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Abstract 
Narrative dating is one of new methods in science of Hadith based on, we 
can realize approximate time of narrative existence, and existence process, 
reasons and thinking of some Islamic communities in period of history. 
Analyzing the documents of narrative, shows appearance of many thoughts 
toward theorizing opinions, Jurisprudence, morality promotion and faithful 
life style [by visual drawing of predication arachnoid network, and main & 
secondary common circles in one side, and analysing "text" and also "text & 
document" together in other side].  And in all over the Islamic history, it 
caused many narratives: some ones as authentic and another: weak, which 
enter in narrative interpretation if Quran. Hasan Hanafi - Egyption 
contemporary researcher- believes: Islam needs understanding which is 
favorable with freedom & advancement. And religious context 
understanding need new tools also to show efficiency of Muslims' texts in 
related to classic sciences in contemporary world. So religious researchers 
can mix narrative dating with traditional methods by using new searching 
methods (with analyzing text & document), and join those sciences with 
those of Islamic traditions (by naturalization of scientific mechanism). We 
propose to analyze time, place, creators and process of narrative appearance 
in all over the time, and recognize this narrative appearance time, and 
naturalizeusing this methodology toward more valid usage in narrative 
interpretations  [ by analyzing narrative predication and hermeneuticanalyzing 
the text and referring to Muslim Scholars' Rijali books.] 
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 چکيده

روشتاریخ از عالوهثهاینوینحدیگذاریروایتیکی برمبنایآن شناسیاستکه تعیینبر
ایازتاریخجوامعمسلمانربرههوانسیرظهورودالیلبروزوتفکتتقریبیپیدایشروایات،می

وباشناسایی«هایعنکبوتیاِسنادشبکه»راشناسایینمود.تحلیلاسنادروایاتباترسیمبصری
«اسنادومتن»مانونیزتحلیلتوأ«متن»ازیکطرفوتحلیلاصلیوفرعی«هایمشترکحلقه»

پردازیعقاید،فقه،ترویجاخالقوسبکازطرفدیگر،ظهورتفکراتبسیاریدرجهتنظریه
نشانمی دهدکهدرطولتاریخاسالممنجربهپیدایشروایاتبسیاریگردیدهزندگیمؤمنانهرا

حسناند.یافتهاستکهگاهبهوثاقتوگاهبهضعفظهورنمودهوبهتفاسیررواییقرآننیزراه
آزادیوپیشرفتبشر حنفیپژوهشگرمعاصرمصریمعتقداستاسالمنیازمنددرکیهمسوبا

نیازمندابزارهاینوینیاستتادرپیوندسنّتیهایمرسومبرروشاستودرکمتوندینیعالوه
درایننگرشباعلومکالسیک،کارآمدیمتونمسلمانانرادرجهانمعاصرمعنابخشد.براساس

باهایگیریازروشبابهرهتوانندپژوهشگراندینیمیعلومدینوروایتهعرص نوینتحقیق،
باروشتاریخ،نقدمتنوسند سازیوبابومیهعالمانمسلماندرآمیختسنّتیگذاریروایاترا

دراینمقالهبرآنیمتا.نماینداسالمی،پیوندبرقرارسنّتیهایعلمی،بینآنعلوموعلوممکانیسم
کهدر«المرأةعورة»روایتباتحلیلاسنادومتندریکمطالعهموردی،،نگرشیازرهیافتچنین

زمان،مکان،،مراجعهبهکتبرجالیعالمانمسلمانباتفاسیررواییقرآنمورداستنادقرارگرفتهو
تراراینروایتاریخظهو،کنیمطولزمانارزیابیرادرروایتاتاینتطوّرپدیدآورندگانوسیر

سازیرواییبومیتفاسیرشناسیراجهتکاربردمعتبرتردراستفادهازاینروشوکردهبازشناسی
.یمنمای

.ةعورةالمرأروایتتفاسیرروایی،حسنحنفی،سازی،بومیگذاری،تاریخكليد واژگان:
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 لهمسأ  طرح 

تریننوعمطالعاتدینیاستکهدرفرهنگاسالمیاهمیّتپژوهییکیازپرحدیث
 کرده عالمانعالوهوظهور عرصهبر اخالق،،هفقدیندر ازانمفسّرعقایدو نیز را

ازروایاتانقرآندرقرونمتمادیمفسّربسیاریاز.آبشخورخودسیرابنمودهاست
بسیاریازصحّتدرکنکاشبدونحالآنکه؛اندبردهبهرهقرآنفهمعنوانمنبعالهامبه

 و مورداسناد روایتیمیسّ،استنادمتون طریقهرگونه آیاتاز وفهم نشده اینر در
تدبّ فقدان جایگاه و مداقّهر فروریزشانمفسّرکافی موجب روایات، اصالت در

برداشت دادهتنزّلبهغایتهایآسمانیازمتنالهیگردیدهواینروشتفسیریرا
 دالیلضعفاست. متنداصالتاسنابهانمفسّرتوجّهعدماینرویکرد،یکیاز و
تعییناصالتروایاتمسلماناندرسنّتیهایناکارآمدیروشویازیکسوروایات

باشد.مییازدیگرسو،هایروایاتنسخهاوّلیندرپیدایشهاآنوتعیینقدمت
کاربهنیزاخالقوشریعت،روایاترادرفهمقرآن،برعقایدعالمانمسلمانعالوه

اند.یفراهمآوردهپژوهدی،صدهااثردرقرآنومتعدتنوّعمهایکتاببردهوباتدوین
العاتموجودخارجنکردهوارسنجیروایات،پاراازدروناطاندراعتبمفسّرااینمّا

وسقمصحّتاندومیزانبانگاهیبیرونیبهاصالتواعتبارتاریخیروایاتنپرداخته
ومخالفوبستروقوعآنراباخارجهایمتناقض،متضادللپیدایشمتنحدیثوع

شدن مورد متن، و اسناد حوزه ندادهمداقّهاز مطالعاتازایناند.قرار در همواره رو
روایتمفسّر عالمان دیگر همچون روایی سیاسی،ان اجتماعی، شرایط به اعتنا پژوه،
افرقه مانده مغفول تاریخ، بستر در روایت یک تغییرات و اساساًای زیرا ست؛

منبعومستنداتیذیلآیاتقرآنبودهاستتاعملروایییافتنانِمفسّرهایدلبستگی
بسطمعیارهایشناخت و اصالحنمایند خویشترویجیا براساستفسیر را مؤمنانه

اندورویگردانیازبودهمؤثّراعتقادمردمانبهدینضعفروایتوراویان،کهدرعدم
بردهاست.عالوهنبوایشانهمداقّاند،مورداعتناوآوردهیعملبهشریعترابهودیعتم

 هشیواینکه میان سختمفسّرنقدحدیثدر پیدایشان، آن نتیجه تنها و نبوده گیرانه
هاییازتفاسیربدوناستناداتمحکمرواییدرموردآیاتاست.مجموعه



 121    : پيشنهادی در عرصه تفاسيرروایيحنفي حسن سازی بومي دیدگاه بر مبني حدیث گذاری تاریخ

 در حدیثهعرصامروز حدیثعالوهپژوهی، مسلمانبر از،پژوهان بسیاری
نیزبدونوابستگیفکریوعلقهعملی،حدیثرادرمرکزرمسلمانیغپژوهانحدیث

داده قرار خویش برونواندمطالعات منظر روشاز متفاوتدینی، فهمهای در را ی
گرفتهروایاتبه پیکار عالوهجوییاینروشاند. ها به دستیابی فهمتنوّعبر مکانیزم
می ومتن، تنقیح در را مسلمان عالمان روایاتتواند عرصهخصوصبهتصحیح در

خاذروایاتسرهازناسرهدرفهمقرآن،بهبراتّروایاتتفسیریتوفیقبخشدتاعالوه
لبهشدهعرضهتصحیحتفاسیرروایی پرداختهوبارویکردینویندراصالتروایات،

مفسّرفهمبررامبتنیآیاتالهیتفسیربرداشتهوقرآنآیاتمخدوشراازاحادیثتیز
تأنروایاتوگفتمانعصری دراینگفتاربا ما –کیدبرآیاتمربوطبهزناننماید.

فهمبرخیآیاتمفسّریشدهگرفتهکارتبهیکروای–عنواننمونهبه در مورد،انرا
روشن وبا عدموینتاریخبازبینیقرارداده جهتفهماصالتاینروایگذاری، ترا

 به آیاتمربوط موردمعنای میزنان قرار بهتحلیل را آن و یکروشدهیم عنوان
یریکارگبهبرایاعتناقابل صحّتدر تعیینوثاقتواردکردنروایاتو حوزه آندر

معنایبهاینمقالهبحثدرسازیبومینماییم.اسنادومتناحادیثاسالمیمعرفیمی
وراهکاریاستکهدرحوزهمطالعاتاسالمیتولیدنشدهدانش،ابزارچنیناستفادهاز

سازیاینروشوباهمگامدینیوحدیثیولیبافراهمآوردنآندرحوزهمطالعات
پیدایشمحقّقروشبا تخمینزدهودرتفسیرروایاتانمسلماندرفهمحدیث، را

هایمشترکاصلیوبرتعیینحلقهوهکارگرفتهشود.دراینروشعالبهتفسیریمتون
اسنادروایت،،روایتفرعی ترسیمشبکه با صالبیاتّارزیامراجعهبهکتبرجالیو

تعیینتاریخسندوبررسیحالراویانوبرآیندهایفقهیدرروندتکوینفقهاسالمی،
گردد.میظهورروایتکارسازتر



 پیشینه تحقیق. 1

طریقمستشرقانتاریخازآنجاکه بیستماز قرن از و گذاریروایاتروشینوینبوده
دربعضیمحافلحدیثشدهابداع گونهاست،اینقرارگرفتهپژوهیمورداقبالوصرفاً

گسترشاست. و طرح حال در و نداشته چندانی هایپژوهش اندکپژوهشعمر
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گذاریدستهاولبهتبیینتاریخ:بودهاستدستهدودراینخصوصشاملافتهیانجام
برمبنایتاریخروایاتپرداختهاستودستهدوم قرارتحلیلموردگذاریروایاتیرا

پژوهشداده نمونه سیداند. هاینخستیناز حدیث، ش1801علیآقایی)علوم (؛01،
نیل )پژوهشنصرت ساز حدیث، و قرآن 1809های دوره 00، دسترنج(؛ فاطمه

پژو)حدیث 22ش،1800هی، منیر، )سراج ساکی نانسی ش1801(؛ نمونه(11، و ؛
(؛1،ش0،دوره1800)مطالعاتفهمحدیث،علیطباطباییهایدومازمحمدپژوهش

 حدیث، دسترنج)علوم 1800فاطمه دوره ش21، سعیدشفیعی)حدیث2، پژوهی،(؛
هفتم،1800 سال 0ش، امّاست( . ا در روایاتتاریخسازیبومیخصوص ،گذاری
نیست.ایرسدمسبوقبهپیشینهنظرمیبهواستمنتشرنشدهایگونهکتابومقالههیچ



 روش تحقیق . 2

 مقاله، تحلیلیاین روش -با با و روایتِتوصیفی اسناد شبکه ترسیم از استفاده
یراتنگرشیتحلیلاسنادومتنروایتهمگامباتغیباواولدستازمنابعموردبحث

است.گیریفقهاسالمینگارششدهشکلرونددرعالمانمسلمان


 گذاری روایات ی در تاریخبحث. 2-1

حدیث غربپژوهان حدیثدر و اسالمی تحقیقات وثاقتدر تعیین جهت شناسی،
هدفراهمآورهاآنهاییبرایاعتبارتاریخیروش،احادیثتاریخی راواینعملکرد

روایاتتاریخ» بهاندنامیده1«گذاری که روشی مکان،. زمان، تقریبی تعیین آن وسیله
تغییراتیکروایت سیر و تاریخپدیدآورنده بستر در معارفو)زندتخمینمیرا

.(190:1800،شفیعی
معنایآنوترسازخلطقرآنوسخنانپیامبرثبتبههنگامروایات،انتقالبهعدم

بهقمحقتوجّهکهبزرگدرمسیرانتقالفرهنگدینیبودهاستایهضایع انغربیرا
درد:نگویومیکردهاشارهبهاینمستنداتخاورشناساندهاست.خودجلبکر مثالً

 )دیابوسعروایتیمشهور، پیامبر)ص(روایتمی40م:خُدری، (از ازمنچیزی»کند:
یادر«قرآنازمننوشتهاستآنراازبینببرد.جزقرآنننویسید،اگرکسیچیزیجز

                                                                                                                                        
1. Dating Muslim Traditions 
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خواهیدآنراآیامی»گفت:کردندمیپاسخکسانیکهازاودرخواستامالءحدیثمی
نسخه برگیرید.مانند قرآن ابوه«های مییا نقل ریره جز»کند: کتابی خداآیا کتاب

کتابالهینگاشتندگمراهارهاییکهدرکنخواهید؟مردمپیشازشمابهسببکتابمی
دربحثبرسرکتابتحدیثاسالمیایشاندالیل.(100-299:1808،شولر)«شدند

هماندالیل دورانشفاهیآن، رآنانبعداز استدر برایکتابتلمود یهود ویکرد
.(291:1808شولر،)

درونبرخالفعال نگاه با که مسلمان ارتقادینیمان و رشد مطالعاتحدیثیرا
داده بهالعاتیبودهدنبالاطبهانغربیمحقّقاند، پُلدمورخشهیرآلمانیلِئقولاندتا و

) رانکه بهمیالدی1000-1401فُـن »( واقعاً استدادهرخآنچه یابند« ازدست و
منبعیعنوانبهاحادیث اسالم تاریخ بازسازی فقه،همانندبرای تاریخ وقایع، تاریخ

(21:1800آقایی،)بهرهگیرندهاونهادهایدینی،تاریختفسیرقرآنو...تاریخاندیشه
اند.درتعیینوثاقتحدیثپیمودهایشانواینهمانراهمتفاوتیاستکه

بهپرسش غربی تحقیقاتجدید که اصلی برایهای درخور پاسخی یافتن دنبال
:کی،چگونهوچراایننوعخاصازاحادیثپدیدآمد؟چگونهندقرارستبدینهاآن
تواناندازهوازچهراهیمیچه اندازهاست؟تاچهانتقالیافتند؟میزانوثاقتآنبه

تاریخی مطالعات برای منبعی همچون را به–آن جدید چهانتقادی گرفت؟ کار
قادرمیروش ازهاییمارا ومجعوالتشدهفیتحرروایاتسازداحادیثصحیحرا
بنابراینرویکردخاورشناسانبهحدیث(29-21:1800موتسکی،)ر،بازشناسیم؟متأخ

ایناستکهباپاسخبهسؤاالتفوقدریابندروایاتچهدورهزمانیخاصیرابهما
.(124:1809،شولر)دهندانمینش

تعیینوثاقتآنتحلیلروایاتاسالمی عنوانتاریخو برمبتنی،گذاریحدیثبا
آنههاییگردیدروش متنوحتیجوامعرواییکهروایاتدر ازساختارسندتا تا

اندظاهرشده محاسبهنمایند.نمویزنگمانهتاریخپیدایشروایاترا دهوقدمتآنرا
 بهروشعمده های حدیشدهگرفتهکار مطالعات در ثی دستهمدّتعایشان چهار به اً
روش1است:شدهمیتقس که( قدمتهایی تعیین میبرای استفاده متن کنند،از
تاریخ2 ( برمبنای اوّلینگذاری در روایات که ،اندظاهرشدههاآنجوامعی



1041(، بهار و تابستان 1مطالعات اسالمي در جهان معاصر، سال اول، شماره اول )پياپي    132

8 تاریخ0،اساسسندگذاریبرتاریخ( متنوسندراگذاریبرمبنایروش( هاییکه
توانآنرابههاهموارهیکساننیستندومیگیرند.درهردسته،رهیافتکارمیبهباهم
بههایجزئیگروه کرد. تقسیم بایدگفتتر روشمحقّقعالوه ترکیبیاز غالباً هایان

.(28:1800آقایی،)نداکاربستهمختلفرابه
اینروش برخیسنتموردنقدشناسیگرچه انکار وقرارگرفتهگرایاناسالمیو

غبهره روش از مندی را دادهموردنقدربیان قرار اسکندرلونک:)اند ش1804، ؛00:
ییتنهابهآنهایسندیوداللیوبررسیروایاتسنّتیمطالعاتاما،(1801درویشی،

است نرسانده مطلوب نتیجه به را ایشان و نبوده شناختوثاقتحدیثکافی .در
وقرارگرفتهمسلمانپژوهانشناسیمستشرقانمورداقبالبرخیحدیثروروشازاین

دیگردستهیسو.ازاندازاینرویکردنویندرشناختحدیثسرهازناسرهبهرهبرده
 با تا برآنند نیز مسلمان عالمان از روشیریکارگبهسومی توأمان وسنّتیشناسی

تریمؤثّرنحومندیازعلومنویناجتماعیوانسانی،شناختروایاتاسالمیرابهبهره
بهیکروشبومیارتقابخشندوبهقراردادهومباحثحدیثتوجّهمورد شناسیرا

یابند.دستیابیبهتوسعهدنیایاسالمدستمنظوربهوزهدینآفرینشیجدیددرح
درآشتیبیندرپژوهشیعالمانهپژوهشگرمعاصرمصری(1840)حسنحنفی

من نقد السّند الی نقد المتن و کیف »ایباعنواندستبهتدوینمقالهایندوروشپژوهشی
.زدهاست«؟: البخاریّ نموذجاًمتن الحدیث النبویّتستخدم العلوم االنسانیة و االجتماعیة فی النّقد 

شناختی،نقدتاریخیونقدهنقدجامعباسهدیدگاهاودراینروشسعیکردهاست
گیریازهریکازدتاکاربردوروشبهرهانهاوانواعادبیحدیثرابنمایقالب،ادبی
هتعریفبارویکردینوینباندیشهمنظورطرحمبانیاینحنفیبهرانشاندهد.هاآن

پ معاصر انسان و استرداخته راستا»معتقد در که دارد مقاصدی یشریعت
ها،یعنیهماندینحیات،حضورعقلوارزشهایحیاتانسانیاست.حقضرورت

اینه توزیعثروت. بشریوکرامتانسانیو دارد. همهیکاساسسکوالر پایها تبر
هایرفاهیانساندراساسمبانیآندنیا.دنیاییکهنیازونهبرشدهوضعمبانیایندنیا

احکامفیتعرقابلآن تمام فعلبرایایندنیاست. ندارد، درآخرتفعلمعنا است.
مبتنی علشرعـی اسباب قانونبر اصلی مصدر اجتهاد و است معلـول و گذاریت
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داندکهازطریقمیمیرمستقیغیحنفیحدیثراوح.(2:1804حنفی،)اسالمیاست
هایاصولکلیبهتطبیقرشتهکیتواناوازجهیدرنتویاتوسطخودپیامـبر)ص(و

 قرآن و است؛ اجتماعاتپرداخته و رفتار حدیثیاگونهبهعملیدرباره مستقیمدر
طرفاز.(09:1841)حنفی،ایندوحوزهبایکدیگرپیونددارندجهیدرنتحضوردارد،

می،دیگر اسالم دنیای در احادیث ظهور کیفیت در تاریخ»گوید:حنفی طول در
،بیشازدوقرنراگذراندهاستولذاتابعقوانینروایتیزمانمدّتمسلمانانحدیث

از خلفا است. تاریخی ابداع و کیفی تغییر و کمی و فزونی کاستو مانند شفاهی
با قرآننیامیزدوهرخلیفهبعدیازروشخلیفهقبلیتدوینحدیثامتناعکردندتا

ویژهدرآمیختواینبهباهمپیرویکرد.سپساحادیثفراوانشدندوصحیحوجعلی
ولذا(09:1841)حنفی،«هایدورمانند)آسیایمیانه(شدتبیشتریگرفت.دراقلیم
تفسیرحدیث استزیرانیازمند به»:نوین بنیادگرایان سنعآنچه مینوان کنندتبیان

سن مثال برای سنتسلفصالحندارد. کتابو با دستتارتباطی در تفسیریکه
بیشترسن درحالماست، وحاکماناست، خلفا کهمخالفاندستگاهحکومتیتدربارِ

وی.(19:1804حنفی،)«العاندکیداریم.اند،اماماازآناطهمسنتتفسیریداشته
هاینویندرفرهنگروشیریکارگبهرموردارتقایاینسنتتفسیریودهمچنین
دینی،برونهایفکریوعلمیدرحوزهفرهنگ،آمیختنباحوزه»:معتقداستاسالمی

فلسفه با کالم علم وقتی مثال برای داشت. خواهد دینی اندیشه در برتر آفرینشی
یافتوفلسفهاسالمیکهکالمتوسعهوعلمکالمفلسفیراپدیدآورد،علمختیدرآم

درنوعگفتمانوختیدرآمهایفلسفیخارجازحوزهاسالمباکنشفکریاندیشه ،
ادبیاتادبی از رویکردیفراتر خود اسالمیاتدرفلسفه ادبیون زبانیبا اتیافتو

کهازمااکنوندویستسالاست»گوید:میاو.(09:1841)حنفی،«جهانیپیداکرد.
درکنارغربنقلمی وافکاروارداتیرا استکهعلوم اکنونوقتآنرسیده کنیم،

 کنیم. نقد بهکهیوقتمیراثعلمیخود ما عمل دقیقدرآمد،نتیجه صورتعلمیو
،حنفی)«ارزشنهادنبرآن،برهمهمحافلعلمیآکادمیکالزمخواهدبود.احترامو
روایتتواننگرشیمیاساسچنینبر(.89:1841 عرصه بهرهدر با گیریازپژوهی،
علوماجتماعیمبتنی،نقدمتنوسندهایتحقیقروش برعلمتاریخ، فلسفه، وکالم،
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مت با مرتبط رجالوعلوم اصول، فقه، همچون دینی توانمندین دیگر و هایشناسی
مسلمانان، بهرهعلمی با و از روشگیری تاریخهای بومیشرقانمستگذاری سازیو

اسالمی،پیوندبرقرارکردوآنراسنّتی،بینآنعلوموعلومآنانهایعلمیمکانیسم
هماننگرشیکهحنفیبهعرصهتفسیرد.گوونوینارزیابینمویکعلمپاسخمثابهبه

سنّتی و تحوّلروایاتداشته متن، نقد تا سند نقد از علمرا تبدیل برای کوششی
علومانسانیواجتماعینوین،برهیتکنقلیبا-حدیث،ازعلمینقلیبهعلمیعقلی

زبان روانمانند زیباشناسی، فلسفه، ادبیات، جامعهشناسی، اخالق،شناسی، شناسی،
تاریخوپیشاپیشآن، اقتصاد،جغرافیا، علمنقدادبیوبررسیانواعحقوق،سیاست،

قراردادهاست.ادبی
پژوهانغربیترکیبیازنقدتاریخیونقدادبیحدیثنظرازنقدمتنیانقدشکلی

 حنفی مَثل،»گوید:میبارهنیدرااست. موعظه، داستان، قبیل: از اجزایی از متن هر
 و... دعا هرجزءبرایشدهلیتشکمناجات، هاشکلشفاهیداشتهوبعدمدّتاست.

شدهنوشتههایمختلفهاودرنسخهصورتبه داکردهیپوسپسشکلنهاییخودرا
شود،برایترتقسیممیهاوواحدهاییکوچکاست.درتحلیلادبی،یکمتنبهبخش

تقسیممی و... دعا مَـثل، بهداستان، بنابرایندرتحلیلادبمثالمتناناجیلرا یکنند.
شود.سپسدرتحلیلتاریخیبستریکهیکبخش)برایهاییکمتنمعیّنمیبخش

طیدرآنبهمثالیکداستان( کردهتابهشکلنهاییرسیده،وجودآمدهوسیریرا
یندراکهترکیبیازتحلیلادبیوتاریخیاست،نقدشکلیآشود؛کلاینفربررسیمی

)نامندمی الف(ودر.(00:1841حنفی، متنفراتراقعنقادانمتنمعتقدندکه: بایداز
خصوصیاست.یتابعقوانینبهرفتوبهزمانگفتارشفاهیرسید،زیراپیدایششفاه

بهازآنجاکه(ب زمان طول در شفاهی میروایات شکل معیّن بایدصورت گیرند،
تکرارداستانبهاثربرراازروایاتجدیدترجداساختونکاتیراکهروایاتقدیمی

 شدهاضافهآن اساسی، یکمرحله ج( نمود. روشن استکهجامعهتحوّلاست، ای
وسرانجامبه تکرارکرده وشفاهاً دردستاستحفظنموده کهامروزه داستانیرا

 درآورده تحریر «استرشته .(00:1841)حنفی، حنفیدر تعیینخاستگاه سندنقد
ازنظر انسانیسنّتیعالمان علوم منظر متنروایاتاز نقد و است: سند،»معتقد نقد
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نقـدآنکهحال،نقدیبرونیاستکهدرآندرستیمتنبردرستیسنداستواراست
«پذیرد.نظرازنقدسـند،صـورتمیمتـن،نقـدیدرونـیومستـقلاستکهباصرف

 اومی.(00:1841)حنفی، نداستادیومهارتنشاندادندپیشینیاندرنقدس»گوید:
نوخاستگاندرنقدمتن،کهداردنیزتربودند(وامکان)چونبهروزگاررجالنزدیک

جامعه و انسانی علوم به زیرا بدرخشند و شوند نزدیکاستاد )حنفی،«ترندشناسی
ایبهانگیزهآناندرشناختیدرغربدرمقیاسگستردهروندمعرفتقطعاً.(00:1841

زبان تاریخ، مردممطالعات باستانشناسی، جامعهشناسی، روانشناسی، شناسی،شناسی،
انسانیواجتماعیارتقاءبخشیدهاستودین نقدادبیودریککالمعلوم شناسی،

برانگیختهاست.نحتیکنجکاویومیلبهدانستنوشناختانسا حنفیدرازنظررا
بخاریآنرادررازمحیطزندگیاجتماعی،سیاسیودینیکهیاتمتأثنقدمتن،روا

مهجریدرآسیایمیانهتدویننمودهاست،تنهابخشیازتاریخنیمهنخستقرنسو
او.(00:1841)حنفی،زندگیفرهنگیوسیاسیتحتپوششعلومحدیثبودهاست

د گفتارها این میر سخن پایداری اصول و اسالم گوهر و روح آرماناز که گوید
ت،تدریجدرتربیت،تساهلل،محبّبازند:تعقّهارنگنمییتاندودرمیانواقعحدیث

قانون آزادیدر رعایت بهداشت، زگذاری، حقوق از دفاع انسان، اساسی وهای ن
دریکیحنفی.(10-01:1841)حنفی،و...تاخالقیّکودک،حمایتازطبیعت،محور

وا أمرهم لن یفلح قوم ولّ»روایتبااستنادبهازتفسیرهایشازبحثزندرقرآنوروایات
صورتمطلق،اینحدیثدربارهآنروزگارآمدهنهبهرغماینکهبه»گوید:می«مرأةإ یال
مصدریبرایقانوندربابحالنیباا استواینبرحقوقسیاسیزن، گذاریشده

به زن هم هنوز است. حکم بودن عام سببو خاصبودن یکپایه موجودعنوان
نیمهگواهبگیرند.روزگارامروزنمیشوداندامگانینگریستهمی همآنپذیردکهزنرا

کارنسبتبهروزگارباستانپیشرفتبزرگیشمردهبهدلیلنقصانعقلوی.گرچهاین
جلویسوبه.شایداقتضایروزگارکنونیاینباشدکهگامیتندوبلندشدهاستمی

اندثانکوشیدهایناقتضارادارد.برخیازمحدّبرداشتهشود،زیراروحوجوهراسالم
صورتیمعقولجلوهدهندزیراشهادتبرایدومرداستونهیکشهادتنیمهرابه

نصفمیراثرانسبتبهوضعزنکهچنانه.مردواحد،شهادتزناستثناستنهقاعد
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اند.شایدوضعجدیدزنبهروزگارکنونیخواستارقانونیجزدرزمانباستانگرفته
1809جاودان،)«آنباشدواینبرپایهنظامکنونیقرابتوخویشاوندیاست :12-

روایاتبهفهمگیریازندکهبابهرههستاهمیّتاکنونتفاسیرمأثوردرخوراین.(10
ویلگرایانهمتنقرآن،ختارگرایانهیاتأوخارجازنگاهمعناشناسانه،سامتنقرآنپرداخته

:1804اعرابی،نک:)هایمتفاوتیکهدرارائهروایاتتفسیریدارنددرغمرویکرعلی
زاندکهبسیاریابدوندغدغهنقداسنادومتنروایات،گفتمانیراارائهداده،(04-02

عالوه ایشان مفاهیم منظومه چارچوب از کشفآیات را جدیدتری مفهوم آنکه بر
درظاهرروایاتاعوجاجیافتهوازمسیرتفسیرخارجبسیاریازمفاهیمبلکهکندنمی
81آیهیندرتبیرواییانمفسّرزتفسیربرخیاعنواننمونه،بهمادراینمجالگردد.می
کهرادرأخذروایتصحیحآنانکنکاشعدمایمتاراموردبحثقرارداده«سورهنور»

قرارموردنقدگذاریباروشتاریخحیهایشاناستنشانهقبولایننوعاحادیثازنا
بازشن ضرورت و داده در را روایات گونهنیااسی ستفاسیر نقد موردبا متن و ند
بامراجعهبهکتبرجالیمسلماناندرشناختراویانحالنیدرعواکاویقراردهیم؛

ایشان وثاقت تعیین شکلدر روند و فقه تاریخ به مراجعه عصریو گفتمان گیری
 هردوروشعالمانمسلمانوخاورشناسمباحثزنان، انرا ومتنتحلیلدر اسناد

دینیراارائههایدهیمتاگفتمانینویندرعرصهپژوهشموردتدقیققرارمیتروای
مندیمسلمانانوبهرهسنّتیمانروشتوأدادهوروشمندینقدروایاترادررویکرد

 انسانی علوم از نوین عرصه عرصهدر در روشی و نموده بازگو روایی تفاسیر
گذارینیزارائهدهیم.ازیتاریخسبومی


 یر روایی در آیات مربوط به زنانروش فهم تفاس. 2-2

وَقُلْ »فراگیرکاربردروایاتدرتفاسیرمأثوراست.آیههایازنمونه«سورهنور»81آیه
ا وَلْیَضْرِبْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَ

ءِ ا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَ
مَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ یْبُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ

جُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْ

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ چالشی« از ترینیکی
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بربحثستروحجابازخاستگاهخلقتهایتفسیرآیاتزناناستکهعالوهنمونه
روایاتعدیده با آفرینشنیز در اینروایاتحدیثادکردهیایزنان یکیاز است.

المرأة عورة» می« تفسیر عبارتذیل این رواییبرایحدوداینآیهباشد. تفاسیر در
 کاررفتهبهحجابزنان برخیاز مفسّراست. ان الجامعق(041)م:قرطبیمانند در
:10تا،جبیدرتفسیرآلوسی)ق(1249)م:آلوسی(،108:4ق:ج1091)ألحکامالقرآن

مغنیهمحمدجواد(و012:1ق،ج1011)دراضواءالبیانق(1808)م:شنقیطی(،100
الکاشفق(1099م:) التفسیر (011:1ج:م1040)در المبینو التفسیر در دیگر بار
001:ق1098) اینعبارترا بردهبهییتنهابه( درعبارتبرخیازایشاناندوکار را

نویسد:ق(درتفسیرالقرآنخودمی440)م:کثیرابناند.آوردهآنضمنحدیثکامل
النّبی )ص(: انّ المرأة عورة فاذا أخرجت إستشرفها الشیطان و االحوص عن عبداهلل عن  ابی»

زنعورتاست،پسوقتیازخانهخارج«.أقرب ماتكون برومة ربها و هی فی قعر بیتها
کهنزدیکترینحالتاوبهارادهپروردگارشآناستنگرددرحالیشودشیطاناورامی
بماند قعرخانه در )ابنکه ق1012کثیر، عالوه001:8ج: سیوطی)م:(. او در011بر )

1808شنقیطی)م:و(100:1ج:تا)بیبالمأثور ریتفسال یف درالمنثورال ق( دیگر دربار

آنتفسیر(211،0ج:ق1011)انیالب اضواء با کاملآوردهوآیهحجابرا حدیثرا
2اند.نموده

التفسیرق(ضمننقلروایتدر1090دراینمیانفقطمحمدعزةدروزة) 
) 4ج:ق1021دروزة،الحدیث عالوه844: عدم( دلیل به روایت اعتبار رد دربر نقل

عمراندانستهکهخداوندزنانومردانرادرآل101صحاح،آنراهمچنینمخالفآیه
جهاد و است.هجرت نموده ذکر هم کنار بهدر ما توأمانعنوان بررسی با نمونه

شناسیمستشرقانروش «روایتاستشراف»وعالمانمسلمان، ترسیمشبکهرا با ابتدا
وسپس بصرینموده روایت، تاریخاسناد آخرگذتاریخگذاریاسناد، در اریمتنو

وگذاریبرتاریخ نموده اسناد بهکتباساستحلیلتوأمانمتنو مراجعه همزمانبا
درفقهاسالمیتاریخ«عورةالمرأة »عبارتگیریسیرتاریخیشکلرجالیوبررسی

                                                                                                                                        
گیریم.ایمودرمتنازاینواژهبهرهمینامیده«وایتاستشرافر»دلیلواژهخاصاینحدیثآنرامابه.2
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بازیابیمیتقریبیومکانپیدایشروایت کارگیریدرهآنبرایباعتبارعدمتاکنیمرا
یم.هدنظرودقتقرارموردانرواییمفسّرسورهنورراتوسط81سیرآیهتف

 

 گذاری روایت استشراف شیطان تاریخ .2-3
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عبدالرزاق میانجامعانحدیث، المصناوّلینصنعانیدر فراویاینحدیثدر
مسعود قال: صالة المرأة فی بیتها أفضل  ابی االحوص عن ابن»نویسد:اوباسندکاملمی،است

شاانهنماززندرخ«من صالتها فیما سواه ثم قال: انّ المرأة اذا خرجت تشوف لها الشیطان.
شودشیطانمسعودگفت:وقتیزنازخانهخارجمیبهترازجایدیگراست.سپسابن

(.119:8تا،جنگرد)عبدالرزاق،بیمیازباالاورا


 تحلیل شبکه اسناد روایت استشراف .2-4

 )اسناد ترمذی را روایت ج1098این 2ق، 810: )ابن(، ج1012خزیمه 8ق، (،08:
و(291:0تا،جبیحزم)ابن(،191:0،ج1011طبرانی)(012:12ق،ج1010)حبّانابن

ج1014)بغدادیخطیب 0ق، 012: ازطریقحمیدبنهاللحلقهکهاندشکلداده(
 سمتراستنمودار(، فرعیروایت)در ج)بیعبدالرزاقو 8تا، 119: شیبهابیابن(،

آنرا(،028:2،جق1010جرجانی)و(201:0تا،جبیوطبرانی)(244:2ق،ج1090)
اند.روایتکرده

مشترکاصلیاینروایتابی هایمشترکوحلقهاالحوصالجشمیاستحلقه
فرعیآنحمیدبنهالل،قتاده،معتمر،ابوموسی،ومحمدبنأبانواسطیاست.

االحوصآمدهیدرسمتچپنموداراینشبکهاسناد،روایتازطریققتادهازاب
استکهبارنگآبیمشخصگردیدهاستودرسمتراستنمودار،روایتقتادهاز

االحوصاست.مورقازابی
خزیمهکهخوددرطرفچپنموداراستبعدازنقلسلسلهروایتخود،بهابن

ابی از قتاده میطریق و گرفته اشکال ازاالحوص قتاده از سلیمان روایت گوید
نیستاالابی ابی،حوصصحیح از قتاده دراینزیرا استو نشنیده االحوصروایتی

روایتمورقازاسنادافتادهاست.ازطرفدیگرهماموسعیدبنبشیر،مورقرادراسناد
ازآننیزشکدارم.چونبرسماعقتادهازمورقصحّتاندومنبهخودواردکرده

خزیمهاساساًبنابراینابن(؛08:8ج،ق1012خزیمه،ابنالعیندارم)روایتنیزاطاین
پذیرد.روایتقتادهرانمی
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بعدازنقلاینکندطبقسنکهازقتادهروایتمیترمذینیز تخوددرسننش،
(.810:2ج،ق1098)اینحدیثصحیححسنولیغریباستگویدروایتمی

ازطریقسوید،هماموسعیدگویداینروایتازقتادهجزطبرانیدراالوسطمی
آنازهماماستوابوالجماهیربنبشیرنیامدهاستوعمروبنعاصمنیزتنهاراوی

.(191:0ج،ق1011)تنوخی(نیزتنهاراویسعیداستمحمدبنعثمان)
رسداینروایتازطریقمورقوحمیدبنهاللگسترشیافتهنظرمیبهبنابراین

م زیرااودرزمانوالیتعمربنهبیره،ماستروایتآنمقدورقدراستواحتماالً
حمیدبنهاللدرزمانوالیت(و10:20ج،ق1090المزی،)درعراقدرگذشتهاست

(.098:4ج،ق1090المزی،)بنعبداهللقسریوفاتنمودهاستخالد
برعراقشدووالییزیدبنعبدالملک198عمربنهبیرةازسال»گویدذهبیمی

بهدست191رسالبعدازیزیدبنعبدالملک،هشامبنعبدالملکوالیتعراقراد
هایبنابرایندرگذشتمورقبینسال.(294:4ج،ق1090)ذهبی،«خالدقسریسپرد

.گرددیبرم129تا191هایاستولیدرگذشتحمیدبنهاللبهسال191تا198
امااگربادیدگاهطبرانیروایتقتادهرابپذیریم،قتادهعاملاصلینشروگسترش

،1090)المزی،هجریبودهاست119سالمرگاودراینحدیثدرقرندوماست.
هایمشترکفرعیدیگراینروایتازاومنشعبشدهاست.وحلقه(192:28ج



 متن روایت استشراف تحلیل .2-5

ة عورة و اقرب ما المرأ»همتون،چنینآمدهاست:قییتجزمتنعبدالرزاق،دربدراینروا
،کوفیشیبةأبیابن)«.فاذا اخرجت استشرفها الشیطان ر بیتها،تكون من ربها اذا کانت فی قع

شیبهندارد.ابیایبامتنابنمتنسایرجوامع،تفاوتقابلمالحظه(.244:2ج،ق1090
نمی دیده عورة درمتنعبدالرزاقعبارتالمراة الشیطاناما شودوبهجایاستشرفها

(.119:8ج،تاعبدالرزاق،بی)عبارتتشوفلهاالشیطانآمدهاست


 المرأة عورة در متن روایتبررسی واژه  .2-6

معنایهرچیزیاستکهبایدپوشیدهشودواصلآنازعاراست،گوییبهکلمهعورة
و(241:4ج،ق1010الزبیدی،)شودتواقعمیگرظاهرگرددعاراستوموردمذما
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بهشرممی او مرداناز اگرزنظاهرشود بدینمعناستکه عورة آیندروایتالمرأة
میهمان برخیاعضایبدنرا وموجبخجلتنباشدپوشانندطورکه نموده حیا تا
نیزبایدبپوشانندتاموجبخجلت،(810:8ج،1800االثیر،)ابن نگردد.هاآنزنرا

کاربرداینعبارتدرفقهدرمبحثحدودحجابزنانمطرحاستوازآنجاکهمیزان
باب در مطرحاست، نیز نماز مطرح«لصالةلبس الثیاب فی ا»پوششزندر آنرا نیز

ذیلکراهترفتنزنانبهمسجدعنوانابیابنکنند.می بندینمودهشیبهاینروایترا
244:2ج،ق1090)است استابن(. آورده زنان نماز بحث در را آن نیز خزیمه

بهکهمتعلحبّانولیابن(08:8ج،ق1012) عنواناجازهقبهقرنچهارماستآنرا
رابهآندادهاست:بندیکردهواینعنوانبرایخروجازخانهطبقهزنانازشوهران

12ج:ق1010) لزوم المراة قعر بیتها و التخرج االّ باذن زوجها اینروایتاز(.018، اما
ب آنرا نقلازسننترمذیشرحترمذیشهرتیافتهاستوکلیهشارحانروایت، ا

بیهامقدّبنا)اندداده 0ج:تا، 010: 802:4ج،تابیامة،قدّبنا؛ البهوتی، :1ج،ق1010؛
(.108:14،جتا؛الدویش،بی810

اکراهتآننزدفقیهانبربحثجوازخروجزنانبراینمازیرسدعالوهنظرمیبه
پوششایشاننیزیکیدیگرازدغدغهقروناولی هایشرعیاینفقیهانبودهاست.ه،

ودلیلآننوعواردشدههایزناندرنمازبهاینحوزهبحثاسحتیایشاندرتعدادلب
اند.پوششراهمینروایتقرارداده

)درعدوتکههایزناندرنماز:مالک،ابوحنیفهوشافعیبرایمثالدرتعدادلباس
دانند.ولیعطاازاررانیزدرنظردارد.ابنسیرینملحفهرابهآنوخمار(راکافیمی

دانسته الزم را پارچه تکه چهار و کرده میاضافه منذر ابن اما مالکاست. گوید
و بیشترکفّینپوشاندنبدناستجزوجه یکلباسچه با چه بی، :0ج،تا)العینی،

(.09
گویند.نه،خمارروسری،ازارلنگوملحفهباالپوشیاسرپوشرامیدرعلباسخا

فقهایقرونرونیازادرحیننمازاست.هاآنهااستفادهزنانازمنظورازاینپوشش
اندکهبتوانندحدنخستبرایمشخصکردنمقدارپوشیدگی،نیازمندبهروایتیبوده
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بهاینروایت،فتاوایخودرادرطولقرونآنرادرنمازمشخصنمایندوبااستناد
اند.دوموسومهجریوحتیتاقرونمعاصرعرضهنموده

 

 در فقه «المراة عورة»سیر تاریخی گسترش روایت  .2-7

«اال ما ظهر منها و الیبدین زینتهنّ»راذیلآیههاستنادبهحدپوششزنانفقیهانقروناولی

هایفقهیمتفاوتیهمدرحدپوششزناندرنمازابرازدیدگاهدادندگرچهانجاممی
درمیانصحابهابننموده بهآیهاند. استناد نور»81عباسوعایشهبا وجهو«سوره ،
ازپوششخارجنمودهکفّین راخارجدانستهوحتیکفّینمسعود،فقطاندولیابنرا

(.810:1ج،ق1010)نقلازالبهوتی،داندصورتزنانآزادهبالغرامشمولپوششمی
قرارگرفت.«المراةعورة»اماازقرندوماستنادبهحدپوششزنان،ذیلروایت

برابوبکرب تمامبدنزنرااساساینروایت،نعبدالرحمانبنحارثبنهشام
ثوریازعنوانعورتفقط.(004:8ج،1090،کوفیشیبةأبیابن)ستعورتدانستها

مالک(.09:0ج،تاالعینی،بی)تردانستهاستهبدنراواجبالسّخارجنمودهبقیپاهارا
انس دیحتبن را نماز اعاده و دانسته نماز موجببطالن را پاها روی بودن رباز

شافعیپوششبدنجز(.09:0ج،تاالعینی،بی)داندصورتدروقتبودن،واجبمی
اعینیزاوز(.190:1ج،ق1098الشافعی،)وقدمینراواجبدانستهاستکفّینوجهو

هاراحنبلناخناحمدبن(.202:2ج،ق1011آبادی،عظیم)دهدمانندشافعیفتوامی
قدمینراخارجنمودولیابوحنیفه(.202:2ج،ق1011آبادی،عظیم)داندهمعورةمی

 پا روی بودن باز و در بیصحّترا مینماز بیداندتأثیر (09:0ج،تا)العینی،
منظورازاینروایتپوششزناندرنمازاستکهباید»گوید:(نیزمی008سرخسی)م:

 هایلباسبا پوشاندنصورتواجبدوختهوجورابوپوششسرهمراه اما باشد
تنیزباازمتقدمان،فقهایمتأخراهلسنتبعبه(.104:1ج،ق1090)سرخسی،«نیست

گونهفتوادادهوبههماناندازهاستنادبهروایتالمرأةعورة،درحدپوششزنانهمان
برایمثالالبهوتی تا1911)م:اختالفنظردارند. تمامبدنزنازموها عورترا ،)

)م:شوکانی(.810:1ج،ق1010البهوتی،)داندمینستهوآنراواجبالسترهاداناخن
مجازکفّینولی(10:2ج،1048شوکانی،)(نیزقدمینزنراعورتشمرده1211 را
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(نیزهمانفتواراداده1208)م:مبارکفوری(.191،12ج:1048شوکانی،)استدانسته
(.841:1ج،ق1019است)مبارکفوری،

برآنکهایننوعرأیالبهوتیراتأییدکردهاست،عالوههمان)معاصر(نیزالدویش
او.(11:21وج108،11ج،تاالدویش،بیداند)وششراحتیدرطوافواجبمیپ

هاوشادیرابدینحتیصدایزنرانیزعورتدانسته،کِلکشیدنایشاندرعروسی
(.291:14ج،تاالدویش،بی)دلیلمنعکردهاست

عصراولهجرتبعدازطبقهصحابه،قطعاًنیازبهروایتیکهبتوانداینرایندربناب
فتواراشکلدادهو وسپسدرتعیینحدودحضوراجتماعیزناندرنماززنانابتدا

رودبه مبرم،کار فقهی نیازهای اولاز قرن استشراانتهای روایت و است؛ فبوده
چنینخاستگاهیتأمین ابواالحوصبهکننده زماناستو استنیاز راخوبیتوانسته

کاربردآنلغونگردیدهاست.اکنونهمدریافتهومتناسبباآنروایتیبرسازدکهتا
در روایتاستشرافنامیدیم، را آن ما که ... عورة تاریخحدیثالمراة بنابراین

گردد.انتهایقرناولونیمهاولقرندومتعیینمی


 معنای استشراف شیطان بر زنان .3

وجهدیگرمتناینروایتقسمتدومحدیثاستکهدرخصوصاستشرافشیطان
رودشیطانکنداساساًوقتیزنبهبیرونازخانهمیگویدوعنوانمیبرزنانسخنمی

کند.ازهمینرویبهترینحالتزندرتقرببهخدا،درقعرخانهازباالاورانگاهمی
بودناست.

ترازابواالحوصازابیطورکاملشیبهبهابیمهروایتیاستکهابناینروایتمقد
اسحاقازاحوصازعبداهللبنمسعودنقلکردهاست.

بیتها» من اخرجت اذا المراة انّ و عورة النّساء قال البیوت فی النّساء احبسوا
انّکالتمرّین قاللها: الشیطانو أعجببکباحدالّاستشرفها ،کوفیشیبةأبی)ابن«ا

(.004:8ج،ق1090
 خانهزنان در را ازدیدارنگاهها وقتی است شرمساری مایه زن گفت عبداهلل ،

گذریگوید:توازکناراحدینمینگردومیشودشیطانبهاومیشخارجمیهاآنخ
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مگرآنکهفریفتهتومی بنابراینروایتالمرأة درشود. پیامعورةحاملدوپیاماست:
ریزیراطرحنشینیزنانلهخانهأدوممسامیدرپاولحکمفقهیروزرافیصلهدادهو

ارائهدادهویخوببهبندیاینروایتراجمع،(809:تا)بیکردهاست.ذهبیدرالکبائر
المرأة »گوید:اومیگذشتهاسترابروزدادهاست؛آنچهکهدراندیشهفقهی،فقیهانمی

عورة فاحبسوها فی البیوت فان المرأة اذا خرجت الی الطریق قال لها أهلها این تریدین قالت أعود 
مریضاً أشیع جنازة. فالیزال بها الشیطان حتی تخرج من دارها و ما التمست المرأة رضا اهلل بمثل أن 

هاحبساریاستاورادرخانهزنمایهشرمس«.تقعد فی بیتها و تعبد ربها و تطیع زوجها
گویدبهعیادتشوداگربهاوبگویندکجا؟اومیوقتیازخانهخارجمیچراکهکنید،

ازخانهبیرونرودپیوستهشیطانبااوست.کهیوقتروم.اماازمیجنازهعییتشمریضیا
کرددرحالی کسبنخواهد را رضایتخدا او خ،که در اینکه وشهاآنمگر بنشیند

استشراف روایت آغاز بنابراین کند. اطاعت شوهرش از و بپرستد را پروردگارش
خانه حکم در آن پایان استو نماز شرعی حکم در اطشیطان، و زنان اعتنشینی

ازهمسران.وچراچونیب


 تحلیل متن و اسناد روایت استشراف .4

واماوعوفبنمالکاستاالحوصحلقهمشترکاصلیاینشبکهاسناداست.نابی
می ابواالحوصکوفی او گویندبه بالفصل(.001:22ج،ق1090)المزی، راوی او

و(119:8ج،تاسعد،بیابن)زمانعمرفرماندارکوفهبوددرکهمسعوداستبنعبداهلل
ابندیدگاه سختهای در مسعود کوفه در زنان علیه )زبانگیری است بوده نک:زد
 898-200:1801ریعان، المصن(. روایتدر این نقلفعبدالرزاق ابنبه مسعوداز

استونهخروجموردبحثاستونهازرسولخدا.درروایتعبدالرزاقنماززنان
طورعامومتناوصدروذیلیداردکهصدرآننمازوذیلآننگاهشیطانبهایشانبه

مسعود قال: صالة المرأة فی بیتها أفضل من  االحوص عن ابن بیا»زناندرخروجازخانهاست:
بی«صالتها فیما سواه ثم قال انّ المرأة اذا خرجت تشوّف لها الشیطان :8ج،تا)عبدالرزاق،

(.119
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 قال»عبارت ابنبه«ثم خود سخن ادامه اینمعنای صدر حتی او است. مسعود
ابن از میروایترا پمسعود از نه بنابرایننقلابیداندو اینیامبر)ص(. االحوصدر

جامعروایینقلتابعیازصحابیاست.
عبداهللابیابن از اینروایترا نیز میبنشیبه متنابنمسعود شیبهابیداندولیدر
میمالحظهقابلتغییری فقطخروجزنازمشاهده و نیاورده را روایتنماز او شود.

هجوامعنیزآوردکهالبتهبقیعربیوترامیکلمهقدادهاستورخانهراموردهدفقرا
االحوص قال قال عبداهلل: المرأة عورة و  عن ابی»نویسد:اند.اومیگونهنقلکردهمتنرابدین

ةشیبأبی)ابن«بیتها فاذا خرجت استشرف الشیطان اقرب ما تكون من ربّها اذا کانت فی قعر
(.244:2ج،ق1090،کوفی

اگرچهاینروایتدرسندتغییرینداشتهولیدرمتنباروایتعبدالرزاقیکسان
به اما رسدسلیماندرتغییرایننظرمینیستوگرچهمضمونوپیاممتفاوتیندارد،

اومی هیارانکسیباشدکهروایترابامتنبقیتوانستهروایتدخیلبودهاست،زیرا
ولی هماهنگکند. استبصریخود عبدالرزاقشده شیخ و یمنرفته به که معمر

 روایتبصریان(898:20ج،ق1090)المزی، روایتشاز و دارد قرار بصره از دور ،
در«المرأة عورة»خصوصکهعبارتتربیانشدهاست.بهتروباالفاظیمتفاوتحجمکم

بقی در عالوهآنوجودندارد. تغییرمتنیروایتوبرهجوامعرواییاینشبکهاسناد،
مسعودازشیبه،رشدسندیوارونهنیزوجوددارد.روایتابنابیمشابهتباروایتابن

ابن از نه و است پیامبر)ص( از راویان طبرانیدیگر روایت در بنابراین مسعود.
ابوهاللزیادتسندیرابرعهدهداردزیراروایتحمیدبن(،201:0،جتاالطبرانی،بی)

لدردوجامعحدیثیدیگرفاقداینزیادتاستواوازهمینحلقهمشترکاستهال
رساند.ولیسندخودرابهپیامبر)ص(می

روایتقوینمی در را او نسائی و بوده نابینا بصری، اوابوهالل از یحیی داند،
ترککردهاستکندویزیدبنزریعروایتنمی روایتاورا ،ق1090المزی،)عمداً

(.202:21ج
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رسدنظرمیهاسنادنیزرشدوارونهسند،برعهدهمورقویاقتادهاستوبهدربقی
نقش داردمؤثّرقتاده سند،تری هم و متن هم استو مشترکفرعی حلقه او زیرا

اند.روایتدرجوامعرواییبهطریقاوآمده
روایتیآوردهکهرالکبیراست.طبرانیدمشاهدهقابلدرمتنروایتنیزرشدمتنی

رشدهمان اوازابوهاللاستکهسندرا روایتالکبیر است. االوسطنیاورده در را
:0ج،تابی)وارونهدادهاست.ولیروایتاالوسطاوازطریققتادهاست.اودرالکبیر

فتقول ما رآنی احد انّ المرأة عورة و اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، »آوردهاست:(201
شیبهابیاینمتننسبتبهمتنابن«.الّا اعجبته و اقرب ما تكون الی اهلل اذا کانت فی قعر بیتها

کههردوازحلقهمشترکحمیدبنهاللاستهمجابجاییمتنیوهمزیادتمتنی
هقتادهرااویانبزیرااوطرقر،تراستچهظاهراًطبرانی،بااینروایتموافقگردارد.

(.19:0ج،ق1011الطبرانی،داند)منفردمی
جزمتنترمذی،تقریباًدرهمهجوامعبهحلقهمشترکفرعیقتادهازامامتنروایت

 متنترمذیفقطشاملاینعبارتاست: االحوصعنعبداهللعنابی»یکساناست.
(.810:2ج،ق1098رمذی،)الت«فاذاخرجتاستشرفهاالشیطانالنّبیقال:المرأةعورة

اگرروایتترمذیمعیارمتناینروایتباشددرروایتجرجانیوطبرانی،سوید
خزیمهاندودرروایتابنیاابوحاتمیامحمدبنابانواسطیمتنروایترازیادکرده

وخطیب،سلیمانحبّانخزیمهوروایتابنحزم،ابوموسیودرروایتدیگرابنوابن
بهب اما رسدچنیناجماعیدرتوسعهنظرمینطرخانبایدمسئولتوسعهمتنباشند.

تواندرنظرگرفتکهترمذیازمتنشایعلذامی،متنیاینروایتقابلپذیرشنباشد
اعتماد استوفقطمتنمورد اندکیکاسته آننقلکرده از را بقیخود متنرااما ه،

آوردهبه کامل طور استفادهاند. ترمذی سنن از فقیهان کلیه مباحثفقهی، در گرچه
اند.کرده

(ازگردآورندگاناینروایتاست.او240(بعدازترمذی)م:811خزیمه)م:ابن
لفظی تفاوت و نداشته معنایی تفاوت که است آورده را روایت این طریق دو از

متنابنتوجّهقابل ینیزندارد. نّ المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها إ»خزیمهچنیناست:
ابن)«كون عند ربّها و هی فی قعر بیتهاالشیطان و اقرب ما ت 08:8ج،ق1012خزیمة، اما(.
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بدونسنددراساسالتقدیسفیعلمالکالمفخرالدینرازی متناینروایتمرفوعاً
هلل بن مسعود عن عن عبدا»(درعبارتاستشرفتغییریافتهوچنینشدهاست:090)م:

النّبی)ص( قال: المراة عورة فاذا خرجت یستبشر بها الشیطان و اقرب ما تكون من وجه ربّها اذا 
(.129ق،1011)فخررازی،«کانت فی قعر بیتها

االحوصبنابراینشیوعروایتاستشرافشیطانازنیمهدومقرناولازطریقابی
(.001:22ج،ق1090)المزی،بودهاستهجریدرکوفه09متوفایدهه

اینروایتازطریقراویانبصریاوحم یدبنهاللبنهبیرهابونصربصریاما
بوالمعتمروا(10:20ج،ق1090المزی،مورقبصری)،(098:4ج،ق1090المزی،)

بهبصرهرسیدهوازطریقحلقه(1:12ج،ق1090المزی،)بصریسلیمانبنطرخان
،ق1090المزی،)استشدهگزارشجریه119کهدرگذشتاوبهسالمشترکقتاده

بهقرندومهجریرسیدهوتاآخرینراویاناینحدیثخطیببغدادی(،192:28ج
منعرسداینروایتآخرینروایتنظرمیگردیدهاست.بهدستبهدستدرقرنپنجم

هشاندرخروجازخانروایتدرمنعحضورایاوّلینحضورزناندرمسجداستو
باشد.می



 بندی جمع

ازابنمسعوداستوگونهمذمتنهیکروایتکهیکعبارت«المرأة عورة» .1
سختابن و بوده کوفیان فقیه اینگیرانهمسعود در زنان، روایاتعلیه ترین

 ریزیشدهواینمتنپیاممکتبکوفهاست.شهرپی

 است.افتهیگسترشبالنمودهوتایمننیزخوبیازاینروایتاستقبصرهبه .2

 دهاست.برایزنانشمنعحضوراجتماعیاینروایتمبنایاحکامفقهی .8

امادرقرن،ریزیشدهاالحوصپیاینروایتدراواخرقرناولتوسطابی .0
 طورگستردهنشریافتهاست.دومبه



 گیری نتیجه

روایت تحلیل و بررسی از استشراف»آنچه روشبر« وسنّتیمبنای مسلمان عالمان
تاریخ نوین کهروش است ضروری نکته این بیان گردید، حاصل روایات گذاری

روشعدم بر تکیه روایاتیا مدلول فهم متنکنکاشدر و اسناد نقد در هایمرسوم
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ااینروایاتذیلآیاتقرآنافزودهونوعتفاسیرمأثورریریکارگبه،برناکارآمدیهاآن
بر،دادهاستتنزّلرهنگعصریقرونمتمادیهایفتاحداندیشه انرواییمفسّرلذا

اصالتوبررسی،درتنقیحوتصحیحروایاتبیشازسایرعالمانمسلمان،الزماست
بانسخهاوّلیندرپیدایشهاآنتعیینقدمت هایوثاقتتمامیمکانیزمهایروایاترا

متنروایاتدرذیلآیات،آگاهیکافیداشتهباشندتافهممتنصحّتکارگرفتهوازهب
آیاتالهیرادرقابشکستهروایاتضعیفوبرساختهبشریمحصورننمودهوعمق

درگفتمانفرهنگعصری معنایفرازمانیآنرا سازیبومیخویشمنکوبنگردانند.
روای قدمتهمه تعیین وثاقتو تعیین در تفاسیراتبهروشخاورشناسان، در ویژه

گونهتحقیقاتخواهدبود.هاینویندراینروایی،یکیازمکانیزم
 نامهکتاب

شاخت،گلدزیهر،ایگناس،.ها نمونه و ها روش ثیحد یگذار خیتار(1800)سیدعلیآقایی،

،تهران:حکمت.فاناس،موتسکی

 نا.بی.یاآللوس ريتفستا()بیالدینمحمودابوالفضلشهاب،آلوسی

محمدابیابن بن عبداهلل کوفی، بیروتالمصنّفق(1090)شیبة اللحام، سعید تحقیق: :.

 دارالفکر.

 قم:مؤسسةاالسماعیلیان..األثر و ثیالحد بیغر یف ةیالنها(1800)الدیناالثیر،مجدابن

 الرسالة.مؤسسةبیروت:.حبّان ابن حيصح(ق1010)بناحمدحبّان،محمدبنحبّانابن

 .بیروت:دارالفکر.یالمحل(تا)بیحزم،علیبناحمدبنسعیدابن

 ..تحقیق:أعظمی،المکتباالسالمیمةیخز ابن حيصح(ق1012)خزیمه،محمدبناسحاقابن

 بیروت:دارالصادر..یبرالک طبقاتتا()بیمحمدسعد،ابن

 دارالکتابالعربی.:بیروت.یلمغنا(تا)بی،عبداهللبناحمدبنمحمدقدّامةابن

 .بیروت:دارالکتابالعربی.الشرح الکبير علی متن المقنع(تا)بی،عبدالرحمنةامقدّابن

 بیروت:دارالمعرفة..ميالعظ القرآن ريتفس(ق1012)کثیر،اسماعیلابن

،«گذاری قرآن از دیدگاه برخی خاورشناسان نقدی بر تاریخ»(1800اسکندرلو،محمدجواد)

 .88-00،00،مشکاة
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 .04-02،10،پژوهشدینی.«تفسير روایی قرآن از نگاه فریقين»(1804)اعرابی،غالمحسین

 .بیروت:دارالکتبالعلمیّة.قناعال كشاف(ق1010)البهوتی،منصوربنیونس

بیروت:دارالفکر..یالترمذ سنن(ق1098)الترمذی،محمدبنعیسی،

جا..بیاالفتاء و ةيّالعلم للبحوث الدائمة الجنة یفتاوتا(الدویش،احمدبنعبدالرزاق)بی

 .بیروت:دارالفکر.العروس تاجق(1010الواسطی)الزبیدی،محمدمرتضیالحسینی

.بیروت:دارالفکر.األم كتابق(1098الشافعی،محمدبنادریس)

 ،نشردارالحرمین.االوسط معجمق(1011الطبرانی،سلیمانبناحمد)

 .بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.الکبير المعجمتا()بیالطبرانی،سلیمانبناحمد

 .بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.یالقار عمدةتا(العینی،بدرالدینمحمود)بی

 .بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.القرآن ألحکام الجامعق(1091القرطبی،محمدبناحمد)

یوسف) 1090المزی، بیروت:الرّجال اسماء یف الکمال بیتهذق( معروف، عواد تحقیق: .

 مؤسسةالرسالة.

 .04-192،29،ثیحدعلوم.«نقدی بر نقد سند تا نقد متن»(1809)جاودان،محمد

عدی بن عبداهلل الرّجال ضعفاء یف الکاملق(1090)جرجانی، الطبعة. دارالفکر، بیروت:

 الثانیة.

،)مصاحبهمهدیپیشوایی(اسالم مکتب از ییهادرس«.فلسفهوکالم»(1841)حسن،حنفی

 .21-89،(0)20

حسن نموذجاً(«من نقد السند الی نقد المتن»(1840)حنفی، البخاری )مصاحبه)صحیح

 .11،ثیحدعلوم.مهدیپیشوایی(

 .8-10،184مصاحبهمهدیپیشوایی(.)نید ماه(1804)حسن،حنفی

بنعلی احمد دارالکتبالسالم نةیمد او بغداد خیتارق(1014)خطیببغدادی، بیروت: .

 .االسالمیة

 ،الطبعةالثانیة.یاالسالمدارالغرب:روتیب،ثیالحد ريالتفس(ق1021)ة،محمدعزةدروز
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احمد بن محمد بیروت:األعالم و ريالمشاه اتيوف و االسالم خیتارق(1090)ذهبی، .

 دارالکتابالعربی.

 .انعبدالمنان،دارالخیر.تحقیق:حسالکبائر(تا)بیذهبی،محمدبناحمد

 ليتحل براساس زنان یاجتماع حضورمذمت  اتیروا یگذار خیتار(1801)ریعان،معصومه

 دانشگاهقم،قم،ایران.،رسالهدکتری،نيقیفر منابع در متن و اسناد

 .بیروت:دارالمعرفة.ثوربالمأ ريتفس یف المنثور الدر(تا)بیالدینعبدالرحمنسیوطی،جالل

 بیروت:دارالمعرفة..المسبوط(ق1090)سرخسی،محمدبناحمدبنسهیل

 محمداالمینبنمحمدالمختار ق1021)شنقیطی، .بالقرآن القرآن ضاحیا یف انيالب اضواء(

 ،بیروت:دارالفکر.والدراساتحوثالبمکتب:قیتحق

بیروت:األخبار ديّس ثیاالحاد من األوطار لين(م1048)علیبنمحمدشوکانی،محمدبن .

 دارالجبل.

گریگور 1808)شولر، یاسالم یها سده نينخست در مکتوب و یشفاه( نصرترجمتم. :

 ساز،تهران:حکمت.نیل

 .جابی،المصنّف(تا)بیعبدالرزاقصنعانی،ابوبکر

 الکتبالثقافیة.،بیروت:مالکال علم یف سیالتقد اساس(ق1011)فخررازی،محمدبنعمر

.بیروت:دارالکتبیحوذاأل تحفة(ق1019)مبارکفوری،محمدبنعبدالرحمنبنعبدالرحیم

 العلمیّة.

مجید ؛معارف، سعید شفیعی، 1800)و .معاصر راندو در یثیحد مطالعات بر یدرآمد(

 .هاسازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهتهران:

 ،بیروت:دارالعلمللمالیین.کاشفال ريالتفس(م1040)جوادمغنیه،محمد

 بیروت:مؤسسةدارالکتباالسالمی.،نيالمب ريالتفس(م1008)جوادمغنیه،محمد

هارالد 1801)موتسکی، کوششمرتضی،تطوّر ريس و ها خواستگاه ،یماسال ثیحد( به

 نیا،قم:دارالحدیث.کریمی

 .بیروت:دارالکتبالعلمیّة.وائدالف منبع و الزوائد مجمع(ق1090)بکرابیهثیمی،علیبن




