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حیدر مسجدی

*

چکیده
برخی روای ات اسالمی ،زنان را «نواقص العقول » توصیف کرده اند.
این روای ات  ،با برداشته ا و برخوردهایی گوناگون مواجه شده اند و
درعرصههای علمی  ،بحث و جدل پدید آورده اند و مطالب متعددی در
قالبهای مختلف  ،دربارۀ این موضوع نوشته شده است .در مجموع ،
سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه برخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورد
با این روایات میبینیم؛ برخی منکر صدور آنها شده اند ،عهده ای بها
پذیرش آن ،قائل به ك استی عقهل زنهان شهده و گروههی نیه آنهها را
پذیرفتند و راه تأویل را برگ یدند.
گفتنی است این نصوص  ،در مهمترین منابع حدیثی فریقین آمده است.
به همین دلیل الزم دانستیم آنها را از جوانب متعددی بررسی کنیم و
به این نتیجه رسیدیم که صدور این روایات انك ارناپذیر و متن آن نی
ق ابل اعتماد است .از اینرو چاره ای ج بررسی داللت آن نداریم.
پس از بررسی معانی «عقل» در لغت و حدیث و با کمک قرینههای
به دست آمده ،دریافتیم که مقصود از عقل در این روایات ،دیه است
و ای هن دسههته از روای ه ات ،در پههی نکههوهش غلبههه زنههان بههر مههردان
برآمده اند.
کلیدواژهها :عقل ،ایمان ،زنان ،نواقص العقول.

مقدمه

بیگمان ،مؤمن حقیقی کسی اسهت کهه همهواره در تمهام امهور و در همهۀ ابعهاد
عقیدتی ،گفتاری و کرداری ،پیرو پیامبر و اهلبیت ایشان و تسهلیم محه آنهان
باشد .خداوند متعال میفرماید:
َ
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در ایههن راسههتا بهها تعههدادی از احادیههث روبهههرو هسههتیم کههه زنههان را «نههواقص
احراز دو جهت محقق مهیشهود.9 :
العقول» توصیف میکنند .تسلیم به آنها پس از
ِّ
اطمینان از صدور آنها از سوی اهلبیت ؛  .2فهم مراد جدی از آنها .از آنجها كهه
در ایهن زمهان ،كاسهتی عقهل زنههان و قهدرت ادراکشهان از ایهن روایهات برداشههت
میشود ،پژوهشگران با این روایات ،برخوردهای متعهددی دارنهد؛ برخهی مخهالف
بودن با آیات قرآن و ضهعف اسهانید را دلیهل عهدم پهذیرش آنهها بهه شهمار آورده و
عدهای نی دالیل پذیرش را اطمینان از صدور روایات و تأویهل معنهایی دانسهتهاند؛
گروهی نی از باب تسلیم به روایات ،به برداشهت ظهاهری اکتفها کردهانهد .نوشهتار
کنونی ،درصدد است بها پرتهوافکنی همههجانبهه بهر ایهن روایهات ،در فههم و کشهف
مقصود کالم معصومین برآید.
پیشینه بحث

دربارۀ مراد از «نقصان عقل زنان» ،از دیرباز بحث شده اسهت .سهید مرتضهی
(م936ق) در اینباره میگوید:

همچنین عالمه مجلسی به این روایت میپردازد و متنی كهه در نهج البالغج وارد
3
شده را در نکوهش عایشه دانسته است.
عالمه طباطبایی نی در تفسیر المیجزان ،دوبهار بهه آن اشهاره کهرده اسهت؛ یهکبهار
ذیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل
عنوان «کالم فی اإلرث علی وجه کلهی»  4و دیگهری در «کهالم فهی معنهی قیمومه
الرجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال
علی النسا » .5
آیهتهللا محمدحس هین كاشههف الغطهها در نوشهتاری بهها نههام «المههرأ » 6 ،آیههتهللا
 .1سوره نسا  ،آیه .66
 .2رسائل المرتضی ،ج ،3ص.921
 .3بحاراألنوار ،ج ،32ص.289
 .4المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص.292
 .5همان ،ص.396
 .6نک :مجله پیام زن ،سال  ،9316ص.981 - 916
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و أما نقصان العقل ،فمعلهوم أن النسها أنهدرعقوال مهن الرجهال ،وأن النجابه و
اللیان إنمها یوجهدان فهیهن فهی النهادر الشهاذ ،وعقهال النسها و ذوات الحه م و
2
الفطن منهن معدودات ،و من بهذه الصف من الرجال ال تحصی کثر.

جوادی آملی در بخشهایی از کتهاب زن در آیینج ججال و جمجا  1 ،شهیخ محمهد مههدی
آصفی در البهالی مقالهه «المهرأ والوالیه السیاسهی والقضهائی دراسه فهی ضهو
الفقه اإلسالمی»  2و میرزا حبیبهللا هاشهمی خهویی بهه شهر ایهن عبهارت در نهج
3
البالغ پرداخته است.
معاصران دیگر نی به این موضهوع پرداختهانهد؛ ماننهد نجیه طلبه المسهلمی در
انتكاسة العقل ،محمدرضا رجبنهژاد در كتهاب خجرد زیبجا ،بررسجی شجبه نقصجان عقجل زن
و. ...
اف ون بر آن ،تعدادی از پایاننامهها مانند« :کاستی خرد زن از منظر روایهات»
از حجتاالسهالم و المسهلمین محمهود کریمیهان بهه ایهن موضهوع اختصهاص دارد.
برخی نی به صورت ضهمنی بهه آن پرداختهانهد؛ ماننهد« :آسهیبشناسهی تحقیهر زن
در روایات فریقین» از زینب مجلسیراد.
نکتههه تأمههلبرانگی ه ایههن اسههت کههه همههه بررسههیهههای صههورت گرفتههه در ایههن
موضوع ،عقل را به معنای قدرت ادراک دانستهانهد و بها روایهات بهر اسهاس همهین
معنا برخورد كردهاند و تا کنون کسی را نیافتهایم که در پرتو معهانی دیگهر عقهل _
در لغت یا در روایهات _ و بنهابر قهرائن موجهود ،ایهن روایهات را بررسهی نمهوده،
سپس ارزیابی كند.
 .9نمونههایی از روایات نقصان عقل زن

این روایات در منهابع حهدیثی فهریقین آمهدهانهد کهه بهه ذکهر نمونهههایی از آنهها
میپردازیم:
الف) روایات در منابع حدیثی شیعه
هللا  :مها رأیهت مِّهن
هللا قا َل :قه ا َل رَسهول ِّ
روی المحمدون الثالث عَن أبی عَبدِّ ِّ
4
ضعِّیفاتِّ الدِّین َو ناقِّصاتِّ العقول أسلَبَ لِّذِّی لب مِّنک َّن.
َ

و نی در من ال یحضره الفقی آمده است:
هم قها َل :یها مَعاشِّه َر النِّسها ِّ ! مها رأیهت
َم َّر رَسول ِّ
هیه َّن ث َّ
هللا عَلَی نِّس َو فَوَقَهفَ عَلَ ِّ
نَهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههواقِّصَ عقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههول
َ
َ
هار یَهو َم
و دِّین أَذهَبَ ِّبعقول ذَوی األلبا ِّ
ب مِّنک َّن إنِّی قَد رأیت أنَّک َّن أکثَهر أههل الن ِّ
هللا!
هللا َع َّ َو َج َّل ما استَطَعت َّن .فَقالَت إمرأ مِّنه َّن :یا رَسهو َل ِّ
القِّیا َم ِّ فَتَقَ َّربنَ إلی ِّ
 .1زن در آیین جال و جما  ،ص 239- 231و .399- 321
 .2مجلۀ فق أهل البیت (عربی) ،ج ،36ص.89
 .3منهاج البراعة فی شرح نه البالغ  ،ج ،6ص.313
 .4الکج ججافی،ج ،6ص9 ،322؛ ته ج ج ی األحکج ججام ،ج ،1ص9692 ،919؛ مج ججن ال یحضج ججره الفقی ج ج  ،ج ،3ص،311
.9319

مهههههههههههههههههههههههههههههههههها نقصههههههههههههههههههههههههههههههههههان دِّینِّنهههههههههههههههههههههههههههههههههها
َو عقولِّنا؟ فَقا َل :أما نقصان دِّیهنِّک َّن فهالحَی الَّهذِّی یصِّ هبک َّن فَتَمکهث إِّحهداک َّن مها
شههادَتک َّن إنمها َ
صهلِّی َو ال تَصهوم َ ،و أمها نقصهان عقهولِّک َّن فَ َ
شا َ هللا ال ت َ
شههادَ
المَهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرأَ ِّ نِّصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههف
1
َ
شهادَ ِّ ال َّرج ِّل.

از امیرالمههؤمنین نیهه نصوصههی وجههود دارد کههه تعههابیر «نههواقص العقههول»،
2
«نواقص االیمان» و «نواقص الحظوظ» در آنها ذکر شده است.
اف ه ون بههر آن ،برخههی روایههات نیهه زنههان را بههه «ضههعاف العقههول» توصههیف
کردهاند ،مانند آنچه در حدیث مالک بن اعین آمده است:
َح َّر َ أَ ِّمیر الم ْؤ ِّمنِّینَ الناسَ بِّصِّ فِّینَ فَقا َل ... :وال تمَثِّلوا بِّقَتِّیل وإِّذا َو َ
ص ْهلت ْم إِّلَهى
س ْترا وال تَدْخلوا دارا وال تاخذوا َ
ش ْیئا مِّنْ أَمْ وال ِِّّه ْم ِّإال مها
ِّرجا ِّل القَوْ ِّم فَال تَ ْهتِّكوا ِّ
َ
َ
َ
َ
ضههك ْم وسَههبَبْنَ
َو َج هدْت ْم فِّ هی عَسْ هكَ ِّرهِّ ْم وال تهَیِّجههوا امْ ههرا بِّههأذ وإِّنْ ش هتمْ نَ أعْ را َ
ْ َ
هس ْ
ْ
والعقههو ِّل وقَ ه ْد كنهها نههؤمَر
أمَهرا َك ْم وصههلَح ا َك ْم فههانَّه َّن ضِّ ههعاف الق ه َو
واأل ْنف ِّ
َ
وإنْ كانَ ال َّرجل لَیَتَناوَل المَرْ أ َ فَی َعیَّر ِّبها و َعقِّبه مِّهنْ
ِّب ْالكَ ِّ
ف َع ْنه َّن وه َّن م ْش ِّركات ِّ
3
بَعْ دِّهِّ.

ب) روایات در منابع حدیثی اهلتسنن

خرج رسول هللا فی أضحى أو فطر إلى المصهلى فمهر علهى النسها فقهال :یه ا
معشر النسا ! تصدقن فإنی أریتكن أكثر أهل النار .فقلن :وبهم یه ا رسهول هللا ؟
قال :تكثرن اللعن وتكفرن العشیر ،ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذههب للهب
الرجل الحازم من إحداكن .قلن :وما نقصهان دیننها وعقلنها یه ا رسهول هللا؟ قهال:
ألیس شهاد المرأ مثل نصف شهاد الرجل؟ قلن :بلى .قال :فهذلك مهن نقصهان
عقلها ،ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلهن :بلهى .قهال :فهذلك مهن نقصهان
4
دینها.

البته این روایت ،با اختالفی در منابع حدیثی دیگر نی نقل شده است.

5

 .1من ال یحضره الفقی  ،ج ،3ص.9316 ،319
 .2نک :نه البالغ  ،خطبه 81؛ خصائص األئمة ،ص911؛ المسترشج فجی إمامجة علجی بجن أبجی طالج  ،ص998؛ الخصجا ،
ص311؛ التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری  ،ص 661و .611
 .3الكافی ،ج ،6ص9 ،31؛ نه البالغ  ،كتاب 99؛ الجم ل والنصرة لسی العترة فی حرب البصرة ،ص.311
 .4ص ججحی بخج ججاری ،ج ،9ص18؛ سج ججنن الكبج ججر  ،ج ،9ص236؛ تفسج ججیر قرطبج ججی ،ج ،3ص82؛ نیج ججل األوطج ججار ،ج،9
ص( 363به اختصار).
 .5صحی مسلم ،ج ،9ص69؛ سنن أبی داود ،ج ،2ص9611 ،918؛ سجنن الج ارمی ،ج ،9ص231؛ سجنن الترمج ی،
ج ،9ص2196 ،922؛ سجنن ابججنماج ج  ،ج ،2ص9113 ،9326؛ مسجن احم ج  ،ج ،2ص 66و 313؛ السججنن
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در منابع حدیثی اهلتسنن این متهون نیه نقهل شهده اسهت و تعهدادی از ب رگهان
محدثان آنان _ مانند بخاری _ این روایات را نقل کردهاند .به نمونهای از آنها اكتفها
میكنیم:

ملاحظاتی دربارۀ این روایات

با نگاهی دقیق به روایات یادشده ،چند نكته قابل توجه خواهد بود:
 .9با توجه به اینكه این روایات در مهمترین منابع حهدیثی فهریقین آمهدهانهد ،ههم
در کتب اربعه و هم در دیگر کتابهای حدیثی شیعه نقل شدهاند .اهل تسنن نی ایهن
روایههات را در صههحا و دیگههر کتههب بهها اسههانید متعههددی نقههل کردهانههد .بنههابراین
نمیتوان صدور این روایات را زیر سهؤال بهرد؛ چهون در منهابع مشههور و معتبهر
فریقین وارد شده است.
 .2به نظر میرسد روایات نقل شهده در منهابع اههل تسهنن ،در اصهل یهک یها دو
روایت بودهاند و تعدد آنها به دلیل اختالف در نقل راویان است.
 .3همه روایهات نقهل شهده در منهابع اههل تسهنن ،از پیهامبر اسهت و آنچهه در
منابع حدیثی معتبر ما آمده ،از رسول خدا یا از أمیرالمؤمنین است .روایتههایی
كه از امام صادق یا از امام حسهن عسهكری نقهل شهده ،بهه رسهول خهدا منتههی
میشوند و در اینباره از امامان معصوم متنی وجود ندارد.
 .9نکتههه درخههور توجههه ایههن اسههت کههه بههر خههالف اهلبیههت  ،پیههامبر و امیههر
مؤمنان حاكم بودند .از اینرو اگر این نصوص ،دال بر نقصهان عقهل زن و کوتهه
فکری او باشد ،قطعا احساسات زنان را _ که نیمی از جامعه را تشكیل میدهنهد _
جریحه دار میکرد و صدور چنین كالمی از سوی یک حاکم بها بصهیرت و درایهت،
بسیار بعید است.
 .6این سخنان اگر با انگی ۀ سرزنش زنان باشد ،بیتردید مخهالف شهیوه و روش
قرآنی خواهد بهود .قهرآن كهریم زنهان را همچهون مهردان ،کرامهت بخشهیده و تنهها
معیار ارزشمندی را تقوا میداند و نه زن و مرد بودن را .خداوند میفرماید:
ی ا أَیها الن اس إِّن ا َخلَ ْقناك ْم مِّنْ ذَكَر وأ ْنثى و َجع َْلنهاك ْم شهعوبا وقَبائِّه َل لِّتَعهارَفوا إِّ َّن
1
هللا أَ ْتقاك ْم .
أَ ْك َرمَك ْم ِّع ْندَ ِّ

همچنین خداوند متعال زنان و مردان را با لحنی یکسان خطهاب کهرده و فرمهوده
است:
والقانِّتینَ ْ
إِّ َّن المسْ لِّمینَ والمسْ لِّماتِّ والم ْؤمِّنینَ والم ْؤمِّناتِّ ْ
والقانِّتاتِّ والص ادِّقینَ
والخاشِّههعینَ ْ
والصههادِّقاتِّ والصههابِّرینَ والصههابِّراتِّ ْ
والخاشِّههعاتِّ والمتَ َ
صههدِّقینَ
ْ
ْ
والمتَ َ
صهههدِّقاتِّ والصهههائِّمینَ والصهههائِّماتِّ والحهههافِّظینَ فهههروجَه ْم والحافِّظهههاتِّ
الكبر  ،ج ،9ص ،318ج ،91ص 998و 969؛ مسن ابی یعلى ،ج ،99ص6686 ،962؛ السنن الكبر  ،ج،6
ص1219 ،911؛ مست رک علی الصحیحین ،ج ،9ص613 - 612؛ مسن الحمی ی ،ج ،9ص12 ،69؛ صحی
ابنخزیم ججة ،ج ،3ص ،261 - 268ج ،2ص919؛ ص ججحی ابنحب ججان ،ج ،8ص ،996 - 996ج ،93ص- 69
66؛ مسن أبییعلی ،ج ،1ص 6289 ،981و ص.6992 ،98
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والذ اكِّرینَ َ
هللا كَثیرا والذ اكِّراتِّ أَ َع َّد هللا لَه ْم م َْغفِّ َر واجْ را عَظیما .

1

و نی میفرماید:
لِّی ْد ِّخ َل الم ْؤمِّنینَ والم ْؤمِّناتِّ جَن ات تَجْ ری مِّنْ تَحْ تِّها األ ْنهار خالِّدینَ فیها .

2

زنان را نی چنین خطاب میكند:
َ
َومَنْ یَ ْقن ْ
ن واعْ تَهدْنا لَهها
ت ِّم ْنك َّن لِّلهِّ َورَسولِّهِّ َوتَعْ مَلْ صالِّحا ن ْؤتِّهها أجْ رَهها مَه َّرتَ ْی ِّ
3
ِّرزْ قا كَریما .

.1
.2
.3
.4

سوره اح اب ،آیه .12
سوره فتح ،آیه .6
سوره اح اب ،آیه .39
وسائل الشیع  ،ج ،21ص.361

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

 .6همۀ این روایات _ با وجود اختالف در متن و اختالف راوی _ بهرای نقصهان
عقل زنان ،دلیلی یکسان ذکر کردهانهد و آن دلیهل عبهارت اسهت از اینکهه شههادت
زن ،نصف شهادت مرد به شمار میآید .ج این هیچ دلیل دیگری ذكر نشده اسهت،
در حالی که این دلیل _ چنانکه خواهد آمد _ با نقصان قهدرت درک زنهان ارتبهاطی
ندارد.
 .1در برخی روایات ،به جای «ناقصات العقهول» ،عبهارت «ضهعفاف العقهول»
آمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههده
و دلیل ضعف عقل آنان _ چنانکهه تبیهین شهده _ عهاطفی و احساسهاتی بهودن آنهان
است .این تفاوت در تعبیر و در علت كاشف از تفاوت معنای ضعف عقهل و نقهص
عقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت
و اینكه مراد از نقهص عقهل ،غیهر از ضهعف عقهل اسهت؛ چهرا کهه در غیهر ایهن
صورت ،دلیل نقص عقل را عاطفی بودن زنان مطهر مهیکهرده اسهت ،ولهی ایهن
تعلیههههههههههههههههههههههههههههههل در هههههههههههههههههههههههههههههههیچ متنههههههههههههههههههههههههههههههی
وجود ندارد.
4
 .8با مراجعه به ابواب شهادت درمییهابیم كهه شههادت زن در مهوارد مختلهف،
متفههاوت اسههت؛ شهههادت او در برخههی مههوارد پذیرفتههه نیسههت و در برخههی مههوارد
پذیرفته است ،به شرط آنكه همهراه مهرد یها سهوگند باشهد ،و در برخهی مهوارد بهه
تنهایی پذیرفته میشود .با دقهت در دلیهل نقهص عقهل زنهان و اینکهه شههادت آنهان
نصف شهادت مردان است ،معلوم میشود تنها قسم دوم مد نظهر اسهت .از ایهنرو
برای فهم دقیق این تعلیل ،الزم است ویژگی مهوارد قسهم دوم _ كهه شههادت زنهان
همراه شهادت مرد پذیرفته میشود _ مورد بررسی قرار گیرد.

 .1با توجه به نکات یادشده ،این سؤال مطر مهیشهود کهه اگهر مهراد از نقهص
عقل ،نقهص قهدرت ادراک زنهان باشهد ،شایسهته بهود بهه مهواردی کهه سهوگند آنهها
پذیرفته نیست ،اشاره میشد ،بههویهژه آنکهه مهوارد پذیرفتهه نشهدن شههادت زنهان،
بیش از موارد پذیرش شهادت آنان اسهت؛ زیهرا کسهی کهه تهوان عقلهیاش ضهعیف
است ،درک درستی از مسائل پیرامونی خویش ندارد و پذیرش شههادت وی موجهب
از بین بردن حقوق دیگران است .از اینرو برداشت ،تعلیل با معلل انسجام ندارد.
مواردی که شهادت زنان در آن جایز است

روایات ،در تعیین مواردی که شهادت زنهان در آن جهای اسهت اخهتالف دارنهد؛
هن شَههادَ ِّ النِّسها ِّ وَ مها
با نگاهی به روایهات الکجافی ،ذیهل عنهوان «بهاب مها یَجهوز ِّم ْ
ال یَجوز» ،درخهواهیم یافهت شههادت زنهان در سهه بخهش ذکهر شهده اسهت؛ برخهی
موارد هرگ پذیرفتنی نیست ،برخی دیگر به همهراه شههادت مهردان ،قابهل پهذیرش
اسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت
و در مواردی نی شهادت آنان به تنهایی پذیرفته میشهود .تفصهیل آن از ایهن قهرار
است :شهادت زنان در رؤیت هالل مهاه 1 ،حهدود  2و طهالق  3جهای نیسهت؛ ولهی در
نکهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها
و قر اگر به همراه شهادت مرد باشهد ،جهای اسهت 4 .همچنهین شههادت آنهان در
زنا ،به همراه شهادت سه مرد جهای اسهت؛  5ولهی در قتهل 6 ،تولهد نهوزاد و بكهارت
جههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههای
است 7 .همچنین شهادت زنان به تنهایی در مواردی کهه مهردان نمهیتواننهد شههادت
دهند ،جای است.
با مالحظۀ این روایات ،مشخص میشهود کهه پهذیرش یها عهدم پهذیرش شههادت،
امری تعبدی است كه تابع مصالحی خاص است و ههیچ ارتبهاطی بها نقصهان عقهل
ندارد؛ از اینرو شهادت زن در نکا پذیرفته است ،ولهی در طهالق پذیرفتهه نیسهت
و هر دو از یک باب هستند .همچنین شهادت زن در قتل و زنا پذیرفتهه اسهت ،ولهی
در حدود پذیرفته نیست .با توجه به اینکه قتهل شهدیدتر از حهدود اسهت ،الزم اسهت
8

 .1الكافی ،ج ،1ص 6 ،319و .8
 .2همان ،ص.9 ،311
 .3همان.2 ،
 .4همان.
 .5همان ،ص.8 ،6 ،9 ،319
 .6همان ،ص.9 ،311
 .7همان.2 ،
 .8همان ،ص.8 ،6 ،9 ،319

احتیاط در آن بیشتر رعایت شهود .ضهمن اینكهه نقهص اگهر عقهل بهه معنهای غلبهۀ
احساسات باشد ،احساسات زن در قتل غلبۀ بیشتری دارد تا مواردی که بهه حهدود،
ختم میشوند.
 .2معنای عقل
الف) عقل در لغت

خلیل فراهیدی مینویسد:
العقههل :نق هی الجهههل .عقههل یعقههل عقههال فهههو عاقههل .والمعقههول :مهها تعقلههه ف هی
فؤادك ...وعقل بطن المری بعهدما اسهتطلق :استمسهك .وعقهل المعتهوه ونحهوه
والصبی :إذا أدرك وزكا .وعقلت البعیر عقهال شهددت یهده بالعقهال أی الربهاط...
وعقلت القتیل عقال :أی ودیت دیته من القراب ال مهن القاتهل ...والعقهل :الحصهن
1
وجمعه العقول.

ابنفارس آورده است:
العهین والقهاف والهالم أصهل واحهد منقههاس مطهرد یهدل عظمهه علهى حبسه ف هی
الشهی أو مها یقهارب الحبس ه  ،مهن ذلهك العقهل وهههو الحهابس عهن ذمهیم القههول
والفعل ...ومن الباب المعقل والعقهل وههو الحصهن وجمعهه عقهول ...ومهن البهاب
2
العقل وهی الدی یقال :عقلت القتیل أعقله عقال إذا أدیت دیته. ...

قد تكرر ݢݢݢݢݢفی الحدیث ذكر العقل ،والعقول ،والعاقل أما العقهل :فههو الدیه ،
وأصله :أن القاتل كان إذا قتل قتیال جمهع الدیه مهن اإلبهل فعقلهها بفنها أو لیه ا
المقتول ...وكان أصل الدی اإلبل ،ثهم قومهت بعهد ذلهك بالهذهب والفضه والبقهر
3
والغنم وغیرها.

ب) عقل از دیدگاه محدثان

شیخ حر عاملی نوشته است:
ْال َع ْقل یطْلَق فِّی كَال ِّم العلَما ِّ ْ
والحكَما ِّ عَلَى مَعان كَثِّی َر و َِّب التَّتَب ِّع یعْ لَم أَنَّهه یطْلَهق
َ
َّهر والتَّمْ ِّییه ِّ بَ ْینَهمها
فِّی األحادِّیثِّ عَلَى ثَالثَ ِّ مَعان :أحَدها ق َّو ِّإدْرا ِّ
ك ال َخیْه ِّر والش ِّ
ور َونَحْ ِّو ذَلِّكَ َ ،وهَذا ه َو مَناط التَّ ْكلِّیفِّ  .وَثانِّیهها :حالَه َومَلَكَه
َومَعْ ِّرفَ ِّ أَسْ با ِّ
ب األم ِّ
تَهدْعو إِّلَههى ْ
هار .وَثالِّثهها :التَّعَقههل
ار ال َخ ْی ه ِّر والمنهاف ِِّّع واجْ تِّنهها ِّ
َّهر والمضه ِّ
ب الش ِّ
اختِّیه ِّ
4
ْ
ْ
ون.
ِّبمَعْ نَى الع ِّْل ِّم َولِّذا یقابَل ِّب ال َج ْه ِّل ال ِّب الجن ِّ
 .1كتاب العین ،ج ،9ص ،961عقل.
 .2ترتی مقاییس اللغة ،ص ،619عقل.
 .3النهایة فی غری الح یث ،ج ،3ص ،282 - 218عقل.
 .4وسائل الشیعة ،ج ،96ص.218

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

ابناثیر نی در اینباره میگوید:

عالمه مجلسی نی در اینباره مینویسد:
اعلم أن فهم أخبار أبواب العقل یتوقف على بی ان ماهی العقهل واخهتالف اآلرا
والمصطلحات فیه فنقهول إن العقهل ههو تعقهل األشهی ا وفهمهها فهی أصهل اللغه
1
واصطلح إطالقه على أمور.

وی در ادامه شش معنا را برای عقل ذکر میکند.
نكته درخور توجه این است که این دو محدث ب رگوار ،به دیگهر معهانی بهه کهار
رفتۀ عقل در روایات _ هماننهد معنهای وارد در ایهن روایهت شهیخ صهدوق« :سه ِّئ َل
الحسَن بْن عَ لِّی فَقِّی َل لَه ما ال َعقْل فَقا َل الت ََّجرع لِّ ْلغصَّ ِّ َحتَّى تنا َل الفرْ صَ ه »  _2اعتنها
َ
نکردهاند .همچنین بهکارگیری آن به معنهای «دیهه» كهه ابهناثیهر در ابتهدای معنهای
عقل آن را ذکر کرده است.
ج) کاربرد «عقل» به معنای «دیه»

واژه «عقل» در برخی روایات به معنای «دیه» به کار بهرده شهده اسهت و ایهن
معنا در روایات بسیاری در کتب فریقین آمده است؛ نمونهههایی از ایهن روایهات را
نقل میكنیم:
هللا قهها َل :بَع َ
هللا َج ْیشهها إِّلَههى َخ ه ْث َعمَ فَلَمهها َغشِّههیَهم
َههث رَسههول ِّ
َعههنْ أَبِّههی َع ْب هدِّ ِّ
ی فَقها َل :أَعْ طهوا ال َو َرثَه َ ن ْ
اسْ تَعْ َ
ِّصهفَ
صموا بِّ السجودِّ فَقتِّ َل بَعْ ضه ْم فَبَلَ َغ ذَلِّكَ النَّبِّ َّ
3
َ
ال َع ْق ِّل بِّصالتِّهِّ ْم.

در روایت سکونی آمده است:
أَ َّن أَ ِّمی َر الم ْؤ ِّمنِّینَ ݢݢݢݢݢݢكانَ یَ ْقضِّ ی فِّی ك ِّل َم ْفصِّ ل مِّهنَ األصهابِّ ِّع بِّثلهثِّ َع ْقه ِّل
األصاب ِّع ِّإال األبْها َم فانَّه كانَ یَ ْقضِّ ی فِّی َم ْفصِّ هلِّها ِّبن ْ
ِّصهفِّ َع ْقه ِّل ت ِّْلهكَ اإلبْهها ِّم
ت ِّْلكَ
ِّ
َ 4
َ
ِّألَ َّن لها َم ْفصِّ ل ْینِّ.
ْن م َح َّمد عَنْ أَ ِّبیهِّ أَ َّن َعلِّیه ا كݡه انَ یَقهول الخ ْنثَهى یه َو َّرث مِّهنْ َحیْهث
وعَنْ جَعْ فَ ِّر ب ِّ
َ
ق البَوْ ل و ِّر َ
َ
سبَ َ
مهات ولَه ْم یَبهلْ
ث ِّم ْنهه فهانْ
یَبول فانْ با َل ِّم ْنهما َج ِّمیعا فَمِّنْ أ ِّی ِّهما َ
َ 5
ِّصف َع ْق ِّل ال َّرج ِّل ون ْ
فَن ْ
ِّصف َع ْق ِّل المَرْ أ ِّ.

روایاتی دیگر نی در منابع حدیثی معتبر ما آمده است.
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 .1بحاراألنوار ،ج ،9ص.911
 .2معانی األخبار ،ص.9 ،291
 .3الكافی ،ج ،6ص.9 ،93
 .4من ال یحضره الفقی  ،ج ،9ص.6336 ،969
 .5همان ،ج ،9ص6119 ،326؛ ته ی األحكام ،ج ،1ص.9 ،369
 .6نک :الكافی ،ج ،1ص ،9 ،911ص6 ،366؛ مجن ال یحضجره الفقیج  ،ج ،3ص3919 ،926؛ تهج ی األحكجام،
ج ،1ص ،9999 ،316ج ،91ص181 ،291؛ اإلستبصار ،ج ،9ص2 ،29؛ المقنع ،ص.626

در اینباره در کتب اهل سنت نی روایاتی نقهل شهده اسهت تها جهایی کهه برخهی
محدثانشان ،عنوان باب را «باب عقل المرأ » گذاردند 1 .به نمونهای از آنهها توجهه
کنید:
عن أبهی هریهر قهال :قهال النبهی  :البهیمه عقلهها جبهار ،والبئهر عقلهها جبهار،
2
والمعدن عقله جبار ،وفی الركاز الخمس.
نگاهی به روایاتی که عقل را به معنای دیه به کار بردهاند

 .1نک :االست كار ،ج ،8ص.69
 .2معجم األوسط ،ج ،6ص289؛ علل دارقطنی ،ج ،91ص ،26س9821؛ همچنین نک :الكامل ،ج ،3ص.269
 .3كافی ،ج ،1ص 8 ،999و  ،1باب میراث قاتل و ص  ،311باب المسلم یقتل الذمی أو یجرحه.
 .4المصنف ،ج ،1ص91191 ،319؛ همچنین نک 91161 :و .91163

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

با نگاهی دقیق به روایاتی که عقل را به معنای دیه به کار بهردهانهد ،ایهن مهوارد
جلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب
نظر میکند:
 .9در روایات اهلتسنن دو تعبیر «عقل أهل الذمه » و«عقهل زوجهها» بهه کهار
رفته است ،در حالی كه تمام آنچه در احادیث شیعه دربهارۀ دیهۀ اههل ذمهه و ارث
زن از دیۀ همسرش با لفظ «دی » آمده است 3 .با دقت در این روایات مشخص شهد
روایات اهلسنت از پیامبر و روایات ما از صادقین نقل شدهاند.
 .2روایات وارده در منابع حدیثی ما کهه واژه «عقهل» را بهه معنهای «دیهه» بهه
كهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار
بهردهانههد همگهی از پیههامبر یهها از امیرمؤمنهان هسههتند و چنهین روایتههی از دیگههر
معصومین نقل نشده است .روایاتی نی كهه از امهام صهادق و امهام عسهکری نقهل
شهده ،بههه پیههامبر یهها امیهر المههؤمنین منتهههی مههیشهوند .روایههات اهههلسههنت نی ه
به پیامبر یا به امیرالمهؤمنین و یها بهه برخهی صهحابه منتههی مهیشهوند ،بهه جه
4
روایت ربیع الرأی.
 .3با توجه به دو نكته پیشین ،روشن مهیشهود کهه بههکارگیری واژۀ «عقهل» بهه
معنای «دیه» در نیمه اول قرن اول شایع بوده است و بعدها استعمال ایهن واژه بهه
این معنا کنار گذاشته شد و این نشانگر تغییر معنایی این واژه است.
 .9با درنگ در نکتههای کهه گذشهت و اینکهه روایهات دال بهر نقصهان عقهل زن،
تنها از پیهامبر و ا میرالمهؤمنین نقهل شهدهانهد ،ایهن احتمهال مطهر مهیشهود کهه
مراد از عقل در این روایات ،دیه و نهه قهدرت ادراک اسهت ،خصوصها زمهانی کهه
این تعابیر مشابه را در روایاتی که عقل را به معنای دیه بهه کهار بردهانهد مالحظهه
کنید؛ مانند دو روایت ذیل است:

عن عمرو بن شعیب ،عن أبیه ،عن جده أن رسول هللا قال :عقل المهرأ مثهل
1
عقل الرجل ،حتى تبلغ الثلث من دیتها.
عن عمرو بهن شهعیب عهن أبیهه عهن جهده قهال :رسهول هللا  :عقهل أههل الذمه
نصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههف
2
عقل المسلمین.

روشن است كه مراد از عقل در این روایات ،دیه است ،نه قدرت درک و فهم.
د) فهم قدمای محدثان از این روایات

از جملههه مههوارد بسههیار کارگشهها در فهههم حههدیث ،برداشههت قههدمای محههدثان از
روایات است؛ زیرا آنان به زمان معصوم ن دیک بودند ،قرینههای فراوانهی کهه در
فههم حهدیث نقشهی مههم ایفها مهیکننهد را در اختیهار داشهتند و بسهیاری از منهابع و
نصوص حدیثی _ که امهروزه در اختیهار مها نیسهت _ در دسهترس آنهان بهود .عهدم
تطهور معنهایی واژگههان احادیهث نی ه از جملهه ایههن دالیهل اسههت .ایهن برداشههت را
میتوان با مراجعه به عناوین ابوابی که روایهات را در ذیهل آن آوردهانهد بهه دسهت
آورد.
فهم محدثان شیعه

 .9شهیخ کلینههی آن را در بهاب دوم از «کتههاب نکهها » در بهاب «غلب ه النسهها »
آورده است 3 .وی در این باب ،دو روایت ذکر کهرده کهه روایهت نخسهت ،موضهوع
مورد بحث ماست و دیگری روایتی است که با سند خویش آورده است:
هم قها َل :یه ا ع ْقبَه ! َ
شه َغلَ ْتنا
ْن خالِّد قا َل :أَتَ ْیت أَبا َعبْهدِّ ِّ
هللا فَ َخه َر َج ِّإلَه َّ
ی ث َّ
عن ع ْقبَ َ ب ِّ
َع ْنكَ هَؤال ِّ النِّسا .

آنچه فهم او را از این روایهت مهیرسهاند ،ایهن اسهت کهه مهراد ایهن روایهت را
طعن و سرزنش زنان و بیان نقصان عقل آنان نمیداند ،بلکهه مقصهود ،غلبهۀ زنهان
بر مردان است .ازاینرو آن را در ابواب عقل ذکر نكهرد ه اسهت و اگهر برداشهت
وی از عقل همان قدرت ادراکی بود ،باید این روایت را در «کتاب عقهل و جههل»
ذکر میکرد  4یا در ابواب دیگهری همچهون «بهاب المهؤمنِّ وعالماتهه وصهفاته» کهه
مناسب آن بود میآورد.
از ایهنرو برداشهت شهیخ کلینهی از ایهن حههدیث ،ایهن اسهت کهه زنهان بها اینكههه
5

 .1سنن دارقطنی ،ج ،3ص3916 ،13؛ همچنین نک :معرفة السنن واآلثار ،ج ،6ص.9121 ،226
 .2سبل السالم ،ج ،3ص.1 ،261
 .3الكافی ،ج ،6ص.322
 .4همان ،ج ،9ص.21 - 91
 .5همان ،ج ،2ص.226

نواقصالدین  1و نی نواقصالدیه  2هستند ،سبب سلب عقهل مهردان شهدند ،بها اینكهه
مقتضای این دو ویژگی ،عدم تأثر و مشغولیت مردان به آنان است.
هب النِّسها ِّ
هراط فِّهي ح ِّ
شیخ حر عاملی نی این دو روایت را در باب «كَراهَ ِّ اإل ْف ِّ
ب النِّسا ِّ الم َحرَّ مات» ذکر كرده است 3 ،به ایهن معنها کهه افهراط در حهب
وت َْح ِّری ِّم ح ِّ
آنان و مشغولیت بها ایشهان مهذموم اسهت و اگهر زنهی دارای چنهین صهفاتی باشهد،
دوری از او شایسته اسهت .در تأییهد ایهن سهخن ،ابهنماجهه _ از اههل تسهنن _ نیه
چنین برداشتی از روایت دارد .وی ایهن روایهت را در بهاب « فتنه النسها » آورده
است  4ݢݢݢݢݢکه بر فتنه زنان و سلب عقول مردان توسط آنان داللت دارد.
 .2شههیخ صههدوق ایههن دو روایههت را در بههاب «المههذموم مههن أخههالق النسهها و
صفاتهن» ذکر میکند  5ݢݢݢݢکه بیانگر فهم وی از این دو روایت است و اینکهه بها
وجود این دو صفت مذموم در زنان ،تعلق شدید به آنان ،شایسته نیست.
6
 .3شههیخ طوسههی آن را در بههاب «اختی هار األزواج» ذکههر کههرده اسههت ݢݢݢکههه
کاشف از فهم وی از این روایت است.
فهم محدثان اهل سنت

ݢݢݢݢݢݢکه بیانگر فهم آنان از روایت است .آنان در جایگهاه بیهان عوامهل ازدیهاد و
نقصان ایمان هستند که آن را عمل میدانند .از اینرو زمانی که زن در هر مهاه از
نماز و روزه بازمیماند ،عمل او کم میشود و در بیان سرزنش او نیستند.

 .1اشاره به جنبه اخروی.
 .2اشاره به جنبه مادی و دنیوی.
 .3وسائل الشیعة ،ج ،21ص.29
 .4سنن ابنماج  ،ج ،2ص.9326
 .5من ال یحضره الفقی  ،ج ،3ص 9319 ،311و .9316
 .6ته ی األحكام ،ج ،1ص.311
 .7صحی البخاری ،ج ،9ص.18
 .8صحی مسلم ،ج ،9ص.69
 .9سنن ترم ی ،ج ،9ص.923

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

 .9بخاری این روایت را در باب «ترك الحائ الصوم» آورده اسهت  7ݢݢݢݢکهه
فهم وی از آن را بیان میکند .وی دلیل آن را روزه نگرفتن زنان در حی دانسهته
و به من له سرزنش و طعن بر زنان برنمیشمرد.
 .2مسهلم ،روایههت را در بهاب «بی هان نقصههان اإلیمهان بههنقص الطاعههات» آورده
9
است  8و ترمذی در باب «فی استكمال االیمان وال یهاد والنقصهان» ذکهر مهیکنهد

 .3ابنماجه آن را در باب «فتن النسا » مهیآورد 1 .برداشهت او از ایهن روایهت
نی سرزنش زنان نیست ،بلکه او نی زنان را فتنهای برای مردان میداند.
 .9ابهنخ یمههه روایههت را در بههاب «إسههقاط فهر الصههال عههن الحههائ أی هام
حیضها» میآورد  2و فهم او از این روایت همانند مسلم است.
 .6بیهقی این روایت را در تعهدادی از ابهواب همچهون «الحهائ ال تصهلی وال
تصوم»« 3 ،الشهاد في الدین وما في معناه مما یكون مهاال أو یقصهد بهه المهال»  4و
«ما جا في عددهن» ذکر میکند 5 ،همانگونه که آن را در «کتاب معرف السهنن و
اآلثار» در بهاب «فهي أن شههاد النسها ال رجهل معههن» آورده اسهت  6و در همهه
ابواب ذکر شده« ،عقل» هیچ ارتباطی به قدرت ادراک زنان ندارد.
به نظر میرسد برداشت قدمای محدثان از این روایات ،با فهم محهدثان معاصهر
کامال متفاوت اسهت و برداشهت آنهان از ایهن روایهات ،هرگه سهرزنش و نکهوهش
زنان نبوده و ظاهرا علت این تفاوت تطور داللی ،لفظ «عقل» است.
 .3مقصود از این روایات

در بررسی لغوی «عقل» ،برای این واژه چندین معنا ذکر شده اسهت کهه قطعها
برخی معانی ،مقصود نیستند .از اینرو به آنها نخهواهیم پرداخهت و تنهها مهواردی
که محتمل است ،بررسی خواهیم کرد که عبارتاند از:
 .9العقل :نقی الجهل ،عقل یعقهل عقهال فههو عاقهل ،والمعقهول :مها تعقلهه فهي
فؤادك.
 .2عقل المعتوه ونحوه والصبی :إذا أدرك وزكا.
 .3العقل :الدی .
اولین احتمال ،به معنای نواقصالعقول بهودن زنهان اسهت .معنهای دوم ،بهر درک
ناقص زنان اشاره میکند و معنای سوم ،دال بر ناقص بودن دیه زنان است.
احتمال نخست ،با این دالیل رد میشود:
 .9این برداشت معنا ،خالف فهم محدثان است.
 .2مخالف واقعیت خارجی است؛ زیرا زنان بسیاری هستند که به مهدارج علمهی
باالیی دست پیدا میکنند .آمار رسمی کشور هر ساله حاکی از نسبت حهدود %61
 .1سنن ابنماج  ،ج ،2ص.9326
 .2صحی ابنخزیمة ،ج ،2ص.919
 .3السنن الكبر  ،ج ،9ص.318
 .4همان ،ج ،91ص.998
 .5همان ،ج ،91ص.969
 .6معرفة السنن واآلثار ،ج ،1ص.382

 .1درآم ی بر نظام شخصیت زن در اسالم ،ص.12
 .2همان.
 .3همان.

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

یا حتی بیشتر دانشجویان زن ،در دانشگاههها و دیگهر مراکه علمهی اسهت؛ هرچنهد
در نبوغ ،مردان بوی سبقت را بردهاند .دلیل دیگهر در رد ایهن معنها ایهن اسهت كهه
میان عقل مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد؛ چون عقهل مهدار تكلیهف اسهت و ههر
دو مكلف هستند.
بسیاری از افراد ،احتمال دوم را برگ یدهاند .در واقع بیشتر تألیفاتی که تا کنهون
در اینباره انجام شده ،این معنا را ذکر کردهاند و در شهر آن نیه دچهار اخهتالف
نظرهایی شدهاند .در اینباره گفته شده است:
یکم .مراد از عقل همان عقل نظری است؛ یعنی همان قوهای که مسهئولیت درک
وقایع پیرامون فرد و وقهایع خهارجی را دارد کهه شهامل بهدیهیات و مقهدمات بهرای
1
استنتاج معلومات است.
دوم .مراد از آن ،عقل عملی است و آن قوهای است کهه مسهئولیت ادراک حسهن
و قبح اعمال را برعهده دارد و دال بر ضعیف بهودن ایهن قهوه در زنهان نسهبت بهه
2
مردان است.
سوم .مراد از آن ،عقل آلی است؛ یعنی قوهای که مسئولیت برنامهری ی زنهدگی
برای رسیدن به مطلوب است که به آن ،عقل معاش نی میگویند .بنابر ایهن ،مهراد
3
از نقص عقل زنان ،ضعف توانایی آنان در اداره و تدبیر مسائل زندگی است.
این معانی ،به دلیل اصطالحی بودن و ذکر نکردن آنهها در لغهت و نیه بهه کهار
نهرفتن آنههها در روایههات ،پههذیرفتنی نیسههت و احادیهث را بههر اسههاس چن هین معن هایی
نمیتوان فهمید .همچنین واقع خارجی نشان دهنده این است که زنان ،حسهن و قهبح
امور را درک میكنند و ادعای كاستی عقل زنان به این معنا نیازمند دلیهل و شهاهد
است.
آری ،ممكن است گفته شود زنان جامعۀ آن روز ،هماننهد زنهان امهروزی نقشهی
در جامعه نداشتند و این دال بر ناقص بودن عقلشهان نسهبت بهه مهردان اسهت ،در
نتیجه نقص عقل زنان ،قضیهای خارجی ،نه حقیقی است .از اینرو ماننهد نقلهی كهه
در نه البالغج پس از جنگ جمل ذکر شده است ،برخی بر عایشه تطبیهق دادنهد ،در
حالی که این توجیه درست نیست؛ زیرا این روایت از پیامبر اكهرم نیه نقهل شهده
است.
همچنین معنای دوم عقل _ یعنی «عقل عملی» _ به قراینی نیاز دارد که دال بهر
آن باشد و این قراین اف ون بر به کار نرفتن آنها در لغت ،مفقودند.
به طور کلی ،کسی که درصدد اثبات یهک معناسهت بایهد بهه ایهن دو مسهئله دقهت

کند:
 .9معنا باید مطابق لغت یا استعمال دیگر احادیث باشد.
 .2در صورت تعدد معانی ،باید قرینۀ دال بر معنای انتخابی ذکهر شهود .ایهن در
حالی است کهه معهانی ذکهر شهده ،مطهابق لغهت نیسهتند و قرینههای نیه بهه همهراه
ندارند .از اینرو نمهیتهوان آن را مهراد جهدا از ایهن روایهات دانسهت و بهه فهر
پهذیرش ایهن معهانی ،زنهان ههیچ نقشهی در نقهص عقلشهان ندارنهد .بنهابر ایهن چهرا
اینگونه مورد توبیخ و سرزنش قرار میگیرند؟ این در حهالی اسهت کهه در برخهی
الح ِّمیه ِّر چنهین آمههده
روایهات در تفسهیر آیهه مبارکهه إِّنَّ أَ ْنكَههرَ األصْ
هوات لَصَ هوْ ت َ
ِّ
است:
شخصی از امیرالمؤمنین معنای « الحمیر» را سؤال کرد .حضرت در پاسهخ
1
فرمود« :هللا أكرم من أن یخلق شیئا ثم ینكره ».

اف ون بر آن ،این معانی و این شیوه سخن ،با اشکاالت زیر مواجه است:
 .9با جایگاه سیاسی پیامبر و امیرالمؤمنین _ که از حاکمان حکهومتی بودنهد _
مغهایرت دارد و هرگه یههک حهاکم بصههیر و بها درایهت ،احساسههات نیمهی از مههردم
حکومت خویش را علیه خود برنمیانگی د.
 .2انسجام نداشتن این تعلیل با معنای ذکر شده برای عقل؛ همان گونه که شههید
مطهری به آن تصریح کرده است که شهادت زن ،هیچ رابطهای با عقهل او نهدارد؛
چون شهادت متعلق به محسوسات است نه معقهوالت و شههادت دادن بهه معقهوالت
2
قابل پذیرش نیست ،بلكه شهادت نیست.
 .3بر اساس این معنا ،نیازی نیست شهادت زن ،نصهف شههادت مهرد محسهوب
شود .اگر زنی بر وام گرفتن شخصی از شخص دیگهری شههادت دههد ،یها توانهایی
درک آن را با عقل خویش دارد یا ندارد؛ اگر داشته باشد ،چرا شهادت او بهه طهور
کامل پذیرفته نمیشود و اگر نداشته باشد ،زمینۀ ضایع شدن حقوق افراد است.
 .9با برداشت و فهم قدمای محدثان فریقین از این روایات مخالف است.
احتمال سوم ،هر چند از سهوی كسهی ذكهر نشهده اسهت و بهه نظهر برخهی بعیهد
قلمداد میشود ،ولی به نظر ما این معنها درسهت اسهت .در تأییهد آن مهیتهوان ایهن
دالیل را مطر کنیم:
 .9با جایگاه سیاسهی پیهامبر و امیرمؤمنهان _ کهه قهائالن ایهن کهالم هسهتند _
انسجام دارد؛ یک حاکم سیاستمدار سخنی را که سبب جریحهدار شهدن احساسهات
نیمی از جامعه باشد بر زبان نمیآورد؛ اما اگر مراد از این سخن ،دیهه باشهد ،ایهن
نقص یک امر تشهریعی خواههد بهود و بیهان آن هرگه سهبب بهرانگیختن احساسهات
 .1مشارق أنوار الیقین ،ص.926
« .2زن وجامعه در نگرش استاد مطهری :زن وگواهی » ،ص.99

زنان نخواهد شد.
 .2اگر عقل را به معنای دیه بدانیم ،سه نقص مطهر شهده در روایهت کهامال بها
یکهدیگر منسهجم خواهنهد بهود« :فامها نقْصهان إِّیمهانِّهِّنَّ فَقعهودهن ّ َّعَ هنِّ الصَّ هال ِّ و
ضهِّنَّ و أَما نقْصهان عقهولِّهِّن َّفَشَههادَ امْ هراتَ ْینِّ كَشَههادَ ِّ الرَّ جه ِّل
الصی ِّام فِّی أَی ِّام َح ْی ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
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روایت در مقام بیان اختالف زنان و مردان در برخی احكهام زنهان ،در برخهی ایهام
ماه ،از نماز و روزه کناره گیری میكنند و دیه و ارث آنان نصهف مهردان اسهت و
هیچ تحقیری برای زن ندارد.
 .3این معنا با تعابیر متعددی همچون «نواقص العقول» _ که در برخی روایهات
آمده _ و «ضعاف العقول» _ که در روایات دیگر اسهت و در بیهان جایگهاه و شهأن
عقل زنان قرار دارد _ انسجام دارد؛ چرا که اصل در قیدها ،احتهرازی بهودن آنهها
است ،در حالی که اگر عقل را به معنای توانایی ادراک تلقهی کنهیم ،ههر دو تعبیهر،
یک معنا خواهد داشت و قید تبیین کننده خواهد بود.
 .9روایات ،از واژه «عقل» دربارۀ زنان و واژه «لب» دربهارۀ مهردان اسهتفاده
كرده است كه كاشهف از تعهدد معنهای ایهن دو اسهت .در کجافی ،فقیج و تهج ی آمهده
است:
ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.

1

ما رأیت من ناقصات عقل ودین أغلب لذوی األلباب وذوی الرأی منكن.
ما رأیت من نواقص عقل ودین أذهب بقلوب ذوی األلباب منكن.
ما رأیت ناقصات عقل و دین أغلب أللباب ذوی الرأی منكن.
ما رأیت من ناقصات عقل و دین أغلب لذی لب منكن.

2

3

4

5

 .6این معنا با تطور داللی _ به فر وقوع آن _ در لفظ «عقل» منسجم است.
 .6با چنین برداشتی از این روایات ،شاهد همسویی و هماننهدی میهان روایهات و
واقع خارجی خواهیم بهود .آنچهه را کهه روان شناسهان دربهاره زنهان گفتههانهد ،در
كتاب دراسات فی والیة الفقی وفق ال ولة اإلسالمیة آمده است:
 .1صحی بخاری ،ج ،9ص18؛ السنن الكبر  ،ج ،9ص318؛ صحی ابنخزیمة ،ج ،3ص.268
 .2سنن ترم ی ،ج ،9ص.2196 ،922
 .3مجمع الزوائ  ،ج ،3ص.991
 .4التمهی  ،ج ،3ص.326
 .5ال ر المنثور ،ج ،9ص.319

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

ض ِّعیفاتِّ الدِّینِّ َو ناقِّصاتِّ العقو ِّل أَسْ لَبَ لِّذِّی لب ِّم ْنك َّن.
ما ر أ ْیت مِّنْ َ

برادر شهید مطهری در كتاب خود نظجام حقجوق زن در اسجالم از «کلیهود السهن»
_ كه یک متخصص روانشناسهی اسهت _ ایهن مطلهب نقهل مهیكنهد کهه زن بهه
دالیل فطری دوست دارد که تحت ریاست و نظارت فرد دیگهری قهرار گیهرد و
دیگران نی احساس نیاز به او کنند .و این دو ویژگی در زنان ناشی از اینکهه
زنان  ،پیرو احساسات خویش هستند ،در حالی کهه مهردان پیهرو تعقهل هسهتند ؛
چه بسا زنانی دارای درک بسی ار باالیی باشند  ،ولی احساسات ،بهر عقهلشهان
غلبههه کنههد .ایههن در حههالی اسههت کههه افکههار و برنامهههریهه یهههای مههردان بههه
واقعیتهای خارجی ن دیهکتهر و در قضهاوت و راهنمهایی کهردن نیه دقیهقتهر
1
است و زنان به دلیل احساساتی بودن ،به احتیاجشان به مردان اذعان دارند.

 .1این معنا با فهم قدمای محدثان از این روایات منسجم است.
 .8این معنا از روایتی که در نه البالغ آمده ،با زمینه صهدور آن _ کهه پهس از
جنگ جمل است _ کامال هماهنگ است.
 .1این تعبیر رسول خدا به نکهوهش غلبهه زنهان بهر مهردان داللهت دارد؛ تمهام
نصوص رسیده همچون «ما رأیت من ناقصات عقل و دین أغلهب لهذوی األلبهاب و
ذوی الرأی منكن» و مانند آن ،مفعول «رأیت»« ،نواقص العقول »...نیسهت ،بلکهه
مفعولش «أغلب» است .پس محور کالم حضرت غلبهه آنهان بهر رجهال اسهت نهه
نقص عقول زنان ،و این دقیقا شبیه این عبارت است« :ما رأیت مهن قصهار القامه
وسود البشر أقهوی مهن ههؤال ؛ از میهان کوتههقامتهان و سهیهچههرهگهان ،کسهی را
نیرومندتر از آنان نیافتم ».محور سخن در این کالم ،نه رنهگ پوسهت آنهاسهت و نهه
دیگر ویژگیشان ،بلکه مراد ،نیرومندی آنان است .در این روایت نیه چنهین اسهت؛
اگر مقصود پیامبر نکهوهش و سهرزنش زنهان بهود ،بایهد بها عبهارت دیگهری بیهان
میفرمود.
نكتههه :روایههاتی کههه از امیرالمههؤمنین در نه ج البالغجج و خصججائص األئمجج نقههل
شدهاند ،بدون شک با تقطیع نقل شده است ،اما در المسترشج به صهورت کامهل آمهده
است .به مقطعی از این روایت بنگرید:
ضههى إِّال بِّهكَ فَبایِّعْ نهها ال نَتَفَه َّرق وال نَ ْختَلِّههف
 ...فَق ْلهت ْم بایِّعْ نها ال نَجِّههد َغیْهرَكَ وال نَرْ َ
َ
َ
ب اللَّههِّ وسهنَّ ِّ نَبِّیِّههِّ ودَعَهوْ ت النهاسَ إِّلهى بَ ْی َعتِّهی فمَهنْ بهایَ َعنِّی
فَبایَعْ تك ْم عَلَى كِّتها ِّ
طائِّعا قَبِّ ْلت ِّم ْنه ومَنْ أَبَى تَ َر ْكته فَبایَ َعنِّی فِّیمَنْ بایَ َعنِّی ط َ ْل َح وال بَ ْیر ولَو أَبَیه ا مها
أَ ْك َر ْهتهما كَما لَ ْم أ ْك ِّر ْه َغ ْیرَهما وكانَ ط َ ْل َح یَرْ جو ْالهیَمَنَ وال بَیْهر یَرْ جهو ْالعِّهرا َ
ق
َ
شه َ
دان ْال َغه ْد َر َ فاتَیه ا عائِّ َ
فَلَم ا َعلِّمها أنِّهی َغیْهر موَلِّی ِّهمها اسْ هتاذَنا فِّهی ْالعمْ ه َر ِّ ی ِّریه ِّ
فاسْ هتَ َخف اها َم ه َع َ
ی والنِّسهها نَهواقِّص ْالعقههو ِّل نَههواقِّص
شهی كههانَ فِّ هی نَ ْفسِّهها عَلَ ه َّ
َ
َ
ْ
ظ فام ا نقصهان إِّیمهانِّهِّ َّن فقعهوده َّن عَهنِّ الصَّهال ِّ فِّهی أیه ا ِّم
اإلِّیمانِّ نَواقِّص الحظو ِّ
َ
َ
نو َ
َح ْیضِّ ِّه َّن وأَم ا ن ْقصان عقهول ِِّّهنَ فهال َ
ن
شههادَ َ له َّ
شههادَ امْ هراتَ ْی ِّ
هن ِّإال فِّهی الهدَّ ْی ِّ
 .1دراسات فی والیة الفقی و فق ال ولة االسالمیة ،ج ،9ص.326

َ
َ
الرجها ِّل
َواریهثِّ ِّ
َواریثه َّن ع ََلهى األ ْنصهافِّ مِّهنْ م ِّ
ِّبرَجل وأم ا ن ْقصان حظوظ ِِّّه َّن فَم ِّ
هللا بْن عامِّر إِّلَى الب ْ
والرجا َل فَبَ ْینا هما
ضمِّنَ لَهما األَمْ وا َل
َص َر ِّ َو َ
وقادَهما َعبْد ِّ
ِّ
1
ی تَقودهما. ...
یَقودانِّها إِّذا هِّ َ

هللا أَنَّهه قها َل :فِّهی وَصِّ هیَّ لَه ْم یَ ْشه َهدْها ِّإال امْ هرا فاجها َز
عَنْ أَبان عَنْ أَ ِّبی َعبْهدِّ ِّ
2
ب َ
َ
شهادَتِّها.
شهادَ َ المَرْ أَ ِّ فِّی الرب ِّع مِّنَ الوَصِّ یَّ ِّ ِّبحِّسا ِّ

ب) اشهاره بههه وجههه شههباهت میههان دیهۀ زن و امههوری کههه شهههادت وی پذیرفتههه
میشود؛ همان طور که شارع ،شهادت او را نصف شهادت مرد قهرار داده اسهت،
دیۀ او را نی نصف دیۀ مرد قرار داده است .بهه عبهارت روشهنتهر ،امهام در مقهام
بیان علت نقص دیه زن نیست ،بلکه در مقام بیان شاهد قرآنی بهر نقهص دیهه اسهت
كه به آیه دین اشهاره میکنهد .معنهای ایهن سهخن حضهرت نیه کهه فرمهود« :و امها
 .1المسترش فی إمامة علی بن أبی طال  ،ص.998
 .2الكافی ،ج ،1ص.6 ،9

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

در این روایت دو نکته قابل تأمل است:
الف) بیگمان ،عبارت مربوط به زنان ،دقیقا همان عبارت و تعلیل رسهول خهدا
است .بنابراین حضرت امیر سخن خویش را با کالم رسهول خهدا تضهمین كهرده
است تا بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد.
ب) با توجه به سیاق کالم و این سخن حضرت کهه فرمهود« :فَبَ ْینها همها یَقودانِّهها
ي تَقودهما» کامال روشهن اسهت کهه امهام در مقهام سهرزنش غلبهۀ عایشهه بهر
ِّإذا هِّ َ
طلحه و زبیر است؛ یا میتوان گفت که این زن دارای همان ویژگیهایی اسهت کهه
رسول خدا توصیف کرده بود و شایسته نبود که مردان _ هماننهد طلحهه و زبیهر _
به سمت او کشیده شوند و _ همهانطهور کهه پهیشتهر گذشهت _ ایهن کهالم در مقهام
سرزنش عایشه نیست .بنابر این شیوه بیان کالم علوی همچون بیهان نبهوی اسهت و
هر دو سخن در مقام نکوهش غلبه زنهان بهر مهردان اسهت و نهه در مقهام سهرزنش
زنان.
نكتهای باقیمانده بیان هدف از تعلیل نقص عقول زنهان بهه اینكهه شههادت آنهان
نصف شهادت مردان محسوب میشود است كه میتوان گفت شاید اشهاره بهه یکهی
از این دو مورد ذیل باشد:
الف) اشاره به آیه دَین است؛ یعنی چون دیه زن نصف مرد اسهت ،پهس شههادت
وی در امور مادی مانند قر  ،نصف شهادت مرد محسوب میشود؛ چون دیهۀ آن
نصف دیۀ مرد است .برخهی روایهات مهیتوانهد مؤیهد ایهن سهخن باشهد ،ماننهد ایهن
روایت:

نقْصان عقولِّكنَّ فَشَهادَتكنَّ إِّنَّما شَهادَ المَرْ أَ ِّ نِّصْ هف شَههادَ ِّ الرَّ جه ِّل» ایهن اسهت کهه
دلیل نقصان دیۀ زن این است که شهادت او نصف شهادت مرد محسوب میشود.
البته موارد ذیل نی میتوانند تقویت کننده این دو احتمال باشند:
 .9انسجام نداشتن تعلیل با معلل ،چنانکه پیشتر اشاره شد.
 .2بیان سخنان شهید مطهری ،مبنی بر وجود نداشتن رابطه میهان شههادت دادن
و عقل ،خصوصا با توجه به اینکه شهادت زن در اغلب موارد پذیرفتهه نمهیشهود،
ولی در قر پذیرفته است.
 .3انسجام نداشتن این بیان و کالم نبوی و علوی با بیان و منهج قرآنی کهه قائهل
به هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و تنها معیار را تقوا و عمل افراد میداند.
 .9بحثهای علمی دال بر عدم کاستی قدرت ادراک زنان است.
مراد از نقص ایمان در زنان

نکته دیگری که پرسشهای بسیاری را دربهارۀ ایهن روایهات بهه خهود اختصهاص
میدهد ،بحث نقص ایمان زنان است که آیها ایهن امهر ،نهوعی نکهوهش بهرای آنهان
تلقی میشود؟
در پاسخ باید گفت :مراد از این عبارت در حهدیث ،کنهارهگیهری ایشهان از نمهاز
خواندن در روزهایی خاص است .شاهد این مطلب آن است کهه در منهابع متعهددی
از ابوعمرو زبیری از امام صادق روایت شده است که میفرماید:
قال :قلت له أال تخبرنی عن اإلیمان أ قول هو و عمل أم قهول بهال عمهل؟ فقهال:
اإلیمان عمل كله ،والقول بع ذلك العمهل ،مفهرو مهن هللا مبهین فهی كتابهه
واضح نوره ،ثابت حجته ،یشهد له بها الكتهاب ،ویهدعو إلیهه ،ولمها أن أصهرف
نبیه إلى الكعب عن بیت المقدس قال المسلمون للنبی :أ رأیت صالتنا التهی كنها
نصلی إلى بیت المقدس ما حالنها فیهها ،ومها حهال مهن مضهى مهن أمواتنها وههم
یصهلون إلههى بی هت المقههدس فههأن ل هللا وَمهها كههانَ هللا لِّیضِّ هی َع ِّإیمههانَك ْم ِّإ َّن َ
هللا
1
اس لَرَؤف َر ِّحیم فسمى الصال إیمانا. ...
بِّ الن ِّ

نکته مهم این است که این معنها ،همهان معنهایی اسهت كهه در روایهات «نهواقص
صیبكنَّ فَتَمْ كهث
العقول» به آن اشاره شده است« :أَما نقْصان دِّینِّكنَّ فا ْل َح ْی الَّذِّی ی ِّ
ِّإ ْحداكنَّ مها شها َ هللا ال تصَ هلِّی وال تَصهوم» و تعبیهر در همهۀ ایهن روایهات یکسهان
است.
برداشت و فهم محهدثان از ایهن روایهات ،شهاهد دیگهری در فههم ایهن معناسهت؛
همانند مسلم که این روایهت را در بهاب «بیهان نقصهان اإلیمهان بهنقص الطاعهات»
میآورد  2و ترمذی که آن را در باب «فهی اسهتكمال االیمهان وال یهاد والنقصهان»
 .1تفسیر عیاشی ،ج ،9ص996 ،63؛ الكافی ،ج ،2ص9 ،31؛ دعائم اإلسالم ،ج ،9ص.8
 .2صحی مسلم ،ج ،9ص.69

ال تصههلی وال تصههوم» ذکههر
الصههال عهن الحهائ أی هام

آورده اسههت 1 .بیهقههی نیهه آن را در بههاب «الحههائ
مهیکنهد  2و ابهنخ یم ه آن را در بهاب «إسهقاط فهر
3
حیضها» نقل میکند.
با این بیان مشخص میشود این عبارت نیه در مقهام نکهوهش و سهرزنش زنهان
نیست ،بلکه در مقام بیان یکی از جنبههای تشریعی است؛ هماننهد توصهیف آنهان بهه
نواقصالعقول و نقصالحظوظ که در مقام بیان دو جنبه تشریعی زنان است.
نتیجهگیری

 .1سنن ترم ی ،ج ،9ص.923
 .2السنن الكبر  ،ج ،9ص.318
 .3صحی ابنخزیمة ،ج ،2ص.919
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محدثان دو فریق ،روایاتی را نقل كردند كه در آنها زنان به «نهواقص العقهول»،
«نواقص اإلیمان» و «نهواقص الحظهوظ» توصهیف کهردهانهد .در برخهورد بها ایهن
روایات ،اختالف شدیدی رخ داده است؛ برخی منكر صدور آنها _ به لحاظ سهند یها
متن _ شدند؛ عدهای آن را تأویل کرده و گروهی نی تسلیم آن شهدند ،در حهالی کهه
مقصود این روایات ،بیان برخهی از جنبههههای تشهریعی در زنهان و نکهوهش غلبهه
آنان بر مردان است .در تبیین این معنا به نكات ذیل توجه شده است:
 .9فهم صحیح حدیث ،فهم مبتنی بر فههم واژگهان آن در پرتهو لغهت یها حهدیث و
نی توجه به قراین آن است.
 .2در صورت تعدد معانی واژهها ،باید همه معانی مورد بررسهی قهرار گیهرد و
مطابق قرینهها معنای مورد نظر گوینده مشخص شود.
« .3عقهل» در زبههان عربههی دارای چنههد معنااسهت ك هه برخههی از آنههها _ ماننههد
«دیه» _ با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده است.
 .9گوینههدۀ اصههلی ایههن روایههات تنههها پیههامبر و امیرمؤمنههان هسههتند و دیگههر
معصومین چنین مطلبی بیان نكردهاند.
 .6اگر مراد اصلی این روایات ،توبیخ و تحقیهر زنهان بهود ،نههتنهها بها جایگهاه و
من لت سیاسی پیامبر و امیرمؤمنان _ که حاکم بودند _ در تعار بود ،بلکهه بها
جایگاه شامخ آنان _ که مبلغ و مبین قرآن کریم بودنهد _ نیه انسهجامی نداشهت کهه
قرآن ،بدون هرگونه توبیخ یا سرزنش و با لحنهی کریمانهه و خطهابی یکسهان ،زنهان
را در کنار مردان قرار میدهد .از اینرو یا باید این روایات را به دلیل مخالفت بها
قرآن ،انکار کرد ،یا آنها را به معنایی فهمید که منسجم با قرآن باشهد کهه بها وجهود
شهرت روایات ،انكار آنها امکانپذیر نیست و چارهای ج راه دوم وجود ندارد.
 .6در پژوهشها انجام شده دربارۀ این روایات ،یکی از ایهن سهه معنها را بهرای

«عقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل»
ذکر کردهاند :عقل نظری ،عقل عملی و عقل آلی .در این میان ،دو معنای اخیر نهه
لغوی است و نه در روایات به کار برده شدهاند .البته عقل نظری ،در لغهت ،قهرآن
و حدیث به کار رفته است.
 .1روایاتی که درباره «عقل زنان» وارد شدهاند بر دو بخهش اسهت؛ بخشهی بهر
نقص عقول آنان داللت دارد و دیگری دال بر ضعف عقهول آنهاسهت .علهت نقهص
عقل زنان در تمام روایات ،شهادت آنان است که به من لهه نصهف شههادت مهردان
محسهوب شههده و دلیهل ضههعف عقهل ایشههان ،غلبهه احساسههات آنهاسهت .از ایههنرو
شایسته نیست هر یک از این ابعاد با یکدیگر خلط شود.
 .8در این روایات ،درباره عقل مردان و زنان ،تعهابیر گونهاگونی بهه كهار رفتهه
است؛ زمانی که درباره زنان سخن گفته میشود ،عبارت «عقل» را بهه کهار بهرده
و زمانی که دربارۀ مردان سخن میگوید الفاظی چون «لب ،ألباب» اسهتفاده کهرده
است كه نشانگر تفاوت معنای این دو واژه است.
 .1فهم محدثان قدما از این روایات _ اف ون بر زمینهه صهدور ایهن روایهات کهه
پس از جنگ جمل است _ بر آن داللت دارد که مهراد ایهن نصهوص ،نکهوهش غلبهه
زنان بر مردان است.
 .91پهژوهشههای علمهی معاصهر کههه در اینبهاره صهورت گرفتهانهد بهر وجههود
نداشتن اختالف زیاد در قدرت فکری زنان و مردان داللت دارند .بنابر این ،تفسهیر
عقل به معنای قدرت فکری از این روایات بسیار بعید است.
از مجمهوع مطهالبی کههه گذشهت ایهن نگههرش تقویهت مهیشههود کهه مهراد از ایههن
روایات ،نکوهش غلبه زنان بر مردان است؛ همهان فهمهی کهه شهیخ کلینهی و دیگهر
محهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدثان کبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار از
این روایات داشتند و اینکهه ایهن روایهات هرگه در مقهام تهوبیخ و سهرزنش زنهان
نبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوده
اسههت« .عقههل» ذکههر شههده در روایههات بهها عقههل عملههی یهها عقههل آلههی _ کههه از
اصطالحالت جدید شمرده میشوند _ ارتباطی ندارد و دلیل غفلهت محققهان از ایهن
معنا ،تطور داللی معنای عقل است.

منابع
_ اإلستبصار فیما اختلف من األخبار  ،محمد بهن حسهن طوسهى ،تحقیهق :حسهن موسهوی

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

الخرسان ،تهران ،دار الكتب اإلسالمی  ،چاپ اول9311 ،ق.
_ االسجت كار ،ابن عبدالبر ،تحقیق :سالم محمهد عطها و محمهد علهی معهو  ،بیهروت،
دارالكتب العلمی  ،چاپ اول2111 ،م.
_ بحجار االنجوار  ،محمههدباقر مجلسههی ،تحقیهق :جمعههی از پژوهش گههران ،بیههروت ،دار
إحیا التراث العربی ،چاپ دوم9913 ،ق.
_ ترتیج مقججاییس اللغجة  ،احمههد بههن فههارس ،ترتیههب و تنقههیح :علههی عسههكری و حیههدر
مسجدی ،قم ،مرك تحقیقات حوزه و دانشگاه ،چاپ اول9381 ،ش.
_ تفسیر عیاشجی  ،محمد بن مسعود عیاشی ،تحقیهق :هاشهم رسهولی محالتهی ،تههران،
چاپخانه علمی ،چاپ اول9381 ،ق.
_ تفسیر قرطبجی ،محمد بن احمد انصاری قرطبی ،تحقیهق :احمهد عبهدالعلیم بردونهی،
بیروت ،دار إحیا التراث العربی ،بیتا.
_ تفسیر قمی  ،على بهن ابهراهیم قمهی ،تحقیهق :طیهب الموسهوی الج ائهری ،قهم ،دار
الكتاب ،چاپ سوم9919 ،ق.
_ تفسیر منسوب ب امام حسن عسجكری  ،تحقیق :مدرسه امام مههدی  ،قهم ،مدرسهه
امام مهدی  ،چاپ اول9911 ،ق.
_ التمهیج  ،یوسف بهن عبهد هللا بهن محمهد بهن عبهدالبر ،تحقیهق :مصهطفى بهن احمهد
العلهوی و محمهد عبههدالكبیر البكهری ،مغهرب ،وزارت أوقههاف وشهؤون إسههالمی،
9381ق.
_ ته ی األحكام  ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :حسهن موسهوی الخرسهان ،تههران،
دار الكتب اإلسالمی  ،چاپ چهارم9911 ،ق.
_ الجمجل والنصجرة لسجی العتجرة فجی حجرب البصجرة  ،محمهد بهن محمهد مفیهد ،تحقیهق :علههی
میرشریفی ،قم ،انتشارات کنگره شیخ مفید ،چاپ اول9993 ،ق.
_ الخصا  ،محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صهدوق) ،تحقیهق :علیاكبهر غفهاری،
قم ،جامع المدرسین ،چاپ اول9362 ،ش.
_ خصائص األئمجة ،محمد بن حسین سید رضهی ،تحقیهق :محمهد هادی امینهی ،مشههد،
آستان قدس رضوی ،چاپ اول9916 ،ق.
_ ال ر المنثور ،جالل الدین سیوطی ،بیروت ،دار المعرف  ،بیتا.
_ دراسججات فججی والیججة الفقیجج و فقجج ال ولججة اإلسججالمیة ،حسههینعلی منتظههری ،قههم ،دفتههر
انتشارات اسالمی ،چاپ اول9918 ،ق.
_ درآم ی بر نظام شخصیت زن در اسالم ،محمدرضا زیبهایینژاد و محمهدتقی سهبحانی،
قم ،دارالنور ،چاپ اول9389 ،ش.
_ دعائم اإلسالم ،نعمهان بهن محمهد مغربهی ،تحقیهق :آصهف فیضهی ،قهم ،مؤسسهه آل

البیت ،چاپ دوم9386 ،ق.
_ رسجائل المرتضججى  ،سههید مرتضههی علههم الهههدی ،تحقیههق :سههید احمههد حسههینی ،قههم،
سیدالشهدا 9916 ،ق.
_ زن در آین جال و جما  ،عبدهللا جوادی آملی ،قم ،دار الهد 9318 ،ش.
_ «زن و جامعه در نگرش استاد مطههری :زن و گهواهی» مرتضهی مطههری ،پیجام
زن ،ش9319 ،1ش.
_ سبل السجالم  ،محمد بن اسماعیل كحالنی ،تحقیق :محمهد عبهدالع ی خهولی ،مصهر،
مكتب ومطبع مصطفى البابی الحلبی وأوالده ،چاپ چهارم9311 ،ق.
_ سنن ابن ماج  ،محمهد بهن ی یهد ق وینهی ،تحقیهق :محمهد فهؤاد عبهدالباقی ،بیهروت،
دارالفكر ،بیتا.
_ سنن ابجیداود  ،ابوداود سهلیمان بهن اشهعث سجسهتانی ،تحقیهق :سهعید محمهد لحهام،
بیروت ،دارالفكر ،چاپ اول9991 ،ق.
_ سنن ال ارمی ،عبدهللا بن الرحمن دارمی ،دمشق ،چاپخانه اعتدال9391 ،ق.
_ السنن الكبر  ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت ،دار الفكر ،بیتا.
_ السنن الكبجر  ،نسائی ،تحقیق :عبهدالغفار سهلیمان بنهداری و سهید كسهروی حسهن،
بیروت ،دارالكتب العلمی  ،چاپ اول9999 ،ق.
_ سنن ترم ی  ،محمد بهن عیسهى ترمهذی ،تحقیهق :عبهدالوهاب عبهداللطیف ،بیهروت،
دارا لفكر ،چاپ دوم9913 ،ق.
_ سنن دارقطنی  ،علی بن عمر دارقطنهی ،تحقیهق :مجهدی بهن منصهور ،بیهروت ،دار
الكتب العلمی  ،چاپ اول9991 ،ق.
_ صحی ابنحبان ،ابن حبان علی بن بلبان فارسی ،تحقیهق :شهعیب ارنهؤوط ،بیهروت،
مؤسس الرسال  ،چاپ دوم9999،ق.
_ صحی ابنخزیمجة ،محمد بن اسحاق بن خ ی مه  ،تحقیهق :محمهد مصهطفى أعظمهی،
دمشق ،مكتب إسالمی ،چاپ دوم9992 ،م.
_ صحی البخاری  ،محمد بن اسماعیل بخاری ،بیروت ،دار الفكر9919 ،ق.
_ صحی مسلم  ،مسلم بن حجاج قشیری ،بیروت ،دار الفكر ،بیتا.
_ علل دارقطنی  ،علی بن عمهر دارقطنهی ،تحقیهق :محفهوظ الهرحمن زیهن هللا سهلفی،
ریا  ،دار طیب  ،چاپ اول9916 ،ق.
_ الكجافی  ،محمههد بههن یعقههوب كلینههی ،تحقیههق :علی اكبههر غفههاری و محمههد آخونههدی،
تهران ،دارالكتب اإلسالمی  ،چاپ چهارم9911 ،ق.
_ الكامجل  ،عبدهللا بن عدی جرجانی ،تحقیق :سهیل زكار ،بیهروت ،دار الفكهر ،چهاپ
سوم9911 ،ق.
_ كتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،ق م ،هجرت ،چاپ دوم ،بیتا.
_ كنجز العمجا  ،علهی بههن حسهام متقهی هنههدی ،تحقیهق :شهیخ بكههری حیهانی ،بیههروت،
مؤسس الرسال 9911 ،ق.
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_ مجمع الزوائ  ،هیثمی ،بیروت ،دار الكتب العلمی 9918 ،ق.
_ المست رک علی الصجحیحین  ،حاكم نیشابوری ،تحقیق :یوسهف عبهدالرحمن مرعشهلی،
بیروت ،دارالمعرف  ،بیتا.
_ المسترش ج فججی إمامججة علججی بججن أبججی طال ج  ،محمههد بههن جریههر طبههری ،تحقیههق :احمههد
محمودی ،قم ،مؤسسه فرهنگی اسالمی ،چاپ اول9996 ،ق.
_ مسن ابییعلى  ،ابویعلی احمد بن علهی تمیمهی ،تحقیهق :حسهین سهلیم اسهد ،دمشهق،
دارالمأمون للتراث ،بیتا.
_ مسن احم  ،احمد بن حنبل ،بیروت ،دار صادر ،بیتا.
_ مسن الحمیج ی  ،عبدهللا بن زبیر حمیدی ،تحقیق :حبیهب الهرحمن اعظمهى ،بیهروت،
دار الكتب العلمی  ،چاپ اول9911 ،ق.
_ مشارق أنوار الیقین فجی أسجرار أمیجر المجممنین  ،رجهب بهن محمهد برسهی ،تحقیهق :علهی
عاشور ،بیروت ،اعلمی ،چاپ اول9922 ،ق.
_ المصنف ،عبدالرزاق صنعانی ،تحقیق :شیخ حبیب الرحمن اعظمهی ،بیجها ،بینها،
بیتا.
_ معانی األخبار  ،محمد بهن علهی بهن بابویهه قمهی (شهیخ صهدوق) ،تحقیهق :علیاكبهر
غفاری ،قم ،جامع المدرسین ،چاپ اول9913 ،ق.
_ المعجم األوسط  ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق و نشر :دار الحرمین9996 ،ق.
_ معرفة السنن و اآلثار ،احمد ب ن حسین بیهقی ،تحقیق :سهید كسهروی حسهن ،بیهروت،
دارالكتب العلمی  ،بیتا.
_ المقنجع  ،محمههد بههن علههی بههن بابویههه قمههی (شههیخ صههدوق) ،قههم ،مؤسسهه االمههام
المهدی  ،چاپ اول9996 ،ق.
_ من ال یحضره الفقیج  ،محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) ،تحقیق :علیاكبهر
غفاری ،قم ،جامع المدرسین ،چاپ دوم9993 ،ق.
_ منهججاج البراعججة فججی شججرح نه ج البالغججة ،حبیههب هللا هاشههمی خههوئی ،تحقیههق :ابههراهیم
میانجی ،تهران ،کتابخانه اسالمی ،چاپ چهارم9911 ،ق.
_ المیزان فی تفسیر القرآن ،محمدحسین طباطبایی ،قم ،جامع المدرسهین ،چهاپ پهنجم،
9991ق.
_ النهایجة فججی غری ج الحج یث ،ابناثیههر ج ه ری ،تحقیههق :محمههود محمههد طنههاحی ،قههم،
مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چاپ چهارم9361 ،ش.
_ نه ج البالغ ج  ،محمههد بههن حسههین سههید رضههی ،ضههبط :صههبحی صههالح ،تحقیههق:
فی االسالم ،قم ،نشر هجرت ،چاپ اول9999 ،ق.
_ نیل األوطار  ،محمد بن علی شوكانی ،بیروت ،دار الجیل9113 ،م.
_ وسائل الشیعة ،محمد بن حسن حر عاملی ،تحقیق :قم ،مؤسسه آل البیهت  ،چهاپ
اول9911 ،ق.

