
سیده فاطمه موسوی*

چکیده
کــی از نابرابــری جنســیتیی در ارزش هــای  ایــن پژوهــش بــر آن اســت بــا بررســی ســندی متــون اســالمی حا

کریمــه، آن هــا را بــه چالــش بکشــاند. تحلیــل  لــی آن هــا بــر پایــۀ نصــوص و ظواهــر آیــات  انســانی و نقــد دال

یــرا متــون ناصحیــح  رت دارد. ز کــی از موضوعــات عصــری بســیار ضــرو نقدگرایانــه بــر متــون اســالمی حا

گریــزی در ســطح جامعــه، زمینــه  دینــی بــا نــام دیــن، در جوامــع اســالمی رواج یافتــه، عــالوه بــر دیــن 

کالم بــزرگان  زمندانــه مکاتــب غیــر دینــی آمــاده می کنــد. متونــی اعــم از روایــات و  رود پیرو را بــرای و

گزینــش شــده اند. ایــن متــون پــس از بررســی  ــری جنســیتی در ارزش هــای انســانی  کــی از نابراب دیــن حا

کریمــه بــه عنــوان مبانــی  ســندی، بــر پایــۀ پنــج مبنــای قرآنــی اســتخراج شــده از نصــوص و ظواهــر آیــات 

کشــانده  ــه چالــش  ــر آیــات دیگــر ب ــا عرضــۀ ایــن متــون ب ــر آن، ب لــی می شــوند. عــالوه ب مشــترک، نقــد دال

کــی از نابرابــری جنســیتی در ارزش هــای  شــده اند. ایــن تحلیــل نقــدی نشــان می دهــد متــون اســالمی حا

کریمــه بــوده، از نظــر ســندی هــم از دســته روایــات  کامــال مغایــر بــا نصــوص و ظواهــر آیــات  انســانی، 

ضعیــف شــمرده می شــوند.

کلید واژه ها: ناهمسانی جنسیتی، زن و متون اسالمی، ارزش های انسانی.
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مقدمه
رهــا و رفتارهــای تبعیــض آمیــز نســبت بــه زنــان  کریمــۀ قــرآن، بســیاری از باو ــا نــزول آیــات  ب
یــخ از تبعیــض بیــن مــرد و زن در اذهــان بــه جــای  کــه تار اصــالح شــد. امــا بــه دلیــل پیشــینه ای 
نهــاده بــود؛ بــه برخــی از آیــات قــرآن بــه دیــدۀ همــان حقارت هــا و تبعیض هــا نگریســته، بــا 
جعــل یــا تفســیر نــاروای روایــات مرتبــط بــا آیــات، تفاوت هــای جنســیتی را دلیــل بــر برتری هــای 
معنــوی تفســیر می کردنــد. ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــا تکیــه بــر نصــوص و ظواهــر آیــات کریمه 
ــای  ــیتی در ارزش ه ــانی جنس ــی از ناهمس ک ــه حا ک ــردازد  ــی بپ ــی روایات ل ــندی و دال ــد س ــه نق ب
کــرد ایــن مســأله اســت  کــه نگارنــده را بــر  را بــر پژوهــش پیــش رو اســتوارتر  انســانی اســت. آن چــه 
کامیابــی مکاتبــی چــون مکتــب فمینیســت بســیار همــوار  ــرای  کــه چنیــن روایاتــی، زمینــه را ب
یــز قــراردادن  کــه ایــن مکتــب، بــه جهــان اســالم ســرایت نمــوده، بــا دســت آو می کنــد. از آن زمــان 
چنیــن روایاتــی، در تعــارض بــا فرهنــگ اســالمی و بدبینــی مســلمانان نســبت بــه دینشــان 

برآمده اســت. 
جهــت  در  تــا  داشــت  آن  بــر  را  مفســران  اخیــر،  ســدۀ  طــی  یی هایــی  رو یــا  رو چنیــن 
یــا از آیــات مرتبــط بــا زنــان و خلــوص روایــات مربوطــه از پیرایه هــای جاهلیــت و  تفســیری پو
کننــد. تفاســیری ماننــد »فــی ظــالل القــران« از ســید بــن قطــب، »تفســیر  اســرائیلیات،تالش 
القــران الکریــم« مشــهور بــه المنــار از محمــد رشــید رضــا و تألیفاتــی چــون »زن در آینــۀ جــالل و 
جمــال« از آیــت اهلل جــوادی آملــی، »امرأتنــا فــی الشــریعهݑ و المجتمــع« از الطاهرحداد، »االســالم 
و المــرأه فــی رأی االمــام محمــد عبــده« از محمــد عمــاره، »زن از دیــدگاه امــام علــی« از عالمــه 
محمــد تقــی جعفــری، همچنیــن تحقیقاتــی ماننــد »تأملــی در احادیــث نقصــان عقــل زنــان« 
از مهــدی مهریــزی، نمونه هایــی از ایــن تالش هاســت. ایــن پژوهــش بــه نقــد روایاتــی پرداختــه 
کــه در پژوهش هــای ســابق بررســی نشــده، یــا نقــدی مضــاف بــر نقــد دیگــران و یــا نقــدی بــر نقــد 

دیگــران اســت.

مبانی ارزش های مشترک انسانی در قرآن
کــه  کــرد  بــا اتــکا بــه نصــوص قرآنــی می تــوان بــه مبانــی مشــترکی در ارزش هــای انســانی اشــاره 
جنســیت مداخلــه ای در آن نــدارد. بیــان ایــن مبانــی مشــترک، مدخلــی اســت بــر نقــد روایاتــی 

کــه جنســیت را در ارزش هــای انســانی مؤثــر می داننــد . 
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اختیــار یکســان زنــان و مــردان، قابلیــت  یکســان بــرای هدایــت الهــی، تأثیرپذیــری مشــترک 
کرامــت یکســان زنــان و مــردان در نــزد خداونــد و پــاداش و جــزای عمــل یکســان  از شــیطان، 
کــی از مبانــی ارزش هــای مشــترک انســانی در قــرآن  بــرای زنــان و مــردان، مبانــی پنج گانــۀ حا

یــم می باشــند.  کر
یــر بــه حضــرت آدم و  مبنــای اول: اختیــار یکســان زنــان و مــردان: الزمــۀ خطــاب مثنــی در آیــۀ ز
کــه لزومــا هــر دو بایــد مســتقل از دیگــری، خــود صاحــب اختیــار  حــوا)ع( متضمــن ایــن معناســت 
،25/2(؛  اِلِميــن<  )البقــرهݑ

َ
َتُكوَنا ِمــَن الّظ

َ
 ف

َ
ــَجَرة

َّ
َرَبــا َهــِذِه الش

ْ
باشــند تــا خطــاب نهــی صــدق کنــد: >َو اَل َتق

کــه از ســتمکاران خواهیــد بــود«. ید  »و بــه  ایــن درخــت نزدیــک نشــو
مبنــای دوم: قابلیــت  یکســان بــرای هدایــت الهــی: از آغــاز خلقــت، خداونــد متعــال هدایــت 
ــوده  ــی فرم ــی معرف ــن قابلیت ــتقال دارای چنی ــرد را مس ــود! و زن و م ــیت نفرم ــه جنس ــوف ب را موق

است.
َمــن َتِبــَع 

َ
نــّى  ُهــًدى ف ُكــم ّمِ

َ
ِتيّن

ْ
ــا يأ ِإّمَ

َ
ْلَنــا اْهِبُطــوْا ِمنْهــا َجِميًعــا ف

ُ
یــر متضمــن ایــن ادعاســت: >ق آیــۀ ز

،38/2(؛ »گفتیــم: جملگــی از آن فــرود آینــد. پــس   َعَليْهــْم َو اَل ُهــْم يَحَزُنــون<  )البقــرهݑ
ٌ

ــَا َخــْوف
َ

ُهــَداَى ف
گــر از جانــب مــن شــما را هدایتــی رســد آنــان کــه هدایتــم را پیــروی کننــد برایشــان بیمــی  نیســت  ا

و غمگیــن نخواهنــد شــد«.
ایــن خطــاب مطابــق بــا ظاهــر ســیاق بــه آدم و حــوا و ابلیــس بــر می گــردد، و اهبــاط در جهــت 
ــر اختیــار مســتقل آدم و حــوا- هــر دو- مقــرر شــده  ابتــالء و تکلیــف می باشــد.1 تکلیــف بنــا ب

اســت. پــس در پــی آن تبعیــت از هدایــت نیــز بــرای هــر دو محقــق می گــردد.2
یــخ نیــز اشــاره فرمــوده اســت. چنانکــه از  گــذرگاه تار خداونــد عزوجــل به ایــن قابلیت هــا در 
ــه فعلیــت رســانده  کــه  ایــن قابلیــت را چنــان ب ــرد  ــام می ب ــی ن ــه عنــوان زنان ــم و زن فرعــون ب ی مر
َت 

َ
ــَرأ ــوْا اْم ــَن َءاَمُن ِذي

َ
ّل ــًا ّلِ

َ
ــَرَب اهَّلُل َمث ــرای مؤمنــان شــده اند: >َو َض کــه مثلــی ب ــد  گردانیده ان کامــل  و 

ــْوِم 
َ

نــِى ِمــَن اْلق ــِه َو نَجّ نــِى ِمــن ِفْرَعــْوَن َو َعَمِل ــِة َو نَجّ
َ
ــا فــِى اْلَجّن ــِن لــِى ِعنــَدَك َبيًت ــْت َرّب  اْب اَل

َ
 ق

ْ
ِفْرَعــْوَن ِإذ

ــا 
َ

ــْت ِبكَلَمــاِت َربّه
َ

ق
َ

وِحَنــا َو َصّد ْخَنــا ِفيــِه ِمــن ّرُ
َ

َنف
َ

ْرَجَهــا ف
َ

ْحَصَنــْت ف
َ
تــِى أ

َ
اِلِميــَن*و مريــم اْبَنــَت ِعْمــَراَن اّل

َ
الّظ

رده انــد خــدا همســر  کــه  ایمــان آو کســانی  اِنِتيَن<)التحریــم،12/66و11(؛ »و بــرای 
َ

كَاَنــْت ِمــَن اْلق ُكُتِبــِه َو  َو 
ردگارا پیــش خــود در بهشــت خانــه ای برایــم بســاز و  گفــت: پــرو کــه  رده، آن گاه  فرعــون را مثــل آو
کــردارش نجــات ده، و مــرا از دســت مــردم ســتمکار برهــان*و مریــم دختــر عمــران  مــرا از فرعــون و 
کدامــن نــگاه داشــت و در او از روح خــود دمیدیــم و ســخنان  کــه خــود را پا کســی  را همــان 
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ــود«.  کــرد و از فرمانبــرداران ب کتاب هــای او را تصدیــق  پیامبــر)ص( خــود و 
یــم نــه تنهــا خــود بــه حقیقــت رســیدند، بلکــه منشــأ فیوضــات  زنانــی چــون آســیه و مر
یــزی  گشــتند. آســیه در دربــار فرعــون نقــش بســیار اساســی در پایــه ر یــخ بشــر  بســیاری بــرای تار

نبــوت موســی)ع( داشــت. 
ــان  ــتعداد  یکس ــرد اس ــه زن و م ک ــه  ــیطان: همان گون ــترک از ش ــری مش ــر پذی ــوم: تأثی ــای س مبن
ــد؛ در انحــراف از صــراط مســتقیم نیــز قابلیــت  کمــاالت و ارزش هــای معنــوی دارن کســب  در 
 یکســان دارنــد. چنانکــه  ایــن مهــم، در مــرد و زن نخســتین نیــز صــادق بــوده و خداونــد دربــارۀ آن 
ْلَنــا اْهِبُطــوْا َبْعُضكــُم  ِلَبْعــٍض َعــُدّوٌ 

ُ
كَاَنــا ِفيــِه َو ق ــا  ْخَرَجُهَمــا ِمّمَ

َ
أ

َ
ــيَطاُن َعنْهــا ف

َّ
ُهَمــا الش

َ
َزّل

َ
أ

َ
دو می فرمایــد: >ف

،36/2(؛ »پــس شــیطان هــر دو را از آن بلغزانیــد  ــَى  ِحيــن< )البقــرهݑ ــاٌع ِإل ّرٌ َو َمَت
َ

ــَتق ْرِض ُمْس
َ

ــِى اأْل َو َلكــُم  ف
یــد؛ و  گفتیــم: فرود آییــد، شــما دشــمن  یکدیگر رد و  و از آنچــه در آن بودنــد  ایشــان را بــه در آو
بــرای شــما در زمیــن قــرارگاه، و تــا چنــدی برخــورداری خواهــد بود«.طبــق ایــن  آیــه، شــیطان مایــۀ 

گردیــد. گمراهــی زن و مــرد، مســتقال 
یــخ اشــاره می کنــد که از فــرط انحراف  خداونــد عزوجــل در  آیــات کریمــۀ بــه زنانــی در بســتر تار
َكاَنَتــا تَحــَت  َت ُلــوٍط 

َ
َت ُنــوٍح َو اْمــَرأ

َ
ــُروْا اْمــَرأ

َ
َكف ِذيــَن 

َ
ّل ــًا ّلِ

َ
گردیده انــد: >َضــَرَب اهَّلُل َمث کافــران مثــل  بــرای 

اِخِليــن< 
َ

ــاَر َمــَع الّد
َ
ــيا َو ِقيــَل اْدُخــَا الّن

َ
َلــْم يْغِنيــا َعنَهــا ِمــَن اهَّلِل ش

َ
َخاَنَتاُهَمــا ف

َ
َعْبَديــِن ِمــْن ِعَباِدَنــا َصِلَحيــْن  ف

رده]کــه[ هــر  یده انــد زن نــوح و زن لــوط را مثــل آو رز کفــر و کســانی که  )التحریــم،10/66(؛ »خــدا بــرای 

کاری از دســت  کردنــد و  دو در نــکاح دو بنــده از بنــدگان شایســتۀ مــا بودنــد و بــه آن هــا خیانــت 
ید«. گفتــه شــد: بــا داخــل شــوندگان داخــل شــو ]شــوهران[ آن هــا در برابــر خــدا ســاخته نبــود و 

کــه  ایــن دو زن از همســران پیامبــران  آنچــه در  ایــن  آیــه نمــود می یابــد  این کــه علــی رغــم  ایــن 
گرفتنــد.  ایــن نهایــت  بودنــد ولــی دیــن و صــراط آن هــا را اختیــار نکــرده، راه شــیطان را پیــش 
اختیــار  یــک انســان و اســتفادۀ ســوء از آن را می رســاند. بنابرایــن،  آیــه بــه وضــوح بیــان می کنــد 

کــه زن نیــز همچــون مــرد اختیــار سرنوشــت و عاقبــت خــود را بــه دســت می گیــرد.
کــه مؤمنیــن و مؤمنــات را از نظــر ارزش هــای انســانی در  یــک  خداونــد متعــال همان طــور 
کــه  گونــه ای  ردیــف قــرار داده؛ بدپیشــگان اعــم از مــرد و زن را نیــز در  یــک مرتبــه می دانــد. بــه 
ــاُت َبْعُضُهــم 

َ
ــوَن َو اْلُمَناِفق

ُ
ــدارد: >اْلُمَناِفق ــه هیــچ وجــه مداخلــه ای ن زنانگــی و مردانگــی در آن، ب

 اْلُمَناِفِقيــَن 
َ

َنِســيَهْم ِإّن
َ

يِديُهــْم َنُســوْا اهَّلَل ف
َ
ِبُضــوَن أ

ْ
ُمــُروَن ِباْلُمنَكــِر َو ينْهــْوَن َعــِن اْلَمْعــُروِف َو يق

ْ
ــن َبْعــٍض يأ ّمِ

کار ناپســند  ، 67/9(؛ »مــردان و زنــان دو چهــره، ]هماننــد[  یکدیگرنــد. بــه  ون < )التوبــهݑ
ُ

ِســق
َ

ُهــُم اْلف
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کار پســندیده بــاز می دارنــد، و دســت های خــود را ]از نفــاق[ فــرو می بندنــد.  وا می دارنــد و از 
کــه  کــرد. در حقیقــت،  ایــن منافقاننــد  ــد، پــس ]خــدا هــم[ فراموششــان  کردن خــدا را فرامــوش 

فاســقانند«. 
گــر  کــه ا رده اســت  عالمــه)ره( در ذکــر دلیــل همراهــی زنــان منافــق بــا مــردان منافــق چنیــن آو
زنــان منافــق را هــم ذکــر کــرده بــا  این کــه قبــال صحبتــی از زنــان منافــق بــه میــان نیامــده بــود، بعیــد 
کــه  کمــال اتحــاد میــان آنــان را برســاند و بفهمانــد  کــه شــدت ارتبــاط و  نیســت برای ایــن باشــد 
ــز  ــان نی ــاره ای از زن ــه پ ــه  این ک ــرده باشــد ب ک ــز اشــاره  ــد و نی در صفــات نفســانی همــه  یــک جورن
اعضــای مؤثــری در اجــرای برنامــه منافقــان بــوده، نقش هــای مهمــی  را می تواننــد در  ایــن جامعــۀ 
ــن َبْعــٍض« نیــز بیان گــر هــم ردیفــی زن و مــرد در انتخــاب  کننــد.3 عبــارت: »َبْعُضُهــم ّمِ فاســد بــازی 

راه نادرســت است. 
کرامــت آدمــی نــزد خداونــد  مبنــای چهــارم: احتــرام و منزلت یکســان نــزد خداونــد: معیــار 
ْكَرَمُكــْم 

َ
 أ

َ
ــوا ِإّن

ُ
َباِئــَل ِلَتَعاَرف

َ
ــُعوًبا َوق

ُ
ــى َوَجَعْلَناُكــْم ش

َ
ْنث

ُ
َكــٍر َوأ

َ
َناُكــْم ِمــْن ذ

ْ
ــا َخَلق

َ
ــاُس ِإّن

َ
َهــا الّن ّيُ

َ
تقواســت: >َيــا أ

 اهَّلَل َعِليــٌم َخِبيــٌر< )الحجــرات،13/49(؛ »ای مــردم مــا شــما را از مــرد و زنــی آفریدیــم و 
َ

اُكــْم ِإّن
َ

ْتق
َ
ِعْنــَد اهَّلِل أ

کنیــد. در حقیقــت  گردانیدیــم تــا با یکدیگــر شناســایی متقابــل، حاصــل  شــما را ملــت و قبیلــه 
گاه اســت«. ارجمندتریــن شــما، نــزد خــدا پرهیزگارتریــن شماســت. بی  تردیــد خــدا دانــای آ

کرامت آدمی نزد خداوند مداخله ای ندارد. بنابراین آیه، جنسیت در 
مبنــای پنجــم: تســاوی در برخــورداری از پــاداش و جــزای عمــل: خداونــد صریحــا زنــان و 
ِضيــُع َعَمــَل 

ُ
نــّى  اَل أ

َ
ُهــْم أ ّبُ اْســَتَجاَب َلُهــْم َر

َ
کارهای شــان یکســان می دانــد: >ف مــردان را در پــاداش 

ــِى  وْا ف
ُ

وذ
ُ
ــْم َو أ ــن ِديِرِه ــوْا ِم ْخِرُج

ُ
ــُروْا َو أ ِذيَن هاَج

َ
اّل

َ
ــٍض ف ــن َبْع ــم ّمِ ــَى  َبْعُضُك نث

ُ
ْو أ

َ
ــٍر أ َك

َ
ــن ذ ــم ّمِ نُك ــٍل ّمِ َعِم

َواًبــا 
َ
ْنَهــاُر ث

َ
ــاٍت تَجــِرى ِمــن تَحتِهــا اأْل

َ
ُهــْم َجّن

َ
ْدِخَلّن

ُ
 َعنْهــْم َســيئاتِهْم َو أَل

َ
ــَرّن ِ

ّ
َكف

ُ
ِتُلــوْا أَل

ُ
َتُلــوْا َو ق

َ
َســِبيلِى َو ق

ردگارشــان دعــای آنــان را  ــَواب< )آل عمــران، 195/3(؛ »پــس پرو
َّ
ــْن ِعنــِد اهَّلِل َو اهَّلُل ِعنــَدُه ُحْســُن الث ّمِ

کــه همــه  ــا زن،  کــه[: مــن عمــل هیــچ صاحــب عملــی از شــما را، مــرد  ی کــرد]و فرمــود  اجابــت 
ــده  کــرده و از خانه هــای خــود ران کــه هجــرت  کســانی  ــد، تبــاه نمی کنــم. پــس چــه  از  یکدیگری
کشــته شــده اند، بدی های شــان را از آنــان می زدایــم،  شــده و در راه مــن آزار دیــده و جنگیــده و 
رم . ایــن پاداشــی اســت  یر]درختــان[ آن نهرهــا روان اســت در مــی آو کــه از ز و آنــان را در باغ هایــی 

ــزد خداســت«. ــاداش نیکــو ن از جانــب خــدا و پ
آیات متعدد دیگری نیز وجود دارد که مؤید این ادعاست.)الحدید،57 / 12؛ التوبۀ 187/9؛ األحزاب، 35/33(.
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کی از ناهمسانی جنسیتی در ارزش های انسانی شرح و نقد متون حا
رده، بــه شــرح و نقــد  در ایــن مقالــه شــش متــن دینــی اعــم از روایــت یــا کالم برخــی از بــزرگان آو

آن هــا پرداخته می شــود:
النســاء   إّن  »معاشــرالناس،  اســت:  آمــده  چنیــن  البالغــهݑ  نهــج  در  اول:  کالم  نقــد  و  شــرح 
نواقص اإلیمــان، ...فأّمــا نقصــان إیمانهــّن فقعودهــّن عن الصــالهݑ والصیــام فــی أیــام حیضهــّن...؛ 
ای مــردم همانــا زنــان در مقایســه بــا مــردان، در ایمــان ...متفاوت انــد امــا تفــاوت ایمــان آنــان، برکنــار 

ــان اســت ...«.4 ــام عــادت حیــض آن زه در ای ــودن از نمــاز و رو ب
کافــی بــا ایــن ســند از امــام علــی)ع( نقــل شــده اســت: عــّدهݑ  بررســی ســندی: ایــن روایــت در 
مــن أصحابنــا عــن احمــد بــن عبــد اهلل عــن ابیــه عمــن ذکــره عــن الحســین بــن المختــار عــن أبــی 

کالم لــه«.5 عبــد اهلل)ع(: قــال أمیــر المؤمنیــن)ع( فــی 
همچنیــن در علــل الشــرایع از شــیخ صــدوق بــا ایــن ســند نقــل شــده اســت: حدثنــا علــی بــن 
ــن  ــی عــن جــده احمــد ب ــال : حدثنــی أب ــی ق ــی عبــد اهلل برق ــن أب ــن احمــد ب ــن عبــد اهلل ب احمــد ب
أبــی عبــد اهلل مــن أبیــه عــن محمــد بــن أبــی عمیــر عــن غیــر  واحــد عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد 
عــن أبیــه عــن آبائــه)ع( قــال: »... فقــام علــی)ع( خطیبــًا فقــال :....«.6 در أمالــی شــیخ صــدوق نیــز 
بــا ایــن ســند آمــده اســت: حدثنــا احمــد بــن محمــد بــن یحیــی العطــار، قــال حدثنــا أبــی عــن 
محمــد بــن الحســین بــن أبــی خطــاب عــن محمــد بــن ســنان عــن أبــی الجــارود عــن أبــی جعفــر 
کونــوا مــن  الباقــر عــن أبیــه مــن جــده)ع( قــال: » ... قــال أمیــر المؤمنیــن)ع(: و اتقــوا شــرار النســاء و 

خیارهــّن علــی حــذر...«.7
محمد بن سنان أبو جعفر الهمدانی ضعیف غال یضع الحدیث ال یلتفت الیه.8

ــوار10 آمــده اســت. امــا هــر دو از نهــج  مضمــون ایــن روایــت، در وســائل الشــیعة9 و بحــار األن
کــه ســند  ــد. ادبیــات ســید رضــی)ره( هــم در نهــج البالغــة چنیــن اســت  کرده ان البالغــهݑ نقــل 
کتــاب »مصــادر نهــج  البالغــة و أســانیده« هیــچ ســندی  کاوش در  روایــات نیامــده اســت. بــا 
بــرای ایــن روایــت ذکــر نشــده، مگــر ایــن کــه از کتــاب »قــوت القلــوب« بــه عنــوان کتــاب ســابق بــر 
نهــج البالغــة یــاد کــرده کــه ایــن روایــت در آن آمــده اســت.11 بــا رجــوع بــه کتــاب »قــوت القلــوب« 
کثــر النســاء  یافــت شــدکه بــدون اســتناد بــه پیامبــر)ص( چنیــن آمــده اســت: »و منهــا أّن أ در

قلیــالت الدیــن و الصــالح«.12
« و  همچنیــن ابراهیــم بــن هــالل ثقفــی در »الغــارات« و  إبــن قتیبــهݑ در »اإلمامــهݑ و السیاســهݑ
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کرده انــد. طبــری در »المسترشــد« نقــل 
بنــا بــر واکاوی ســندی فــوق، نمی تــوان ایــن روایــت و روایــات مشــابه را مســتند دانســت. 
کتــاب هــم نوشــته اند  کــه بــر ایــن  یــرا در نهــج البالغــهݑ ســندی بــرای آن ذکــر نشــده، در شــروحی  ز

ــد.  کرده ان کتــاب نهــج البالغــهݑ نقــل  کتــب دیگــر تشــیع هــم از  ــد.  رده ان ســندی برایــش نیاو
در میــان کتــب أهــل تســنن، در»الصحیــح« بخــاری و »الســنن« نســایی روایاتــی بــا مضمــون 
مشــابه منتســب بــه پیامبــر)ص( نقــل شــده اســت. در ســنن نســایی از طریــق ســعید بــن أبــی 
ســعید الَمْقُبــِری بــه أبوهریــره می رســد. صــرف نظــر از وضعیــت أبوهریــره در میــان محدثــان 
کــه چهــل ســال قبــل از مرگــش دچــار  شــیعی، أبــو ســعید نیــز جــزء مختلطیــن محســوب شــده 

اختــالط حــواس می شــود.13
زی،  یــم بــن جعونــة المــرو یــد أبــی مر در ســند روایــت منقــول از صحیــح بخــاری، نــوح بــن یز
کــه از مرجئــه بــوده و در روایــت حدیــث مطعــون محســوب شــده اســت.14 أبــو عصمــة می باشــد 
بــارۀ ارزش هــای انســانی یکســان  بررســی داللــی: بــا اســتناد بــه مبانــی پنج گانــه قرآنــی در
ناقص االیمــان  زنانه شــان  جنســیت  علــت  بــه  زنــان  کــه  پذیرفــت  نمی تــوان  زنــان،  و  مــردان 
لــی بــر ایــن روایــت وارد می کنــد:  یــر هــم خدشــۀ دال ل های ز هســتند. مضــاف بــر آن اســتدال
1. خداونــد عــادت ماهانــه را در قــرآن اذّیــت و آزاری بیــش ندانســته اســت: >َو يْســَئُلوَنَك
طبــع  بــا  کــه  اســت  چــه  آن  "أذی"هــر   )222  /2 ذی<)البقــرة، 

َ
أ ُهــَو  ــْل 

ُ
ق اْلَمِحيــِض  َعــِن 

می کنــد؟! خلــل  ایجــاد  قلبــی  ایمــان  در  نامالیمتــی  ایــن  باشــد.15چگونه  نامالیــم 
2. حرمــت نمــاز خوانــدن در زمــان عــادت ماهانــه از ســوی خداونــد تشــریع شــده اســت. از 
کنــد، از ســوی دیگــر بــه دلیــل تحریمــی  یــم  کــه از یــک ســو تحر ر اســت  قاعــدۀ عــدل الهــی بــه دو
زۀ عیــد فطــر حــرام اســت.  کــه خــود تشــریع فرمــوده، نقصــی را برشــمرد. بــه عنــوان مثــال رو
زه نگیــرد از عبــادت خداونــد فاصلــه  ز عیــد فطــر رو کســی در رو گــر  کــه ا گفــت  آیــا می تــوان 
کــه برخــی عبــادات در برخــی شــرایط از ســوی  می گیــرد؟! ایــن اقتضــای حکمــت الهــی اســت 

شــارع تحریــم شــده اســت.
 برخــی صاحــب نظــران حکمــت ایــن امــر را تخفیــف بــه زن و مراقبــت از او و مراعــات احــوال 

جســمی اش بیــان کرده انــد.16
کــه در ایــام عــادت حرمــت دارد. امــا فقهــا  3. نمــاز یکــی از عبادت هــای نظام منــد اســت 
ردن آن هــا نیــازی بــه وضــو، غســل و  کــه بــرای به جــا آو اتفــاق نظــر بــر جــواز عبادت هایــی دارنــد 
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کــه زمینــه را بــرای نقــص ایمــان  تیمــم نیســت. بنابرایــن ارتبــاط عبــد بــا معبــود قطــع نمی شــود 
رد. پدیــد آو

رد.  کّمــی هــم پدیــد نمــی آو کــه نقــص  کیفــی  یــم نمــاز در ایــام عــادت، نــه تنهــا نقــص  4. تحر
ــه حضــور پذیرفتــه  ــد او را ب ــرا زن تقریبــًا شــش ســال قبــل از این کــه مــرد مکلــف شــود خداون ی ز

اســت.17
برخــی از صاحــب نظــران در پــی توجیــه ایــن روایــت برآمدنــد. چنان کــه عالمــه محمدتقــی 
بــا خــدا نیســت بلکــه  یــد: »منظــور از نقــص ایمــان زن، نقــص رابطــه زن  جعفــری)ره( می گو
کــه  کــه زن بــه جهــت حالــت عارضــی جســمانی  مقصــود حالــت اســتثنایی موقــت اســت 
ــوأم اســت از فشــار و تکلیــف معیــن و مقــرر رهــا می شــود«.18 ــی ت ــا دگرگونی هــای روان اغلــب ب

کــه چگونــه همیــن حالــت اســتثنایی  علی رغــم ایــن پاســخ، پرســش هم چنــان پابرجاســت 
یژگی هــای  یــن یافتــه و از و کــه در وجــود زن تکو موقــت باعــث نقــص زن می شــود؟ حالتــی 
بنابرایــن چنیــن  نســل می باشــد.  بقــای  در  گرانقــدرش  وظایــف  راســتای  در  جســمانی وی 

ــل پذیــرش اســت. توجیهاتــی تکلــف آمیــز و غیــر قاب
شــرح و نقــد کالم دوم: در نکوهــش از اطاعــت از زنــان نیکــو آمــده اســت: »عــّدهݑ من أصحابنا 
عــن أحمــد بــن محمــد عــن إبــن محبــوب عــن عبــداهلل بــن ســنان عــن أبــی عبــداهلل)ع( قــال: »ذکــر 
رســول اهلل)ص( النســاَء؛ فقــال: اعصوهــّن فــی المعــروف قبــل أن یأمرنکــم بالمنکــر و تعــّوذوا بــاهلل 
مــن شــرارهّن و کونــوا مــن خیارهــّن علــی حــذر«؛ امــام صــادق)ع( فرمودنــد: »پیامبــر)ص( زنــان را  یــاد 
کننــد.  کنیــد، قبــل از آن کــه شــما را بــه منکــری وادار  کــرد و فرمــود: در معــروف از آن هــا نافرمانــی 

یــد و از خوبانشــان، برحــذر باشــید«.19 و از اشــرار آن هــا بــه خــدا پنــاه بر
کافــی هــم ذکــر شــده  کتــاب  بررســی ســندی: ایــن روایــت در وســائل الشــیعهݑ بــه نقــل از 
اســت. همــۀ رجــال ســند در متــون رجالــی تأییــد شــده اند.20 و در بحاراألنــوار بــه نقــل از مــکارم 

االخــالق21 نیــز روایــت شــده اســت.
مــن  کونــوا  و  النســاء  »فاتقــوا شــرار  اســت:  آمــده  البالغــهݑ چنیــن  نهــج  در  مزبــور  روایــت 
خیارهــّن علــی حــذر و ال تطیعوهــّن فــی المعــروف حتــی الیطمعــّن فــی المنکــر؛ از اشــرار زنــان 
ــری  ــا در منک ــد ت ــا را نکنی ــت آن ه ــروف اطاع ــید و در مع ــذر باش ــان برح ــد و از خوبانش ی بپرهیز

طمــع نکننــد«.22
ــوت  ــی ق کتــاب ف ، تنهــادر  ــر نهــج البالغــهݑ کتــب ســابق ب ــت در  ــن روای یشــۀ ای ــا واکاوی ر ب
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القلــوب در قالــب وصیــت لقمــان بــه فرزنــدش چنیــن آمــده اســت: »یــا بنــی اّتــِق المــرأة الســوء 
کان مــن  فإنهــا تشــیبك قبــل المشــیب ، و اّتــق شــرار النســاء فإنهــّن ال یدعــون إلــی خیــر ، و 

ــذر«.23 ــی ح ــّن عل خیاره
گانــۀ قرآنــی تناقــض دارد؛ مــوارد  کــه بــا مبانــی پنــچ  بررســی داللــی: ایــن روایــات عــالوه بــر ایــن 

یــر هــم بــر آن خدشــه وارد می کنــد: ز
ــَن  ــرًا ِم َكثي ــوا  ــوا اْجَتِنُب ــَن آَمُن ذي

َ
ــا اّل يَه

َ
ــا أ ــان: >ي گم ــن و  ــش ظ ــی از نکوه ک ــۀ حا ــا آی ــض ب 1. تناق

ى از  ــد، از بســیار رده ای کســانی که ایمــان آو ــن اثــم...< )الحجــرات، 12/49(؛ »اى 
َ

ــَض الّظ  َبْع
َ

ــّنِ ِإّن
َ

الّظ
گنــاه اســت . ...«. گمان هــا  کــه پــاره اى از  یــد  گمان هــا بپرهیز

حــال چگونــه ســفارش شــده اســت کــه بــا بــد گمانــی نســبت بــه زنــان نیکــو کــردار بایــد پرهیــز 
کــرد کــه مبــادا در فرمــان بــه بــدی طمــع کننــد؟!

کــی از برابــری زنــان و مــردان در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر: >َو  2. تناقــض بــا آیــۀ حا
 

َ
ــاة ُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َو يْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َو يقيُمــوَن الّصَ

ْ
ْوِليــاُء َبْعــٍض يأ

َ
اْلُمْؤِمُنــوَن َو اْلُمْؤِمنــاُت َبْعُضُهــْم أ

ــة، 71/9(. ــٌز َحكيم<)التوب  اهَّلَل َعزي
َ

ــيْرَحُمُهُم اهَّلُل ِإّن ولِئــَك َس
ُ
ــوَلُه أ ــوَن اهَّلَل َو َرُس  َو يطيُع

َ
كاة

َ
ــّز ــوَن ال َو يْؤُت

نــص آیــه بــر برابــری مــردان و زنــان مؤمــن در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یکدیگر بــدون هیچ 
لــت دارد. حــال چگونــه ایــن روایــت از امــر به معــروف زنان پرهیــز می دارد؟ تخصیصــی، دال

3. تناقــض بــا ســیرۀ عملــی امــام علــی)ع(: ایــن روایــات بــا ســیرۀ عملــی پیامبــر)ص( و أئّمــۀ)ع( 
یق می کردنــد.24  تناقــض دارد. زنانــی چــون ســوده در جنــگ صفیــن رزمنــدگان را بــه جهــاد تشــو
یق و تحریــض  آیــا ایــن نوعــی امــر بــه معــروف نیســت؟ آیــا امــام علــی)ع( رزمنــدگان را از ایــن تشــو

زنانــه منــع نمــود؟! 
ــه و أهــل ســنت وارد  ــق إمامّی ــه پیامبــر)ص( از طری کالم ســوم:روایتی منســوب ب شــرح و نقــد 

ــان هســتند.25 کثــر جهنمیــان، زن کــه ا شــده 
کلینــی چنیــن اســت: عــن أبــی بصیــر، قــال: ســمعت أبــا  ایــن روایــت بــه نقــل از شــیخ 
یــا معاشــر النســاِء، تصدّقــن و لــو  عبــداهلل)ع( یقــول: »خطــب رســول اهلل)ص( النســاَء، فقــال: 
عــن، و 

ّ
کثرکــّن حطــب جهّنــم، إّنکــّن تکثــرن الل مــن حلیکــّنَ و لــو بتمــرهݑ و لــو بشــق تمــره فــان أ

گــروه زنــان را  کــه رســول اهلل)ص(  ؛ أبوبصیــر از امــام جعفــر صــادق)ع( نقــل می کنــد  تکفــرن العشــیرهݑ
تتــان یــا بــه خرمایــی یــا  یــور آال گــروه زنــان صدقــه بدهیــد ولــو از ز مخاطــب قــرار داد و فرمــود: » ای 
یــاد لعــن می فرســتید و  کثــر شــما اهــل آتــش هســتید: برای این کــه شــما ز نیمــه خرمایــی. همانــا أ
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عشــیرۀ خــود را تکفیــر می کنیــد«.
مجلســی دوم، روایــت مزبــور را بــا همیــن ســند و الفــاظ و شــیخ حــر عاملــی نیــز بــا اضافاتــی، 

کــرده اســت.26 آن را نقــل 
کتــب رجالــی تنهــا نامــی از آن هــا بــرده شــده،  محمدبــن یحیــی و احمــد بــن محمــد در 
بــدون ایــن کــه توثیــق یــا طعنــی ذکــر شــود. مضــاف بــر آن طریــق علــی بــن الحکــم عــن أبــی حمــزة 

کتــب رجالــی نجاشــی و فهرســت طوســی ناشــناخته اســت.27 عــن أبــی بصیــر مطابــق بــا 
کــه روایــت مزبــور را  کالم مجلســی دوم در مــرآت العقــول اســت  یــد ســند شناســی فــوق،  مؤ

ضعیــف علــی المشــهور معرفــی نمــوده اســت.28
ایــن روایــت در مــرآت العقــول بــه طریــق علــی بــن إبراهیم عن أبیه عــن النوفلی عن الســکونی 
یــرا  یــد نوفلــی متوقــف فیــه اســت. ز عــن أبــی عبــداهلل)ع( نیــز نقــل شــده اســت.29 الحســین بــن یز
کــی از ایــن ادعــا وجــود نــدارد.  بــه نقــل از نجاشــی در آخــر عمــر از غالیــان بــوده، امــا روایتــی حا
کــه از عامــه روایــت می کــرده  کســانی بــوده  یــاد معــروف بــه الســکونی نیــز از  اســماعیل بــن أبــی ز
اســت.30 ایــن روایــت بــه نقــل از مجلســی دوم ضعیــف علــی المشــهور شــناخته شــده اســت.31 
یشــه در شــریعت اســالم نداشــته، میراث هــای فرهنگــی آن هــا را بــه  بنابرایــن چنیــن روایاتــی ر

گرفته انــد.32  رده  و جوامــع اســالمی تحت تأثیــر آن قــرار  وجــود آو
لت این روایت خدشه وارد می شود: یر بر دال بررسی داللی: بر پایۀ موارد ز

1. مطابــق بــا مبانــی قرآنــی تأثیــر پذیــری مشــترک از شــیطان و تســاوی در برخــورداری از 
کثریــت أهــل  پــاداش و جــزای عمــل، زنــان بــه اقتضــای جنســیت زنانــه شــان ســزاوار جایــگاه أ

جهنــم نیســتند.
2. مطابــق بــا ایــن روایــت، لعــن بســیار دلیــل بــر أهــل جهنــم بــودن اســت. امــا هیــچ یــک از 

ــد.  کثــرت لعــن را ســبب دخــول در جهنــم نمی دان کریمــه،  ــات  آی
کالم و نحــوۀ بیــان در ایــن روایــت، بــا خلــق نیکــوی پیامبــر)ص( مناســبت پیامبــر  3. لحــن 
ــٍق َعِظيٍم<)القلــم، 4/68(؛ »همانــا تــو دارای  ــَك َلَعلــَى  ُخُل

َ
کــه خداونــد می فرمایــد: >َو ِإّن نــدارد. آنجــا 

یــی هســتی«. اخــالق نیکو
کیفیــت  کــه در قــرآن آمــده، مناســبت نــدارد.33  ــا آن چــه  4. نحــوۀ وعــظ در ایــن روایــت، ب
ــَك ِبالْحْكَمــِة َو اْلَمْوِعَظــِة  دعــوت بــه ســوی حــق تعالــی چنیــن آمــده اســت: >اْدُع ِإلــَى  َســِبيِل َرّبِ
راه  بــه  نیکــو  و موعظــه  »بــا حکمــت  )النحــل، 125/16(؛  ْحَســن<  

َ
أ ِهــَى  تــِى 

َ
ِباّل َجاِدْلُهــم  َو  الْحَســَنِة 
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کــن«.  کــن و بــا آن هــا بــه بهتریــن روش مجادلــه  ردگارت دعــوت  پــرو
گــر  یــه ای در ایــن روایــت بــا هیــچ یــک از روش هــای قرآنــی مزبــور مناســبت نــدارد. ا گو چنیــن 
ــا ایــن  کــه ب ــا تکفیــر رخ داده باشــد، ســزاوار نیســت  کثــرت لعــن و ی ــان هــم خطایــی چــون  از زن

شــدت مــورد نهــی پیامبــر)ص( قــرار بگیرنــد.
کــه چــون  یــد  کالم چهارم:صاحــب مجمــع البیــان ذیــل آیــۀ قصــاص می گو شــرح و نقــد 
یــد ایــن اعتقــاد  نفــس زن، نصــف نفــس مــرد اســت، پــس دیــۀ مــرد دو برابــر می شــود. طبرســی مؤ
را قولــی می دانــد کــه طبــری از امــام علــی)ع( نقــل کــرده اســت: »فــإن نفــس المــرأة ال تســاوی نفس 
الرجــل بــل هــی علــی النصــف منهــا فیجــب إذا أخــذت النفــس الکاملــة بالنفــس الناقصــة أن 

کذلــك رواه الطبــری فــی تفســیره عــن علــی )ع( «.34 یــرد فضــل مــا بینهمــا« و 
ســّید مرتضــی نیــز در پــی آیــۀ قصــاص ، دلیــل نابرابــری قصــاص زن و مــرد را نــا برابــری جــان 

زن و مــرد می دانــد.35
کرد: کالم باید توقف  یر بر این  به دالیل ز

1. در تفســیر طبــری، چنیــن دلیلــی بــر نصــف بــودن دیــۀ زن نســبت بــه مــرد از امــام علــی)ع( 
نیامــده اســت؛ مگــر ایــن کــه در روایتــی منســوب بــه امــام علــی)ع(، کیفیــت نصــف بــودن دیــه زن 

نســبت بــه مــرد را بیــان نمــوده اســت.36
ــا 

ُ
يّه

َ
ــد: >يأ ی ــردان را از نفــس واحــد آفر ــان و م ــد زن ــر، خداون ی کریمــۀ ز ــۀ  ــا نــص آی ــق ب 2. مطاب

ــًرا َو  َكِثي ــااًل  ــا ِرَج  ِمنْهَم
َّ

ــث ــا َو َب ــا َزْوَجَه ــَق ِمنْه ــَدٍة َو َخَل ــٍس َواِح
ْ

ف
َ
ــن ّن كــُم ّمِ

َ
ــِذى َخَلق

َ
ــُم اّل ُك ــوْا َرّبَ

ُ
ق

َ
ــاُس اّت

َ
الّن

یــد و از  کــه شــما را از یــك تــن بیافر ردگارتــان، آن  ِنَساء...<)النســاء، 1/4(؛ »اى مــردم، بترســید از پرو
رد...«. ــد آو ــان بســیار پدی ــردان و زن ــن همســر او را و از آن دو، م ــك ت آن ی

بنابرایــن نقــص زنــان نســبت بــه مــردان از جهــت نفــس زنانــه شــان، بــا نــص آیــۀ مزبــور 
نــدارد.  مناســبت 

کالم پنجم:شــیخ صــدوق در »علــل الشــرایع« در »بــاب العلــة التــی مــن أجلهــا  شــرح و نقــد 
یــة بــن عمــار عــن الحســن  رده اســت: ... عــن معاو یــر را آو فضــل الرجــال علــی النســاء«  روایــت ز
ــی  ــود إل ــن الیه ــر م ــاء نف ــال: »ج ــب]ع[ ق ــی طال ــن أب ــن ب ــده الحس ــن ج ــه ع ــن آبائ ــداهلل ع ــن عب ب
رســول اهلل)ص( قــال لــه یهــودی مــا فضــل الرجــال علــی النســاء؟ قــال النبــی)ص(: »کفضل الســماء 
کفضــل الماءعلــی االرض و المــاء یحیــی االرض و باالرجــال یحیــی النســاء و  علــی االرض و 
ــاء، 4 /34[  ساِء<.]النس ــى الِنّ ــوَن َعَل ّواُم

َ
ــاُل ق ج ــول اهلل عّزوّجل:>الِرّ ــاء یق ــوا النس ــا خلق ــال م ــوال الرج ل
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قــال الیهــودی :ألّی شــیء هکــذا؟ فقــال النبی)ص(:»خلــق اهلل آدم مــن طیــن و مــن فضلتــه و 
بقیتــه خلقــت حــوا و أّول مــن أطــاع النســاء آدم فأنــزل اهلل عّزوجــّل مــن الجّنــهݑ و قــّر  فضــل الرجــال 
کیــف یحضــن و الیمکنهــّن العبــادة مــن القــذارة  علــی النســاء فــی الدنیــا. أال تــری إلــی النســاء 
و الرجــال ال یصبهــم شــیء مــن الطمــث«. فقــال الیهودی:صدقــت یــا محمــد]ص[«؛ پــس از ذکــر 
کــه یــک یهــودی نــزد پیامبــر)ص( آمــد و  ســند، از امــام حســن مجتبــی)ع( روایــت شــده اســت 
ــر زن  ــری مــرد ب ــد: »برت ــان چیســت؟ پیامبــر)ص( پاســخ دادن ــر زن پرســید علــت قوامیــت مــردان ب
ــان  ــده می کنــد و زن ــر زمیــن اســت. آب زمیــن را زن ــری آب ب ــر زمیــن و برت ــری آســمان ب ماننــد برت
گــر مــردان نبودنــد زنــان خلــق نمی شــدند. خداونــد عــز وجــل  هــم بــا مــردان حیــات می یابنــد. و ا
گفــت: چــرا ایــن چنیــن اســت؟ پیامبــر)ص(  می فرمایــد: مــردان قــوام بــر زنــان هســتند«. یهــودی 
کــه زنــان را  کســی  یــد. و اول  یــد و از باقیمانــده اش حــوا را آفر گل آفر فرمــود: »خداونــد آدم را از 
رد و مــردان را بــر زنــان برتــری داد. مگــر  کــرد آدم بــود. پــس خداونــد او را از بهشــت فــرود آو اطاعــت 
کــه زنــان چگونــه حیــض می شــوند و بــه خاطــر نجاســت حیــض نمی تواننــد عبــادت  نمی بینــی 
گفتــی  گفــت: تــو راســت  کننــد. ولــی چنیــن نجاســتی شــامل حــال مــردان نمی شــود«. یهــودی 

ای محمــد!«.37
یــه، ثقــه، عالــم، فقیــه،  بررســی ســندی: بــا ایــن کــه محمــد بــن أبــی القاســم ملقــب بــه ماجیلو
کــه او از آن هــا  یانــی  ــه ادب، شــعر و غریــب توصیــف شــده اســت.38 امــا در میــان راو عــارف ب
یــه  یــش نیســت.93 مضــاف بــر آن نــام عمــوی محمــد بــن ماجیلو کــرده، نامــی از عمو روایــت 
یــان، روایــت مزبــور مهمــل  کتــب رجالــی نیامــده اســت. بنابرایــن علی رغــم توثیــق ســایر راو در 
اســت. همچنیــن ایــن روایــت تنهــا بــا همیــن سلســله ســند درکتــاب »علــل الشــرایع« آمــده 

اســت. از ایــن جهــت نیــز مفــرد اســت.
بررسی داللی: در این روایت سه دلیل برای قوامیت مردان بر  زنان ذکر شده است:

گل حضــرت آدم)ع(: برتــری حضــرت آدم)ع( بــر حــوا بــه دلیــل  دلیــل اول: خلقــت حــوا از باقیمانــدۀ 
گل حضــرت آدم)ع( بــوده اســت.  نبــوت حضــرت آدم)ع( و نــه از جهــت خلقــت حــوا از باقیمانــدۀ 
گل حضــرت آدم)ع( نشــان دهنــدۀ برابــری حضــرت آدم)ع( و حــوا در خلقــت  خلقــت حــوا از باقیمانــدۀ 

ک آدم خلــق شــده اســت. کــه حــوا از همــان خــا ــرا نشــان می دهــد  ی جســمانی اســت. ز
یــر  کالم بــا آیــۀ ز دلیــل دوم: اطاعــت حضــرت آدم)ع( از حــوا در تنــاول از شــجرۀ ممنوعــه: ایــن 
كانــا فيــه...< )البقــرة، 36/2(؛ »پــس شــیطان آن  ــا  ْخَرَجُهمــا ِمّمَ

َ
أ

َ
ــيطاُن َعْنهــا ف

َّ
ُهَمــا الش

َ
َزّل

َ
أ

َ
تناقــض دارد: >ف
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ــد...«. ــرون ران ــد بی ــه در آن بودن ک ــتی  ــت، و از بهش ــا واداش ــه خط دو را ب
مطابــق بــا ایــن آیــه، شــیطان آدم)ع( و حــوا- هــردو - را لغزانــد. مضــاف بــر آن، ایــن دلیــل 
یشــه در آموزه هــای عهدیــن دارد. در ســفر پیدایــش بعــد از اشــاره بــه فریــب خــورن حــوا توســط  ر
مــار و خــوردن از شــجرۀ ممنوعــه، آدم)ع( نیــز توســط حــوا فریــب می خــورد: »...پــس از میــوه اش 
گرفــت و خــورد و بــه شــوهر خــودش هــم داد. خداونــد نیــز ســزای او و همجنســانش را حاملگــی 

یــن/ 21(. کرد.)عهــد عتیــق، ِســفر تکو و تســلط مــردان بــر آن هــا مقــرر 
کالم اول نقد شد. دلیل سوم: حیض زنان: این دلیل در 

یــد: مــن از زنــان بیشــتر از شــیطان  کالم ششم:زمخشــری از قــول برخــی از علمــاء می گو شــرح و نقــد 
ا<)النســاء، 76/4( و در مــورد زنــان 

ً
كَاَن َضِعيف ــيَطاِن 

َّ
َكيــَد الش  

َ
می ترســم. بــرای  این کــه خداونــد فرمــود: >ِإّن

 َعِظيم< )یوســف، 28/12(.40
َ

َكيَدُكــّن  
َ

فرمــود: >ِإّن
کالم فــوق، منســوب بــه پیامبــر)ص( و أئّمــۀ معصومیــن)ع( نبــوده، از بــزرگان صاحــب  اگرچــه 
کریمــه اســتناد نمــوده، جــای بحــث دارد. مضــاف  کــه بــه آیــات  اثــر نقــل شــده، امــا از آن جهــت 
یه هایــی ماننــد ایــن کالم، در میــان جامعــه رواج دارد. مطابــق بــا پژوهــش نگارنــده، 91%  بــرآن گو
یــۀ »از زن بایــد بیشــتر ترســید تــا شــیطان« یــا »زن شــریک شــیطان اســت« را  گو از جامعۀآمــاری 

یه هــا موافقنــد.41 گو شــنیده اند. 40% از مــردان و 19% از زنــان هــم بــا ایــن 
یر قابل طرح است: کالم موارد ز لت این   بررسی داللی: در نقد دال

ــا از  ــومین مبن ــوان س ــه عن ــیطان ب ــترک از ش ــری مش ــر پذی ــی تأثی ــای قرآن ــا مبن کالم ب ــن  1. ای
میــان مبانــی پنج گانــه ناســازگار اســت.

یــرا   کیــد شــیطان و زنــان نیســت. ز ل و مقایســۀ دو آیــۀ مربــوط بــه  2. دلیلــی بــر اســتدال
ــه  ایــن علــت اســت  کیــد شــیطان ب ــۀ اول ضعــف  ــه در دو ســیاق مختلف انــد. در  آی ایــن دو  آی
کیــد و  کــرده،  کــرده، خیــر و خوبــی بر ایشــان مهیــا  کــه خداونــد تعالــی امــور اولیایــش را تدبیــر 
عمــل اولیــای شــیطان را باطــل می کنــد. امــا  آیــه دوم، ســیاق و موضوعــش متفــاوت اســت. 
ــدن او را داشــت  کــرد، آن زن قصــد بازگردان ــرار  ــز مصــر ف هنگامی کــه  یوســف)ع( از فتنــه زن عزی
کنــار در دیــد. آن زن خــود را نباختــه، در آن موقــع دشــوار  گهــان عزیــز مصــر آن دو را در  کــه نا
ــه خاطــر  کیــد آن زن ب گشــود. پــس در  این جــا،  ــه  گالی ــه  ــان ب کــرده و زب فــورا حقیقــت را عــوض 
کــردن احــوال در  یــک لحظــه، بــزرگ اســت. در  این جــا بــه همیــن خاطــر کیــد  ســرعتش در دگرگــون 
کیــد  کیــد شــیطان در مقابــل تدبیــر و  ــۀ اول،  ــه تعبیــر دیگــر در  آی عظیــم اطــالق شــده اســت.24 ب
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خداونــد تعالــی بــرای اولیایــش و در آیــه دوم حیلــۀ زن مصــری در تدبیــر امــور بــه نفــع خــود اســت.

عدم مشورت با زنان
ــدوق در  ــیخ ص ــاتید ش ــکری از اس ــداهلل عس ــن عب ــن ب ــائل« و حس ــی در »الرس کلین ــوم  مرح
 » یســنده »عقــد الفریــد« و در »تحــف العقــول« و بعــد از »نهــج البالغــهݑ »الزواجــر و المواعــظ« و نو
«.أبــو عبــداهلل أشــعری عــن  در »مــن ال یحضــره الفقیــه« و إبــن طــاووس در »کشــف المحجهݑ
یــاد عــن عمــرو بــن أبــی المقــدام عــن  بعــض أصحابنــا عــن جعفــر بــن عنبســهݑ عــن عبــادهݑ بــن ز
أبــی جعفــر و أحمــد بــن محمــد العاصمــی عمــن حدثــه عــن معلــی بــن محمــد عــن علــی بــن 
کثیــر عــن أبــی عبــداهلل)ع(: »قــال: أمیــر المؤمنیــن)ع( فــی رســالته  حســان عــن عبــد الرحمــن بــن 

ــی الحســن)ع(«.43  ال
أحمــد بــن محمــد بــن خالــد برقــی فــی المحاســن عــن محمــد بــن عیســی عــن خلــف بــن 

یــن عمــن رواه عــن أمیــر المؤمنیــن.44 خــکاد عــن علــی بــن عثمــان بــن زر
ــن ســهیل عــن  ــن همــام ب ــال: حدثنــی محمــد ب ــه ق ی ــن قولو ــن محمــد ب ــر ب أبوالقاســم جعف
ــاد  ی ــن ز ــی ع ــدان المدائن ــن حم ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــزاری ق ــک الف ــن مال ــد ب ــن محم ــر ب جعف

القنــدی قــال : قــال أبــو الحســن)ع(... .45
 المعلــی بــن محمــد: یعــرف حدیثــه و ینکــر و یــروی عــن الضعفــا.46 علــی بــن الحســان غــال 
و ضعیــف و ال یــروی اال عــن عمــه.47 عمــرو بــن شــمر  أبــو عبــد اهلل جعفــی: ضعیف.48جابــر بــن 

یــد: ثقــه فــی نفســه ولکــن مــن یــروی عنــه ضعیــف.49 یز

نتیجه گیری
کــی از نابرابــری جنســیتی در ارزش هــای انســانی از جهــت طریــق یــا افــراد  ســند روایــات حا
لــی ایــن متــون نیــز بــه دســت  ــا بررســی دال ســند جــزء احادیــث ضعیــف محســوب می شــود. ب

یــر هــم خوانــی نــدارد: کــه بــا مــوارد ز می آیــد 
کــه عبارتنــد از: اختیــار یکســان زنــان  کریمــه اســتخراج شــده  1. مبانــی پنج گانــه ای از آیــات 
و مــردان؛ قابلیــت  یکســان بــرای هدایــت الهــی؛ تأثیــر پذیــری مشــترک از شــیطان؛ احتــرام و 

ــل. ــزای عم ــاداش و ج ــورداری از پ ــاوی در برخ ــد؛ تس ــزد خداون ــان ن منزلت یکس
یژه ناظر بر این متون هستند.  که به طور و 2. نصوص و ظواهر آیاتی 
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3. سنت عملی پیامبر)ص( و أئّمۀ أطهار)ع(.
یــرا ایــن متــون  کــه بــر چنیــن متونــی توقــف نمــود. ز بنــا بــر یافته هــای پژوهــش، بایســته اســت 
ــه از  ــز برگرفت ــی نی ــورات دارد. برخ ــاب ت کت ــه در  یش ــی ر ــدارد. برخ ــالمی ن ــریعت اس ــه در ش یش ر

گرفته انــد.  کــه جوامــع اســالمی تحــت تأثیــر آن هــا قــرار  میراث هــای فرهنگــی اســت 
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