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Abstract 
The narration of “Ahmarain” is one of the narrations that has been narrated in 

Shiite and Ahl al-Sunnah hadith compilations albeit with some differences in 

expressions ascribing to the Holy Prophet (P). There was no comprehensive 

explanation found about the concept of narration among Shiite research. This article 

seeks to provide precise semantics of the Shiite narrations of this hadith by 

descriptive method and textual analysis and considering different narrations of the 

two major Islamic sects. It was possible that the great similarity of the narrations of 

the two sects would strengthen the unity of the two narrations, but the existence of 

some points shows that no convincing reason can be presented for the unification of 

the two narrations. However, paying attention to both narrations leads to the exact 

semantics of the Shiite narration of this hadith and the correct meaning of the 

narration is that “The destruction and downfall of the women of my ummah is due to 

two red things (in terms of preponderance [taghlib]): the gold and thin and body 

revealing clothes same as the destruction and of the men of my ummah is in leaving 

Divine and religious sciences and teachings as well as the accumulation of worldly 

assets that lead to sins” 
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  معناشناسیروایتاحمرینازمنظرفریقینمعناشناسیروایتاحمرینازمنظرفریقین

 مهر باقر ریاحی زاده حسن حسن فر محسن خوش

 چکیده
در جوامـع حـدیثی شـیعه و  نقل از پیـامبر اکـرم از زمرۀ روایاتی است که بـه« احمرین»روایت 

جـامع در هایی در عبارات، نقل شده است. در میان تحقیقات شـیعی سـخنی  تسنن، البته با تفاوت اهل
تبیین مفهوم روایت یافت نشد. این مقاله سعی کرده با روش توصیفی و تحلیلع متنـی و بـا در نظرگـرفتن 

رفت که  های مختلف در فریقین، معناشناسی دقیقی از نقلع شیعی این روایت ارائه دهد. احتمال می نقل
دهـد  د برخی نکـات، نشـان میبودن دو روایت را تقویت کند، اما وجو شباهت فراوان نقل فریقین، یکی

بودن دو نقل ارائه داد. اما با این حال، توجه به هـر دو نقـل منجـر بـه  توان دلیل متقنی برای یکی که نمی
هالکـت »گونه است کـه  شود و معنای صحیح روایت این معناشناسی دقیق نقلع شیعی از این روایت می

)از باب تغلیـب( اسـت یکـی طـال و دیگـری  دست خودشان در دو چیز قرمز و سقوط زنان امت من به
نما و هالکت مردان امت من در رهاکردن یادگیری علوم دینی و الهـی و همچنـین  های نازک و بدن لباس

 «.کردن اموال دنیا که موجب انجام گناهان بشود، است در جمع
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 مقدمه
« احمـرین»نقـل شـده، روایـت   یکی از روایاتی که در کتب روایی شیعی از جانب پیامبر اکرم

است. در این روایت دو شیء قرمزرنگ )مال و ترک علم( سبب هالکـت مـردان و دو شـیء قرمزرنـگ 
ده شده تنها طـال شود. اما با توجه به اینکه در میان اشیاء نامبر )طال و لباس نازک( سبب نابودی زنان می

با رنگ قرمز نسبتًا مشابهتی دارد، معناشناسی روایت بسیار اهمیت دارد تا مراد از احمر در وصف مـال، 
ترک علم و لباس نازک معلوم شود. از آنجایی که در منابع روایی موجود، شرح مناسبی برای این روایـت 

تسـنن نیـز موجـود اسـت، ضـرورت  اهلهای مشابهی از این روایـت در کتـب  ذکر نشده، با اینکه نقل
شده در فریقین، سعی در معناشناسی این روایت صورت گیرد؛  کند که با توجه به روایات نقل ایجاب می

به همین جهت، در این مقاله نسبت به معناشناسی این روایـت تحقیـق صـورت خواهـد گرفـت. مـتن 
نسا؟ أىت  ف  األحمرین ال سم و الثیاب  ک  سالقال النب »گونه است:   روایت در منابع شیعی بدین

(. 0/7تـا،  فـراس، مجموعـه ورام، بی ابی )ابن« العلعم و جمع  المعال کرجال أىت  ف  تر کالرقاق و سال
شود این هست که دو چیز قرمزرنگ باعث هالکـت زنـان امـت  مفهومی که در ابتدا، به ذهن متبادر می

نازک و از طر  دیگـر دو چیـز نیـز باعـث هالکـت شود که یکی طالست و دیگری لباس  می پیامبر
آمـوزی اسـت. پرسـش  کردن مال و دیگـری تـرک علم شود که یکی جمع می مردان امت رسول اکرم

تر اینکه چرا به طال و لباس نازک، احمر اطالق شده است؟ و مقصود از اینکه طـال و لبـاس نـازک  دقیق
 به دیگر روایت احمرین کدام است؟های مشا باعث هالکت زنان امت است، چیست؟ و نقل

کیـد بـر روایـات مشـابه در متـون شـیعی و سـنی ارائـه « احمرین»در این نوشتار معناشناسی  بـا تأ
 شود. گردد. قبل از ورود به بررسی محتوایی و مفهومی، اعتبار روایت بررسی می می

سنتدرمنابعشیعهواهل«احمرین»بررسیروایت
ن معنای ثبوتی آن از مبـاحثی اسـت کـه قبـل از تحلیـل مفهـومی، بـه آن اثبات صدور روایت و بیا

فراس، مجموعـه  ابی )ابن« مجموعه ورام»در منابع شیعی در کتاب « احمرین»شود. روایت  پرداخته می
)دیلمـی، ارشـاد « ارشـاد القلـوب»شده در قرن ششم و هفـتم و نیـز در کتـاب  ( نوشته0/7تا،  ورام، بی
( در قرن هشتم به گون  مرسل نقل شده که ایـن روایـت بنـا بـر مبنـای رجالیـان 0/087: 0001القلوب، 

متأخر، ضعیف است. همچنین روایاتی مشابه یا نزدیک به این روایت در منابع دیگر شیعی نقل شده که 
تی تسنن، همانند متن شیعی، وجود ندارد؛ اما روایـا ها نیز اشاره خواهد شد. در منابع اهل در مقاله به آن
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 نقل شده است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  ماکرشبیه به آن از پیامبر 

 بررسی روایات شیعی .1

ثبت شده که سند آن صحیح بوده  نقل از پیامبر اکرم به در کتاب الکافی روایتی از امام صادق
ای در فهـم معـانی   نگرانهتواند نقش روش و از جهت اعتبار سندی معتبر است. این روایت از جهاتی می

 روایت احمرین داشته باشد. 
ْوَفِل  َ ِن السَّ » ِبیِه َ ِن النَّ

َ
ِب  کَ ِل  ْبُن ِإْبَراِسیَم َ ْن أ

َ
  َىْن الله  َقاَل  َقاَل رسول  ب:الله   وِن  َ ْن أ

 
َ
َتُه أ

َ
َطاَع اْىَرأ

َ
اِر ِقیَ  َو َىا تِ کأ ُه َ َل  َوْجِهِه ِف  النَّ ُه اللَّ اَىعاِت َو  کلْ بَّ َساَب ِإَل  اْلَممَّ اَ ُة َقاَل َتْطُلُم ِىْنُه ال َّ الطَّ

َقاق یاَب الرِّ یاَحاِت َو الثِّ  (.0/003: 0760)کلینی، الکافی، «  اْلُعُرَساِت َو اْلِعیَ:اِت َو النِّ
نقـل  . در هـر دو روایـت از پیـامبر0اند از:  وجه شباهت این روایت با روایت موردبحث عبارت

. در هـر دو روایـت، دو کـار مطـرح اسـت یکـی پوشـیدن 1هاست؛  ده و دربارۀ زنان و کار مذموم آنش
و در دیگـری « ذهـاب»اسـت؛ البتـه در یکـی واژۀ « ذهب»های نازک و دیگری کاری که از ریش   لباس

 کار رفته است. به« ذهب»
در کند؛ به این صورت که بودن این دو روایت به ذهن تبا شود فرضی  یکی ها باعث می همین شباهت

روایت الکافی، همان روایت احمرین بوده که خالصه و یا نقل به معنا شده، با این تفاوت کـه بـا تبـدیل 
 ، تصحیفی نیز در روایت رخ داده است.«ذهب»به « ذهاب»لفظ 

به هر حال آنچه فارغ از صحت سند روایت باید مورد بررسی قرار گیرد، معنای ثبوتی روایت اسـت 
 شود. که در ادامه به آن پرداخته می

شود تا هم ارتباط این روایت با دیگـر روایـات  در این بخش، روایت مزبور با دقت بیشتر بررسی می
 تر گردد. باشد واضح که موضوع این تحقیق می« احمرین»نمایان گردد و هم معنای روایت 

: 0050رس، مقـاییس اللغـه، فـا به معنـی طـال اطـالق شـده اسـت )ابن« ذهب»روایت اول: واژۀ 
وقـت بایـد واژه   کنند، صـحیح باشـد، آن (. اگر این فرضیه که هر دو روایت یک معنا را افاده می1/760
بیان نشده و در حالی « ذهب»باشد؛ اما در کتب لغت معنای مصدری برای « ذهاب»معنای  به« ذهب»

 مصدر است. « ذهاب»که 
هاب»واژۀ  ب  »که مصدر « ذ  ه  : 0005ه به معنی مـرور و رفـتن اسـت )جـوهری، الصـحاح، بود« ذ 

( و 7/77: 0005معنای آب گرم و حمام از این کلمه گرفته شده )فراهیدی، العـین،  به« حمیم(. »0/017
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مذکر بـوده، امـا « حمام»است؛ اگرچه که لفظ « حّمامات»گویند. جمع آن  در فارسی به آن گرمابه می
: 0000منظــور، لســان العــرب،  بنـدد. )ابن جمــع می« ات»را بــا سـیبویه تصــریح کــرده کـه عــرب آن 

01/000.) 
( و یا همـان طعـامی کـه بـرای 7/703: 0005معنای غذای ولیمه )جوهری، الصحاح،  به« ُعرس»

سات»( که جمع آن بر وزن 0/718: 0005شود )فراهیدی، العین،  عروس داده می  است. « ُعر 
: 0050فـارس، مقـاییس اللغـه،  شـوند )ابن    وز جمـع میآن روزی اسـت کـه مـردم در آن ر« عید»

(. این واژه در روایت به جمع مؤنث سالم، جمع بسته شده که در هیچ کتاب لغتی چنین جمعی 0/088
ها قرار گرفته، به این صورت ذکر شده  تناسب کلماتی که در کنار آن برای آن ذکر نگردیده است و شاید به

 باشد. 
اسـت )جـوهری، « نیاحـات»باشـد کـه جمـع آن  زاداری زنـان بـرای مـرده میبه معنی ع« نیاحة»

منظور، لسان العـرب،  )ابن« ثیاب»معنای لباس بوده که جمع آن  به« ثوب(. »0/000: 0005الصحاح، 
قاق»( و واژۀ 0/100: 0000 اسـت « غلیظ»تراکم و نازک و متضاد آن  معنای کم به« رقیق»جمع کلمه « رع

 (.07/031: 0000وس، )زبیدی، تاج العر
فرمایند: هر کس از همسرش را اطاعت کنـد، خداونـد   به اصحاب می در این روایت پیامبر اکرم

کنند: چگونه اطـاعتی مقصـود اسـت؟   افکند. اصحاب سؤال می  او را برگردانده و با صورت به آتش می
ها و مجـالس   ها و عروسی  حمامکنند که به   فرمایند: وقتی زنان از همسرشان طلب اجازه می  حضرت می

هـای نـازک  کننـد کـه لباس  نوحه و عزاداری و مجالس عید و جشن بروند و همچنـین طلـب اجـازه می
 دهند.  کنند و اجازه می  ها را اطاعت می بپوشند و مرد آن

خواهند انجـام دهنـد کـه ایـن قسـمت   کارهایی که زنان می آنچه موردبحث است، بخشع مربوط به
دارد. حال، مقصود از این فقرۀ روایت چیست؟ چنـد احتمـال بیـان شـده « احمرین»با روایت  شباهتی

 شود. ها پرداخته می است که به آن
شده برای زنان را جایز دانسته است )حـر  روایت مزبور، معارض با احادیث دیگریست که امور نهی

شـیعه، روایـت نهـی را دال بـر (. به همین جهت، برخی علمـای 1/00: 0057عاملی، وسایل الشیعه، 
اند و برخـی   حرمت دانسته و مقید به شرایط و یا قیود خاصی نموده و در توضیح آن وجوهی را بیان کرده

 اند که در ذیل، نظرات برخی علما آورده شده است.  صورت کلی نهی را دال بر کراهت دانسته دیگر به
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این حکم مخـته جـایی اسـت کـه زنـان زنان مکروه است که به حمام عمومی بروند؛ البته  .0
دیگر هم باشند. اما در حالت انفرادی اشـکال نـدارد و در حالـت اضـطرار نیـز کراهـت مرتفـع اسـت 

 (.1/880: 0008)عاملی، مالذ اتخیار، 
حرمت فرستادن زنان به حمام، مقید به رفتن با ریبة است و در غیر این صورت روایت، حمل  .1

رسم بر این بـود کـه مـردم بـدون  ^نهی هم این است که در زمان ائمه شود. علت این  بر کراهت می
رفتند؛ و به همین جهت، چنین منعی وارد شده است. یـا  لباسی که عورت ایشان را بپوشاند به حمام می

ها را ندهد چون قصد زن از رفتن  مقصود از روایت این بوده که مرد به همسرش اجازه رفتن به این مکان
کـرده  ها نیـز بـه همـین نیـت شـرکت می ی تفرج و خوشگذرانی بوده و همچنین در عزاداریبه حمام برا

رود و موجـب  است. نهی از پوشیدن لباس نازک نیز دو احتمال دارد: این نوع لبـاس زودتـر از بـین مـی
نماسـت و موجـب  دلیل اینکه ایـن نـوع لبـاس بدن شود و یا به اسرا  است، پس از پوشیدن آن نهی می

 (.176و  0/170: 0056شود )مجلسی، شرح من تیحضره الفقیه،  ک شهوت مردان میتحری
خواهد بـرود و  خواهد اختیار داشته باشد که به هر حمامی می ظاهرًا مراد این است که زن می .7

خواهـد بـدنش در زیـر  نمایی کـه می یا برای تماشا، در هر عزا و عروسی شرکت کند و یا هر چادر بـدن
ننـد؛ هرچنـد خـاطرجمع ک عصمت چنین می که بسیاری از زنان بی باشد به سر کند؛ چنانچادر نمایان 

شوند. پس اگر  ه این مقدار عصمت ندارند عاقبت به زنا نیز گرفتار میکهذا زنانی  نند. معکه زنا نکباشد 
روند یا  کتر باشد، بروند یا به عزا و عروسی خویشان نزدی ه به ایشان نزدیککقدر ضرورت به حمامی  به

های تنگ و نفیس را برای شوهر خود در خانه بپوشـند، ظـاهرًا اشـکالی نـدارد )مجلسـی، لوامـع  جامه
 (.1/18: 0000صاحبقرانی، 

خاطر  ها همراه ریبه باشد و یا اینکه به شود که رفتن به این مکان این روایت حمل بر زمانی می .0
شده است. در این صورت، نهـی  ها رعایت نمی ها و مکان بودن عورات زنان که در بعضی زمان منکشف

 (.6/077: 0056شود )فیز کاشانی، الوافی،  ها می ها و مکان مقید به همان زمان
هـا را  های نازک بپوشند البته اگر زنان شوهردار برای شوهران خـود ایـن لباس زنان نباید لباس .0

 (.03: 0001بپوشند استثناء است و اشکال ندارد )مفید، احکام النساء، 
ای  تمامی موارد ذکر شده در روایت مکروه است در صورتی که ریبـه یـا تهمـت و یـا مفسـده .6

نبودن نیز روایاتی است کـه دال بـر جـواز اسـت )حـر عـالمی، وسـایل  مترتب بر آن باشد و علت حرام
 (.1/07: 0057الشیعه، 
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اده از لهویات، غنـا، دلیل ترس از عوارض آن است که شامل استف نهی در تمامی این موارد به .3
غیبت، نوح به باطل و یا شنیدن اینها، در قرارگرفتن عورت دیگران در معرض دید شخه و یا قرارگـرفتن 

 (.1/000: 0011عورت انسان در معرض نگاه دیگران )کاشف الغطاء، کشف الغطاء، 
طور مطلـق،  هانـد؛ بـدین معنـا کـه بـ  بنابراین، علمای شیعه اطـالق روایـت را بـر حرمـت نپذیرفته

دادن به زن برای انجام این کارها حرام نیست و علما نهی را یا حمل بر کراهت نمـوده و یـا اطـالق  اجازه
 اند.  اجازه را منوط به قیود و شرایطی دانسته

 

 تسنن بررسی روایاِت اهل .2

یُج ْبُن یوُنَ  َقاَل » َثَنا ُسَر ْرَبَرَنا اْلَمَسُن ْبُن ُسْفیاَن َقاَل  َح:َّ
َ
و َ ْن  أ ِ: ْبِن َ ْمرن اعن َ ْن ُىَممَّ اُع ْبُن َ بَّ َثَنا َ بَّ َح:َّ

ِب 
َ
ِب  أ

َ
یَرَق  ن النب  َسَلَمَة َ ْن أ َسِم َو اْلُمَعْصعَفِر  ُسَر یِن  الع َّ َسعاِ؟ ِىعَن اأَلْحَمعَر ی   ِللنِّ حبـان،  )ابن« َقاَل  َو

 ( 0083: 0010حبان،  صحیح ابن
شده است و بیهقی نیز آن را با انـدکی اخـتال  در سـند، آورده  حبان نقل این روایت در صحیح ابن

جز حسن بن سفیان که او را نیز ثقه شمرده، رجال شیخین خوانـده و در  که البانی راویان سند بیهقی را به
(. ابـونعیم 1/667: 0000نتیجه از نظر او روایت صحیحه است )البانی، سلسلة اتحادیث الصـحیحة، 

 را نقل کرده است.« الزعفران»کلمه « المعصفر»جای  ا نقل کرده، اما بهنیز همین روایت ر
که در کتب شیعی نقل شده دارد بـا « احمرین»این روایت از جهاتی شباهت بسیار زیادی به روایت 

جای  استفاده شده و دیگـر اینکـه بـه« هالک»از کلمه « ویل»جای کلمه  این تفاوت که در نقل شیعی به
 آورده است.« الثیاب الرقاق»کلمه « زعفران»یا  و« معصفر»کلمه 

ای   شدن برخی ابهامات کمک ویژه تسنن نقل شده به روشن توجه به دو روایت دیگر که از طریق اهل
 کند.  می

ِب »
َ
ُه َسِمَ  رسول َ ْن أ نَّ

َ
َىاَىَة، أ

ُ
ِه َواْلیْوِم اآلِرعِر، َفعاَل یْلعکیُقوُل  َىْن  الله أ ا َو َؤ اَن یْ ِىُن ِباللَّ یعر  َبْ  َحِر

ا  (.0/160: 0770حنبل، مسند احمد،  )ابن« َلَسب 
در این روایت اگرچه عموم دتلت، هم بر زنان و هم مردان است اما روایاتی که این دو مورد را فقط 

شـود )البـانی، سلسـلة  حنبل نیز مقید به مردان می برای مردان حرام دانسته و نه بر زنان، پس روایت ابن
کـه در « احمـرین»(. بنابراین، توهم شباهت این گزارش با روایت 0/661: 0000ادیث الصحیحة، اتح
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توان گفت که مقصـود  آمده، منتفی بوده و نمی« ثیاب رقاق»و « ذهب»مورد زنان گفته شده و در آن نیز 
 همان حریر است.« ثیاب رقاق»از 

ان یمنع  أسلعه کع»ه که عبـارت اسـت: تسنن نقل شد از طریق اهلاما گزارش دیگری پیامبر اکرم
حنبـل، مسـند  )ابن« نتم تمبون حلیة الجنة و حریرسا فال تلبسوسا ف  الع:نیاکالملیة و المریر و یقول  إن 

 (. 0/000م: 0770احمد، 
کردند. ظاهرًا منظور  ها و لباس حریر منع می خانواده خود را از زینت در این گزارش، پیامبر اکرم

صورت مذکر آمده، امـا بعیـد اسـت کـه  ن روایت زنان پیامبر است؛ اگرچه که ضمایر بهدر ای« اهل»از 
: 0000باشـد )البـانی، سلسـلة اتحادیـث الصـحیحة،  مقصود آن، مردان موجـود در خانـه پیـامبر

0/667.) 
ای گزارش مسند  نقل به معنا و خالصه« احمرین»بنابراین، زمینه این احتمال وجود دارد که روایت  

توان این احتمال را نیز بعید دانست؛ زیرا روایت مزبور مخصوص زنان پیامبر بـوده  حمد باشد. البته میا
صـفت احمـر آورده « احمـرین»کند و دیگر اینکه در روایت   مطلق زنان را بیان می« احمرین»و روایت 

حالی که در این روایت واژۀ بردند؛ در   کار می  آید که عرب آن را برای ذهب و طال به شده که در ادامه می
 کار برد.  توان صفت احمر را به  نمی« حلیة»و برای « ذهب»آمده و نه « حلیة»

کنـد   حنبل نیز مخصوص زنان پیامبر بوده که حکم آن به دیگر زنان سرایت نمی بنابراین، گزارش ابن
(، توصـیه 71د )احـزاب: و شاید از آنجایی که زنان پیامبر بر اساس آیات قـرآن حسـابی جداگانـه دارنـ

شان بوده اسـت. )البـانی، سلسـلة اتحادیـث  حضرت به آنان نیز در راستای توجه به همان جایگاه ویژه
 ندارد.« احمرین»(. نتیجه اینکه، این دو روایت اخیر ارتباطی به روایت 0/667: 0000الصحیحة، 

 

 تسنن در اهل« احمرین»معناشناسی روایت  .3

هالکت و سختی از عذاب است و هرکس که در هالکتی قرار بگیرد، از این  معنای حزن و به« ویل»
 ( 0/176تا،  بی اثیر، النهایة، کند )ابن  کلمه استفاده می

صـفت طـال « حمـراء»شـود و   یعنی طال اطـالق می« ذهب»معنای قرمزرنگ که به  نیز به« احمر»
ب برای طـال صـفت قرمزبـودن را اسـتعمال کـرده ( و عر1/105تا،  بی است )فیومی، المصباح المنیر،
)مجلسی، بحاراتنوار، « اعطیت الکنزین اتحمر و اتصفر»آمده که  است. در روایتی از پیامبر اکرم
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دلیل  (. بنابراین در این روایت نیز بـه0/078تا،  بی اثیر، النهایة، ( یعنی طال و نقره )ابن60/710: 0057
نیـز « معصـفر»استفاده شده اسـت و از بـاب قاعـدۀ تغلیـب بـر « احمر»ت از صف« ذهب»وجود واژۀ 

که عرب در بعضی موارد دیگر نیـز  استعمال شده است؛ چنان« احمرین»گفته شده و در نتیجه « احمر»
« احمـران»برای خرمـا و آب و « اسودان»برای شیر و آب و « ابیضان»کند همانند:   این قاعده را اجرا می

(. کلمه دیگر که در این روایت استعمال شـده واژۀ 0/078تا،  بی اثیر، النهایة، راب )ابنبرای گوشت و ش
( اْسعُم َىْفُععول»)گوید:  است. فیومی می« معصفر» عْوَب َحعَبْغُتُه ِباْلُعْصعُفِر َفُهعَو )ُىَعْصعَفر  « َ ْصَفْرُت( الثَّ

 ا رنگی به نام عصفر رنگ شده باشد. ( یعنی آن لباسی است که ب1/000تا،  بی )المصباح المنیر،
فرماینـد کـه هالکـت بـر زنـان   می گونه است که پیامبر اکرم با این توضیحات معنای روایت این

گیرد از دو چیز قرمز )از باب تغلیب( یعنی طال و لباس ملون به عصفر )که رنگ زرد   است که نشأت می
 هم دارد(.

نقل شـده کـه دو احتمـال دربـارۀ « معصفر»جای  به« عفرانز»اما در نسخه دیگر این روایت، کلمه 
معنای این نقل از روایت موجود است؛ یکی اینکه روایت از خود زعفران نهـی کـرده باشـد و اسـتعمال 
زعفران را برای زنان مای  هالکت دانسته باشد. اما توجه به این نکتـه کـه عـرب در مـورد لباسـی کـه بـا 

( 1/107تا،  بی کند )فیومی، المصباح المنیر،  را استعمال می« مزعفر»مه زعفران رنگ شده باشد نیز کل
کند که مقصود   است این نکته را تقویت می« معصفر»و توجه به اینکه این روایت نسخه بدلی از روایت 

در اینجا خود گیاه زعفران نیست؛ بلکه لباسی است که با زعفران رنگ شده باشـد. همـین « زعفران»از 
 اند. تسنن نقل کرده نا را نیز مفسران روایی اهلمع

زنـان خـود را بـا طـال زینـت کننـد و »مناوی در معنای حدیث از مسند الفردوس نقل کرده اسـت: 
دادن خـود را زینـت   صورت معطر و بـا حالـت خـوب نشـان شده با زعفران، بپوشند و به های رنگ لباس

وجود  بـه     اند، پـس در نتیجـه آن بـا ایـن کـار مفسـده برایشـان  گونه که اکثر زنان زمان ما این کنند، چنان
 «.آید  می

 گردد. سنت به یک معنا برمی بنابراین هر دو نقل این روایت در کتب اهل

 در شیعه« احمرین»روایت  .4

تسنن نقل نشده  های شیعی وجود دارد در کتب حدیثی اهل که در نقل« احمرین»این نقل از روایت 
جای  و یـا بـه« معصـفر»جای کلمـه  و بـه« هـالک»در نقـل شـیعی « ویـل»جای کلمـه  است. بلکه به

ـک  »معنای سقوط است و  به« هالک»نقل شده است. « ثیاب رقاق»کلمه « زعفران» ل  یعنـی انسـان « ه 
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 (.6/61: 0050فارس، مقاییس اللغه،  خودش را به سقوط بیاندازد )ابن
 خصوصیات لباس معصفر

را از « معصـفر»توان برخی خصوصـیات لبـاس   تسنن نقل شده است که می لروایاتی در شیعه و اه
 دست آورد. ها به آن

ِ: ْبِن ِ یَس  َ ْن َ ِل  ْبِن اْلَم » .0 ْحَمُ: ْبُن ُىَممَّ
َ
َبعا کأ

َ
َل أ

َ
َباِن ْبعِن َتْغِلعَم َقعاَل َسعأ

َ
ِب  اْلَفَرِم َ ْن أ

َ
ِم َ ْن أ

َنا َحاِضر  َ ِن الثَّ   ب:الله   
َ
ِر  َو أ

َ
َنا ُىْمِرم  َفَقاَل َنَعْم َلیَ  کْوِب یأ

َ
ْلَبُسُه َو أ

َ
وُن َىْصُبوها  ِباْلُعْصُفِر ُثمَّ یْغَسُ  أ

یِم َو لَ   کاْلُعْصُفُر ِىَن الطِّ
َ
ْن َتْلَبَ  َىا یْشَهُر کْن أ

َ
اُس  کَرُه أ  (.0/67: 0760)طوسی، التهذیب، « ِبِه النَّ

ین و النقاب و ىعا أشعبه العورس نه  النسا؟ ف  إحرا  مر  أّن النب   ن ابن» .1 ىهّن  ن القّفاا
)حلی، منتهی المطلب فـی « ىا أحّبت ىن ألوان الثیاب ىن ىعصفر أو رّز  کىن النبات، و لتلب  بع: لل

 (.05/160: 0001تحقیق المذهب، 
ای اسـت کـه باعـث  گونـه دلیل نوع رنگش به به« معصفر»روایت اول این نکته را دربردارد که لباس 

کند و روایت دوم نیز ایـن نکتـه را در بـردارد کـه لبـاس   نما می شود و انسان را انگشت  نسان میشهرت ا
اند امـا   هایی بوده است که محبوب زنان بوده و ایشان عالقه به پوشـیدنش داشـته معصفر از جمله لباس

ن مقاله سخن در ایـن بـاره اند. البته در ای  ها در حال احرام منع کرده زنان را از پوشیدن آن پیامبر اکرم
نیست که آیا در حال احرام این پوشش حرام است یا خیر؟ و جواب این مسئله در کتـب فقهـی در بـاب 

چه خصوصـیتی « معصفر»لباس احرام گفته شده؛ بلکه آنچه در این تحقیق مهم است، فهمیده شود که 
شـود و   باعـث شـهرت می« صـفرمع»که صاحب جواهر بیان کـرده  داشته است. نکته دیگر اینکه چنان

تـا،  بی لباسی که به زعفران رنگ شده باشد نیز دارای همین خصوصیت است )نجفی، جـواهر الکـالم،
08/010.) 

انـد کـه   دو نظر وجود دارد؛ برخی رنگ آن را زرد و برخی قرمـز عنـوان کرده« معصفر»دربارۀ رنگ 
کرده است. البته منافاتی بین این دورنگ نیسـت  ( هر دورنگ را ذکر00710: 0733نامه،  دهخدا )لغت

های زردرنگ  های قرمزرنگ دارد و هم قسمت چون گیاه عصفر گیاهی شبیه زعفران است که هم قسمت
 بیان کرده است.« معصفر»عنوان رنگ  ها را به و شاید به همین دلیل هرکسی یکی از این رنگ

آیـد کـه در آن روایـات، هـم   دسـت می تسنن نیز به بنابراین مطالبی که ذکر شد، شباهت دو نقل اهل
شده به عصفر و هم زعفران هر دو دارای ایـن خصوصـیت هسـتند کـه باعـث شـهرت زنـان  لباس رنگ

 شوند.  می
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 949-494:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 معنا شناسی روایت احمرین از منظر فریقین

 فر و همکاران محسن خوش

دست  در نقل شیعی به این معناست: هالکت و سقوط زنان امت من به« احمرین»در نتیجه، روایت 
 نما. های نازک و بدن ست یکی طال و دیگری لباسخودشان در دو چیز قرمز )از باب تغلیب( ا

 «احمرین»مدلول تصدیقی روایت  .5

با توضیحات بات مشخه شد و اما اینکه معنـای تصـدیقی ایـن « احمرین»معنای تصوری روایت 
 از این روایت چه بوده است در ادامه بررسی خواهد شد. روایت چیست و مقصود پیامبر

برد که شخه خودش  کار می که عرب آن را در جایی به« ویل»و « تهالک»معنای لغوی  با توجه به
های هستند کـه زنـان بـا اسـتعمال آن خـود را در  دهد، پس احمرین چیزی را در معرض سقوط قرار می

 اند. وهل  سقوط انداخته
سقوط خود دو نوع است؛ سقوط مادی و سقوط معنـوی. سـقوط مـادی یعنـی شخصـی از بلنـدی 

بیفتد. این معنا نیـز اگرچـه در هالکـت نهفتـه اسـت، امـا در ایـن روایـت، مقصـود  جسمانی به پایین
سقوط زنان از بلندی جسمانی نیست و اما سقوط معنوی یعنی اینکه کسی از جایگاه معنـوی  پیامبر

و یا اجتماعی و حیثیتی که در آن قرار دارد، افول کند و خود را از آن مرتبه ساقط نماید و مسلم است کـه 
نظور روایت نیز این نوع از هالکت و سقوط است. یعنی زنان با استعمال احمرین خـود را در معـرض م

رفـتن  دهند. حال این سقوط معنـوی اطـالق دارد و هـر سـقوطی همچـون ازبین  سقوط معنوی قرار می
ر شـدن و یـا هـ شدن از رحمـت الهـی و دچـار عـذاب الهی    شدن، خارج آبروی اجتماعی، یا دچار گناه

 شود.  هالکت معنوی دیگر را شامل می
افکننـد چیسـت؟ مرهـون توجـه بـه   اما مقصود از اینکه زنان با طال خود را به سقوط و هالکـت می

جایگاه طال در ادبیات دینی است. طال و نقـره در ادبیـات قـرآن و روایـات نمـاد دنیـاگرایی و توجـه بـه 
(؛ 3/065: 0015توان تهیه کرد )رازی، مفاتیح الغیـب،   میمادیات بوده و با این دو، هر چیزی از دنیا را 

دنبال آن  ها بوده و به همین دلیـل دنیادوسـتان همیشـه بـه بنابراین در طول اعصار همیشه محبوب انسان
 تواند معانی ذیل باشد. اند. در این روایت نیز مقصود حضرت می  بوده

یاگرایی هسـتند برونـد مقدمـه هالکـت آنـان اگر زنان به دنبال دنیا و زیورآتت آن که نماد دن .0
 شود. فراهم می

دلیل عالق  ذاتی به جواهرآتت که طال نماد آن است اگر تمام خواسـته خـود را بـرای  زنان به .1
آوردن این جواهرآتت بگذارند در نتیجه ممکن است که حاضر بشوند برای دستیابی بـه آن تـن  دست به

 اند.  ن صورت مقدمه هالکت خود را فراهم کردهبه گناهان الهی هم بدهند که در ای
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استعمال طال برای زنان باشد اما نه مطلق استعمال؛ بلکـه در صـورتی  مقصود پیامبر اکرم .7
دادن زینـت خـود بـه  که این استعمال موجب ارتکاب حرام دیگری باشد؛ همانند اینکه زنان برای نشـان

 اند.  مقدمات هالکت خود را فراهم کرده نامحرمان از طال استفاده کنند که در این صورت
دهد، مقصود از این روایت، مطلق اسـتعمال طـال بـرای  به هر حال آنچه ظاهر ادله روایی نشان می

 زنان نیست؛ چرا که روایات دیگری وجود دارد که استعمال طال را برای زن جایز دانسته است.
تسـنن آمـده بایـد گفـت  هـای اهل  ر گزارشکـه د« زعفران»و یا « عصفر»شده به  دربارۀ لباس رنگ

نماشـدن  ها باعث انگشت شده و پوشیدن آن  ها موجب شهرت زنان  گونه از لباس منظور این است که این
باشد،  ها در جامعه است و با اصل حجاب و عفا  و پوشش زنان که موجب مصونیت آنان از فتنه می آن

شـود؛ بنـابراین پوشـش ایـن   هـایی بـرای هالکـت زنـان می  تعارض دارد و همین امر باعث ایجاد زمینه
 ها تقبیح شده تا زنان در معرض هالکت قرار نگیرند. لباس

که بیـان شـد چنـد احتمـال  که در نقل شیعی وجود داشت نیز چنان« ثیاب رقاق»مقصود پیامبر از 
 دارد. در اینجا دو قسم متصور است: 

هـا موجـب  ود ایـن اسـت کـه پوشـش ایـن لباسپوشیدن ثیاب رقاق در مقابل نامحرم: مقص .0
شود که پوشش آن از نامحرم واجب است و در نتیجه همین کـار   هایی از بدن زن می شدن قسمت نمایان

 شود زنان در معرض هالکت و گناه قرار گیرند. سبب می
عه که در روایـات دیگـری در شـی قسم دیگر اینکه این لباس را در برابر زنان دیگر بپوشند چنان .1

 نیز این کار نهی شده بود. در این صورت دو معنا در روایت متصور است: 
مقیدشدن روایت: در این صورت این روایت باید مقید به حالـت ریبـه و وجـود مفسـده  .1.0

ای مترتب بر آن نباشد با دتیل روایی دیگر که دتلت بـر  باشد؛ چراکه اگر هیچ ریبه و یا مفسده
را حمـل بـر « احمرین»است و در نتیجه به جمع عرفی باید روایت جواز این عمل دارد متزاحم 

قیدی همچون ریبه یا مفسده کرد؛ بنابراین پوشش چنین لباسی در میان زنان اگر همراه با ریبه یا 
 مفسده باشد جایز نخواهد بود.

اگر پذیرفته شود که این روایت مقید نیست و به حالت اطالق باقی است در این صـورت  .1.1
خاطر  حتمال بعید و تأویل مجلسی اول را پذیرفت که نهی از پوشیدن ایـن نـوع لبـاس بـهباید ا

 شود.  اسرافی است که در آن است چون زود مستهلک می
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 معنا شناسی روایت احمرین از منظر فریقین

 فر و همکاران محسن خوش

 بررسی قسمت دوم روایت )هالکت مردان(  .6

باشد همانند قسـمت اول دارای پیچیـدگی   قسمت دوم روایت که در مورد عوامل هالکت مردان می
 شود.  از این فقرات بیان می و در این قسمت معنا و مقصود پیامبرمعنایی نیست 

معنای ندانستن اسـت.  ، به«جهل»بیان شده و معنای متضاد آن « دانستن»معنای  در لغت به« علم»
شـود کـه چـه علمـی مقصـود مـتکلم اسـت. در     علم همیشه متعلقی دارد که با توجه بـه آن معلـوم می

علوم مربوط به دین ]اعم از اعتقادات و اوامر و نواهی الهی[ و بـه علـومی کـه احادیث، علم به دو قسم 
 گردد.  شود، تقسیم می  ها تأمین می ها زندگی دنیوی انسان توسط آن مربوط به امور دنیاست و به

ِبع  اْلَمَسعِن »در برخی از روایات، دست  اول از علوم مطرح گردیـد اسـت؛ همچـون روایـت: 
َ
َ عْن أ

َىة  َفَقاَل َو َىا  الله اَل َعَرَ  رسولقَ  ُىوَس  َطاُفوا ِبَرُج ن َفَقاَل َىا َسَ ا َفِقیَ  َ الَّ
َ
اْلَمْسِجَ: َفِ َلا َجَماَ ة  َقْ: أ

یاِم اْلَجاِسِلیِة َو اأْلَْشَعاِر 
َ
ْنَساِب اْلَعَرِب َو َوَقاِئِعَها َو أ

َ
اِس ِبأ ْ َلُم النَّ

َ
َىُة َفَقاُلوا َلُه أ ِب الْ اْلَعالَّ  َعَرِبیِة َقاَل َفَقاَل النَّ

ِب  کَلا َما اْلِعْلُم َثاَلَثة  آیة  ُىْم  ِ ْلم  َؤ یُضر  َىْن َجِهَلُه َو َؤ یْنَفُ  َىْن َ ِلَمُه ُثمَّ َقاَل النَّ یَضة  َ اِعَلة  کِإنَّ ْو َفِر
َ
َمة  أ

ة  َقاِئَمة  َو َىا َراَلُسنَّ َفُهَو َفْض  ْو ُسنَّ
َ
داخل مسجد شـد،  فرمودند: رسول خدا اظمکسی امام مو  ؛«أ

کاره است؟ به آن حضـرت عـرض شـد:  اند؛ فرمود: این مرد چه ه گروهی بر گرد مردی جمع شدهکدید 
دانـد؟( بـه آن  ه: بسیار دانا چیست؟ )یعنـی: چـه علمـی را خـوب مـیکمردی است بسیار دانا. فرمود 

ه در میان ایشـان وقـوع کهایی  های عرب و جنگ ردند: داناترین مردمان است به نسبکحضرت عرض 
دانـد. حضـرت  ه در جاهلیت معرو  بوده و شعرهای ایشان و عربیـت را خـوب مـیکیافته و روزهایی 

ه آن را بداند. بعد کبخشد به آن رساند به آنکه آن را نداند و نفع نمی ه ضرر نمیکفرمود: این علمی است 
ه مبین و مفّصل است )و در کمه که علم، سه علم است: آیه محکفرمود: جز این نیست  از آن پیغمبر

جی و عیبی در آن نباشـد( یـا سـنتی که کالی نیست( یا واجبی راست و درست )کلفظ و معنی، هیچ اش
آیـد( )فاضـل نحـوی اردکـانی،  سی نمیکار کهاست، زیاده است )و به  ه بر پا است و آنچه غیر از اینک

 (.0/000: 0788تحفة اتولیاء، 
ِبع »در برخی روایات به نوع دوم از علم اشاره شده اسـت؛ هماننـد:  اْلِعْلعُم ِ ْلَمعاِن ِ ْلعُم  َ عِن النَّ

ْبَ:اِن  (؛ علم دو قسم است: علم مربوط به ادیـان 1/053: 0005)کراجکی، کنزالفوائد، « اأْلَْعیاِن َو ِ ْلُم اأْلَ
 ها. و علم مربوط به بدن

سـالمتی  اند که همان علمی است کـه ارتبـاط بـه  ره به علم ابدان نمودهاشا در این روایت پیامبر
 بدن دارد و برای دنیای انسان مفید است.
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مقصـود « احمـرین»بنابراین هر دوی این علوم در روایات بیان شـده اسـت؛ امـا اینکـه در روایـت 
 ارد.یک از این علوم بوده احتیاج به توجه به قراین داخلی وخارجی د کدام پیامبر

قرینه داخلی اینکه در این روایت هالکت مردان امت در مقابل هالکت زنان امت بیان شده اسـت و 
که واضح شد هالکت زنان با طال و لباس نازک هالکت دنیوی نبـود؛ بلکـه هالکـت معنـوی و از  چنان
ه روایت نیـز در ادام کند که مقصود پیامبر اکرم  دادن سعادت اخروی بود. این قرینه ایجاب می دست

کننـد مقصودشـان   هالکت اخروی مردان باشد و واضح است که روایاتی که علم اخـروی را مطـرح می
 علوم دینی است که برای آخرت و سعادت انسان مفید است.

کالم از هالکت اسـت و در روایـات دیگـر بـاب « احمرین»قرینه خارجی روایت اینکه در حدیث 
اظم که در بات ذکر شد، ضرر واقعی برای انسان از جانـب یـادنگرفتن علم، همانند روایت امام موسی ک

علمی را کـه ندانسـتن  و بعد پیامبر اکرم« ِ ْلم  َؤ یُضر  َىْن َجِهَلُه  کَلا»علوم دینی است نه علوم دیگر؛ 
« ریناحمـ»کنند. بنا بر این قرینه، چون در روایـت   آن ضرر دارد و دانستن آن سودرسان است را بیان می

در مسـجد فرمودنـد  شود که همان مطلبی که پیامبر اکـرم هم سخن از هالکت است؛ نتیجه این می
نیز همان علم مقصود ایشان است؛ بنابراین هالکت مردان امـت اسـالم در تـرک « احمرین»در روایت 

 یادگیری علوم دینی و الهی است.
ال و دارایی دنیوی ممـدوح دانسـته شـده، نحوه برخورد با مال در روایات نیز دو نوع است؛ گاهی م

( 07/113: 0050البالغه،  نه  الحدید، شرح  ابی )ابن« نعم العون  ل  تقون الله المال»همانند روایت: 
کار گرفته شود مال ممدوح اسـت؛ بنـابراین،  شود مالی که در راه اطاعت خداوند به  که مشاهده می چنان

 شود.  ز اموال را شامل نمیگونه ا مسلمًا این« احمرین»روایت 
َبا  َ ِن ابن»دست  دوم از روایات همچون روایت: 

َ
ِب  یْعُفورن َقاَل َسِمْعُت أ

َ
یُقوُل ِفیَما َنعاَج    ب:الله   أ

ُه َ زَّ َو َج َّ ِبِه ُىوَس  َح:ا  بِ  اللَّ
َ
ُنوُب...کتَ ْثعَرِق اْلَمعاِل کْثَرِق اْلَماِل َفِ نَّ َىَ  کیا ُىوَس ... َؤ َتْغِبْط أ « ُثعُر الع  

 فرمودند: در آنچه خدا عزوجل بدان بـا موسـی  امام صادق»(؛ 1/070: 0760)کلینی، الکافی، 
« مبر؛ زیرا با فراوانی مال گنـاه فـراوان گـردد... کسی رشکه:... برای فراوانی مال به کراز گفت این بود 

 (.0/050: 0730ای، ترجمه اصول کافی،  )کمره
فرمایـد کـه   ت خداوند متعال علت اینکه نباید به زیادی مال غبطه خورد را این بیـان میدر این روای

شود و شاید این روایت در راستای همان آیه قران باشد که فرمـود:   زیادی مال باعث زیادشدن گناهان می
ْن َرآهه اْسـَتْغ ی

َ
ُْساَن َهْطىغ أ  إِنا اْْلِ

جای  ه او شـکر ایـن نعمـت را بـهکنـی کـ آیـا فکـر می»(؛ 6)علق:  لََکّ
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 949-494:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 معنا شناسی روایت احمرین از منظر فریقین

 فر و همکاران محسن خوش

کنـد چـرا کـه خـود را از پروردگـار خـویش   شناسد و طغیان می  آورد؟ هرگز! انسان مرز خود را نمی  می
 (.765: 0775)صفوی، ترجمه قرآن، « بیند  نیاز می  بی

ه بنابراین، طر  مقابلع مالع خوب که مالی بود که در تقوای الهی مصر  شود، مال بد وجود دارد کـ
شـود کـه در روایـات   در ذنوب الهی که همان عدم تقواست مصر  شود. از این روایات نتیجه گرفته می

کردن مـالی اسـت  اند مقصود جمع  هالکت مردان امت را در مال ذکر کرده نیز که پیامبر« احمرین»
ا سـبب ر الله کردنی است که هالکت مردان امـت رسـول چنین جمع  که در ذنوب مصر  شود و این

شود چرا که این مال ممدوح است. با توجه به مطـالبی   کردن مالی که در تقوا صر  می شود نه جمع  می
که بیان شد ترجمه قسمت دوم روایـت احمـرین بـدین صـورت اسـت: هالکـت مـردان امـت مـن در 

هان بشـود، کردن اموال دنیا که موجب انجام گنا رهاکردن یادگیری علوم دینی و الهی و همچنین در جمع
 است. 



 

 

                    Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 294-020  
The Semantics of the Narration of the Ahmarain [=Two Red Things] from the Perspective of Two 

Major Islamic Sects 
Mohsen Khoshfar et al 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 
211 

نتیجه
تسنن  هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل از روایاتی است که از پیامبر اکرم« احمرین»روایت 

تسنن دارای دو سـند  نقل شده است. از نظر سندی این روایت در شیعه مرسل نقل شده، اما در نقل اهل
دانسته شده است. از نظر محتـوا  تسنن صحیح است که یکی از این دو سند توسط برخی از علمای اهل

تسنن فقط قسـمت اول ایـن روایـت کـه در  تسنن اختالفاتی وجود دارد؛در اهل بین گزارش شیعه و اهل
مورد زنان است نقل شده، اما در شیعه هم قسمت زنان و هم قسمت دوم که درمورد مـردان اسـت نقـل 

نقل شـده، « ویل»سنت  ه در گزارش اهلباشد ک شده است. نکته دیگر اختال  در نقل برخی الفا  می
ذگر گردیده، اما « ثیاب رقاق»اما در شیعه معنای آن، یعنی هالک آورده شده و دیگر اینکه در شیعه لفظ 

رسیم کـه  آمده است. از نظر معنای روایت نیز به این نتیجه می« زعفران»و « معصفر»تسنن  در نقل اهل
نیز اشـاره بـه لبـاس « ثیاب رقاق»گونه که  لباس زنان دارد همان نوعی از اشاره به« زعفران»و « معصفر»

کند. امـا از طرفـی   بودن این دو روایت را تقویت می زنان است. شباهت فراوان این دو نقل احتمال یکی
توان ادعا کـرد کـه نقـل   دهد که نمی  اختالفات موجود در این دو روایت که در بات بیان شد نیز نشان می

 تسنن گرفته شده است. ًا از نقل اهلشیعی حتم
هالکت و سقوط »گونه است:  معنای روایت احمرین در نقل شیعی که موضوع این مقاله بود نیز این

هـای  دست خودشان در دو چیز قرمز )از باب تغلیب( است یکی طـال و دیگـری لباس زنان امت من به
یری علـوم دینـی و الهـی و همچنـین در نما و هالکت مـردان امـت مـن در رهـاکردن یـادگ نازک و بدن

 «.کردن اموال دنیا که موجب انجام گناهان بشود، است جمع
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