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معصومه ریعان

1

چکیده
روایات زنان در دوران تکوین و تشهریع فقهه ،رونهدی قهقرایهى را پیمهود ،اسهت .ایهن رونهد از

نیمه قرن اول هجری با آزادی عمل زنان آ از گردید ،،ولی در طی قرون بعدی ،بهه تهدری

روند سختگیرانههای را بهرای حضهور زنهان پیمهود ،اسهت .حضهور زنهان در مسهجد  -کهه سهمبل

حرکتهای ا،تماعی عصر پیامبر ۹بهود ،اسهت و در طهی سهالیان اولیهه رایه بهود  -در قهرون
بعدی منع گردید تها آنجها کهه فتهاوای بسهیاری در خانههنشهینی زنهان رایه شهد و بهه عنهوان

روایت در ،امعه فقهی قرون اولیه اس

در میان شیعه و سنی نشر گردید .سپس عالمان

اخ ن و بزرگان اندیشههای احیای دینی آنها را مبنهای عمهل متدینانهه و اخه نمدارانهه
،امعههه قههرار دادنههد تهها آنجهها کههه زن ههان را بههه طههور کامهههل از ،امعهههه حهههذف کردنهههد و بنهههای

خانهنشینی پایدار ایشان را پایهریأی نمودند .در این مقاله روند شکلگیری این روایهات را
از احادیههو موافهه حضههور زنههان (روایههات همدالنهههه) تههها روایهههات مخهههال

حضهههور ایشهههان

(روایات یهر همدالنهه) بررسهی سهندی و متنهی نمهود،ایهم و تهأثیر ایهن روایهات را در اندیشهه
عالمان مسلمان پىگیری نمود،ایم.

کلیدواژهها :زنان ،روایات همدالنه ،روایات یرهمدالنه ،مسجد ،خانه.

 .1درآمد

حکم نمهاز از ّاولهین احکها عبهادی مشهتری زنهان و مهردان اسهت کهه طهی آیهات فراوانهی از قهرآن

کریم به آن اشار ،شد ،است 2.همچنین احکا مترتب بر نماز ،مانند فضیلت رفهتن بهه مسها،د و
 .1عضو هیات علمی دانشگا ،بوعلی سینا (.)masoumehrayaan@yahoo.com
 .2برای م ال :سور ،بقر ،،آیه ۴۳؛ سور ،نسا  ،آیه ۷۷؛ سور ،انعا  ،آیه ۷۲؛ سور ،ح  ،آیه ۷۸؛ سور ،نور ،آیه ۵۶؛ سور ،مجادله ،آیه .۲۳

ورود پیهامبر اسه  ۹بههه مدینهه ،مسههجد بهه عنهوان نیایشههگا ،و محهل گردهمههایى مسهلمانان و نیههأ

مرکههأی بههرای حکومههت و مظهههر یکپههارچگی امههت و تمسههک ،معههی زنههان و مههردان بههه حبههل اهلل،
رسمیت یافت و سمبل قداست ،پهاکی ،تقهوی و وحهدت ،امعهه اسه می پیهامبر ۹گردیهد .ایهن

،ایگا ،در اس بر تقوا پایهگذاری شد ،است 2.گر چهه در آ هاز ورود پیهامبر بهه مدینهه ،دو مسهجد
قبا و مدینه ّ
النبی بنا گردیدّ 3،اما به دودی با گسترش اسه  ،مسها،د گسهترش یافهت و ههر یهک از
قبایل برای خود مسجدی ساختند و در آن نمازهای ،ماعات را برپا میکردند .پیهامبر نیهأ گها ،در
برخی از این مسا،د حاضر شد ،و ادای فریضه مینمود.

4

پیهامبر اسه  ۹بهرای حفه حرمهت مسها،د قهوانینی تعیهین کهرد و مسهلمانان را نسهبت بهه
شبه در کتاب تاریخ المدینه خود ،تمامی ّ
حریم مسا،د ملأ ساخت .ابن ّ
منهیهات پیهامبر۹
را در بزرگداشت مسا،د آورد ،است؛ّ 5اما هیچیک از این نهیها به ،ن ّ
سیت افهراد اختصهاص
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شههرکت در ،ماعههات و عبههادت خالصههانه خداونههد نیههأ از احکهها مشههتری در زن و مههرد اسههت 1.بهها

نداشته و رعایت آنها شامل همه زنان و مردان میگردید؛ مگر آنکه اختصاصا زنان در شهرایا

فرا ت از ادای نماز باشند.

6

بعد از رسول خدا نیأ مسجد محل عبادت داثمهی مهردان و زنهان بهود ،اسهت و از رفهتن زنهان بهه آن،ها
،لوگیری به عمل نمیآمد ،استّ 7.اما به آرامی این ّ
سنت ّ
نبوی تهییر یافت و مردان برای خروج زنهان از

خانه و رفتن به مسا،د شروطی قرار دادنهد 8و بعهد از آن ،انتههای خانهههها (قعهر بیهوت) بهرای نمهاز ایشهان

پیشههنهاد گردیههد 9.سههپس ،ر یههانی رشههد کههرد کههه زنههان را بههه طههور کامههل ،در حصههار خانههه مههیپسههندید؛
چنانکه روایات بسیاری از سختگیری صحابه در این خصوص نیأ گأارش شد ،است.

10

11

به تدری  ،در سالیان بعهد ،عهد خهروج زنهان از خانهه و رفهتن بهه مسها،د حکهم شهرعی پیهدا

 .1سور، ،ن ،آیه .۱۸

 .2سور ،توبه ،آیه .۱۰۸

 .3سبل الهدی و الرشاد ،ج ،۳ص.۲۶۸

 .4تاریخ المدینة المنورة ،ج ،۱ص.۷۹-۷۵
 .5همان ،ج ،۱ص.۳۹-۱۸
 .6همان ،ج ،۱ص.۳۸

 .7صحیح البخاری ،ج ،۱ص.۲۱۶

 .8همان؛ صحیح مسلم ،ج ،۲ص۳۳؛ صحیح ابن خزیمه ،ج ،۳ص۹۲؛ سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۳۷
 .9مسند أحمد ،ج ،۶ص.۲۹۷

 .10السنن الکبری ،ج ،۳ص.۱۳۱

 .11المعجم الکبیر ،ج ،۹ص۲۹۴؛ المصنف ،ج ،۲ص۲۷۷؛ انساب االشراف ،ج ،۱۱ص۲۲۸؛ عمدة القاری ،ج ،۶ص.۱۵۷
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کرد و ّ
متدینان سرشناس نیأ خروج زنان به قصد مسهجد و ههر ،های دیگهری را ممنهوع نمودنهد.

1

اکنون بررسی این روایات و تاریخ ظهور آنها مورد بحو این مقاله است .این روایهات ،بها چنهد

شههکل ،در منههابع روایههى نقههل شههد ،اسههت .شههکل سههاد ،،عهها و بههدون ضههمیمه ،مبنههی بههر ،ههواز

خروج زنان و روایاتی که با ضمایم دیگهری همهرا ،شهد ،و آزادی خهروج زنهان را مقیهد بهه شهرایطی

کرد ،است.

مها در ایههن مقالهه ،ابتههدا روایهاتی را بررسههی نمههود،ایهم کههه موافه حضههور زنهان در مسههجد اسههت

(روایات همدالنه) و سپس به برخهی از روایهاتی کهه محهدودیتههایى بهرای آنهان اعمهال کهرد ،یها

اساسا مخال

خروج زناناند و حضور آنان را تا اعمان تاریک خانهها ترسیم کرد،اند (روایات

یرهمدالنه) پرداختهایم تا روند شکلگیری محدودیتهای حضور ا،تمهاعی زنهان را در طهول

تاریخ فقه زنان مورد نظر و تدقی قرار دهیم.
 .2بررسی روایات همدالنه
 .1-2بررسی روایت «التمنعوا»

در منابع روایى اهل ّ
سنت از عبداهلل بن عمر احادی ی آمهد ،اسهت کهه مهردان را از مخالفهت

بهها خههروج زنههان بههرای رفههتن بههه مسهها،د منههع نمههود ،اسههت .از نمونههههههای ایههن روایههات ،حههدیو

«التمنع ههوا م هها اهلل مس هها،داهلل» و «التمنع ههوا نس هها کم المس هها،د» اس ههت ک ههه در ای ههن بررس ههی،

اختصارا آن را «روایهت التمنعهوا» مهینهامیم .روایهت التمنعهوا مهیگو یهد :کنیهأان خهدا (زنهان) را از
رفتن بهه مسها،د منهع نکنیهد .ایهن روایهت همدالنهه منعهی بهرای خهروج زنهان نهدارد ،ولهی همهین

روایت مبنای بسیاری از روایات یرهمدالنهه اسهت .بنها بهر ایهن ،روایهات خهروج زنهان از خانهه از

ایههن روایههت آ ههاز مههیشههود .بههه ،هههت محور یههت ایههن روایههت ،شههبکه اسههناد آن را ترسههیم بصههری
نمود ،و اسناد و متن آن را مورد تحلیل قرار میدهیم.

114

 .1المصنف (عبد الرزان) ،ج ،۳ص.۱۵۰
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 .2-2تحلیل اسناد روایت التمنعوا

راویان این شبکه روایت به سه دسته تقسیم میشوند:

دسته اول .مالک 1،شافعی 2و بخاری 3روایت خود را از عبهداهلل بهن عمهر نقهل مهیکننهد و بهه

آن طریقی منفرد دارند.

دسته دو  .ابىداود ،ابنخزیمه ،طبرانی و ابنعبدالبر ،که از نافع نقل کرد،اند؛
4

5

6

7

و دسته سو  .ابنابىشیبه 8،احمد 9،مسلم 10،ابىیعلی 11،ابنحبان 12،حا کم 13،خطیب

14

و ابنعساکر 15که از طری عبیداهلل بهن عمهر از نهافع نقهل کهرد،انهد .بیهقهی 16در ایهن میهان ،تنهها
کسی است که روایت را از طری شافعی از سالم از عبداهلل بن عمر نقل کرد ،و از طریه محمهد
بههن اسههحان صههنعانی بههه عبیههداهلل بههن عمههر ّمتصههل شههد ،اسههت .راهههی کههه اصههوال بیهقههی بههرای

ّ
اتصهال اسهناد خهود برمهی گزینهد تها از اواسها قههرن پهنجم هجهری خهود را بهه راو یهان قهرون نخسههت
ّمتصل کند .در این شبکه تنها بخاری است که روایت را از ب ل بن عبهداهلل نقهل کهرد ،اسهت؛
گرچه بخاری خود ذیل سلسله راویان این حدیو مینویسد:

برا بالل بن عرداهّٰلل جز این حدیث نمیشناسم و این روایت جز از طری عراداهّٰلل بان
میسره و عرابی نیست.
 .1الموطأ ،ج ،۱ص.۱۹۷

 .2مسند الشافعی ،ص.۱۷۱

 .3التاریخ الکبیر ،ج ،۸ص.۴۵۰
 .4سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۳۷

 .5صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص.۹۰

 .6المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص۲۵۳و.۲۷۸
 .7التمهید ابن عبد البر ،ج ،۲۴ص.۲۷۹

 .8المصنف (ابنابىشیبة) ،ج ،۲ص.۲۷۶
 .9مسند أحمد ،ج ،۲ص.۱۶

 .10صحیح مسلم ،ج ،۲ص.۳۲

 .11مسند ابی یعلی ،ج ،۱ص.۱۴۳

 .12صحیح ابنحبان ،ج ،۵ص.۵۸۷
 .13معرفة علوم الحدیث ،ص.۱۴۱
 .14تاریخ بغداد ،ج ،۳ص.۱۶۲
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 .15تاریخ مدینة دمشق ،ج ،۵۵ص.۳۵

 .16السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۵ص.۲۲۴

عرابی مرد از اهالی مصر بوده و ّمتهم است.

1

 .3-2تحلیل متن روایت التمنعوا

اله  .تعبیههر اول  -کههه بیشههترین نقههل از آن آمهد ،اسههت  -عبههارت «التمنعههوا مهها اهلل مسهها،د

اهلل» است.

ب .تعبیر دو  -که کمترین نقل از آن آمد ،است  -عبارت «التمنعوا نساثکم المسا،د» است.
2

به نظر میرسد با تو،ه به حلقهههای مشهتری روایهت 3،عبهداهلل بهن عمهر( ۷۴ن) 4،عبیهداهلل

بهن عبههداهلل بههن عمههر( ۱۰۴ن) 5و نههافع کههه آزاد شههد ،عبههداهلل بههن عمههر اسههت ( ۱۱۷ن) 6تههاریخ
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و در پایان میگوید:

پیدایش این روایت ربع سو قرن اول هجری باشد.
با تو،ه به اینکه ّاولین راوی این خبر ،مالک ( ۱۷۹ن) روایت را بها تعبیهر «التمنعهوا مها اهلل

مسا،د اهلل» آورد ،است و آخرین راوی  -که ابنعساکر ( ۵۷۱ن) است  -نیأ همین عبارت را
دارد .به نظر میرسد تهییر واژگان این روایت از نسا به مها اهلل  -کهه نشهانه آ هاز تحقیهر زنهان بها
عبههارات فرودسههتانه اسههت  -بههر عهههد ،راو یههان قههرن دومههی ایههن شههبکه اسههناد باشههد .ابههنخزیمههه

( ۳۱۱ن) و ابنعبدالبر ( ۶۴۳ن)  -کهه از کلمهه نسها اسهتفاد ،کهرد،انهد  -نهه بهه ،ههت زمهان

،امعههان حههدیو ،بلکههه بههه دلیههل حلقههه مشههتری ایههن دو نفههر کههه شههعبه اسههت از کلمههه امها دور

ماند ،اند؛ گویى شعبه روایت اصیل با واژ ،نسا را در اختیار داشته و این روایت را بدون دخهل
و تصرف شایع در قرن دو  ،نقل کرد ،است.

بنا بر این ،روایت التمنعوا با تو،ه به حلقه مشتری آن ،عبهداهلل بهن عمهر صهحابى( ۷۴ن) و
راویان تابعی او که اک را ّمتصل به خانواد ،او هستند و البته با حضور ابهو،عفر ۷و مالهک

-

-

 .1التاریخ الکبیر ،ج ،۸ص.۴۵۰

 .2صحیح ابن خزیمه ،ج ،۳ص۹۰؛ المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص۲۵۳؛ التمهید ابن عبدالبر ،ج ،۲۴ص.۲۷۹

 .3حلقه مشتری ،راویى است که حدی ی را که از یک مر،ع شنید ،و برای تعدادی از شا گردان نقل میکند و بیشتر آنان نیأ
به نوبه خود برای دو یا چند شا گرد خویش روایت میکنند .به عبارت دیگر حلقه مشهتری ،کههنتهرین راوی شهبکه اسهت

که حدیو را برای بیش از یک شاگرد روایت میکند؛ یا به تعبیری دیگر ،نخسهتین،ها از شهبکه اسهناد اسهت کهه همچهون
چتهر بهاز شههد ،اسهت .و،هود راو یههان مشهتری مها را قههادر مهیسهازد تهها بهرای روایهات و آرای منههدرج در روایهت ،تهاریخی قطعههی

تعیین کنیم (تاریخگذاری حدیث روشها و نمونهها ،ص.)۴۳

 .4الطبقات الکبری ،ج ،۴ص.۱۴۲
 .5تهذیب الکمال ،ج ،۱۹ص.۷۷

 .6تاریخ مدینة دمش  ،ج ،۶۱ص.۴۲۳
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 -که آنان نیأ تابعی میباشند و همگهی از سهاکنان مدینههانهد  -صهادر شهد ،اسهت .در نتیجهه،

خاستگا ،این روایت مدنی است و تهاریخ نقهل روایهت ،بها تو،هه بهه راو یهان طبقهه اول آن ،ماننهد

انس و ابو،عفر و نافع ،از ربع سو قرن اول گواهی میدهد .در عین حال ،روایهت دسهتخهوش
ّ
تطور الفا گردید ،و ظهور متن شایع آن ،به قرن دو اشار ،میکند.
 .3روایت استیذان

ابنابىشیبه ( ۲۳۵ن) روایت را چنین آورد ،است:
سا عن مبیه ،قال ٍسٌل اهلل :۹اذا استأذنکم نسائکم ا اْلساجد ،فأذنوا دن؛

1

هر ذاه زنانتان از شما برا رفتن ب مساجد اجازه خواستند ،ب ایشان اجازه دهید.
ُ
این روایت در نه منبع روایى 2آمد ،است.

گههر چههه بههه نظههر مههیرسههد تههاریخ قطعههی ایههن روایههت را نمههیتههوان از حههداک ر نیمههه دو قههرن اول
عقبتر برد ،و به صدر صدور روایت ،یعنی زمهان پیهامبر ۹رسهاندّ ،امها مهیتهوان ایهن روایهات را

فتاوای مرا،ع شرعی صحابه در خروج زنان از خانهه دانسهت .لهذا بهه نظهر مهیرسهد تهاریخ ظههور
این روایت انتهای قرن اول و گسترش آن از ابتدای قرن دو به بعد باشد.
ایههن دو روایههت حامههل هههیچ مه ّ
هذمت ا،تمههاعی علیههه زنههان نیسههت و بههر عکههس ،بههر حضههور

ا،تماعی زنان در مسجد به عنوان نماد حضور ا،تماعی زن تأ کید دارند.
 .3ظهور روایات غیر همدالنه
 .1-3روایت بالل

اولین واکنشها در برخورد با خروج زنان از خانه به قصهد مسهجد و اقامهه نمهاز روایتهی اسهت
که در ایهن مقالهه «روایهت به ل» نامیهد ،مهیشهود .عبهدالرزان از ّاولهین مرا،هع مهدون ایهن روایهت

چنین میگوید:

قةةال ابةةنعمةةر :قةةال ٍسةةٌل اهللَ :۹لمتنعةةوا إمةةاءاهلل من یْةةلنی اْلسةةجد .فقةةال ابةةن لعبةةداهلل :انةةا
 .1المصنف (ابن ابى شیبه) ،ج ،۲ص.۲۷۶
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 .2المصنف (عبهدالرزان) ،ج ،۳ص۱۵۰؛ المصانف (ابهن ابهى شهیبه) ،ج ،۲ص۲۷۶؛ مساند أحماد ،ج ،۲ص۵۷؛ صاحیح
مسلم ،ج ،۲ص۳۲و۳۳؛ مسند ابی یعلی ،ج ،۹ص ۳۳۳و ۴۲۸؛ صحیح ابن خزیمة ،ج ،۵ص۵۸۵؛ ذکر اخباار اصابهان،
ج ،۱ص۲۴۲؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص۱۳۲؛ معرفة السنن و اآلثار ،ج ،۲ص.۴۱۱

ّاما متن کامل روایت از احمد بن حنبل میگوید:

عبةةداهلل بةةن عمةةر یقةةٌل :مسعةةص ٍسةةٌلاهلل ۹یقةةٌلَ :ل متنعةةوا ،یعةةىن نسةةائکم اْلسةةاجد اذا
اسةتأذنکم الیةا .فقةال بةةًلل بةن عبةةداهلل :و اهلل لنمةةنعهن ،فأقبةل علیةه عبةداهلل حةنی قةةال
ذلک ،فسبه.

2

و بههه نظههر مهیرسههد اولهین راو ی ایهن حههدیو طیالسهی شهکل معتبههر آن را از هشهها الدسههتوانی

نقههل ک هرد ،کههه روایت هی کوتهها ،،بههدون عبههارتپههرداز ی و بههدون حاش هیهسههاز ی اسههت .روای هت او

اینگونه است :

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

ا
ا
لنمنعهن .قال :فسبه سبا شدیدا .و قال :حندثک عن النب  ۹و تقٌل :انا لنمنعهن؟

1

ان النب قالَ :ل متنعوا النساء من یأتنی اْلسجد .فقةال ابنةه :و اهلل لنمةنعهن .فقةال ابةنعمةر:
محدثک عن ٍسٌلاهلل ۹و تقٌل هذا؟

3

ُ
این روایت بر مبنای روایت التمنعوا شکل گرفته است و در نه ،امع روایى و از پانأد ،طریه

آمد ،است 4.در این روایت ،برخی بدون نا بردن از پسر عبداهلل بن عمر و صهرفا بها عنهوان «ابهن
له» از این فرد یاد کرد،اند و در عبارات بقیه راویان نیأ تفاوت متن مشهاهد ،مهیشهود؛ ّامها محهور
مشههتری همههه راو یههان در اولههین خیههأشههها علیههه سههخن پیههامبر  ۹اسههت کهه در صههدر روایههت بهها

روایت التمنعوا از آن یاد میکنند.
 .2-3روایت إذن در شب

ب ههر اس ههاس روای ههت« :التمنع ههوا م هها اهلل مس هها،داهلل» و روای ههت« :اذا س ههتأذنکم نس ههاثکم ال ههی
المسهها،د فههأذنوا لهه ّهن» ،روایههات دیگههری شههکل گرفتههه اسههت کههه بههه مضههمون مطله و عهها ایههن

احادیهو ،تخصیصههاتی زد ،اسههت و نهوع ا،ههاز ،دادن و یها امتنههاع نکههردن از خههروج زنههان را ّ
مقیههد
میسازدّ .اولین تخصیص ،خروج زن برای رفتن به مسا،د در «شهب» اسهت .ایهن نهوع روایهات
بههه دو دسههته تقسههیم مههیشههوند :روایههت عهها ذن در شههب و روایتههی کههه در آن واژ ،نامههأنوس د ههل

 .1المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۳ص.۱۴۷
 .2مسند أحمد ،ج ،۲ص.۱۴۰

 .3مسند ابی داود الطیالسی ،ص.۲۵۸

 .4مسند ابی داود الطیالسی ،ص۲۵۸؛ المصنف (عبهدالرزان) ،ج ،۳ص۱۴۷؛ مسند أحمد ،ج ،۲ص ۷۶و ص ۹۰و ص۱۴۰؛

صحیح مسلم ،ج ،۲ص۳۲؛ صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص۹۳؛ المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص ۲۵۱ ،۲۰۵و۲۵۲؛ صحیح ابان
حبان ،ج ،۵ص۵۹۱؛ معرفة علوم الحدیث ،ص۱۸۲؛ التمهید ابن عبد البر ،ج ،۲۴ص۲۸۱؛ ج ،۲۳ص.۴۰۰
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(مکر زنان) و،ود دارد.

روایاتی که خروج زنان از خانه به قصد نماز در مسا،د را ّ
مقید به شب نمود ،اسهت ،از ایهن

قرار است:

ائذنوا النساء باللیل ا اْلساجد.

1

اذا استأذنکم باللیل ا اْلسجد فأذنوا دن.

2

َل متنعوا النساء من اْلروج باللیل ا اْلساجد.

3

طیالسی  -که قدیمیترین منبهع روایهت اسهت  -طریه منفهردی بهه مجاههد دارد .احمهد از
4

طریه سههفیان بههه دو طریه از مجاهههد ،نقههل کههرد ،اسههت 5و بخههاری نیههأ بهها دو طریه بههه مجاهههد

رسههید ،اسههت 6.ابههنحههأ بهها یههک طری ه  ،دو روایههت مختل ه

را از مسههلم از مجاهههد نقههل کههرد،

است؛ 7در صورتی که هیچیک در روایات مسلم یافت نمیشود.

متن روایت ذن در شب ،مضمونی ساد ،و صهریح دارد .ایهن مضهمون ،همهان روایهت ا،هاز،

خروج زنان برای رفتن به مسجد را بهه شهب مقیهد نمهود ،اسهت و روایهت عها را تخصهیص داد،
است .دلیل این که روایت ،وقت شب را توصیه میکند ،قطعا تاریکی شب است کهه مو،هب

شناخته نشدن زنان در انظار عمومی است .عبدالرزان از طری زهری ،از سهالم ،از عبهداهلل بهن

عمر آورد ،است که رسول خدا فرمود:

وقتی همسر یکی از شما برا رفتن ب مسجد از شما اجازه ذرفت ،مانع او نشوید.
سپس در ادامه روایت میگوید:
عردالغفار برا ما روایت کرد ک از اباجنفر مثل هماین روایات از ابانعمار را شانیده
8
است؛ ّاما نافع ب او جواب میدهد :بل ّاما در ش .
یعنی نافع که شب را به عنوان تفسیر یها رَی خهود ،بهر ایهن مهتن وارد کهرد ،و خهود قایهل نبهود،
 .1مسند أحمد ،ج ،۲ص.۹۸

 .2صحیح البخاری ،ج ،۱ص.۲۱۶

 .3المحلی ،ج ،۳ص۱۳۰؛ ج ،۴ص.۱۹۷
 .4مسند الطیالسی ،ص.۲۵۷
 .5مسند أحمد ،ج ،۲ص.۹۸

 .6صحیح البخاری ،ج ،۱ص۲۱۰؛ ج ،۱ص.۲۱۶
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 .7المحلی ،ج ،۳ص۱۳۰؛ ج ،۴ص.۱۹۷
 .8المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۳ص.۱۵۱

مهههم اسههت کههه آیهها واژ ،اللیههل را مجاهههد در مههتن آورد ،یهها از قبههل بههود ،اسههت و او فقهها ناقههل روایههت

است؟ در هیچیک روایات التمنعوا و استیذان  -کهه دارای دو شهبکه گسهترد ،و کامهل اسهت  -واژ،
اللیل و،ود ندارد .ابنعبدالبر در التمهید 1،به این مساله کام واق

بود ،و میگوید:

و روی ْحاد بن ٍ یةد ،عةن ایةو  ،عةن نةافَ ،عةن ابةنعمةر قةال :قةال ٍسةٌل اهللَ :۹ل متنعةوا
إماءاهلل مساجداهلل .و یقل باللیل او بالْناٍ.

او تصریح میکند که این عد ممانعهت ،شهب و روز نهدارد .طبرانهی نیهأ در المعجام الکبیار 2،عهین

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

اسهت کههه کلمهه لیههل در روایهت اسههت و بنها بههر فتههوا اظههار نظههر مهیکنههد .بهدین ترتیههب ،ورود قیههد
شب در روایات مسجدّ ،اولین گا در بحو خانهنشینی زنان در قرن اول است.

روایت ذن در شب را از طری مجاهد آورد ،است ،ولی در آن واژ ،اللیل و،ود ندارد .او میگوید:

 ...عن عمرو بن الدیناٍ ،عن ْجاهد ،عن ابنعمر ،عن النب :۹ائذنوا للنساء اْلساجد.

به نظر میرسد طبرانی بر اساس رَی و ا،تهاد شخصی کلمهه اللیهل را از ایهن روایهت حهذف

کرد ،است؛ چون تخصیص اللیل را قبول نداشته است؛ دیرا او میدید ،که دیادتها در متهون
اصیل ،آن را فاقد مضمون عا و کلی کرد ،و معانی ّ
اولیهه را محهدود و بهىاعتبهار نمهود ،اسهت.
پس بهه رَی خهود در حهذف ایهن کلمهه عمهل کهرد ،اسهت .بها در نظهر گهرفتن مضهمون کامهل ایهن

روایت ،از همه طرن در شهبکه اسهناد ،بهه نظهر مهیرسهد ایهن عبهارت تمامها از مجاههد اسهت .بهه

عبارت دیگر ،مجاهد واژ ،اللیل را به این ،مله اضافه نکرد ،است ،بلکه کل عبارت از اول تها

آخر ،از خهود مجاههد بهود ،و اساسها روایتهی و،هود نهدارد و ایهن سهخن مجاههد در مقها فتهوا بهود،

اسههت .او از مضههامین روایههات مختله  ،از ،ملههه روایههت به ل ایههن برداشههت را شخصهها انجهها
داد ،است و فتوا اراثه داد،؛ ّاما به عنوان روایت نشر یافته است.
ّ
ابوالحجاج مجاهد بن ،بر(۱۰۴-۲۱ن) از تابعهان مکهه اسهت 3و گهر چهه در قراثهت و تفسهیر

شهههر ،بههود 4،،ولههی بایههد در نظههر داشههت کههه او در دوران تکههوین فقههه مههیدیسههته اسههت .روات او
سلیمان بن مهران اعمش راوی نابینای کوفی 5،ابراهیم بن مهها،ر راوی ضهعی

کهوفی ،لیهو

 .1التمهید ،ج ،۲۳ص.۳۹۶

 .2المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص.۳۲۷
 .3تذکرة الحفاظ ،ج ،۱ص.۹۲
 .4همان.

 .5طبقات الکبری ،ج ،۵ص.۳۳۵
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بههن ابههى سههلیمه ( ۱۴۳ن) هههم کههوفی اسههت 1.و عمههرو بههن دینههار ( ۱۲۵ن) مکههی اسههت 2،ولههی

راوی عمرو ،ورقا بن عمر بن کلیب از اهالی کوفه است 3.بنا بر این ،راویان این روایهت همهه از

یک دیارند و پراکندگی در مناط حوز ،اس می ندارند.

مجاهد در یکی از این سفرهایش مدتی ساکن کوفه میشود 4.به نظر میرسد از آنجها کهه در

سلسله روایت مجاهد مشخص است که همگی از اهالی کوفهاند ،احتمهاال مجاههد در زمینهه

خههروج زنههان بههرای رفههتن بههه مسههجد ،در شهههر کوفههه مههورد سههؤال واقههع شههد ،و او فتههوای خههود را

بههدین گونههه نقههل کههرد ،کههه در هنگهها شههب ،بیههرون رفههتن ایشههان ب مههانع اسههت و بههدین ترتیههب،
ّ
روایت ذن در شب (اثذنوا للنسا باللیهل الهی المسها،د) از طریه میزبانهان کهوفی او نشهر یافتهه
است .بنا بر این ،تاریخ پیدایش این روایت (یا فتوا) انتهای قرن اول یا ابتدای قرن دو است.

 .3-3روایت دغل

در ادامه روایت ذن در شب از مجاهد ،روایت دیگری و،ود دارد که گفتگویى بین عبهداهلل

بن عمر و یکی از پسرانش را گأارش میکند .در این گفتگو عبداهلل بن عمهر مهیگو یهد بهه زنانتهان

ا،از ،دهید در شب به مسجد بروند ،ولی یکی از فرزندان عبداهلل بن عمر با او مخالفت کرد ،و

میگوید خیر ما ا،از ،نمیدهیم .اگر اینکار را بکنیم ،بهه مها خدعهه کهرد ،و فریبمهان مهیدهنهد.
ایهن روایهت ،انهدکی شهبیه روایهت به ل اسهت ،ولهی بها آن یکهی نیسهت و روایتهی مسهتقل اسهت.
ّاولین متن روایت از عبدالرزان چنین است:
قال ابنعمر :قال ٍسٌل اهلل :۹ائذنوا النساء باللیل ا اْلساجد ،فقةال ابنةه :و اهلل َل نةأذن
ا 5
دن ،فیتخذن ذلک دغًل.

د ل به معنای فساد ،خدعه ،شک و تهمت است 6.ابنحجر میگوید:
این کلم در روایت ب آن مننا است ک برخی زنان در ایان هنگاام با قصاد رفاتن با
مسجد ب کار دیگر مشغول شده و بیرون رفتن خاود از خانا را پوشاش مایدهناد و
 .1همان ،ج ،۲۴ص.۲۸۰
 .2همان ،ج ،۲۲ص.۷

 .3همان ،ج ،۳۰ص.۴۳۳

 .4همان ،ج ،۴ص ۴۴۲و.۴۴۵
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 .5المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۳ص.۱۴۷
 .6شرح صحیح مسلم ،ج ،۴ص.۱۶۲

روایت د ل نیأ از مجاهد است که سلیمان ،لیو ،اعمش و عمرو بن دینار از او روایت کرد،اند.

طیالسهی ( ۲۰۴ن) 2،عبههدالرزان ( ۲۱۱ن) 3،احمهدبن حنبههل ( ۲۴۱ن) 4،مسههلم ( ۲۶۱ن)،

5

ابه ههوداود سجسه ههتانی( ۲۷۵ن) 6،ترمه ههذی( ۲۷۹ن) 7،ابه ههنحبه ههان( ۳۵۴ن) 8،بیهقه ههی ( ۴۵۸ن)،

طیالسی( ۲۰۴ن) 9،و ابنعبدالبر( ۴۶۲ن)  10همگی روایت را از مجاهد نقل کرد،اند.

نقل کرد،اند .تجمع راو یهان ایهن حهدیو برگهرد مجاههد بهن ،بهر ،نشهان مهیدههد ایهن روایهت

ادامه بحو حدیو ذن در شب است .آنچه این روایت را مستقل کرد ،،آن است که روایت با

درگیری لفظی پسر و پدری که ناقل روایهت اسهت ،ادامهه مهییابهد و پسهر دلیهل مخالفهت خهود را

بیان میکند .از این رو ،ایهن روایهت بعهد از حهدیو ذن در شهب مطهرح شهد ،اسهت تها شهاهدی
برصههحت آن روایههت باشههد .گههر چههه ابههنحجههر روایههت ب ه ل و د ههل را یکههی مههیدانههدّ 11،امهها ایههن

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

دست ب فساد میزنند.

1

اشههتباهی اسههت کههه او مرتکههب شههد ،اسههت؛ د یههرا بههر طب ه اسههناد راو یههان ،ایههن دو روایههت یکههی
نیستند؛ گرچه متن هر دو ،ناقل یک حکایت است.

روایت د ل، ،أ از مجاهد نقل نشد ،است؛ گر چه به طور گسهترد،ای نشهر یافتهه و بهه متهون

روایى مکتوب رسید ،است ،ولی میتواند ناشی از دو امر باشد .یا ایهنکهه او از روایهت اول خهود
عههدول کههرد ،و ذن در شههب را نیههأ مجههاز نمههیدانههد و لههذا بههرای ّ
حجههت سههخنان خههویش ،ماننههد

سخن ب ل را مبنی بر عد ا،از ،به زنهان ابهداع نمهود ،اسهت و یها ایهنکهه روایهت ذن در شهب را
تأویل کرد ،و با روایت به ل یهکدسهت نمهود ،،در پاسهخ بهه مهرد اراثهه داد ،اسهت؛ د یهرا اساسها

مجاهههد اهههل تأو یههل بههود ،اسههت .شههواهد د یههادی مبنههی برتأو یههل قههرآن از او و،ههود دارد 12.و نیههأ او

 .1فتح الباری ،ج ،۲ص.۲۸۹

 .2مسند أبی داود الطیالسی ،ص.۲۵۷

 .3المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۳ص.۱۴۷

 .4مسند أحمد ،ج ،۲ص۱۴۳ ،۱۲۷ ،۴۹ ،۴۳و.۱۴۵
 .5صحیح مسلم ،ج ،۲ص ۳۲و.۳۳
 .6سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۳۷
 .7سنن الترمذی ،ج ،۲ص.۴۲

 .8صحیح ابن حبان ،ج ،۵ص.۵۸۷

 .9السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص۱۳۲؛ شعب االیمان ،ج ،۲ص.۲۰۴
 .10التمهید ابن عبد البر ،ج ،۲۳ص.۳۹۶
 .11فتح الباری ،ج ،۲ص.۲۸۹

 .12تذکرة الحفاظ ،ج ،۱ص۹۳؛ سیر اعالم النبالء ،ج ،۴ص.۴۴۲-۴۴۵
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خبر ،تفسیر در زمان خود بود ،اسهت .لهذا ،ملههوارّ « ،یتخذنهه د ه » ،مهیتوانهد بهه نهوعی تأو یهل

مجاهد مبنی بر عد خروج زنان حتی در شب باشد .شاید مجاهد میخواسهته روایهت به ل را
ُ
نقل کند و در کوفه  -که خود تنها ناقل روایت ب ل است  -عبارت اخهرای آن روایهت را ،ههت
ّ
حجهت شههرعی فتهوای خههود قهرار دهههد؛ د یهرا مجاهههد در روایهت به ل حضهور دارد و اعمههش راوی

اوسهت؛ یعنهی ایهنکهه او روایهت به ل را قهب در همهین شههر از طریه اعمهش گسهترانید ،اسهت،
ولی در آن روایت ،عبارتی م ل ّیتخذن د و،ود نداشته است.
طبرانی در المعجم الکبیر 1،روایت او را چنین نقل میکند:

 ...اعمش ،عن ْجاهد ،عن ابنعمر قال :قال ٍسةٌل اهللَ :۹لمتنعةوا النسةاء اْلسةاجد .فقةال ابنةه :و
اهلل لنمنعهن ،مفد یده ،و لطمه ،و قال :محدثک عن ٍسٌل اهلل ۹و تقٌل ما تقٌل؟

ایهن روایههت پیشههین مجاهههد در ،هوار مههرد کوفههه بههود ،اسههت .آنگها ،خههود «اثههذنوا ّ
النسهها الههی
ِ
ّ
المسهها،د باللیههل» را بههه ایههن شهههر آورد ،اسههت .سههپس بههرای اسههتدالل بههر اذن در شههب ،روایههت
اللیل و روایت ب ل را ،مع و به روایت د ل تبدیل کرد ،است.
البته نمهیتهوان مجاههد را م ّهتهم بهه کهذب و برسهاختن روایهت نمهود ،ولهی مهیتهوان گفهت کهه
لحن سهخن گفهتن او شهنوندگان را دچهار خطها مهیکهرد ،اسهت و راو یهان او کهه آمهاد ،شهنیدن ُدر
ک

او بود،اند 2،همچون اعمش نابینا  - 3که فقا با گوش روایهات را دریافهت مهیکهرد ،اسهت

 -تمامی سخنان او را مبنی بر روایت دانسته ،ضبا و ثبت مهیکردنهد و بهرای آینهدگان بهىکهم و

کاست و بدون طرح شرایا پیرامونی روایت آن را نقل مینمودند.
ّ
بنهها بههر ایههن ،هههم صههدر ایههن روایههت «اثههذنوا ّ
النسهها باللیههل الههی المسههجد» و هههم ذیههل روایههت
«روایت ب ل و عبارت ّ
فیتخذن د » تلفیقی از فتوا و تفسیر مجاهد به دنبال روایت «التمنعوا
نسا کم المسا،د» است و هر دو متن از مجاهد و نه از عبداهلل بن عمر نقل شهد ،اسهت .بنها بهر

این ،روایت د ل در ربع سو قهرن اول هجهری توسها مجاههد ،زمهانی کهه میهمهان کوفیهان بهود،
است ،طرح گردید ،و در قرن دو هجری گسترش یافته است.

 .۴-3قعر بیوت

در ادام ههه روای ههات «التمنع ههوا نس ههاثکم المس هها،د»  -ک ههه خ ههروج زن ههان را ب ههرای ادای نم ههاز در

 .1المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص.۳۰۵
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 .2سیر اعالم النبالء ،ج ،۴ص.۴۵۲
 .3الطبقات الکبری ،ج ،۵ص.۳۳۵

عنوان کرد ،و یا بهترین نماز زنان را نمازی میداند که در عم خانهها خواند ،شود:
خیر مساجد النساء قعر بیوان.

1

و
خیر الًْلة النساء قعر بیوان.

روایت از ساثب

2

َ سلمه ،از َ سلمه از پیامبر ۹استّ ،اما دراج حلقه مشتری اصلی

است و روایت او به طری منفرد است .ساثب در همه روایات ،به عنوان ساثب مهولی َ سهلمه
دوج ّ
النبی ۹معرفی شد ،است .آنها که از عبداهلل بهن لهیعهه روایهت کهرد،انهد ،حهدیو «خیهر

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

مسهها،د، ،ههایأ شههمرد ،اسههت  -روایتههی آمههد ،اسههت کههه بهتههرین مسهها،د زنههان را عمه خانهههههها

صه ة ّ
النسهها فههی قعههر بیههوتهن» را آورد،انههد کههه شههامل طریه دیگههر احمههد ،ابههى یعلهی و طبرانههی
است و آنها که از عمرو بن حارا بن یعقوب روایت کرد،اند ،روایت «خیر مسا،د ّ
النسا فهی

قعههر بیههوتهن» را آورد،انههد کههه عبههارتانههد از :طریه اول احمههد ،ابههنخزیمههه ،حهها کم ،ابههن سه مة،
بیهقی و ابنعبدالبر.

نووی در معنای این روایت میگوید:
ا کاش زنان بدانند خان ها برا آنها بهتر است ،ولی نمایدانناد و مایخواهناد کا
برا نمازهایشان ب مسجد بروند و اعتقاد دارند اجرشان در مسجد بیشتر اسات .ولای
3

مسئل این است ک نماز آنان در خان ها بهتر از این است ک فتن درست کنند.
نقل مکهرر ایهنگونهه نگهرشهها و اسهتنباطهها بهرای فقیههان چنهان ّ
حجهت شهرعی بهود ،اسهت

کههه دیگههر سههخنان خههود را بهها فتههوا نمههیگفتنههد ،بلکههه بهها روایههت اع ه ن مههیکردنههد .شههنقیطی در

اضواء البیان 4میگوید:

قوله :۹صًل ة مسجدی هذا خیر من الف صًلة فیمةا سةواه اَل اْلسةجد احلةرا  ،خةا
بالرجال .اما النساء فًْلان بیوان خیر من الًْلة اْلماع

اْلسجد.

نووی این روایات را مبنی بر کراهت نماز زن در مسجد دانسته میگوید:
 .1مسند أحمد ،ج ،۶ص۲۹۷؛ صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص۹۲؛ المستدرک ،ج ،۱ص۲۰۹؛ مسند الشاهاب ،ج ،۲ص۲۳۲؛
السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص۱۳۱؛ التمهید ،ج ،۲۳ص.۴۰۱

 .2مسند أحمد ( طری دو ) ،ج ،۶ص۳۰۱؛ مسند ابی یعلی ،ج ،۱۲ص۴۵۴؛ المعجم الکبیر ،ج ،۲۳ص.۳۱۴
 .3نقل از عون المعبود ،ج ،۲ص.۱۹۳
 .4اضواء البیان ،ج ،۵ص.۵۴۷
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نماز در مسجد برا زنان مکروه است؛ زیرا امر شدهاناد بیشاتر خاود را بپوشاانند و باا
لراس خانگی بیرون آمدن ،هتک حرمت است و این کراهت بدان جهت است ک خود
را حفظ کنند و اجتماعشان موج فتن و شر نشود.

1

ابنعبدالبر به صراحت میگوید:
رفتن زنان ب مسجد واج نیست و اذر ذفت شده ش بیرون بروناد بایاد کا رعایات
شود.

2

مناوی با رویکرد دیگری میگوید:
حتی در نمازها واج  ،خان ها برا زنان بهتر است؛ چرا ک پوشش آنان را تکمیل میکند.

3

به نظر میرسد که متن هر یهک از روایهات برهههای از زمهان راو یهان را مهنعکس مهیکنهد کهه ههر

چه از قرن اول  -که روایت «التمنعوا نساثکم المسا،د» را روایت میکردند  -بگهذریم ،روایهات

قرن دومی چهر ،سختتری از رفتار ا،تماعی علیه زنان را ترسیم میکند .در این زمان ،روایت
ّ
«التمنعههوا» مقیههد بههه قیههود بیشههتری شههد ،و عبههارات «باللیههل» و «فههی قعههر بیههوتهن» سههرعت عمههل
محصور کردن زنان در خانهههها را ترسهیم مهیکنهد .ایهن در حهالی اسهت کهه َ سهلمه 4و عایشهه

5

خود راویان روایات مسجدند .آنها شیو ،نماز خواندن زنان در مسجد رسول خهدا ۹را روایهت

کرد ،است و از زنان نمازگأار گأارش میکننهد؛ همچنهان کهه ،أثیهات حه پیهامبر ۹را گهأارش

نمود،اند 6.بنا بر این« ،روایت قعر بیوت» با هیچیک از مضهامین روایهات َ سهلمه در خصهوص
نمازهای مسجد تناسبی نداشته و با سیان این روایات در تضادی آشکار است.

راوی اصههلی روایههت قعههر بیههوت ،دراج ابههى السههمح اسههت .در عههین حههال ،دو نههوع مختل ه
روایت از او نقل شد ،است :راویان روایت «خیهر مسها،د ّ
النسها قعهر بیهوتهن» مصهریانهد .دراج

بن سمعان ( ۱۲۶ن) مولی عبداهلل بهن عمهرو بهن عهاص ،اههل مصهر بهود ،،قصههگهو 7و ضهعی
 .1المجموع ،ج ،۲۵ص.۲۰۵
 .2االستذکار ،ج ،۲ص.۴۶۶

 .3فیض القدیر ،ج ،۳ص.۶۵۵

 .4صحیح البخاری ،ج ،۱ص۲۰۱؛ المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۱ص.۵۷۳

 .5مسند أحمد ،ج ،۶ص۳۳؛ سنن الدارمی ،ج ،۱ص۲۲۷؛ صاحیح البخااری ،ج ،۱ص۹۸؛ صاحیح مسالم ،ج ،۱ص۹۸؛
سنن النسائی ،ج ،۱ص۲۷۱؛ سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۰۴
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 .6همان ،ج ،۸ص.۵۰

 .7تهذیب الکمال ،ج ،۸ص.۴۷۸

و مفتی و از طبقه سو تابعین مصر است 2.احمد بن حنبل بهه او ،مه ت تنهدی گفتهه ،قتهاد،
احههادی ش را مضههطرب و او را اهههل خطهها در نق هل دانسههته اسههت 3.عبههداهلل بههن وهههب بههن مسههلم

( ۱۹۷ن)4فقیه و شیخ مصری 5،یونس بن عبد االعلی 6،و ابوطاهر احمد بن عمرو بهن السهرح
( ۲۵۰ن) همگی اهل مصراند 7و ابهوبکر عبهداهلل بهن محمهد بهن د یهاد نیشهابوری امها شهافعیان
عصر خود در عران 8او از مشایخ بزر حدیو بهود ،و از نیشهابور ،عهران ،شها  ،حجهاز و «مصهر»
حدیو شنید ،است 9.بقیه راویان این روایت در منابع دیگر نیأ مصریانهد؛ّ 10امها ر،هال روایهت

«خیر ص ة ّ
النسا فی قعر بیوتهن» مصری 11و برخی عراقیاند.

12

بنا بر این ،در اسناد این روایت با دو گرو ،مصهریهها و عراقهیهها مهوا،هیم کهه گهرو ،مصهریهها روایهت
«خی ههر مس هها،د ّالنس هها  »...و گ ههرو ،عراق ههیه هها (به ههدادی و بص ههری) روای ههت «خی ههر صه ه ة ّالنس هها  »...را

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

است 1 .دیگر راویان حدیو نیأ مصریاند؛ عمر بن الحارا بن یعقهوب ( ۱۴۸ن) قهاری ،فقیهه

آورد،اند .به نظر میرسد این سخن در اصل «خیهر مسها،د ّالنسها قعهر بی ّ
هوتهن» بهود ،اسهت ،ولهی ظهاهرا
ابنلهیعه قاضی ،آن را به خیر ص ة ّالنسا تبهدیل کهرد ،و بهرای شهاگردان خهود روایهت کهرد ،اسهت؛ دیهرا
با آشنایى که با روایات التمنعوا و استیذان داشهته اسهت ،مهیدانسهته کهه ایهن روایهات تحهت آن عنهوان

،ایگاهی در روایات پیامبر ۹ندارد و به اصط ح ،آن را اص ح کرد ،است.

راوی مهم اسناد قعر بیوت ،ساثب مولی َ سلمه است .بخاری دربار ،او اط عهاتی نیهاورد،

است و فقا میگوید:

سائ مو م سلمه ٍوج النب ۹اَلسدی القرشی  ،عن م سلم  ،روی عنه دٍاج.

13

 .1تاریخ مدینة دمشق ،ج ،۱۷ص ۲۱۸و  ۲۲۰و ۲۲۴؛ تهذیب الکمال ،ج ،۸ص ۴۷۹و .۴۸۰
 .2تهذیب الکمال ،ج ،۲ص۵۷۳؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،۴۵ص.۴۵۵
 .3تهذیب الکمال ،ج ،۲۱ص.۵۷۳

 .4همان ،ج ،۱۶ص۲۸۶؛ الکامل فی ضعفاء الرجال .ج ،۴ص.۲۰۲
 .5همانها.

 .6تهذیب الکمال ،ج ،۳۲ص.۵۱۵
 .7همان ،ج ،۱ص.۴۱۵

 .8سیر اعالم النبالء ،ج ،۱۵ص.۶۵
 .9همان ،ج ،۱۵ص.۶۶

 .10همان ،ج ،۲۹ص۲۹؛ ج ،۲۶ص۳؛ ج ،۲۷ص ۲۵و ۲۹؛ ج ،۹ص۱۹۵؛ ج ،۳۱ص.۴۹۲
 .11تهذیب الکمال ،ج ،۱۵ص ۴۹۳و .۴۹۶

 .12همان ،ج ،۹ص ۴۰۵و ۴۰۶؛ سیر اعالم النبالء ،ج ،۱۳ص ۵۰۶و ۵۰۷؛ اللقات ،ج ،۸ص.۵۵
 .13التاریخ الکبیر ،ج ،۴ص.۱۵۳
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همچنهین بخههاری مهوالی َ سههلمه را سهاثب ،یز یههد و نفیههع نها بههرد ،اسهت 1.ابههنخزیمههه راوی

این روایت ،خود میگوید:

2

سائ را ن ب عدالت و ن ب جرح میشناسم.
ّ
شخصیت ،أ همین روایت و روایهت
بنا بر این ،هیچ ّاط عات عمومی و ر،الی دربار ،این
م قات زنهان حمهص بها عایشهه و،هود نهدارد 3.حهال مهیتهوان گفهت کهه بها تو،هه بهه شخص ّهیت
قصهگوی دراج ،او توانسته است کسی را برای ّ
ّ
قصههای خود از طبقه اول تابعان پیدا کنهد کهه
نهها و نشههانی نههدارد و شههاید هههم حقیقتهها و،ههود خههار،ی نداشههته یهها ا گههر داشههته اسههت ،صههاحب
روایت و اثهری نبهود ،اسهت و او بها توانهایى در ّ
قصههپهردازی ،روایتهی را از همسهر رسهول خهدا بیهان

کند که ههم از د بهان یهک زن و ههم از نأدیهکتهرین افهراد بهه پیهامبر ۹باشهد ،تها ههیچ ردپهایى را از

خههود بههه ،هها نگذاشههته ،بههرای نقطههه دوردسههتی همچههون مصههر آن را نشههر داد ،و از طههرن راو یههان
مصری به بهداد و بصر ،برساند.

 .۵-3روایت ظلمت

در ادامه روایهت قعهر بیهوت روایتهی در متهون یافهت مهیشهود مبنهی بهر آنکهه بهتهرین نمهاز زنهان

نمازی است که در تاریکترین مکان خانه باشد .این روایت در سهه منبهع روایهى آمهد ،اسهت و

مضمون روایت بدین قرار است :ابنخزیمه از ابنمسعود آورد ،است:

ان اح الًْلة تْیلها اْلرمة ا اهلل اشد مکان بیَتا ظلم .

4

این روایت ،در واقع ،تفسیری از معنای قعر بیوت است که با الفها ،هدیتهر و بهىپهرد،تهری

زنان را به ،ای دعوت به مسجد و بیرون آمدن از خانه ،به تاریکترین نقطه در خانهها دعوت
ّ
مهیکنههد تها شایسههتگی نمهاز آنههان را گوشهأد نمایههد .اسهتفاد ،از واژ،هههای «اح ّ
هب الههی اهلل» و «َشههد
ظلمههة» در ایههن روایههت ،حکههم شههرعی مکههان نمههاز را بهها در،ههه اسههتحباب مؤکههد بیههان مههیکنههد.
ابههراهیم بههن مسههلم عبههدی ابههو اسههحان کههوفی معههروف هجههری راوی روایههت ایههن سههه نفههر اسههت.
یحیههى بههن معههین ،ابوحههاتم ،نسههاثی و بسههیاری او را تضههعی

کههرد،انههد 5.ظههاهرا او دارای کتههاب

 .1همان.

 .2صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص.۹۲
 .3همان ،ج ،۶ص.۳۰۱
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 .4همان ،ج ،۳ص ۹۵و ۹۶؛ مسند الشهاب ،ج ،۲ص۲۵۶؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص.۱۳۱
 .5تهذیب الکمال ،ج ،۲ص.۲۰۴

حکایتهای ناخوشایندی آورد ،است 2.لذا او میتوانسته با گرایشهای فکری قهرن دو علیهه
زنههان ،روایههات را متناسههب بهها افکههار ا،تمههاعی آن روز متناسههب کههرد ،و بههه بههازار پههر تقاضههای آن
ّ
محههیا عرضههه نمایههد .مههأی سههال مههر او را نیههاورد ،اسههت ،ولههی چههون او متههأخر از ابواالحههوص

عوف بن مالهک اسهت  -کهه در زمهان حجهاج( ۹۵ن) بهه دسهت خهوارج کشهته شهد ،اسهت 3،و

معاصههر سههفیان ثههوری( ۱۶۱ن) 4اسههت و در زمههان او پیرمههرد بههود ،اسههت  -احتمههاال مههر او در
نیمه اول قرن دو است.

 .۶-3روایت أمحمید

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

ح ههدیو ب ههود ،اس ههت ،ول ههی خ ههود نم ههیتوانس ههته آن را س ههامان ده ههد 1.م ههأی از اب ههراهیم هج ههری

در ادامف روایات ظلمة و قعر بیوت روایت دیگری همسهو بها آن روایهات در هفهت منبهع روایهى

آمد ،است 5.این روایت از طری عبهداهلل بهن سهوید اسهت .ایهن روایهت ههم بهه شهکل مختصهر و
هم به شکل مشروح نقل شد ،است.

ابههنخزیمههه بههه نقههل از عبههداهلل بههن سههوید انصههاری ،از عمهههاش َ ،حمیههد نقههل مههیکنههد کههه

َ حمید روزی نهأد رسهول خهدا رفتهه و گفتهه اسهت :ای پیهامبر خهدا! مهن دوسهت دار بها تهو نمهاز
بخوانم .پس پیامبر ۹به او پاسخ میدههد :مهیدانهم کهه تهو دوسهت داری بها مهن نمهاز بخهوانی،

ولی نمهاز تهو در خانههات (بیهت) از نمهاز در صهحن خانههات (دار) بهتهر اسهت و نمهاز در صهحن

خانه ات از نماز در مسجد قومت برتر و نماز در مسجد قومت از نماز در مسجد من برتهر اسهت.
پههس پیههامبر ۹دسههتور داد بههرای او در منتهاالیههه خانهههاش مسههجدی سههاختند و آن را تار یههک
نمودند ،و َ حمید هموار ،در آن،ا نماز میخواند تا آنکه به دیدار پروردگارش شتافت.

6

اولههین راوی َ حمیههد  -کههه گفتههه مههیشههود از همسههر ا حمیههد سههاعدی نقههل مههیکنههد  -عبههداهلل بههن
سههوید اسههت .دربههار ،همسههر ا حمیههد ّاط عههات چنههدانی و،ههود نههدارد .بهها ایههن نهها در تهااذیب الکمااال

مأی 7،یک صحابى و،ود دارد که ،أ عبارت «و لهه صهحبة» از او شهرح دیگهری نیامهد ،اسهت .او راوی
 .1تهذیب التهذیب ،ج ،۱ص.۱۴۳
 .2همان.

 .3همان ،ج ،۲۱ص.۴۴۶
 .4همان ،ج ،۱۱ص.۱۶۶

 .5مسند احمد ،ج ،۶ص۳۷۱؛ صحیح ابان خزیماة ،ج ،۳ص۹۴؛ صاحیح ابان حباان ،ج ،۵ص۵۹۵؛ التمهیاد ابان عباد البار ،ج،۲۳
ص۳۹۸؛ المصنف (ابن ابى شیبة) ،ج ،۲ص۲۷۷؛ المعجم الکبیر ،ج ،۲۵ص۱۴۸؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص.۱۳۳

 .6صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص.۹۵
 .7همان ،ج ،۱۵ص.۷۳
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یک حدیو در عهورات اله ا اسهت و بخهاری در االدب المفارد فقها همهین روایهت را از او نقهل کهرد،

است 1.مصححین تهذیب الکمال در پاورقی ،ذیل عبداهلل بن سوید آورد،اند:

کسی ک ذفت شده از عم اش أمحمید نقل میکند ،با این فارد  -کا بارا او حادیث
عورات الثالث را آوردهاند  -متفاوت است و اشتراه از ابی احمد عسکر است ک این
دو را یکی دانست است.

2

از دیگههر راو یههان اسههناد ایههن روایههت ،داود بههن قههیس اسههت کههه از عبههداهلل بههن سههوید ایههن روایههات را نقههل

کرد ،اسهت .مهأی در شهرح داود بهن قهیس نیهأ ،عبهداهلل بهن سهوید را در میهان کسهانی کهه داود از او روایهت

میکند ،نیاورد ،است 3.در دیگر منابع ر،الی نیأ نامی از عبداهلل بن سوید دید ،نمیشود.

شخص دیگری که از َ حمید روایت میکند ،عبدالحمید بن منذر بن ابىحمید سهاعدی

است .او میگوید که َ حمید مادربزرگش بود ،است و این روایت را به نقهل از پهدرش منهذر بهن

ابههىحمیههد نقههل مههیکنههد .در هههیچیههک از منههابع ر،ههالی نههامی از منههذر بههن ابههىحمیههد نیههأ و،ههود
ندارد .عبدالحمید بن منذر نیأ  -که روایت را آورد - ،ناشناخته اسهت و در ههیچیهک از کتهب

ر،الی نامی از او نیامد ،است.

مأی تحت این نا از مردی به نا عبدالحمید بن منذر بن الجارود عبدی مصهری نها بهرد،

کههه تنههها از انههس بههن مالههک روایههت کههرد ،و فقهها انههس بههن سههیرین از او حههدیو نقههل مههیکنههد و

میگوید ابن ما،ه از او تنها یک روایت آورد ،است 4.لذا او فهرد مهورد بررسهی روایهت مها نیسهت.
شخصیت ُ
ّ
ابوحمید ساعدی را  -که صحابى رسول خداست  -و َ حمید  -که بهه عنهوان
اگر
همسر او معرفی شد ،است  -نیأ پىگیری کنیم ،چنین روایتی از او نیأ نقل نشد ،است.

5

عبدالمؤمن بن عبداهلل کنانی در طری بیهقی و عبداهلل بن لهیعه در طری ابن ابهى شهیبه و

طبرانی این روایت را از عبدالحمید آورد،اند .مأی در شرح احهوال عبهداهلل بهن لهیعهه ،در میهان
آنههانی کههه عبههداهلل از او روایههت کههرد ،اسههت نههامی از عبدالحمیههد نبههرد ،اسههت 6.عبههدالمؤمن بههن

عبههداهلل کنههانی نیههأ در هههیچیههک از منههابع ر،ههالی یههاد نشههد ،اسههت .از دیگههر سههوی ،ع مههان بههن
 .1همان.

 .2همان ،ج ،۱۵ص.۷۳
 .3همان ،ج ،۸ص.۴۴۰

 .4همان ،ج ،۱۶ص.۴۶۰
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 .5مسند أحمد ،ج ،۵ص.۴۲۴

 .6تهذیب الکمال ،ج ،۱۵ص.۴۸۸

ابنلهیعه نیأ شمرد ،نشد ،است 1.در آخر ،ابنحأ تکلی

را روشن نمود ،و میگوید:

عردالحمید بن منشر مجهول است و هیچکس او را نمیشناسد.

2

َ حمیههد در هههیچیههک از منههابع ر،ههالی شههناخته نشههد ،و ایههن عنههوان در منههابع ر،ههالی و،ههود

نههدارد .بنهها بههر ایههن ،سههند روایههت َ حمیههد از خههود او تهها طبقههات بعههد از او همگههی ناشههناخته و
ّ
شخصیتهای خیالیاند که برساخته شد ،و به نا ایشان روایت را نقل نمود،اند.
مههتن روایههت ابههن ابههى شههیبه ،طبرانههی و بیهقههی از عبدالحمیههد ،متنههی کوتهها ،اسههت کههه از دو

طرف گفتگو َ حمید و پیامبر ۹برخودار است .ابن ابى شیبه میگوید:

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

عمران نیأ  -که این روایت را از ابنلهیعه گرفتهه اسهت  -در منهابع ر،هالی یهاد نشهد ،و از راو یهان

فقال ٍسٌل اهلل :۹صًلتکن بیوتکن مفضل مةن صةًلتکن حجةرکن ،و صةًلتکن
حجرکن مفضل من صًلتکن اْلماع ؛

پیامرر خدا فرمود :نماز شما زنان در خان ها (بیت) بهتر از نمازهایتان در اتااقهاسات (حجاره)
و نمازهایتان در اتاقها بهتر از نماز جماعات اسات( .بیات → حجاره → جماعا )
قطنا این مقایس غیر منطقی است؛ زیرا حجره از بیت کوچکتر است.
متن طبرانی میگوید:
صًلتکن بیوتکن مفضل من صةًلتکن حجةرکن ،و صةًلتکن حجةرکن مفضةل مةن
صًلتکن دوٍکن ،و صًلتکن دوٍکن مفضل من صًلتکن اْلماعه.

(بیت → حجر → ،دار→ مسجد ،ماعه)

در مههتن طبرانههی راو یههان سههند ،کلمههه دار را  -کههه در حههدیو ابههن ابههى شههیبه نبههود  -بههه مههتن

اضافه کرد،اند؛ در حالیکه هر دو از ابنلهیعه روایت میکنند ،ولی با اضافه کردن آن سهیر یهر
منطقی این مقایسه همچنان باقی است.
متن بیهقی میگوید:

صةةًلتکن بیةةةوتکن خیةةةر مةةن صةةةًلتکن دوٍکةةةن ،و صةةًلتکن دوٍکةةةن مفضةةةل مةةةن
صًلتکن مسجد اْلماع .

بیت → دار → مسجد ،ماعة
 .1همان ،ج ،۵ص.۴۸۹

 .2المحلی ،ج ،۴ص.۲۰۰

131

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

بیهقی لفه حجهر ،را حهذف نمهود ،اسهت و بها سهه گزینهه بیهت و دار و ،ماعهه سهیر منطقهی

ایههن مقایسههه را ایجههاد کههرد ،اسههت و لههذا مههتن او مشههک ت ابههن ابههى شههیبه و طبرانههی را نههدارد.
احمههد ،ابههنخزیمههه ،ابههنحبههان و ابههنعبههدالبر ایههن روایههت را ّ
مفصههلتههر از روایههت عبدالحمیههد

آورد،اند و ا،أای داخلی متن گسترد،تر است.

در روایت آنان چهار ،أ قابل مشاهد ،است .۱ :درخواست َ حمید .۲ ،پاسخ پیهامبر،۹

 .۳اقدا عملی پیامبر ۹برای ا،رای کامل پیا  .۴ ،امت ال امر َ حمید.
در پاسخ پیامبر ،۹متن احمد و ابنحبان و ابنعبدالبر میگوید:

علمص انک حتبنی الًْلة معى ،و ُ
ُ
صًلِک بیتک خیةر مةن صةًلتک حجرتةک،
قال :قد
ِ
و صةةًلتک حجرتةةک خیةةر مةةن صةةًلتک داٍک ،و صةةًلتک داٍک خیةةر مةةن صةةًلتک

مسجد قومک ،و صًلتک مسجد قومک خیر من صًلتک مسجدی.

بیت

دار

حجر،

مسجد پیامبر

مسجد قو

در این پاسخ ،پن ،ایگا ،از بیت تا مسجد پیامبر ۹مورد مقایسه واقع شد ،است و بیهت

بههر همههه مههوارد تههر،یح داد ،شههد ،اسههت؛ هههمچنههان کههه مشههاهد ،مههیشههود ،ایگهها ،حجههر - ،کههه

کوچکتر از بیت است  -این ترسیم را یر منطقی نیأ کرد ،است.
اما سلسله متن ابنخزیمه چنین است:
بیت

دار

مسجد قو

مسجد پیامبر

در این قسمت ،ابنخزیمه از کلمه حجر - ،که این روند را یرمنطقی میکهرد  -صهرف نظهر

کرد ،و حدیو را به روال منطقی سون داد ،است.
در اقدا علمی پیامبر۹میگوید:

قال :فأمرُِ ،فبىن دا مسجد اقیص ئش من بیَتا و اظلمه؛

أمحمید پشیرفت و برا او در منتهاالی خان اش مساجد سااخت شاد و مجاددا آن را
تاریکتر کردند.

نقل هر چهار نفر در این متن یکسان است.

و در انتها ،ا حمید امت ال امر نمود ،است.
فکانص تْیل فیه حت لقیص اهلل؛
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پس أمحمید در آنجا نماز میخواند تا آنگاه ک ب مالقات پروردذار شتافت.
نقل هر چهار نفر در این متن نیأ یکسان است.

است  -به محض فرمایش پیامبر ۹پیوسته در تاریکترین نقطه خانهاش نماز خواند تا مرد.

همههانطههور کههه در ایههن مههتن مشههاهد ،مههیشههود ،بههه ،هههت سههیر یههر منطقههی بحههو و مقایسههه

مکههانهههای نمههاز زنههان بهها یکههدیگر ،مسههابقهای در نقههل راو یههان پدیههد آمههد ،اسههت کههه هههر یههک

میکوشند را ،طوالنیتری تعیین کرد ،و زنان را هرچه بیشتر به عقب برانند.

ّ
صههرف نظههر از تفههاوت مههتن و اصه ح برخههی مشههک ت آن توسهها منههابع متههأخرتر ،پیهها هههر دو

روایت عبدالحمید و عبداهلل بن سوید  -کهه معلهو نیسهت چهه کسهانی هسهتند  -بهه زنهان ایهن
است که اگر مردانتان شما را از رفتن بهه مسهجد منهع کردنهد ،نرنجیهد و بهر عکهس برذیر یهد؛ د یهرا

پشتوانه فلسفی ایهن روایهت ،تبعیهت از فرمهان رسهول خهدا ۹اسهت کهه آخهرین بخهش خانهههها

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

پیا این روایت در قسمت آخهر مهتن اسهت .ایهنکهه َ حمیهد  -کهه خهود یهک صهحابیه بهود،

برای حضور شما بهترین مکان است و حتی زنان صحابى نیأ از این امر اطاعت کرد،اند.

با بررسی متن و سند این روایت مهیتهوان دریافهت کهه روایهت َ حمیهد یهک داسهتان اسهت و

بههیش از آن کههه روایتههی در کههار باشههد ،مصههدانیههابى بههرای روایههات پههیش از خههود اسههت و قطعهها از
طههرف ّ
قصهههگو یههان نشههر یافتههه اسههت .تههاریخ ظهههور روایههت َ حمیههد ،نیمههه دو قههرن دو هجههری
ّ
است .این روایت از طری افراد موثقی چون ابنلهیعه و داود بن قیس گسترش یافته و به منابع
روایى رسید ،است.

 .7-3روایت ِمخدع (صندوقخانه)

روایات دیگری و،ود دارد که ع و ،بهر تکهرار مضهامین روایهات پیشهین ،مهوارد ،دیهدی بههآن

افزود ،است .یکی از این روایات چنین است:

صةةًلة اْلةةرمة بیَتةةا مفضةةل مةةن صةةًلاا حجراةةا ،و صةةًلاا ُمةةدعها مفضةةل مةةن
صًلاا بیَتا.

1

مخدع به کسر ،فتح و ضم میم و فتح دال خواند ،میشود .طریحی میگوید:
آن خان کوچکی است ک داخل خان بزرگتر باشد.

2

أالی نیأ میگوید:
جایی است تو در تو تا زنان در آن در ستر و پوشش باشند.

3

 .1سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۳۷

 .2مجمع البحرین ،ج ،۴ص.۳۲۰

 .3احیاء علوم الدین ،ج ،۴ص.۱۶۲
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المنذری میگوید:
ُمدع انباری خانه اسص.

1

در فارسهی نیهأ آن را اتهاقی مهیداننهد کهه در عقهب خانهه اسهت 2.واژ،ای کهه مهرد قهدیم بهه آن

صندونخانه میگفتند .به عبارت دیگر ،این کلمه همان معنهای «قعهر بیهوت» اسهت ،ولهی بهه
اعتبهار ایهن کلمهه معنهای ایهن روایهت را از روایههات قعهر بیهوت ،هدا نمهود،ایهم .ایهن واژ ،نامههأنوس
استعمال دیادی نیأ در متون عربى ندارد.

ایههن روایههت بههه نقههل از سههه صههحابى ابههنعبههاس و ابههوهریر ،و ابههنمسههعود آمههد ،اسههت .روایههت

عبداهلل بن مسعود از پیامبر ۹نقل شد ،است ولی روایت ابنعباس در پاسخ زنی اسهت کهه از

او ر ا،ع به نماز در روز ،معه سؤال کرد ،است .این نقل از ابنابىشیبه آمد ،اسهت 3.و روایهت
ابوهریر ،از طری دو ابنعبدالبر است.

4

ابنخزیمه و ابنحهأ ههر دو در روایهت مخهدع نیهأ حضهور دارنهد؛ و ههر دو از محمهد بهن م نهی
(حلقه مشتری فرعی) روایت میکنندّ .اما به نظر میرسد این روایت ابتدا از ابنمسعود شهرت
ّ
سنی او از کبهار صهحابه و ابهنعبهاس از صههار صهحابه اسهت .آنگها،
یافته است؛ دیرا به لحا

ابنعباس همان متن را گرفته و بر آن مسجد را افزود ،اسهت و ابهىهریهر ،همهان را بهه اوج کمهال
ّ
رساند ،است .در واقع این روایهت در زمهانی بسهیار متهأخرتر اصه ح شهد ،و سهیر منطقهی خهود را
پیدا کرد ،است.

 .۴گسترش روایات نماز زنان در قرون بعدی و نتیجهگیری

روایات نمازههای ،ماعهت زنهان در طهول تهاریخ فقاههت دارای موافقهان بسهیار و مخالفهانی،

گرچههه انههدی بههود ،اسههت .در برخههی روایههات ،طبرانههی و ابههنحههأ ( ۴۵۶ن) از مخالفههان ایههن
روایاتاندّ 5.اما در موافقت با اندیشه محدودیت زنان ،این روایات به منابع شهیعه نیهأ را ،یافتهه
و مبنای حکم شرعی آنان نیأ قرار گرفته است .محق حلی در کتهاب المعتبار 6بهر مبنهای ایهن

 .1الترهیب و الترغیب ،ج ،۱ص.۲۲۷

 .2االحکام الشرعیة ثابتة التتغیر ،ص.۱۶۳

 .3المصنف (ابن ابى شیبه) ،ج ،۲ص.۲۷۷
 .4التمهید ابن عبد البر ،ج ،۲۳ص.۳۹۹

134

 .5نقل از مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،۲ص۳۳؛ المحلی ،ج ،۳ص.۱۳۲
 .6المعتبر ،ج ،۲ص.۲۹۳

ا
األفضةةل للمةةرمة من َل تسةةعى إ اْلماع ة  ،ألهنةةا لیسةةص مهةةًل حلضةةٌٍ ْجةةامَ الرجةةال ،و لةةو

کانص منسی لقوله( ۷بیوان خیر دن).

همچنین روایت «خیر مسا،د النسها البیهوت» مهورد تو،هه محمهد تقهی مجلسهی در روضاة
المتقین 1،و شهیخ ،عفهر کاشه الهطها در کشاف الغطااء 2،سهید علهی طباطبهایى در ریاا،
المسائل 3،و ع مه شوشتری در النجعاة فای شارح اللمعاة 4و عهد ،بسهیار دیگهری 5قهرار گرفتهه
اسههت .همچنههین روایههت «ص ه ة المههرَة فههی مخههدعها افضههل» کههه مههورد تو،ههه عالمههان ت هراز اول

شیعه ،مانند شیخ صدون ،ع مه حلی ،شهید اول و مجلسی بود ،است.

6

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

عبارت  -که آن را روایت تلقی کرد - ،آورد ،است:

از دیگههر موافقههان ایههن روایههات ،عالمههان اخ ه ن و عارفههان هسههتند کههه از ایههن روایههات دسههت

نشسههته و بهها نقههل آن در کتههب خههویش در طههرد حضههور ا،تمههاعی زنههان، ،انبههداری کههرد،انههد 7.و

اصوال أالی از میان ایشان این دست روایات را به خوبى نشر داد ،است.
دیههدگا،هههای أالههی( ۵۰۵ن) در موضههوع مه ّ
هذمت زنههان تهها چنههد قههرن قابههل مشههاهد ،اسههت.
أالی در توصیههای اخ قی خود از روایات ّ
مذمت زنهان بههر ،بسهیار بهرد ،اسهت .او در روایهات
8

د ل 9،و روایت مخدع 10و بسیاری روایات دیگر ،ع و ،بر استناد به روایات ،نگا،های عصهری
قرن پنجم را نیأ به خوبى ترسیم میکند .أالی در تو،یهی ا،تماعی معتقد است:

زمان ب ذون ا عوض شده است ک ذر چ خروج زن از خانا باا رضاایت شاوهرش
مراح استّ ،اما نشستن در خان برا او سالمتر است و زنان جز برا امور مهام نرایاد
از خان بیرون روند؛ زیرا خروج زن برا ذردش و تماشا و امور غیر مهم ،بادنام کاردن
 .1روضة المتقین ،ج ،۲ص.۴۷۹
 .2کشف الغطاء ،ج ،۳ص.۳۱۰

 .3ریا ،المسائل ،ج ،۳ص.۲۶۹

 .4النجعة فی شرح اللمعة ،ج ،۲ص.۱۴۱

 .5مانند :مدارک العروة ،ج ،۱۴ص ۶۵و...

 .6من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص۳۹۷؛ تذکرة الفقهاء ،ج ،۴ص۲۳۸؛ منتهی الطلب ،ج ،۶ص۱۷۸؛ ذکری الشیعة فی احکاام
الشریعة ،ج ،۴ص۳۷۶؛ روضة المتقین ،ج ،۲ص ۱۰۷و...
 .7رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء ،ج ،۲ص۳۳۴؛ قوت القلوب فی معاملة المحبوب ،ج ،۲ص.۴۲۰
 .8احیاء علوم الدین ،ج ،۴ص.۱۳۸
 .9همان.

 .10همان ،ج ،۴ص.۱۶۲
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و بیآبرو نمودن مردان و ذاه منجر شدن ب فسااد اسات؛ ذرچا زناان بایاد باا روبناده
1

خارج شوند .ولی اذر نگاه ب زن موج فتن شود ،همان نگاه هم حرام است.
أالی در عین آنکه همه مبانی دین را برای احیای مجدد واکاوی کرد ،اسهتّ ،امها در عهین

حال از گفتمان عصری و منظومه فکری قرون پیش از خود در نگا ،به زنان هرگهأ خهارج نشهد ،و

در ،هت احیای دیدگاهی متفاوت به زنان هیچ گونه ت شی نکرد ،اسهت و بهر عکهس ،تمهامی
ّ
سنت تاریخی نگا ،بدبینانه به زنان مبذول نمود ،است.
ت ش خود را در حف
او در شرح روایت مخدع قایل است:

نزدیکترین حالت زن ب خداوند وقتی است ک در قنر خان اش باشاد .و هماناا نمااز
زن در صحن خان اش (دار) از نماز او در مسجد برتراست و نمااز در داخال خانا اش
(بیت) برا او از نماز در صحن خان برتر است و نماز او در مخادع از نمااز از داخال
خان بهتر است.

2

او ذیل بحو اعتدال در یرت مردان ،بهدون واسهطه علهی ،۷روایهت ندیهدن زنهان را تهییهر

داد ،و میگوید:

ا
و قةةال ٍسةةةٌلاهلل ۹لبنتةةةهُ :
می ئش خیةةةر للمةةةراة؟ قالةةةص :من َل تةةةری ٍجةةةًل و َلیراهةةةا ٍجةةةل.
فضمها الیه و قال :ذر ی بعضها من بعض.

3

گههر چههه بههه نظههر مههیرسههد روایههت خههود را عینهها از کتههاب اخ قههی ابوطالههب مکههی بههه نهها قااوت
القلوب فی معاملة المحباوب 4آورد ،اسهت؛ ّامها از بهین متهون متفهاوت ایهن روایهت ،مهتن أالهی
است که به متون دیگر را ،یافتهه و در مناقب آل ابی طالب 5ابهن شههر آشهوب ( ۵۸۸ن) و کتهب
اخ قی دیگری چون جامع السعادات نراقی 6عینا رسید ،است.
رواج این روایات تها زمهان أالهی بیهانگهر تهییهرات ا،تمهاعی گسهترد،ای اسهت کهه ا گهر زنهان

عنصر تعیینکنند،ای در آن تهییرات نبود،اند ،ولی هموار ،محل نأاع و دعوای فقهی و شهرعی
آن هستند .از این رو ،الأامات رعایت شرعی حضور ا،تماعی آنان پىریأی گردید ،است.

 .1احیاء علوم الدین ،ج ،۴ص.۱۴۳
 .2همان ،ج ،۴ص.۱۶۲
 .3همان ،ج ،۴ص.۱۴۲
 .4ج ،۲ص.۴۲۲
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 .5ج ،۲ص.۱۱۹
 .6ج ،۱ص.۲۳۹

قرآن کریم.

االحکام الشریعة ثابتة التتغیر ،لط اهلل صافی گلپایگانی ،قم :دارالقرآن الکر یم۱۴۱۲ ،ن.

احیاء علوم الدین ،ابوحامد أالی ،بیروت :دار الکتب العربى ،بىتا.
االستذکار ،یوس بن عبداهلل ّ بن عبدالبر ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،بىتا.
اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ،محمد امین بن ّ
محمد شنقیطی ،بیروت :دارالفکر۱۴۲۵ ،ن.
االنساب و االشراف ،احمد بن یحیى ب ذر ی ،مصر :مطابع دارالمعارف. ۱۹۵۹ ،

التاریخ الکبیر ،محمد بن اسماعیل بخار ی ،دیاربکر :المکتبة االس میة ،بىتا.

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

کتابنامه

تاریخ المدینة المنورة ،ابو د ید عمر ابن شبه نمیری ،قم :دارالفکر۱۳۶۸ ،ش.

تاریخ بغداد او مدینة السالم ،احمد بن علی خطیب بهدادی ،بیروت :دارالکتب االس میة۱۴۱۷ ،ن.
تاریخ مدینة دمشق ،علی بن حسن بن عسا کر ،بیروت :دارالفکر۱۴۱۵ ،ن.

تحفة ابحوذی ،محمد بن عبدالرحمن مبارکفور ی ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۱۰ ،ن.

تذکرة الحفاظ ،محمد بن احمد بن ع مان ذهبی ،بیروت :دار احیا التراا العربى ،بىتا.
ّ
تذکرة الفقهاء ،حسن بن یوس بن مطهر حلی ،قم :مؤسسة آل البیت :الحیا التراا۱۴۱۴ ،ن.

الترغیب و الترهیب من الحدیث الشاریف ،عبهدالعظیم بهن عبهد القهوی منهذری ،بیهروت :دارالفکهر،
۱۴۰۸ن.

التمهید ،یوس

بن عبداهلل ّ بن عبدالبر ،مهرب :وزارة عمو االوقاف و الشؤون االس میة۱۳۸۷ ،ن.

تهذیب التهذیب ،احمد بن علی ابن حجر عسق نی ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۴ ،ن.

تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ،یوس

مأی ،بیروت :مؤسسة الرسالة۱۴۰۶ ،ن.

اللقاات ،محمهد بهن حبهان بهن احمهد بههن حبهان ،حیهدر آبهاد الهدکن :مؤسسهة الکتهب ال قافیهة،
۱۳۹۲ن.

جامع البیان عن تأویل آی القرآن (تفسهیر الطبهری) ،محمهد بهن ،ریهر طبهرى ،بیهروت :دارالفکهر،
۱۴۱۵ن.

ذکر اخبار اصبهان ،احمهد بهن عبهداهلل بهن نعهیم حهاف اصهفهانی ،لیهدن المحروسهه :چاپخانهه
بریل. ۱۹۳۴ ،

ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ،محمد بن ،مال الدین مکی عاملی شهید اول ،قم :مؤسسة
آل بیت :الحیا التراا۱۴۱۹ ،ن.
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رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء ،اخوان الصفا .بیروت :دارالصادر.

روضة المتقین فی شرح من الیحضر الفقیه ،محمد تقی مجلسی ،تهران :بنیاد فرهنگ اس می
کوشانپور ،بىتا.

ریاااا ،المساااائل ،سههید علههی طباطبههایى ،قههم :مؤسسههة النشههر االسهه می التابعههة لجماعههة
المدرسین۱۴۱۴ ،ن.

سبل الهدی و الرشاد ،محمد بن یوس

صالحی شامی ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۱۴ ،ن.

سنن ابی داود ،ابى داود سلیمان بن اشعو سجستانی ،بیروت :دارالفکر۱۴۱۰ ،ن.

سنن الترمذی ،محمد بن عیسی ترمذی ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۳ ،ن.

سنن الدارمی ،عبداهلل بن الرحمن دارمی ،دمش  :مطبعة االعتدال۱۳۴۹ ،ن.
السنن الکبری ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دارالفکر ،بىتا.

السنن ،احمد بن شعیب النساثی ،بیروت :دارالفکر۱۳۸۴ ،ن.

سیر اعالم النبالء ،محمد بن احمد بن ع مان ذهبی ،بیروت :مؤسسة الرسالة۱۴۱۳ ،ن.

شرح صحیح مسلم ،ابوزکر یا محی الدین بن شرف نوو ی دمشقی ،بیروت :دارالکتهاب العر بهى،
۱۴۰۷ن.

شعب االیمان ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۰ ،ن.

صحیح ابن خزیمة ،محمد بن اسحان بن خز یمه ،بیروت :المکتب االس می۱۴۱۲ ،ن.
الصحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل بخار ی ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۱ ،ن.

صحیح مسلم ،ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم مسلم ،بیروت :دارالفکر ،بى تا.
طبقات الحنابلةّ ،
محمد ابن ابى یعلی ،بیروت :دارالمعرفة ،بى تا.
الطبقات الکبریّ ،
محمد ابن سعد ،بیروت :دار الصادر ،بىتا.

عمدة القاری ،بدرالدین محمود عینی ،بیروت :داراحیا التراا العربى ،بىتا.

عااون المعبااود شاارح ساانن اباای داود ،محمههد شههمس الحه عظهیمآبههادی ،بیهروت :دارالکتههب
العلم ّیة۱۴۱۵ ،ن.

فتح الباری ،احمد بن علی ابن حجر عسق نی ،بیروت :دارالمعرفة للطباعة و النشر ،بىتا.
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فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من احادیث البشایر و الناذیر ،محمهد عبهد الهر وف منهاو ی،
بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۵ ،ن.

العلمیة۱۴۱۷ ،ن.

کاشف الغطااء ،ایگنهاس گلهدد یهر و دیگهران .بهه کوشهش و و یهرایش :سهید علهی آقهایى ،تههران:
انتشارات حکمت۱۳۹۴ ،ش.

الکاماال فاای ضااعفاء الرجااال ،عبهداهلل بهن عههدی ،ر،هانی ،بیهروت :دارالفکهر ،الطبعهة ال انیهة،
۱۴۰۹ن.

کتاب ابم ،محمد بن ادر یس شافعی ،بیروت :دار الفکر۱۴۰۳ ،ن.
کشف الغطااء عان مبهماات الشاریعة الغاراء، ،عفرکاشه
تبلیهات اس می۱۳۸۰ ،ش.

کنز العمال فی سنن ابقاوال و ابفعاال ،عه
الرسالة۱۴۰۹ ،ن.

الهطها  ،قهم :مرکهأ انتشهارات دفتهر

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

قااوت القلااوب فاای معاملااة المحبااوب ،محمههد بههن علهی ابوطالههب مکههی ،بیهروت :دارالکتههب

الهدین بهن حسها الهدین متقهی هنهدی ،مؤسسهة

مجمع البحرین ،فخرالدین طر یحی ،تهران :نشر مرتضوی۱۳۶۲ ،ش.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،علی بن ابى بکر ه یمی ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۰۸ ،ن.
المحلی ،علی بن احمد ابن حأ  ،بیروت :دارالفکر ،بىتا.

مدارک العروة ،علی پنا ،اشتهاردی ،قم :داراالسوة لطباعة و النشر۱۴۱۷ ،ن.

المستدرک علی الصحیحین ،ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل حاکم نیشابوری ،بیروت :دارالمعرفة ،بىتا.
مسند ابى داود ،ابوسلیمان بن داود طیالسی ،بیروت :دارالمعرفة ،بىتا.

مسند ابی یعلی ،احمد بن علی ابى یعلی موصلی ،بى،ا :دارالمأمون للتراا۱۴۱۲ ،ن.
مسند الشهابّ ،
محمد ابن س مة قضاعی ،بیروت :مؤسسة الرسالة۱۴۰۵ ،ن.
المسند ،احمد بن ّ
محمد بن حنبل ،بیروت :دار الصادر ،بىتا.

مسند ،محمد بن ادر یس شافعی ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،بىتا.

المصنف ،ابى بکر عبدالرزان صنعانی ،بى،ا ،بىتا.
المصنف ،عبداهلل بن ّ
محمد ابن ابى شیبة ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۹ ،ن.

معرفة السنن و اآلثار ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،بىتا.

معرفااة علااوم الحاادیث ،ابوعبههداهلل محمههد بههن عبههداهلل حهها کم نیشههابور ی ،بی هروت :داراآلفههان
الحدیو۱۴۰۰ ،ن.
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ّ
بن مطهر حلی ،مشهد :مجمع البحوا االس میة۱۴۲۰ ،ن.

الموضااوعات ،ابههوالفرج عبههد الههرحمن بههن عل هی ابههن ،وز ی،مدینههة منههورة :المکتبههة السههلفیة،
. ۱۹۶۶

الموطأ ،عبدالرحمن بن قاسم مالک بن َنس ،بیروت :داراحیا التراا العربى۱۴۰۲ ،ن.
النجعة البیضاء فی شرح اللمعة ،محمد تقی تستری ،تهران :مکتبة الصدون۱۳۶۵ ،ش.

نیل ابوطار من االحادیث سید ابخبار ،محمد بن علی شوکانی ،بیروت :دارالجبل. ۱۹۷۳ ،

