جوامع روایی فریقین و گزارۀ نقصان عقل زن
(گونهها ،اسناد و مصادر)


دکترعلی راد



زینب مجلسیراد
چکیده
کاستی خرد زنان ،گمانهای است که از دیرباز در متون اسالمی و دیدگاههای عالمان
اسالمی رایج بوده و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی خاصی را در ارزشگذاری شخصیت زن
در جهان اسالم به دنبال داشته است .ریشۀ این نگره ،تنها در روایات فریقین قابل ردیابی
است ،زیرا قرآن در این مسئله ساکت است .بدیهی است ،گزارههای روایی «کاستی خرَد
زنان» ،زمانی اعتبار الزم را برای استناد در استنباط آموزهای دینی را پیدا میکنند که از
حیث اسناد و مصدر شرایط علمی و شرعی اعتبار را برخوردار باشند .این پژوهه به
بررسی گونههای این احادیث و شناخت آسیبهای وارده بر آنها در ناحیۀ مصادر و اسناد
پرداخته است.

کلیدواژهها :احادیث عقل زنان ،گونهشناسی ،آسیبشناسی ،مصادر ،اسناد.

 استادیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی) و مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث.
 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
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درآمد
یکی از علل روانی و فرهنگی عقبماندگی و عدم مشارکت زنان در امور اجتماعی ،احساس ضعف
شخصیتی است که از ترویج ناصحیح برخی متون دینی در جوامع اسالمی پدید آمده است .با توجه به
محوریت قرآن و حدیث در جوامع اسالمی ،به دست آوردن موضع دین دربارۀ این مسئله میتواند راهگشا
باشد .نکتهای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که منقوالت فراوانی در متون روایی وجود دارد
که نگاهی ابتدایی میتواند گمانۀ تحقیر زن را به ذهن متبادر کند .متأسفانه بسیاری افراد ،بر ظاهر این
روایات اکتفا کرده و زنان را فاقد صالحیت حضور در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
دانستهاند .تفحص در متون روایی حجم باالیی از این روایات را آشکار میسازد .ظاهر برخی از این
احادیث ،کمبهره بودن زنان از نیروی عقل را به ذهن متبادر میکند .میتوان این روایات را در سه حوزه:
«کاستی خرد زنان»« ،نهی مشورت با زنان» و «سفاهت زنان» دستهبندی کرد که در این مجال تنها قسم
نخست مدنظر قرار گرفته است.
از دیرباز تاکنون ،عالمان اسالمی و حتی غیراسالمی به مسئلۀ «کاستی خرد در زنان» توجه کردهاند .از
بررسی منقوالت عالمان مسلمان شاید بتوان رویکرد سهگانهای را در میان آنان دربارۀ این روایات به دست
آورد:
1ـ مشهور دانشمندان علوم اسالمی ظاهر این روایات را پذیرفته و به دفاع از آن میپردازند.
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2ـ برخی دیگر از بزرگان ،صدور این سخنان از سوی معصومان :را میپذیرند ،اما تالش میکنند تا آنها را
به گونهای معنا کنند که مرادشان تحقیر و محدود کردن زنان نباشد.
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 .1ر.ک :شرح نهجالبالغه(ابنمیثم) ،ج ،4ص118؛ توضیح نهجالبالغه ،ج ،1ص303؛ شرح نهجالبالغه(موسوی) ،ج ،1ص451؛ مفردات
نهجالبالغه ،ج ،2ص1035و1036؛ نهجالبالغه(عبده) ،ص.129
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3ـ در دوران معاصر نظریۀ سومی نیز دربارۀ این احادیث مطرح شده که هدف آن ،بیان نادرستی اینگونه از
سخنان و مجعول دانستن بسیاری از آنهاست.
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آنچه مسلّم است ،عدم توجه به کنه معنای روایات و اکتفا به ظاهر کالم میتواند آدمی را از نیل به معنای
اصلی بازدارد .این امر در زمینۀ تمامی متون مطرح بوده و در متون دینی حساستر است .در برخورد با متون
روایی پس از احراز صحت صدور روایت ،مراحل متعددی باید طی شود تا معنای اصلی کالم به دست آید.
مهمترین این مراحل عبارت از :عرضه بر آیات قرآن ،به دست آوردن سایر متون روایی همموضوع و بررسی
تاریخی مسئله است .روایاتی که کمبهره بودن زنان از خرد را بیان میدارند نیز از این اصل کلی مستثنا
نیستند .با توجه به آنکه در زمینۀ مباحث فقهالحدیثی این دسته از روایات کارهای فراوانی صورت گرفته
است ،در این مجال تنها به گونهشناسی این احادیث و سپس آسیبشناسی مصادر و اسناد آنها پرداخته و
نکات مهمّ پیرامون آن بیان میشود.
گونهشناسی و آسیبشناسی متون روایی
جستوجو در منابع روایی فریقین ،چهار دسته از روایات را که بر کاستی خرد زنان داللت صریحی دارند،
آشکار میکند:
دستۀ اول
این دسته از روایات که میان متون روایی شیعه و اهلسنت مشترکند ،به صورت آشکار بر نقصان عقل زنان
اشاره میکند .هستۀ اصلی آنها به پیامبر عظیمالشأن اسالم  9بازمیگردد« :إنَّ النِّسَاءَ نَوَاقصُ الْعُقُول فَأَمَّا

 .1ر.ک :شرح نهجالبالغه(ابنابیالحدید) ،ج ،6ص214؛ زن از دیدگاه نهجالبالغه ،ص115؛ زن در آیینۀ جالل و جمال الهی ،ص229

و230؛ شخصیت و حقوق زن در اسالم ،ص105؛ ترجمه و تفسیر نهجالبالغه ،ج ،11ص292ـ294؛ پیام امام؛ شرح تازه و جامعی بر
نهجالبالغه ،ج ،3ص 289و.290
 .2ر.ک :زن از نگاهی دیگر ،ص 20ـ22؛ حدیثپژوهی ،ج ،1ص.311
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نُقْصَانُ عُقُولهنَّ فَشَهَادَۀُ امْرَأَتَیْن منْهُنَّ کَشَهَادَۀ الرَّجُل الْوَاحد» ،که به صورتهای گوناگون در متون روایی
فریقین قابل دستیابی است.
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از بررسی مصادر این دسته از روایات نتایج زیر به دست آمد .شکل « »1مصادر شیعه و شکل « »2مصادر
اهلسنت را نشان میدهد:

« .1وَ مَرَّ رَسُولُ اللَّه  9عَلَى نسْوَۀٍ فَوَقَفَ عَلَیْهنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعَاشرَ النِّسَاء مَا رَأَیْتُ نَوَاقصَ عُقُولٍ وَ دینٍ أَذْهَبَ بعُقُول ذَوی الْأَلْبَاب منْکُنَّ إنِّی
قَدْ رَأَیْتُ أَنَّکُنَّ أَکْثَرُ أَهْل النَّار یَوْمَ الْقیَامَۀ فَتَقَرَّبْنَ إلَى اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ مَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقَالَت امْرَأَۀ منْهُنَّ یَا رَسُولَاللَّه  9مَا نُقْصَانُ دیننَا وَ عُقُولنَا
فَقَالَ أَمَّا نُقْصَانُ دینکُنَّ فَالْحَیْضُ الَّذی یُصیبُکُنَّ فَتَمْکُثُ إحْدَاکُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُصَلِّی وَ لَا تَصُومُ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولکُنَّ فَشَهَادَتُکُنَّ إنَّمَا

شَهَادَۀُ الْمَرْأَۀ نصْفُ شَهَادَۀ الرَّجُل»؛ منالیحضرهالفقیه ،ج ،3ص ،390ح 4371و ص ،391ح4375؛ مکارماألخالق ،ص 201و202؛ نهج-
البالغه(صبحیصالح)،ص105و373؛ خصائصاألئمه(خصائصأمیرالمؤمنین ،)7ص100؛ غررالحکم و دررالکلم ،ص ،712ح162؛

عیونالحکم و المواعظ ،ص ،490ح9085؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم ،ص ،408ح9379؛ تفصیل وسائلالشیعۀ إلی تحصیل
مسائلالشریعه ،ج ،2ص ،344ح2321؛ ج ،20ص ،24ح 24934و ص ،25ح24936؛ بحاراألنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار،:
ج ،30ص ،17ح1؛ ج ،32ص ،247ح 195و ص ،562ح( 468به نقل از :کافی)؛ ج ،33ص ،458ح( 474به نقل از :نهجالبالغه) و
ص ،461ح( 677به نقل از :ابنابیالحدید)؛ ج ،78ص ،107ح 25؛ ج ،100ص ،228ح31؛ جامعأحادیثالشیعه ،ج ،25ص ،116ح
 36495و ص ،550ح37226؛ ج ،30ص ،102ح45282؛ المسترشد فی إمامۀ علیبنأبیطالب ،:ص418؛ کشف المحجۀ لثمرۀ المهجۀ،
ص253؛ نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،ص ،193ح1؛ الکافی ،ج ،5ص ،39ح 4و ص ،322ح1؛ تهذیباألحکام ،ج،7
ص ،404ح21؛ هدایۀ األمۀ إلی أحکام األئمه ،:ج ،7ص68؛ وقعۀ صفین ،ص204؛ الغارات أو اإلستنفار و الغارات ،ج ،2ص753؛
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،11ص ،86ح.12481
«یَا مَعْشَرَ النِّسَاء تَصَدَّقْنَ وَ أَکْثرْنَ االسْتغْفَارَ فَإنِّى رَأَیْتُکُنَّ أَکْثَرَ أَهْل النَّار .قَالَت امْرَأَۀ منْهُنَّ جزلۀ و مَا لَنَا یَا رَسُولَاللَّه أکثر أهل النار؟
قَالَُ :تکْثرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعَشیرَ وَمَا رَأَیْتُ منْ نَاقصَات عَقْلٍ وَدینٍ أَغْلَبَ لذى اللُّبِّ منْکُنَّ .قَالَتْ :یَا رَسُولَاللَّه وَ مَا نُقْصَانُ الْعَقْل وَ
الدِّین؟ قَالَ :أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل فَشَهَادَۀُ امْرَأَتَیْن تَعْدلُ شَهَادَۀَ رَجُلٍ وَاحدٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْل وَ تَمْکُثُ اللَّیَالىَ الَ تُصَلِّى وَ تُفْطرُ فى رَمَضَانَ فَهَذَا
نُقْصَانُ الدِّین»؛ تذکرۀ الخواص من األمۀ فی ذکر خصائص األمۀ فی ذکر خصائص األئمه ،:ص 79و89؛ تاریخاألمم والملوک ،ج،5

ص11؛ کتابالفتوح ،ج ،3ص32؛ تجارباألمم ،ج ،1ص518؛ الکامل فی التاریخ ،ج ،3ص293؛ دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ
العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن األکبر ،ج ،2ص622؛ صحیح مسلم ،ص ،60ح79؛ سنن ابنماجه ،ج ،2ص،1326

ح4003؛ السنن الکبری ،ج ،2ص ،3ح1517؛ ج ،6ص ،263ح8203؛ المستدرک علی الصحیحین ،ج ،2ص ،549ح2826؛ مسند ابی-
یعلی ،ج ،4ص ،188ح 5109؛ جامعالترمذی ،ص ،424ح2613؛ مسند اإلمام أحمدبنحنبل ،ج ،2ص 91و ،92ح5342؛ سنن ابیداود،

ج ،4ص 219و ،220ح 4679؛ األحسان فی تقریب صحیح ابنحبان ،ص 115و ،116ح3323؛ المصنف ،ج ،7ص ،224ح58؛ مسند
الحمیدی ،ج ،1ص 51و ،52ح92؛ صحیح البخاری ،ج ،1ص ،113ح 298و ص ،484ح.1393
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شکل 1
همانگونه که مشاهده میشود ،نقل این دسته روایات از قرن سوم آغاز شده و مورد تأیید صاحبان کتب
اربعه ،که معتبرترین کتابهای شیعه هستند ،بوده است و همین امر ،باال رفتن اعتبار آنها از حیث
مصدرشناسی را موجب میشود .نکتهای که در این میان باید بدان توجه کرد آن است که شکلهای ترسیم-
شده در این پژوهش ،تنها سیر تاریخی گزارش روایت را نشان میدهند و به معنای نقل منابع از یکدیگر
نیستند.

شکل 2

5

با توجه به شکل « »2به دست خواهد آمد که این دسته از روایات به دلیل ذکر در کتابهای مورد اعتماد
اهلسنت ،به ویژه صحیح بخاری و صحیح مسلم ،به لحاظ مصدرشناسی معتبرند.
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در زمینۀ اسناد آنها نیز باید به این نکته اشاره کرد که طبق مالکهای اهلسنت این روایت به دلیل ذکر در
صحیحین از صحت سندی برخوردار است .در شیعه ،به دلیل آنکه نظیر چنین مالکی مورد قبول بیشتر

عالمان نیست ،وضعیت متفاوت خواهد شد ،زیرا تمامی روایات این دسته ،جز یک مورد که در الکافی
گزارش شده ،فاقد سندند .روایت گزارششدۀ کلینی(ره) نیز به دلیل وجود عبارت «عمن ذکره» ،مرسل
است .نهایت آنکه ،دستۀ مذکور به لحاظ سندی در میان شیعیان ،از ارزش چندانی برخوردار نیست.
دستۀ دوم
دستۀ دوم روایات این موضوع ،شامل آن دسته از احادیثی میگردد که بر خلق زنان به صورت ناقصالعقل
داللت دارد .در اهلسنت یک روایت 2و در شیعه چهار روایت در این زمینه به دست آمد.
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 .1در اینجا الزم است به نکتهای اشاره گردد و آن اینکه در مصدرشناسی روایات شیعه ،تالش بر آن است تا سیر تاریخی مصادر به
دوران معاصر رسانده شود ،اما در مصادر روایی اهلسنت نهایتاً تا قرن هشتم و نهم اشاره میگردد ،زیرا سایر منابع ،تکرار آن چیزی است
که در کتابهای قرون پیشین وجود دارد.
« .2عن وهب بن منبه قال :عاقب اهلل المرأۀ بعشر خصال ،شدۀ النفاس و بالحیض و بالنجاسۀ فی بطنها و فرجها و جعل میراث امرأتین
میراث رجل واحد و شهادۀ امرأتین کشهادۀ رجل و جعلها ناقصۀ العقل و الدین ال تصلی ایام حیضها و ال یسلم علی النساء و لیس علیهن
جمعۀ و ال جماعۀ و ال یکون منهن نبی و ال تسافر إال بولی»؛ عیوناألخبار ،ص.110
« .3الْمَوْلَى سَعید الْمَزْیَدیُّ فی تُحْفَۀ الْإخْوَان ،عَنْ أَبی بَصیرٍ عَن الصَّادق 7فی خَبَرٍ طَویلٍ فی خلْقَۀ آدَمَ وَ حَوَّاءَ وَ دُخُولهمَا الْجَنَّۀَ وَ
خُرُوجهمَا منْهَا ـ إلَى أَنْ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «فَنُودیَتْ یَا حَوَّاءُ وَ مَن الَّذی صَرَفَ عَنْک الْخَیْرَات الَّتی کُنْت فیهَا وَ الزِّینَۀَ الَّتی کُنْت عَلَیْهَا
قَالَتْ حَوَّاءُ إلَهی وَ سَیِّدی ذَلکَ خَطیئَتی وَ قَدْ خَدَعَنی إبْلیسُ بغُرُوره وَ أَغْوَاَنی وَ أَقْسَمَ لی بحَقِّکَ وَ عزَّتکَ إنَّهُ لَمنَ النَّاصحینَ لی وَ مَا
صۀَ الْعَقْل وَ الدِّین وَ الْمیرَاث وَ الشَّهَادَۀ وَ الذِّکْر وَ مُعْوَجَّۀَ الْخلْقَۀ
ظَنَنْتُ أَنَّ عَبْداً یَحْلفُ بکَ کَاذباً قَا َل الْآنَ اخْرُجی أَبَداً فَقَدْ جَعَلْتُک نَاق َ
شَاخصَۀَ الْبَصَر وَ جَعَلْتُک أَسیرَۀً أَیَّامَ حَیَاتک وَ أَحْرَمْتُک أَفْضَلَ الْأَشْیَاء الْجُمُعَۀَ وَ الْجَمَاعَۀَ وَ السَّلَامَ وَ التَّحیَّۀَ وَ قَضَیْتُ عَلَیْک بالطَّمْث وَ هُوَ
الدَّمُ وَ جهَۀُ الْحَبَل وَ الطَّلْق وَ الْولَادَۀ فَلَا تَلدینَ حَتَّى تَذُوقینَ طَعْمَ الْمَوْت فَأَنْت أَکْثَرُ حُزْناً وَ أَکْسَرُ قَلْباً وَ أَکْثَرُ دَمْعَۀً وَ جَعَلْتُک دَائمَۀَ الْأَحْزَان
وَ لَمْ أَجْعَلْ منْکُنَّ حَاکماً وَ لَا أَبْعَثُ منْکُنَّ نَبیّاً الْخَبَرَ»؛ تفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری  ،7ص ،66ح 374و ص ،657ح374
و ح377؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص ،564ح1556؛ ج ،3ص( 355ذیل روایت مرسلی از پیامبر)9؛ ج ،14ص ،285ح16732؛
بحاراألنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار ،:ج ،100ص ،259ح11؛ ج ،101ص ،306ح10؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،
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این دسته از روایات به لحاظ مصدرشناسی و سندشناسی در مرتبۀ بسیار پایینی قرار دارند ،زیرا در کتب
روایی اهلسنت ،جز در یک کتاب (عیون األخبار ابنقتیبه) آن هم به صورت مرسل و از قول «وهب بن
منبه» مصدر دیگری برای آن به دست نیامد .این راوی نیز سرمنشأ ورود بسیاری از اسرائیلیات در میان
مسلمانان بوده و قابل اعتنا نیست.
در شیعه نیز مصدر این روایات به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری 7میرسد و سایر منابع ،متأخر بوده
و از آن نقل کردهاند .این تفسیر نیز از اعتبار چندانی میان علما برخوردار نیست .ارسال موجود در اسناد آن-
ها نیز موجب ایجاد تردید بیشتر در صحت صدور خواهد شد.
دستۀ سوم
در دستۀ سوم ،روایت امام علی« :7عُقُولُ النِّسَاء فی جَمَالهنَّ وَ جَمَالُ الرِّجَال فی عُقُولهمْ»؛ خرد زنان در
زیبایی آنان ،و زیبایی مردان در خرد آنهاست ،قرار میگیرد.
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این روایت به لحاظ مصدری وضعیت خوبی دارد که در شکل « »3میتوان آن را مشاهده کرد:

شکل 3

ج ،14ص256و ،257ح16639؛ ج ،27ص ،272ح33756؛ جامعأحادیثالشیعه ،ج ،25ص ،480ح 45893و ص ،488ح37128؛ ج،30
ص ،350ح45621؛ تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،27ص ،335ح.33871

 .1األمالی ،ص ،228ح9؛ معانی األخبار ،ص ،234ح1؛ روضۀالواعظین و بصیرۀالمتعظین ،ج ،1ص( 4مرسل است)؛ مکارماألخالق،
ص100؛ مشکاۀ األنوار فی غرر األخبار ،ص( 251مرسل است)؛ نوادر األخبار فیما یتعلق بأصولالدین ،ص ،8ح( 8مرسل است)؛
بحاراألنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار ،:ج ،1ص ،82ح1؛ ج ،100ص ،224ح .3
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از حیث سندی نیز در بیشتر مصادر ،مرسل گزارش شده ،به جز سندی که شیخ صدوق برای آن آورده
است:
ی قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْداللَّه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْن مُحَمَّد بْن سالم 1بْن الْبَرَاء الْحَافظُ الْبَغْدَاد ُّ
الثَّقَفیُّ أَبُوالْعَبَّاس قَالَ حَدَّثَنَا عیسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْکَاتبُ قَالَ حَدَّثَنی الْ َمدَائنیُّ عَنْ غیَاث بْن إبْرَاهی َم

عَن الصَّادق جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبیه عَنْ جَدِّه :قَالَ قَالَ عَلیُّ بْنُ أَبیطَالبٍ.7
در این سند نیز وثاقت هیچ یک از راویان جز «محمدبنعمربنمحمدبنسالم» و «غیاثبنابراهیم» قابل اثبات
نیست؛ در نتیجه ،نمیتوان برای آن اعتباری قائل شد.
دستۀ چهارم
گونۀ چهارم نیز روایتی از حضرت امیر 7را در خود جای میدهد .این روایت که در حقیقت ،خطبهای از
ایشان در فضیلت جهاد است ،به لحاظ مصدرشناسی وضعیت خوبی دارد و متن آن را میتوان در کتابهای
تاریخ نخستین به دست آورد.

2

شکل « »4به خوبی نشاندهندۀ این وضعیت است:

شکل 4
 .1در األمالی(شیخ صدوق) به صورت «سَلَمه» آورده شده که اشتباه است .ضبط صحیح آن «محمدبنسالم» است.
 .2کتاب جمل من أنساب األشراف ،ج ،2ص443؛ األخبار الطوال ،ص212؛ الغارات أو اإلستنفار و الغارات ،ص477؛ الکافی ،ص،4
ح6؛ دعائم اإلسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و األحکام ،ج ،1ص390؛ شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار ،:ج ،2ص،75
ح442؛ معانیاألخبار ،ص ،309ح1؛ نهجالبالغه(صبحیصالح) ،ص70؛ اإلرشاد فی معرفۀ حججاهلل :علی العباد ،ج ،1ص279؛

اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج ،1ص176؛ تسلیۀ المجالس و زینۀ المجالس ،ج ،1ص353؛ بحاراألنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ
األطهار ،:ج ،34ص ،64ح 931و ص ،135ح 956و ص ،143ح.957
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این روایت با وجود شیعی بودن ،در دو منبع انساباالشراف (279ق) و أخبارالطوال (282ق) ـ که در شمار
مصادر تاریخی اهلسنت قرار دارند ـ نیز به دست آمد.
قسمت مورد نظر ما از این خطبه ،عبارت« :یَا أَشْبَاهَ الرِّجَال وَ لَا رجَالَ وَ عُقُولُ رَبَّات الْحجَال»؛ ای نامردان به
صورت مرد که فکرتان مانند خواب کودکان و عقلتان همچون نوعروسان پردهنشین است ،میباشد که در
الکافی و معانیاألخبار اسناد زیر به ترتیب برای آن آورده شده است:
ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْن سَعیدٍ عَنْ جَعْفَر بْن عَبْداللَّه الْعَلَویِّ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفیُّ َعنْ عَلیِّ بْن الْعَبَّاس عَنْ
إسْمَاعیلَ بْن إسْحَاقَ جَمیعاً عَنْ أَبیرَوْحٍ فَرَج بْن قُرَّ َۀ عَنْ َمسْعَدَۀَ بْن صَدَقَۀَ قَالَ حَدَّثَنی ابْنُ أَبیلَیْلَى عَنْ أَبی-
عَبْدالرَّحْمَن السُّلَمیِّ قَالَ قَالَ أَمیرُالْمُؤْمنینَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَیْه.
این سند به دلیل مجهول بودن «ابیروح فرجبنقره» و«ابیعبدالرحمن سلمی» اعتبار ندارد.
ـ حدثنا أبوالعباس محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقانی قال حدثنا عبدالعزیز بن یحیى الجلودی قال حدثنا
هشام بن علی و محمد بن زکریا الجوهری قاال حدثنا ابنعائشۀ بإسناد ذکره أن علیا . ... 7
در سند مذکور نیز عبارت «بإسناد ذکره» منجر به مرفوع شدن روایت میشود .وثاقت ابنعایشه (عبیداهللبن-
محمدبنحفص عیشی) نیز ثابتشده نیست.
نتیجهگیری
بررسی متون روایی فریقین نشان میدهد ،روایات موجود در موضوع کاستی خرد زنان را میتوان در چهار
دستۀ اصلی قرار داد:
1ـ روایاتی که بر نقصان عقل زنان اشاره دارند.
2ـ روایاتی که نقصان ذاتی عقل زنان را بیان داشتهاند.
3ـ روایتی که عقل زنان را منحصر در بُعد زیبایی دانسته است.
4ـ روایتی که عقل مردان نابخرد را به نوعروسان تشبیه کرده است.
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بررسی مصادر این چهار دسته از روایات نشان داد که دستۀ اول ،سوم و چهارم به دلیل تقدم نقل و ذکر آن
در منابع معتبر روایی فریقین ،جایگاه خوبی دارد ،اما دستۀ دوم که بر نقصان ذاتی عقل زنان داللت دارد ،در
منابع معتبر شیعه و اهلسنت ذکر نشده و از این حیث آسیبی جدی بر آنها وارد است.
روایات این موضوع ،در شیعه ،اکثراً به صورت مرسل بیان گردیدهاند ،جز چند مورد که آنها نیز پس از
بررسیهای صورتگرفته دارای اشکاالتی بوده و در زمرۀ احادیث ضعیف قرار گرفتند.
با در نظر گرفتن مبنایی که جمهور اهلسنت در صحیح دانستن تمام روایات موجود در صحیحین دارند،
روایات دستۀ اول از دیدگاه اهلسنت صحیح تلقی میگردند ،اما روایت دستۀ سوم به دلیل وجود راوی
متهم به جعل ،به لحاظ سندی مخدوش است.
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جامعۀ مدرسین ،اول1409 ،ق.
ـ شرح نهجالبالغه ،السید عباس الموسوی ،بیروت :دارالرسول األکرم6ـ دارالمحجۀ البیضاء ،اول1376 ،ش.
ـ صحیح البخاری ،أبیعبداهلل محمدبنإسماعیلبنإبراهیم البخاری ،بیروت :دارالفکر1401 ،ق.
ـ صحیح مسلم ،أبیالحسین مسلمبنالحجاج القشیری ،ریاض :بیتاألفکار الدولیه1419 ،ق.
ـ عیون الحکم و المواعظ ،علیبنمحمد اللیثی الواسطی ،تحقیق :حسین حسنیبیرجندی ،قم :دارالحدیث،
اول1376 ،ش.
ـ عیون األخبار ،عبداهللبنمسلمبنقتیبه ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،اول1406 ،ق.
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ـ غررالحکم و دررالکلم (مجموعۀ من کلمات و حکم اإلمام علی ،)7عبدالواحدبنمحمد التمیمی
الواحدی ،تحقیق :سیدمهدی رجایی ،قم :دارالکتاب اإلسالمی ،دوم1410 ،ق.
ـ کتاب جمل من أنساب األشراف ،أحمدبنیحییبنجابر البالذری ،تحقیق :محمدباقر المحمودی ،بیروت:
مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات ،اول1394 ،ق.
ـ کتاب الفتوح ،ابومحمد أحمدبنعثم ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :داراألضواء ،اول1411 ،ق.
ـ کشف المحجۀ لثمرۀ المهجۀ ،علیبنموسیبنطاووس ،تحقیق :محمد حسون ،قم :بوستان کتاب ،دوم،
1375ش.
ـ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حسینبنمحمدتقی النوری ،تحقیق :مؤسسۀ آلالبیت ،:قم :مؤسسۀ
آلالبیت ،:اول1408 ،ق.
ـ مسند ابییعلی ،أحمدبنعلیبنالمثنی التمیمی ،تحقیق :ظهیرالدین عبدالرحمن ،بیروت :دارالفکر ،اول،
1422ق.
ـ مسند اإلمام أحمدبنحنبل ،أحمدبنحنبل ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،اول1413 ،ق.
ـ مسند الحمیدی ،عبیداهللبنالزبیر الحمیدی ،تحقیق و تعلیق :حبیبالرحمن األعظمی ،بیروت :دارالکتب
العلمیه ،اول1409 ،ق.
ـ مشکاۀ األنوار فی غرر األخبار ،علیبنالحسن الطبرسی ،نجف :المکتبۀ الحیدریه ،دوم1385 ،ق.
ـ معانیاألخبار ،محمدبنعلیبنبابویه(شیخصدوق) ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین
حوزه علمیه قم ،اول1403 ،ق.
ـ مفردات نهجالبالغه ،سیدعلیاکبر قرشیبنایی ،تهران :مؤسسۀ فرهنگی نشر قبله ،اول1377 ،ش.
ـ مکارم األخالق ،الحسنبنالفضل الطبرسی ،قم :الشریف الرضی ،چهارم1370 ،ش.
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ـ منالیحضرهالفقیه ،محمدبنعلی الصدوق ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم ،دوم1413 ،ق.
ـ نوادراألخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،محمدمحسنبنمرتضی الفیض الکاشانی ،تحقیق :مهدی انصاری-
قمی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،اول1382 ،ش.
ـ نهجالبالغه ،محمدبنحسین الشریف الرضی ،تصحیح :صبحی صالح ،قم :هجرت ،اول1414 ،ق.
ـ نهجالبالغه ،محمدبنحسین الشریف الرضی ،شرح :الشیخمحمد عبده ،تصحیح :محمد محییالدین
عبدالحمید ،قاهره :مطبعۀ اإلستقامه ،بیتا.
ـ وقعۀ صفین ،نصربنمزاحم ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،قم :مکتبۀ آیۀاهلل المرعشی النجفی ،دوم،
1404ق.
ـ هدایۀ األمۀ إلی أحکام األئمه ،:محمدبنالحسن الحر العاملی ،مشهد :آستانۀ الرضویۀ المقدسۀ ،مجمع
البحوث اإلسالمیۀ ،اول1414 ،ق.
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