی »ی  است. های فهم متن حدیث تصحیکى از آسیب

کهردن نقطهه یهاد  کهم یها ی کلمه بها   ههای آنکردن در خواندن و نوشتن بر اثر شباهت حروف، ت ییر 
ههای تهاریخى و مکتوبهاتج مهورد اعتنها، ماننهد این خطا در نوشته به خصوص در نوشهته 1است.

را از « ُمصههّحَ »ان، حههدیثج پژوهههحههدیثروایههات، آثههار معنههایى  ابههل تههو،هى دارد و لههذا برخههى 
گروهههىمههوارد تحریهه  روایههات دانسههته گرچههه  در  و معتقدنههدنههد امیههان ایههن دو تفههاوت  ایل انههد. 

                                                      
 .۱۸۷، ص۹، جلسان العربت ۳۳۴، صمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. 1
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ف، شخص تحری  ولهى در تصهحی ،  صهد  ،کنند،،  صد تحری  و تبهدیل داردروایتج محّرَ
و شهواهدی  گا، ت ییهری در روایهات مالحظهه شهد هراز نظر ایشان بنابراین  1.ت ییر نداشته است
کهههه  نهههدکنهههها و،هههود نداشهههت، آن را بهههر تصهههحی  حمهههل مهههىبهههر ت ییهههر عمهههدی آن و در صهههورتى 

کال  در دانف مىشواهدی بر ،على بودن و ت ییر عمدی روایات باشد، آن را محّر  ند. لذا اصل 
گونه روایات  کلمه یا عبهارت که حدیثى است »این   سمتى از سند یا متن آن به طور سهوی به 

گیهر سههو یها تعّمهد در ت ییهر الفهاظ نیسهتیم و مها در ایهن مقالهه پهى 2«.ن ت ییر یافتهه باشهدمشابه آ
 ایم.فق  ت ییر معنایى عبارات را مورد تو،ه  رار داد،

کال  راوی با آسیبدیگر از کهه در  متن روایت اصهیلهای فهم حدیث، آمیخته شدن  اسهت 
کال  خود  «مدراج»اصطالح به آن  کال  بعضى از راویان را در متن حهدیث گویندت یعنى راوی  یا 

گونه کهال  وی بها سهخن معصهو  شهودت چهه ایهن عمهل بهرای به  که مو،ب اشتبا،  کند  ای داخل 
  3.ای از آنشرح و توضین حدیث باشد و چه برای استشهاد به آن یا تبیین واژ،

 گوید: شهید ثانى در تعری  حدیث ُمدَرج مى
ای کهه بهه گودهه اسه ؛او.ان دو ضین ان دوا شهد  ووا.تی اس  که کرم بعضی از و

  4.شود جزء کرم معصوم اس میگیان 

 : فرمایدمى حدیث ُمْدَرجدر بیان  نیدشیخ بهایى 
ای که جزء ووا.  به حساب ا.د .ا ووا.اای که اگر کرم واوی با حد.ث دوامیزد به گوده

  5.ا دواهد بوددَو د.ث، م  دد، دو .ک ووا.  ذکر گردد، ان حادو اسناد و متن مقتلف

  نید آورد، است:پدر شیخ بهایى که چنان
إدواا ان اس  که واوی هنگام دقل ووا.  سقنی وا از دود .ها د.گهری دو اوضهیح .ها 

ده به  نوان بقشی از ووا. ، لان واو.ان بعد، ا.ن بقش اضهافی وا  ؛فزا.داالحاق ان بی
  6اوودد. اوه شیب ۷جزئی از ووا.  بشیاودد و کرم معصوم

                                                      
 .۲۴۳، ص۱، جمستدرکات مقباا الهدایة فی علم الدرایه. 1
 .۱۰، صالرعایة فی علم الدرایه. 2
 .۲۲۰، ص۱، جالدرایه مستدرکات مقباا الهدایة فی علم. 3
 .۱۰، ص الرعایة فی علم الدرایه. 4
 .۸، صالوجیزة فی علم الدرایة. 5
 . ۱۰۲، صوصول األخیار الی اصول األخبار. 6
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 گوید:وی مى
هدَوا، دّقه   دظهر و بروسهی کامهل شناسا.ی و اشقیص متن اصلی حد.ث از سقن م 

  1.نلبدپژوهان اوادا و ز.ردس  وا میحد.ث

ما در این مقاله موارد تصحی  در احادیث یا مدراج و یها تصهحی  و مدراج توَمهان را در سهه 
 دهیم. اتفاق روایى را مورد تحلیل  رار مى و تیثیر معنایى این روایت زنان بررسى نمود،

رسی واژه 2-2 وایات جواز نماز جماعت زنان« تفالت». بر  در ر
که از طری  پیامبر نقل شد، است، روایتى آمهد، اسهت  در روایات ،واز نماز زنان در مسا،د 

 گوید:که مى
متنع اَّإما اَّللَّمساجدَّاَّلل  َّ.َّ

به  4بخاری التاریخ الکبیر 3شافعى، مسند 2مال ،طأ المواین روایت در شاندد، منبع روایى 
و  7طبرانهى المعجام الکبیار 6،خزیماهصحیح ابان 5،داودسنن ابیت در «عبداَّلل بن عمهر»نقل از 

 10احمهد بهن حنبهل، مساند 9شهیبه،ابهىابهن المصانفت در «نهافع»از طریه   8عبدالبرابن التمهید
کم  معرفااة علااوم الحاادیث 13،حبااانصااحیح اباان 12،یعلاایمسااند اباای 11،صااحیح مساالم حهها

کرابهن تاریخ مدینة دمشاقو  15خطیهب تاریخ بغداد 14نیشابوری، عبیهد اَّلل بهن »از طریه   16عسها
                                                      

 . ۱۱۵. همان، ص1
 .۱۹۷، ص۱. ج2
 .۱۷۱. ص 3
 .۴۵۰، ص۸. ج4
 .۱۳۷، ص۱. ج5
 .۹۰، ص۳. ج6
 .۲۷۸و۲۵۳. ص7
 .۲۷۹، ص۲۴. ج8
 .۲۷۶، ص۲. ج9

 .۱۶، ص۲. ج10
 .۳۲، ص۲. ج11
 .۱۴۳، ص۱. ج12
 .۵۸۷، ص۵. ج13
 .۱۴۱. ص 14
 .۱۶۲، ص۳. ج15
 .۳۵، ص۵۵. ج16
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« سهالم»روایت را از طری  شهافعى از  1سنن الکبریبیهقى نید در  نقل شد، است.« نافع»از « عمر
کههرد، و از طریه  محمههد بهن اسهحاق صههنعانى بهه « عبهداَّلل بهن عمههر»از  « عبیههداَّلل بهن عمههر»نقهل 

 2مّتصل شد، است.
که نقل صهحین« التمنعوا نسائکم المسا،د»عبارت  با دیگریتعبیر  تهر مهتن اول و،ود دارد 
کهه التمهیاد و  4طبرانهى المعجام الکبیار 3،خزیماهصاحیح ابانروایهى  مجموعههسهه در  اسهت 

 آمد، است. 5عبدالبرابن
، خروج زنان برای رفتن به مسا،د و،هود پای دو روایت باال، حدیث دیگری مبنى بر ا،ازهم

که در آن واژ، استیذن به  ق( اّولین راوی ایهن ۲۳۵شیبه ) ابىشود. ابنطور ثابتى تکرار مىدارد 
 گوید:حدیث مى

. 6ََّّاذاَّاستأذنک َّنسانک َّایَّاملساجدَّفأذن اَّهلن 
که در ُنه منبع آمد، است، کلمه نساابه  7در این روایت  ر ممرَة و یو،  ت ییهر که با ت یی - ،د 

ههها یکسههان اسههت و ت ییههر لفظههى و معنههایى  ابههل تو،ههه دیگههری و،ههود بقّیههه واژ، - واژگههانى دارد
گرچه بر عد  مخالفهت مهردان از  که  گرفته است  نداردت اّما با همان واژگان روایت دیگری شکل 

کید دارد، ولى عنوان مى که زنان با خروج زنان برای نماز در مسجد تی از خانهه بهه « بوی بد»کند 
  صد مسجد بیرون بروند.

 هریهههر، چنهههیناز ابهههى - کهههه اّولهههین منبهههع روایهههى مکتهههوب ایهههن حهههدیث اسهههت - عبهههدالرزاق
 کند: نقل مى

َّوَّهیَّتفد ؛عنَّاب متنع اَّإما اَّللَّمساجداَّللَّوَّ خیرجنَّا   َرهَّقال َّ  8ََّّهر
م دبا.هد دهاوا شهودد، مگهر ها هکنیزان ددا وا از وفتن به مساجد ددا باز دداو.د و ان

                                                      
 .۲۲۴، ص۵. ج1
  برای مشاهد، سند روایت ر.ک. ضمائم در انتهای مقاله.. 2
 .۹۰، ص۳. ج3
 .۲۵۳، ص۱۲. ج4
 .۲۷۹، ص۲۴. ج5
 ۲۷۶، ص۲، جفنالمص. 6
، ۲، جصحیح مسلمت ۵۷، ص۲، جمسند ابن حنبلت ۲۷۶، ص۲شیب ، جابىابن المصنفت ۱۵۰عبدالرزاق، ص المصنف. 7

ت ۲۴۲، ص۱، جئکر اخبار اصابهانت ۵۸۵، ص۵، جصحیح ابن خزیمةت ۴۲۸و ۳۳۳، ص۹، جمسند ابی یعلیت ۳۳و۳۲ص
 .۴۱۱، ص۲، جمعرفة السنن اآلثارت ۱۳۲، ص۳بیهقى، ج سنن الکبریال

 ایم. نهاد،« روایت تفالت»له . به دلیل و،ود عبارت نامینوس تفالت، نا  این حدیث را در این مقا8
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 )افرت( باشند. « بدبو»که ا.ن

 را پههههاندد، ،ههههامع روایههههى« یخههههر،ن تفههههالت»ایههههن روایههههت و مضههههامین در بردارنههههد، عبههههارت 
کرد،   1اند.ثبت 

 . تحلیل متن روایت تفالت2-2-1
که متضمن ، تبصر،«التمنعوا مماااَّلل مسا،داَّلل»این روایت در ادامه روایت  ای آورد، است 

گویههد زنههان بههرای خههروج از خانههه و رفههتن بههه مسههجد بهها بههوی اسههت و مههى« تفههالت»نامههینوس  ژ،وا
کهرد، اسهت. « تفل»واژ،  2العیننامناسب خارج شوند. فراهیدی در  را بوی بهد بهدن انسهان معنها 

کهرد، و ابهن منظهور در را بوی چندش« تفل» 3،معجم مقاییس اللغةابن فارس در  لساان آور معنها 
گویههد. ابههن  تیبههه ایههن روایههت را بههه دلیههل واژ، غریههب تفههالت در مههى« تفلهه »زن بههدبو بههه  4العاارب

کهرد، اسهت و در معنهای آن مهى 5غریاب الحادیث گویهد: یعنهى غیهر خوشهبو. عبههدالرزاق در ذکهر 
 گوید: معنای لیخر،ن تفالت مى

  6های اشفته، کهنه و بدون  طر بران کنند..عنی زدان لباس

را از رفهتن بهه مسهجد منهع که مردان زنان روایت دو چید است: اول، آن بنابراین پیشنهاد این
کهههه یافتنههد، خهههود را نیاراینهههد، خوشهههبو نکننهههد و بلکهههه نکننههد و دو ، زنهههان بهههرای ایهههن ا،هههاز، ای 

کننهد،  برعکس هم عمل نمود، و کولید، به مسا،د بروند. اما آیا متن روایهت بها عبهارت مشهمئد 
کلمهه از اضهافات  - گیردجد را از زنان مىکه حس رفتن به مس - «تفل»  ابل عمل است یا این 

 راویان است یا در متن ت ییراتى اّتفاق افتاد، است؟
                                                      

ت ۷۰، ص۶ت ج۱۹۲،۱۹۳، ص۵ت ج۵۲۸، ۴۷۵، ۴۳۸، ۹۸،۱۴۵، ص۲، جمسااند اباان حنباالت ۱۷۱، صمسااند شااافعی. 1
، ۲، جمسند الحمیدیت ۲۷۶و  ۱۹، ص۲۰ابن ابهى شهیب ، ج المصنفت ۳۷۱، ص۳ت ج۱۵۱، ص۳عبدالرزاق، جالمصنف 

، سنن الدارمیت ۹۱، ص۹اهّٰللمن السنن المسندة عن رسول المنتقیت ۳۴۰و  ۳۲۲، ص۱۰، جمسند ابی یعلیت ۴۴۳۲ص
، صاحیح ابان حباانت ۹۰، ص۳ق: ج۱۴۱۲، صحیح ابان خزیماةت ۱۳۷، ص۱ق: ج۱۴۱۰، سنن ابی داودت ۲۹۳، ص۱ج

ت ۳۰۵، ص۱۲ت ج۲۴۸، ص۵، جالمعجم الکبیرت ۳۶۳، ص۳ت ج۱۷۹، ص۱جالمعجم االوسط، ت ۵۹۲و  ۵۸۹ق: ص۱۴۱۴
ت ۲۵۰، ص۴ت ج۴۱۳، ص۲، جمعرفااة الساانن و اآلثااارت ۱۳۴، ص۳بیهقههى، ج لکبااریساانن االت ۱۳۰، ص۳، جالمحلاای

 .۱۷۴، ص۲۴، جالتمهید ت۴۶۷، ص۲، جاالستذکار
 .۳۴۹، ص۱. ج2
 .۳۴۹، ص۱. ج3
 . ۷۷، ص۱۱. ج4
 .۳۴۶، ص۱. ج5
 .۱۴۷، ص۳، جالمصنف. 6
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 . احتمال تصحیف و ادراج در روایت2-2-2
کننهد، اسهت« تفهالت»که بها واژ،  - محتوای روایت گهر یه  در صهدر و ذیهل آن بیهان - گمهرا، 

کهه بهه مسهجد متن واحد نیست. در صدر آن آمد، اسه ت بهه زنهان ا،هاز، خهروج از خانهه بدهیهد 
که ی  شنوند،، به خصوص ی  شهنوند، زن، از ایهن روایهت انتظهار دارد آن اسهت بروند و آنچه 

کههه حکههم شههرعى خههروج از خانههه بههه زنههان بیههان شههود و آن هیههیت اههاهری، یعنههى پوشههید، بههودن 
که تذکر حکم پوشید، بودن زنان بر تذکر بر بدبو  بودن آنان اولى و اصلن است. استت چرا 
تواند برای زنان به صفت تلّففهات یها عبارت پوشید، به یبان عربى تلّف  و تلّفع است و مى

که همه به معنای پوشید، هسهتند. اههل ل هت پوشهیدن  متلّففات و تلّفعات و متلّفعات بیاید 
ع مى

ّ
کهاماًل روی بهدن را ب 1گویند،موی سر را لفاع و تلُف و  2گوینهد.ووشهانند، ُملّفعه  مهىو یها و تهى 

گفته که زن سر و ییر چانههنید  در حهدیثى از علهى و  3اش را بها لبهاس بووشهاند.اند تلّفع آن است 
کهه بههه خههود پیچیههد، ، یعنههى در پارچههه«و  ههد دخلنهها فههى لفاعنها»نیههد آمههد، اسهت:  ۸فاطمهه ای 

  4بودیم )بر پیامبر( وارد شدیم.
یههادی از ایههن واژ،  بههرای پوشههش زنههان در رفههتن بههه مسههجد اسههتفاد، شههد، اسههت. در روایههات ی
خوانهدت سهپس زنهان در حهالى کند: رسول خدا نماز صبن را مىزهری از عرو،، از عایشه نقل مى

گم هایشان( پیچید، بودند، از مسجد خارج مىکه خود را با پارچه )یا شال شدند و در تاریکى 
 تن روایت چنین است:که  ابل شناسایى نبودند. مگشتندت چنانمى

ٍَّّ نیَّم َّالن  َّنسا َّمنَّاملؤمنا َّیصل  َّمثََّارجعنَّو۹ََّّکن  عاا َّااروط ن  َّمتلف  بحَّوَّهن  الص 
َّأحدَّمنَّالغلس. 5ََّّماَّیعرف ن 

در منابع روایى آشکارا از پوشید، بودن زنهان در رفهتن بهه مسهجد سهخن آمهد، اسهت و از ایهن 
کسههوف رسههول « َسههماا»عنههوان متلّفعهه  یههاد شههد، اسههت. حههدیث  هیههیت اههاهری بههه در نمههاز 

 گوید: این موارد است. او مىاز نمونه  ۹خدا
گفتند: ا.هه اسه . و مها ان شنیدم که میوقتی دووشید گرف ، من هیاهوی مردم وا می

                                                      
 .۶۹، صشرح االخبار. 1
 .۳۲۱، ص۸، جلسان العرب. 2
 .۵۲۱، ص۱، جمفردات نهج البالغه. 3
 .۱۷۹، ص۳، جمعجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیة. 4
، مساند ابای یعلایت ۱۱۶، ص۲، جمسند ابن راهویهت ۳۵۴، ص۱شیب ، جابىابنالمصنف  ت۹۲، ص۱، جمسند حمیدی. 5

 و.... ۱۱۸، ص۲، جصحیح مسلمت ۹۸، ص۱، جبخاریالصحیح ت ۳۳، ص۶، جمسند ابن حنبلت ۳۸۹، ص۷ج
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های زبیهر دهود وا پوشهاددم و از دادهه دهاوا ووز هراسان بود.م. من با .ای از پاوچه
ا.شه واود شدم، د.دم وسول ددا با مهردم دیهاز که بر  اا ا.ن - فقرج   متلّفعة - شدم

  1دوادد. پس من هم با ادان به دیاز ا.ستادم.)ا.ات( می
کرد، است: حدیث مف  را نید عایشه با چنین واژ،  ای بیان 

ع َّیفَّثیاب 2ََّّ.أناَّمتلف 
 چنین آمد، است: ۹در مورد صفّیه عّمه رسول خدا نید در مراسم مرثّیه بر رحلت رسول خدا 

ع .ف 3َّخرج َّصفی َّمتلف 
داری اسهت و بهر خهالف واژ، غریهب و نامهینوس و بنابراین واژ، متلّفعات واژ، مهینوس و معنهى

کنند، تفالت و متّفالت است.   تحقیر 
کلمهه تلّففهات یها تلّفعهات نظر مىبه  رسد ایهن واژ، در همهان ادوار اولّیهه تصهحی  شهد، و از 

و از ایههن واژ، در  ههرون دو  بههه نفههع مههذاهب فقهههى  ت ییههر یافتههه و بههه تفههالت تبههدیل شههد، اسههت
یهان ایههن شهبکه اسهنادند - مدینهه و بعهدها بصههر، گرچهه بهها بهههر، - کهه راو گردیهد، اسههت.  بهرداری 

تر بود، و ،نبهه حکهم شهرعى آن شکل اولّیه به معنای پوشید، بودن زنان به سیاق فقهى نددی 
د ،ایگا، اصهیلى در مهتن داشهته اسهت یها محرز خواهد بود، اما آیا همین واژ، تصحی  شد، نی

یهان  یهان در مهتن روایهت بهود، و از ادراج و دخهل و تصهرف راو همین واژ، ادخال اندیشه فقهى راو
گرفته است؟  در روایت شکل 

 . تحلیل متن وسند روایت تفالت2-2-3
روایت تفالت از ی  راوی زن آمهد، و بقّیهه روایهات از مهردان نقهل شهد، اسهت. روایهت احمهد 

حضهور نداشهت و « روایهت التمنعهوا امهاا اَّلل مسها،د اَّلل»بن حنبل از عایشهه اسهت. عایشهه در 
را احمههدبن حنبههل نقههل نکههرد، اسههت و در شههبکه اسههناد آن نههه عایشههه و نههه « روایههت التمنعههوا»

یههان ایههن سههند  ههرار ندارنههد.هههیچ ، «التمنعههوا امههاا اَّلل مسهها،د اَّلل»در اسههناد روایههت  4یهه  از راو
ههای مشهترک فرعهى ههای بعهدی وی، یعنهى حلقههبن عمر حلقه مشترک اصهلى و راویعبداَّلل 

که حهدیثى  5روایت، نافع غال  او و پسرش عبیداَّلل نیستند. حلقه مشترک اصلى راویى است 
                                                      

 .۳۵۴، ص۶، جمسند ابن حنبل. 1
 .۳۵۰، ص۸، جمسند ابی یعلی. 2
 . ۲۵۷، ص۷النص علی امیرالمؤمنین. 3
 ر.ک: ضمائم. . 4

5. (CL) common link. 
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گردان نقل مى که از ی  مر،ع شنید، و برای تعدادی از شا کند و بیشتر آنان نید بهه نوبهه خهود را 
گرد کهن کنند.خویش روایت مى برای دو یا چند شا تهرین راوی به عبارت دیگر حلقه مشترک، 

گرد روایههت مههى کههه حههدیث را بههرای بههیش از یهه  شهها کنههدت یهها بههه تعبیههری دیگههر، شههبکه اسههت 
یهان مشهترک مها را نخستین که همچون چتهر بهاز شهد، اسهت. و،هود راو ،ا از شبکه اسناد است 
کنهیمت سهازد تها بهرای روایهات و آرای منههدرج در هادر مهى و و تههى  1روایهت، تهاریخى  طعهى تعیهین 

گرد داشههته باشههند را  گردان اّدعههایى حلقههه مشههترک اصههلى، خههود بههیش از یهه  شهها حلقههه »شهها
که از حلقهمى 2«مشترک فرعى یانى  ههر مجموعهه  مشترک اصهلى )یهانامند. به عبارت دیگر، راو

برای دو یا چند نفهر از  ن راآمشترک( حدیث شنید، و  از حلقه دیگری از راویان از ی  نسل پس
گردان خههود نقههل مههى ایههن نقههاط از دسههته  3شههوند. خوانههد، مههى« حلقههه مشههترک فرعههى»کننههد، شهها

گهر،نید نامید، 4«گر،»اسناد را  هها از دیگهر نقهاط بیشهتر اسهتت اند. به عقید، مستشهر ان، اعتبهار 
یهاد اسهت و نمهى کهافى ی کم روات به انداز،  اعتبهار روایهت را بهه سهادگى  تهوانییرا در آن نقاط، ترا

کرد.   5انکار 
کهه همهه از وی نقهل مهى کهه حلقهه مشهترک اصهلى آن  کننهد و اما روایت تفالت روایتهى اسهت 

مانند چتر باز شد، و به دیگر راویان متصهل شهد، اسهت، متعّله  بهه  هرن دو  اسهت. محمهد بهن 
 6هجههری اسههت. ۱۴۵ یهها ۱۴۴متوفههای سههال  - کههه روایههت را از ابههى سههلمه آورد، اسههت - علقمههه

گر  روایت تفالت  7را اصیل دانسته و آن را متعل  به  رن اول بدانیم،« روایت التمنعوا»بنابراین ا
  8صد سال بعد از آن پیدا شد، است.

روایت احمدبن حنبل از عایشه دارای متنى متشکل از دو روایت است. او روایت تفهالت را 
کهبا روایتى از عایشه ی   گوید: مى ،ا آورد، است 

ٍَّّ متنع اَّإما اَّللَّمساجداَّللَّوَّلیخرجنَّتفد َّقال َّعایش َّوَّلا ۹َّعنَّعایش َّعنَّالن   َّ 
َّ. َّالی  َّمنع ن  ًَّأیَّحاهلن 

                                                      
 . ۴۳، صهاها و نمونهگذاری حدیث رو تاریخ. 1

2. partial common link (pcl) 

 . ۳۱۶، صها و سیر تطورحدیث اسالمی خاستگاه. 3
4. knot  

 .۱۷۵، صانشناسحدیث در نگاه خاور. 5
جالتهذیب الکمال فی اسماو . 6  .۲۱۷، ص۲۶، جالر 
 .۱۵۵ -۱۵۱، صگذاری مذمت حضور اجتماعی زنان در روایات فریقینتاریخ. ر.ک. 7
  ر.ک. شبکه اسناد بصری ضمیمه در انتهای مقاله.. 8
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این متن حاوی دو روایت ،دا از هم است. روایت تیّسه  عایشهه از خهروج زنهان از خانهه، از 
بهن ابهى ر،هال، از مهادرش، از خود احمد بن حنبل آمد، است. اّتفا ًا آن روایهت از عبهدالرحمن 

که مى  گوید: عایشه است 
؛ َّالی  َّمنع ن  َّ 1وَّل ًَّأیَّحاهلن 

هها وا از وفهتن بهه شهود، اندادس  بعد از او حال و ووز زدان چه مهیمی ۹اگر پیامبر
 کرد. مساجد منع می

کههرد، و بهها همههان سههند، صههدر روایههت تیّسهه   و در ایههن ،هها دوبههار، احمههد آن روایههت را تکههرار 
کهرد، و روایهت ،دیهدی سهاخته اسهت،ع کهه از مصهنوعات  2ایشه را به حهدیث تفهالت مّتصهل 

کههه خههود زن بههود، و چنههین  - خههود اوسههت و احتمههااًل احمههد بههرای مههتن خههود، حضههور عایشههه را
کند است. بنهابراین حضهور عایشهه در ایهن  تر از سایر مرا،ع متقّد  دانسته وی - روایتى را نقل 

 سند مخدوش است. 
دالرزاق و طبرانى نیهد در روایهت تفهالت بیشهترین طریه  را نسهبت بهه دیگهر مهلّلفین دارنهد. عب

عبدالرزاق هم از حلقه مشترک اصلى )محمد بهن علقمهه( روایهت نمهود، و ههم دو طریه  منفهرد 
دارد. در دو طری  دیگر او صدر روایت نیامد، و فق  ذیل آن آمد، است. روایت او از اسماعیل 

 ن است:بن امّیه چنی
ٍّ ئ َّالن  سا  َّفقال َّخیرجنَّتفد .۹َّقالَّسح 3ََّّعنَّخروجَّالن 

گدارش فق  سلال از خروج زنان استت نه د یقهًا بهرای نمهاز، بلکهه بیشهتر بهرای بیهرون  در این 
 مورد نظر است.« یخر،ن تفالت»رفتن و لذا فق  

نهه عبهارت سهلال طری  دیگر عبدالرزاق از انس بن مال ، نه صدر روایت التمنعهوا را دارد و 
گوید: او از طری  معتمهر، از پهدرش سهلیمان بهن طرخهان تیمهى، از انهس )و را. او مى ۹از پیامبر

 ( آورد، است: ۹نه از پیامبر
4ََّّعنَّانسَّقال َّخیرجنَّتفد .

کسهههى از او  سهههیاق روایهههت اول و دو  او شهههاهدی بهههر مقههها  پاسهههخ بهههه اسهههتفتاا اسهههت. شهههاید 
                                                      

 .۷۰، ص۶، جمسند ابن حنبل. 1
 .۶۹، ص۶. همان، ج2
 .۱۵۱، ص۳عبدالرزاق، ج المصنف. 3
 مان.. ه4
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که زنان چگونه خارج شهون کهه از پیهامبرد و او مهىپرسید،  کردنهد و  ۹گویهد  ههم همهین سهلال را 
کند گوید و به عبارت دیگر، فتوای خود را صادر مىفرمود: تفالت. و در دومى سخن خود را مى

کهاملى اسههت و و بهدون مههتن اضهافى مههى گویهد بایههد تفهالت خههارج شهوند. روایههت سهو  او روایههت 
  1عمرو علقمه یکسان است.صدر و ذیل روایت با بقّیه روایات محمد بن 

یه  از طهرق او یکسهان نیسهت. روایهت طبرانهى از یه  طبرانى نید سه طریه  دارد، ولهى ههیچ
یههد بههن خالههد طریهه  بههه نههافع، از عبههداَّلل بههن عمههر مههى رسههد و از دو طریهه  بههه بسههر بههن سههعید، از ی

د از ذکهر ایهن عمر در این روایت منفرد است. طبرانى خود بعهرسد. سند روایت تفالت از ابنمى
اسهت گوید: این حدیث را از محمد بن عجالن ،د یحیى بن اّیوب نگفته عمر مىروایت از ابن

 و عمرو بن ربیع بن طارق در این روایت تنهاست. متن او چنین است: 
ق َّنااَّ ا َّ انَّ وَّ انَّالر یا َّ انَّطاار و قَّاملصری َّحدثناَّعمر حدثَّاحلسنیَّ نَّعیلَّ نَّز

  َ َ  ب َّعنَُّممدَّ نَّا متنعا اَّإماا اَّلل۹َّعمرَّقاالَّقاالًَّساولَّاَّللب َّعنَّناف  َّعنَّا نا  َّ 
ا ب َّ  َ َّ  َّ نَّا وَّهذاَّاحلدیثَّعنَُّممدَّ نَّعجدنَّا  مساجداَّللَّوَّلیخرجنَّتفد .َََِّّر

ق. وَّ نَّالر ی َّ نَّطار 2ََّّتفردَّب  َّعمر
بههن اّمهها دو روایههت دیگههر او از طریهه  غسههان بههن مفضههل غالبههى، از بشههر بههن مفضههل، از عبههدالرحمان 

کهه از محمهد بهن عبهداَّلل و بسهر بهن سهعید، از  اسحاق و از طری  خالد از عبدالرحمن بن اسحاق است 
 گوید:کند. متن این دو طری  همانند متن طری  اول اوست و مىیید بن خالد روایت مى

ٍَّّقال َّ متنع اَّإما اَّللَّاملساجدَّوَّلیخرجنَّتفد . َّالن  3َّعنَّبسرَّ نَّسعید َّعنَّزیدَّ نَّخالدَّان 
حبههان، ،ر،ههانى و هیثمههى از ابههن خالههد بههه ،ههای المسهها،د در روایههت امهها مههتن روایههت ابههن

 گویند: طبرانى، به مسا،د و نکر، تبدیل شد، و مى
سولَّاَّلل ًَّ 4ََّّقال َّ متنع اَّإما اَّللَّمساجدَّوَّلیخرجنَّتفد .۹َّبسرَّ نَّسعید َّعنَّزیدَّ نَّخالدَّان 

ت اسهت. او از اههالى مدینهه بهود،، ولهى محمد بن علقمه، راوی  طعى و اصلى روایهت تفهال
کههرد، اسههت. ۱۴۴و  ۱۳۷هههای دو بههار بههه بصههر، در سههال یحیههى بههن معههین و مالهه  و  5مسههافرت 

                                                      
 . همان. 1
 .۳۶۳، ص۳، جالمعجم االوسط. 2
 .۲۴۸، ص۵، جالمعجم الکبیر. 3
جالالکامل فی ضعفاو . 4  .۲۲، ص۲، جموارد الظمآنت ۵۸۹، ص۵، جحبانصحیح ابنت ۳۰۳، ص۴، جالر 
 .۲۱۶، ص۲۶، جتهذیب الکمال. 5
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 گوید:کنند. یحیى دربار، او مىنسایى او را توثی  نمى
 سههلیه، ازوا از ابهیکنهد و بههاو د.گهر هیههان سهلیه دقههل مهیگهاهی حهد.ری وا از ابههی

   1گو.د.هر.ر  میابی

  2داند.مى ۱۴۵یا  ۱۴۴مدی او را درگذشته سال 
کنانهه نیهد مهدنى اسهت. او بهه دلیهل تفّکهر  عبدالرحمان بن اسحاق بن عبداَّلل بن حار  بهن 

گریختهه و همهان گرفته بهه بصهر،  که داشته، مورد نفى اهالى مدینه  رار   3،ها مهرد، اسهت. َدری 
گر  مر  شیخ او محمد بهن عبهداَّلل بهن عمهرو مدی د یقًا سال مر  وی را ذکر نکرد، استت ولى ا

گرد او بشههر بههن مفضههل ابهههو  - 4کشههته شههد، ۱۴۵کههه در سههال  - رابههن عثمههان  و سهههال مههر  شهها
زنهد، بهود، و در مدینهه  ۱۴۰را در نظر بگیریم، او در دههه 5هجری  ۱۸۷اسماعیل بصری در سال 

گردان بصههری کههرد، اسههت.ایههن روایههات را شههنید، و بعههدها بههرای شهها بنههابراین، روایههت  اش نقههل 
 و نیهد عبهدالرحمن بهن اسهحاق 6ق(۱۴۴تفالت با تو،ه به راوی  طعى آن محمد بهن علقمهه ) 

روایتى  رن دومى است و در نیمه اول  رن دو  پیهدا شهد، و  - زند، بود، است ۱۴۰که در دهه  -
ود، و رسههد خاسههتگا، ایههن روایههت مدینههه بههنظههر مههى در نیمههه دو   ههرن دو  نشههر یافتههه اسههت و بههه

کلمهه تلّففهات یها تلفّعهات بهه  بعدها در بصر، بازنشهر شهد، اسهت. در اینجها احتمهال تصهحی  
کلمه تفالت به معنای بدبو در این روایت بسهیار  هوی اسهتت عهالو، بهر آن کهه معنای پوشید، به 

یان و مدراج در آن نید  ویًا محتمل است.   شائبه حکم فقهى راو
رسی تصحیف و ادراج واژه2-3 وایات مکان نماز زنان . بر  مخدع در ر

که مکان نمهاز زنهان را تعیهین  در روایات ،واز نماز ،ماعت زنان، روایات دیگری و،ود دارد 
 گوید:کند و مىمى

أفضاا َّماان7ََّّصاادةَّاملاارأةَّیفَّ یفاااَّأفضاا َّماانَّصاادَتاَّیفَّحجرَتاااَّوَّصاادَتاَّیفَّ اادع ا
8َّصدَتاَّیفَّ یفا.

                                                      
 . همان. 1
 .۲۱۷، ص۲۶. همان، ج2
 .۵۱۹، ص۱۶. همان، ج3
 .۵۱۹، ص۲۵. همان، ج4
 .۱۴۹، ص۴. همان، ج5
 .۲۱۷، ص۲۶. همان، ج6
 ایم.نهاد،« روایت مخدع». به دلیل و،ود عبارت نامینوس مخدع، نا  این حدیث را 7
 .۱۳۷، ص۱، جداودسنن أبی. 8
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مسههعود آمههد، اسههت. روایههت عبههاس و ابههوهریر، و ابههنایههن روایههت بههه نقههل از سههه صههحابى ابههن
کهه نقل شد، است، ولى روایت ابن ۹عبداَّلل بن مسعود از پیامبر عبهاس در پاسهخ زنهى اسهت 

کرد، است. این نقل از ابن  و روایهت  1شیبه آمد، اسهتابى از او دربار، نماز در روز ،معه سلال 
اما توسهعه اصهلى روایهت از حلقهه مشهترک اصهلى  2عبدالبر استتابوهریر،، از طری  دو ، از ابن

 3عمرو بن عاصم است. ابن مثنى نید حلقه مشترک فرعى روایت است.
کههه ابههن حههد  آن را خزیمههه و ابههنشههبکه اسههناد ایههن روایههت همههان شههبکه اسههناد روایتههى اسههت 

کرد،  گویند:ىدهند و متر نماز رَی مىاند و روایت و،ه مثبتى داردت یعنى به مکان بزر روایت 
4ََّّصدةَّاملرأةَّیفَّ یفاَّاعظ َّمنَّصدَتاَّیفَّحجرَتا.َّ

 و 
صاادةَّاملاارأةَّیفَّ یفاااَّأفضاا َّماانَّصاادَتاَّیفَّحجرَتاااَّوَّصاادَتاَّیفَّمسااجدهاَّأفضاا َّماانَّ

5ََّّصدَتاَّیفَّ یفا.
حهد  ههر دو در روایهت مخهدع نیهد حضهور دارنهدت و ههر دو از محمهد بهن مثنهى خزیمه و ابنابن

 کنند.روایت مى
که آیا در آن روایت این دو به مهتن دسهت زد، حال ،ای کهه روایتشهان این پرسش است  انهد 

 اند؟مانند سه طری  دیگر شبکه اسناد نیامد، است و دراین روایت به خطا رفته
 . تحلیل متن روایت مخدع2-3-1

کسهر، فهتن و ضهم مهیم و فهتن  کلمهه بهه  در این روایت واژ، نامینوس مخهدع آمهد، اسهت. ایهن 
کهه داخهل خانهه بزر شود. طریحى مىد، مىدال خوان کوچکى اسهت   6تهر باشهد.گوید آن خانه 

گویهد منذری مى 7گوید ،ایى است تو در تو تا زنان در آن در ستر و پوشش باشند.غدالى نید مى
کههههه در عقههههب خانههههه در فارسههههى نیههههد آن را اتهههها ى مههههى 8مخههههدع انبههههاری خانههههه اسههههت.  داننههههد 

                                                      
 .۲۷۷، ص۲، جشیبةابیالمصنف ابن. 1
 .۳۹۹، ص۲۳، جالتمهید. 2
  ر.ک. شبکه اسناد بصری روایت در ضمائم مقاله.. 3
 .۹۴، ص۳ق: ج۱۴۱۲، بن خزیمةصحیح ا. 4
 .۱۳۷، ص۳، جالمحلی. 5
 .۳۲۰، ص۴، جمجمع البحرین. 6
 .۱۶۲، ص۴، جاحیاو علوم الدین. 7
 .۲۲۷، ص۱، جالترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف. 8
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یادی نید در متون عربى ندارد.این واژ 1خانه( باشد.)صندق  ، نامینوس استعمال ی
 . تحلیل متن و سند روایت مخدع2-3-2

هها اسههتفاد، شهد، اسهت: مخههدع، بیهت، دار، مسههجد  هو ، مسههجد در ایهن روایهت از ایههن واژ،
،ماعهه ، نمههاز روز خروج)عیههدین(. بنههابراین در ایههن روایههت از شههش عنههوان متفههاوت اسههتفاد، 

  شد، است.
 ری ترسیم این شش مکان از لحاظ انداز، چنین است:از لحاظ بص

 

 

َّ

 . بررسی متن روایت بر اساس منابع2-3-3
 ۱)یعنهى:  2نماز در مخدع برتر از دار، و در دار برتر از بیهت اسهتت«: ابن مسعود»ال . روایت 

 است(. ۲برتر از  ۳و  ۳برتر از 
برتههر از بیههت، و در بیههت برتههر از  نمههاز در مخههدع برتههر از دار، در دار«: ابههن عبههاس»ب. روایههت 
 است(.   ۴برتر از  ۲و  ۲برتر از  ۳، ۳برتر از  ۱)یعنى:  3مسجد استت
نماز در مخدع برتهر از بیهت، در بیهت برتهر از دار، در دار برتهر از مسهجد «: هریر،ابى»ج: روایت 

از  ههو ، در مسههجد  ههو  برتههر از مسههجد ،ماعههت و در مسههجد ،ماعههت برتههر از خههروج بههرای نمهه
 است(. ۶برتر از  ۵و  ۵برتر از  ۴ت ۴برتر از  ۳ت ۳برتر از  ۲ت ۲برتر از  ۱)یعنى:  4عیدین است.

گزینههگردد، روایت ابنکه مشاهد، مىچنان ای اسهت، ولهى سهیر منطقهى نهداردت مسعود سهه 
کوچهه  بههه بههزر  اسههتت حههال آن کههه او مخههدع، دار و بیههت آورد، یعنههى مخههدع، بیههت و دار از 

 (.۲-۳-۱نى: استت )یع
گزینهروایت ابن ای است، ولى آن هم سهیر منطقهى نهدارد. عباس توسعه متنى یافته و چهار 

گفته استت حال آن گفهتت که باید مخدع، بیت، دار و مسجد مهىمخدع، دار، بیت و مسجد 
                                                      

ر. 1  .۱۶۳، صاالحکام الشریعة ثابتة التتغی 
، المحلایت ۲۰۹، ص۱، جعلای الصاحیحینالمساتدرک ت ۹۵، ص۳، جصحیح ابن خزیمةت ۱۳۷، ص۱، جداودسنن أبی. 2

 . ۴۹۷، ص۳، جتفسیر القرآن ابن کثیرت ۳۹۸، ص۳۳، جالتمهیدت ۱۳۸، ص۳بیهقى، ج سنن الکبریالت ۲۰۱، ص۴ج
 . ۲۷۷، ص۲شیب ، جابىابن المصنف. 3
 عبدالبر(. )طری  دو  ابن ۳۹۹، ص۲۳، جالتمهید. 4
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 (.۴-۲-۳-۱)یعنى: 
کلیهه هریهر، توسهعه متنهى یافتهه )مهدرج( و اّتفا هًا سهیر روایت ابن عبدالبر از ابو منطقهى دارد و 

گزینهه اسهت. در ایهن روایهت از مخهدع نهامى  کرد، اسهت و دارای شهش  مشکالت ما  بل را حل 
صههالة المههرَة فههى داخلتههها )و ربمهها  ههال فههى »گویههد: بههرد، نشههد، اسههت، ولههى در مههتن روایههت مههى

کههرد، اسههت و مههى«. مخههدعها(... کلمههه مخههدع بهها تردیههد یههاد  گویههد شههاید راوی مخههدع هههم او از 
ی  طری  منفرد دارد  - عبدالبر آمد، استکه از طری  دیگر ابن - هریر،فته باشد. روایت ابىگ

کاماًل توسعه یافته اسهت. ایهن طریه  بهه وضهوح طریقهى اصهالح شهد، اسهتت ییهرا بهه نظهر  و متن 
عبههدالبر اهاهرًا از مههتن اول راضههى نبهود، اسههت و لهذا بههرای اعتباربخشهى بههه روایههت رسههد ابهنمهى

کرد، و روایهت پیشهین خهود را  هوت بخشهید، اسهتت )یعنهى: خود طر گانه وضع  -۲-۱یقى ،دا
۳-۴-۵-۶.) 

مسعود شهرت یافته استت ییرا به لحاظ سّنى او از رسد این روایت ابتدا از ابننظر مىاما به 
گرفتهه و بهر آن عباس از ص ار صحابه است. آنگها، ابهنکبار صحابه و ابن عبهاس همهان مهتن را 

کمهال رسهاند، اسهت. در وا هع هریهر، همهان افزود، است و ابى مسجد را را توسهعه داد، و بهه اوج 
کههرد، اسههت.  ایههن روایههت در زمههانى بسههیار متههیّخرتر اصههالح شههد، و سههیر منطقههى خههود را پیههدا 

 بنابراین به تدریس ادراج در متن پدید آمد، است. 
یادی دارد و از فقها تا عرفا آن ا مبنای تبیهین عهد  حضهور ا،تمهاعى ر این روایت طرفداران ی

 گوید:اند. غدالى در احیاا علو  الدین در شرح این روایت مىزنان  رار داد،
اش باشد و هیادا دیاز زن ار.ن حال  زن به دداودد وقتی اس  که دو قعر دادهدزد.ک

اش اش )داو( از دیاز او دو مسجد براهر اسه  و دیهاز دو دادهل دادههدو صحن داده
( برای او از دیاز دو صحن داده برار اس  و دیاز او دو مقهدع از دیهاز از دادهل )بی 

  1داده بهتر اس .

 کاماًلً تصحین شد، است.« نمودار غدالى»در وا ع 
 . تحلیل آخر2-3-۴

گانهه اول ها، روایات سهترین آنرسد صحیننظر مىبا تو،ه به متن مدرج روایت مخدع، به 
که به نظر مىباشد. دلیل این ادعا  کلمهه مسهجد باشهد آن است  کلمه مخدع، تصهحی   رسد 

                                                      
 .۱۶۲، ص۴، جاحیاو علوم الدین. 1
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گذاشهته شهود، سهیر روایهات منطقهى و صهحین اسهت )مسهجد گر به ،ای آن مسجد   - دار - و ا
 است.  ۱برتر از  ۲و  ۲برتر از  ۳بیت(ت یعنى 

کههه در حههدیث دو راوی دیگههر، از ایههن  رو روایههت عمههرو بههن عاصههم و روایههت محمههد بههن مثنههى 
 حد  آمد، صحین است و این روایت نید عبارت ُاخرای همان روایت است. یمه و ابنخزابن

کهه ایهن همهه راوی در ایهن شهبکه اسهناد یه  نفهر ههم متو،هه ایهن در وا ع نمى توان پهذیرفت 
کوچ خطا در ترتیب یزر  تر نشد، باشند. آنهان همگهى عهرب بهود، و بها ادبیهات بیشهتر از تر به 

کسى آشنایى داشته کننهد. هر  اند. پس مشکلى در روایت و،ود نداشته تا از نقل روایهت پرهیهد 
گونه خواههد عباس نید دچار همین تصحی  شد، استت ییرا روایت او نید اینحتى روایت ابن

بود: مسهجد ،ماعه  بهتهر از دار و دار برتهر از بیهت و بیهت برتهر از مسهجد  هو  اسهتت یعنهى او نیهد 
که بزر   را حتى بر مسجد  و  تر،ین داد، است.تر است مسجد ،ماعت 

گهذاریمت ییهرا بها فرهنهگ ما مسئولیت این ت ییر )تصحی  عمدی یا سهوی( را برعهد، ناسخان مهى
ههای فهردی رات با روحیه ا،تماعى این زمهان و نیهد دیهدگا،مو،ود در ،امعه تا  رن پنجم ایجاد این ت یی

 کرد، است. برانگید نبود، و آنان را به تصحین این ت ییرات ترغیب نمىعالمان، چالش
عمهاًل بهه دسهت  - عبهدالبر )متعّله  بهه  هرن پهنجم( آورد، اسهتکه ابهن - هریر،اما روایت ابى

ى منطقهههى داشهههته و مقبهههول افتهههدت ییهههرا کهههاری شهههد، تههها روایهههت، نظمهههخهههود ابهههن عبهههدالبر دسهههت
کهه تشهکی  مهى - که بعد از بیهقى است و آخرین راوی این حهدیث اسهت - عبدالبرابن کنهد 

گفت، ولى مثل این گویها بهه اشهکال متنهى آن پهى بهرد، اسهت و راوی چیدی  گفهت و  که مخهدع 
که شکل غیرمنطقهى ایهن ر که عالو، بر آن  وایهت را برطهرف لذا مجبور شد، روایت دیگری بسازد 

کسى بهتر از ابىکند، حدیث پر و پیمانهمى کهه ههر تری نسبت به روایت اول باشد و چه  هریهر، 
 نسبت داد. ۹توان از یبان او برساخت و به پیامبرحدیثى را مى

کههه ،اعههل روایههت از طریهه  ابههوهریر، اسههت و ایههن بههه ایههن وسههیله ابههن عبههدالبر نههه تنههها مههدرج 
گهر  روایت را در  رن پنجم هجری برساخته استت اما بخش دیگر روایهت، روایتهى اصهیل اسهت. 

یهان  گسترد، بصرّی دارد، ولى هم او )عمرو بن عاصهم( و ههم راو چه حلقه مشترک  رن سومى و 
که مورد توثی  علمای ر،هال بهود، و اتهها  ،عهل و دسهت بهردن در   بل و بعد از او رواتى هستند 

 اثبات است. حدیث، در مورد ایشان به سختى  ابل
رسی عبارت 2-۴ وایات عدم اطاعت از زنان در منابع شیعه« و الثیاب الرقاق». بر  در ر

شناسههان  ههرار کههه بههدان پرداختههه نشههد، و در تقسههیمات حههدیث - یکههى دیگههر از انههواع تصههحی 
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گهردد. ایهن  - نگرفته که فتحه به کسر، و یا بالعکس تبهدیل  تصحی  در اعراب استت بدین ترتیب 
گردیههد، و سههبب مههى،نبههه ا شههود خههود راوی نیههد بهها درک ز تصههحی  باعههث ت ییههر معنههایى عمیقههى 

خلهه  معنههایى پههیش آمههد،، بههه رفههع مشههکل معنههای مههتن دسههت بههرد، و عبههاراتى را بههه مههتن حههدیث 
بیافدایهد و توَمههًا مدراج تحقهه  یابهد. یکههى از ایههن مهوارد روایتههى در زمینههه عهد  اطاعههت از زنههان در منههابع 

متون شیعه در زمینه عد  اطاعت مردان از زنان، هفت روایهت بها پهنس سهند و شهش  شیعه است. در
کهه چنهد محهل  متن از سه ،امع روایى نقل شد، است. متن روایات دارای مضمونى مشهترک اسهت 
را بههرای رفههتن زنههان ممنههوع نمههود، و نسههبت بههه درخواسههت زنههان بههرای رفههتن بههه ایههن امههاکن، مههردان را از 

دهد. در برخى از این متون، این اماکن چههار ،ها و در برخهى سهه ،ها ان تحذیر مىا،از، دادن به ایش
کنهد، ولهى نتوانسهته مهتن را تعیین شد، است که مشخصًا راوی آخر مى خواسهته چههار ،ها را تعیهین 

به خوبى دریابد و لذا بها خله  آشهکاری مهتن را بهه چههار ،ها رسهاند، اسهت تها روایهت خهود را بها متهون 
ر کند. شناخت تصحی  اعرابى این روایت، را، بهرون رفهت از اشهکال خله  معنهایى پیشین سازگا

کتهب روایهى، مهتن حهدیث مشهترک را  در متن آخرین راوی خواهد بود. ما در ایهن  سهمت بهه ترتیهب 
کرد، و مورد تد ی   رار مى  دهیم.وارد 

کلینى: ۱  . روایت 
ا َّاَّللَّعایلَّ َّما۹اَّللقاال َّقاالًَّساول۷َّعباداَّللعنَّالسک ّن َّعانَّأب کب  نَّأطااعَّامرأتا َّا

اماااِ َّوَّ وج اا َّعاایلَّالناااً.َّقیاا  َّوَّماااَّتلاا َّالطاعاا ؟َّقااال َّتطلاابَّمناا َّالااذهابَّایَّاحلم 
. َّالرقاق  ساِ َّوَّالعیداِ َّوَّالنیاحاِ َّوَّالثیاب  رح  1َّالعح

 اشعث: . روایت ابن۲
اا َّ د َّعنَّأ ی  َّعنَّجدهَّأنَّعلی  ا َّقاال َّمانَّاطااعَّإمرأتا َّیفَّاربا َّخصا۷َّعنَّجعفر َّ نَُّمم  کب  الَّ

اَّللَّعاایلَّوج اا َّیفَّالناااً.َّفقیاا  َّماااَّتلاا َّالطاعاا َّیاااَّامیراملااؤمننی؟َّقااال َّتطلاابَّأنَّتااذهبَّایَّ
جیرا. َّفیح َّالرقاق  اماِ َّوَّتسألَّالثیاب  احاِ َّوَّایَّاملغازاِ َّوَّایَّاحلم  ساِ َّوَّایَّالنی  رح  2َّالعح

 . روایات شیخ صدوق:۳
ا ۷َّعیلقالََّّ:الف؟َّعنَّالسک ّن َّعنَّجعفر َّعنَّأ ی  َّعنَّآبان  کب   َّمنَّأطاعَّإمرأتا َّ

امااِ َّ اَّللَّعیلَّوج  َّیفَّالناً.َّقی  َّوَّماَّتل َّالطاع ؟َّقالَّتطلبَّالی َّأنَّتاذهبَّایَّاحلم 
جیرا.  3َّوَّایَّا عراِ َّوَّایَّالنا اِ َّوَّالثیاِبَّالرقاِقَّفیح

                                                      
 .۵۱۷، ص۵، جکافیالاصول . 1
 .۱۰۷، صالجعفریات. 2
 .۲۲۴، صثواب االعمال و عقاب االعمال. 3
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د َّعنَّأ یا  َّعانَّآبانا  َّعانَّعایل قاال َّمانَّاطااع۷ََّّب؟َّعنَّالسک ّن َّعنَّجعفرَّ نَُّمم 
اااً.َّقیاا  َّوَّماااَّهاای؟َّقااال َّیفَّالثیاااِبَّإمرأتاا َّیفَّارب یااِ َّیفَّالن   َ نخ  اا َّاَّللَّعاایلَّم  کب  عاا َّاشاایا َّا

ساِ َّوَّالنیاحاِ . رح اماِ َّوَّالعح 1ََّّالرقاِقَّوَّاحلم 
اد َّعانَّآبانا  اد َّعانَّأ یا  َّعانَّجعفارَّ انَُّمم  وَّوَّأناسَّ انَُّمم  یفََّّ:ج؟َّعنَّمحادَّ نَّعمار

ت  ا َّاَّللَّعاز ۷ََّّلعیل۹َّوصی  کب  َّعایلَّوج ا َّیفَّالنااً.ََّّقال َّیاَّعیل َّمنَّأطاعَّإمرأتا َّا وَّجا  
سااِ َّوَّالنا اا َّوَّ رح امااِ َّوَّالعح قال َّوَّماَّتل َّالطاع؟َّقال َّیأذنَّهلاَّیفَّالاذهابَّایَّاحلم 

2ََّّلبِسَّالثیاِبَّالرقاِق.
یا َّیفَّالنااً.َّفقیا  َّوَّمااَّتلا َّالطاعا ؟َّقاال ۵َّو۴ََّّ ا َّاَّللَّعایلَّمنخر کب  .َّمانَّأطااعَّإمرأتا َّأ

َّ 3ََّّاماِ َّوَّلبِسَّالثیابَّالرقاقَّفیجیرا.تدع هَّایَّالنیاحاِ َّوَّالعرساِ َّوَّاحلم 
 . روایت شاهد:۶

ادَّ انَّعایلَّالبااقر یدَّاْلعفَّقال ََّسع َّاباجعفرَُّمم  َّللمارأةَّأن۷ََّّجا رَّ نََّی َّجیاوز یقاول َّ 
ا َّفانَّذل َُّمر  َّعلَا. 4َّتدخ َّاحلم 

  بررسی اعرابی متن روایات .2-۴-1
کلینهى بههه  گهر زنهان بهها دههد چههار مکهان وطهور واضهحى نشهان مههىمهتن روایهت  کهه ا ،ههود دارد 

کهه بهها ایهنهها منهع شهد،لبهاس نهازک یها تنههگ باشهند، از رفهتن بههه آن گونهه لبههاس انههد و در صهورتى 
هها برونهد و مهردان از هها و عهداداریهها، ،شهنها، عروسهىیعنى حّما  بخواهند به این چهار ،ا،

کرد، و به آنها، با اینآن وند این چنهین مردانهى را بها ها ا،از، دهند، خداگونه پوشش، اطاعت 
 اندازد. صورت به آتش ]،هنم[ مى

گونه متن روایت ابن کلمه عیدات به م ازات ت ییر یا است، ،د ایناشعث نید به همین  که 
گهر ،هاید نمهىتصحی  یافته است. بنابراین او نید رفهتن بهه چههار ،ها را بهرای رفهتن زنهان  دانهدت ا

کنند گرفتهار  آنان لباس نازک یا تنگ طلب  و در صورت ا،ابت مردان، آنان به سختى در آتش 
 خواهند شد. 

طور آشکاری از پوشش نامناسب زنهان یهاد هر دو متن این روایت بعد از تعیین چهار ،ا، به 
                                                      

 .۱۹۶، صالخصال. 1
 . همان.2
 .۳۶۲، ص۴، ج۷به على ۹و ذیل وصیت پیامبر ۱۱۵، ص۱، جمن الیحضره الفقیه. 3
 .۵۸۸، ص۲، جالخصال. 4
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کهه بها عنهوان مى « ثیهاب الر هاق»کند و نکته اصلى این روایت نید همهین  سهمت از مهتن اسهت 
کلمه کلینى این  اسهتت ییهرا بعهد از واو، اسهم منصهوب آمهد،  «مفعول معه» آمد، است. در متن 

که در اینجا اهور در معّیت دارد.  است 
کلمه در متن ابن طهور بهرای فعهل تسهیل تبهدیل شهد، اسهت و بهه « مفعهول بهه»اشعث، بهه این 

کههل ،ملههه  ،ملههه حالیههه و محههاًل منصههوب اسههتت یعنههى در « و تسههیل الثیههاَب الر ههاَق »صههریحى 
کهه زن درخو ،اهها بهرود و مهرد نیهد او را ا،ابهت اسهت چنهین لباسهى داشهته باشهد تها بهه آنحالى 

 کند، چنین مردی مستح  مجازات است. 
یافهت نشهد، اسهت و صهدوق بها  اما ایهن بخهش از ،ملهه در مهتن شهیخ صهدوق بهه خهوبى در

کهه بیشهترین نقههل را از ایهن روایهت بها اسهناد مختلهه  آورد، اسهت، امها در همهه آن ههها و،هود ایهن 
کرد، است و لذا این  سهمت از مهتن )و دچ که مفهو  متن را مخدوش  ار خطای آشکاری شد، 

کلمههات پیشههین الثیههاب الر ههاق( در عنههوان چهارگانههه مکان گرفتههه و بهها حرکههت ،ههر، بههه  ههها  ههرار 
 عط  نس  شد، است. 

کههه از طریهه  پههدرش، از علههى بههن مبههراهیم، از طریهه  سههکونى نقههل مههى کههه همههان  - کنههداو در متنههى 
کلینى است کهرد، و بهدون هها و عهداداریهها، عروسهىبه سه مو عیت حّما  - طری  روایت  هها اشهار، 

کرد، است.  کرد، و آن را مجرور  کلمه الثیاب الر اق را به نایحات عط    تو،ه به سیاق، 
روایت دیگر او از محّمد بهن یحیهى العطهار، از طریه  سهکونى نیهد همهین مشهکل را دارد. او فقه  بها 

کهه خهود مهى،ا ب کرد، و با و،هود آن  کردن کلمات، همان سه مکان را عنوان  گویهد: فهى الثیهاب ه ،ا 
کلمههه یعنههى حّمامههات، عرسههات و نایحههات را بهها واو عطهه  نابجههایى بههه ثیههاب  الر ههاق، امهها بعههد ایههن 

کلمه اربع  اشهیاا را سهر و سهامان دههد و بهدون تو،هه، آشهکارا مهتن را دچهار ر اق معطوف مى که  کند 
کرد، و متعا بًا خل  لفظى و معنایى نمود، است. م  دراج و تصحی  

خههورد. در مههتن او از طریهه  حمههاد و َنههس، از ایههن اشههتبا، در اسههناد دیگههر او نیههد بههه چشههم مى
ها، با لبس الثیاب الر هاق یکسهان ها و عداداریها، عروسىرفتن به حّما  1،الخصالپدرش در 

کلمه را به نای کهه سهه گرفته شد، و همین  کرد، و اعراب ،هر داد، اسهتت در حهالى  حات عط  
مورد پیشین اسم مکان است، ولى پوشیدن لباس نازک، نا  هیچ مکهانى نیسهت، بلکهه واو در 
آن  طعًا واو معیه بود، و اسم ما بعد نید منصوب بود، استت اما با این تصحی  اعرابى سه ،ا 

که با همین سند آمد، است و در گیرد. در دو روایت دیگر امورد اشار،  رار مى ،لهد  الفقیاهو نید 
                                                      

 .۱۹۶. ص 1
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نقهل شهد، اسهت، مهتن  ۷2بهه علهى ۹و ،لد چهار  در بخش نوادر ذیل وصّیت پیامبر1اول، 
کلمهه فیجیبهها را مدراج  کهه در آخهر  دارای همین مشکل لفظهى و معنهایى اسهت و بها و،هود ایهن 

کرد کند. کرد، است، اما در آخر نتوانسته معنا را به خوبى منتقل   ، و روایت را از ابها  خارج 
کههه ایههن متیّسههفانه بههه ایههن نکتههه آشههکار اعرابههى در شههرح کتههب متههیّخری  هههای ایههن روایههات و 

کرد، کلینهى، صهدوق و اند، تو،ه نشد، و از باب امانت، عینًا متنروایات را نقل  های متفاوت 
کتهب ابن کلینى در  و  4،مارآة العقاول 3،سائل الشیعهواشعث با متون اولّیه سازگار ماند، است. نقل 

کلمهه  6،مستدرک الوسائل و مستنبط الوساائلاشهعث در و نقل ابن 5بحار االنوار بها اعهراب نصهب در 
کلمه در نقل از صدوق در کتب  هدایاة  8،وسائل الشیعه 7روضه المتقین،ثیاب الر اق آمد، و همین 

کتههاب مجهرور مانههد،  11مجلسههى بحااار االنااوارو  10،الساارائر 9،االمااة لوامااع اسهت. تنههها مجلسهى در 
با ادبیات  دیمى فارسى، بعد از و،ود چنهین مشهکلى در معنها،  12(،الفقیه)شرح فارسى  صاحبقرانی

گرددت ولى بهاز ههم مشهکل  کرد، است تا به روایات پیشین نددی   باالخر، به لباس تنگ دوبار، اشار، 
  د:نویسمعنایى از میان نرفته است. او در معنای روایت مى

شود؟ پس حضرت فرمود کهه ... ا.ن چه فرمان برداو.س  که سب  ا.ن دوع  ذاب می
ها ها و حّیامان اس  که زن نل  کند از شوهر دود ودص  وفتن به  زاها و  روسی

 های باو.ک و شوهر او وا ودص  دهد و از برای او جامه انگ بیاوود.و جامه

ات صههدوق، چنههین روایتههى مبنههایى بههرای عههد  بههه دلیههل همههین تصههحی  آشههکار در اعههراب روایهه
خههروج زنههان از خانههه تلقههى شههد، و آن را فتههوایى بههرای عههد  رفههتن زنههان بههه حّمهها ، عروسههى، عههداداری و 

انهههد. مههها ایهههن تلقهههى عجیهههب را از زمهههر، تصهههحیفات اعرابهههى مراسهههم ،شهههن از ناحیهههه روایهههات دانسهههته
                                                      

 .۱۱۵. ص 1
 .۳۶۲. ص 2
 .۱۸۱، ص۲۰. ج3
 .۳۳۳، ص۲۰. ج4
 .۲۲۸، ص۱۰۰. ج5
 .۲۶۳، ص۱۴ت ج۳۸۴، ص۱. ج6
 .۱۵۱، ص۱۲ت ج۲۹۶، ص۱. ج7
 .۴۹، ص۲. ج8
 .۱۳۷، ص۱. ج9

 .۶۱۹، ص۲. ج10
 .۲۴۳و  ۲۴۲، ص۱۰۰ت ج۵۳، ص۷۴.، ج11
 .۲۸، ص۲. ج12
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کهه مو،ههب اشهتبا،  طعههى در مهتن روایههت توسه  شههیخمهى گردیههد، اسهت و وی بههرای  دانههیم  صهدوق 
کرد، است:   ۷آمد، به روایت دیگری از طری  ،ابر، از اما  با رتییید معنای پیش  استناد 

ا َّفانَّذل َُّمر  َّعلَا. َّللمرأةَّأنَّتدخ َّاحلم  1ََّّ جیوز
دهد اساسًا شیخ صدوق با چنین روایتى به عهد  خهروج زنهان بهه  صهد این روایت نشان مى

کههه در اد، و حتههى رفههتن بههه حمهها  را بههرای زنههان حههرا  نمههود، اسههتت حههال آنحّمهها  نیههد فتههوا د
 های پیش از وی، رفتن به حما  با لباس نازک مورد نهى بود، است. متن

 گیری. نتیجه3
تیثیر تصحی  و مدراج در معنای متون روایى آشکارا معنای مهتن را از سهیاق روایهات خهارج 

گونه اعو،اج و انحراف از مقصود متکّلم را به و،هود آورد، اسهت. ای نمود، و در محتوای آن به 
آلود بهه خهروج زنهان در روایات مورد بررسى ت ییر واژگانى تلفّعات به تفالت نوعى نگرش مذمت

از خانههه را ایجههاد نمههود، اسههت. همچنههین تبههدیل واژ، مسههجد بههه مخههدع حضههور آنههان از ،ههای 
کوچه بزر  هها، بهه معنهای حصهر خهانگى ایشهان حتهى بهرای ههای خانههتر تها پسهینتر به مکهان 

کسههر، نیههد در واژ، ثیههاب الر ههاق اصههل معنهها را از  عبههادت تلقههى شههد، و ت ییههر اعههراب فتحههه بههه 
گفتمان مذمت زنان متمایل نمود، است. کرد، و به سوی   حقیقت متن خارج 

 کتابنامه
ر - گلپایگانى،  م: داراألحکام الشریعة ثابتة التتغی   ق. ۱۴۱۲القرآن الکریم، ، لط  اَّلل صافى 
 تا.، ابو حامد غدالى، بیروت: دار الکتب العربى، بىاحیاو علوم الدین -
 تا.، یوس  بن عبداَّلل بن محمد بن عبدالبر، بیروت: دارالکتب العلمی ، بىاالستذکار -
کبههر ال فههاری، تهههران: األصااول ماان الکااافی - ، محمههد بههن یعقههوب الکلینههى، تصههحین: علههى ا

 ش. ۱۳۶۳می ، دارالکتب االسال
، محمهد بها ر المجلسهى، بیهروت: ملسسه  بحار االنوار الجامعة لدرر اخباار االئماة األطهاار -

 ق.۱۴۰۳الوفاا، 
 تا.، محمد بن اسماعیل البخاری، دیاربکر: المکتب  االسالمی ، بىالتاریخ الکبیر -
تههب ، احمههد بههن علههى الخطیههب الب ههدادی، بیههروت: دارالکتاااریخ بغااداد او مدینااة السااالم -

 ق.۱۴۱۷االسالمی ، 
                                                      

 .۵۸۸، ص۲، جالخصال. 1
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کر، تحقیه : علهى شهیری، بیهروت: دارالفکهر، تاریخ مدینة دمشق - ، علهى بهن الحسهن بهن العسها
 ق.۱۴۱۵

کوشهش و ویهرایش هااها و نمونهگذاری حدیث رو تاریخ - گلهدییهر و دیگهران، بهه  ، ایگنهاس 
 ش.۱۳۹۴سید على آ ایى، تهران: انتشارات حکمت، 

، عبهدالعظیم بهن عبهد القهوی المنهذری، بیهروت: لشاریفالترغیب و الترهیب من الحادیث ا -
 ق.۱۴۰۸دارالفکر، 

، یوس  بن عبداَّلل بن محمهد بهن عبهدالبر، الم هرب: وزارة عمهو  االو هاف و الشهؤون التمهید -
 ش.۱۳۸۷االسالمی ، 

جاال - ، یوسه  المهدی، تحقیه : عهواد معهروف، بیهروت: ملسسه  تهذیب الکمال فی اسماو الر 
 ق.۱۴۰۶الرسال ، 

، محمد بن علهى بهن الحسهین الصهدوق، تحقیه : الخرسهان، ب االعمال و عقاب االعمالثوا -
 ق.۱۳۶۸ م: منشورات الشری  الرضى، الطبع  الثانی ، 

)االشعثّیات(، محمهد بهن محمهد بهن اشهعث، تههران: مکتب السهینوی الحدیثه ،  الجعفری ات -
 تا.بى

کوشهش و ویهرایش مرتضهى  ، هارالهد موتسهکى، بهههاا و سایر تطاورحدیث اسالمی خاستگاه -
 ش.۱۳۸۹نیا،  م: دارالحدیث، کریمى

، شناسان بررسی و تحلیل مطالعات حدیث شاناختی هارالاد موتساکیحدیث در نگاه خاور -
 ش.۱۳۸۸فروغ پارسا، تهران: دانشگا، الدهراا، 

، محمههد بههن علههى بههن الحسههین الصههدوق،  ههم: منشههورات ،ماعهه  المدرسههین فههى الخصااال -
 ق. ۱۴۰۳الحوزة العلمّی ، 

نعههیم الحههافظ االصههفهانى، لیههدن المحروسههه: ، احمههد بههن عبههداَّلل ابههىئکاار اخبااار اصاابهان -
  .۱۹۳۴چاپخانه بریل، 

، یین الدین بن على عاملى )شهید ثانى(،  م: مکتب  آی  اَّلل العظمهى الرعایة فی علم الدرایه -
 ق.۱۴۰۸المرعشى النجفى، 

د تقهى المجلسهى االول، تههران: بنیهاد ، محمهروضة المتقین فای شارح مان الیحضار الفقیاه -
کوشانپور، بى  تا،فرهنگ اسالمى 

 ق. ۱۴۱۰، محمد بن منصور بن ادریس الحلى،  م: ملسس  النشر االسالمى، السرائر -
 ق.۱۴۱۰داود سلیمان بن االشعث السجستانى، بیروت: دارالفکر، ، ابىداودسنن ابی -
 ق.۱۳۴۹: مطبع  االعتدال، ، عبداَّلل بن الرحمن الدارمى، دمش سنن الدارمی -
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 تا.، احمد بن الحسین البیهقى، بیروت: دارالفکر، بىالسنن الکبری -
، القاضى نعمهان بهن محمهد بهن منصهور الم ربهى،  هم: ملسسه  النشهر االسهالمى شرح االخبار -

 ق.۱۴۱۴التابع  لجماع  المدرسین، الطبع  الثانی ، 
قیه : َعظمهى، المکتهب االسهالمى، خزیمهه، تح ، محمد بن اسهحاق ابهنصحیح ابن خزیمة -

 ق،۱۴۱۲
 ق.۱۴۱۴، محمد بن حبان بن احمد ابن حبان، ملسس  الرسال ، حبانصحیح ابن -
 ق. ۱۴۰۱، محمد بن اسماعیل البخاری، بیروت: دارالفکر، صحیح البخاری -
، ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد النیشابوری، بیروت: دارالفکر، صحیح مسلم -

 تا،بى
 ق.۱۴۰۹عین، خلیل بن احمد الفراهیدی،  م: ملسس  دارالهجرة، الثانی ، ال -
، عبهداَّلل بهن مسهلم بهن  تیبهه الهدینوری، تحقیه : عبهداَّلل الجبهوری،  هم: دار غریب الحدیث -

 ق.۱۴۰۸الکتب العلمّی ، 
، محمهد بهن علهى بهن الحسهین الصهدوق، تههران: دارالکتهب االسهالمی ، من ال یحضره الفقیه -

 ق. ۱۴۱۰
جالال - ، عبهداَّلل بهن عهدی الجر،هانى، بیهروت: دارالفکهر، الطبعه  الثانیه ، کامل فی ضعفاو الر 

 ق.۱۴۰۹
 ق.۱۴۰۵، محمد بن مکر  ابن منظور، ایران: نشر ادب الحوزة، لسان العرب -
، محمد تقى المجلسى االول، تهران: انتشهارات اسهماعیلیان، چها  دو ، لوامع صاحبقرانی -

 ق.۱۴۱۴
 ش.۱۳۶۲الدین الطریحى، تهران: نشر مرتضوی، ، فخرمجمع البحرین -
 تا. ، على بن احمد بن سعید بن حد ، بیروت: دارالفکر، بىالمحلی -
، محمهد بها ر المجلسهى، تصهحین: هاشهم رسهولى، مرآة العقول فی شارح اخباار آل الرساول -

 ق.۱۴۰۴تهران: دارالکتب االسالمی ، 
کم النیشههابوری، بیههروت: ، ابوعبههداَّلل محمهد بههن عبههداالمسااتدرک علاای الصااحیحین - َّلل الحها

 تا. دارالمعرف ، بى
 ش.۱۳۸۶، عبداَّلل مامقانى،  م: نشر دلیل ما، مستدرکات مقباا الهدایة فی علم الدرایه -
 ق،۱۴۱۲راهویه، المدین  المنورة: مکتب االیمان، ، اسحاق بن ابراهیم بنمسند ابن راهویه -
، تحقی : حسین سلیم اسد، دارالمهیمون یعلى الموصلى، احمد بن على ابىمسند ابی یعلی -

 ق.۱۴۱۲للترا ، 
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، عبهداَّلل بهن یبیهر الحمیهدی، بیهروت: دارالکتهب العلمّیه ، الطبعه  األولهى، مسند الحمیادی -
 ق.۱۴۰۹

 تا.، احمد بن محمد بن حنبل، بیروت: دار الصادر، بىمسند -
 تا. ، محمد بن ادریس الشافعى، بیروت: دارالکتب العلمی ، بىمسند الشافعی -
، احمهد بهن محمهد بهن علهى المقهری فیهومى،  هم: مصباح المنیار فای غریاب الشارح الکبیار -

 ق.۱۴۱۴دارالهجرة، 
 ق.۱۴۰۹، عبداَّلل بن محمد بن ابى شیب ، تحقی : سعید اللحا ، بیروت: دارالفکر، المصن ف -
 تا. ،ا، بى، ابى بکر عبدالرزاق صنعانى، تحقی : االعظمى، بىالمصنف -
، ابوالقاسههم سههلیمان بههن احمههد الطبرانههى، تحقیهه : بههدارالحرمین، نشههر المعجاام األوسااط -

 ق. ۱۴۱۵دارالحرمین، 
 تا. ، ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانى، بیروت: داراحیاا الترا  العربى، بىالمعجم الکبیر -
، محمههود عبههد الههرحمن عبههدالمنعم، القههاهرة: معجاام المصااطلحات و االلفاااظ الفقهیااة -

 تا.دارالفضیل ، بى
 ق.۱۴۰۴، احمد بن فارس، مکتب  االعال  االسالمى، معجم مقاییس اللغة -
 تا.، احمد بن الحسین البیهقى، بیروت: دار الکتب العلمّی ، بىمعرفة السنن و اآلثار -
کم النیشهابوری، بیهروت: داراْلفهاق معرفة علوم الحدیث - ، ابوعبهداَّلل محمهد بهن عبهداَّلل الحها

 ق.۱۴۰۰الحدیث، 
کبر  رشى، تهران: نشر  بله، چا  اول، البالغةمفردات نهج  -  ش.۱۳۷۷، سید على ا
، ابومحمههد عبههداَّلل ابوالجههارود، بیههروت: ۹اللااهالمنتقاای ماان الساانن المسااندة عاان رسااول -

 ق.۱۴۰۸دارالجنان، 
 ق.۱۴۱۱بکر الهثیمى، دار الثقاف  العربی ، ابى، على بنموارد الظمآن -
 ق. ۱۴۰۲ن َنس، بیروت: داراحیاا الترا  العربى، ، عبدالرحمن بن القاسم مال  بالموطأ -
 تا. ،ا، بى، السید على عاشور، بىالنص علی امیرالمؤمنین -
 ق.۱۴۱۲هدای  االم ، محمد بن حسن حر عاملى، مشهد: مجمع البحو  االسالمی ،  -
، محمد بن حسین بهایى عهاملى، مهن مخطوطهات مو هع مرکهد الفقیهه الوجیزة فی علم الدرایة -

 تا. ى إلحیاا الترا . بىالعامل
 ق.۱۴۱۴، محمد بن حسن حر عاملى،  م: ملسس  آل البیت الحیاا الترا ، وسائل الشیعه -
، حسههین بههن عبدالصههمد عهاملى،  ههم: مجمههع الههذخائر وصااول األخیااار الاای اصااول األخبااار -

 ق.۱۴۰۱االسالمی . 
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 ضمائم

 شبکه اسناد روایت ال تمنعوا
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 ۱شبکه اسناد روایت تفالت 

 

۹ 
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 ۲شبکه اسناد روایت تفالت 

 

۹ 
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 شبکه اسناد روایت مخدع
 

۹ 
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 عدم اطاعت از زنان در روایات شیعه

 




