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 چکیده:
های نوظهور در جوامع مسلمان که محصول تماس فرهنگی با جهان غرب است، پرسشش   یکی از پرسش

از جایگاه زنان در محیط خانواده است. در این میان، وجود برخی از روایات در جوامع روایشی فشرینین کشه    
های فراوانی را موجب شده اسشت. یکشی از    چالشکند،  جایگاهی پست به زنان نسبت به مردان اعطا می

یَسجدَ ألحدٍ ألمشرتُ   لو أمرتُ أحداً أن»خورد، روایت  این روایات که در جوامع روایی امامیه نیز به چشم می
است. این نوشتار، تبارشناسی این روایت را در دستور کشار رشرار داده و پشز از    « تَسجدَ لِزوجِها المرأةَ أن

گیری آن، میزان اصالت آن در جوامع روایی امامیه را مورد سشنجش رشرار داده    ی شکلشناسایی مهد اصل
نماید که مهد اصلی این روایت، حلنات تحدیث اهل سنت در بوم کوفه بشوده   است. این مطالعه آشکار می

ی ای، ابتدا وارد حلنات تحدیث زیدیه شده و بشا میشانجیگر   است. سپز این روایت با یک انتنال دومرحله
 ها به حلنۀ تحدیث امامیه انتنال یافته است. آن

 شناسی، تبارشناسی روایات، زن و شوهر، سجدۀ زن بر شوهر. نند سندی، بوم ها: کلیدواژه

                                                           
 Dr.mahdi.izadi@gmail.com دانشیار دانشگاه امام صادق)ع(/  *

  m.shirzad861@gmail.com  دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق)ع(، نویسندۀ مسئول/ **

 m.shirzad862@gmail.com / )ع(م قرآن و حدیث دانشگاه امام صادقدکتری علو دانشجوی ***

 یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه

 1395 ستانپاییز و زم م،دهشانز ۀشمار م،هشت سال

 ۷۴ـ51صفحه 



 1395پاییز و زمستان م، ، سال هشتم، شماره شانزدهپژوهیلنامه حدیثصفدو    55

 . طرح مسئله1
جهاان اسا م باا آن     مواجهۀ پس از بروز و ظهور تحوالت نوین در جهان غرب و سپس

جهانی جدید در جوامع مسلمان هساتی    گیری زیست اخیر، شاهد شکل ۀتحوالت در سد
 هاای گونااگون، ااراوان و ناوینی را وارد جهاان اسا م نماود         که به همراه خود پرسش

آشانایی آن باا   های نوپدید در جهاان اسا م کاه مح اول      یکی از این پرسش ،تردید بی
جایگااه زن در اسا م و   مدرن در جهان غرب است، پرساش از   تحوالت اجتماعی دورۀ

نسبت آن با مردان در محیط خانه و خانواده است  در این میان، وجود برخای از روایاات   
تر به زناان نسابت باه ماردان      جایگاهی پست ،در جوامع روایی اریقین که در نگاه بدوی

در منظر زنانِ مسلمان در ع ر جدیاد نیا     مسئلهنماید، موجب بغرنج شدن این  اعطا می
 است شده 

توجه زنان در ایرانِ اس می را به خود جلب نماوده   ،اخیر دهۀیکی از روایاتی که در 
لَو أمرتُ أحداً أن یَسجُدَ ألحاد   »های اراوانی را در اذهان آنان برانگیخته، روایت  و پرسش

اسات کاه در جواماع روایای متقادم امامیاه باه  شا          « ألمرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ ل َوجها
دهاد کاه ایان روایات      مروری بر اضای مجازی و صفحات اینترنتی نشان مای خورد   می

 طارز اکار پیشاوایان امامیاه درباارۀ      موجب تردید در طیفی از زنان کشورمان نسبت باه 
جایگاه زن در اس م شده است  مبتنی بر همین دغدغه، نگارندگان ایان ساطور خواهاان    

نقاد   اگر اه بحاث درباارۀ    تند  البتاه بررسی اعتبار این روایت از منظر سندی و متنی هس
توان متون آن را در ساه   شایان ذکر است که می ،گنجد متنی این روایت در این مجال نمی

سطح زبانی، ادبی و ارهنگی مورد تحلیل قرار داده و از این رهگذر، عدم اعتباار ماتن آن   
 را اثبات نمود 

ا  اارغ از نقد متنی این روایات  ،نگارندگان این نوشتار ق د دارند تا برای نخستین بار
با رویکردی انتقادی به تبارشناسیِ اسانید  ا نهند آن را به مجالی دیگر وامی که بحث دربارۀ

« تبارشناسای »گونه کاه از عناوان    این روایت در جوامع روایی متقدم امامیه بپردازند  همان
آن اسات کاه آیاا ایان      ،آید، پرسشی که در این نوشتار در پی پاسخ بدان هستی  نی  برمی

معتبار و برآماده از    م امامیه وجود دارد، روایتی اصایل و روایت که در جوامع روایی متقد
شود تا از خ ل بررسای تباار ایان     حلقات تحدیث امامی است؟! در این نوشتار سعی می
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گیری آن شناسایی شده و امکاان یاا عادم امکاان تالثر حلقاات        روایت، مهد اصلی شکل
پاس از   میه از دیگر حلقات تحدیث اِرَق اس می به بحث گذاشته شود  قطعااً تحدیث اما

توان به اصالت یا عادم اصاالت ایان روایات در جواماع       می ،سامان دادن به این پژوهش
 روایی متقدم امامیه حک  نمود 

 . بازتاب روایت در جوامع روایی متقدم امامیه2
با اندکی تفااوت  « ألمرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ ل َوجهالَو أمرتُ أحداً أن یَسجُدَ ألحد  »روایت 

خورد  با امعاان نظار نسابت باه      در واژگان، در پنج جامع روایی متقدم امامیه به  ش  می
تاوان پانج    مای  ،سبب صدور این روایت از یک سوی و توجه به اسانید آن از سوی دیگر

تقسی  نمود که توضایح آن از  به دو و سه دسته  ،موجود از این روایت را به ترتیب ۀنسخ
 گذرد  نظر می

ان این روایت تو ق(، اولین مدوَّن حدیثی امامیه است که می092د  )صفار ب ائر الدرجات
( شایان ذکر است که حساین  150 و 154ص، 4ق، ج4121 )صفار، درا در آن مشاهده کر
یت را باا  نی  همسو با صفار، این روا االخت اصق( و مؤلف 111د  )بن حمدان خ یبی

، ق4149خ ایبی،   )اناد  نقل کارده  الهدایة الکبری و االخت اصسبب صدور مشابهی در 
باا پرداختای    ،( در این ساه مادوَّن حادیثی   092ق، ص4141/ االخت اص، 55 و 51ص

هماراه باا    اعجازی از سبب صدور این روایات ماواجهی  کاه طای آن، روزی پیاامبر     
ن دیاک شاده و کناار     شتری به حضارت اصحاب خود در جایی نشسته بودند  ناگاه 

آیا این شاتر بار شاما    »پرسید:  یکی از اصحاب از پیامبر ،ایشان نشست  در این لحظه
«  سجده کرده است؟ اگر  نین باشد، ما نسبت به او بارای ساجده باه شاما سا اوارتری      

خیر! شما بایستی تنها بارای خادای متعاال ساجده     »حضرت نی  در پاسخ به او ارمودند: 
لَو أمرتُ أحاداً أن یَساجُدَ ألحاد  ألمارتُ المارأةَ أن تَساجُدَ       »و سپس ادامه دادند: «! کنید

نیا    گفتنی است که این روایت بعدها در آن دسته از جوامع روایی متلخر امامیه«  ل َوجها
را داشاتند، ماورد توجاه     که ق د گردآوری کرامات و معج ات حضرات مع ومین

/ 11 و 19، ص4، ج]الاف  ق4129این روایات، ر ک: راوندی،  مشاهدۀ )برای قرار گرات
 (92 و 92، ص4ق، ج4129مازندرانی،  شهرآشوب/ ابن 082، ص]ب ق4129، همو

دهد کاه ساند ماذکور در     دقت بر اسانید این روایت در این مدوَّنات حدیثی نشان می
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بن کثیر  منعبدالرحیعنی حسن بن موسی الخشاب عن علی بن حسان عن  ،االخت اص
 ،ب اائر الادرجات  یااته از سند ماذکور در    ی ی ج  یک سند ترمی  ،عن أبی عبداهلل

، نیست؛ زیارا  بن کثیر عن أبی عبداهلل عبدالرحمنیعنی احمد بن موسی الخشاب عن 
ضبط شده، نام ایان راوی  « احمد بن موسی الخشاب»، نام ب ائراگر ه در آغاز سند  اوالً

ضبط گردیاده اسات  گفتنای    « حسن بن موسی الخشاب»به صورت  االخت اصدر سند 
یاک از کتاب رجاال متقادم      در های  « احمد بن موسی الخشاب»است که اگر ه نامی از 

شاده   های شاناخته  از  هره الخشاب حسن بن موسینیامده و درنتیجه مهمل است،  امامی
ش، 4121/ طوسای،  10ش، ص4125نجاشای،   )در حلقات تحدیث امامیاه باوده اسات   

( به این ترتیاب باه نظار    10ق، ص4144/ ع مه حلی، 402ق، ص4102، همو /198ص
ت حیفی رخ داده باشد  همچناین ساند ماذکور در     ،ب ائر الدرجاترسد که در سند  می

حسان بان موسای     احتمااالً کاه   ا ، مرسل است؛  راکه احمد بن موسی الخشااب ب ائر
ن بن کثیر نقل روایت کناد  ایان   ز عبدالرحمواسطه ا بی توانسته نمی ا  الخشاب بوده است

اسات،  « علی بان حساان  »میان این دو که  واسطۀ، االخت اصدر حالی است که در سند 
بایساتی   ،در پایاان  *رو هساتی    هبا سندی مت ل روبا  االخت اصذکر شده است؛ لذا در 

مشاابه   الهدایاة الکباری  خاطرنشان ساخت که اگر اه سابب صادورِ ماذکور در کتااب      
سند مذکور در آن، به کلی جدید باوده و   ،است االخت اصو  ب ائر الدرجاتهای  ابکت

 (55 و 51، صق4149خ یبی،  )هی  ارتباطی با سند کتب پیشین ندارد
 الکااای یعنی بخش ااروعِ   ،توان این روایت را در دو مدوَّن حدیثی معتبر همچنین می

د  گفتنای اسات   مشاهده کر ق(184)د  ابن بابویه من ال یحضره الفقیهق( و 109د  )کلینی
عیناً شبیه به یکدیگر بوده و با اسانید ساه کتااب پیشاین     ،که سند مذکور در این دو کتاب

، 1ق، ج4141/ ابان بابویاه،   528 و 522، ص5ق، ج4122کلینی،  )باشد متفاوت می کام ً
 ،( همچنین تالملی بار سابب صادور روایات در ایان دو جاامع روایای        119 و 118ص
پرداختای   ا برخ ف سه جامع روایی پیشین ا آن است که پرداخت این روایت ۀدهند اننش

های اعجازی ندارد؛  راکه مطابق با این نساخه از   کام ً انسانی بوده و به هی  وجه سویه
اناد   ها را دیده اند که گروهی از انسان عرضه داشته روایت، برخی از مسلمانان به پیامبر

نیا  در انتقااد از ایان عملکارد      کنناد  پیاامبر   ها سجده مای  از انسانکه بر برخی دیگر 
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 «دَ ل َوجها لَو أمرتُ أحداً أن یَسجُدَ ألحد  ألمرتُ المرأةَ أن تَسجُ»ارمودند: 
توان ایان روایات را از منظار سابب صادورِ آن باه دو دساته         تاکنون بیان شد که می

چناین از منظار توجاه باه اساانید      پرداخت انسانی و پرداخت اعجازی تقسای  نماود  هم  
توان در مجموع سه دسته سند را در این پنج جامع روایی متقدم از یکدیگر بازشناسای   می

روات ایان سلساله    شناسان متقدم درخ اوص  ، مروری کوتاه بر نظر رجالکرد  در ادامه
 اسانید خواهی  داشت 

و  ب اائر سند کتبِ بگذری ،  ب ائر الدرجاتاگر از وجود ارسال و ت حیف در سند 
ان اماامی وی را تضاعیف   شناسا  رجاال شود   بن کثیر خت  می عبدالرحمنبه  االخت اص

ق، 4144/ ع مااه حلاای، 015 و 011، صش4125نجاشاای،  )داننااد کاارده و جاعاال ماای
به عنوان واسطه میاان حسان    االخت اصکه در سند  ا همچنین علی بن حسان (019ص

شناساان   از ساوی رجاال   ا بن کثیر اا وده شاده اسات   عبدالرحمنبن موسی الخشاب و 
نجاشای،   )به شدت جرح شده و به اسااد در عقیاده ماته  گردیاده اسات      ،متقدم امامی

الهدایاة  ( اگر به سند مذکور در کتااب  011ق، ص4144/ ع مه حلی، 054ش، ص4125
حمادان  حساین بان    ا شناسان، صاحب کتاب یابی  که رجال نی  نظری بیفکنی ، می الکبری
/ 22ش، ص4125نجاشای،   )دانناد  را تضعیف کرده و او را ااساد العقیاده مای    ا خ یبی

حمادان بان    ا ( همچنین در کتب رجال، نامی از پادر وی 042ق، ص4144ع مه حلی، 
 باشد  که در این سند آمده، به  ش  نخورده و درنتیجه این شخ یت، مهمل می ا خ یب

کتااب   یاک از اساانید ماذکور در ساه     د اسانید، های  رویکرد رجالی در نق اگر ه بر پایۀ
 الکااای های  رسد که در نگاه بدوی، سند موجود در کتاب به نظر می ،ندپیشین معتبر نیست

یعنی حسن بن محبوب عن مالک بن عطیه عان سالیمان بان خالاد عان أبای        ا الفقیهو 
انی پژوها  حادیث   دقیقاً از همین روی است کاه  استنقص بوده و معتبر  بی ا عبداهلل

و محمدباقر مجلسی نی  در شروح خود بر ایان دو کتااب، ایان    مجلسی  ون محمدتقی 
/ ع مه مجلسای،  124، ص8ق، ج4122مجلسی اول،  )اند روایت را صحیح قلمداد نموده

 (102، ص02ق، ج4121
مان  و  الکاای ا ک م آنکه از میان پنج مدوَّن حدیثی متقدم امامی، تنها دو منبع خ صۀ

اناد    نقل کارده  ا و البته مشابه با یکدیگر ا این روایت را با سندی صحیحا ال یحضره الفقیه
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یگار حادیث امامیاه غیار معتبرناد       این در حالی است که اسانید مذکور در ساه مادوَّن د  
 در ایان دو کتااب از کتاب اربعاۀ     های خود را بر سند ماذکور  نتیجه از این پس، بحثدر

 امامیه متمرک  خواهی  نمود 
پرسش مهمی که در ادامه در پی یااتن پاسخ آن هستی ، تبارشناسی این روایت اسات   

آمده و در بادی امر روایتای   الفقیهو  الکاایبه بیان دیگر، آیا این روایت که در کتب معتبر 
ی اسات؟! آیاا   آید، حقیقتاً اصیل، معتبر و برآمده از حلقات تحدیث امام صحیح به نظر می

امکان تلثر حلقات تحدیث امامی از حلقات تحدیث دیگر اِرَق اس می وجاود دارد؟! باه   
آیا این امکان وجود دارد که این روایت از حلقات تحدیث دیگر اِرَق اسا می   ،بیان دیگر

به حلقات تحدیث امامی انتقال یااته باشد؟! بر ارض پاذیرش ایان انتقاال، ایان رویاداد      
ت پذیراته است؟! در ادامه پس از ماروری کوتااه بار آرای شاارحان امامیاه       گونه صور

نمایی  کاه در گاام    های اوق ت ش می این روایت، به منظور پاسخگویی به پرسش دربارۀ
نخست، این روایت را در جوامع روایی اِرَق اس می پیگیاری نماوده و پاس از بررسای     

به حلقات تحدیث امامی را باه  ها  آن امکان انتقالها، امکان یا عدم  دقیق منابع و اسانید آن
 قضاوت نشینی  

 روایت . آرای شارحان امامیه دربارۀ3
پای   الفقیاه و  الکااای بدو امر، به وجود این روایات در    ه بسا انتظار هر مخاطبی که در

آن باشد  شااید ایان توقاع ریشاه در      های بسیاری دربارۀ ت که شاهد شرحبرد آن اس می
آن را نیازمناد   ،نتیجهامروزین داشته باشد که در حتوای این حدیث برای مخاطبانغرابت م

 اور اولیاه، یاااتن    سازد  این در حالی است کاه بارخ ف ایان ت    به شرح و توضیح می
  ایان مطلاب را   این حدیث مقرون به توایق نیست دربارۀ الفقیهو  الکاایدیدگاه شارحان 

 یابی کرد:   توان در عوامل زیر ریشه می
ه به دلیل اعتبار اراوان میان عالمان امامی، مورد توجا  الکاایاگر ه کتاب شریف  اوالً

همواره از حیث توجه به بخش اروع، از ضعفی جدی رناج  شارحان بسیاری قرار گراته، 
اعتقاادی   به دلیل اشاتمال بار مباحاث متناوع     الکاایبرده است  در واقع بخش اصولِ  می

های متنوعی از علما همچون ایلسواان را نی  به خاود داشاته اسات      ظرایت جلب طیف
به شدت مورد توجاه   ،های اخ قی به دلیل اشتمال بر آموزه الکاایهمچنین بخش روضه 
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نیا    الکااای گراته از کتااب   های صورت توان در ترجمه قرار گراته است  همین امر را می
اناد  گفتنای اسات،     های اصول و روضاه بسانده کارده    بخش ۀرجمبازجست که تنها به ت

باه دلیال آنکاه    اناد،   برخی از عالمان شارح شاده  توسط  الفقیهو نی   الکاایاگر ه اروع 
 روایت مورد بحث متضمن حک  شرعی نبوده، مورد توجه آن شارحان قرار نگراته است  

ایساتی در ایان حقیقات    دلیل دیگرِ عدم شرح این روایات توساط شاارحان را ب    ثانیاً
شاارح   روایت، بستگی به اقتضاائات زماناۀ  شرح و تفسیر یک  مسئلۀبازجست که اساساً 

دارد  واقعیت آن است که موضوع جایگااه زن و مارد در خاانواده و نیا  گفتماان غالاب       
امری نوپدید است که المحاله شرح روایاتی همچون روایات   ،گرایانه در جهان معاصر زن

شاارحان اع اار   مسئلۀ سازد  این در حالی است که این مطلب،  ناگ یر میمورد بحث را 
 دیدند  های احتمالی نمی تفاه  سوء خود را در معرضها  آن پیشین نبوده و گویی

دهد که محمدتقی مجلسی تنها  ی نگارندگانِ این نوشتار نشان میوجو جستبا این حال، 
کاه حارف   « لو»ۀ او با تکیه بر واژ شارحی است که به شرح این روایت دست زده است 

ساجدۀ  بدان معناست کاه   امتناع است، به این مطلب اشاره دارد که سخن پیامبر اس م
غایت عبودیات اسات و درنتیجاه    « سجده»  راکهان بر شوهرانشان امری ممتنع است؛ زن

 عملی است که تنها اخت اص به خدای متعالی که شایسته پرستش است، دارد  وی پاس 
حقوق شاوهران بار زنانشاان پرداختاه و باا تشاکیل        از آن، به بیان  ندین روایت دربارۀ

صدد بیان این مطلب است که حق شوهر بر همسر بسیار زیاد بوده و  خانواده حدیث، در
مجلسای اول،   )روایت مورد بحث را نی  بایستی در همین راساتا ماورد تحلیال قارار داد    

خود بر این حادیث، باه ایان مطلاب      ی  در حاشیۀ( غفاری ن121ا124، ص8ق، ج4122
ج  برای خدا صحیح نبوده و روایت مورد بحث تنهاا خواهاان   « سجده»دهد که  توجه می

باوده   ا بار شاوهرش   ساجدۀ زن و ناه امار بار     ا مبالغه کامل در بیان حق زوج بر زوجاه 
 (119، ص1ق، ج4141 )غفاری، است

 ل سنت. بازتاب روایت در جوامع روایی متقدم اه4
لَاو أمارتُ أحاداً أن    »مروری بر جوامع روایی اِرَق اس می نشان از آن دارد کاه روایات   

در  ،با بسامد قابال م حظاه و  شامگیری   « یَسجُدَ ألحد  ألمرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ ل َوجها
که این روایت  خورد  این بسامد تا آن اندازه است مدوَّنات حدیثی اهل سنت به  ش  می
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جامع روایی متقدم  41سند متفاوت در  2مرتبه و با  00اول قرن  هارم،  پایان نیمۀتنها تا 
تاک ایان    ر گام نخسات، باه تاک   شود تا د اهل سنت نقل شده است  در ادامه ت ش می

اسانید اشاره کرده و سپس براساس کتب رجال متقدم اهل سنت، به واکاوی حاال روات  
شناسای از ایان سلساله     شود تا به یک گونه ت ش میآن اسانید بپردازی   در گام دوم نی  

 دست یازی  ها  آن اسانید مبتنی بر بوم
برای اولین بار در تاریخ جهان اسا م، در کتااب      « لَو أمرتُ أحدا»روایت  سند اول:

إسماعیل بن عبدالملک عن أبای  »ق( و با سند 454د  )محمد بن اسحاق السیر و المغازی
( همچناین ایان   059 و 058، ص5تاا، ج  بی ابن اسحاق، )ده استش ثبت «ال بیر عن جابر

ابان   م انف در  ا البته با اضااه شدن عبیداهلل بن موسی در آغااز آن  ا روایت با همین سند
( گفتنای اسات   024، ص0ق، ج4129ابن ابی شیبة،  )ده استنقل ش ق(015د  )أبی شیبة
را تضااعیف « عباادالملکإسااماعیل باان »ان متقاادم اهاال ساانت، شناساا رجااال ۀکااه هماا
/ عقیلای،  482، ص0ق، ج4024/ ابن ابی حاات  رازی،  42، ص4ق، ج4129نسائی، )کرده
ابان جاوزی،    )اناد  ( و وی را به دستکاری در روایات ماته  نماوده  85، ص4ق، ج4121
شناسان اهل سانت   رجال( آرای 029، ص4ق، ج4129/ جرجانی، 442، ص4ق، ج4122
برخی همچون ابن المدینی، یحیی بن معاین و نساائی وی    أبوال بیر متفاوت است  دربارۀ

را توثیق کرده و در مقابل، برخی  ون ابن عییناة، ابان جاریج و شاعبة وی را تضاعیف      
/ ابان جاوزی،   051، ص0ق، ج4125/ عجلی، 154، ص5ق، ج4195ابن حبان،  )اند کرده
 (212، ص0ق، ج4122/ باجی، 58، ص4ق، ج4121/ سیوطی، 422، ص1ق، ج4122

عفان عن حماد بن سلمة عن علای  »توان این روایت را با سند  همچنین می سند دوم:
کاه   ا در سه مدوَّن حدیثی متقادم اهال سانت   « بن زید عن سعید بن المسیب عن عائشة

 سانن ق( و 014د  )احمد بان حنبال   مسندق(، 015د  )ابن أبی شیبة م نفند از ا عبارت
/ احمد بن حنبل، 024، ص0ق، ج4129ابی شیبة، ابن  )دکرمشاهده  ا ق(021د  )ابن ماجة
گفتناای اساات کااه تمااامی   (595، ص4تااا، ج باای / اباان ماجااه،48، ص14ق، ج4102
رأی  ان اهل سنت در جرح و تضعیف علی بن زید بن جدعان با یکادیگر ها   شناس رجال
/ سایوطی،  012، ص1ق، ج4121/ عقیلای،  451، ص0ق، ج4125عجلای،   )ناد نظر و ه 
 (492و  495، ص5ق، ج4129/ جرجانی، 25ص، 4ق، ج4121
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ابن أبای شایبة و    م نفرا بار دیگر در    « لَو أمرتُ أحدا»توان روایت  می سند سوم:
یعنی وکیع عن األعمش عن أبی ظبیاان   ا احمد بن حنبل اما این بار با سندی جدید مسند

بان حنبال،    / احمد024، ص0ق، ج4129ابن ابی شیبة،  )دا مشاهده کر عن معاذ بن جبل
وجود انقطااع   اند، ی روات موجود در این سند، ثقه ند تمام( هر140، ص12ق، ج4102

 (002، ص5تا، ج بی ارنؤوط، )در این سند، آن را از حیّ  اعتبار خارج ساخته است
لَاو أمارتُ   »ق( نیا  روایات   122د )ق( و اباوبکر رویاانی  055د  )دارمی سند چهارم:

در جواماع روایای   « صالح بن حیان عن ابان بریادة عان أبیاه    »را با طریقِ مشابه «    أحدا
البتاه   (22، ص4ق، ج4142رویانی،  /122، ص4ق، ج4122دارمی،  )اند خویش نقل کرده

محمد بن ی ید ح امی و سپس حبان بن علی باه   تنی است که دارمی خود را با واسطۀگف
محمد بان   طۀنی با واسسازد  این در حالی است که ابوبکر رویا صالح بن حیان مت ل می

ان شناسا  رجاال  ن به صالح بن حیاان طریاق دارد  هماۀ   حُمَید و سپس تمی  بن عبدالمؤم
را تضعیف کرده و او را به عدم ضابط دقیاق روایاات    « صالح بن حیان»متقدم اهل سنت، 

/ ابن ابی حات  022، ص0ق، ج4121/ عقیلی، 52، ص4ق، ج4129نسائی، )اند دهکرمته  
ق، 4129/ جرجااانی، 18، ص0ق، ج4122/ اباان جااوزی،  198، ص1جق، 4024رازی، 

که وسائط دارمی به صالح  ا ( همچنین محمد بن ی ید ح امی و حبان بن علی51، ص1ج
نساائی،   )اناد  ان اهال سانت جارح شاده    شناسا  رجالبه شدت از سوی  ا بن حیان هستند

رازی، / ابان ابای حاات     422، ص1ق، ج4122/ ابن جاوزی،  95 و 15، ص4ق، ج4129
 (102، ص0ق، ج4129جرجانی،  /091، ص4ق، ج4121/ عقیلی، 022، ص1ق، ج4024
اباوبکر رویاانی    مساند که در سند مذکور در  ا محمد بن حُمَید شناسان دربارۀ رجالآرای 

گوناگون است  هر ند احمد بن حنبال و یحیای بان معاین وی را توثیاق       ا حضور دارد
ان همچون نسائی، جوزجانی و صالح بان محماد   شناس رجالدر مقابل، برخی از  ،اند کرده
اناد کاه حتای وی را مااهرترین دروغگاویی       ده، آنچنان در تضعیف او مبالغاه کار  اسدی
/ ابان ابای حاات     24، ص1ق، ج4121عقیلی،  )اند دانند که در طول عمر خویش دیده می

، 4ج ق،4121/ سیوطی، 51، ص1ق، ج4122/ ابن جوزی، 010، ص2ق، ج4024رازی، 
 (042ص

د  )دارمای  سانن در برخی از مدوَّنات حدیثی متقدم اهل سانت همچاون    سند پنجم:



 1395پاییز و زمستان م، ، سال هشتم، شماره شانزدهپژوهیلنامه حدیثصفدو    56

د  )ق( و اآلحاد و المثاانی ابان عمارو شایبانی    025د  )أبو داوود سجستانی سننق(، 055
إسحاق بان یوساف األزرق عان شاریک بان      »ق( شاهد ضبط این روایت از طریق 082

، 4ق، ج4122دارمای،   )هساتی  « بان ساعد   عبداهلل عن حُ َین عان الشاعبی عان قایس    
است  شایان ذکر (20، ص1ق، ج4144شیبانی،  /011، ص0تا، ج بی / سجستانی،122ص

باه   ،اسماعیل بن هاود  ۀو شیبانی با واسط ،عمرو بن عون که دارمی و سجستانی با واسطۀ
شاریک  »اسحاق بن یوسف طریق دارند  گفتنی است که اگر ه عجلی و احمد بن حنبل، 

ان اهل سانت همچاون دارقطنای،    شناس رجالدر مقابل، اکثر  اند، را توثیق کرده« عبداهلل بن
، 4ق، ج4125عجلای،  )اناد  یحیی بن سعید، أبوحات  رازی و أبو زرعة وی را جرح نموده

/ ابن 491، ص0ق، ج4121/ عقیلی، 122، ص1ق، ج4024/ ابن ابی حات  رازی، 151ص
(  همچنااین دارقطناای،  2، ص1ق، ج4129/ جرجااانی، 19، ص0ق، ج4122جااوزی، 

 (401، ص4ق، ج4122 )ابن جوزی، را نی  تضعیف کرده است« إسماعیل بن هود»
پربسامدترین طریق این روایت که در جوامع روایی متقدم اهل سانت باه    سند ششم:

أیوب السختیانی عن القاس  بن عوف الشیبانی عن عبداهلل بن أبی »خورد، طریق   ش  می
ترین مدوَّن حدیثی اهل سنت که این روایت را با هماین طریاق ذکار     متقدم است « أوای

( 124، ص44ق، ج4121معمر بان راشاد،    )ق( است451د  )نموده، جامع معمر بن راشد
شاهد رواج این طریاق در میاان حلقاات تحادیث اهال       ،های بعد پس از وی و در نسل

ق( باه ترتیاب باا    014)د  بال ق( و احمد بن حن044د  )سنت هستی   عبدالرزاق صنعانی
معمر بن راشد و اسماعیل بن علیّة به ایوب سختیانی طریق داشته و این روایت را  واسطۀ

ق، 4102احماد بان حنبال،    / 124، ص44ق، ج4121عبادالرزاق صانعانی،    )اند نقل کرده
ق( و هیاث  بان کلیاب    021د  )ق(، ابان ماجاه  058د  )احمد بان اارات   (415، ص10ج

باه ایاوب ساختیانی طریاق مت ال ارائاه        ،حماد بن زیاد  با واسطۀ نی ق( 115د  ) ا ی
 اا ی،   /595، ص4تاا، ج  بی / ابن ماجه،14، ص4ق، ج4141احمد بن ارات،  )دهند می

ق( از این حیث از 090د  )ب ّاز مسنددر این میان، سند مذکور در  (014، ص1ق، ج4142
 ا و نه ایوب سختیانی ا ادة بن دعامةقت ۀگفته متمای  است که وی با واسط دیگر اسانید پیش

گوناه کاه    همان (002، ص42م، ج4988،  )ب ّازبه قاس  بن عوف شیبانی سند مت ل دارد
، های گونااگون ایان ساند حضاور دارد     نسخه ای که در همۀ پیداست، شخ یت محوری
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ان متقدم اهال  شناس رجال ۀتوجه آن است که هم است  نکتۀ قابل« قاس  بن عوف شیبانی»
تردیااد  ، بااه روایااات وی بااا دیاادۀنتیجااهرا مضااطرب الحاادیث دانسااته و دراو  ،ساانت
 /441، ص2ق، ج4024/ ابان ابای حاات  رازی،    122، ص1ق، ج4121عقیلی،  )نگرند می

صادقة بان   »، با ّاز  مساند همچنین در سند مذکور در  (45، ص1ق، ج4122ابن جوزی، 
باه ساختی تضاعیف     ،ان اهل سنتسشنا رجالخورد  او نی  از سوی  به  ش  می« عبداهلل

 شده است  ابن حبان قائل است که وی روایات جعلی را به ثقات نسبت داده و از طریاق 
/ عقیلای،  51، ص0ق، ج4129نساائی،   )کارده اسات   به نقل آن روایاات اقادام مای   ها  آن

 (292، ص0ق، ج4122/ باجی، 022، ص0ق، ج4121
« محمد بن عمرو عن أبی سلمة عن أبی هریارة »این روایت با طریق مشابهِ  سند هفتم:

 ا ق090د  )با ّاز  مساند ق( و 029د  )ترماذی  سنن ا در دو مدوَّن حدیثی متقدم اهل سنت
البتاه   (112، ص41م، ج4988، با ّاز / 152، ص1ق، ج4195ترماذی،   )شاود  مشاهده می

اباراهی  بان    ۀبا واساط  زب ّاو  شمیل،حمود بن غی ن و سپس نضر بن م ترمذی با واسطۀ
ان شناسا  رجاال سعید الجوهری و سپس أبو أسامة به محمد بن عمرو طریق مت ل دارند  

گروهای وی را   ؛ زیارا در تقیی  حال محمد بن عمارو باا یکادیگر اخات ف نظار دارناد      
ن ( در ایا 012، ص4ق، ج4148درویاش،   )اناد  تضعیف و گروهی نی  وی را توثیق کرده

گفته است؛  راکه وی سند خاود را   متمای  از دو سند پیش یکی از اسانید مسند ب ّازمیان، 
به أبوسالمة   ا و نه محمد بن عمرو ا از طریق سلیمان بن داوود و سپس یحیی بن أبی کثیر

شناساان اهال سانت آنچناان      ( برخی از رجال049، ص45م، ج4988،  )ب ّازرسانده است
اند که در طول عمار خاویش،    اند که حتی ادعا کرده مودهرا تضعیف ن« سلیمان بن داوود»

بیان داشته کاه   ،اند  همچنین بخاری به صورت ویژه یک حدیث صحیح نی  از وی نشنیده
، 0ق، ج4121عقیلای،   )روایات سلیمان بن داوود از یحیی بن أبی کثیار از منااکیر اسات   

 (022، ص1ق، ج4129/ جرجانی، 442، ص1ق، ج4024/ ابن ابی حات  رازی، 402ص
لَاو أمارتُ أحاداً أن    »توان دریاات که اگر اه روایات    های اوق می با مروری بر داده

ای در مادوَّنات   باا بساامد قابال م حظاه    « یَسجُدَ ألحد  ألمرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ ل َوجهاا 
شناختی، هیچگاه این روایات   ، بر پایۀ اط عات رجالحدیثی متقدم اهل سنت وجود دارد

ده است   ه بسا از همین روی باشاد کاه بخااری و مسال  نیا       صحیح نقل نش قبا طری
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گیاری   ت ش خواهد شد تا با کماک  ،اند  در ادامه متعرض این روایت در صحیحین نشده
 ،سلساله ساند   هفات شناسای از ایان    ان اهل سنت به یاک گوناه  شناس رجالهای  از داده

 دست یازی  ها  آن براساس بوم
 روایت در جوامع روایی متقدم اهل سنتشناسی  . بوم5

گاناه   هاای ایان اساانیدِ هفات     رسد که یادآوری  ند نکته پیش از شناسایی بوم به نظر می
 خالی از اایده نباشد:

اعا    ا حجااز  ، منطقۀ  ناگفته پیداست که به یک معنا، بوم اصلی تمامی روایات نبوی4
دارای تاریخچه و سرگذشات مشاترکی    است  اما اگر ه تمامی احادیث ا از مکه و مدینه
دارای  ،حیاتِ خاویش ۀ کنند، در ادام آغاز خود را از بوم حجاز شروع می ۀهستند که نقط

های گوناگون همچاون کوااه، ب اره، ری،     های بسیاری با یکدیگر در تعلق به بوم تفاوت
داشاتن  روایات در تعلق  است که تمرک  بر ویژگی مشترک همۀ واضحپرهستند      مرو و

با عبور  ،شناسی روایات یاری رساند  در مقابل تواند پژوهشگر را در بوم به بوم حجاز نمی
هاای   از این ویژگی مشترک، عطف توجه به انتقال یک روایت از بوم حجاز به دیگر باوم 

سرگذشات یاک    ایت در بوم حجاز اسات کاه در مطالعاۀ   روایی و یا باقی ماندن یک رو
 شناسی آن حائ  اهمیت خواهد بود  بوم ،روایت و درنتیجه

همچناان در باوم حجااز بااقی        مبتنی بر آنچه گذشت، برخی از روایات نباوی 0
اند  آنچه شااهد بار ایان مدعاسات، وجاود       های حدیثی انتقال نیااته مانده و به دیگر بوم

ناد  ایان در   ی طبقات متعلق به بوم حجازبرخی روایات نبوی است که راویان آن در تمام
پس از پیدایی در بوم حجاز، از آن خاارج   الی است که برخی دیگر از روایات نبویح

اناد  در برخای از ماوارد، منشال ایان انتقاال را        های روایی انتقال یااته شده و به دیگر بوم
د که خود از بوم حجاز خاارج شاده و   جویی کر توان در برخی از صحابه و تابعینی پی می

اند  در برخای دیگار از    های جهان اس م کرده از حجاز به دیگر بوماقدام به انتقال روایت 
طالباان   ،ای پیگیری نمود که طای آن  های حدیثی توان منشل انتقال را در رحله موارد نی  می

حدیث از سرتاسر جهان اس م به حجاز سفر کرده و پاس از اساتماع روایاات نباوی از     
ته و به نقل روایات در دیاار خاود اقادام    صحابه و تابعین، به موطن اصلی خویش بازگش

 اند  نموده
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باومی شادن   ارا»حائ  اهمیت است که به دلیال   توجه به این نکته نی  ،  در این میان1
نباید به منظور شناخت بومِ یاک روایات باه     ،های آخر قرن دوم هجری در دهه« روایات

هاای حادیثیِ    توان در رحله را می مسئلهاین  ریشۀد  کرراویان طبقات پنج  به بعد توجه 
اع  از کوااه، ب اره، ری، مارو     ا های گوناگون جهان اس م خیل عظیمی از راویان به بوم

زمانی باه بعاد، انتقاال روایاات از یاک باوم باه         نتیجه از آن دورۀپیگیری نمود  در ا    و
باه ایان    (91 و 90، صش4188پااکتچی،   )های دیگر امری کام ً قابل انتظاار اسات   بوم

نبایاد   ،های راویانِ طبقات دوم، سوم و  هارم با راویان طبقات بعد ناهمگونی بوم ،ترتیب
 موجب سردرگمی در شناسایی بوم روایات شود 

هاای رجاال    گیاری از داده  گفته و با بهره شود تا بر مبنای نکاتِ پیش در ادامه سعی می
اً أن یَسجُدَ ألحاد  ألمارتُ المارأةَ أن    لَو أمرتُ أحد»شناسی از روایت  شناختی، به یک بوم

 دست یازی  « تَسجُدَ ل َوجها
ان متقدم اهل سنت، اولین و دومین سندی که در بخش شناس رجالمبتنی بر اط عات 

پیشین به بحث گذاشته شدند، به ترتیب متعلق به دو بوم مکاه و ب اره هساتند  اگر اه     
وساط راویاان ایان باوم نقال      تنهاا ت روایت نخست هیچگاه از بوم حجاز خارج نشده و 

صحابه و تابعین، توساط علای    ۀروایت دوم پس از حضور در بوم حجاز در طبقگردیده، 
جرجانی،  )ه استحجاز بوده، به بوم ب ره منتقل شدبن زید بن جدعان که خود از اهالی 

 (495، ص5ق، ج4129
باه کاوای باودن     ،توان باا قاطعیات   اط عات رجالی می بر پایۀاین در حالی است که 

اسانید سوم،  هارم، پنج  و شش  حک  نمود  البته گفتنی است که سند ساوم و  هاارم،   
در تماامی طبقاات، کاوای     روات ۀاسانیدی کام ً کوای هستند  این بدان معناست که هم

اند  در مقابل، اگر ه  هیچگاه این اسانید به خارج از بوم کواه انتقال نیااته ،نتیجهبوده و در
از طریاق   های رجالی، ایان روایات   بنابر داده ،سند پنج ، سندی متعلق به بوم کواه است

حدیثیِ شریک بن عبداهلل کوای به واسط، از بوم کواه به بوم واسط نی  انتقال یااتاه   رحلۀ
یعنای   ا ( همچنین شایان ذکر است که سند شش 111، ص2ق، ج4195ابن حبان،  )است

ربساامدترین  پکه  ا بن عوف الشیبانی عن عبداهلل بن أبی أوای أیوب السختیانی عن القاس 
بناابر   ؛ زیراطریقِ این روایت در جوامع روایی متقدم اهل سنت است، سندی کوای است
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اصاحابی باوده کاه از باوم      از زمارۀ « عبداهلل بن أبی أوای»م، ان متقدشناس رجالاط عات 
،  )همانواه رحل اقامت ااکنده بودحجاز هجرت کرده و همچون عبداهلل بن مسعود در ک

نکتۀ جالاب   (822، ص0ق، ج4122/ باجی، 04، ص0ق، ج4125/ عجلی، 000، ص1ج
جمله ابان ابای   از قاس  شیبانی آن است که وی بعد از سماع از مشایخ کواه توجه دربارۀ

ابان حباان،    )اوای، به ب ره مهاجرت کرده و روایات کواه را در آن بوم ترویج داده باود 
 (125، ص5ق، ج4195

نها شناخت دقیق باوم ساند هفات     ت«    لَو أمرتُ أحداً»روایت  گانۀ از میان اسانید هفت
های رجالی، با لغ ندگی اراوان در تعلق راویانِ این سلسله  بنابر داده ؛ زیراممکن استغیر

اط عاات   توان بر پایۀ ای که می تنها نتیجه ،سند به دو بوم ب ره و کواه مواجهی   بنابراین
و نه حجاز همچون ساند اول و   ا رجالی گرات آن است که این سند، متعلق به بوم عراق

 بوده است  ا    ها همچون ری، مرو و یا دیگر بوم
« لَو أمرتُ أحداً أن یَسجُدَ ألحد  ألمرتُ المارأةَ أن تَساجُدَ ل َوجهاا   »شناسی روایت  بوم
هاای حجااز و ب اره باه      تحادیث باوم  دهد که اگر ه این روایت در حلقاات   نشان می
این روایت در  رواج گستردۀده است، شاهد حدود و در قالب خبر واحد نقل شصورت م

حلقات تحدیث اهل سنت در بوم کواه هستی  که به دلیل بسامد باال در نقل آن، باه خبار   
 مشهور و مستفیض در این بوم بَدَل شده است 

 امامیه از حلقات تحدیث اهل سنتسنجی اثرپذیری حلقه تحدیث  . امکان6
تاکنون بیان شد که این روایت با سه طریق گوناگون در پنج جاامع روایای متقادم امامیاه     

یعنی حسان   ا الفقیهو  الکاایانعکاس یااته است که از آن میان، تنها سند مذکور در کتب 
 از ساوی  اا  بن محبوب عن مالک بن عطیة عن سلیمان بان خالاد عان أبای عباداهلل     

ت ش شد تا در گاام نخسات،    ،ان صحیح انگاشته شده است  از سوی دیگرپژوه حدیث
اسانید گوناگونِ این روایت در جوامع روایی متقدم اهل سنت گردآوری شده و سپس باه  

اقدام شد که بار  شناسی این روایت  تقیی  حال راویان پرداخته شود  در گام دوم نی  به بوم
در بوم کواه رواج و تداول داشته است   ،وایت بیش از همهکه این ر مبنای آن روشن شد

 ی  ای مکه و ب ره نی  مواجه اشیههمچنین با نقل این روایت در دو بوم ح
آن اسات کاه احتماال تلثیرپاذیری طریاق       ،گیرد پرسشی که اینک پیش روی قرار می
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تحدیث اهال سانت در ایان ساه باوم       حلقۀاز کدام ، الفقیهو  الکاایمذکور در دو کتاب 
بایست اقدام به  می ،بیشتر است؟ روشن است که به منظور پاسخگویی به این پرسش مه 

شناسان متقدم امامیاه در اختیاار قارار     شناسی این طریق نمود  بنابر اط عاتی که رجال بوم
برقای،   )اناد  دهدهند، تمامی رواتی که در این طریق حضور دارند، متعلق به بوم کواه بو می

( 429 و 12، صق4144/ ع مااه حلاای، 100ش، ص4125/ نجاشاای، 10ش، ص4110
بایست در حلقاات   را می الفقیهو  الکاایامکان تلثیرپذیریِ طریق مذکور در کتب  ،بنابراین

 د وجو کر جست ا ای ب ره و مکه های حاشیه و نه بوم ا تحدیث اهل سنت در بوم کواه
 پیوناد حلقاۀ  آن اسات کاه عامال     ،کناد  که خودنمایی مای تری  اکنون پرسش مه  ه 

، در خ اوص ایان   تحدیث امامیه در کواه با حلقات تحدیث اهال سانت در ایان باوم    
لی متقدم اهل سنت بهتارین  دوباره به منابع رجا ، مراجعۀتردید بی روایت  ه بوده است؟

 تحدیث است  کردن عامل پیوند میان این دو حلقۀپیدا  شیوه برای
آن است کاه اساانید   ۀ دهند ان متقدم اهل سنت نشانشناس رجالهای  ی دقیق دادهبررس

گوناگون این روایت، دارای یک ویژگی مشترک بسیار مه  و کلیدی هستند  در سه ساند  
شریک بان  »و  «علی بن حبان»، «اعمش»از  هار سندِ متعلق به بوم کواه، اارادی همچون 

، «کان ایاه تشای ع  »جالی اهل سنت، با عباراتی همچون حضور دارند که در منابع ر« عبداهلل
/ ابان  111 و 084، ص4ق، ج4125عجلای،   )اناد  همعرای شد« کان شیعیّاً»و « کان یتشیّع»

تاوان ایان    ( همچناین مای  491، ص0ق، ج4121/ عقیلای،  014، ص2ق، ج4195حبان، 
ان متقادم  شناسا  رجالد  نی  مشاهده کرای ب ره و مکه  های حاشیه ویژگی را در طرق بوم

در اساانید   ،را که باه ترتیاب  « عبیداهلل بن موسی»و « علی بن زید بن جدعان»اهل سنت، 
ق، 4195ابان حباان،    )اناد  ب ری و مکی این روایت وجود دارند، به تشیع منسوب نموده

/ 455، ص4ق، ج4121/ سااایوطی، 451و441، ص0ق، ج4125/ عجلااای، 450، ص2ج
 (901، ص0ق، ج4122باجی، 
ت شناسان اهل سان  پاسخ به این پرسش حائ  اهمیت است که مراد رجال ،گام بعددر 

شود که بادانی    وده میزمانی بر اهمیت این پرسش اا  از شیعه بودن این راویان  یست؟
یک از این راویان در سلسله اسانید روایاات امامیاه باه  شا  نخاورده و باه        که نام هی 

ای نشده است  شاایان ذکار اسات کاه      م امامیه اشارهدر کتب رجال متقدها  آن از یک هی 
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 ،شاود  اگر ه نام این راویان در جوامع روایی امامیه و همچنین کتب رجالی آن یاات نمی
و  را با بساامد قابال م حظاه و  شامگیری در جواماع روایای زیدیاه       ها  آن توان نام می

وارد، ر ک: جرجاانی  برخی از این ما  شاهدۀم  )برایدهمچنین کتب رجالی آن مشاهده کر
/ 012 و 484، 99 ، ص4ق، ج4142/ حااوثی، 551 و 421 ، ص4تااا، ج باای شااجری،
 و 584، 428 ، ص4ق، ج4195/ حاوثی،  192 و 122، 084، 92، ص4تاا، ج  بی هارونی،
( گفتنی است که این ااراد در کتب زیدیاه، باا عنااوینی    142، ص0تا، ج بی / مؤیدی،215

مااورد ماادح قاارار     و« حااد ثقااات محاادّثی ال یدیااةأ»، «أحااد أعاا م ال یدیااة» ااون 
 و 410، 411، ص4تا، ج بی / عباس الوجیه،4244 و 852، ص4تا، ج بی عجری، )اند گراته
000) 

قابال تالملی کاه     ۀمذهب در اسانید اهل سنت، نکتا  پس از اثبات وجود راویان زیدی
پیوند میان حلقه تحدیث امامیه با حلقات تحدیث اهل سنت در بوم ۀ تواند آشکارکنند می

اسات  بناابر اط عاات     الفقیاه و  الکااای در ساند  « سلیمان بن خالاد »کواه باشد، وجود 
ای از زندگی خود به مذهب زیدیاه گراییاده و پاس از     شناسان امامی، وی در برهه رجال

ش، 4121/ کشای،  10ش، ص4110برقای،   )به مذهب امامیه روی آورده اسات  ،استب ار
/ ع مااه 042 و 045، صش4121/ طوساای، 100ش، ص4125/ نجاشاای، 211، ص0ج

از  ،جالب توجه آن است که همچنین در کتب رجال زیدیاه  ۀ( نکت12ق، ص4144حلی، 
عبااس الوجیاه،    )وی به ب رگی یاد شده و بر زیدی بودن وی اصرار ورزیده شاده اسات  

دارند کاه  اه    تاریخی پرده از این حقیقت برمی ایه ( این گ ارش118، ص4ق، ج4149
بسا آنگاه که سلیمان بن خالد در حلقات تحدیث زیدیه حضاور داشاته، ایان روایات را     

این روایت در تفاسایر و جواماع روایای زیدیاه، ر ک:      است )برای مشاهدۀ استماع نموده
بااهلل،   / المن اور 419ق، ص4101/ احماد بان اباراهی ،    188ق، ص4142ارات کاوای،  

( و پااس از استب ااار و 180، ص2تااا، ج باای / احمااد باان یحیاای،521، ص0ق، ج4100
انتقال این روایت از حلقات تحادیث زیدیاه باه    ۀ ن دیکی به حلقات تحدیثِ امامیه، زمین

تواند این ارضیه را تقویت  ده باشد  آنچه میکر تحدیث امامیه در بوم کواه را اراه  ۀحلق
 ا ج  شایخ مفیاد  ه ب ا ان متقدم امامیهشناس رجالبن خالد از سوی  کند، عدم توثیق سلیمان

تمامی شواهد و مدارک حاکی از نقش مؤثر وی در انتقال ایان روایات از    ،نتیجه  دراست
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 است  تحدیث امامیه و انتساب آن به امام صادق ۀبه حلق ،حلقات تحدیث زیدیه
نیا  بایساتی بیاان     االرشااد ب در کتاا  توثیق سلیمان بن خالد توسط شیخ مفید دربارۀ
ای از  دارد کاه عاده   بیاان مای   حجت بر امامت اماام کااظ    وی برای اقامۀداشت که 

بن حجااج،   عبدالرحمنهمچون مفضل بن عمر، معاذ بن کثیر،  ا اصحاب امام صادق
شیوخ أصحاب أبای  »را ها  آن که او ا  ایض بن مختار، یعقوب السراج و سلیمان بن خالد

خوانَد، شاهد تن یص امامات   می« و خاصّته و بطانته و ثقاته الفقهاء ال الحین عبداهلل
( اگر ه در 042، ص0ق، ج4141مفید،  )اند از سوی پدر ب رگوارشان بوده امام کاظ 

آید کاه ایان عباارات در توثیاق سالیمان بان خالاد کاام ً          بادی امر این  نین به نظر می
تساامح وی نسابت باه مفااد آن      ۀدهند نشان ،عباراتاندک تلملی بر این  ،صراحت دارند

 است:
شناساان     توصیفات شیخ مفید نسبت به رجال نامبرده، با توصیفات دیگر رجاال 4

متقدم امامی، تناسب نداشته و حتی گاه ناسازگار است؛ زیرا اوالً مفضل بن عمر، ناه  
لکه باه شادت از   هایی که شیخ مفید به او نسبت داده نیست، ب تنها متّ ف به ویژگی
ش، 4125شناساان متقادم اماامی تضاعیف شاده است )نجاشای،        سوی دیگر رجاال 

و  548ش، ص 4110/ ابان داوود حلای،   82ش، ص4121/ ابن الغضاائری،  142ص
هاای واالیای را    ( ثانیاً اگر ه جناب مفید ویژگی058ق، ص4144/ ع مه حلی، 549

بدون اشاره به وثاقت او، صرااً باه   به معاذ بن کثیر نسبت داده، نه تنها برقی و طوسی
(، 122ش، ص4121/ طوسای،  12ش، ص4110اند)برقی،  کوای بودن وی اکتفا کرده

شناس متبحری  ون نجاشی اساساً از او نامی نبارده اسات  ثالثااً اگر اه      بلکه رجال
و یااران   جناب مفید، عبدالرحمن بن حجاج را از شایوخ اصاحاب اماام صاادق    

شناسان اماامی، وی در دورۀ امامات    های رجال کند، بنابر داده یخاص ایشان معرای م
مستب ار   ، کیسانی بوده و در دورۀ امامت امام رضاا امام صادق و امام کاظ 
رغا    شناسان متقدم اماامی علای   ( رابعاً: رجال018ش، ص4125شده است )نجاشی، 

ان واژگاانی  اون   قبول وثاقت دیگر رجالِ نامبرده در عبارت جناب مفید، تنها باا بیا  
اند  آیا صِرفِ ثقه بودن یک راوی، مناسبتی باا عبااراتی    ها عبور کرده از کنار آن« ثقة»

« و خاصّته و بطانته و ثقاتاه الفقهااء ال االحین    شیوخ أصحاب أبی عبداهلل» ون 
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رسد که شیخ مفید در بیان این عبارات، از خود تسامح  دارد؟! خ صه آنکه به نظر می
 ان داده است بسیاری نش

بینای وی      ه بسا عاملی که شیخ مفید را به بیان  نین عباراتی ساوق داده، خاوش  0
مبنای رجالی وی در این بااره مبنای    ،تر و به تعبیر دقیق نسبت به اصحاب امام صادق

است  برخای دیگار از عباارات شایخ مفیاد در      « اهو ثقة کلّ مَن صَحِبَ ال ادق»بر 
مان الثقاات علای     إنّ أصحابَ الحدیث قد جمعوا أسماءَ الرواةِ عنه»همچون  االرشاد

( نی  بیاانگر هماین دیادگاه    429، ص0ق، ج4141مفید، )«اخت اه  ای اآلراء و المقاالت
اهلل  کاه آیات   بینی تا بدان حاد اسات   است  این خوش نسبت به اصحاب امام صادق
، 4تاا، ج  بای  خویی،)اهل سنت دانسته است! «ۀعدالت صحاب» ۀخویی، آن را مشابه با نظری

 (52ص
به صورت تخ  ای در   االرشاداراموش کرد که به هر روی، کتاب  ، نباید  در پایان1
هاای آن باا    هنگاام تعاارض میاان داده    ،نتیجاه در عل  رجال نگاشته نشاده اسات    ۀحوز
 د های دیگر کتب رجالی متقدم، نباید استنتاجات رجالی آن را ترجیح دا داده

شناسی که در یاک اثار رجاالی اقادام باه       از توثیق شیخ مفید که بگذری ، اولین رجال
ع ماه   )اسات  ا شناسان متالخر  یکی از رجال ا توثیق سلیمان بن خالد نموده، ع مه حلی

های بعد، توثیاق او ماورد اساتقبال دیگار      (  پس از وی و در نسل12ق، ص4144حلی، 
اته و اکثر آنان به تبعیت از وی، سلیمان بن خالد را توثیق شناسان متلخر نی  قرار گر رجال
تاا،   بای  / اردبیلای، 054، ص8تا، ج بی / خویی،004ق، ص4145ع مه مجلسی،  )اند کرده
/ مازنادرانی،  491تا، ص بی / وحید بهبهانی،159، ص0ق، ج4148/ تفرشی، 128، ص4ج

بر حدسی باودن   ( آنچه409، ص1ق، ج4141/ نمازی شاهرودی، 194، ص1ق، ج4142
در توثیق متقادمین نادارد؛    توثیق او ریشه ، آن است که اوالًتوثیق ع مه حلی داللت دارد

برخ ف وی، سالیمان   ا ع ر ع مه حلی آشنای ه  شناس نام رجال ا ابن داوود حلی ثانیاً
( گفتنای اسات کاه    159ش، ص4110ابن داوود حلای،   )بن خالد را تضعیف کرده است

، 0ق، ج4100شاهید ثاانی،    )رأی هستند ز متلخرین نی  با ابن داوود حلی ه گروه اندکی ا
 (51، ص0ق، ج4142/ عاملی، 981ص

شخ یت سلیمان بن خالد، وجود روایاتی در جوامع روایی امامیاه   دربارۀپایانی  ۀنکت
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دهاد    با وی در زمان زیدی بودن او گا ارش مای   گوی امام صادقو است که از گفت
سالیمان بان    ،باه ساختی   شوی  که حضرت در این روایات، گاه با مواردی مواجه می

ق، 4122مشااهده، ر ک: کلینای،     )باریخالد و همفکران او را مورد انتقاد قرار داده است
نشاان  ( این روایات 054 و 052، 422، 459، ص8ج ،000، ص0ج ،014 و 045، ص4ج
دهند که سلیمان بن خالد ازجمله گروندگان به زیدیه بوده که همچنان ارتباط خاویش   می

حفظ کرده است   ه بسا همین ارتباطات موجباات استب اار وی را    را با امام صادق
 اراه  کرده باشند 

 گیری . نتیجه7
عی های نوظهور در جهان اس م که مح ول آشانایی باا تحاوالت اجتماا     یکی از پرسش

جهان غرب است، پرسش از جایگاه زنان در خاانواده اسات  اندیشامندان مسالمان نیا       
اند تا با بازخوانی منابع اس می، جایگاهی درخور برای زنان ترسی  نمایند  در  دهت ش کر

اناد، موجاب    این میان، برخی احادیث که جایگاهی پست به زنان نسابت باه ماردان داده   
لَو أمرتُ أحاداً أن یَساجُدَ ألحاد  ألمارتُ المارأةَ أن      »د  روایت ان های اراوانی شده  الش

یکی از همین روایات است که این نوشتار ت ش نموده تا باا تبارشناسای   « تَسجُدَ ل َوجها
د  به منظور تبارشناسای  ارزیابی کنآن، می ان اصالت و اعتبار آن در جوامع روایی امامیه را 

شناسایی و امکان تلثر حلقاات تحادیث امامیاه از     ،آنگیری  این روایت، مهد اصلی شکل
 دیگر اِرَق اس می به بحث گذارده شد 

دهد که این روایت در پنج جامع  وجو در منابع روایی متقدم امامیه نشان می جست
، از الفقیاه و  الکاایروایی متقدم امامیه ضبط شده که از آن میان، تنها سند مذکور در 

متلخر صحیح دانسته شده است  این در حالی است کاه بساامد   پژوهان  سوی حدیث
این روایت در مدوَّنات حدیثی اهل سنت تا بدان حد است که تنها تا پایان نیماۀ اول  

جامع روایی اهل سانت نقال شاده     41سند متفاوت در  2مرتبه و با  00قرن  هارم، 
 است 

آشاکار شاد کاه     شناسیِ این روایت در حلقات تحدیث اهال سانت   از خ ل بوم
های حجاز و ب ره به صورت محدود نقل گردیده، آنچناان   اگر ه این روایت در بوم

در بوم کواه رواج داشته که به خبری مشهور و مستفیض در آن بَدَل شده است  نکتۀ 
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نیا    الفقیاه و  الکااای شناسی ساند ماذکور در دو کتااب     قابل توجه آن است که بوم
بایست تلثیرپذیری حلقات تحادیث   دارد  درنتیجه، می حکایت از کوای بودن بوم آن

امامیه از حلقات تحدیث اهل سنت در خ وص این روایت را در بوم کواه پیگیاری  
 کرد 

بررسی دقیقِ اسانید این روایت در جوامع روایای اهال سانت حااکی از حضاور      
یان  هاست  این بدان معناسات کاه شااهد انتقاال ا     سرشناسان ارقه زیدیه در همۀ آن

روایت از حلقات تحدیث اهل سنت به حلقاات تحادیث زیدیاه هساتی   آنچاه بار       
است  الفقیهو  الکاایدر سند « سلیمان بن خالد»اا اید، وجود  اهمیت این حقیقت می

های رجالی، مدتی از عمر خاویش را زیادی باوده و ساپس باه امامیاه        که بنابر داده
که آنگاه که وی در حلقاات تحادیث   دهد  گراییده است  تمامی این شواهد نشان می

زیدیه حضور داشته، این روایت را استماع نموده و پس از گرویدن به امامیاه، زمیناۀ   
انتقال آن به حلقۀ تحدیث امامیه در بوم کواه را اراه  کرده است  آنچه این ساناریو  

ه شناساان متقادم امامیا    خالد توساط رجاال   بن   کند، عدم توثیق سلیمان را تقویت می
 است 

، روایتای اصایل، معتبار و برآماده از حلقاات      «   لَو أمرتُ أحداً»خ صه آنکه روایت 
تحدیث امامیه نیست  تبارشناسی این روایت بیانگر آن است که مهد اصالی آن، حلقاات   

ای،  در یک انتقال دومرحلاه تحدیث اهل سنت در بوم کواه بوده است  سپس این روایت 
ها و توسط سلیمان بن خالد به  آن یث زیدیه شده و با میانجیگریوارد حلقات تحد ابتدائاً
 تحدیث امامیه در کواه انتقال یااته است  حلقۀ

 

 نوشت: پی

ای از  خاویش کاه گ یاده    الب اائرِ مخت ر ست که حسن بن سلیمان حلی نی  در جالب توجه آن ا * نکتۀ

  اشااره کارده اسات    االخت ااص سعد بن عبداهلل اشعری قمی است، به سندی مشاابه باا    ب ائر الدرجات

 (81و  81ق، ص4104)حلی، 
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