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  چکیده
 پیـامبر  آنهـا،  بـا  برابـر  کـه  دارد وجـود  هایی گزارش و ها روایت سنت اهل تاریخی و حدیثی کتب برخی در

 داشـته  باز کار این از غیبی نداي یک براساس و شده ةالعور مکشوف و درآورده تن از امهج بعثت، از پیش $اکرم
یک دسته مربـوط بـه نوجـوانی پیـامبر و یـک       و $پیامبر کودکی به مربوط ها گزارش از این دو دسته. است شده

 موضـوع  ایـن  اهمیـت  وجـود  بـا . هسـتند  بررسی و نقد قابل متن و سند جهت اوست که از جوانی به مربوط دسته نیز
در نقد سندي، مشخص گردید کـه اسـناد روایـات    است.  نیافته سامان زمینه، این در مستقلی پژوهش گونه هیچ تاکنون

مرسل و ضعیف هستند و در نقد متنی نیز، روایات مورد بحـث بـا آیـات قـرآن،      پیش از بعثت $ناپوشیدگی پیامبر
روشـن   هـا بررسـی شـده و    خاستگاه این گـزارش  سنت و عقل ناسازگار است و دچار اضطراب نیز هست. در نهایت

  .اند ساخته $این روایات را بنی امیه براي تخریب چهره پیامبر گردید که
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  طرح مسئله .1

هایی وجود دارد که برابـر بـا   ها و گزارشدر برخی کتب حدیثی و تاریخی اهل سنت روایت
شده و بر اساس یک  ةامه از تن درآورده و مکشوف العورج پیش از بعثت، $اکرم ها، پیامبرآن

و  $ها مربوط به کـودکی پیـامبر   اي از گزارشنداي غیبی از این کار باز داشته شده است. پاره
برخی مربوط به بزرگسالی اوست. و چون برخی مؤلفـان اهـل سـنت ایـن روایـات را صـحیح       

  و سعی در جمع این روایات دارند. به عنوان نمونه: پی تحلیل آنها بر آمدهاند، در انگاشته
گمان برده بود، چون در دوران کودکی در حالـت   $پیامبر«نویسد:  عسقالنی میابن حجر 

انـد، لـذا زمـان بازسـازي کعبـه چـون حالـت         او را منع کردهعادي و بدون اضطرار برهنه شده، 
  کرد کـه در ایـن حالـت منعـی وجـود نـدارد       می ه شد و گماناضطرار وجود داشت دوباره برهن

طـور باشـد کـه حضـرت      گوید: ممکن است ایـن  می ). حلبی نیز1/401، فتح الباريحجر،  (ابن
متوجه نشده است که امر به پوشاندن عورت در دوران کودکی، امـر تحریمـی اسـت     $رسول

متوجه نهـی تحریمـی شـده اسـت.     بلکه جواز ترك را برداشت نموده است. و در دوران جوانی 
قرار دارد، توجیـه   $حلبی در ادامه برخی از روایاتی را که در مقابل روایات ناپوشیدگی پیامبر

نیز تالش خود را براي جمع بین روایـات نمـوده و احتمـال    » سهیلی). «1/231 (حلبی، کندمی
در سـن کـودکی و   داده است که این مسئله در دو نوبـت از زنـدگی وي رخ داده اسـت: یکـی     

  ).  1/209 دیگري زمان بازسازي کعبه در میان سالگیِ حضرت (سهیلی،
انـد: وقتـی رسـول     داده و گفتـه  توجیهـات پاسـخ  گرچه برخی مانند صالحی شامی به 

 صـالحی شـامی،  ( شـد  دوباره تکرار نمـی شد، دستور منع،  می از چیزي یکبار منع $خدا
که در همان روایتی که مربوط به دوران  ندندار اما ابن حجر، حلبی و سهیلی دقت ؛)2/150

دیگر پـس از آن عـورتش دیـده نشـد.      $است، آمده است که: پیامبر $کودکی پیامبر
روایـات   روایات دوران کودکی صحیح باشد و پذیرفته شود، دیگر مجالی به گریعنی اینکه ا

  ماند. دوران بزرگسالی حضرت نمی
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 کتب از برخی به و نشده محدود سنت اهل آثار به تنها $پیامبر اپوشیدگین روایات
 که است شده سبب امر همین و) 15/411  مجلسی،. نکـ ( است یافته نیزراه شیعیان متاخر
 $پیامبر عصر در حداقلی حجاب به معتقد که باشد کسانی دستاویز روایات گونه این

 روي انسان ترین پاك عنوان به $پیامبر وقتی که دارند موضوع این اثبات در سعی و هستند
 به هرگز روزگاران آن در شرعی حجاب که پذیرفت باید پس شده، ةالعور مکشوف زمین،
 نوشته» $پیامبر عصر در شرعی حجاب« کتاب که است؛ نبوده بعدي اعصار غلظت

 با خود کتاب مقدمه در ایشان. برشمرد نمونه عنوان به توان می را »ترکاشوند امیرحسین«
 $پیامبر براي را آن نبودن ناپسند و برهنگی پدیده دارد، سعی روایات ینهم به استناد
 از پس وي. نماید اثبات را حداقلی حجاب اثبات بر مبنی خود فرضیه تا دهد جلوه عادي
 و بود ها انسان ترین پاك درباره همگی باال شواهد« :گیرد می نتیجه چنین روایات این بیان
 جمله از و بعدي اعصار غلظت به هرگز روزگاران آن در شرعی حجاب که پذیرفت باید
 و شرمگاه پوشاندن روي بر شرع، درخواست اینکه تر مهم آن از و است نبوده کنونی عصر
  ).26 ترکاشوند،( »اندام دیگر هاي قسمت نه و بود متمرکز تنه پایین
اد و هـا واکـاوي گردیـده و اسـن    گـزارش  نماید که این روایـات و ضروري مینابراین ب

محتواي آنها بررسی و تحلیل شوند. با وجود اهمیت این موضوع تاکنون پـژوهش مسـتقلی   
در این زمینه، سامان نیافته است. از این رو، این نوشتار، براي تـدارك ایـن خـأل صـورت     

وضعیت این دسـته از   تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که -یافته و با روش توصیفی
 روایـات ناپوشـیدگی پیـامبر    ی و سندي چگونـه ربـوده و در نهایـت   روایات از جهات متن

  است؟  از چه جهاتی قابل نقد پیش از بعثت  $اکرم
  

  پیش از بعثت $ اکرم گونه شناسی روایات ناپوشیدگی پیامبر .2
پـیش   $اکـرم  ي حاکی از ناپوشیدگی پیامبرهاگزارش آوري روایات وبا تتبع و جمع

بندي کـرد: دسـته اول، هنگـام بـازي در     را به چهار دسته کلی تقسیمتوان آنها از بعثت، می
جدعان در کودکی؛ دسته سـوم، هنگـام   کودکی؛ دسته دوم، هنگام کمک به ساخت خانه ابن
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  اصالح چاه زمزم در نوجوانی؛ دسته چهارم، در زمان بازسازي کعبه در جوانی.
  

  روایات دسته اول: هنگام بازي در کودکی .2-1
را درکودکی و در  $دسته اول، دو روایت است که ماجراي ناپوشیدگی پیامبرروایات 

  .کندبا کودکان مکه بیان می $هنگام بازي پیامبر
در ذکر مـواردي   -نقل است  $از پیامبر« اسحاق چنین آمده است:الف) در سیره ابن

ی بودم کـه  که فرمود: من همراه کودکان -حفظ کرده است که خداوند او را (به صورت ویژه)
هـا را بـراي   هایی کـه آن هایمان را به خاطر (پر بودن از) سنگسال بودند و جامهبا من هم
اي محکـم زد و گفـت   بردیم بر دوشمان گذاشته بودیم. ناگاه شخصی مرا ضربهمان میبازي

  ).56(ابن اسحاق،  1»جامه (پر از سنگ) ات را محکم بگیر و بر خود بچسبان
از سرگذشـت خـود در    $خـدا رسـول  آورد:ذکر سند چنین مـی  ب) ابن هشام بدون

گونه حکایت کرده است: من در کودکی و زمان جاهلیت خود و نگهبانی خداوند از وي این
کردیم و همگـی برهنـه   ها حمل می هائی را براي بازي بچهقریش سنگ هاي میان پسر بچه
گـذاردیم و مـن هـم    روي آن مـی ها را زارمان را روي شانه گذارده و سنگآشده بودیم و 

کـنم   مانند آنها در رفت و آمد بودم که ناگهان شخصی با دست خود بر من زد که فکر نمـی 
زارم را گرفته و بر خود بسـتم  آزارت را ببند. و من آخیلی درد آورنده بود، و به من گفت: 

دوش خـود  زار خـود را بسـته و سـنگ را بـر     آهاي دیگر من بودم که و تنها از میان بچه
  ).1/183(ابن هشام،  2»کشیدم می

                                                                                                                                        
أنـه   $حدثنا أحمد نا یونس عن ابن إسحاق قال فحدثنی والدي إسحاق بن یسار عن من حدثه عـن رسـول اهللا    .1

ننقلها نلعـب   ةوجل إیاه انی لمع غلمان هم أسنانی قد جعلنا أزرنا على أعتاقنا لحجارقال فیما یذکر من حفظ اهللا عز
 .شدیدة ثم قال اشدد علیک ازاركلکمة منی الکم بها إذ لک

لقد رایتنـی فـی   «، فیما ذکر لی، یحدث عماکان اهللا یحفظه به فی صغره و امر جاهلیته انه قال: $و کان رسول اهللا  .2
تـه یحمـل علیـه    غلمان من قریش ننقل الحجاره لبعض ما یلعب الغلمان، کلنا قدتعري و اخذ ازاره و جعله علـی رقب 

الحجاره، فانی القبل معهم کذلک و ادبر اذ لکمنی الکم ما اراه لکمه وجیعه، ثم قال: شد علیک ازارك. قـال فاخذتـه   
 » فشددته علی، ثم جعلت احمل الحجارة علی رقبتی و ازاري علی من بین اصحابی
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  جدعان در کودکی دسته دوم: هنگام کمک به ساخت خانه ابن .2-2
را مربـوط بـه    $در این دسته فقط یک روایت نقل شده که قصه ناپوشـیدگی پیـامبر  

به همراه کودکان دیگر براي کمک به او سنگ $داند که پیامبرجدعان میساخت خانه ابن
رفـت،  اینکه دامنشـان بـاال مـی    هکردند و با توجه بدر آغوش خود حمل میها را و خشت

  .شدعورتشان دیده می
فرمـود:   $خـدا رسول کند: می ابن ابی الحدید به نقل از محمد بن حبیب چنین روایت

ساخت، و مـن بـا   اي در مکه میجدعان خانهیاد دارم که من پسري بودم هفت ساله که ابن
تـیم و بـراي سـاختمان مزبـور حمـل      ریخشت در دامان خـود مـی  پسران دیگر خاك و خ

کردیم، و به همین منظور من دامان خود را پر از خاك کردم و در نتیجه عورتم مکشوف  می
شد، سپس از باالي سر خود ندائی شنیدم که گفت: اي محمد دامنت را بینداز! من سـرم را  

ده بودم، و به همین جهت من دامنم را بلند کردم و چیزي ندیدم جز همان صدائی را که شنی
گونه نگه داشتم و نینداختم که ناگاه دیدم گویا انسانی است بر پشت من زد که مـن  به همان

به صورت به زمین افتادم، و آن شخص دامن جامه ام را باز کرد و مرا با آن پوشـانید و در  
ابوطالب رفته و دیگر باز  ها روي زمین ریخت، و من برخاسته و به خانه عمویمنتیجه خاك

  ).13/208(ابن ابی الحدید،  »1نگشتم و به چنین کاري دست نزدم
  

  دسته سوم: هنگام اصالح چاه زمزم در نوجوانی .2-3
 یک روایت در این دسته وجود دارد که براساس آن، هنگامی که ابوطالب عموي پیـامبر 

آورد  امه از تن درمیج سنگ،هنگام حمل  $کرد، پیامبرچاه زمزم را اصالح می $کرما
  پوشاند.شود و پس از به هوش آمدن دوباره خود را میکه دچار غش می

                                                                                                                                        
وقد بنى ابن جـدعان دارا لـه    أذکر وانا غالم ابن سبع سنین، $یب فی أمالیه قال: قال رسول اهللاروى محمد بن حب .1

، فمألت حجري ترابا فانکشفت عورتی، فسمعت نداء التراب والمدر فی حجورنا فننقله ، فجئت مع الغلمان نأخذبمکة
ه، من فوق رأسی یا محمد، ارخ إزارك، فجعلت ارفع رأسی فال أرى شیئا، اال انى اسمع الصوت، فتماسکت ولم أرخـ 

فکان انسانا ضربنی على ظهري، فخررت لوجهی، وانحل إزاري فسترنی، وسقط التراب إلى األرض، فقمـت إلـى دار   
  .أبى طالب عمى ولم أعد
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ابوطالـب چـاه زمـزم را    «: کـه  کندعباس با ذکر سند چنین نقل مینیشابوري از ابن حاکم
 کـرد و سـنگ  که در آن زمان نوجوان بود و به ابوطالب کمک مـی  $کرد و پیامبرتعمیر می

سـنگ   آثـار  زار و لنگ خود را درآورد و بر دوش گذاشت تا با آن جسمش را ازآ ،آورد می
الـب  هوش روي زمین افتادنـد. بـه ابوط  برهنه شدند و بی $پیامبر که در این حالحفظ کند 

هوش آمد ابوطالـب  هوش شده است. پس از آنکه بهیاب که بیگفته شد که پسر برادرت را در
گفت: فردي را با لباس سفید دیدم که به مـن گفـت:    $یامبراز او جریان و علت را پرسید. پ

دیدنـد و   $خود را بپوشان. ابن عباس گوید: این اولین نشانی از پیامبري بود که رسـول اهللا 
    .)1/200و حلبی،  4/179حاکم، (» 1از آن روز به بعد دیگر عورت ایشان دیده نشد

  
  دسته چهارم: در زمان بازسازي کعبه در جوانی .2-4

در کـار تجدیـد بنـاي کعبـه و آوردن مصـالح و       $خـدا بر طبق این دسته از روایات، رسول
مـورد هسـتند    چهارکه  - نمود. در این روایات کمک می کرد وسنگ و گچ با قریش همکاري می

کـه از آزارِ   کردند و براي اینگزارش شده است که مردم براي تجدید بنا اقدام به آوردن سنگ می - 
ي موجود بر اندامشان را از دور بدن جدا کـرده و آن را  هاي درشت بکاهند، تک جامهحمل سنگ

رفتنـد.  دادند و به صـورت کـامالً عریـان راه مـی    یعنی در زیر سنگ قرار می ،بر روي شانه و کتف
آورد، ولـی طـولی    نیز که هنوز به مقام رسـالت نرسـیده بـود جامـه از تـن درمـی       $اکرم پیامبر
  پوشاند.اي، دوباره خود را مییک نداي غیبی یا ممانعت فرشته کشد که با نمی

بـا   $رسول خـدا « کند:انصاري نقل می عبداهللا بن حنبل با ذکر سند از جابرالف) ابن
  زارش را بر کمر بسته بـود. عبـاس عمـوي آن   آبرد و قریش براي ساختمان کعبه سنگ می

                                                                                                                                        
حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو یحیى الحمانی عبد الحمید بن عبـد الـرحمن   . 1

عن ابن عباس رضی اهللا عنهما قال کان أبو طالب یعالج زمزم وکان النبی صـلى   مةعکرثنا النضر أبو عمر الخزاز عن 
وهو یومئذ غالم فاخذ النبی صلى اهللا علیه وآله إزاره فتعرى واتقى به الحجر فغشی  ةآله ممن ینقل الحجار اهللا علیه و

من غشیته سأله أبوطالب عـن غشـیته فقـال     $علیه فقیل ألبی طالب أدرك ابنک فقد غشی علیه فلما أفاق النبی 
 ةاتانی آت علیه ثیاب بیض فقال لی استتر فقال ابن عباس فکان ذلک أول ما رآه النبی صلى اهللا علیه وآله من النبـو 

 ان قیل له استتر فما رؤیت عورته من یومئذ.
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ات بگذاري تا ت را باز کنی و روي شانهزارآزاده! خوب است ت: اي برادرحضرت به او گف
اش گـذارد  زارش را باز کـرد و روي شـانه  آحضرت ات بشود. آن مانع آزار سنگ بر شانه

حضرت را برهنـه   ولی ناگهان دچار غشوه شد و به زمین افتاد، و از آن پس دیگر کسی آن
  ).1/268و مسلم،  1/256 و بخاري، 22/436حنبل، (ابن» 1ندید

زمـانی  « نماید:انصاري نقل میعبداهللانیشابوري با ذکر سندي دیگر از جابربن ب) مسلم
نمود. عبـاس  همراه عمویش عباس سنگ حمل می $اکرم شد پیامبرکه کعبه بازسازي می

ات بگذار. حضرت زارت را باز کن و روي شانهآبه او گفت: براي جلوگیري از آزار سنگ، 
افتاد و نگاهش را به آسمان دوخت. سپس ایستاد و گفـت:   چنین کرد اما بالفاصله به زمین

  ).1/268(مسلم،  2»لباسم! لباسم! سپس لباسش را پوشید
زمانی که خانه کعبـه تجدیـد   « نویسد:کرد سند می الطفیل با یادحنبل از ابیاحمدبن ج)
جـا  ها سـنگ جاب  نیز با آن $ها مشغول بودند و پیامبرشد مردم به جابجایی سنگبنا می
هایش نهاد. پس به وي ندا شد کـه عورتـت   گاه جامه از تن به درآورد و بر شانهکرد. آنمی

  ).39/213 (ابن حنبل، » 3انداخت و جامه را پوشیدرا پیامبر سنگ  سپسرا نمایان نکن. 
روایت شده  $گونه از عباس عموي پیامبراسحاق و البدایه والنهایه ایند) در سیره ابن

کرد مردان قریش دو نفر دو نفـر بـه حمـل و    که قریش خانه کعبه را بنا می هنگامی« است:
کردنـد. عبـاس   ها گچ و گل تهیه میبردند و زنها مشغول بودند، مردها سنگ مینقل سنگ

زارمان را باز آکردیم و ام بودم، و سنگها را با دوش خود حمل میگوید: من هم با برادرزاده
                                                                                                                                        

1. داقَ، ح ح نُ إِسا ب رِی کَ ا ز نَ ثَ دح ،حو ا ر نَ ثَ دارٍ،ح و بنُ دینَ رُ م ا ع نَ حدثُ: ثَ ابِرًا، ی ج ت ع م س "   ه یـ لَ ع ه لَّى اللـَّ ص ولَ اللَّه سنَّ ر أَ
ار ج ح مهع نْقُلُ م انَ ی لَّم کَ سالْکَعْبَـة  ةَو كارِإز لْـت لَ ح و ا ابنَ أَخی، لَ ی ،هم ع اسب ع الَ لَه الْ یه ِإزار، فَقَ لَ ع لَـى    ِ، و ع تَـه لْ ع ج فَ

ار ج ح ونَ الْ د ک ی ب ک نْ الَ:"ةِم یه "، قَ لَ ا ع ی غْشقَطَ مفَس ،هی ب ک نْ لَى م ع لَه ع ج لَّه، فَ ح ا فَ انً رْی مِ عو ی ک الْ ذَل دع ب یئا ر م  "، فَ
2. ا ع نَ ثَ دعٍ: ح افنُ رالَ اب ا. و قَ نَ رَ ب اقُ: أَخْ ح الَ إِس ابِرَ   (قَ جـ ع م سـ نَّه ؛ أَ ارٍ و بنُ دینَ رُ م ی عن رَ ب رَیجٍ. أَخْ نُ جا اب نَ رَ ب زاقِ) أَخْ بد الرَّ

نْ ی اس ب ع و لَّم س و هی لَ ع لَّى اللَّه ص بِی ب النَّ ه بۀُ ذَ ع کَ ت الْ ی ن ا ب م ولُ: لَ بد اللَّه یقُ نَ عالَب ارةً. فَقَ ج انِ ح لَ لَّى  قُ ص بِی لنَّ ل اس ب ع الْ
كارلْ ِإزع اج :لَّم س و هی لَ ع لَى  اللَّه ع  ک قاتع    ثُـم .اء م إِلَى السـ اه نَ ی ع ت ح م رضِ. و طَ رَّ  إِلَى الْأَ خَ علَ. فَ ارةِ . فَفَ ج ح ، منْ الْ

الَ  ام فَقَ یه ِإز» ِإزارِي، ِإزارِي«قَ لَ ع فَشَد.ه ار 
یل قَ .3 بِی الطُّفَ یمٍ، عنْ أَ ثَ انَ بنِ خُ م ثْ نِ عب اللَّه دب نْ عرٌ، ع م ع ا م نَ ثَ داِق، حز بد الرَّ ا ع نَ ثَ دح      اس ت کَـانَ النـَّ یـ ب ی الْ نـ ا ب مـ الَ: لَ

ار ج ح ونَ الْ لُ نْقُ ةیی لَّم سو هی لَ ع لَّى اللَّه ص بِی ف         َ، والنَّ کْشـ نُـودي: لَـا تَ ه، فَ قـات لَـى ع ع هضَـع و وب فَ عهم، فَأَخَـذَ الثـَّ نْقُلُ م
،ک رتَ و ع" لَّم سو هی لَ ع لَّى اللَّه ص هب و بِس ثَ رَ ولَ ج ح   ."فَأَلْقَى الْ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 25

https://pnmag.ir/article-1-1593-fa.html


 1401پاییز و زمستان  31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 70

شـدیم  شمان) گذارده بودیم و هر وقـت بـا مـردم مواجـه مـی     ها (روي دوسنگکرده و زیر
نیز پیش روي من بود کـه   $رفتم، محمدبستیم، در همین احوال که من میزارمان را میآ

ناگهان به صورت بر زمین افتاد، من دویدم و سنگم را بر زمین انداختم و او را دیدم که بـه  
زارش را برگرفت و گفـت:  آدم برخاست و کرد، من گفتم: تو را چه شده؟ دیآسمان نگاه می

من از اینکه برهنه راه بروم ممنوع شدم! عباس گوید: من این ماجرا را از مردم پنهان داشتم 
ریان  ). ابن اسحاق،2/287کثیر، و ابن 56اسحاق،  (ابن 1از ترس آنکه بگویند: دیوانه است!

البتـه سـندي بـراي آن ارائـه     دانـد،  مـی  $بازسازي کعبه را در سی و پنج سالگی پیامبر
  ).2/300کثیر، و ابن 84اسحاق، (ابن »دهد نمی

  
  نقد سندي روایات .3

هـا بـه   در نقد سندي روایات، سند و رجال روایات از جهت اتصال و عـدم اتصـال آن  
معصوم یا ضعف راوي بر پایه جرح و تعدیل موجود در کتب رجالی فریقین مورد ارزیـابی  

  گرفته است.
حدثنا أحمد نـا یـونس عـن    «روایت اول با چنین سندي نقل شده است:  اول، در دسته

کـه در  » $ابن إسحاق قال فحدثنی والدي إسحاق بن یسار عن من حدثه عن رسـول اهللا 
این سند راوي مستقیم از معصوم افتـاده اسـت، بنـابراین روایـت مرسـل و ضـعیف اسـت.        

سنت همچون مالک، دارقطنی، نسائی،  را بزرگان اهل» محمد بن إسحاق بن یسار«همچنین 
). 429-24/405(مـزي،   اندیحیی بن معین و دیگران تضعیف کرده و به تدلیس متهم نموده

) و عقیلی نیز در کتـاب  230(نسائی،  »المتروکین الضعفاء و«نسائی در کتاب  مضاف بر آن،

                                                                                                                                        
حـدثنی أبـی    عن ابـن عبـاس قـال    مةحدثنا أحمد قال نا یونس عن عمرو بن ثابت عن سماك بن حرب عن عکر. 1

کـان النسـاء    حین بنت قریش البیت فأفردت قریش رجلین رجلـین و  ةالعباس بن عبد المطلب قال کنا ننقل الحجار
 ةابن أخی فکنا نحمل على رقابنا وأزرنا تحـت الحجـار   فکنت أنقل أنا و ةکان الرجال ینقلون الحجار ینقلن الشید و

 قدامی لیس علیه شیء إذ خر محمد فانبطح فألقیـت حجـري و   $دمحم فإذا غشینا الناس ائتزرنا فبینا أنا أمشی و
نهانی أمشی عریانا فلبثت أکتمهـا النـاس    هو ینظر إلى السماء فوقه فقلت ما شأنک فقام فأخذ ازاره و جئت أسعى و

  .وجل نبوتهن یقولوا مجنون حتى أظهر اهللا عزأ فةمخا
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ست. به عـالوه او  ) نام وي را در میان روایان ضعیف آورده ا4/23 (عقیلی، خود» الضعفاء«
ابن ابى ( »لیس بحجه«)، 6/103، و ابن عدي 7/193 ابن ابى حاتم،( »کذاب«با توصیفات 

) 24/422 (مزي، »ضعیف«و » لیس بالقوي فی الحدیث«)، 4/28 و عقیلی، 7/192 حاتم،
  تضعیف شده است.

  .روایت دوم را نیز ابن هشام بدون ذکر سند نقل نموده که در ضعف آن تردیدي نیست
فقط یک روایت ذکر گردید که آن را ابن ابی الحدید بدون ذکر سـند،   نیزدر دسته دوم،  

از شخصی با نام محمدبن حبیب گزارش نموده است که با وجود تتبع فراوان، چنین حدیثی 
در هیچ یک از کتب تاریخی و روایی یافت نشد و فقط عالمه مجلسی در بحار االنـوار آن  

رسد او نیز از ابـن ابـی   ی) که به نظر م15/362 (مجلسی، نموده استرا به همان شکل نقل 
  توان به چنین روایتی تکیه نمود. الحدید نقل نموده است؛ بنابراین نمی

. ایـن روایـت از   دچار آفت ضـعف اسـت  یک روایت ذکر شد که آن هم  در دسته سوم،
سـال   15و یا  13 $عبداهللا بن عباس نقل شده است که وي در هنگام رحلت رسول اکرم

). براین اساس، در زمان تعمیر چاه زمزم، اصال به دنیا نیامده اسـت.  15/161 (مزي، داشت
نیـز  » بربـري  مةعبداهللا عکرابو«پس این روایت، به علت عدم حضور راوي پذیرفته نیست. 

توسط صحابه و تابعین و بزرگان عامه تضعیف شده و به دروغ که در سند این روایت است، 
ی متهم شده است. نقل است که رأي و نظر عکرمه مانند خـوارج بـوده اسـت. وي بـر     گوی

 پـروا  بـی  قـدر  آن خـود  اکاذیب اظهار در و است بسته مى دروغ عباس موالى خود نیز ابن
 را او عبـاس  ابـن  خود. است بوده خوارج ي جمله از نیز عباس د ابنکن می ادعا حتی که بوده
 او األنصاري سعید بن یحیى جبیرو سعیدبن سیرین، محمدبن ،عمر ابن. کند می معرفی خبیث

 یحیـی  از همچنین. دانستند نمی اعتماد قابل را او ذئب ابى ابن و مالک. اند خوانده گو دروغ را
 جـاي  بـه  احادیـث  در و داشت را خوش نمی مةانس، عکر ابن مالک که است نقل معین بن
 مضـطرب « را مـة عکـر  نیـز  حنبـل  احمـدبن . کرد می استفاده »رجل« واژه از وي، نام ذکر

أبـو عمـر   «). به عالوه در سـند روایـت مزبـور    299-20/277 همانجا،( داند می »الحدیث
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لـین  « قرار دارد که وي به شدت در کتـب رجـالی بـا الفـاظ    » الخزاز النضر بن عبدالرحمن
وك الحدیث، منکر الحدیث، ذاهب الحدیث، لیس بثقه، لیس بشـئ، ضـعیف الحـدیث و متـر    

). همچنـین در  6/109 و ابـن حجـر،   29/395 ،همانجـا ( تضعیف شده است» الحدیث و...
الکامل آمده است که نضربن عبدالرحمن از عکرمه از ابن عباس روایاتی دارد که غیـر از او  

). گرچـه در ادامـه حـدیث    5/329 (ابن عـدي،  با چنین سندي این روایات نقل نشده است
ا صحیح االسناد دانسته است اما هیثمی در مجمـع الزوائـد بـر    ر آنمزبور، حاکم نیشابوري 

 »رواه البزار وفیه النضر أبو عمـر وهـو متـروك   «نویسد: ضعف سند تاکید نموده و چنین می
  ).3/287 (هیثمی،

نقـل شـده اسـت. ایـن     » جابربن عبداهللا انصاري«روایت اول و دوم از در دسته چهارم، 
ه مورد پذیرش است اما بـا توجـه   روایت با توجه به اینکه به صحاب ی ختم شده، از نظر عام

به اینکه جابر هنگام بازسازي کعبه حضور نداشته اسـت، روایـت او مرسـل بـوده و مـورد      
(ابـن قتیبـه،    سـالگی بـوده اسـت    94و در  78پذیرش نیست. زیرا وفات جـابر در سـال   

عا در سال بازسازي مکـه  ساله خواهد بود و قط 3)، بنابراین وي در سال اول بعثت 1/307
» عبدالملک بن عبدالعزیز بن جـریج مکـی  «به دنیا نیامده بود. همچنین در سند روایت دوم 

 (مـزي،  مهم نبود حـدیث را از کجـا بگیـرد    که برایش در ورد وي آمده است قرار دارد که
). همچنین ابن حجر نام او را در کتاب طبقات المدلسـین ذکـر کـرده اسـت (ابـن      18/353
نویسد: او به بدترین شـکل تـدلیس    می ) و دارقطنی درباره وي41طبقات المدلسین،  ر،حج
  ).18/353 (مزي، دادکرد زیرا تدلیس را در آنچه که از مجروحین شنیده بود انجام میمی

» ابوالطفیـل عـامربن واثلـه   «روایت سوم نیز به صورت مرسل نقل شده زیـرا راوي آن  
حد زاد را درك کـرده   $سال آخر زندگانی پیامبر 8ه شد و تنها است که در سال جنگ اُ

است، بنابراین وي نمی تواند هنگام بازسازي کعبه حضور داشته باشد. پس روایـت او نیـز   
قرار دارد که به » تمیمی  معمر بن عبداهللا«مرسل خواهد بود. همچنین در سند روایت مزبور، 

 تضـعیف شـده اسـت (ذهبـی،    » دیثمنکـر الحـ  «آفت عدم حفظ، دچار بوده و بـا عنـوان   
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  سنت وجود دارد. ). به عالوه در مورد وي، اطالعات مختصري در کتب رجال اهل4/155
باشـد: شـرح    می روایت چهارم نیز به جهت حضور راویان ضعیف در سند، دچار ضعف

سماك بـن  «حال عکرمه در بررسی روایات دسته پیش گذشت و ضعف او مشخص گردید. 
مضـطرب  «یگر راوي ضعیف این روایت اسـت. احمـدبن حنبـل وي را    نیز د» حرب بکري

مـة  خواند. یعقوب بن شیبۀ گوید: به علی بن مدینی گفتم روایۀ سماك از عکر می »الحدیث

: مضطرب است. ابن المبارك نیز گوید: سماك در حدیث ضعیف اسـت.  چگونه است؟ گفت
 مضـطرب اسـت(مزي،   ةصـ خـا  مـة نیز در این رابطـه گویـد: روایـت وي از عکـر     ییعقوب
اسـت کـه وي بـا توصـیفات     » عمرو بن ثابـت «). راوي ضعیف دیگر این روایت 12/119
» لیس بثقۀ، وال مأمون، ال یکتب حدیثه، لیس بشئ، ضعیف الحـدیث و متـروك الحـدیث   «

  ).21/558 ،همانجا( تضعیف شده است
  

  نقد متنی روایات .4
الفت با آیات قرآن، مخالفت با سنت، مخالفت مخ - در ارزیابی متنی روایات، روایت را از جهت

  هاي جدي روبروست:با عقل و اضطراب روایات مورد بررسی و مداقه قرار دادیم که با آسیب
  

  مخالف با قرآن .4-1
آدم قَد أَنْزَلْنا علَیکُم لباساً یواري سـوآتکُم    یا بنی«خوانیم:  می سوره أعراف 26در آیه 
 ریشاً و التَّقْوىو باسذَّکَّرُونَ  لی ملَّهلَع اللَّه نْ آیاتم کرٌ ذلخَی کنـی ». ذل از تعبیر یا ب    م آد

شود که پوشش یک امر فطري است لذا خداوند با این تعبیـر سـخن    می در این آیه استفاده
ف این حکم برخال $گفته است و نه با یا ایها الذین آمنوا؛ حال چگونه ممکن است پیامبر

سوره احزاب، آن قدر شرم و  53فطري عمل کرده باشد؟. آن هم پیامبري که به تصریح آیه 
 و نشسـتند  و خـورده  غـذا  آنهـا . برونـد  بیرون اش خانه از خواهد حیا دارد که از مردم نمی

شان نیز  دهند بلکه روح لطیف می بیهوده به هدر را $پیامبر وقت تنها نه و کنند می صحبت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 25

https://pnmag.ir/article-1-1593-fa.html


 1401پاییز و زمستان  31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 74

است که همه رنج صحبت آنها را تحمل  پایبند اخالق و ادب قواعد به قدر آن اما زارندآ می
  .اش را ترك گویند خواهد که خانه کند و از ایشان نمی می

اتهامات مختلفی از قبیل مجنـون، کـاهن،    $این نکته نیز قابل تأمل است که به پیامبر
ز تن بـه در کـرده بـود حتمـا علیـه      در زمانی لباس ا $اند؛ اگر پیامبر شاعر و ساحر زده

، موضـع  $کردند تا در برابر دسـتورات حجـاب از جانـب پیـامبر     می استفاده $پیامبر
  شود. رشهاي تاریخی چنین سخنی دیده نمیکه در قرآن و حتی گزا مخالف بگیرند، در حالی

  
  مخالف با سنت  .4-2

  همان کتب نقل شده است:، مخالف روایات دیگري است که در $روایات ناپوشیدگی پیامبر
  

  $ الف) روایات عدم رؤیت عورت پیامبر
با گزارش یعقوبی از جریان بازسازي کعبه مخالف اسـت   $روایات ناپوشیدگی پیامبر

بدین صورت کـه:  اشاره شده است در جریان بازسازي کعبه  $پوشش پیامبربه و در آن 
کـه از کنـدن    $گـر رسـول خـدا   کردند م هاى خود را نهادند و برهنه کار مى آنان جامه«

(یعقـوبی،   1»ات را مکن! زد: جامه اى شنید که فریاد مى اش امتناع کرد و از فریادکننده جامه
قبل از بیـرون آوردن جامـه،    $شود که پیامبر می با دقت در این روایت مشخص). 2/19

ست، ولی به کرد سند نقل شده ا با اینکه این گزارش بدون یادنداي ممانعت را شنیده است. 
شود چرا که سند روایـات مزبـور    می هر صورت با آن روایات مخالف و سبب تردید درآنها

  نیز دچار اشکال بودند. و در ترجیح هر یک از آنها باید دالیل محکمی آورده شود.
 در حضـرت  آن. اسـت  تضـاد  در %امیرالمـؤمنین  روایـت  با روایات این آن، بر عالوه

 بـوده  خداوند خاص تربیت و عنایات مورد تولد زمان از پیامبر ینکها تشریح در البالغه نهج
 شـب  را اش فرشته ترین بزرگ خداوند شد، گرفته شیر از رسول که زمان آن از: «فرماید می
د  نیکـو  اخـالق  و خصـال  و هـا  بزرگـواري  راه بـه  را او تا ساخت او همنشین روز و ـرَ ب« 

                                                                                                                                        
 رسول اهللا فإنه أبى أن ینزع ثوبه فسمع صائحا یصیح: ال تنزع ثوبک. فوضعوا أزرهم یعملون عراة إال. 1
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  ).192 خطبه ،سیدرضی(
 گـاه  هـیچ : فرمـود  امـام  کـه  است نقل قینیفر کتب در %یرمومنانام از روایتی همچنین

 میـان  خداوند بار هر در که بار دو مگر دهم انجام را جاهلیت زمان رایج کارهاي نخواستم
 مشـغول  چوپـانی  به که جوانی در: فرمود. داد قرار حائلی دهم انجام خواستم میآنچه و من

 زدن دف بـه  اي عـده  و برپاسـت  روسـی ع مراسـم  کـه  دیـدم  و شدم مکه وارد شبی بودم،
 مـرا  خواب و شد کار این از مانع خداوند که کنم تماشا را مراسم این داشتم قصد مشغولندو
 حبان، ابن ؛4/245 نیشابوري، حاکم( شد تکرار برایم نیز دیگري شب در اتفاق این. گرفت

 تاکیـد  آن بودن صحیح به حدیث این نقل از پس نیشابوري حاکم). 8/75 امینی، ؛14/169
 کـه  دهـد  مـی  نشان خوبی به روایات این نتیجه در). 4/245 نیشابوري، حاکم( است نموده
 قبیحی عمل گونه هیچ دچار نبوت از پیش حتی الهی ویژه عنایات جهت به $خدا رسول
  .است نشده

کنـد کـه   همچنین روایاتی در کتب اهل سنت گزارش شده است که به صراحت بیان می
نقل شده است که  $در روایتی از رسول خدا: حضرت دیده نشده استرت آنگاه عوهیچ

هایی که پروردگارم نسبت به من انجام داده این است که احدي عورت مرا  فرمود: از کرامت
و المتقـی الهنـدي،    3/414و ابـن عسـاکر،    2/59،معجـم الصـغیر  ال(طبرانـی،   ندیده اسـت 

ــی،  454و  11/411 ــدا  )231و  88و  1/87و حلب ــول خ ــا رس ــه   $. گوی ــبت ب نس
ن انـد و چنـی   هایی که بعدها در مورد ایشان نقل شده است، دفـع دخـل مقـدر کـرده     روایت
  اند. هایی را از خود دور داشتهتهمت

 این مصونیت تا حدي بود که احمد بن حنبل از عایشـه چنـین نقلـی را گـزارش کـرده     
و ابـن   43/367(ابـن حنبـل،    »قـط سلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه و ةما رأیت عور: «ستا

). اگر این روایت از نظر متن و سند مورد خدشـه هـم باشـد، ولـی بـه هـر       1/522ماجه، 
شود زیرا گزارش کننـده هـر دو ابـن     می آنها صورت با آن روایات مخالف و سبب وهن در

  حنبل است.
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ت، و مـا  کان صلی اهللا و سلم یغتسل وراء الحجـرا «در روایتی از ابن عباس آمده است 
کرد، و  می چنان بود که در پشت حجره ها غسل $یعنی رسول خدا» راي احد عورته قط

). این روایـت را  6/450 ،فتح الباري ب(ابن حجر،  »حضرت را ندیدکسی هرگز عورت آن
). 11/71 ،معجم الکبیـر ال(طبرانی،  معجم الکبیر با ذکر سند نقل نموده استالطبرانی نیز در 
نویسـد: چگونـه ایـن حـدیث شـیخین (حـدیث        مـی  ر رابطه با این روایـت عالمه امینی د

کـه   توان با آنچه که از ابن عباس نقل شده است جمع کرد در حالی می ناپوشیدگی پیامبر) را
  ).9/289(امینی،  اند سند این روایت حسن استخود گفته

أوصـانی  «فرمود:  %همچنین روایتی دیگر از اهل سنت نقل شده است که حضرت علی
(ابـن   »النبی صلى اهللا علیه وآله الیغسله غیري ، فإنه ال یرى أحد عورتی إال طمست عیناه

). ایـن  7/244و بیهقی،  7/250و متقی هندي،  1/54، قاضی عیاض، 1/205شهر آشوب، 
دیـد  کسی آن را مـی  حضرت دیده نشد، و اگرحدیث به این معناست که هیچگاه عورت آن

آید این است که پس چـرا چشـمان کسـانی کـه     شد. سؤالی که پیش میچشمانش کور می
اند کور نشده است؟! اگر گفته شود که قبل از دیدن شـدن  را در این روایات دیده $پیامبر

گـوییم کـه در   را متنبه کـرد؛ در پاسـخ مـی    $، فرشته محافظ او پیامبر$عورت پیامبر
شده است از جملـه: عبـارت    $روایات تصریح به دیده شدن عورت پیامبربرخی از این 

مِ  فَما رئی بع«در روایت ابن عباس و نیز عبارت » فما رؤیت عورته من یومئذ« ـو ی لک الْ د ذَ
رْیانًا در روایت جابر.» ع  

  
  از کشف عورت $ ب) روایات نهی پیامبر

نـه تنهـا    $ش شـده اسـت کـه پیـامبر    در کتب اهل سنت گزار $روایاتی از پیامبر
انسـت.  د کار را براي کودکان نیز جایز نمـی کرد؛ بلکه این دیگران را از چنین کاري نهی می

مـرا در  «از قول محمد بن عیاض روایت کرده که: » مستدرك«چنانکه حاکم نیشابورى در 
بدنم پیدا اى بر تنم بود ولى قسمت پوشیدنى  بردند. پارچه $کودکى به خدمت رسول خدا
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فرمود: قسمت پوشیدنى بدنش را بپوشانید زیرا حرمـت قسـمت پوشـیدنى     $بود. پیامبر
بدن کودك مثل حرمت همان قسمت بدن مرد بزرگ اسـت. و خـدا بـه کسـى کـه قسـمت       

  ).3/257(حاکم،  »افکندپوشیدنى بدنش را بیرون انداخته باشد نظر نمى
بن مخرمه گوید: من سنگ بـزرگ   همچنین مسلم در صحیح خود آورده است که مسور

 آن حمـل  وقـت  در کـه  بودم بسته سبک زاريآ برکمرم و کشیدم و سنگینی را بر دوش می
را ببندم و همچنان برهنه رفتم تا سـنگ را   آن نتوانستم سنگ آن خاطر به و شد باز سنگ

مسـلم،  ( فرمود: برگرد ازارت را ببند و برهنه راه نرو $به جاي خود بردم، که رسول خدا
(طبرانـی،   ). الزم به ذکر است که مسور در زمان فتح مکه شش سـاله بـوده اسـت   1/268 

  ) و این گزارش مربوط به کودکی اوست.  20/6،معجم الکبیر
دارد که خود در سی و پـنج سـالگی   کودکان را از کاري باز می $چگونه رسول خدا

  مرتکب آن شده است؟!
  

  ن داده است:ج) روایتی که دستور به پوشاندن را
حتـی دسـتور بـه     $عالوه بر روایاتی که ذکر شد، روایـاتی وجـود دارد کـه پیـامبر    

چنین حساسیتی نسبت بـه پوشـش دارد چگونـه     $پوشاندن ران داده است. وقتی پیامبر
  ممکن است خود دچار چنین کار زشتی شده باشد. 

از کنـار معمـر    $پیامبر«احمدبن حنبل روایتى از قول محمد بن جحش ثبت کرده که 
شد گذشـت. بـه او فرمـود: اي    که در کنار مسجد سر پا نشسته و قسمتى از رانش دیده می

). 37/165 (ابـن حنبـل،   »1هاى پوشیدنى بدن استمعمر! رانت را بپوشان زیرا ران از محل
 کنـد  بخاري همین روایت را با اندکی تفاوت از ابن جحش در تاریخ کبیر خویش نقـل مـی  

  ).1/13(بخاري، 
                                                                                                                                        

1. شٍ، ع ح نِ جب دم ح لَى مو یرٍ م ث بِی کَ اء، عنْ أَ لَ ع رَةَ، عنِ الْ سی نُ مب ْفصا ح نَ ثَ دح ،می ا هشَ نَ ثَ دشٍ، خَـتَنِ   ح حـ نِ جب دم ح نْ م
ی لَ ع لَّى اللَّه ص بِی اشالنَّ ا کَ بِی تَ ح م جِد سم اء الْ نَ رٍ بِف م ع لَى م رَّ ع م لَّم سو هی لَ ع لَّى اللَّه ص بِی نَّ النَّ لَّم: أَ سو ه  ،ه ذ خـ رَف فَ ا عنْ طَ فً

:لَّم سو هی لَ ع لَّى اللَّه ص بِی الَ لَه النَّ ؛ فَإِنَّ الْفَ "فَقَ رُ م ع ا م ی ذَكخ رْ فَ م   .عَوْرَةخذَ خَ
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اى بر تن داشتم و رانم من پارچه«کند: نقل می $خداهمچنین جرهد اسلمى از رسول
از کنارم گذشت و فرمود: رانت را بپوشان، زیرا ران از اعضـاى   $عریان شده بود. پیامبر
گویـد:  ). ترمذى این روایت را نقل نمـوده و مـی  25/280حنبل،  (ابن »1پوشیدنى بدن است
نویسد: ابن حبـان ایـن   می» نیل االوطار«). شوکانى در 4/197ذي، (ترم حدیثى نیکو است

  ).2/50(شوکانی،  حدیث را صحیح دانسته است
نویسد: شریعتى کـه حضـرتش آورده و مکتـب    عالمه امینی در رابطه با این روایات می

هاى پنهان کردنى بدن شمرده و دستور پوشاندنش را و از محل» عورت«اش ران را اخالقى
  ).9/290(امینی،  قرار دارد؟ $است چطور در آن، روایات ناپوشیدگی پیامبر داده

  

  مخالف با عقل .4-3
داند که باید مـردم بـه او نگـاه کننـد و اعمـال و       را اسوه و الگو مى  $خداوند پیامبر

لَقَد «فرماید: گفتار او را سرمشق زندگى خویش قرار دهند و مانند او رفتار کنند چنانکه می
الزمه این سـخن ایـن اسـت کـه     ). «21 ،(االحزاب »ةٌ حَسَنَةرسولِ اللَّه أُسو  لَکُم فی کانَ
مرتکب هیچ خطایى نشود. زیرا در این صورت نقض غرض شده و بـا حکمـت    $پیامبر

 پیـامبران  اگـر  پذیرد فرد خطاکار بتواند الگو باشـد؟  می الهی ناسازگار خواهد بود. آیا عقل
باشند زیرا در ایـن   اسوه دیگران براي توانند نمی هرگز باشد، گفتارشان برخالف رفتارشان

 هماهنگی ها آن کردار و گفته بین و نموده عمل خود هاي گفته برخالف است صورت ممکن
 را کردار و گفتار بین هماهنگی عدم کریم، قرآن در خداوند که حالی در باشد؛ نداشته وجود
 الَّـذینَ  یأَیهـا « :فرمایـد  مـی  کـه  جا آن است، دانسته خود خشم سبب و شمرده بزرگ گناه

ـ  2 (الصـف،  »تَفْعلُون لَا ما تَقُولُواْ أَن اللَّه عند مقْتًا کبرُ. تَفْعلُونَ لَا ما تَقُولُونَ لم ءامنُواْ ). 3 ـ
 او عملکـرد  که کند انتخاب مردم هدایت براي را کسی خداوند که است ممکن چگونه حال
و إِنَّک «توان به کسی که خداوند در موردش فرموده است: ا مییآشود؟  خداوند خشم یهما

                                                                                                                                        
1 .نِ بم ح بد الرَّ نِ عۀَ بع ر نْ زع ،اد نَ و الزِّ ب نی أَ ثَ دالَ: ح انَ، قَ ی ید، عنْ سفْ ع نُ سى بی ح ا ی نَ ثَ دالَ: ح هد، قَ رْ ج ه دنْ جع ،ده رْ نِ ج

رْد ب لَی ع و لَّم سو هی لَ ع لَّى اللَّه ص ولُ اللَّه سرَّ ر الَ:ةٌم خذي قَ ت فَ کَشَفَ ر "، وقَد انْ و خْذَ ع  .ةغَطِّ فَإِنَّ الْفَ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 25

https://pnmag.ir/article-1-1593-fa.html


  79///  پیش از بعثت $اکرم  روایات ناپوشیدگی پیامبر ارزیابی

لىیم  لَعظچنین روایاتی را نسبت داد؟ آیا شرم و حیا پس از این وقـایع  4 ،(القلم» خُلُقٍ ع ،(
  و رسوائیها به یکباره در وجود پیامبر اکرم پیدا شده است؟

کننـد کـه   روایتی را از  ابو سعید خدرى نقل مـی  $برکنندگان ناپوشیدگی پیامگزارش
تر است و چون چیزى را ناخوشـایند داشـت در   در حجاب شرمگین ةاز دوشیز«گوید: می

)؛ آیا این 4/1809و مسلم،  9/251و بخاري،  18/217 (ابن حنبل، »خواندیماش مى چهره
ن به پیـامبرى کـه در حیـا    تواروایت با  روایات ناپوشیدگی ایشان در تضاد نیست؟ آیا می

گویند، چنین صفتی را نسبت داد؟ این روایات چگونه با شأن ایشان چنان است که خود می
  سازگار است؟  

تردیدي نیست که پیامبران از هر نوع عیب و نقص و خصوصیات و حرکاتی کـه سـبب   
 به را اگر مردمزی تا اعتماد مردم به آنان دچار خدشه نشود بودندشود، به دور  می تنفر مردم

 ایشـان گـوش   نواهی و اوامر به و گرفت نخواهند جدي را آنان هاي نکنند، گفته اعتماد آنها
تـوان پـذیرفت   آیـا مـی  لذا . اند بوده معصوم اشتباهی گونه هر از پیامبران داد؛ پس نخواهند
؟! سـتند دانمرتکب کاري شدند که حتی مشرکان نیز آن را قبیح و زشت مـی  $پیامبراکرم

  :که چنانکه روایتی در این زمینه نقل شده است
درغار بودیم یکـی از مشـرکان کـه بـه      $ابوبکر گوید: هنگامی که ما با رسول خدا«

تعقیب ما آمده بود، آمد و جامه خود را عقب زد و عورتش را باز کرد و نشسـت و شـروع   
را دیدنـد؟! رسـول   به بول کردن کرد. ابوبکر که ترسیده بود گفت: اي رسول خدا اینان مـا  

اگـر مـا را دیـده بـود عـورتش را      » لو رآنا لم یکشف عن فرجه«خدا در پاسخ او فرمود: 
ایـن روایـت نشـان از قبـیح بـودن       ).7/10 فتح الباري، حجر، ابن( !کرد؟ نمی باز گونه این
موضـوع، چگونـه ممکـن اسـت رسـول       این به توجه با. دارد مشرکان نزد در حتی کار این
  ه کاري بزند که حتی نزد مشرکان نیز زشت و قبیح است؟!دست ب $خدا

شـود بـدین    تمام مردم بر حجت تا باشد معصوم اشتباهی هرگونه از بایدپیشواي دینی 
 باشـد  کـرده  کوتاه را او عذر زبان باید مجازات کند را کسی بخواهد صورت که اگر خداوند
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بـه خـاطر ایـن اسـت کـه       ندادم، امانج را دستور فالن من اگر وچنین نباشد که بنده بگوید
 نشد تمام من بر حجت دلیل همین به نداد انجام بود، زمین روي در حجت او که پیامبر خدا

  نیست. الزم آن انجام که کردم فکر من و
  
  اضطراب روایات .4-4

  شود:  می اعتباري آنها متن این روایات با همدیگر اختالف دارد و همین اختالف سبب وهن و بی
اینکه این جریان در چه زمانی اتفاق افتاده، اختالف و تعارض وجـود دارد؛ برخـی   در 

اند، برخی در نوجـوانی و برخـی مربـوط بـه دوران      آن را در کودکی آن حضرت نقل کرده
  .$جوانی و قبل از بعثت پیامبر

عالوه بر آن، در اصل ماجرا نیز تناقض میان روایات مشهود است: در برخی آمـده کـه   
وسیله ابوطالب اتفاق افتاد، و برخی در ماجراي تجدید بنـاي  ه مان اصالح چاه زمزم بدر ز

کعبه بوده و برخی نیز در هنگام بازي و یا کمک به ساخت خانـه ابـن جـدعان. بـه سـبب      
برخی احتمال داده اند کـه ایـن مـاجرا     -همانطور که در مقدمه بیان شد -چنین اختالفاتی 

حضرت. و بـه دنبـال    ر کودکی و دیگري در سی و پنج سالگی آندوبار اتفاق افتاده یکی د
اند اما در این توجیهـات بـه قـراین متنـی      آن براي جمع این روایات، به توجیهاتی پرداخته

  اند که توضیح آن در مقدمه آمد. توجه ننموده
با چه کسی بود نیز تفاوت نقل وجـود   $مضاف بر موارد مذکور، در ذکر اینکه پیامبر

به اختیار خود به بـاال زدن لبـاس اقـدام نمـوده یـا بـه        $. همچنین در اینکه پیامبردارد
پیشنهاد کسی دیگر نیز اختالف وجود دارد. و نیز، چگونگی ممانعت فرشـته الهـی در ایـن    

هوشی شـده  دچار بی $جریانات به طور متفاوت نقل شده است. در برخی از آنها پیامبر
و در یک روایت دیگر که در برابـر ایـن    را شنیده است و در برخی فقط صداي یک منادي

  روایات قرار داشت، آمده بود که اصال پیامبر جامه از تن بیرون نکرده است!
  توان این روایات را با چنین اضطرابی پذیرفت؟! می چگونه
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  خاستگاه جعل روایات. 5
دث غم انگیزي رسد این روایات در عصر معاویه جعل شده است. یکی از حوا می نظر به

ریان حدیث سازي و جعل روایـت اسـت.   ج که در عصر اموي و به دستور معاویه رخ داد،
شود و تا حد یک  از شخصیت و ارزش خویش ساقط می $در اینگونه از احادیث، پیامبر

طور که پیش از این آمد که حتی مشرکان  آید. همان می تر انسان عادي، بلکه از آن هم پایین
اش را در سـی  روایات ناپوشیدگی $عوره شدن شرم داشتند اما براي پیامبراز مکشوف ال

  کنند. می و پنج سالگی نقل
: معاویـه از  که کند می ابن ابی الحدید از مدائنی درباره جعل حدیث در عصر معاویه نقل

هجري حکومت و خالفت داشت. مردمان دنیا پرسـت در ایـن    60هجري تا سال  40سال 
 کردنـد و بـر هـم سـبقت     ختن احادیث دروغین بـا یکـدیگر رقابـت مـی    مدت دراز در سا

هاي فراوان نشر گردید. فقهـا   جستند. بدین ترتیب احادیث جعلی بسیار پیدا شد و دروغ می
رفتند. کسـانی کـه   میرا و قاضیان و والیان هم گرفتار این مسئله شدند و همه باید این راه 

اکار و ضعیف االیمان بودند که به ظاهر خـود را اهـل   بیشتر از همه گرفتار بودند قاریان ری
اي داشته باشـند   ساختند تا نزد والیان بهره می دادند. اینان حدیث می عبادت و خشوع نشان

و به دستگاه قدرت، تقرب یابند و از اموال و امالك و منازل استفاده کننـد و بـدین منـوال    
غین به دست دینداران و کسانی که از دروغ ادامه یافت تا اینکه چنین اخبار و احادیث درو

دانستند  می پرهیز داشتند رسید. اینان به گمان صحت، احادیث مزبور را نقل کردند. اگر آنها
(ابن ابی الحدیـد،   ورزیدند نمودند و به آن اعتقاد نمی که دروغ است، هرگز آن را بازگو نمی

11/45-46.(  
کرد: اول اینکه قسم یاد کرده بـود  دنبال می معاویه در اجراي این سیاست چند هدف را

) و در این راه نهایـت کوشـش   5/130همانجا، ( را دفن کند $اسالم تا نام مقدس پیامبر
خود را انجام داد تا با تحریف احکام اسالمی به این هدف دست یابد. و دوم اینکه در نتیجه 

در  $واالي رسول خـدا  انتشار این روایات مجعول در مصادر و متون اسالمی، شخصیت
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آید و جـاي   تر می نظر معتقدان به صحت این گونه احادیث، از سطح یک انسان عادي پایین
مانـد. و   ایراد به زمامداران و خلفاي هواپرست و شهوترانی مانند یزید بن معاویه باقی نمـی 

، و شـعبة  بنة و عمرو بن عاص و مغیر ةدر این مسیر از راویان بد سابقه از جمله أبو هریر
) تا در برابر ثمنی بخس و ناچیز این روایـات را  4/63 همانجا،( بن زبیر استفاده نمود ةعرو

اسالم در کتب اهـل   $ایات به عنوان معرف شخصیت پیامبرجعل کنند. و متاسفانه این رو
و احکام و دستوراتش عرضـه شـد. سـید     $سنت آمد و به عنوان معرفی اسالم و پیامبر

گفتۀ برخـى از نویسـندگان معاصـر    ه بنا ب«نویسد:  می ر رابطه با این روایاتجعفر عاملی د
ـ   مبران ابعید نیست که این افسانۀ زشت، یعنى افسانۀ برهنه شدن و کشف عورت انبیـاء و پی

هاى تحریف شدة اهل کتاب در روایات اسالمى آمده و از آنها بدینجا سرایت  الهى، از کتاب
ن رنگ و آبى هم گرفته است، زیرا در کتاب اشعیاء آمـده اسـت   پردازا کرده و بوسیلۀ دروغ

مردم نشـان  ه رفت تا ب که وى سه سال تمام در میان مردم با پاى برهنه و بدن عریان راه مى
) آمده 21دهد که پادشاه آشور بدینگونه مصریان را به اسارت برد و در تکوین نهم قسمت (

 19اصـحاح   -اه برهنه شد و در صموئیل اولىکه نوح پیغمبر شراب نوشید و مست شد آنگ
نیز بیامد و جامـۀ خـود   » نایوت«آمده که صموئیل آمد و ادعاى نبوت کرد و  23/24فقرة 

را بیرون آورده و در پیش روى صموئیل قرار گرفت و هم چنان شب و روز برهنه در پیش 
ایـن روایـات    تـوان گفـت   مـی  ). پس با توجه به آنچه آمـد 2/174(عاملی،  »روى او بود

 کـه براسـاس آنهـا   برگرفته از روایاتی است که در کتب تحریف شده اهل کتاب وجود دارد 
  شده است.و نقل توسط بنی امیه ساخته  $براي تخریب چهره پیامبر

  
  نتایج مقاله

 $در کتب روایی، تاریخی و سیره چهار دسته روایت درمورد ناپوشـیدگی پیـامبراکرم   - 1
، هنگام بـازي در کـودکی؛ دسـته دوم، هنگـام کمـک بـه سـاخت خانـه         وجود دارد: دسته اول

 زمـان  در چهـارم،  دسته نوجوانی؛ در زمزم چاه اصالح هنگام سوم، دسته کودکی؛ در جدعان ابن
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  ؛ که همه آنها از جهت سند و محتوا مخدوش هستند.  جوانی در کعبه بازسازي
رد بررسـی قـرار گرفـت و    در نقد سندي، همه منابع و اسناد روایـات مـذکور مـو    -2

شخص گردید که همه آنها یا مرسل بوده و یا دچار ضعف راوي بوده و یا به هر دو آسیب م
  . بودنددچار 
مخالفت با آیات قرآن، مخالفت با  -در نقد متنی و محتوایی نیز، روایات را از جهت -3

 هاي که با آسیب سنت، مخالفت با عقل و اضطراب روایات مورد بررسی و مداقه قرار دادیم
  .بودند روبرو جدي
در نهایت روشن گردید که این روایات برگرفته از روایاتی است که در کتب تحریف  -4

س آنها معاویه این روایات را براي تخریـب  أشده اهل کتاب وجود دارد و  بنی امیه و در ر
به صـحت  را در نظر معتقدان  $اند تا شخصیت واالي رسول خداساخته $چهره پیامبر

تر آورند تا جاي ایـراد بـه زمامـداران و     گونه احادیث، از سطح یک انسان عادي پایین این
  خلفاي هواپرست و شهوترانی مانند یزید بن معاویه باقی نماند.
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