آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۷ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
در ﺧﻄﺒﮥ  ۸۰ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻇﻤﯽ اﺷﻨﯽ
ﻣﻬﺪی ﻣﺮداﻧﯽ )ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ(

١

٢

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۹/۰۸/۱۴ :
 .١اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ).(64nazemi@gmail.com
 .٢اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی
mahdi mardani@islamic-rf.ir

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺧﻄﺒﮥ ﻫﺸـﺘﺎد ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏـﻪ ،ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﺣﮑﺎﯾـﺖ از
ﻧﻘﺺ اﺳﺘﻌﺪادی زﻧﺎن در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل دارد .ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﻤـﺎن آﻧﻬـﺎ
ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎز در ﻫﻨﮕﺎم ﻋـﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﺎل در اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳـﺖ،
ﻧﻘﺺ اﯾﻤﺎن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در ارزﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣـﺘﻦ
ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻘﺺ ﺗﻮان زن در رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﯾﻤـﺎن دارد .از اﯾـﻦرو
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در اﯾﻤﺎن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺻﺪور رواﯾﺖ ،اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
آﯾﺎت و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻓﺮق ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در ﻗﺒﻮل ﻋﺒﺎدات ،ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎر
ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ دوری از ﻧﻤـﺎز و روزه در

ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ ،دﭼﺎر ﻧﻘﺺ در اﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺒـﺮان اﯾـﻦ ﻧﻘـﺺ
ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺳﺎﺋﺮ رواﯾﺎت ﻧﺪارد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻋﺒﺎدات ،ﻣﺸﮑﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺷﺒﻬﺎت ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻧﻘﺼـﺎن اﯾﻤـﺎن
زﻧﺎن

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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زﻧﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿـﺰ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺮدان
و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﺎﻟﺸﯽ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮار دادن آن در
ﭘﯽ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﯾﺎ ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ رﺻـﺪ
ﺷﺒﻬﺎت و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ زﻧﺎن را
درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋۀ اﯾﻤـﺎن در
رواﯾﺎت ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻨﺪۀ ﻣـﺆﻣﻦ آنﻗـﺪر ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧـﺪ ارزش دارد ﮐـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻧـﺎﺑﻮدی را از ﯾـﮏ ﮔـﺮوه ﺑـﺮ ﻣـﯽدارد )ﮐﻠﯿﻨـﯽ:۱۳۶۳،
 ،(۲۴۷/۲و اﮔﺮ ﭘﺮده از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪۀ ﻣﺆﻣﻦ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮدنﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﻧﺰد ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺎﺷﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻮر ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را آﺳـﺎن
و اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم راﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ )ﻫﻤـﺎن ،(۳۶۵/۸ ،ﻫـﺮ ﺑﻨـﺪهای دوﺳـﺖ دارد
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ او ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮ ﺷـﻮد و
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او ،ﺗﺮک آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده،
ﻧﯿﺴﺖ )ﻃﻮﺳﯽ ،(۵۳۱ :۱۴۱۴ ،ﯾﮏ ﺷﯽء ﺑﺎ ارزش در دﺳﺘﺮس ﻫﻤـﮥ اﻓـﺮاد ﻗـﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿـﺮد و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺗﻼش ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣـﺎل را ﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارد و دوﺳﺘﺶ ﻧﺪارد ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ اﯾﻤﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
او را دوﺳﺖ دارد و وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺑـﻪ او اﯾﻤـﺎن را ﻋﻄـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
)ﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨﺪی.(۴۶۷/۱ :۱۴۰۹ ،

اﻫﺪاف اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫـﺪف اﻧﺴـﺎن
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫـﺪف ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن اﯾﻤـﺎن اﺳـﺖ

۲۵

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در ﺧﻄﺒﮥ  80ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

)ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،(۲۱۳/۱ :۱۴۱۰،اﻣﺎ ﻋﺒﺎرت إن اﻟﻨﺴﺎء ﻧـﻮاﻗﺺ اﻹﯾﻤـﺎن در ﺧﻄﺒـﮥ ﻫﺸـﺘﺎد ﻧﻬـﺞ
اﻟﺒﻼﻏــﻪ ﺑــﻪ ﻇــﺎﻫﺮ ﺣﮑﺎﯾــﺖ از ﻧﻘــﺺ اﺳــﺘﻌﺪادی زﻧــﺎن در رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﮐﻤــﺎل دارد و در
اﺻﻄﻼح ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺸﮑﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺼﻮﺻـﺎ آﻧﮑـﻪ ﮐﺎﺳـﺘﯽ اﯾﻤـﺎن
آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎز در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﺎل در اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﺳـﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾﻤـﺎن
ﻧﺎب اﺳﺖ ،ﻧﻘﺺ اﯾﻤﺎن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در ارزﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﻣﺘﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘـﺺ ﺗـﻮان زن در رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﯾﻤـﺎن دارد .از اﯾـﻦ رو
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﮐﻪ اﯾﻤـﺎن ﭼـﻪ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ دارد و ﻧﻘـﺶ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در اﯾﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﺑﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره دارﻧـﺪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎب "زن در آﯾﯿﻨﮥ ﺟﻼل و ﺟﻤـﺎل" ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ "ﻧﻈـﺎم
ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم" ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی "ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺣﻘـﻮق زن در اﺳـﻼم" ﺑـﻪ
ﻗﻠﻢ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺮﯾﺰی ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﺑﯿﻦ ﻣﻘـﺎﻻت ﻫـﻢ دو ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺒـﺎ
ﻋﻼﺳﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﯽ زﻧﺎن و ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ زن و ﻣـﺮد درﮐﺘـﺎب داﻧﺸـﻨﺎﻣﮥ
ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد؛ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳـﻨﺎد و دﻻﻻت ﺳـﺨﻨﺎن اﻣـﺎم
ﻋﻠﯽ hدر ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن زﻧـﺎن ﻧﻮﺷـﺘﮥ ﻣـﺮﯾﻢ ﻓﻘﯿـﻪ زاده ،ﻣﻌﻨـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﯽ اﯾﻤـﺎن در
اﺣﺎدﯾﺚ )إن اﻟﻨﺴﺎء ﻧﻮاﻗﺺ اﻹﯾﻤﺎن( ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺴـﯿﻦ اﻓﺴـﺮدﯾﺮ و ﻃـﺎﻫﺮه ﺳـﺎدات ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ
اﻣﯿﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻋﺰتاﻟﺴﺎدات ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ ﺧﻄﺒـﮥ ۸۰
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻼﯾﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ .آﻧﭽﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﺷﮑﺎل در اﻋﺘﺒﺎر رواﯾﺎت آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﺘﺒـﺎدر ﺑـﻪ ذﻫـﻦ از ﮐﻠﻤـﺎت
رواﯾﺎت ،اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن رواﯾـﺎت ﺑـﺮ ﻓـﺮض ﺻـﺪور اﺳـﺖ .اﻣـﺎ در اﯾـﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ hﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ
ﺷﺒﻬﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور و ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨـﺎی
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﺮاﺋﻦ و ﻇﻨﻮن در ﺑﺎب ﺻﺪور رواﯾﺎت از ﻣﻌﺼﻮم hو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ راﺑﻄـﮥ دو ﺳـﻮﯾﻪ
ﻋﻤﻞ و اﯾﻤﺎن در ﺑﺨﺶ دﻻﻟﺖ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤﺎن زﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ

ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤﺎن از ﻃﺮف زﻧـﺎن ،ﺷـﺒﻬﮥ ﺗﻌـﺎرض ﺑـﺎ ﻗـﺮآن و ﺳـﺎﺋﺮ رواﯾـﺎت را ﺑﺮﻃـﺮف
ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازد.

 .۱راﺑﻄﮥ اﯾﻤﺎن زﻧﺎن و اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدات از ﻧﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﺳﻪ روﯾﮑﺮد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻧﻘﺼـﺎن اﯾﻤـﺎن زﻧـﺎن در ﺑـﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘـﺎن وﺟـﻮد دارد.
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻟﻔﺎظ رواﯾﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻬﺎت ﭘـﯿﺶ رو ،ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ رواﯾـﺎت
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﺪهای ﻫﻢ از ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ اﺻﻞ رواﯾـﺖ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦدو ﮔﺮوه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺻـﺪور رواﯾـﺖ را ﺑـﺎ ادﻟـﮥ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻈﺮﯾـﮥ
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور رواﯾﺎت و اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ رواﯾـﺖ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﯾـﺎت و رواﯾـﺎت
دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻓﺮق ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در ﻗﺒﻮل ﻋﺒﺎدات ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۱-۱ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺖ و دﻓﺎع از آن
آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / 1399ﺷﻤﺎرة ٧

ﻋﺪهای از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﻇـﺎﻫﺮ اﯾـﻦ رواﯾـﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ دﻓـﺎع از آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺒﻮی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ و در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺆال از
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤﺎن زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻘﺼﺎن دﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖﮐﻪ اﮐﺜـﺮ زﻧـﺎن در
ﻫﺮ ﻣﺎه ﭼﻨﺪ روزی را از اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺛﻮاب آن دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ )ﺳـﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀـﯽ ،(۱۲۴ :۱۴۰۵ ،اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ،ﺟﻤﻠﮥ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ در ﺷﺮح ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏـﻪ ﺧـﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ؛ ﭘـﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﮐﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺟﻤﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﭘﯽ داﺷﺖ و از ﺗﺼـﻤﯿﻢ و ارادۀ
ﯾﮏ زن )ﻋﺎﯾﺸﻪ( ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎم ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ زﻧﺎن ،ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
از وﺟﻮه ﻧﻘـﺺ ،ﻧﻘـﺺ در اﯾﻤـﺎن اﺳـﺖﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ دوری از ﻧﻤـﺎز و روزه ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم
ﺣﯿﻀﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻧﻤﺎز و روزه از ﮐﻤﺎل دﯾﻦ و ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺎﺿﺖ ﻣﻌﻨﻮی
اﺳﺖ ،دوری زﻧﺎن از اﯾﻦ رﯾﺎﺿﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻋـﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﻧﻘـﺺ اﯾﻤـﺎن آﻧﻬـﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ از آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﻧـﻮع ﻋﺒـﺎدت رﻓـﻊ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﮐـﺮده
اﺳﺖﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻓـﺮا روی ﺣﻀـﺮت ﺳـﺒﺤﺎن ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت

 -۲-۱ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺖ در ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن

ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﺻﺪور اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را از ﺳﻮی ﻣﻌﺼﻮم hﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﻣﺎ آن را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮادش ﺗﺤﻘﯿﺮ زﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 -۱-۲-۱ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ در ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺧﻄﺒـﻪ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻋﺎﯾﺸـﻪ
دارد و اﺻﺤﺎب ﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ در آﻧﭽﻪ روز ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ اﻧﺠﺎم داد اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮد وﻟﯽ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ )اﺑﻦ اﺑـﯽ اﻟﺤﺪﯾـﺪ:۱۳۳۷،
 ،(۲۱۴ /۶آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ذﮐـﺮ ﻣﻘﺪﻣـﻪای ،ﮐـﻼم
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ،از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮﻟﯽ
ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ رواﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور رواﯾﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ رواﯾﺘـﯽ از ﭘـﺲ

۲۷

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در ﺧﻄﺒﮥ  80ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ زنﻫﺎ وﺟـﻪ ﻋﻘﻠـﯽ دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ دارد و آن ﺿـﻌﻒ ﻣﻔﺮﻃـﯽ
اﺳﺖﮐﻪ در اﺛﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ اﺳـﺮار ﺷـﺮﯾﻌﺖ ،ﻇﺮﯾـﻒ ﺗـﺮ از آن
اﺳﺖﮐﻪ ﺧﺮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل در اﯾـﺎم ﺣـﯿﺾ ،زنﻫـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻧﻤـﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ )ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ،(۱۱۸ /۴ :۱۳۸۵ ،ﺳـﯿﺪ
ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی در ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽآورد؛ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﻧﻤﺎز و روزه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ،اﮔـﺮ
ﭼﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﺎرع ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﻮر ﺷﺎرع ،ﻗﺼﻮر ﺧﻮد زﻧﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن آﻧﻬﺎ در
زﻣﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﻟﻘﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮ زن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و
إﻻ زﻧﺎن ﻣﻌﺼﻮم ،دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و داﺋﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ،
و ﮐﻼم اﻣﺎم hﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤـﺎن ،ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ زﯾـﺎدی و ﻧﻘﺼـﺎن را دارد و
رواﯾﺎت ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ )ﻣﻮﺳﻮی ،(۴۵۱ /۱ :۱۳۷۶ ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺮدات ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﻼم ﺣﻀﺮت ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده )ﻧﺎﻗﺼﺎت اﻹﯾﻤﺎن( ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧـﻮد واﻗـﻊ
اﺳﺖ ﭼﻮن آن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﻞ را ﺟﺰء اﯾﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻋﻤـﻞ
زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻞ ﻣﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧـﺎن
ﻧﻘﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻗﺮﺷﯽ ﺑﻨﺎﺑﯽ.(۱۰۳۵ /۲ :۱۳۷۷ ،
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ﻧﯿﺎزی و در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﯽ و در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ و ﮔﺎه ﺑﺮای وﺿـﻌﯿﺖ وﯾـﮋهای ﺻـﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺷﺄن ﻧﺰوﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد .ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ،ﯾﮑﯽ از آﻓﺖﻫﺎی اﺟﺘﻬﺎد در ﻧﺼـﻮص دﯾﻨـﯽ را )ﺗﺠﺮﯾـﺪ اﻟـﺪﻟﯿﻞ اﻟﺸـﺮﻋﯽ ﻣـﻦ
ﻇﺮوﻓﻪ و ﺷـﺮوﻃﻪ( داﻧﺴـﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؛ اﮔـﺮ اﻣـﺮی در ﻋﻬـﺪ ﺗﺸـﺮﯾﻊ ﺟـﺎﯾﺰ داﻧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ را ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻨـﺪ و
ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮑﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎرﺟﯽ آن زﻣﺎن ،اﻣﺮی ﺧﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ،در اﺛـﺮ ﯾـﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،زﻣﺎن ،اﻓﺮاد ،ﺷﺮاﯾﻂ و اﺳﺒﺎب آن ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻧﮑـﻮﻫﺶ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﻌﻨـﺎی
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮادث و ﯾﺎ اﻣـﻮر ﺟﻨﺒـﯽ ﯾـﮏ ﺣﺎدﺛـﻪ ،اﯾـﻦ ﻧﯿﺴـﺖﮐﻪ اﺻـﻞ
ﻃﺒﯿﻌﺖ آن ﺷﯿﺊ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد زﻣﯿﻨﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺳـﺒﺐ
اﯾﻦ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ،اﺣﺘﻤـﺎل
دارد در اﺛﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮﺑﯽ در آن ﻋﺼـﺮ از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿﻠـﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪاﻧﺪ و ﺷـﺎﯾﺪ در
ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻢ ورق ﺑﺮﮔﺮدد و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﮑـﻮﻫﺶ ﻗـﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻧﮑﻮﻫﺶﻫـﺎی ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏـﻪ در ﻣـﻮرد زن،
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺑﺼـﺮه ﯾـﺎ ﮐﻮﻓـﻪ ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺼﺮه رﺟﺎل ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده و ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺮدان
ﻣﺒﺎرزی ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﻻر ﺷـﻬﯿﺪان
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ از ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻮﻓﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳـﺖﮐﻪ ﺑـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻇﻬـﻮر
ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی hدر آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﮐﻮﻓﻪ ﯾـﺎ ﺑﺼـﺮه
ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ آن دو ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺰاوار ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻀﯿﮥ ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻀﯿﮥ ﺷﺨﺼﯿﻪ
ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯿﻪ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪش اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟـﯽ ﺧﻄـﺎی ﻋﺎﯾﺸـﻪ را ﻗﺒـﻮل
ﮐﺮده وﻟﯽ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺑـﻪ ﻣـﺮده
اﺳﺖ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ.(۳۷۵ :۱۴۱۷ ،

 -۲-۲-۱ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺎوت

ﻋﺪهای از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﺑـﺮای ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐـﻼم ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ hﻧﻘﺼـﺎن را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ؛ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ و ﮐﻠﻤـﮥ ﻧـﻮاﻗﺺ ،ﻣﺨـﺎﻟﻒ آﯾـﺎت
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﺪا ﻧﯿﻤﯽ از اﻧﺴـﺎنﻫﺎ را ﻧـﺎﻗﺺ
آﻓﺮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻤﻊ آن ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ ادﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ در واژه ﻧﻮاﻗﺺ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎی آن
را ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در واژهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘﻪاﻧـﺪ .در
اﯾﻦﺻﻮرت ﺗﻀﺎد ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗـﺮآن و ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘـﺎدی ﺑﺮﻃـﺮف ﻣﯽﮔـﺮدد.
َ ْ
َ
ـﻖ
ﻠ
ﮐﻠﻤﮥ ﻧﻮاﻗﺺ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻔﺎوت در آﯾﮥ ﺳﻮم ﺳﻮره ﻣﻠـﮏ ﴿ﻣﺎ ﺗﺮی ﻓﯽ ﺧ ِ
اﻟﺮ ْﺣﻤﻦ ﻣ ْﻦ َﺗ ُ
ﱠ
ﻔﺎو ٍت﴾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ .اﻣﺎم hدر اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ زن
ِ ِ
و ﻣﺮد ﻫﺮ ﮐﺪام روﺣﯿﺎت و ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﺑﺎﯾـﺪ
ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﮐﻪ ﯾﮏ زن اﺳﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﯿـﺪ ﮐـﻪ
ﺷﻮرش ﺑﺼﺮه را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و آن ﻫﻤﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰد )ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ﮐﺒﺮی و ﺑﻬـﺰاد

 -۳-۲-۱ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺴﺎء ،ﻋﻨﻮان زﻧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺎء در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رواﯾـﺎت ،ﻣﻔﻬـﻮم زﻧـﺎﻧﮕﯽ در اذﻫـﺎن
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪ .ﻣﺮدم آن روزﮔـﺎر در ﺗﻌﺒﯿـﺮ زﻧﺎﻧـﻪ و زﻧـﺎﻧﮕﯽ،
ﺟﻨﺴﯽ از آدﻣﯿﺎن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺶ و ﮐﻢ ﺧﺮد ﺑﻮدﻧﺪ )ﻫﻤـﺎن( ،ﺑـﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻗﺼﺎت اﻹﯾﻤﺎن ،زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮق در اﻣﻮر ﻋﺎدی زﻧﺎﻧـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﻫـﯿﭻ
ارﺗﻘﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن زﻣﺎن ﺻﺪور رواﯾﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ و ﻋﻠـﻮم ﻣـﺮﺗﺒﻂ آﺷـﻨﺎ و اﻫـﻞ ﺗﻔﮑـﺮ و
ﺗﻘﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۳-۱ﻋﺪم اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﻋـﺪهای از اﻧﺪﯾﺸــﻤﻨﺪان ،رواﯾــﺖ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤــﻮر در ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻗــﺮار
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در ﺧﻄﺒﮥ  80ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﭘﻮر ،ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ ،و آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ ،زﻫﺮا.(۲۱۹ :۱۳۸۰ ،

۲۹

 -۱-۳-۱ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن رواﯾﺎت
ﮔﺮوه اول ،رواﯾﺖ دال ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن زﻧﺎن را ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻌﻠﯽ داﻧﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ از ﻃـﺮف
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ kو ﺑﻪ ﻫﺪف از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺣﻀـﺮت زﻫـﺮا eﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺗﻬﺪﯾﺪیﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ آنﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗـﺖ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ )ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ش .(۱۲ :۵۱

 -۲-۳-۱ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻓﻬﻢ رواﯾﺎت
اﯾﻦﮔﺮوه از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻬﻢ رواﯾﺎت ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾـﻦ رواﯾـﺎت را
ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﻮﺟﻮد در رواﯾﺎت
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز در اﯾﺎم ﻋـﺎدت و ﻧﻘﺼـﺎن
اﯾﻤﺎن زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ،ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮﻗـﻒ در ﻓﻬـﻢ
رواﯾﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ،دارای ﻣﻨﺸﺄﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی در ﮐـﻼم اﯾـﻦ
ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻟﻒ .دﺳﺘﻮر اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز زﻧﺎن
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن در دﯾـﻦ ﮐﺎﺳـﺘﯽ دارﻧـﺪ ﭼـﻮن در زﻣـﺎن
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻤـﺎز را ﺗـﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ درﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ،زن ﻧﻤـﺎز را ﺑـﺮای ﻓﺮﻣـﺎن ﺑـﺮداری
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در واﺟﺒﺎت اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻫﻢ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﺎز در زﻣﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺣﺮام ﻧﺒﻮد ،آﻧﺎن ﻧﻤـﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ دﯾﻦ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺳـﻔﺮ ﻣـﯽروﯾﻢ دﯾﻨﻤـﺎن ﻧـﺎﻗﺺ اﺳـﺖ ﭼـﻮن
ﻧﻤﺎزﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و روزه ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ در ﻓﻬﻢ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد )ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ.(۶۰ :۱۳۸۳ ،
ب .ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﯾﻪ اﻣﺘﯿﺎز زﻧﺎن ﻧﻪ ﻧﻘﺺ آﻧﻬﺎ
آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺮﯾﺰی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ زﻧﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﻮن و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﻧﯿﺴﺖﮐﻪ ﺷﺮ اﻗﻠﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو ﻧﻈﺎم اﺣﺴﻦ ﺗﮑﻮﯾﻦ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎرداری

زﻧﺎن ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐـﻪ ﻋـﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ ﻧـﺪارد
اﻣﮑﺎن ﺑﺎر دار ﺷﺪن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎردار ﺷﺪن زﻧـﺎن ﻣﺠـﺎزاﺗﯽ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﻘﺘﯽ اﺳﺖﮐﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪۀ ﮐﻤﺎل ،ﺛﻮاب و ﺗﻘـﺮب ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
)ﻣﻬﺮﯾـﺰی ،(۱۲۰ :۱۳۸۲،ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ،اﯾـﻦ ﻣﺸـﻘﺖ را ﯾـﺎد آور ﺷـﺪه و ﺣﺘـﯽ آن را دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ﻟﻘﻤﺎن .۱۴/اﺣﻘﺎف.(۱۵/

۳۱

ج .اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﻋﺒﺎدت ﺗﺮک ﺷﺪه در اﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :زﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ّ
ﮐﻤﯽ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ در ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا
ﺷﺶ ﺳﺎل زود ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻋﺒﺎدت و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎده و ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﻌـﻮد از ﻧﻤـﺎز در
اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﭘﺲ از دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﯾﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺗﺴـﺒﯿﺤﺎت ارﺑﻌـﻪ را ﺧﻮاﻧـﺪه و
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ.(۳۷۹ :۱۴۱۷ ،

ﻫ  .ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻔﺎﻫﯿﻢ واﻟﺤﻘﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑـﺎﻃﻨﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
اﺧﺘﻼف اﻓﺮاد ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣـﺮد ﯾـﺎ زن ،ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤـﺎز و روزه ﻧـﺪارد.
ﺧﻮارج ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ .ﭘـﺲ زنﻫـﺎ
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دارای اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ﺷﻮﻧﺪ )ﻗﺒﺎﻧﺠﯽ.(۴۴ :۱۳۸۸ ،

 -۳-۳-۱ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ رواﯾﺎت
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﺣﺠﯿﺖ رواﯾﺎت ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤﺎن زﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾـﻦ

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در ﺧﻄﺒﮥ  80ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

د .ﻧﻘﺺ اﯾﻤﺎن زﻧﺎن ،ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﻬﯽ
اﮔﺮ ﻫﻤﮥ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼـﺮا ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ
ﻧﻘﺺ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻃﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎ ِﻋﻘﺎبﻫﺎ و ﺛﻮاب ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾـﻦ روش ﺑـﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ )ﻋﻼﺳـﻮﻧﺪ ،ﺗﻬـﺮان:۱۳۹۳،
.(۳۷/۴

ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺣﮑﺎم ﺷـﺮﻋﯽ و ﺗﻌﺒـﺪی اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ
اﻣﻮر ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ.
آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺮﯾﺰی اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
دﻻﻟﺖ و ﺳﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﻄﻊ و اﻃﻤﯿﻨﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
آن رواﯾﺖ را ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺖ .از اﯾـﻦ رو ﺑـﻪ ﺻـﺮف ﺻـﺤﺖ ﺳـﻨﺪ ﯾـﺎ ﻇﻬـﻮر دﻻﻟـﺖ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج دﺳﺖ زد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺜـﺮت ،ﺗﻌـﺪد ﻧﻘـﻞ و وﺟـﻮد اﺳـﻨﺎد ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
درﺑﺎرۀ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻊ آور ﺑﺎﺷﺪ ﻟﮑﻦ ﻗﻄﻌﯿﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺷـﻮاﻫﺪی ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻇﻬـﻮر اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟـﯽ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻫﺪی ﺑـﺮ ﺧـﻼف
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺮﯾﺰی ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﻔﺘﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﺗﻬﺮاﻧﯽ lرا ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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در ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﻌﻠـﻮم ﻣﺘﮑـﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﺑـﺎ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﻠـﻮم
اﻟﺼﺪور ﯾﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤـﺎت ،ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﺮ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺤﮑﻤﺎت ﯾـﺎ رواﯾـﺎت ﻣﺘـﻮاﺗﺮه ﻗﻄﻌـﯽ
اﻟﺪﻻﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ ﻓﻄﺮی ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ رد ﺷﻮد .اﮔﺮ رواﯾﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺘﯽ
داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺼﺪور و ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺪﻻﻟﻪ ﺑـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺑـﻪ اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ kواﮔـﺬار
ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻼم ﺑﺮ ﺧﻼف ﺿﺮورﯾﺎت و ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻋﻘﻞ ﻓﻄﺮی ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻮد،
ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻇﺎﻫﺮ ،ﻣﺮاد ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠـﻮم
اﻟﺼﺪور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻇـﺎﻫﺮ ﺗﺼـﺮف ﻧﻤـﻮد .اﯾﺸـﺎن اﯾﻦﻃـﻮر
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺑﺎب ﺳﻨﺪ و دﻻﻟﺖ ،ﻫﺮ دو ﺟـﺎری اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ دﻻﻟﺘـﯽ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖﮐﻪ ﻧﺺ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ
رواﯾﺎﺗﯽﮐﻪ در ﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧﺎن وارد ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼک ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ زﻣـﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﺗﮑﺎی آن رواﯾﺎت و ﺣﺘﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻨﺪ
رواﯾﺖ ﯾﻘﯿﻨﯽ و دﻻﻟﺖ رواﯾﺖ و ﻗﺮآن ﻧﺺ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯿـﺰ ﺻـﺤﯿﺢ و
ﻫﺮ ﻇﻬﻮری ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺴـﺒﺖ داد زﯾـﺮا در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﻧـﻪ
ﺷﺮع ﺗﻌﺒﺪ دارد و ﻧﻪ ﻋﻘﻞ )ﻣﻬﺮﯾﺰی ۵۶ :۱۳۸۲ ،ـ.(۶۰

 -۴-۳-۱ﺗﻌﺎرض رواﯾﺎت ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤﺎن زﻧﺎن ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ ،ﻗﺮآن ﻣﺤﻮری اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ

 .۲ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮات اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ
 -۱-۲ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮد اول
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ رواﯾﺎت ،زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌـﯽ ﻋﻘـﻞ و

۳۳

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در ﺧﻄﺒﮥ  80ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و رواﯾﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ آن درک ﮐﺮد .در رواﯾﺘﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ وارد ﺷـﺪه
اﺳﺖ »ﻓﻤﺎ واﻓﻖ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻓﺨﺬوه و ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻓﺪﻋﻮه« )آﻧﭽـﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ ﮐﺘـﺎب
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﮏ ﮐﻨﯿـﺪ و آﻧﭽـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﺳـﺖ ،رﻫـﺎ ﮐﻨﯿـﺪ( )ﮐﻠﯿﻨـﯽ:۱۳۶۳ ،
 ،(۶۹/۱در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻗﺮآن در
ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ ،اﯾﻤﺎن زن و ﻣﺮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻤـﺎن ﯾﮑﺴـﺎن
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن را اﻟﮕﻮی ﻫﻤﮥ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ﱠ
َ َ َ َ ﱠ
َ
ْ َ َ َْ ً
ْ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َْﱠ
ُ
اﻟﻠ ُﻪ َﻣﺜﻼ ﻟﻠﺬﯾ َﻦ َ
آﻣﻨﻮا ْاﻣ َﺮأت ِﻓ ْﺮﻋ ْﻮن ِإذ ﻗﺎﻟﺖ َر ﱢب ْاﺑ ِﻦ ﻟﯽ ِﻋﻨﺪك ﺑﯿﺘﺎ ِﻓﯽ اﻟﺠﻨ ِـﺔ
﴿ .۱وﺿﺮب
ِ
َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ﱠ
َ َْ ْ ﱠ
ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ﱢَ
ََﱢ
ـﺎﻟﻤﯿﻦ .وﻣـﺮ ﯾﻢ اﺑﻨـﺖ ِﻋﻤـﺮان اﻟﺘـﯽ
ـﻮم اﻟﻈ ِ
َوﻧﺠﻨﯽ ِﻣﻦ ِﻓﺮﻋﻮن وﻋﻤ ِﻠ ِﻪ وﻧﺠﻨـﯽ ِﻣـﻦ اﻟﻘ ِ
ْ َ َ ْ َْ َ َََ ْ
َ َ ﱠ َ ْ َ
َ ﱢ َ ُُ َ َ ْ
ـﺖ ﻣ َ
ْ ُ
ـﻦ
أﺣﺼﻨﺖ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﻓﻨﻔﺨﻨﺎ ﻓﯿ ِﻪ ِﻣـﻦ ر ِ
ﻤـﺎت ر ﺑﻬـﺎ وﮐﺘ ِﺒ ِـﻪ وﮐﺎﻧ ِ
وﺣﻨـﺎ وﺻـﺪﻗﺖ ِﺑﮑ ِﻠ ِ
ْ
ﻘﺎﻧﺘﯿ َﻦ﴾ )ﺗﺤﺮﯾﻢ ۱۱/ـ  ،(۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﯾﻤـﺎن آورده اﻧـﺪ ﻣﺜـﺎل ﻫﻤﺴـﺮ
اﻟ ِ
ﻓﺮﻋﻮن را آورده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺴﺎز و ﻣـﺮا
از ﻓﺮﻋﻮن و ﮐﺮدار او و از ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،و ﻣﺜﺎل ﻣﺮﯾﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان ﮐـﻪ
ﭘﺎک داﻣﻦ ﺑﻮد ﭘﺲ از روح ﺧﻮد در او دﻣﯿﺪﯾﻢ و او ﮐﻠﻤـﺎت ﻣـﺎ را ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﮐـﺮد و از
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد.
ً
َ َ ﱠ ﱠ ُ َُ ْ َْ ًَ َ َ ْ ً َ
َ َ ُْ ْ
ﱠ ُْ ْ
ﻤﺎت ...أﻋـﺪ اﻟﻠـﻪ ﻟﻬـﻢ ﻣﻐ ِﻔـﺮة وأﺟـﺮا ﻋﻈﯿﻤـﺎ﴾ )اﺣـﺰاب(۳۵/
ِ ﴿ .۲إن اﻟﻤﺴ ِﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴ ِـﻠ ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدان وزﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻦ ،ﺑﺨﺸﺶ و ﭘـﺎداش زﯾـﺎدی را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
َ َﱡ َ ﱠ ُ ﱠُ َ ﱠ ُ ُ ﱠ
َ َ َ ُ ْ ْ َْ
َ َ َ َ َ َ َْ َ
َ
َ
ْ
اﺣـﺪ ٍة و ﺧﻠـﻖ ِﻣﻨﻬـﺎ زوﺟﻬـﺎ﴾
ـﺲ و ِ
﴿ .۳ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﺗﻘﻮا ر ﺑﮑﻢ اﻟ ِﺬی ﺧﻠﻘﮑـﻢ ِﻣـﻦ ﻧﻔ ٍ
)ﻧﺴﺎء (۱/ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،او ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪ و ﻫﻤﺴﺮ او را ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ او ﺧﻠﻖ ﮐﺮد.

داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ دﯾﻨﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ،ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺣﺬف و رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﺪار ﻗﺮآن و
ﻋﻘﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد .رواﯾﺎت در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻮازم آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻬﺎﺗﯽﮐﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻼف ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﻮدن ﻧﻘﺼـﺎن زﻧـﺎن،
ِ
اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﻋﺒﺎدتﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮ ﻧﻘﺺ ،ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗـﺮآن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﺴﺎوی ﻋﺒﺎدت زن و ﻣﺮد اﺳﺖ.

 -۲-۲ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮد دوم
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اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬـﺎت ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد
دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد .در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﻪ ﺷﺄن ﻧﺰول اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ
ً
اوﻻ :ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﺑﺮای ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﮥ زﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺨﺘﺺ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﺗﺮک ﻋﺒﺎدات در زﻣﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :آﯾﺎ ﻣﻌﺼﻮم hﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺣﺠﺖ اﺳـﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ
ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻠﯽ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ،ﮐﻨﺎﯾﻪای ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﻓﺮد از آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺮوی ازآن ﺷﺨﺺ را اراده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوه و ﻃﺎﺋﻔﮥ ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﺬﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﻬﻢ و
ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺒﺮدن ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐـﻪ) (...ﺑﻘـﺮه ،(۱۴۲/و اﯾـﻦ
ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﺤﺎوره اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐـﺮدن
ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺬﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘـﺺ را
ً
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اوﻻ :اﺳـﺘﻌﻤﺎل واژۀ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻌﻨـﯽ
ﻧﻘﺼﺎن ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻧﯿﺴـﺖ و ﻣﻼزﻣـﻪای ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار
ً
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﺷـﺎن وﺟـﻮد دارد
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﺎر ،ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺒﺎدر ﺑـﻪ ذﻫـﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻢ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺴـﻠﻢ ﻧـﺪارد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرتﮐﻪ
ﺣﻀﺮت در ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺒﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ اﯾﻤـﺎن را از ﻃـﺮف زﻧـﺎن دارﻧـﺪ و
ﻧﻘﺺ زن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻘﺎی داﺋﻤﯽ زن در اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﯾﻞ رواﯾﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺸـﻬﺎد ﺑـﻪ دوران ﻗﺎﻋـﺪﮔﯽ زﻧـﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﻧﻤـﺎز و روزه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻨﺲ زن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﻋﻨـﻮان زﻧـﺎﻧﮕﯽ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳۵

 -۳-۲ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮد ﺳﻮم

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در ﺧﻄﺒﮥ  80ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،رواﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﻧﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اوﻻ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روﯾﮥ ﻓﮑﺮی و روش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻠﻔﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﺗﻀـﻌﯿﻒ
و ﮐﻮﺑﯿﺪن زن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺎت ﻧﻘﺼـﺎن اﯾﻤـﺎن در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ اﯾﺸـﺎن وﺟـﻮد دارد.
اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺪس اﺳﺖ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :وﺟﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺑﺮای ﯾﮏ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﻬﺎء دادن
ﺑﻪ او در ﻣﮑﺘﺐ رواﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :وﺟﻮد رواﯾﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻮاﻣﻊ رواﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﺤﻮۀ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺘـﺐ و ﺟﻮاﻣـﻊ رواﯾـﯽ و
اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار در ﺣﺮاﺳﺖ از آﻧﻬﺎ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،اﺻـﻞ اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل را
ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز زﻧﺎن را دﺳﺘﻮر اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳﺖﮐﻪ زن در اﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﮐﻤﺎﻻت ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻧﻤـﺎز و روزه را ﺑـﺎ
اﻧﺠﺎم آن اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ وی ﺣﮑﻢ ﺷﺎرع اﺳﺖ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﺣﮑـﺎم اﻟﻬـﯽ ﺑـﺮ
اﺳﺎس رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ،ﻧﻤﺎز و روزه در اﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮب ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻧﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﻧﻬﯽ ﺷﺎرع ﺻﺮﻓﺎ دارای ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺴﻬﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳـﺖ اﺳـﺖﮐﻪ ﻋﻤـﻞ زﻧـﺎن در ﺗـﺮک
ﻧﻤﺎز ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﺪم ﻃﻬﺎرت
زن اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻬﯽ راﺑﻄـﻪای ﺷـﺮﻋﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮش
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ واﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷـﻮد وﻟـﯽ
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ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮش ﺟﻨﺎﺑﺖ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دوری از ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻤﺎز و ﺗﻘﺮب اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ و ﺗـﺎ
ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﺤﻀـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﻮد و از ﮐﻤـﺎﻻت
ﻣﻌﻨﻮی ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗـﺮک ﻧﻤـﺎز ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ وﻟـﯽ ﺗـﺎ
ً
ﻃﻬﺎرت ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿﺎورﻧـﺪ از ﻣﺤﻀـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ دور ﻣﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ .ﻧﺸـﺎﻧﻪاش
ﮐﺮاﻫﺖ ﺣﻀﻮر زن ﺣﺎﺋﺾ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزۀ ﻣﯿﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻤﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﻓـﺮض ﮐﻨـﯿﻢ
ﮐﻪ دارای ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﭘﻠﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﺑـﺎ ﮐﺴـﯽﮐﻪ ﻫـﺮ از
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
اﻟﻬﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻧﯿـﺰ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳـﺪ
ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻣﺎ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راه ﻧﺪارد ﻟﯿﮑﻦ در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﺪاﻧﯽ و اﻧﮑﺎر
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ آﻧﻬﺎ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرک
رﻣﻀﺎن در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ روزه ﻣﯽﺧﻮرد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮراﻧﯿﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﯽ را ﮐـﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر در وﻃﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و از ﻧﻈـﺮ
ﻗﻮت اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻇﻬﻮر ﺟﻠﻮهﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻧﻮراﻧﯽ آن در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔـﺮ
ﭼﻪ اﻓﻄﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ روزه داری ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ
ﺷﺎرع اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﻓﺮاز ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
و اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن ﺳﻔﺮ و ﻋﺪم اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻧـﺪارد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ّ
ﮐﻤـﯽ،
ﻧﻘﺼﯽ در ﻋﺒﺎدت ﻧﺪارﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ از ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻗﻒ در ﻓﻬﻢ رواﯾـﺎت ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﻋﺒﺎدات ﺗﺮک ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺟﺒـﺮان،
ﺿﺮری ﺑﻪ ﺻﺪور و ﻓﻬﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽزﻧﺪ.
ﯾﮏ زن در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدات و رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻗـﺮب
اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺑﺮﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧﻠﻘـﺖ اﻟﻬـﯽ
در ﻣﺪﺗﯽ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻣﺤﺮوم از ﻋﺒﺎدت ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﺪهای از زﻧـﺎن اﺣﺘﻤـﺎل
ﻋﺪم ﺟﺒﺮان آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺎدن در دام ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ
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ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﮥ زﻧﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻧﺪ و دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤـﺎن
ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺟﻮاب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎب ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در ﻏﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺒﺪ ﺑـﻪ ﻣﻀـﻤﻮن آن ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺣﺘﻤـﺎل و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻔﻬـﻮم آن از ﺟﻬـﺖ ﻋﻘـﻞ ،ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ و
داﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﺻﻄﻼح اﺻـﻮﻟﯿﻮن ﺑـﻪ ﺧﺒـﺮی ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﺪور آن از ﻣﻌﺼﻮم hﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼـﻪ
ﻣﺨﺒﺮ آن از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗـﻮاﺗﺮ ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﺣﺠﯿـﺖ ﺧﺒـﺮ
واﺣﺪ ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﺿـﺮوری ﺑـﻪ اﺣﮑـﺎم ﺷـﺮﻋﯽ ﻓﻘـﻂ در
اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ وﺟﻮب ﺻﻼة و ﺻﻮم و اﻣﺜـﺎل
اﯾﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺒﺮ ﻣﻘﻄـﻮع اﻟﺼـﺪور ــ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﺗﻮاﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻄﻌﯽ ـ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺣﮑـﺎم
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺣﺠﯿﺖ آن اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﺑﺎب ﻋﻠﻤﯽ در اﺣﮑﺎم ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺣﺠﯿﺖ آن اﺛﺒﺎت ﻧﺸﻮد ﺑﺎب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺎب اﻧﺴـﺪاد ﺑـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد
)ﺧﻮﯾﯽ.(۱۴۶/۲ :۱۳۸۶ ،
ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در ﻏﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻢ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ رواﯾـﺎت
زﯾﺎدی در ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،اﻋﺘﻘﺎدات ،اﺧﻼﻗﯿﺎت ،ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻮر ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
راهﮔﺸﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺑـﻪ دو
ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اول :اﻣﻮریﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ از ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺪق ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻇﻨﯽ ﻣﺸـﮑﻞ
اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﮔﺮ ﻋﺎﺟﺰ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻮدﯾﻢ
ﺗﮑﻠﯿﻒ از ﮔﺮدن ﻣﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ.(۳۲۰/۳ :۱۴۳۰،
دوم :اﻣﻮریﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺑﺮزخ و ﻣﻌﺎد .ﻋﻠﻤﺎ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد از اﻣـﻮر اﻋﺘﻘـﺎدی
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﯿـﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ
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ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ رواﯾـﺎت زﻣـﺎﻧﯽ ﺻـﺤﯿﺢ
اﺳﺖﮐﻪ ﻣﻀـﻤﻮن آن ﺑـﺎ ﺣﮑـﻢ ﻗﻄﻌـﯽ ﻋﻘـﻞ و داﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠـﯽ دﯾﻨـﯽ ﺳـﻨﺠﯿﺪه ،ﭘـﯿﺶ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺣﺬف و رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﺪار ﻗﺮآن و ﻋﻘﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ در
ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور رواﯾﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾـﺎت و رواﯾـﺎت
دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻓﺮق ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در ﻗﺒﻮل ﻋﺒﺎدات ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﺎن
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hدر اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوری از ﻧﻤﺎز و روزه در ﺑﻌﻀﯽ
از روزﻫﺎ ،دﭼﺎر ﻧﻘﺺ در اﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﯿﮑﯽ ﺑـﻮدن ﺣﻘﯿﻘـﺖ
اﯾﻤﺎن )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،(۲۵۹ ،۱۸ :۱۳۸۸ ،و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻞ در اﯾﻤﺎن اﺳﺖ )ﻓـﺎﻃﺮ ،(۱۰/از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﮑـﺎن
ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﯾـﺎ ﺳـﺎﺋﺮ رواﯾـﺎت
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻓﺮق ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدات ﻧﺪارد .ﻣﻘﺼﻮد رواﯾـﺎت ﻧﻘﺼـﺎن اﯾﻤـﺎن
زﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز و روزه
ﻋﺒـﺎدت ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﻧﻤـﺎز و روزه ،اﯾﻤﺎﻧﺸـﺎن
و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﻣﻮرد ﻏﺎﻟـﺐ زﻧـﺎن ،ﻋـﺪم
ِ
ِ
ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻧـﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﯾﻤـﺎن ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺮﺳـﺪ و
ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖﮐﻪ ﻋﺒﺎدت زن و ﻣﺮد ﺑـﺎ ﻫـﻢ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﺒﺎدت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد در ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
اﺳﺖ.
ﮐﻼم ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hدر ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺒﻪ و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ از اﯾـﻦ ﺟﻬﺖﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﻘﺺ در اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻫﻢ
در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻸ ﯾﺎد ﺷـﺪه وﺿـﻊ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .در رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ زن در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﺎز ،وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت رو ﺑﻪ
ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﻘﺮب اﻟﻬﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﻣـﺎم
ﺻﺎدق hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ــ ﯾﻌﻨـﯽ زﻧـﺎن ــ ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﺮد )ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق ،(۴۶۸/۳ :۱۴۰۴ ،ﯾﻌﻨـﯽ اﮔـﺮ
ﭼﻪ از ﻧﻤﺎز و روزه در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دارد .اﻓﺰون ﺑـﺮ آن،
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رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی دارﯾﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ زﻧـﺎن راهﻫـﺎی زﯾـﺎدی ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺛـﻮاب و
ﺳﻌﺎدت دارﻧﺪ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۹/ ۵ :۱۳۶۳ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺎد زن ﮐـﻪ ﻫﻤﺴـﺮداری ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ،
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺮب را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎب ﺟﻬﺎد ،ﺑﺮ وی ﮔﺸﻮده ﻧﺸﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق hآﻣﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ آﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴـﺮ ﺧـﻮد
ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﺳـﺎﻟﯽ را ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎم روزﻫـﺎﯾﺶ روزه ﺑـﻮده و ﺗﻤـﺎم
ﺷﺐﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪﻋﺒﺎدت ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺟﺮﻋﻪ آب ،ﺷﻬﺮی در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮای وی ﺑﻨﺎ
ً
ﮐﺮده و ﺷﺼﺖ ﮔﻨﺎه او را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﮔﺮ زﻧـﺎن در اﯾـﺎم ﻋـﺎدت از ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﺒـﺎدات
ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻋﺒﺎدات ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ در آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ hﺑـﻪ
اﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ،اﯾﻤﺎن زن از ﻣﺮد ﮐﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐﻤـﺎﻻت
ً
اﻧﺴﺎﻧﯽ وی ﻓﺮوﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ اﻟﻬـﯽ وارد ﺷـﻮد .ﺛﺎﻟﺜـﺎ :ﻧﻘـﺶ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ
ﺟﻤﻠﮥ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hاﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ زﻧـﺎن ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﺪ در دوران ﻋﺎدﺗﺸـﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ از راهﻫـﺎی
دﯾﮕﺮیﮐﻪ در ﺷﺮع ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﯾﻦﻣﺸﮑﻞ را ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮﻗﺘﯽ اﺳـﺖ ،ﭘـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hﻣﻨﺸﺄ ﻧﻘﺼﺎن اﯾﻤﺎن زﻧـﺎن را ﺗـﺮک ﻧﻤـﺎز در اﯾـﺎم ﻋـﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،زﻧﺎن از ﻣﺮدان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ اﺷـﺎره دارد ﺑـﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل در اﯾﻤﺎن اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺑـﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﮐﺜـﺮ ﻋﻤﺮﺷـﺎن ،ﻫـﺮ ﻣـﺎه در
ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻫـﻢ
ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ زﻧﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻧﻤـﺎز و روزه در ذﯾـﻞ
رواﯾﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﺟـﻨﺲ زن ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﻋﻨـﻮان زﻧـﺎﻧﮕﯽ ،ﺑـﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ،
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دﻟﯿﻞ ،ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﯾﮏ اﻣـﺮ
ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ و دارای دو ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻟﺘﺰام ﻗﻠﺒﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻧﮕﯿـﺰه ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم
دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز و روزه در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮارج ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت ﻋﺒﺎدت ،ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖﮐﻪ اﯾﻤـﺎن در

ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﻋـﺎﻃﻔﯽ و ﻗﻠﺒـﯽ ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﯿـﺎز دارد و
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز و روزه زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻤﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﯿـﺰان ﺷـﻨﺎﺧﺖ
واﻗﻌﯽ و اﻟﺘﺰام ﻗﻠﺒﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮارج ﺑﺪون اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ،ﻇﻮاﻫﺮی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺖ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼـﻮن ﻧﻤـﺎز ﺑـﺪون
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارادت ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺖﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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از ﻟﺤﺎظ ﮐﻼﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ،ﺟﺰء اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ در ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻤـﺎن ﻣـﺆﺛﺮ
اﺳﺖ .دوری از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ،اﯾﻤﺎن را ﺿﻌﯿﻒ و در ﻣـﻮاردی زاﺋـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ
ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷـﻮد وﻟـﯽ ﺷـﺮط آن ،وﺟـﻮد
اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ،اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﮔﻨﺎه ،ﺗﺮک واﺟﺒﺎت و ﻏﻔﻠﺖ از ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ،
اﯾﻤﺎن را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ دوری از ﻧﻤـﺎز و روزه در ﺑﻌﻀـﯽ از
روزﻫﺎ ،دﭼﺎر ﻧﻘﺺ در اﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﮐﺜﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ
ﮐﻼم از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟـﻮد دارد .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺳﺎﺋﺮ رواﯾﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻓﺮق ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در اﻧﺠﺎم ﻋﺒـﺎدات
ﻧﺪارد .ﮐﻼم ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hدر ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺒﻪ و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻘﺺ در اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ ،ﭼـﺎپ ﺳـﻮم ،ﻗـﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﻣﺮﻋﺸـﯽ
ﻧﺠﻔﯽ.۱۳۳۷ ،
 .۲ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺜﻢ ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
 .۳ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،ﻋﺒـﺪاﻟﻮاﺣـﺪ ،ﻏـﺮراﻟﺤﮑﻢ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺳـﯿﺪ ﻣﻬـﺪی رﺟـﺎﯾﯽ ،ﭼـﺎپ ﺳـﻮم ،ﻗـﻢ ،داراﻟﮑﺘـﺎب
اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۴۱۰ ،
 .۴ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ،ﻋﺎرف و ﺻﻮﻓﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻌﺜﺖ.۱۳۸۷ ،
 .۵ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،زن در آﯾﯿﻨﻪ ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ اﺳﺮاء.۱۴۱۷ ،
 .۶ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ﮐﺒﺮی و ﺑﻬﺰاد ﭘﻮر ،ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ ،و آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ ،زﻫﺮا ،زن ،ﻋﻘﻞ ،اﯾﻤﺎن ،ﻣﺸـﻮرت ،ﭼـﺎپ اول،
ﺗﻬﺮان ،ﺳﻔﯿﺮ ﺻﺒﺢ.۱۳۸۸ ،
 .۷ﺧﻮﯾﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻷﺻﻮل ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ،ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻬﺴﻮدی ،ﻧﺠﻒ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﻒ.۱۳۸۶ ،
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۴۱

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در ﺧﻄﺒﮥ  80ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

 .۸ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،ارﺷﺎد اﻟﻌﻘﻮل إﻟﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﭼﺎپ ﺳـﻮم ،ﻗـﻢ،
ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻣﺎم ﺻﺎدق .۱۴۳۰،
 .۹ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺗﻀﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،دار اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ.۱۴۰۵ ،
 .۱۰ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﻢ ،ﻧﺸـﺮ
اﺳﻼﻣﯽ.۱۴۰۴ ،
 .۱۱ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﺎم زن ،ش ،۵۱
 .۱۲ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۳۸۸ ،
 .۱۳ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﻪ.۱۴۱۴ ،
 .۱۴ﻋﻼﺳﻮﻧﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﯽ زن ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬـﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۳ ،
 .۱۵ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،دﻧﯿﺎ اﻟﻤﺮأه ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،دﻓﺘﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﻬﺮوردی ،ﭼـﺎپ اول ،ﺗﻬـﺮان ،دﻓﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ
ﺳﻬﺮوردی.۱۳۸۳ ،
 .۱۶ﻗﺒﺎﻧﺠﯽ ،اﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﺮأه ،اﻟﻤﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻟﺤﻘﻮق ،ﭼﺎپ اول ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻧﺘﺸﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۳۸۸ ،
 .۱۷ﻗﺮﺷﯽ ﺑﻨﺎﺑﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻣﻔﺮدات ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﻪ.۱۳۷۷ ،
 .۱۸ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ،
.۱۳۶۳
 .۱۹ﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨﺪی ،ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ،ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ﻓـﯽ ﺳـﻨﻦ اﻷﻗـﻮال و اﻷﻓﻌـﺎل ،ﭼـﺎپ اول ،ﺑﯿـﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.۱۴۰۹ ،
 .۲۰ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﭼﺎپ اول ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺮﺳﻮل اﻷ ﮐﺮم.۱۳۷۶ ،
 .۲۱ﻣﻬﺮﯾﺰی ،ﻣﻬﺪی ،زن و ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ.۱۳۸۲ ،
 .۲۲ــــــ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۲ ،

