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 کا  شرٌ  رأ ا الَم » ثیحد محتوایىو  سندی ىبررس  
ا
 «هاّل

 
 
 

 «هال   ک   شر   رأة  الم  » ثیحدمحتوایی و  سندی یبررس

 1مریم مدملی
 2یرباالئیزهرا پ

یافت:  یخ در  ۲۱/۰۲/۱۳۹۹تار
یخ پذیرش:   ۲۶/۰۶/۱۳۹۹تار

 چکیده

روی اندیشههمندان مسههلمان، و،ههود احههادیثى در نکههوهش زنههان هههای ،ههدی فههرااز چههالش
کههه بههازپژوهىا ی در تببههین ،ایگهها، زن در اندیشههه اسهه   مههؤحرتوانههد نقههش مههىههها آن سههت 

که زن را شر معرفى مى .داشته باشد این حهدیث در بهین  .کند، از این ،مله استروایتى 
کتب متهب البالغ  نهجمصادر حدیثى و تاریخى، اولین بار در  خر از و با مفهومى مشابه در 

ههای فهارغ از مباحهث سهندی، ابهها  در داللهت روایهت، دیهدگا، .آمهد، اسهت البالغ  نهج
متفههاوتى را در موا،ههه بهها ایههن روایههت شههکل داد، اسههتو برخههى روایههت را ،علههى دانسههته و 

عرضى بودن مفهو  شهر، نیهش بهرای در خار،یه بودن  ضیه و  .اندپذیرفته برخى آن را مطلقاد 
ضهعف سهندی از یه  سهو و رسهد ظهر مهىبهه ن .امان ماندن از ابها  روایت، نقل شد، است

های  هرآن و سهایر روایهات و نیهش تعهارض بها سهیر، عملهى با آموز، عد  سازگاری این حدیث
 .خواهد بود ۷از سوی دیگر، مانع از انتساب این حدیث به اما  على :نامعصوم

 .۷، اما  علىالب غه نه زن، شر، حدیث،  ها:کلیدواژه

 مقدمه
کههه بها ر،هوع بههه  ونگهاران بههود، اسهتسهائل مههورد تو،هه تهاریخزن، از ،ملهه م مسهبله بهه طهوری 

شهواهد تهاریخى  .توان ،ایگا، ا،تمهاعى زن در ههر دور، تهاریخى را شهناختمتون تاریخى، مى
که در دور، کى از آن است  ای از تاریخ و در میان ،وامع اولیه، زن به علت توان فرزندآوری و حا

رابطهه مهرد بها  ،در این دور، از تاریخ .کردرا در خانواد، ایفا مى نگهداری از فرزندان، نقش اصلى
                                                           

  (.(Madmoli@wrc.ir) حوز، علمیه چهار ته سطحآموخدانش .1
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کهه  .کهردفرزندانش بسیار ضعیف بود و دور از زن و فرزندانش زندگى مهى فرزنهدان بهه ایهن علهت 
بهه ،هش  1.بهه زن تعله  داشهتند ،شهدندتوسط مادر به دنیا آمد، و توسط او نگههداری و بهزر  مهى

کوتا، از تاریخ، زن   .زیر سلطه و تحت رلم مردان  رار داشتند ان غالباد این دور، 
کودکان  رار داشت کهودکى زیهر نظهر  ودر یونان و رو ، زن در ردیف بندگان و  کهه در  به طهوری 

همچنههین در  2.پههدر، در ،ههوانى مطیههع شههوهر و در دوران پیههری نیههش زیههر نظههر پسههران خههویش بههود
در تمهدن چهین  3.شهدهان محسوب مهىگانه ،های یونان، زن یکى از شرهای سهالمثلضرب

ارزش زن تنهها بهه فرزنهدآوری و تعهداد و  4.نیش زنان و دختران از ارزش ا،تماعى برخوردار نبودنهد
کودکى برای خدمت به شوهر پرورش مى در  5.یافتنهد،نس فرزندانش بود و فرزندان دختر نیش از 

گزیر محسههوب شههد، و بههر ،ههدایى اخهه ز زنا کیههد مههىایههران نیههش زن شههری نهها  6.شههدنههه و مردانههه تب
و زنان عرب زندگى وضعیت زن در سرزمین عربستان و در میان اعراب نیش بسیار نامطلوب بود 

که هر پدری، مى ورنجى داشتندپر کنهدبه طوری  گور   .توانست دختر خود را پس از تولد زند، به 
و ماننههد  7رفهتمار مههىزن در میهان اعهراب پههیش از اسه  ، ،ههشء دارایهى پههدر، شهوهر و پسهر بههه شه

زن  8.شهدههای دیگهر منتقهل مهىدیگر اموال و حهروت شهوهر، پهس از مهر  وی بهه پسهر شهوهر از زن
کههه فرزنههدان بسههیاری، مخصوصهها پسههر بیههاورد غالبههاد   .خههاد  مههرد بههود و انتظههار مههرد از او ایههن بههود 

و ههر و هت  مهرد عهرب، زنهان متعهدد داشهت .وریفه زن ،ش زاییدن و پرورش مردان ،نگجو نبود
کندها آن توانست یکى ازخواست، مىمى کرد، و رها    9.را از سر خود باز 

در ادیان غیرالهى معروف ،هان نیش زن از ارزش و ،ایگها، مناسهب برخهوردار نبهود بهه طهوری 
 در دیهن بهرهمن پسهر .شهودکه نگا، تحقیرآمیش بهه زن در میهان آداب و رسهو  ایهن ادیهان دیهد، مهى

یههادی برخههوردار بههود و حتههى آداب مههذهبى بههرای ،لههوگیری از تولههد دختههراز ارزش و اهم  یههت ز

کههار بههرد، مههى  خههانواد، هنههدو نیههش بههر اصههل پدرشههاهى بههود و مههرد بههر همسههر، فرزنههدان 10.شههدبههه 
                                                           

 .۱۶-۱۵د ، زن در طول تاریخو ۴۱و  ۴۰د ، تاریخ تمدن. 1

 .۵۳۶د، تمدن اسالم و عرب. 2

 .۱۵۶د« طوفان و آتش است، گانه ،هانو زنشرهای سه. »3

 .۵۷۱د، تاریخ تمدن. 4

 .۵۷۳د، . همان5

 . ۱۱۳د، الملوکتحف برداشت از ، ۷۶د، «اخ ز ،نسیت در حدیث خصال النساء». 6

 .۱۸۴۹د، تاریخ تمدن. 7

 .۴۸د، تاریخ اسالمو ۴۰۶د، ۶ج، کافیال. 8

 .۱۸۵۰-۱۸۴۹د ، تاریخ تمدن. 9

 .۵۲د، زن در ادیان بزرگ جهان. 10
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کامهههل داشهههت  زن در ایهههن ،امعهههه مو،هههودی دوسهههت داشهههتنى امههها پسهههت .و بردگهههانش سهههلطه 

کهههه در خردسهههالى پیهههرو پهههدر، دربههه .رفهههت و دارای ههههیچ اسهههتق لى نبهههودبهههه شهههمار مهههى  ه طهههوری 

کهه زنهان بایهد در ابتهدا 1.بهود،وانى پیرو شوهر و بعد از مر  شوهر نیش تابع پسر   بهودا نیهش بهر آن بهود 

 در دیهههن بهههودا 2.از پدرانشهههان بعهههد از آن از شهههوهر و بعهههد از آن از پسرانشهههان فرمهههانبرداری نماینهههد

 در بسههههیاری از مههههوارد نیههههش  ربههههانى آداب زنههههان عهههه و، بههههر محههههدودیت و محرومیههههت در دانههههش،

3.زشههههت ،ههههاهلى بودنههههد و حتههههى سههههوزاندن زنههههان بعههههد از مههههر  شوهرانشههههان نیههههش مرسههههو  بههههود
 

کنفوسهیوا نیهش ،ایگها، زن را در وضههعیت  رسهوخ عقایهد پدرسهاالرانه در ادیهان چینههى از ،ملهه 
گونههه .نامناسهبى  ههرار داد، بههود کههه اهمیهت و نقههش زنههان فقهط در محههدود،بهه   کارهههای خانههه ای 

کودکهههان ،ایگههها، خهههود راداری خ صهههه مهههىو بچهههه  شهههد و زنهههان فقهههط بههها زاد و ولهههد و پهههرورش 

کنفوسیوسههى 4.کردنههددر خههانواد، ت بیههت مههى  ،هههای هنههدو و بههودابههه ماننههد آیههین ،ایههدئولوژی 

از پسرانشهههان  ،از شهههوهر و بعهههد از آن ،بعهههد از آن ،معتقهههد بهههود زنهههان بایهههد در ابتهههدا از پدرانشهههان
 کنفوسههیوا اسهتواری و  ههوا  ،امعهه را بههر اطاعهت فرزنههدان از پهدر و مههادر 5.رمهانبرداری نماینهدف

6.دانستو همچنین اطاعت زن از شوهر مى
 

گونهبه نظر مى گسهترش رسد نفوذ و غلبه نگا، تحقیرآمیش به زن به  که نهه تنهها رههور و  ای بود 
کامههل ت ییههر د گهها، ایههن عقایههد و تفکههرات ادیههان نتوانسههت ایههن دیههدگا، را بههه صههورت  هههد، بلکههه 

کهرد، اسهتبرتری کتهب  .طلبانه به ادیهان توحیهدی نیهش سهرایت  کهه توسهط  در داسهتان آفرینشهى 
کردن و اغوا نمودن آد  معرفى مىمقدا ارائه مى گمرا،  کارگشار شیطان در  شهود و بهه شود، زن، 

زن بعهد از  ،انجیهل از دیهدگا، تهورات و اسهت.مستو،ب عذاب و لعنت خداونهد  ،همین خاطر
و در تمهها  شههئون زنههدگى بایههد مطیههع مههرد و تحههت  7مههرد، از مههرد و بههرای مههرد آفریههد، شههد، اسههت

کمیت او باشد  8.حا
                                                           

 .۱۴۹د، «،ایگا، و حقوز زن در هندوئیسم و  وانین ،دید هند». 1

 .۱۱۲د، زن در ادیان بزرگ جهان. 2

 .۲۸د، نیام حیات خانواده در اسالم. 3

 .۱۰۵د، زن در ادیان بزرگ جهان. 4

 .۱۱۲د، . همان5

 .۴۹۵د، تاریخ تمدن. 6

نامه  پهولس به  و ۲۷۷د، ۹-۷فقر، ، ۱۱باب ، رساله اول پولس، انجیلو ۳د، ۱۲-۱۱فقر، ، ۳باب ، سفر تکوین، تورات. 7
 .۳۳۶د، ۱۴-۱۱ فقر،، ۲باب، تیموتائوا

 .۳۱۳د، ۲۳-۲۱ فقر، ، ۵باب، نامه پولس به افسسیان، انجیلو ۲۲د، ۵۸و۵۷  فقر،، ۲۴باب، سفرتکوین، تورات. 8
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کهه ارزشهى برابهر بها ارزش مهرد را بهرای زن بهه  1آیهات متعهددی منابع دینى اس  ، عه و، بهر در 
بهه  .تهى زنهان نیهش و،هود داردکشد، مجموعه عظیمى از روایهات نهارر بهه ارزشهمندی ذاتصویر مى

گسههتردگى ایههن روایههات کههرد،،  ،دلیههل  بههه ایههن نکتههه اشههار،  فقههطاز ذکههر ایههن روایههات صههرف نظههر 
که در ادبیات دینى اس  ، نه تنها زن مو،ودی ارزشهمند اسهتمى کهه تعامهل نیکهو بها بل ،کنیم 

کرامت انسانى معرفى کر  .شودمى زنان، م ک   فرمایند: مى ۹پیامبر ا
اِئِه  ْم ُک رُ یْ خَّ  ْم ُک رُ یْ خَّ  ا خَّ  ِلِن َّ نَّ

َّ
اِئ  ْم ُک رُ یْ وَّ أ   2؛ِلِن َّ

 .و من بهترین شما با زنانم هستم است.بهترین شما بهترین شما با زنانش 
 فرمایند: ایشان در روایت دیگری مى

، و ال أَاهنن  إال ل .خیُرکم خیُرکم ألَله، و أنا خیُرکم ألَل می  کر کرَ الن اءَّ إال   ؛ما أ   3ئمی 
،هش  .بهترین شما بهترین شهما بها خهانواد، اسهت و مهن بهتهرین شهما بها خهانواد، هسهتم

 .های پست زنان را تحقیر ننمایندکریمان زنان را تکریم نکنند و ،ش انسان
که بهر خه ف فضهای گاهى روایاتى دید، مى ،در برابر این روایات، در متون روایى اس   شود 

4گهها، بههه صههورت صههریح ،یههن روایههاتا .کلهى ادبیههات دینههى ماسههت
گهها، بههه صههورت ضههمنى و   و 

                                                           
آیهه  ، اعهراف سهور، و۲۱آیهه ، رو سهور، در ایهن دسهته از آیهات )ات دال بر یکسانى زن و مرد در هویت انسهانى: مانند آیالف(  .1

گرفته است.« نفس واحد،»ها در ( اشتراک انسان۱آیه ، نساء سور، و۱۸۹ کید  رار    مورد تب
تعال امکانات تکوینى طبیعى مثهل خداوند مب( آیات دال بر تساوی زن و مرد در برخورداری از استعدادها و امکانات: 

آسمان و زمین و تکوینى معنوی مثل ابشار شنیدن و دیدن و امکانات معنوی مثل برخورداری از روا الههى و درک معنهوی 
و ۱۳آیهه  ، ،احیهه سهور،توان از آیاتى مانند )د، است. اشار، به این حقیقت را مىرا برای زنان و مردان به طور مساوی  رار دا

  ( برداشت نمود.۸و۷ یهآ،  شمس سور،و ۵ یهآ،  عل  سور،و ۷۸آیه  ، نحل سور،
کهه بها اسهتناد بهه آیهات )، اشتراک در هدف خلقتج( آیات مبین هدف خلقت:  یهات سهور،نکته دیگهری اسهت  آیهه ، ذار

  توان به وضوا فهمید.( عد  مداخله ،نسیت در آن را مى۲آیه ، مل  سور،:و ۵۶
کهه مه ک ارزشهمندی در  هرآن، بنهدی ایهن آیهات،مع هها بهود، و بها متو،هه بعهد انسهانى انسهان، ایهن نتیجهه را در پهى دارد 

گرفته شد، است. ، التفات به این ،نبه گوهر انسانى مورد ستایش  رار   شرافت و،ودی و 
 .۴۴۳د، ۳ج، م  الیحضر الفقی . 2

 .۴۷۲د، الفصاح  نهج. 3

هاِا »فرماینهد: در ایهن مهورد مهى ۷. اما  علهى4 َسهاَء َنهَواِ صا  ِإَن  !َمَعاِشهَر الّنَ یَمهاِن  الّنِ ها  اإْلِ ّمَ
َ
هوِش َفب ظا هوِل َنهَواِ صا اْلحا قا َنهَواِ صا اْلعا

وِلِهّنَ  قا ْقَصانا عا ا نا ّمَ
َ
اِ  َحْیِضِهّنَ َو أ ّیَ

َ
َیاِ  ِفى أ َ ِ  َو الّصِ ّنَ َعِن الّصَ ها ودا عا ْقَصانا ِإیَماِنِهّنَ َفقا هِل  َفَشَهاَد ا ااِلْمهنا ،ا َکَشهَهاَدِ  الّرَ َتْیِن 

َ
َرأ

َ،ال یِث الّرِ ْنَصاِف ِمْن َمَواِر
َ ْْ ّنَ َعَلى ا ها یثا وِرِهّنَ َفَمَواِر ظا ْقَصانا حا ا نا ّمَ

َ
بهر، ا تصهادى ، زنان از نظر ایمان، و اى مرد اْلَواِحِد َو أ

کاسههتى ایمههان آن، هههایى دارنههدکاسههتى، و موهبههت عقههل کههه، هههااّمهها  از نمههاز و روز، در اّیهها  عههادت بههاز  بههه دلیههل آن اسههت 
کاسهتى، مانندمى که شهادت دو نفر از آنان همچون شههادت یه  مهرد اسهت و اّمها  کاستى عقول آنان این است    گوا، 
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کهه رهاهراد صفتى را به زنان نسبت مى 1داللتى کم بهر ادبیهات دینهى ناسهازگار  دهد  بها فضهای حها
دههد. برخهى از تحقیقهات هها، چالشهى ،هدی را فهراروی اندیشهمندان مسهلمان  هرار مهىبود، و تبیهین آن

یى برخهى از روایهات مربهوط بهه زن انجها  شهد، اسهت، بهرای اخیری که در زمینه بررسهى سهندی و محتهوا
اخهههه ز و ،نسههههیت در حههههدیث »تههههوان بههههه مقالههههه حههههل ایههههن چههههالش بههههود، اسههههتو از آن ،ملههههه مههههى

از « سههنجى روایههات کاسههتى عقههل زنههاناعتبههار و مفهههو »از سههید حسههن اسهه مى، مقالههه « النسههاءخصههال
 حیهدر عبهد الکهریم مسهجدیاز « نهوا ص العقهول نگا، فقه الحدیثى به روایات»محمود کریمیان، مقاله 

 از زهر، ر،بیان اشار، نمود.« بررسى متن شناختى روایت النساء عى و عور،» و مقاله
 زیر است:روایت  - پردازدکه به صورت صریح به مذمت زن مى - یکى دیگر از این روایات
ر    َّْ ُإ 

َّ
ْرأ ا فِ ُک اِْلَّ ر ُ مَّ َّْ ا وَّ  ُه الَّ بُ َّْ ل ُ َّ ن َّ

َّ
ا؛ا أ   2د َّ ِمْنَّ

  .ستیاى ناز و،ودش چار، کهاین ش زن شّر است و بدتر از آنیهمه چ
                                                                                                                                        

کهه سههم ارث آنهانبهر، ا تصادى آن   سهید تر،مهه، البالغه  نههج« )نصهف سههم مهردان اسهت، ها دلیلش ایهن اسهت 
کههر  .(۴۹۰د، عیهههون الحکههم و المهههواعظو ۰۶۱و  ۱۰۵د ، مهههدى ،عفههرى محمههد نیههش در مهههذمت زن  ۹پیههامبر ا

ما َمَثلا »فرمایند: مى ِ  َمَثهلا  ِإّنَ
َ
هْلِع  اْلَمهْرأ َکَسهْرَتها َو ِإْن َتَرْکَتهها اْسهَتْمَتْعَت ِبهِه اْصهِبْر َعَلْیَههاو َمَثهل زن الّضِ َ ْمَتهها 

َ
ْعهَوّجِ ِإْن أ مثهل ، اْلما

ک  استدند، گر ترکش نماهرگا، ب، ای  کنى خواهد شکست و ا کجهى آن نداشهته یخواهى آن را درست  کهار  ى )کاری بهه 
کهن .مند خواهى شدباشى( از آن بهر، امها   .(۱۷۳د، ۲۰ج، الشهیع  لئوساو ۵۱۳د، ۵ج، کافیال« )پس او را را تحمل 

 ا َعْقَرٌب »فرمایند: مى ۷على
َ
ْسَبة اْلَمْرأ ْلَو ا الّلَ که  ؛حا  تر،مهه، البالغه  نهج« )نیش زدن او شیرین اسهتزن عقربى است 

 .(۲۲۸د، ۱۰۰ج، بحار األنوارو ۴۷۹د، مهدى ،عفرى محمد سید
سهاِء ِنداَمهةو فرمهان زنهان بهردن پشهیمانى بهود»فرمایند: مى ۹. پیامبر اکر 1 امها   .(۴۱۵د، ۳۰ج، بحهار األنهوار« )طاَعهةا الّنِ

َساِء ِش »فرمایند: نیش مى ۷على کم، برى از زنانیَمةا اْلَحْمَقىو فرمانَطاَعةا الّنِ عیون الحکهم « )خهردان اسهتخل  و خوى 
َساِء َغاَیةا اْلَجْهِلو فرمان»فرمایند: همچنین مى .(۴۳۶د، الکلمالحکم و دررغررو ۳۱۷د، و المواعظ برداری َطاَعةا الّنِ

 ۷امها  علهى .(۴۰۸د، و درر الکلهم غهرر الحکهمو ۳۱۷د، عیون الحکم و المهواعظ« )از زنان نهایت نادانى اسهت
َک »فرماینهد: مى ها ّنَ ِإَلهى اْلهَوْهن ِإّیَ ْفهِن َو َعهْشَمها

َ ْْ هّنَ ِإَلهى ا َیها
ْ
َسهاِء َفهِذّنَ َرأ َشهاَوَرَ  الّنِ ههاو زیهرا اندیشهه و بپرهیهش از مشهورت بها زنَو ما

مههدى  محمهد سهید تر،مهه، البالغ  نهجو ۳۳۸د، ۵ج، کافیال« )ایشان رو به ناتوانى و تصمیمشان رو به سسهتى اسهت
ِنیهِة »فرمایند: مى ۷اما  على .(۴۰۵د، ،عفرى َدّنَ ِمَن ااْلْخ ِز الّدَ یَة َوال یْبعا ّنَ َوال َرّوِ ساَء ال َعْهَد َلها ّنَ ، اّنَ الّنِ ها صهاِلَحتا

ّنَ فاَ،رٌ   ها وداٌت ، طاِلَحٌة َوطاِلَحّتا ّنَ َمْفقا ها وماِت َفاّنَ ّنَ ِمهْن اْمهر  ذاَع  اْن ، ااّل اْلَمْعصا ، َوکَلْت اَلهیِهّنَ ِمهْن اْمهر  ضهاَع َواِن اْسهَتْوَدْعَتها
ْجتاِز َواْحَفهْ  َنْفَسه  ِبهااْلْحِترازِ  کاْلما ّنَ  ّنَ اْلیهْوَ  َله  َوَغهداد َعَلیه و زنهان نهه پیمهانى دارنهد و نهه تهدّبر درامهور، َفکْن ِمْنها ها ، َفهاّنَ

گنا، ها ناشایست و طالحان آنالحان آنها از اخ ز ناپسند بدور نیستند صآن ها اهل فجور هستند. مگر زنان به دور از 
کاری را به آن گر تو  از بیهنش ، هها بهه ودیعهت بگهذاریکننهد و چهون چیهشی نهشد آنهها بسهااری تبهاهش مهىکه آنان اندکند. ا

که آنها بگذر و نفس خویش را از آنتو از آن، ببرند کن  الوسهائل  مستدرک)« تو و فردا علیه تهو هسهتندها امروز برای ها دور 
 .(۵۴۲د، ۲۵ج، جامع أحادیث الشیع و ۲۵۱د، ۱۴ج، المسائل و مستنبط

 .۲۳۸ حکمت، ۵۱۰د، مهدى ،عفرى محمد سید تر،مه، البالغ  نهج. 2
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کهه خلقهت زن و مهرد را از  تعارض باورمندی به این روایهت بها آنچهه در آیهات  هرآن و،هود دارد 
کهه ذههن مسبلهکند، اولین نفس واحد، و برای دستیابى به هدفى مشترک معرفى مى ای است 

کردهر اندیشمند معتق نکته مهم دیگر، تقابل ایهن  بیهل روایهات  .دی را به خود مش ول خواهد 
تهوان بهین ایهن  بیهل چگونهه مهى .اسهت :با سیر، عملى پیامبر مکر  اس   و ائمه معصهومین

کههه زنههان را شههر مطلهه  معرفههى مههى کههه ایههن بزرگههواران بهها زنههان کنههد و عههالىروایههات  تههرین رفتههاری 
کرد؟ ما در اداشته آنیم تا ضمن بررسى د ی  اسناد این روایت، تفسهیر و ین نوشتار براند، ،مع 
یل کنیمتبو   .ى در خور برای این روایت طرا 

 بررسی سندی حدیث .1
1ین روایت را اولین بار سید رضىا

کهرد، اسهت ۷از اما  على نهج البالغ در   عالمهان  .نقل 
کهرد،این روایت یها روایهت را بها انهدک تعین اهل سنت و تشیع نیش  انهد  ییهری در الفهاش آن بیهان 

  .پردازیممىها آن که در ادامه به ذکر و بررسى سند

 اسناد عالمان اهل سنت .1-1
کتهب روایهى اههل  نهج البالغ با اندک تفاوتى با آنچه در  ،این روایت  ذکر شهد،، در برخهى از 

کههر  أبوسههعد  .، اسههتنقههل شههد ۷و در برخههى نیههش از زبههان امهها  علههى ۹سههنت از زبههان پیههامبر ا
کتاب  2اْلبى کر  المحاضرات الدر فی نثردر   آورد، است:  ۹از زبان پیامبر ا

ر   َّْ اء  ، وُک الن ِ َّ ا فِ َّْ  لْن َّ ْنُه ِْ ر مَّ اء عَّ تْغنَّ ٌْ ن الَّ ا
َّ
3.ن َّ أ

 

کتاب نیش  4ابوالقاسم الراغب اصفهانىو  ایهن روایهت را از زبهان پیهامبر  األدبهاءمحاضرات در 
کر   با اندک ت ییری آورد، است:  ۹ا

ر   َّْ اء  ، وُک الن ِ َّ ا فِ َّْ  لْن َّ ة االِ ن َّ قِ ِْ ر مَّ  5.کنن َّ ٌتغناء عَّ ل 
کتههاب  د یقههاد  األبههرار ربیههع نیههش در 6زمخشههریو  را از زبههان امهها   محاضههرات األدبههاءعبههارات 

                                                           
 ز.۴۰۶وفات ، . محدث شیعى عرب زبان1

 ز.۴۲۲وفات ، . فقیه سنى مذهب ایرانى2

 .۱۳۴د، ۱ج، اتالمحاضرنثر الدر فی. 3

 .ز۵۰۲وفات ، . ادیب و حکیم سنى مذهب ایرانى4

 .۲۳۹د، ۲ج، محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء. 5

 .ز۵۳۸وفات  رن ، . مفسر سنى مذهب ایرانى6

http://lib.eshia.ir/أبو_سعد_الآبي
http://lib.eshia.ir/أبو_سعد_الآبي
http://lib.eshia.ir/أبو_سعد_الآبي
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کرد، است ۷على  ا َشّرٌ »عبارت  البالغ  شرح نهجنیش در  2یدالحدابىابن 1.روایت 
َ
َها َو کا اْلَمْرأ ّلا

ّدَ ِمْنَهایَشّرا َما فِ  ها اَل با ّنَ
َ
کهرد، ۷را از اما  علهى« َها أ ان ایهن مؤلفهدربهار، تهاریخ وفهات  3.اسهتنقهل 

که همهکتاب گفت   غ البال نهجبه دلیل تبخر زمانى از  اند وبعد از سیدرضى بود،ها آن ها باید 
که هیچ منبع دیگری رسهد تنهها آن را ذکهر نکهرد،، بهه نظهر مهى ،البالغه  نهج بل از  ،و از آنجایى 

یه  از ایهن روایهات مسهند نیسهت و بهه صهورت همچنهین ههیچ .باشد البالغ  نهجمنبع، همان 
   .اندمرسل نقل شد،

نقهل  ىن عباسهاز زبهان مهبموبها انهدک ت ییهری ،مله را  این نیش اهل سنت یاز علما یتعداد
  سد:ینوىم المجالس ةبهجتاب کدر  4ىالبر  رطبعبداندو از ،مله ابنرد،ک

ر   َّْ اء  ، وُک قال املْمان: الن ِ َّ ا فِ َّْ  لْن َّ ة االِ ن َّ قِ ِْ ر مَّ   5.نن َّ ٌتغناء عَّ ل 
اللطائف و  هالتمثیل المحاضر، اإلیجاز اإلعجاز و هایتابکدر 6ىن ابومنصور حعالبیهمچن

 ىابهن أبه 7.سهدینوىمهرا  همهین عبهارت ىاز زبهان مهبمون عباسه ىلمهاتکنقهل از پهس  ،فالیرائ و
کتاب  ، شرح نهج البالغ دیگر از نیش در بخش دیالحد را از زبان مبمون  بهجة المجالسعبارت 

کههبهر اسه پرسش و پاسهخکتهاب  8.عباسى آورد، اسهت کهرد، اسهت   اا ایهن مطالهب برداشهت 
گوکهههمم ن مهههؤمنیالریماش خهههود را یهههبهههود، و چهههون او ن ىبمون عباسهههن ،ملهههه مهههیهههنهههد، این اسهههت 
گرفتهه  ۷طالهبىأبهبنىرمؤمنان علی   امک   او را با ک ىد رضیس است، واند،خمى اشهتبا، 

  9.رد، استکنقل  البالغ  نهجدر  و
که تاریخ وفات تما   که ایهن حهدیث را از مهبمون مؤلفدر ،واب این مطلب باید بگوییم  انى 

کرد،عباسى نق یهاد استبعد از سید رضى  ،اندل   البالغه  نههجبعهد از تهبلیف  ،و بهه احتمهال ز
کتاببنابراین،  .بود، است انهد، چنهین احتمهالى تهبلیف شهد، البالغ  نهجها بعهد از و تى این 

 .هم رد خواهد شد
                                                           

 .۲۴۷د، ۵ج، ربیع األبرار و نصوص األخبار. 1

 .ز۶۵۶وفات ، . فقیه سنى مذهب عرب2
 .۷۰د، ۱۹ج، ی الحدیدشرح نهج البالغة الب  أب. 3

 .ز۴۶۳وفات ، . فقیه و محدث سنى مذهب ایرانى4

 .۴۵د، بهجة المجالس و أنس المجالس. 5

 .ز۴۲۹وفات ، . شاعر و ادیب عرب زبان سنى مذهب6

 .۱۶۶د، الیرائف اللطائف وو ۲۱۷د، ۱ج، المحاضرة التمثیل وو ۸۵د، ۱ج، اإلیجاز اإلعجاز و. 7

 .۲۰۰د، ۱۸ج، ی الحدیدشرح نهج البالغة الب  أب. 8

 .۱۸۲د، ۱ج ،پرسش و پاسخ. 9

http://lib.eshia.ir/پرسش_و_پاسخ
http://lib.eshia.ir/پرسش_و_پاسخ
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که   ،البالغ  نهجدر برخى از منابع متهبخر بهر  ،برخى از عالمان اهل سنتهمچنین  را  ایهن 
  سد:ینوىم الباریفتحدر  1ىابن حجر عسق ن .اندبه حکما نسبت داد،

  2.ن عدَ االٌتغناء عننْْر ما ف لْن وکالن اء ْر  :اءمکقد قال بعض احل و
 5ىهیابهوالفتح اْبشه 4 .رد، استکن مطلب را نقل یهم األحوذیة تحفش در ین 3یفورکو مبار

  سد:ینوىم نیش المستطرف تابکدر 
ر  کمیقال ح و َّْ اء  ، وُک : الن ِ َّ ا فِ َّْ  لْن َّ ة االِ ن َّ قِ ِْ ر مَّ   6.نن َّ ٌتغناء عَّ ل 

کهه مؤلفتاریخ وفات این   ىهیأبشهو  ىعسهق نان نیش بعد از سید رضى بود، استو به طهوری 
  .اندزیستهحدود نه  رن بعد از سیدرضى مى یفورکمبارحدود چهار رن و 

 اسناد عالمان شیعه .1-2
کتابدر برخ  ا َشهّرٌ »های روایى عالمان شیعه نیش این روایت با عبهارت ى 

َ
َهها َو َشهّرا َمها کا اْلَمهْرأ ّلا

ّدَ ِمْنَهایفِ  ها اَل با ّنَ
َ
کتاب  7واسطى لیثى .بیان شد، است« َها أ  این روایهت را د یقهاد  الحکمعیون در 

کرد، است ن حهدیث را از حضهرت اما بعد از آوردن آن، صدور و نقهل ایه وبا همین عبارت بیان 
 وی بعد از ذکر این حدیث چنین آورد، است:  .کندرد مى ۷على

کلمهات و ۷این بحهث توسهط او )امها  علهى ( صهادر نشهد، اسهت و مخالفهت حابهت 
  8.رفتار او در آن است

کتاب 9همچنین طبرسى  12،الکلهمغهررالحکم و درردر  11تمیمى آمدی 10،البیان مجمع در 
                                                           

 .ز۸۵۲وفات ، . محدث سنى مذهب1
 .۱۳۸د، ۹ج، فتح الباری شرح صحیح البخاری. 2

 .ز ۱۳۵۳وفات ، . فقیه سنى مذهب3

 .۵۳د، ۸ج، تحفة األحوذی بشرح جامع الترمذی. 4

 .ز۸۵۰فات و، . ادیب مصری5

 .۴۶۴د، ۱ج، المستطرف فی کل ف  مستیرف. 6

 .وفات  رن ششم، . محدث شیعى و ایرانى7

 .۵۶د، عیون الحکم و المواعظ. 8

 .ز۵۴۸وفات ، . محدث شیعى و ایرانى9

 .۷۱۲د، ۲ج، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 10

 .ز۵۵۰وفات ، . محدث شیعى و ایرانى11

 .۱۰۳د، الکلمغررالحکم و درر. 12
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کرد، ۷این حدیث را با این عبارات از اما  على 2ربحار األنوادر  1مجلسى   .اندنقل 
کهه یه  یها چنهد  هرن بعهد از سهیدمؤلفتاریخ وفات این  دربار، گفت   رضهى اسهت ان نیش باید 

کتابو  کهه ههیچ منبهع دیگهری  البالغه  نهجها نسبت بهه به دلیل تبخر زمانى این  و از آنجهایى 
 البالغههه  نههههجرسههد تنههها منبهههع، همههان بههه نظهههر مههى ،آن را ذکهههر نکههرد، البالغهه  نههههج بههل از 

کتاب .باشد های عالمان شیعى به صورت مرسل نقل شهد، اسهت همچنین این روایت نیش در 
  نیست.و مسند 

کتههاب  ،از عالمههان شههیعى متههبخر 3،شههیخ بهههایى خههود ایههن حههدیث را بهها انههدک  کشههکولدر 
کرد، است   وی آورد، است: .تفاوتى از برخى از حکما نقل 

  4.ا أنه ال بد مناْلْا ْر و ْر ما فکاملرأإ  ء:امکقال بعض احل

که حدود پن   هرن بعهد از سهید  گفته شد، شیخ بهایى نیش از عالمان متبخر است  که  چنان 
کتاب  شیخ بهایى تبلیف  کشکولسید رضى پن   رن  بل از  البالغ  نهجرضى به دنیا آمد، و 

  .شد، است

ا  مکهار  شهیرازی، دکتهر ة مثهل آیه ،پهردازان متهبخر شهیعى نیهشظریههاز شارحان، متر،مان و ن
کرد،مهدی مهریشی  استادمحمدمهدی ،عفری و  انهد در زمینه سند این روایت نظراتى را بیان 

کتهاب ة آی است.که  ابل تبمل و تو،ه  ذیهل  ،۷پیهام امهام امیرالمهؤمنی ا  مکار  شیرازی در 
کرد، است   :این حدیث چنین بیان 

که ،ش  کتابى  ک   حکیمانه آمد، اسهت البالغ  نهجتنها  اسهت  غررالحکم ،برای این 
کرد، است   5.که آن را با اندک تفاوتى ذکر 

این حهدیث را بها  ،سور، آل عمران ۱۴ذیل آیه  ،مجمع البیانمرحو  طبرسى در  ،ع و، بر این
کرد، استاضافه   6.ای نقل 

                                                           
 .ز۱۱۱۰وفات ، . محدث شیعى و ایرانى1

 .۲۵۲د، ۱۰۰ج، بحار األنوار. 2

 .ز۹۵۳وفات ، . فقیه و محدث شیعى و ایرانى3

 .۲۳۷د، ۱ج، الکشکول. 4

 .۱۸۸د، ۴ج، الب غه و أسانید، و مصادر نه ۸۰۷د، ۱۳ج، ۷پیام امام امیر المؤمنی . 5

 .۷۱۲د، ۲ج، البیان فی تفسیر القرآنمجمع و ۸۰۷د، ۱۳ج، ۷پیام امام امیر المؤمنی . 6
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 نیهههش دربهههار، سهههند ایهههن روایهههت ،نههههج البالغههه ن از متر،مههها ،،عفهههرىمحمدمههههدی تهههر کد
  :معتقد است

گرچههه ا  پههس از غههرره کهه،هها از آنامهها  ،ش نقههل شههد، اسههتیههن آمههدی ن سههخن در غههرریهها
گفهتمهى ،سهتین آن دوات یهف شهد، اسهت و اخت فهى در روایتهبل نهج البالغ   تهوان 

 البالغهه نهههج بلکههه آن را از خههود  ،تهههگرفنگههرى یاز منبههع دایههن عبههارت را ه آمههدى کهه
  1.گرفته است

 :مهدی مهریشی نیش دربار، سند این حدیث آورد، است استاد
کسهانى  .این روایت مسند نیست و به صهورت مرسهل نقهل شهد، اسهت حتهى برخهى از 

آمدی ار،اع  غرر الحکماین ،مله را به  ،اندبود، البالغ  نهجکه به دنبال یافتن منابع 
کتههاب نیههش احادیههث  .انههدداد، بههه صههورت مرسههل نقههل شههد، و نویسههند، آن نیههش در ایههن 

  2 .نشدی  به پنجا، سال پس از سید رضى به دنیا آمد، است
کتههاببنههابراین،  هههای عالمههان شههیعه و سههنى در زمینههه سههند ایههن روایههت بهها تو،ههه بههه بررسههى 

گفتمى کر  :توان  که اندک تفاوتى با این حدیث دارند و از پیامبر ا حضهرت  ،۹چه احادیثى 
کهه از حضهرت علهىیا مبمون عباسى و حکما نقل شد،۷على  ۷انهد و چهه خهود ایهن روایهت 

ایهن حهدیث از امها   کههایهن سهید رضهى مبنهى بهر البالغه  نههج بهل از  یسهندنقل شد، است، 
 .ر نشد، استکبر آن ذ است، ۷على

 بررسی محتوایی حدیث .2
ر ایههن بخههش بههه کههه د اسههتدر بررسههى محتههوایى، ایههن حههدیث از چنههد ،هههت  ابههل بررسههى 

 .گیردتفکی  هر ی  مورد بررسى  رار مى

رسی حدیث از دیدگاه مترجمان و شارحان .2-1  بر

های متفاوتى در خصود محتوای این روایهت از طهرف متر،مهان و شهارحان مطهرا دیدگا،
کههه در اینجهها صههرفاد  گونههه بررسههى و بههه صههورت ا،مههالى ایههن نظههرات را شههد، اسههت  ، بههدون هههیچ 

  .کنیمطرا مى تحلیل،
                                                           

 .۵۲۹د، مهدى ،عفرى محمد سید تر،مه، الب غه . نه 1

 .۱۹۱د، . شخصیت و حقوز زن در اس  2
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 جعلی دانستن روایت .دیدگاه اول. 2-1-1
کیهدبها  1از شارحان و متر،مان معاصر،ای عد، بهر غرابهت مفههومى ایهن روایهت بها مفهاهیم  تب

کههه ایههن روایههت نمههى ههرآن، بههه ایههن نتیجههه رسههید، ایههن  .توانههد از معصههو  صههادر شههد، باشههدانههد 
ران پیش از اس   و نفهوذ و غلبهه تو،ه ا،مالى به وضعیت زن در دو که اندیشمندان معتقدند

که این حدیث و احادیثى از این  بیلساالر این احتمال را تقویت مىفرهنگ مرد نشبت  ،کند 
کهه زنهان را مو،هوداتى  گرفته از نگرش مسلط مردان به زنهان در طهول تهاریخ بهود، اسهتو نگرشهى 

کهه بنابراین،  .دانستارزش و از ،هت هویت متفاوت و فروتر از مردان مىشر، بى بعید نیست 
خوش عقاید و تفکرات تحقیرآمیش نسبت به زنان، به متون روایى وارد شد، و این متون را دست

  .تحریف  رار داد، باشد
 آورد، استو  حدیث چنینن یاتر،مه در  ،،عفرىمحمدمهدی تر کد

کههههه از داشههههتن او ،اشچیههههش دربههههار، یناش بههههدی اسههههت و بههههدترزن همههههه  آن اسههههت 
 .ای نیستچار،

بها  ،این عبارت لىکم کبه عّلت مخالف بودن ح که ایشان در توضیح این روایت معتقدند
 ل بر زبان آورد،کن شین سخن را به همیا ۷على ه اما کرسد د به نظر مىیبع،  رآن هایآموز،
2.باشد

آن رد، و سهاس صهدور کعرضه  محتوای آیات  رآنرا به ایشان این روایت  ،قتیدر حق 
 .ندکمى ز اما  ردا را

  :مهدی مهریشی نیش در توضیح این حدیث آورد، است آفای
این عبارت از فرد عادی صهادر  است.تما  احوال و صفات زن شر  ،طب  این حدیث

که آن را به اما  على وشودنمى یها بایهد آن را بنهابراین،  .نسهبت داد ۷چه برسد به این 
کرد یا معنای دیگری از آن استنب کردتکذیب    3.اط 

گروهی خاص  .دیدگاه دوم. 2-1-2  اختصاص این روایت به 
  :ا  مکار  شیرازی در تفسیر و توضیح این حدیث آورد، استة آی

گفتههار حیههدر ا ۷علههىامهها   گروهههى از زنههان اشههار، کمانههه بههه مشههکین   ت مو،ههود در 
                                                           

کدا  از متقدمین، های به عمل آمد،.در بررسى1 که هیچ   معتقد به این نظریه نبودند.، معلو  شد 
 .۵۲۹د، مهدى ،عفرى محمد سید تر،مه، البالغ  نهج. 2

 .۱۹۱د، شخصیت و حقوق زن در اسالم. 3
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و فا هد تعّههد و بنهد و بهار بهىتربیهت نیافتهه، ن اشهار، بهه زنهان یههى اسهت ایبهد .اندرد،ک
  1مان استیا

را زنهان بر،سهته در یهزو سهتندی   تمها  زنهان نکن یدر ا ۷ه منظور اما کگرنه روشن است  و
کریم، هکاند اس   فراوان بود، احتهرا  هها آن بهراى :ر ائمهیو سا ۷على ، اما ۹امبریپ  رآن 

  2.رد، استکد یدا و تمجمان میو با ا کبارها از زنان پا اندر سخنانشو بودند   ایلفراوان 
یان نیش در تر،مه این حدیث آورد، است:    انصار

 اى نیست.که از و،ودش چار،فرمودند: همه چیش زن شّر است، و بدتر از آن این ۷اما  على
 در توضیح آن آورد، است:  ،وی بعد از بیان حدیث

  3.دا و صفا ندارنیه تعّهد، وفا، حکمنظور از این عبارت زنانى هستند 
کهل یان شر بودن زنهان اختصهاد بهه   بلکهه بخهش خاصهى ازهها نهدارد، آن از نظر انصار

 .گیردرا در بر مىها آن
ک هر آنهان  ،خود البالغ  شرح نهجآ ا ،مال خوانساری نیش در  منظور از شر بودن همهه زنهان را ا

  :ایشان آورد، است .است دانسته
گر  ر آنکاها آن منظور از همه   4 .نه در خوبى بعضى زنان شکى و،ود نداردهاست و ا

  :در ادامه این مطلب آ ا ،مال خوانساری نیش آورد، است ی،مهریش استاد
 تههوان آن را بههه سههاحت شههامخ علههویایههن تبویههل و تو،یههه  ابههل  بههول نیسههت و نمههى

 5.نسبت داد

 عرضی و نسبی دانستن مفهوم شر .دیدگاه سوم. 2-1-3
 در تر،مه حدیث آورد، است:  ،خود البالغ  نهجشرح ابن میثم بحرانى در 

گریشی نیست کهآن تما  حاالت زن بد است و بدتر از همه  .مرد را از آن 
 :وی در شرا و تفسیر این حدیث نیش آورد، است

                                                           
 .۷۹۱د، ۷پیام امام امیر المؤمنی . 1

 .۸۰۹د، ۱۳ج، . همان2

 .۳۵۰د، تر،مه انصاریان، الب غه . نه 3

 .۷۲د، ۲ج، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم. 4

 .۱۹۱د، شخصیت و حقوق زن در اسالم. 5
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کهه  ۷مقصود اما  که تما  حاالت زن برای مرد بد استو اما از نظهر هزینهه  این است 
کهها ،ههویى چههون باعههث غفلههت از خههدا و دوری از  روشههن اسههت و امهها از نظههر لههذت و 

ههای بهدی، خهود بهد هسهتندو هرچنهد عرضهى باشهند و چهون ههر گهردد. انگیهش،بندگى او مهى
کهه  مردی ناگزیر از زن استو یعنى در طبیعت زندگانى دنیا، ضرورت نیاز باعهث آن اسهت 

کند و از آن رو که سهبب همیشهه مههممرد زحمات زن و بدی ر از مسهبب تههای آن را تحمل 
  1های زن است.است، پس این نیاز مبر  به و،ود زن از باالترین بدی

بلکهه از نظهر ایشهان شهر بهودن  ،دانهدشر بودن برای زن را صفت ذاتهى زن نمهى ،در وا ع ایشان
کهههه زن باعههث ایجهههاد هزینههه و مخهههارج اسهههتاسههتصههفت عرضهههى زن   و یعنهههى بههه ایهههن دلیههل 

 دارد، شههههرکههههرد، و از یههههاد و طاعههههت خههههدا بههههاز مههههى و از طرفههههى  لههههب و ذهههههن مههههرد را مشهههه ول
  .شودمحسوب مى

در توضهیح ایهن روایههت  ،البالغهه  نههجیکهى دیگههر از شهارحان  ،علهى منتظهریحسهینآیهة ا  
 :آورد، است

که   حضهرت بهه ایهن سهادگى نیسهت و مقصهود حضهرت کهردن ایهن  رهاهر ایهن  ،معنا 
گهر در ،ههان وعبارت نیست خلقهت شهری و،هود داشهته  زیرا زن شر مح  نیست و ا

که از نظهر ف سهفه مها در  ،توضیح .نه مطل  ،ستانسبى  ،باشد این مطلب این است 
یم و،هود اسهت و و،هود خیهر محه   ،ههر چهه هسهت کههایهن بهرای وعالم و،ود شر ندار

کهه مو،هود اسهت و و،هود بنهابراین،  .ی  امر عدمى است ،است و شر زن از بهاب ایهن 
کههه زن یهه   پههس .خیههر اسههت نههه شههر ،دارد معنههای حضههرت از ایههن روایههت ایههن اسههت 

طههور مههورد تو،ههه  و تههى زنههان ایههن .مو،ههود لطیفههى اسههت و مههورد تو،ههه همههه مردهاسههت
کهه عاشه  فه ن دختهر زیبها مهى مهث د  وشهوندسهبب شهر مهى طبعاد  ،هستند شهود، مهردی 

رای آن کنند، ایهن امهر بهرود و اولیای او به دالیلى  بول نمىو تى به خواستگاری او مى
کنههد و آسههیبى بههه آن دختههر برسههاندمههرد انگیههش، مههى یهها بههرای مههرد دیگههر  .شههود تهها شههرارت 

زنهان از  ،در حقیقهت .شود تا دختر را برباید و از این بابت شری به و،ود آوردانگیش، مى
که هستى دارنهد و هسهتى خیهر اسهت کهه  وشهر نیسهتند ،این ،هت  ولهى از ایهن ،ههت 

این مو،هود مهورد رغبهت و بنابراین،  .شوندمنشب شر مى شوند،سبب به پا شدن شر مى
                                                           

 .۱۲۹۱د، بحرانیمیثم  شرح نهج البالغ  اب . 1
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گرفتاری مى که در این تو،ه مرد هست و همین هم زمینه ایجاد  شود و بدترین چیشی 
کنند ،منشب شر و،ود دارد که همه مردان ناچارند ازدواج    1.این است 

 مرحو  دشتى نیش با اندک تفاوتى، در تر،مه و توضیح این حدیث آورد، است: 
اى ،ش بودن بها چار، کهاین بارتراش زحمت و دردسر است و زحمتزن و زندگى، همه

  2.ستیاو ن
 انهههد، در ادامهههه ایهههنوی بههها انتقهههاد از آنچهههه مفسهههرین ایهههن روایهههت در بحهههث مفههههو  شهههر آورد،

  :نویسدحدیث مى
کهرد، کّلهاو را به ایهن صهورت تر،مهه  کهه: المرأ  شر  صهورتى در «. اش شهّر اسهتزن همهه»انهد 

کهریم و  ، خهود ۷و امها  ، نظها  هسهتى، نظها  أحسهن معّرفهى شهد،،نهج البالغه که در  رآن 
کههه خههدا هههیچ شههّری نیافریههد، و عههدل الهههى را بههه ،هانیههان شناسههاند، اسههت و مههى دانههیم 

که   و بنابراین، آمهوز،هاى پروردگار شّر نیستند. پدید، ههای  هرآن، سهّنت مسهّلمه، فلسهفه، 
ههاى رهاهرى الفهاش با راهر عبارات بیان شد، در تضاّد اسهت و در تر،مهه مبانى اعتقادى

ههاى الز  بهه ایهن نتیجهه برسهیم گردد. اگر پهس از بّررسهىو عبارات نیش، تضاّدها بر طرف نمى
که واژ، شّر را به معناى بدی استعمال نکرد،، بلکه در نظر داشهته بفهمانهد ازدواج و تشهکیل 

کهه مهى تى داردو یعنى همان ضربها و مشکزندگى مسئولّیت زن »گوینهد: المثل فارسهى 
کههردو بّچههه دردسههرند و بههى دردسههر هههم نمههى هههاى منفههى و آنگهها، برداشههت«. تههوان زنههدگى 

  3،ا مطرا نخواهد شد.هاى بىاعتراض

 دیدگاه چهارم: پذیرش مطلق این روایت. 2-1-۴
 خود آورد، است:  شرح نهج البالغ هاشمى خویى در 
کهه زنهدگى او بها مهوارد مختلهف  برای مرد موا،هه و ارتباط با مسائل دنیهوی و،هود دارد 

تهرین ایهن ارتباطهات در انهواع مراحهل زنهدگى، سهخت .کنهدآن ارتباط و تماا پیدا مى
که این ارتباط برای مرد از هر ،ههت  .ارتباط او با زن است کرد، است  گا،  و حضرت آ

گهر فتنههاسهتشهر  کهه ا گهر زشهت باشههد وگیهردعقلهش را از او مهى ،دگهر باشهو بهه طهوری   ،ا
                                                           

 .۶۱۹-۶۱۸د، البالغ  هایی از نهجدرا. 1

 .۶۸۰د، تر،مه دشتى، البالغ  نهج. 2

 .۱۹-۱۸د، همان. 3
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کدر مى گر زنش باشد وکند لبش را  گهر نهامحر   وانهدازداش او را بهه سهختى مهىنفقه ،ا ا
گنهها، و رسههوایى مههى ،باشههد گههر دشههمن باشههداو را بههه  بهها بهتههان و دروغ او را  ،کشههاند و ا

  1.دهدشکست مى
 :آوردوی در ادامه این مطلب مى

ا ال بد  منا و ال ْر  ْ انیکحت   ورَا أهن  ص عنا؛کمیر   ن التخل 
که چار، زن   2.از آن نیست و رهایى از آن ممکن نیستای شری است 

هم ،ش بودن ای شود و چار،از نظر ایشان زن از هر ،هت برای مرد شر محسوب مىبنابراین، 
 .با او ندارد

که دربار، محتوای این حدیث بیان شد گفهتمهى ،بر اساا نظراتى  بهه غیهر از یه   کهه تهوان 
هها، سهعى در تو،یهه و سهایر دیهدگا، - اسهت پذیرفته محتوای این حدیث را مطلقاد که  -دیدگا، 

گونه واندتبیین روایت داشته کم بر ادبیات دینى سازگار باشدبه  که با فضای حا بهه همهین  .ای 
کهرد،یا مفهو  شر را عرضى و نسهبى دانسهته و یها مصهادی  آن را م ،،هت برخهى نیهش  .انهدحهدود 

کرد، ۷محتوای آن را ،على دانسته و صدور آن را از اما  على   .اندرد 
یق عرضه بر محتوای قرآن .2-2  از طر

ترین نص مکتوب در میهان مسهلمانان، مه ک در ادبیات دینى اس  ،  رآن به عنوان  طعى
کههوچکترین  ههربنهابراین،  .اصهلى بهرای فهههم صهحت و سهقم محتههوای روایهات اسههت کهه  روایتههى 
در این بخش محتوای این روایت را  .تعارض مفهومى با  رآن داشته باشد، فا د حجیت است

یابیم کنیم تا میشان همخوانى آن را رآنى عرضه مى  راینبر    .با آیات  رانى در
 خلقت واحد زن و مرد .2-2-1

کتب مقدا آفرینش زن را از مرد نمى کریم بر خ ف  سهور، نسهاء  ۱ رآن در آیهات  .داند رآن 
کهرد، اسهت ۱۸۹و  سهور، نسههاء  ۱در آیهه  .سهور، اعهراف آفهرینش زن و مهرد را از نفهس واحهد، بیهان 

ٍس َواِحَدٍة َو )فرماید: مى ْْ ْوَجَها َخَلَقُكْم ِمْن َن کهه همهه شهما را از یه  انسهان  وَخَلَق ِمْنَها َز کسهى  همان 
کهههردوآفریهههدو و همسهههر او را )نیهههش( از ،هههنس او خلههه  اعهههرافسهههور،  ۱۸۹و همچنهههین در آیهههه  (.…  

اٍس َواِحاَدٍة )فرماید: مى ْْ ِِ  َخَلَقُكاْم ِماْن َن ا
 
کهه )همهه( شهما را از یه  فهرد  و... ُهَو اَل او خهدایى اسهت 

                                                           
 .۳۰۸ -۳۰۷د ، ۲۱ج، فی شرح نهج البالغ  منهاج البراع . 1

 .۳۰۹د، همان . 2
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یه  ،هنس یعنهى از ،هنس آفهرینش آد  و حهوا را از نفهس واحهد، و  آیهات هرآن در ایهن  (...آفرید
آفهرینش  کههایهن بها تو،هه بههبنهابراین،  1.دانهد،هنس مهذکر نمهى ازداند و آفرینش زن را مىنه بشر 

که زن مو،ود شر مهىمرد و زن از ی  ،نس و از نفس واحد است چطور مى شهود ولهى مهرد شود 
 .گردداز شر بودن بری مى

 مساوی بودن مقام و ارزش زن و مرد .2-2-2
کهه از مقها  انسهان و حقیقهت انسهان سهخن مهى کریم زمانى  کرامهت گویه رآن  د او را صهاحب 

کرد، و تفاوتى میان زن و مرد   هرآن دربهار، اسهتعدادها و امکانهات مربهوط  .شودنمى  ایلمعرفى 
 2 هرآن اسهتعدادهای درونهى مثهل برخهورداری از روا الههى، .به زن و مرد نیش نگرش واحهدی دارد

رینش مثهل در اههداف آفه 5و،دان اخ  هى، 4داشتن فطرت الهى، 3تسویه و تعدیل در خلقت،
 9های انسانى مثل ایمان، عمهل صهالح،در ارزش 8شناخت  درت الهى 7امتحان، 6عبودیت،

و برخهورداری از حیهاط  12حضهور ا،تمهاعى و نظهارت بهر اعمهال و رفتهار ،امعهه 11تقهوا، 10دانش،
 .به ،نس زن و مرد نگا، یکسانى داشته است 13طیبه و پاداش الهى

 یگرمکمل بودن زن و مرد برای یکد. 2-2-3

کریم در برخى از آیات  که یکدیگر را از زشتى و  رآن  مردان و زنان را مکمل هم دانسته است 
سهور، بقهر،  ۱۸۷ هرآن در آیهه  هسهتند.باعث آرامش و آسهایش یکهدیگر  کهاین دارند وگنا، باز مى

ْنُتْم ِلَباٌس َلُهَن  )فرماید: مى
َ
)ههر دو هها آن و و شهما لبهاالبهاا شهما هسهتندها آن وُهَن  ِلَباٌس َلُكْم َوأ

                                                           
 .۴۹د، ۷و ج ۲۳۵د، ۳ج، تفسیرنمون و ۱۳۵د، ۴ج، المیزان فی تفسیر القرآن. 1

 .۹-۷ آیه، سجد،سور، و ۲۹-۲۷ آیه، حجرسور، . 2

 .۶۷ آیه، انفطارسور، . 3

 .۳۰ آیه، رو سور، . 4

 .۸و۷ آیه، شمسسور، . 5

 .۵۶ آیه، ذاریاتسور، . 6

 .۲ آیه، مل سور، . 7

 .۱۲ آیه، ط زسور، . 8

 .۹۷ آیه، نحلسور، . 9

 .۹ آیه، زمرسور، و ۱۱ آیه، مجادلهسور، . 10

 .۱۳ آیه، حجراتسور، . 11

 .۷۱ آیه، توبهسور، . 12

 .۹۷ آیه، نحلسور، . 13
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لبهاا انسهان را از سهرما و  در تفسهیر ایهن آیهه آمهد، اسهتو ((زینت هم و سبب حف  یکدیگریهد
نتى براى یپوشاند و از ،هت دیگر نیش زوب او را مىیند و از ،هتى عکگرما و خطرات حف  مى

کهههه زن و مهههرد  اسهههت.تههن آدمهههى  گر را از یدیکهههتشهههبیه زن و مهههرد بهههه لبهههاا از ایهههن ،ههههت اسهههت 
ینهت یکهدیگر یپوشهانند و وسهوب هم را مىینند، عکانحرافات حف  مى له آسهایش، آرامهش و ز

ش یهگر و نیدیکهرا بهه هها آن ىیکت ارتباط معنوى مرد و زن و نشدیر نهاین تعبیا .شودمحسوب مى
آمهد،،  ه دربهار، مهردانکهر یهرا همهان تعبیهسهازدو زام  روشهن مهىکهنهه ین زمیرا در اها آن مساوات
  1.ر و تفاوتى دربار، زنان نیش هم آمد، استییچ ت یبدون ه

سهور، اعهراف زن و مهرد را مکمهل یکهدیگر دانسهته و  ۱۸۹و  سور، رو  ۲۱همچنین  رآن در آیه 
کرد، است رو  در این  ۲۱ رآن در آیه  .یکى از اهداف خلقت زن را آرامش و آسایش مرد و بیان 

َواًجا ِلَسْسُكُنوا ِإَلْیَها...َوِمْن آیَ )فرماید: بار، مى ْز
َ
ِسُكْم أ ُْ ْن

َ
ْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أ

َ
 کههایهن او یههاو از نشانهو اِتِه أ

 ۱۸۹و در آیهه  (...دیهابیآرامهش هها آن نهارکد، تها در یهشهما آفر یاز ،نس خود شما بهرا ىهمسران
ٍس َواِح )فرماید: سور، اعراف مى ْْ ِِ  َخَلَقُكْم ِمْن َن

 
ْوَجَهاا ِلَ ْساُكَن ِإَلْیَهااُهَو اَل او خهدایى  وَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َز

کنههار او  کههه )همههه( شهما را از یهه  فههرد آفریهدو و همسههرش را نیههش از ،هنس او  ههرار داد، تهها در  اسهت 
ر پههر یههونت و آرامههش  ههرار داد، اسههت و بهها تعبکات هههدف ازدواج را سههیههن آیهه ههرآن در ا .(بیاسههاید
بهه راسهتى و،هود همسهران بهرای یکهدیگر  .رد، اسهتکهان یهارى را بیمسهائل بسه« نواکلتس»معنى 

،ها ناشهى نیهن آرامهش از ایها .شودى از مواهب بزر  الهى محسوب مىیکه آرامش زندگى و یما
باشهندو گر مهىیدیکى، نشاط و پرورش یوفاکه شیگر و مایدیکمل کن دو ،نس میه اکشود مى

مهل و،هود او کمو،ود و م ی ان یه مکاست عى یگرى نا صند و طبیبدون د ی ه هر کبطورى 
  2.رومندى و،ود داشته باشدین ،اذبه نیچن

 توصیه قرآن به معاشرت نیکو با زنان .2-2-۴
کریم  فرمایهد: کنهد و در ایهن زمینهه مهىمردان را به معاشرت نیکو با زنان نیهش سهفارش مهى رآن 

وف» َنّ ِباْلَمْعرا وها کنیدو با آنان، بطور شایست 3وَوَعاِشرا    «.ه رفتار 
سهخنى بها زنهان و خهوش 4سهته و رفتهار انسهانى مناسهبی رآن در این آیهه دسهتور معاشهرت شا

                                                           
 .۶۵۰د، ۱ج، تفسیر نمون . 1

 .۳۹۱د، ۱۶ج، . همان2

 .۱۹ آیه، نساءسور، . 3

 .۳۲۰د، ۳ج، تفسیر نمون . 4
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ه او را نشنهد، سهخن کهدر تفاسیر مراد از معروف نیش ایهن اسهت  .کندرا صادر مىها آن اداء حقوز
گشاد،یبد به او نگو گفتهد، با او  ند مهرد کتار مىه هر طور او رفکن است یاند مقصود ارو باشد و 

دانهد ع مه طباطبایى نیهش منظهور از معاشهرت معهروف را معاشهرتى مهى 1.ندکهم همانطور رفتار 
  2.که در بین مسلمانان معروف است

 وجود زنان الگو .2-2-۵
که با مفهو  روایت مذکور همخوانى ندارد، در ههیچ  کریم همچنین آیاتى و،ود دارد  در  رآن 

نشههد، اسههت بلکههه  ههرآن در برخههى مههوارد بههرای برخههى زنههان ماننههد  ،ههای  ههرآن زن، شههرور خطههاب
کمتهر مهردی بهه پهای حضرت مریم و آسیه همسر فرعون مقا  واالیى در نظر مهى کهه  گیهرد مقهامى 

کرد،حتى براى مردان نیکو به عنوان الگو و اسو،   رآن از این دو زن .رسدمى آن  رآن  .است یاد 
اِة َوَضَر )فرماید: مى در این زمینه َة ِفْرَلْوَن ِإْذ َقاَلْت َرب ِ اْبِن لِى ِلْنَدَک َبْ تًا فِى اْلَجن َ

َ
یَن آَمُنوا اْمَرأ ِِ

ل َ ُه َمَثلًا ل ِ َب الل َ
ْحَصاَتْت 

َ
ِأای أ

ااِلِمیَن َوَماْرَیَم اْبَتاَت ِلْماَراَن ال َ ِنی ِمَن اْلَقْوِم الظ َ ِنی ِمْن ِفْرَلْوَن َوَلَمِلِه َوَنج ِ َناا ِفیاِه ِماْن َفْرَجَها َوَنج ِ َْ َْ ا َفَن
َها َوُکُتِبِه َوَکفنَْت ِمَن اْلَقااِنِتیَن  َقْت ِبَکِلَماِت َرب ِّ وِحَنا َوَصد َ و خداوند براى مؤمنان به همسر فرعهون مثهل  3وُر

گفهت پروردگهارا نهشد خهود بهراى مهن خانههکهزد، است در آن هنگا   اى در بهشهت بسهاز و مهرا از ه 
گرو، ستمگران رهااو نجات د، و  ارکفرعون و  م دختر عمهران ین به مریى بخش و همچنیمرا از 

ش و یلمهات پروردگهار خهوکم او یدیهنگه داشت و ما از روا خهود در آن دم که دامان خود را پاک
 .(عان )فرمان خدا( بودیرد و از مطک  یش را تصدیهاتابک

کهرد، و بهرای آنه مهؤمن زنهان کریم رآن همچنین  کنهار مهردان یهاد  ان پهاداش بهزر  در نظهر را در 
  :دیفرمامىبرای مثال استو  گرفته

ن َاای)
ُ
ْو أ

َ
ااٍر أ َْ ااْن َذ َبااًة َو  َو  َمااْن َلِمااَل َصاااِلحًا م ِ ی ِ ًَ ااُه َحَیاااًة  ْجااَرُهْم  ُهااَو ُمااْؤِمٌن َفَلُنْیِیَ ن َ

َ
ُهْم أ َلَنْجااِیَین َ

اُنوا َیْعَمُلوَن  َْ ْحَسِن َما 
َ
  4و(ِبُ

 ،ه مهؤمن اسهتکهدر حهالى  ،ا زنیهخوا، مرد باشد  ،اى انجا  دهدستهیار شاکس کهر 
ن یرا مطههاب  بهتهههرههها آن م و پههاداشیبخشههاى مههىش،کیات پههایههطههور مسههّلم او را ح بههه

 .م دادیدادند، خواهه انجا  مىکاعمالى 
                                                           

 .۴۰د، ۳ج، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 1
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وایات .2-3 یق نسبت سنجی با سایر ر  از طر

ا محتههوا و هههای بررسههى صههحت محتههوایى روایههت، مطابقههت محتههوای آن بههیکههى دیگههر از را،
کهه  .مضامین سایر روایات اس مى است کتب روایى و،هود دارد  روایات متعددی در مجموعه 

  .با محتوای این روایت ناسازگار هستند
 روایات معارض  .2-3-1

که بیشهترین خیهر  تىیروا د یقاد اس مى  و روایات در اخبار معارض با این حدیث و،ود دارد 
  :فرماینددر این زمینه مى ۷ا  صادزام .را برای زنان دانسته است

 
َّ
ُر اْلَّ ْک أ اء ِر ِِف یْ ثَّ   1؛الن ِ َّ

 .بیشترین خیر در زنان است
کههه در منههابع معتبههر و  ههدیمى کتههاب مههن الیحضههر، الفقیههه و م ،تههرایههن حههدیث از آنجههایى  ثههل 

 ا َشهّرٌ »بیشهتر از حهدیث  ،ل شیعه نقهل شهد، اسهت، از نظهر سهندوسائ
َ
َههاکا اْلَمهْرأ زش و اعتبهار ار« ّلا

کام د  دارد  .در برابر این حدیث است و از نظر محتوایى 
گهرو، شهر و خیهر تقسهیم مهى  که زنهان را بهه دو  کنهد همچنین مضمون این حدیث با احادیثى 

 :نقل شد، است ۷از اما  على غرر برای مثال در ونیش معارض است
اِء وَّ  ارَّ الن ِ َّ رَّ ِْ ُقوا  اق َّ ن َّ یَّ وُنوا ِمْن ِخ ُک فَّ  َ   2 ؛...اِر

 .برحذر باشیدها آن از زنان شر بپرهیزید و از خوبان
 آمد، است:  ۷اما  صادزهمچنین در حدیثى از 

ْیسَّ  و لَّ ََّ َّ وَّ اْلِفض َّ وا الوذ َّ ََّ ُر طَّ ْیسَّ خَّ لَّ ن َّ فَّ ُِتُ احِلَّ ا صَّ م َّ
َّ
ن َّ أ ِِتِ احِلَّ  ِلطَّ

ن َّ وَّ الَّ ِِتِ احِلَّ  ِلوَّ
ر  الَّ طَّ ِإ خَّ

َّ
ْرأ وْب ِلْل َّ ةَّ بَّ
ْیر   یَّ خَّ ا؛َِ ْیر  ِمْنَّ اُب خَّ رَّ ِب الت ُ ا بَّ ََّ رَّ طَّ اُب خَّ رَّ ْیسَّ الت ُ لَّ ن َّ فَّ ُِتُ احِلَّ ا اَّ م َّ

َّ
ِة وَّ أ ِ  وَّ اْلِفض َّ ََّ   3ِمنَّ الذ َّ

کههه  ،نههه زنههان خههوب و نههه زنههان بههد گههذاری نیسههتندو ابههل ارزشزنههان  امهها زنههان خههوب 
انهد! ر از ط  و نقر،تتوانى ارزش آنان را با ط  و نقر، بسنجىو زیرا آنان بسیار  یمتىنمى

که حتى با خاک نیش هم ارزش نیستند، بلکه خاک به مراتهب ارزشهمندتر از  اما زنان بد 
 .آنان است

                                                           
 .۲۴د، ۲۰ج، الشیع  لئوساو ۳۸۵د، ۳ج، م  ال یحضره الفقی . 1

 .۷۱۲د، غرر الحکم و درر الکلم. 2

 .۳۳د، ۲۰ج، الشیع لئوساو ۳۳۲د، ۵ج، کافیال. 3
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ک  شر نیستندبنابراین،  گرو، خیر و شر تقسیم مى وروایت، زنان  شوند و این بلکه زنان به دو 
 .مردان نیش صادز استدربار،  مسبله

 ر روایاتعالقه و محبت به زن د .2-3-2

کههه  و اولیههاا یهها از اخهه ز انبیههمههان یدوسههت داشههتن زنههان را نشههانه ا در دیههن اسهه   روایههاتى 
 آمد، است:  ۹ثى از رسول خدایدر حد .فراوان است ،دنراشممى

ْبُد إُک  ما اْزدادَّ اْلعَّ ًا ِللن  اِء؛میل َّ   1انًا إْزدادَّ ُحب 
 هههههاآن نههههان در  لههههوبمحبههههت ز ،مانشههههان افههههزود، شههههودیر ابهههههههههر  ههههدر بنههههدگان خههههدا 

 .ابدیفزونى مى
  :ایندفرممى ۹ر کرسول انیش  دیگری ث معروفیحددر 

نْ  الط  یُحب  َّ إَلَّ َّ ِمنَّ الد ُ : الن  اُء وَّ ُإ عَّ یا ثَّ ث  ْت ُقر َّ ُجِعلَّ  2؛الو َّ ِإ  ِِف  ینیْ ُ  وَّ
 و نهههور چشهههمانم وى خهههوش، بهههزنهههان :اى شهههما محبهههوب مهههن اسهههتیهههش از دنیهههسهههه چ

 .نماز است
  :فرمایندنیش در این زمینه مى ۷ادزاما  ص

  3اِء ُح  ُ الن  اِء؛یِمْن أْخ ِق اأْلْنبِ 
 .زنان است به امبران محبتیى از اخ ز بر،سته پیک

 فرمایند: ایشان در روایت دیگر مى
ِن  ُب ُک  ا؛ مَّ اِء ُحب  د َّ ِللن ِ َّ تَّ ْْ ًا ا ا ُحب  نَّ د َّ لَّ تَّ ْْ  4ا

کس بیشتر دوستدار ما )خاندان عصهم هها )همسهرش( ت و طههارت( باشهد، بهه زنهر 
 .دکننیش بیشتر دوستى مى

 فرمایند: نیش در این بار، مى ۷همچنین اما  على
ِإنَّ  یْ  فَّ ْوُفوَّ عَّ یَّ ا فَّ َّ ةَّ  َّ ْحبَّ ْحِ ِن الو ُ

َّ
اٍل وَّ أ ِ حَّ

ُکب  لَّ  ا عَّ ََّ اِر دَّ ٍة فَّ انَّ مَّ ْ رَّ ْت ِبقَّ ْی َّ ة  وَّ لَّ انَّ َْیَّ إَّ رَّ
َّ
ْرأ   5؛ُشکاِْلَّ

                                                           
 .۲۲۸د، ۱۰۰ج، بحار األنوارو ۱۹۲د، ۱ج، دعائم اإلسالم. 1

 .۱۴۱د، ۷۳ج، بحار األنوارو ۱۴۴د، ۲ج، الشیع لئوسا. 2

 .۲۳۶د، ۱۰۰ج، بحار األنوارو ۲۲د، ۲۰ج، الشیع لئوسا. 3

 .۲۸۷د، ۶۴ج، بحار األنوارو ۲۴د، ۲۰ج، الشیع لئوسا. 4

 .۸۰۰د، ۲۲ج، الوافیو ۳۹۲د، ۴ج، یحضره الفقی م  ال. 5
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گ کن و با او به نیکى  ل است و  هرمان نیست پسهمانا زن  همیشه با همسرت مدارا 
کن تا زندگى  .ت باصفا شوداهمنشینى 

 ارزش داشتن فرزند دختر در روایات .2-3-3
کیههدر برخههى روایههات اسهه م کههر  .د شههد، اسههتى بههر ارزش داشههتن فرزنههد دختههر تب  ۹پیههامبر ا

 : فرمایندمى
ناُت  ْلبَّ ْوالِدُکْم اَّ ْیُر اَّ  1؛خَّ

 .بهترین فرزندان شما دختران هستند
  :فرمایندنیش در این زمینه مى ۷اما  صادز

ْنا ُل عَّ
َّ
ُه ُیْ ْ ْع َّ ا وَّ الن ِ ْْ لَّ ناُت ُیثاُب عَّ ه  وَّ احْلَّ َّ ُنانَّ ِنْع َّ نات  وَّ اْلبَّ ناُت حَّ َّ ْلبَّ   2؛اَّ

دهنهد و از نهد، بهر حسهنات بههر، مهىادختران حسنات پروردگارند و پسران نعمهت حه 
  کنند.عمت بازپرسى مىن

گذشههت محتههوای ایههن حههدیث بههابنههابراین،  اهههل  هههای  ههرآن، روایههاتآمههوز، بههر اسههاا آنچههه 
 - زنان وارد شد، اسهتمدا و تمجید از  زمینه درکه  - ۷ما  علىا سایر روایاتبا و  :بیت

گفت مى ،و در نتیجه ستیسازگار ن  .درارزش استناد ندااز نظر محتوایى  این حدیثکه توان 

 نتیجه
که « کلها المرأ  شر»حدیث  از  البالغه  نهجدر  اولین بار سیدرضهىاز ،مله احادیثى است 
کرد، است ۷اما  على اسهتناد آن را بهه  کههایهن آمیش این روایت، ع و، بهرمحتوای مذمت .نقل 

کرد، است، زمینه ش هها و تفسهیرهای متفهاوتى نیهتبویهلساز اما  معصو  با تردیدی ،دی موا،ه 
بررسههى در منههابع حههدیثى شههیعه و سههنى حکایههت از و،ههود ارسههال در ایههن روایههت و  .شههد، اسههت

کهدا  از اسهناد عالمهان سهنى و شهیعى،  کههایهن ع و، بهر وسندی آن دارد ضعف نهایتا در ههیچ 
ر نشهد، کهبهر آن ذ ،باشهد ۷ایهن حهدیث از امها  علهى کههایهن  بل از سید رضى مبنهى بهر یسند
کرد،البالغ  نهجای از شارحان و مفسران ندی روایت، عد،فارغ از ضعف س .است اند ، ت ش 

کم بر ادبیات دینهى سهازگار تا با تببین هایى ویژ،، محتوای تحقیرآمیش این روایت را با فضای حا
                                                           

 .۹۱د، ۱۰۱ج، بحار األنوارو ۲۱۹د، مکارم األخالق. 1

 .۴۸۱د، ۳ج، الفقی الیحضره م  و ۶د، ۶ج، کافیال. 2
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برخهى مفههو  شهر را عرضهى و نسهبى دانسهته، برخهى نیهش مصهادی  آن را  ،به همین ،ههت .کنند
کرد، رد  ۷محتوای آن را ،على دانسته و صهدور آن را از امها  علهى ،یگرای داند و عد،محدود 

ههای گهشار، ع و، بر ضعف سندی، تعارض محتوای این حدیث باکه رسد به نظر مى .اندکرد،
گههشار، ،فههاخر  رآنههى ههها از برخههى از زنههان و نیههش هههای نههارر بههه امکههان الگههوگیری همههه انسههانماننههد 

سهایر بها نیهش  و :اههل بیهت مرد از یکسو و تعارض بها روایهاتمعرفى زن به عنوان  رین و مکمل 
مهانع  نقل شد، است، از سوی دیگر، ۷از اما  على زنانمدا و تمجید از  زمینه درکه  روایاتى

  .باشد ۷از انتساب این حدیث به اما  على

 کتابنامه
 قران کریم.

 تا.بى نا،بى ،،ابى )تورات(، کتاب مقدا -

  .۱۸۹۵، دار السلطنه :لندن دا(،)انجیل مق کتاب مقدا -
 .تابى، تبة القرآنکم :القاهر ، ىثعالبابومنصور ال  عبدالمل، اإلیجاز اإلعجاز و -

 .ز۱۴۰۳، چا  دو ، ىاء التراث العربیبیروت: دار إح مجلسى، ، محمد با ربحار األنوار -

بیهروت:  ،ىکالمهال ىالقرطبه یالنمهر یوسهف بهن عبهدا  ،المجهالس أنس المجالس وة بهج -
 .ز۱۴۰۲ دارالکتب العلمیه، چا  دو ،

کتابخانه مدرسه فقاهت، بىبى ،پرسش و پاسخ -  .تا،ا، 

، ، چها  اولهیتهب االسه مکدار ال، تههران: رازىیار  شهکهم ناصر، ۷پیام امام امیر المؤمنی  -
 ش.۱۳۸۶

 ش.۱۳۹۸یى،  م: نشر معارف، چا  سى و نهم، مهدی پیشوا ،تاریخ اسالم -

ویل دورانت، تر،مه: ،معى از متر،مهان، تههران: انتشهارات علمهى فرهنگهى،  ،تاریخ تمدن -
 .۱۳۷۸چا  ششم، 

تههب کدار ال :روتیههب ،یفورکمبههار ، أبههوالع  محمههدالترمههذی األحههوذی بشههرح جههامع ةتحفهه -
 .ز۱۴۱۰ ،ةیالعلم

کبهر احمهدی تصحیح: علهى ،اصفهانى على بن ابى حفص بن فقیه محمود ،الملوک تحفة - ا
 ش.۱۳۸۲دارانى، تهران: مرکش نشر میراث مکتوب، 

 ش.۱۳۷۱، ة، چا  دهمیتب اإلس مکدار ال ، تهران:رازىیار  شکم ناصر تفسیر نمون ، -

http://lib.eshia.ir/پرسش_و_پاسخ
http://wikinoor.ir/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AD%D9%81%D8%B5&action=edit&redlink=1
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، چها  تهابکة للیهالدار العرب،ا، بى، ىثعالبابو منصور ال  عبدالمل ،المحاضرة التمثیل و -
 .ز۱۴۰۱، دو 

گی نهى،  ،م و عربتمدن اسال - گوسهتاو لبهون فرانسهوی، تر،مهه: سهید محمهدتقى فخهر داعهى 
 ش.۱۳۱۸تهران: علمى، چا  سو ، 

، انتشهارات فرهنهگ سهبش، چهها  اولتههران: ن برو،هردى، یآ ها حسه ، جهامع أحادیهث الشهیع -
۱۳۸۶. 

 ش.۱۳۹۷سرایى، تهران: على منتظری، ، حسینالبالغ  هایی از نهجدرا -

 .ز۱۳۸۵، :تیون،  م: مؤسسة آل البینعمان بن محمد م ربى ابن ح ،دعائم اإلسالم -
 ىمؤسسهة اْعلمه،ها، بهى ،یابوالقاسم محمود بن عمر زمخشر، األخباراألبرار و نصوصربیع -

 .تا، بىللمطبوعات

ای على غفاری، سهازمان تبلی هات اسه مى، مرکهش تحقیقهات رایانهه ،زن در ادیان بزرگ جهان -
 .تا ائمیه اصفهان، بى

 ش.۱۳۷۰، چا  اول، مؤلفعباا تی ، تهران:  ،زن در آین  تاریخ -

 . ۱۹۹۴،ا، چا  اول، کمال مظهر احمد، تر،مه: ،وتیار، بى ،زن در طول تاریخ -

 -شههرکت انتشههارات علمههىتهههران: مهههدی مهریههشی،  ،شخصههیت و حقههوق زن در اسههالم -
 ش.۱۳۸۶فرهنگى، چا  دو ، 

دانشهگا،  تههران:  ن آ ها ،مهال خوانسهارى،ین حسهمحمهد به ،الحکهم و درر الکلهمشرح غرر -
 ش.۱۳۶۶، چا  چهار تهران: 

 ىة ا  المرعشهیهتبهة آکد،  هم: میهالحدىد بهن هبهة ا  ابهن أبهیهالحمعبهد ،البالغه  شرح نهج -
 .ز۱۴۰۴، ، چا  اولىالنجف

مى، ههای اسه اصهفهان: بنیهاد پهژوهش ،بحرانهى ثمیهبهن م ىعله بهن ثمیهم ،شرح نهج البالغ  -
 .تاای  ائمیه اصفهان، بىناشر دیجیتالى: مرکش تحقیقات رایانه

، ، چهها  اولثیثههى واسههطى،  ههم: دار الحههدیعلههى بههن محمههد ل ،عیههون الحکههم و المههواعظ -
 ش.۱۳۷۶

، ىتهاب اإلسه مکمهى آمهدى،  هم: دار الیمحمهد تم بهن عبدالواحد ،غرر الحکم و درر الکلم -
 .ز۱۴۱۰چا  دو ، 

 .دار المعرفة :روتی، بىالشافع ىعسق ن ىأحمد بن عل ،البخاریصحیح الباری شرحفتح -
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 .ز۱۴۰۷، ةیتب اإلس مکنى، تهران: دار الیلکعقوب یمحمد بن  ،الکافی -
علمى للمطبوعات،ا، محمد بن عشالدین حسین شیخ بهایى، بى ،الکشکول -  .تابى، مؤسسة ْا

 .تابى: دار المناهل، بیروتلثعالبى، اأبو منصور ، عبدالمل  الیرائف اللطائف و -

، تههران: ناصهر خسهرو، چها  سهو ، فضهل بهن حسهن طبرسهى ،القهرآنالبیان فی تفسهیرمجمع -
 ش.۱۳۷۲

ة تبهکم ور دا،ها، ، بهىىاْصهفهان راغهب ،البلغهاء الشهعراء ومحهاورات األدبهاء ومحاضرات -
 .تابى، اله ل

 ،:البیهتآل هنهورى،  هم: مؤسسه حسهین بهن محمهد تقهى ،المسائل الوسائل و مستنبط مستدرک -
 .ز۱۴۰۸، چا  اول

 ،کتابخانه مدرسه فقاهت، ىهین أبشیالدالفتح شهاب، أبوالمستطرف فی کل ف  مستیرف -
 .تابى

 .ز۱۴۰۹، دار الشهرا :عبدالشهرا حسینى، بیروت ،البالغ  و أسانیده مصادر نهج -

 ش.۱۳۷۰، چا  چهار ، ف الرضىیالشر م:  ، حسن بن فضل طبرسى،مکارم األخالق -

نتشهارات اسه مى، چها  دو ، ه،  هم: دفتهر ایهمحمهد بهن علهى ابهن بابو ،م  ال یحضره الفقی  -
 .ز۱۴۱۳

تبههه کمتهههران: ى، یهاشههمى خههو ب ا یههرزا حبیههم ،منهههاج البراعهه  فههی شههرح نهههج البالغهه  -
 .ز۱۴۰۰، چهار ه، چا  یاإلس م

للمطبوعهات،  ىمؤسسة اْعلمهبیروت: محمدحسین طباطبایى،  ،المیزان فی تفسیر القرآن -
 ش.۱۳۹۰ ،چا  دو 

 .ز۱۴۲۴، چا  اول، ةیتب العلمکدار البیروت:  ،اْلبى أبوسعد ،نثر الدر فی المحاضرات -

 ش.۱۳۶۳على  ائمى، تهران: شف ،  ،در اسالمنیام حیات خانواده  -

یان،  هم: دارىف الرضهین شهریمحمد بن حس ،البالغةنهج  - العرفهان، ، تر،مهه: حسهین انصهار
 ش.۱۳۸۸، چا  اول

تر،مهه: محمهد دشهتى،  هم: مشههور، چها   ،ىف الرضهین شهریمحمد بن حسه ،البالغةنهج  -
 ش.۱۳۷۹اول، 

 .ز۱۴۱۴، ، چا  اولى،  م: هجرتف الرضین شریمحمد بن حس ،البالغةنهج  -

، ۷طالهبابهىبهنمدرسهه االمها  علهى هم: ، مکهار  شهیرازى ناصر ،نهج البالغ  با ترجم  فارسی روان -
 ش.۱۳۸۴

https://lib.eshia.ir/الثعالبي،_أبو_منصور
http://lib.eshia.ir/أبو_سعد_الآبي
http://lib.eshia.ir/أبو_سعد_الآبي
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تههران: ، مهدى ،عفهرى محمد دیس: تر،مه، ىف الرضین شریمحمد بن حس ،البالغ  نهج -
 ش.۱۳۹۷ه نشر و تحقیقات ذکر، چا  هفتم، مؤسس

 .ش۱۳۸۲، چا  چهار اى دانش، یدنتهران: ند،، یپا ابو القاسم ،الفصاح نهج  -

تابخانههههه امهههها  ک :اصههههفهان اشههههانى،ک  یفهههه محمههههد محسههههن بههههن شهههها، مرتضههههى ،یالههههواف -
 .ز۱۴۰۶، چا  اول ،۷ن علىیالمؤمنریما

 .ز۱۴۰۹، ، چا  اول:تیمحمد بن حسن حرعاملى،  م: مؤسسة آل الب ،وسائل الشیعة -

، سههال حههدیث علههومسههید حسههن اسهه مى،  ،«دیث خصههال النسههاءاخهه ز ،نسههیت در حهه» -
 .سو  و چهار  شسیشدهم، 

نامه  علهوم پژوهشنسرین توکلى،  ،«،ایگا، و حقوز زن در هندوئیسم و  وانین ،دید هند» -
 ش.۱۳۸۹، اول ش، اجتماعی




