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ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

ا ّا
بررسى سندی و محتوایى حدیث « َ
المرأ ا ٌ
شر کلها»

2

از چههالشهههای ،ههدی فههراروی اندیشههمندان مسههلمان ،و،ههود احههادیثى در نکههوهش زنههان

اسههت کههه بههازپژوهى آنههها مههىتوانههد نقههش مههؤحری در تببههین ،ایگهها ،زن در اندیشههه اس ه

داشته باشد .روایتى که زن را شر معرفى مىکند ،از این ،مله است .این حهدیث در بهین
مصادر حدیثى و تاریخى ،اولین بار در نهج البالغ و با مفهومى مشابه در کتب متهبخر از

نهج البالغ آمهد ،اسهت .فهارغ از مباحهث سهندی ،ابهها در داللهت روایهت ،دیهدگا،ههای

متفههاوتى را در موا،ههه بهها ایههن روایههت شههکل داد ،اسههتو برخههى روایههت را ،علههى دانسههته و
د
برخى آن را مطلقا پذیرفتهاند .خار،یه بودن ضیه و عرضى بودن مفهو شهر ،نیهش بهرای در
امان ماندن از ابها روایت ،نقل شد ،است .بهه نظهر مهىرسهد ضهعف سهندی از یه

سهو و

عد سازگاری این حدیث با آموز،های هرآن و سهایر روایهات و نیهش تعهارض بها سهیر ،عملهى

معصومان :از سوی دیگر ،مانع از انتساب این حدیث به اما على ۷خواهد بود.
کلیدواژهها :زن ،شر ،حدیث ،نه الب غه ،اما على.۷

مقدمه

مسهبله زن ،از ،ملهه مسهائل مههورد تو،هه تهاریخنگهاران بههود ،اسهتو بهه طهوری کههه بها ر،هوع بههه

متون تاریخى ،مىتوان ،ایگا ،ا،تمهاعى زن در ههر دور ،تهاریخى را شهناخت .شهواهد تهاریخى

حاکى از آن است که در دور،ای از تاریخ و در میان ،وامع اولیه ،زن به علت توان فرزندآوری و
نگهداری از فرزندان ،نقش اصلى را در خانواد ،ایفا مىکرد .در این دور ،از تاریخ ،رابطهه مهرد بها
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فرزندانش بسیار ضعیف بود و دور از زن و فرزندانش زندگى مهىکهرد .فرزنهدان بهه ایهن علهت کهه

توسط مادر به دنیا آمد ،و توسط او نگههداری و بهزر مهىشهدند ،بهه زن تعله داشهتند .بهه ،هش
د
این دور ،کوتا ،از تاریخ ،زنان غالبا زیر سلطه و تحت رلم مردان رار داشتند.
1

در یونان و رو  ،زن در ردیف بندگان و کودکان رار داشتو به طهوری کهه در کهودکى ز یهر نظهر

پههدر ،در ،ههوانى مطیههع شههوهر و در دوران پیههری نیههش ز یههر نظههر پسههران خههویش بههود .همچنههین در
2

ضربالمثلهای یونان ،زن یکى از شرهای سهگانه ،هان محسوب مهىشهد .در تمهدن چهین
3

نیش زنان و دختران از ارزش ا،تماعى برخوردار نبودنهد .ارزش زن تنهها بهه فرزنهدآوری و تعهداد و
4

،نس فرزندانش بود و فرزندان دختر نیش از کودکى برای خدمت به شوهر پرورش مىیافتنهد .در
5

ایههران نیههش زن شههری نههاگزیر محسههوب شههد ،و بههر ،ههدایى اخه ز زنانههه و مردانههه تب کیههد مههىشههد.

6

وضعیت زن در سرزمین عربستان و در میان اعراب نیش بسیار نامطلوب بود و زنان عرب زندگى

پررنجى داشتندو به طوری که هر پدری ،مىتوانست دختر خود را پس از تولد زند ،به گور کنهد.

زن در میهان اعهراب پههیش از اسه ، ،ههشء دارایهى پههدر ،شهوهر و پسهر بههه شهمار مههىرفهت و ماننههد
7

دیگر اموال و حهروت شهوهر ،پهس از مهر وی بهه پسهر شهوهر از زنههای دیگهر منتقهل مهىشهد .زن
د
غالبهها خههاد مههرد بههود و انتظههار مههرد از او ایههن بههود کههه فرزنههدان بسههیاری ،مخصوصهها پسههر بیههاورد.
8

وریفه زن ،ش زاییدن و پرورش مردان ،نگجو نبود .مهرد عهرب ،زنهان متعهدد داشهت و ههر و هت

مىخواست ،مىتوانست یکى از آنها را از سر خود باز کرد ،و رها کند.

9

در ادیان غیرالهى معروف ،هان نیش زن از ارزش و ،ایگها ،مناسهب برخهوردار نبهود بهه طهوری

که نگا ،تحقیرآمیش بهه زن در میهان آداب و رسهو ایهن ادیهان دیهد ،مهىشهود .در دیهن بهرهمن پسهر

از ارزش و اهمیههت ز یههادی برخههوردار بههود و حتههى آداب مههذهبى بههرای ،لههوگیری از تولههد دختههر
بههه کههار بههرد ،مههىشههد .خههانواد ،هنههدو نیههش بههر اصههل پدرشههاهى بههود و مههرد بههر همسههر ،فرزنههدان
10

 .1تاریخ تمدن ،د  ۴۰و ۴۱و زن در طول تاریخ ،د .۱۶-۱۵
 .2تمدن اسالم و عرب ،د.۵۳۶

« .3شرهای سهگانه ،هانو زن ،طوفان و آتش است» د.۱۵۶
 .4تاریخ تمدن ،د.۵۷۱
 .5همان ،د.۵۷۳

« .6اخ ز ،نسیت در حدیث خصال النساء» ،د ،۷۶برداشت از تحف الملوک ،د. ۱۱۳
 .7تاریخ تمدن ،د.۱۸۴۹

 .8الکافی ،ج ،۶د۴۰۶و تاریخ اسالم ،د.۴۸
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 .9تاریخ تمدن ،د .۱۸۵۰-۱۸۴۹

 .10زن در ادیان بزرگ جهان ،د.۵۲

بههه شههمار مههىرفههت و دارای هههیچ اسههتق لى نبههود .بههه طههوری کههه در خردسههالى پیههرو پههدر ،در
،وانى پیرو شوهر و بعد از مر شوهر نیش تابع پسر بهود .بهودا نیهش بهر آن بهود کهه زنهان بایهد در ابتهدا
1

از پدرانشههان بعههد از آن از شههوهر و بعههد از آن از پسرانشههان فرمههانبرداری نماینههد .در دیههن بههودا
2

زنهههان عه ه و ،بهههر محهههدودیت و محرومیهههت در دانهههش ،در بسهههیاری از مهههوارد نیهههش ربهههانى آداب
زشهههت ،هههاهلى بودنهههد و حتهههى سهههوزاندن زنهههان بعهههد از مهههر شوهرانشهههان نیهههش مرسهههو بهههود.

3
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و بردگههانش سههلطه کامههل داش ههت .زن در ایههن ،امعههه مو،ههودی دوس ههت داشههتنى امهها پس ههت

رسهوخ عقایهد پدرسهاالرانه در ادیهان چینههى از ،ملهه کنفوسهیوا نیهش ،ایگها ،زن را در وضههعیت

نامناسهبى ههرار داد ،بههود .بهه گونهههای کههه اهمیهت و نقههش زنههان فقهط در محههدود ،کارهههای خانههه

و بچ هههداری خ ص ههه م ههىش ههد و زن ههان فق ههط ب هها زاد و ول ههد و پ ههرورش کودک ههان ،ایگ هها ،خ ههود را
در خههانواد ،ت بیههت مههىکردنههد .ایههدئولوژی کنفوسیوسههى ،بههه ماننههد آیههینهههای هنههدو و بههودا،
4

معتق ههد ب ههود زن ههان بای ههد در ابت ههدا از پدرانش ههان ،بع ههد از آن ،از ش ههوهر و بع ههد از آن ،از پسرانش ههان

فرمهانبرداری نماینهد .کنفوسههیوا اسهتواری و ههوا ،امعهه را بههر اطاعهت فرزنههدان از پهدر و مههادر
5

و همچنین اطاعت زن از شوهر مىدانست.

6

به نظر مىرسد نفوذ و غلبه نگا ،تحقیرآمیش به زن به گونهای بود که نهه تنهها رههور و گسهترش

ادیههان نتوانسههت ایههن دیههدگا ،را بههه صههورت کامههل ت ییههر دهههد ،بلکههه گهها ،ایههن عقایههد و تفکههرات

برتریطلبانه به ادیهان توحیهدی نیهش سهرایت کهرد ،اسهت .در داسهتان آفرینشهى کهه توسهط کتهب

مقدا ارائه مىشود ،زن ،کارگشار شیطان در گمرا ،کردن و اغوا نمودن آد معرفى مىشهود و بهه

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

حاکمیت او باشد.

8

،« .1ایگا ،و حقوز زن در هندوئیسم و وانین ،دید هند» ،د.۱۴۹
 .2زن در ادیان بزرگ جهان ،د.۱۱۲

 .3نیام حیات خانواده در اسالم ،د.۲۸
 .4زن در ادیان بزرگ جهان ،د.۱۰۵
 .5همان ،د.۱۱۲

 .6تاریخ تمدن ،د.۴۹۵

 .7تورات ،سفر تکوین ،باب  ،۳فقر ،۱۲-۱۱ ،د۳و انجیل ،رساله اول پولس ،باب  ،۱۱فقر ،۹-۷ ،د۲۷۷و نامه پهولس به
تیموتائوا ،باب ،۲فقر ،۱۴-۱۱ ،د.۳۳۶
 .8تورات ،سفرتکوین ،باب ،۲۴فقر۵۷ ،و ،۵۸د۲۲و انجیل ،نامه پولس به افسسیان ،باب ،۵فقر ،۲۳-۲۱ ،د.۳۱۳
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در منابع دینى اس  ،عه و ،بهر آیهات متعهددی کهه ارزشهى برابهر بها ارزش مهرد را بهرای زن بهه
1

تصویر مىکشد ،مجموعه عظیمى از روایهات نهارر بهه ارزشهمندی ذاتهى زنهان نیهش و،هود دارد .بهه

دلیههل گسههتردگى ایههن روایههات ،از ذکههر ایههن روایههات صههرف نظههر کههرد ،،فقههط بههه ایههن نکتههه اشههار،

مىکنیم که در ادبیات دینى اس  ،نه تنها زن مو،ودی ارزشهمند اسهت ،بلکهه تعامهل نیکهو بها
زنان ،م ک کرامت انسانى معرفى مىشود .پیامبر اکر  ۹مىفرمایند:
َّ َّ َّ ُ
َّ ُ َّ ُ
خ ْی ُرک ْم خ ْی ُرک ْم ِل ِن َّ ِائ ِه َّو أنا خ ْی ُرک ْم ِل ِن َّ ِائ؛

2

بهترین شما بهترین شما با زنانش است .و من بهترین شما با زنانم هستم.

ایشان در روایت دیگری مىفرمایند:

خیرکم ألَله ،و أنا ُ
خیرکم ُ
ُ
خیرکم ألَل .ما أ کرَ الن َّاء إال کر می ،و ال أَاهنن إال لئمی؛

3

بهترین شما بهترین شهما بها خهانواد ،اسهت و مهن بهتهرین شهما بها خهانواد ،هسهتم، .هش
کریمان زنان را تکریم نکنند و ،ش انسانهای پست زنان را تحقیر ننمایند.

در برابر این روایات ،در متون روایى اس  ،گاهى روایاتى دید ،مىشود که بهر خه ف فضهای

کلهى ادبیههات دینههى ماسههت .ایههن روایههات ،گهها ،بههه صههورت صههریح و گهها ،بههه صههورت ضههمنى و
4

 .1الف) مانند آیات دال بر یکسانى زن و مرد در هویت انسهانى :در ایهن دسهته از آیهات (سهور ،رو  ،آیهه ۲۱و سهور ،اعهراف ،آیهه
۱۸۹و سور ،نساء ،آیه  )۱اشتراک انسانها در «نفس واحد »،مورد تب کید رار گرفته است.

ب) آیات دال بر تساوی زن و مرد در برخورداری از استعدادها و امکانات :خداوند متعال امکانات تکوینى طبیعى مثهل
آسمان و زمین و تکوینى معنوی مثل ابشار شنیدن و دیدن و امکانات معنوی مثل برخورداری از روا الههى و درک معنهوی

را برای زنان و مردان به طور مساوی رار داد ،است .اشار ،به این حقیقت را مىتوان از آیاتى مانند (سهور، ،احیهه ،آیهه ۱۳و

سور ،نحل ،آیه ۷۸و سور ،عل  ،آیه ۵و سور ،شمس  ،آیه ۷و )۸برداشت نمود.

ج) آیات مبین هدف خلقت :اشتراک در هدف خلقت ،نکته دیگهری اسهت کهه بها اسهتناد بهه آیهات (سهور ،ذاریهات ،آیهه

:۵۶و سور ،مل  ،آیه  )۲عد مداخله ،نسیت در آن را مىتوان به وضوا فهمید.

،معبنهدی ایهن آیهات ،ایهن نتیجهه را در پهى دارد کهه مه ک ارزشهمندی در هرآن ،متو،هه بعهد انسهانى انسهانهها بهود ،و بها
التفات به این ،نبه ،شرافت و،ودی و گوهر انسانى مورد ستایش رار گرفته شد ،است.

 .2م الیحضر الفقی  ،ج ،۳د.۴۴۳
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 .3نهج الفصاح  ،د.۴۷۲
َ َ َ َّ
َ َ َّ
َ َّ َ ََ ا ْ َ ََ ا ْاا ََ ا ْ ا ا
هوش فبمها
هول نهوا ِ ص الحظ ِ
هاا! ِإن ِ
 .4اما علهى ۷در ایهن مهورد مهىفرماینهد« :مع ِ
هان نهوا ِ ص العق ِ
النسهاء نهوا ِ ص ِاإلیم ِ
اشهر الن َ ِ
َ
َ
َ
َ
ا
ْ
َّ
َ َا
َ
َ
َ
َ
ا
َ
َ
َ
ا
َ
ا
ان ْق َص ا
ا
َ
َ
َ
َ
الص َ ِ َو ِ ّ
َ
ْ
َ
ّ
الص َیا ِ ِفى أ ّیا ِ َح ْی ِض ِه ّن َو أما نقصان عقو ِل ِه ّن فشهاد ِاالمه َرأت ْی ِن کشههاد ِ ّالر اِ ،هل
ان ِإ َیما ِن ِه ّن فق اع اود اه ّن َع ِن
َ
َ
ْ
ْ
ا َ ََ
َ َ
َ اْ ا ا
ْ
اف ِم ْن َم َوار ِ ّ
الر َ،الو اى مرد  ،زنان از نظر ایمان ،بهر ،ا تصهادى
ور ِه ّن ف َم َو ِار یث اه ّن على اْن َص ِ
ال َو ِاح ِد َو أ ّما نق َصان احظ ِ
ِ
یث ِ
و موهبههت عقههل ،کاسههتىهههایى دارنههدّ ،امهها کاسههتى ایمههان آنههها ،بههه دلیههل آن اسههت کههه از نمههاز و روز ،در ّایهها عههادت بههاز
مىمانند ،گوا ،کاستى عقول آنان این است که شهادت دو نفر از آنان همچون شههادت یه مهرد اسهت و ّامها کاسهتى

بود ،و تبیهین آنهها ،چالشهى ،هدی را فهراروی اندیشهمندان مسهلمان هرار مهىدههد .برخهى از تحقیقهات
اخیری که در زمینه بررسهى سهندی و محتهوایى برخهى از روایهات مربهوط بهه زن انجها شهد ،اسهت ،بهرای

حهههل ایهههن چهههالش بهههود ،اسهههتو از آن ،ملهههه مهههىتهههوان بهههه مقالهههه «اخه ه ز و ،نسهههیت در حه ههدیث

خصههالالنسههاء» از سههید حسههن اسه مى ،مقالههه «اعتبههار و مفهههو سههنجى روایههات کاسههتى عقههل زنههان» از
محمود کریمیان ،مقاله «نگا ،فقه الحدیثى به روایات نهوا ص العقهول» از حیهدر عبهد الکهریم مسهجدی

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

د
1
داللتى صفتى را به زنان نسبت مىدهد کهه رهاهرا بها فضهای حها کم بهر ادبیهات دینهى ناسهازگار

و مقاله «بررسى متن شناختى روایت النساء عى و عور »،از زهر ،ر،بیان اشار ،نمود.

یکى دیگر از این روایات  -که به صورت صریح به مذمت زن مىپردازد  -روایت زیر است:
ْ َّ ُ َّ ُ ُ
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
اِل ْرأإ ْر کل َّ ا َّو ْ ُر َّما ِف َّْا أن ُه ال ُبد ِم ْ َّنا؛

2

همه چیش زن ّ
شر است و بدتر از آن اینکه از و،ودش چار،اى نیست.
بهر ،ا تصادى آنها دلیلش ایهن اسهت کهه سههم ارث آنهان ،نصهف سههم مهردان اسهت» (نههج البالغه  ،تر،مهه سهید

محمههد مهههدى ،عفههرى ،د  ۱۰۵و ۱۰۶و عیهههون الحکههم و المهههواعظ ،د .)۴۹۰پیههامبر اکههر  ۹نیههش در مهههذمت زن
َّ َ َ ا ْ َ ْ َ َ َ ا ّ ْ ْ
َ
ََ
َ ْ
َ َ
َ
الضهلع ال ام ْع َهو ّج ِإ ْن أ ْم َت اهه ک َس ْهرت اه َو ِإ ْن ت َرک َت اهه ْاس َهت ْم َت ْع َت ِب ِهه ْاص ِهب ْر َعل ْی َههاو َمثهل زن ،مثهل
مىفرمایندِ « :إنما مثل المهرأ ِ مثهل
ِ
ِ ِ
دند،ای ک است ،هرگا ،بخواهى آن را درست کنى خواهد شکست و اگر ترکش نمایى (کاری بهه کهار کجهى آن نداشهته
باشى) از آن بهر،مند خواهى شد .پس او را را تحمل کهن» (الکافی ،ج ،۵د۵۱۳و وسائل الشهیع  ،ج ،۲۰د .)۱۷۳امها
ْ ا َّ
ْ َا ْ
على ۷مىفرمایند« :ال َم ْرأ َعق َر ٌب احل َو الل ْس َبة؛ زن عقربى است که نیش زدن او شیرین اسهت» (نهج البالغه  ،تر،مهه

سید محمد مهدى ،عفرى ،د۴۷۹و بحار األنوار ،ج ،۱۰۰د.)۲۲۸
 .1پیامبر اکر  ۹مىفرمایندَ « :
طاع اهة ّ
سهاء ِن َ
دامهةو فرمهان زنهان بهردن پشهیمانى بهود» (بحهار األنهوار ،ج ،۳۰د .)۴۱۵امها
الن ِ
ِ
ا ْ َ
ا
على ۷نیش مىفرمایندَ « :ط َاعة ِّالن َس ِاء ِش َیمة ال َح ْمقىو فرمانبرى از زنان ،خل و خوى کمخهردان اسهت» (عیون الحکهم
َ ا ْ
و المواعظ ،د۳۱۷و غررالحکم و دررالکلم ،د .)۴۳۶همچنین مىفرمایندَ « :ط َاع اة ّ
الن َس ِاء غ َایة ال َج ْه ِلو فرمانبرداری
ِ
از زنان نهایت نادانى اسهت» (عیون الحکم و المهواعظ ،د۳۱۷و غهرر الحکهم و درر الکلهم ،د .)۴۰۸امها علهى۷

َ َ ْ
َّ َ َ ا َ َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
هاء ف ِهذ ّن َرأ َی اه ّهن ِإلهى اْف ِهن َو َع ْهش َم اه ّن ِإلهى ال َهو ْهنو بپرهیهش از مشهورت بها زنههاو زیهرا اندیشهه
النس ِ
مىفرماینهدِ « :إیها ک و مشهاو ر ِ

ایشان رو به ناتوانى و تصمیمشان رو به سسهتى اسهت» (الکافی ،ج ،۵د۳۳۸و نهج البالغ  ،تر،مهه سهید محمهد مههدى
َّ
َ َّ
َ
َ
ْ ْ
َّ ّ َ َ َ َ َ
یهة ،صها ِل َح ات اه ّن
الن
ساء ال ع ْهد ل اه ّن َوال َر ّ ِو یة َوال ْیب اعدن ِم َن االخ ِز الد ِن ِ
،عفرى ،د .)۴۰۵اما على ۷مىفرمایند« :ان ِ
َ
َ ّا ا َّ َ ٌ ّ ْ
َ
ا
َ َّ ا َّ َ ْ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ ْ
ٌ
هیه ّن ِم ْهن ْامهر ضهاع َو ِان ْاس َهت ْو َدع َت اه ّن ِم ْهن ْامهر ذاع،
طا ِل َحة َوطا ِلحتهن
فا،ر  ،اال ال َم ْع اص ِ
ومات فانهن مفقودات ،ان وکلت ال ِ
َ ْ ْ ا َّ ْ
َ َّ ا َّ ْ ْ َ َ َ َ د
هدا َع َلیه و زنهان نهه پیمهانى دارنهد و نهه ّ
ْ ْ
کال ام ْج َ ْ َ ْ َ ْ َ
تهدبر درامهور،
راز ،فهانهن الیهو له وغ
فکن ِمنهن
تاز واحفه نفسه ِبهاالح ِت ِ
ِ
آنها از اخ ز ناپسند بدور نیستند صالحان آنها ناشایست و طالحان آنها اهل فجور هستند .مگر زنان به دور از گنا،
که آنان اندکند .اگر تو کاری را به آنهها بسهااری تبهاهش مهىکننهد و چهون چیهشی نهشد آنهها بهه ودیعهت بگهذاری ،از بیهنش

ببرند ،تو از آنها بگذر و نفس خویش را از آنها دور کن که آنها امروز برای تو و فردا علیه تهو هسهتند» (مستدرک الوسهائل
و مستنبط المسائل ،ج ،۱۴د۲۵۱و جامع أحادیث الشیع  ،ج ،۲۵د.)۵۴۲

 .2نهج البالغ  ،تر،مه سید محمد مهدى ،عفرى ،د ،۵۱۰حکمت .۲۳۸
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تعارض باورمندی به این روایهت بها آنچهه در آیهات هرآن و،هود دارد کهه خلقهت زن و مهرد را از

نفس واحد ،و برای دستیابى به هدفى مشترک معرفى مىکند ،اولین مسبلهای است کهه ذههن

هر اندیشمند معتقدی را به خود مش ول خواهد کرد .نکته مهم دیگر ،تقابل ایهن بیهل روایهات
و ائمه معصهومین :اسهت .چگونهه مهىتهوان بهین ایهن بیهل

با سیر ،عملى پیامبر مکر اس

روایههات کههه زنههان را شههر مطل ه معرفههى مههىکنههد و عههالىتههرین رفتههاری کههه ایههن بزرگههواران بهها زنههان

داشتهاند، ،مع کرد؟ ما در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسى د ی اسناد این روایت ،تفسهیر و
تبویلى در خور برای این روایت طرا کنیم.

 .1بررسی سندی حدیث

این روایت را اولین بار سید رضى در نهج البالغ از اما على ۷نقل کهرد ،اسهت .عالمهان
1

اهل سنت و تشیع نیش عین این روایت یها روایهت را بها انهدک ت ییهری در الفهاش آن بیهان کهرد،انهد
که در ادامه به ذکر و بررسى سند آنها مىپردازیم.

 .1-1اسناد عالمان اهل سنت

این روایت ،با اندک تفاوتى با آنچه در نهج البالغ ذکر شهد ،،در برخهى از کتهب روایهى اههل

سههنت از ز بههان پیههامبر ا کههر  ۹و در برخههى نیههش از ز بههان امهها علههى ۷نقههل شههد ،اسههت .أبوسههعد

اْلبى در کتاب نثر الدر فی المحاضرات از زبان پیامبر اکر  ۹آورد ،است:
2

َّ َّ
ْ
َّ َّ ُ َّ َّ
لْن ،و ْر َّما ِف ِْ َّن أن ال ْاٌتغ َّناء َّع ْن ُه.
الن اء ْر ک
ِ

3

و ابوالقاسم الراغب اصفهانى نیش در کتاب محاضرات األدبهاء ایهن روایهت را از ز بهان پیهامبر
4

اکر  ۹با اندک ت ییری آورد ،است:

َّ
َّ َّ ُ َّ َّ
لْن ،و ْر َّما ِف ِْ َّن ِقلة ِاالٌتغناء َّعننک.
الن اء ْر ک
ِ

5

د
6
و زمخشههری نیههش در ربیههع األب هرار د یقهها عبههارات کتههاب محاض هرات األدبههاء را از ز بههان امهها
 .1محدث شیعى عرب زبان ،وفات ۴۰۶ز.
 .2فقیه سنى مذهب ایرانى ،وفات ۴۲۲ز.
 .3نثر الدر فیالمحاضرات ،ج ،۱د.۱۳۴

 .4ادیب و حکیم سنى مذهب ایرانى ،وفات ۵۰۲ز.
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 .5محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء ،ج ،۲د.۲۳۹
 .6مفسر سنى مذهب ایرانى ،وفات رن ۵۳۸ز.

کتابها باید گفت که همه آنها بعد از سیدرضى بود،اند و به دلیل تبخر زمانى از نهج البالغ
و از آنجایى که هیچ منبع دیگری ،بل از نهج البالغه  ،آن را ذکهر نکهرد ،،بهه نظهر مهىرسهد تنهها
منبع ،همان نهج البالغ باشد .همچنهین ههیچیه از ایهن روایهات مسهند نیسهت و بهه صهورت

مرسل نقل شد،اند.

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

على ۷روایت کرد ،است 1.ابنابىالحدید 2نیش در شرح نهج البالغ عبارت « ْال َم ْر َأ ا
َ َّ َ َّ
3
َ
ش ّار َما ِفی َها أن اه ال ابد ِم ْن َها» را از اما علهى ۷نقهل کهرد،اسهت .در بهار ،تهاریخ وفهات مؤلفهان ایهن
َ ا ّا
ش ٌّر کل َها َو

تعدادی از علمای اهل سنت نیش این ،مله را بها انهدک ت ییهری از ز بهان مهبمون عباسهى نقهل

کرد،اندو از ،مله ابنعبدالبر رطبى در کتاب بهجة المجالس مىنو یسد:
4

لْن ،و َّْر َّما فْ َّن قلة االٌتغناء َّع َّ
قال املْمان :الن َّ اء َّْر ُک َّ
نن.
ِ
ِ ِ ِ ِ

5

همچنین ابومنصور حعالبى در کتابهای اإلعجاز و اإلیجاز ،التمثیل المحاضره و اللطائف
7
و الیرائف ،پهس از نقهل کلمهاتى از ز بهان مهبمون عباسهى همهین عبهارت را مهىنو یسهد .ابهن أبهى
الحدید نیش در بخش دیگر از شرح نهج البالغ  ،عبارت کتاب بهجة المجالس را از زبان مبمون
8
عباسى آورد ،اسهت .کتهاب پرسش و پاسهخ بهر اسهاا ایهن مطالهب برداشهت کهرد ،اسهت کهه
6

ممکه هن اس ههت گو ین ههد ،ایه هن ،مل ههه مه هبمون عباسه هى ب ههود ،و چ ههون او نیه هش خ ههود را امیرالم ههؤمنین

مىخواند ،است ،سید رضى ک

و در نهج البالغ نقل کرد ،است.

9

او را با ک

امیرمؤمنان علىبنأبهىطالهب ۷اشهتبا ،گرفتهه

در ،واب این مطلب باید بگوییم که تاریخ وفات تما مؤلفانى که ایهن حهدیث را از مهبمون

عباسى نقل کرد،اند ،بعد از سید رضى است و بهه احتمهال ز یهاد ،بعهد از تهبلیف نههج البالغه
بود ،است .بنابراین ،و تى این کتابها بعهد از نهج البالغ تهبلیف شهد،انهد ،چنهین احتمهالى

هم رد خواهد شد.

 .1ربیع األبرار و نصوص األخبار ،ج ،۵د.۲۴۷
 .2فقیه سنى مذهب عرب ،وفات ۶۵۶ز.

 .3شرح نهج البالغة الب أبی الحدید ،ج ،۱۹د.۷۰
 .4فقیه و محدث سنى مذهب ایرانى ،وفات ۴۶۳ز.
 .5بهجة المجالس و أنس المجالس ،د.۴۵

 .6شاعر و ادیب عرب زبان سنى مذهب ،وفات ۴۲۹ز.

 .7اإلعجاز و اإلیجاز ،ج ،۱د۸۵و التمثیل و المحاضرة ،ج ،۱د۲۱۷و اللطائف و الیرائف ،د.۱۶۶
 .8شرح نهج البالغة الب أبی الحدید ،ج ،۱۸د.۲۰۰
 .9پرسش و پاسخ ،ج ،۱د.۱۸۲
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همچنین برخى از عالمان اهل سنت ،در برخى از منابع متهبخر بهر نهج البالغ  ،ایهن که

به حکما نسبت داد،اند .ابن حجر عسق نى در فتحالباری مىنو یسد:

را

1

و قد قال بعض احلمکاء :الن اء ْر کلْن و ْر ما فْن عدَ االٌتغناء عنن.

2

و مبارکفور ی نیش در تحفة األحوذی همین مطلب را نقل کرد ،است .ابهوالفتح اْبشهیهى
4

3

5

در کتاب المستطرف نیش مىنو یسد:

لْن ،و َّْر َّما فْ َّن قلة االٌتغناء َّع َّ
و قال حکمی :الن َّ اء َّْر ُک َّ
نن.
ِ
ِ ِ ِ ِ

6

تاریخ وفات این مؤلفان نیش بعد از سید رضى بود ،استو به طهوری کهه عسهق نى و أبشهیهى

حدود چهار رن و مبارکفور ی حدود نه رن بعد از سیدرضى مىزیستهاند.
 .2-1اسناد عالمان شیعه

ْ َ َ ا اّ
َ
در برخى کتابهای روایى عالمان شیعه نیش این روایت با عبهارت «ال َم ْهرأ ا ش ٌّهر کل َهها َو ش ّاهر َمها
َ َّ َ َّ
د
7
ِفی َها أن اه ال ابد ِم ْن َها» بیان شد ،است .لیثى واسطى در کتاب عیون الحکم این روایهت را د یقها

با همین عبارت بیان کرد ،استو اما بعد از آوردن آن ،صدور و نقهل ایهن حهدیث را از حضهرت

على ۷رد مىکند .وی بعد از ذکر این حدیث چنین آورد ،است:

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

8

همچنین طبرسى در کتاب مجمع البیان ،تمیمى آمدی در غهررالحکم و دررالکلهم،
9

 .1محدث سنى مذهب ،وفات ۸۵۲ز.

 .2فتح الباری شرح صحیح البخاری ،ج ،۹د.۱۳۸
 .3فقیه سنى مذهب ،وفات ۱۳۵۳ز .

 .4تحفة األحوذی بشرح جامع الترمذی ،ج ،۸د.۵۳
 .5ادیب مصری ،وفات ۸۵۰ز.

 .6المستطرف فی کل ف مستیرف ،ج ،۱د.۴۶۴
 .7محدث شیعى و ایرانى ،وفات رن ششم.
 .8عیون الحکم و المواعظ ،د.۵۶

 .9محدث شیعى و ایرانى ،وفات ۵۴۸ز.

 .10مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۲د.۷۱۲
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 .11محدث شیعى و ایرانى ،وفات ۵۵۰ز.
 .12غررالحکم و دررالکلم ،د.۱۰۳

10

11

12

2

1

دربار ،تاریخ وفات این مؤلفان نیش باید گفت کهه یه

یها چنهد هرن بعهد از سهید رضهى اسهت

و به دلیل تبخر زمانى این کتابها نسبت بهه نهج البالغه و از آنجهایى کهه ههیچ منبهع دیگهری

بههل از نههههج البالغهه آن را ذکههر نکههرد ،،بههه نظههر مههىرسههد تنههها منبههع ،همههان نههههج البالغههه

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

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

مجلسى در بحار األنوار این حدیث را با این عبارات از اما على ۷نقل کرد،اند.

شههیخ بهههایى ،از عالمههان شههیعى متههبخر ،در کتههاب کشههکول خههود ایههن حههدیث را بهها انههدک
3

تفاوتى از برخى از حکما نقل کرد ،است .وی آورد ،است:

قال بعض احلمکاء :املرأإ کلْا ْر و ْر ما فْا أنه ال بد منا.

4

چنان که گفته شد ،شیخ بهایى نیش از عالمان متبخر است که حدود پن
رضى به دنیا آمد ،و کتاب نهج البالغ سید رضى پن

شد ،است.

هرن بعهد از سهید

رن بل از کشکول شیخ بهایى تبلیف

از شارحان ،متر،مان و نظر یههپهردازان متهبخر شهیعى نیهش ،مثهل آیهة ا مکهار شهیرازی ،دکتهر
محمدمهدی ،عفری و استاد مهدی مهریشی در زمینه سند این روایت نظراتى را بیان کرد،انهد
که ابل تبمل و تو،ه است .آیة ا مکار شیرازی در کتهاب پیهام امهام امیرالمهؤمنی  ،۷ذیهل

این حدیث چنین بیان کرد ،است:

تنها کتابى که ،ش نهج البالغ برای این ک
که آن را با اندک تفاوتى ذکر کرد ،است.

حکیمانه آمد ،اسهت ،غررالحکم اسهت

5

ع و ،بر این ،مرحو طبرسى در مجمع البیان ،ذیل آیه  ۱۴سور ،آل عمران ،این حهدیث را بها

اضافهای نقل کرد ،است.

6

 .1محدث شیعى و ایرانى ،وفات ۱۱۱۰ز.
 .2بحار األنوار ،ج ،۱۰۰د.۲۵۲

 .3فقیه و محدث شیعى و ایرانى ،وفات ۹۵۳ز.
 .4الکشکول ،ج ،۱د.۲۳۷

 .5پیام امام امیر المؤمنی
 .6پیام امام امیر المؤمنی

 ،۷ج ،۱۳د۸۰۷و مصادر نه الب غه و أسانید ،،ج ،۴د.۱۸۸
 ،۷ج ،۱۳د۸۰۷و مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۲د.۷۱۲
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دکتههر محمدمه ههدی ،عف ههرى ،از متر،م ههان نههههج البالغههه  ،نیههش در ب ههار ،س ههند ای ههن روای ههت

معتقد است:

اگرچههه ای هن سههخن در غههرر آمههدی نی هش نقههل شههد ،اسههت ،امهها از آن،هها ک هه غههرر پههس از
نهج البالغ تهبلیف شهد ،اسهت و اخت فهى در روایهات آن دو نیسهت ،مهىتهوان گفهت

ک هه آمههدى ایههن عبههارت را از منبههع دیگههرى نگرفتههه ،بلکههه آن را از خههود نهههج البالغهه
گرفته است.

1

استاد مهدی مهریشی نیش دربار ،سند این حدیث آورد ،است:
این روایت مسند نیست و به صهورت مرسهل نقهل شهد ،اسهت .حتهى برخهى از کسهانى
که به دنبال یافتن منابع نهج البالغ بود،اند ،این ،مله را به غرر الحکم آمدی ار،اع
داد،انههد .در ایههن کتههاب نیههش احادیههث بههه صههورت مرسههل نقههل شههد ،و نویسههند ،آن نیههش
نشدی

به پنجا ،سال پس از سید رضى به دنیا آمد ،است.

2

بنههابراین ،بهها تو،ههه بههه بررسههى کتههابهههای عالمههان شههیعه و سههنى در زمینههه سههند ایههن روایههت

مىتوان گفت :چه احادیثى که اندک تفاوتى با این حدیث دارند و از پیامبر اکر  ،۹حضهرت
على۷یا مبمون عباسى و حکما نقل شد،انهد و چهه خهود ایهن روایهت

کهه از حضهرت علهى۷

نقل شد ،است ،سهندی بهل از نههج البالغه سهید رضهى مبنهى بهر ایهنکهه ایهن حهدیث از امها

على ۷است ،بر آن ذکر نشد ،است.
 .2بررسی محتوایی حدیث

در بررسههى محتههوایى ،ایههن حههدیث از چنههد ،هههت ابههل بررسههى اسههت کههه در ایههن بخههش بههه

تفکی

هر ی

مورد بررسى رار مىگیرد.

 .1-2بررسی حدیث از دیدگاه مترجمان و شارحان

دیدگا،های متفاوتى در خصود محتوای این روایهت از طهرف متر،مهان و شهارحان مطهرا
د
شههد ،اسههت کههه در اینجهها صههرفا بههه صههورت ا،مههالى ایههن نظههرات را ،بههدون هههیچ گونههه بررسههى و
تحلیل ،طرا مىکنیم.
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 .1نه الب غه ،تر،مه سید محمد مهدى ،عفرى ،د.۵۲۹
 .2شخصیت و حقوز زن در اس  ،د.۱۹۱

عد،ای از شارحان و متر،مان معاصر ،بها تب کیهد بهر غرابهت مفههومى ایهن روایهت بها مفهاهیم

ههرآن ،بههه ایههن نتیجههه رسههید،انههد کههه ایههن روایههت نمههىتوانههد از معصههو صههادر شههد ،باشههد .ایههن

اندیشمندان معتقدند که تو،ه ا،مالى به وضعیت زن در دو ران پیش از اس

و نفهوذ و غلبهه

فرهنگ مردساالر این احتمال را تقویت مىکند که این حدیث و احادیثى از این بیل ،نشبت
گرفته از نگرش مسلط مردان به زنهان در طهول تهاریخ بهود ،اسهتو نگرشهى کهه زنهان را مو،هوداتى

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

 .1-1-2دیدگاه اول .جعلی دانستن روایت
1

شر ،بىارزش و از ،هت هویت متفاوت و فروتر از مردان مىدانست .بنابراین ،بعید نیست کهه
عقاید و تفکرات تحقیرآمیش نسبت به زنان ،به متون روایى وارد شد ،و این متون را دستخوش

تحریف رار داد ،باشد.

دکتر محمدمهدی ،عفرى ،در تر،مه این حدیث چنین آورد ،استو
زن همهههههاش ب هههدی اس هههت و بههههدترین چیههههش دربههههار،اش ،آن اسههههت کههههه از داشههههتن او
چار،ای نیست.

ّ
ایشان در توضیح این روایت معتقدند که به علت مخالف بودن حکم کلى این عبارت ،بها

آموز،های رآن ،بعید به نظر مىرسد که اما على ۷این سخن را به همین شکل بر زبان آورد،

باشد .در حقیقت ،ایشان این روایت را به محتوای آیات رآن عرضه کرد ،و سهاس صهدور آن
2

را از اما رد مىکند.

آفای مهدی مهریشی نیش در توضیح این حدیث آورد ،است:
طب این حدیث ،تما احوال و صفات زن شر است .این عبارت از فرد عادی صهادر
نمىشودو چه برسد به این که آن را به اما على ۷نسهبت داد .بنهابراین ،یها بایهد آن را
تکذیب کرد یا معنای دیگری از آن استنباط کرد.

3

 .2-1-2دیدگاه دوم .اختصاص این روایت به گروهی خاص

آیة ا مکار شیرازی در تفسیر و توضیح این حدیث آورد ،است:
امهها علههى ۷در ای هن گفتههار حکیمانههه بههه مش هک ت مو،ههود در گروهههى از زنههان اشههار،
.1در بررسىهای به عمل آمد ،،معلو شد که هیچ کدا از متقدمین ،معتقد به این نظریه نبودند.
 .2نهج البالغ  ،تر،مه سید محمد مهدى ،عفرى ،د.۵۲۹
 .3شخصیت و حقوق زن در اسالم ،د.۱۹۱
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کرد،اند .بهدیهى اسهت ایهن اشهار ،بهه زنهان تربیهت نیافتهه ،بهىبنهد و بهار و فا هد ّ
تعههد و
ایمان است

اس

1

و گرنه روشن است که منظور اما  ۷در این ک

تمها زنهان نیسهتندو ز یهرا زنهان بر،سهته در

فراوان بود،اند که رآن کریم ،پیامبر ،۹اما على ۷و سایر ائمه :بهراى آنهها احتهرا

فراوان ایل بودند و در سخنانشان بارها از زنان پا ک و با ایمان مدا و تمجید کرد ،است.

2

انصاریان نیش در تر،مه این حدیث آورد ،است:

اما على ۷فرمودند :همه چیش زن ّ
شر است ،و بدتر از آن اینکه از و،ودش چار،اى نیست.

وی بعد از بیان حدیث ،در توضیح آن آورد ،است:

منظور از این عبارت زنانى هستند که ّ
تعهد ،وفا ،حیا و صفا ندارند.

3

از نظر انصاریان شر بودن زنهان اختصهاد بهه کهل آنهها نهدارد ،بلکهه بخهش خاصهى از
آنها را در بر مىگیرد.

آ ا ،مال خوانساری نیش در شرح نهج البالغ خود ،منظور از شر بودن همهه زنهان را اک هر آنهان

دانسته است .ایشان آورد ،است:

منظور از همه آنها ا ک ر آنهاست و اگر نه در خوبى بعضى زنان شکى و،ود ندارد.

4

استاد مهریشی ،در ادامه این مطلب آ ا ،مال خوانساری نیش آورد ،است:
ایههن تبویههل و تو،یههه ابههل بههول نیسههت و نمههىتههوان آن را بههه سههاحت شههامخ علههوی
نسبت داد.

5

 .3-1-2دیدگاه سوم .عرضی و نسبی دانستن مفهوم شر

ابن میثم بحرانى در شرح نهج البالغ خود ،در تر،مه حدیث آورد ،است:
تما حاالت زن بد است و بدتر از همه آنکه مرد را از آن گریشی نیست.

وی در شرا و تفسیر این حدیث نیش آورد ،است:
 .1پیام امام امیر المؤمنی  ،۷د.۷۹۱
 .2همان ،ج ،۱۳د.۸۰۹

 .3نه الب غه ،تر،مه انصاریان ،د.۳۵۰
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 .4شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ،ج ،۲د.۷۲
 .5شخصیت و حقوق زن در اسالم ،د.۱۹۱

روشههن اسههت و امهها از نظههر لههذت و کهها ،ههویى چههون باعههث غفلههت از خههدا و دوری از
بندگى او مهىگهردد .انگیهش،ههای بهدی ،خهود بهد هسهتندو هرچنهد عرضهى باشهند و چهون ههر
مردی ناگزیر از زن استو یعنى در طبیعت زندگانى دنیا ،ضرورت نیاز باعهث آن اسهت کهه
مرد زحمات زن و بدیهای آن را تحمل کند و از آن رو که سهبب همیشهه مههمتهر از مسهبب
است ،پس این نیاز مبر به و،ود زن از باالترین بدیهای زن است.

1

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

مقصود اما  ۷این است که تما حاالت زن برای مرد بد استو اما از نظهر هزینهه کهه

در وا ع ایشان ،شر بودن برای زن را صفت ذاتهى زن نمهىدانهد ،بلکهه از نظهر ایشهان شهر بهودن

صههفت عرضههى زن اسههتو یعنههى بههه ایههن دلیههل کههه زن باعههث ایجههاد هزینههه و مخههارج اسههت
و از طرفه ههى له ههب و ذهه ههن مه ههرد را مش ه ه ول که ههرد ،و از یه ههاد و طاعه ههت خه ههدا به ههاز مه ههىدارد ،شه ههر

محسوب مىشود.

آیهة ا حسهینعلهى منتظهری ،یکهى دیگههر از شهارحان نههج البالغه  ،در توضهیح ایهن روایههت

آورد ،است:

معنا کهردن ایهن که

حضهرت بهه ایهن سهادگى نیسهت و مقصهود حضهرت ،رهاهر ایهن

عبارت نیستو زیرا زن شر مح

نیست و اگهر در ،ههان خلقهت شهری و،هود داشهته

باشد ،نسبى است ،نه مطل  .توضیح ،این مطلب این است که از نظهر ف سهفه مها در
عالم و،ود شر نداریمو بهرای ایهنکهه ههر چهه هسهت ،و،هود اسهت و و،هود خیهر محه
است و شر ،ی

امر عدمى است .بنهابراین ،زن از بهاب ایهن کهه مو،هود اسهت و و،هود

دارد ،خیههر اسههت نههه شههر .پههس معنههای حضههرت از ایههن روایههت ایههن اسههت کههه زن ی ه
مو،ههود لطیفههى اسههت و مههورد تو،ههه همههه مردهاسههت .و تههى زنههان ایههن طههور مههورد تو،ههه
د
د
هستند ،طبعا سهبب شهر مهىشهوندو مهث مهردی کهه عاشه فه ن دختهر زیبها مهىشهود،
و تى به خواستگاری او مىرود و اولیای او به دالیلى بول نمىکنند ،ایهن امهر بهرای آن
مههرد انگیههش ،مههىشههود تهها شههرارت کنههد و آسههیبى بههه آن دختههر برسههاند .یهها بههرای مههرد دیگههر
انگیش ،مىشود تا دختر را برباید و از این بابت شری به و،ود آورد .در حقیقهت ،زنهان از
این ،هت که هستى دارنهد و هسهتى خیهر اسهت ،شهر نیسهتندو ولهى از ایهن ،ههت کهه
سبب به پا شدن شر مىشوند ،منشب شر مىشوند .بنابراین ،این مو،هود مهورد رغبهت و
 .1شرح نهج البالغ اب میثم بحرانی ،د.۱۲۹۱
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تو،ه مرد هست و همین هم زمینه ایجاد گرفتاری مىشود و بدترین چیشی که در این
منشب شر و،ود دارد ،این است که همه مردان ناچارند ازدواج کنند.

1

مرحو دشتى نیش با اندک تفاوتى ،در تر،مه و توضیح این حدیث آورد ،است:
زن و زندگى ،همهاش زحمت و دردسر است و زحمتبارتر اینکه چار،اى ،ش بودن بها
او نیست.

2

وی بهها انتقههاد از آنچههه مفسههرین ایههن روایههت در بحههث مفهههو شههر آورد،انههد ،در ادامههه ایههن

حدیث مىنویسد:

المرأ شر ّکلهاو را به ایهن صهورت تر،مهه کهرد،انهد کهه« :زن همههاش ّ
شهر اسهت» .در صهورتى
که در رآن کهریم و نهج البالغه  ،نظها هسهتى ،نظها أحسهن ّ
معرفهى شهد ،،و امها  ،۷خهود

عههدل الهههى را بههه ،هانیههان شناسههاند ،اسههت و مههىدانههیم کههه خههدا هههیچ شه ّهری نیافریههد ،و
ّ
شر نیستند .بنابراین ،آمهوز،ههای هرآنّ ،
پدید،هاى پروردگار ّ
سهنت مسهلمه ،فلسهفه ،که و
ّ
تضاد اسهت و در تر،مههههاى رهاهرى الفهاش
مبانى اعتقادى با راهر عبارات بیان شد ،در
و عبارات نیشّ ،
تضادها بر طرف نمىگردد .اگر پهس از ّبررسهىههاى الز بهه ایهن نتیجهه برسهیم
که واژّ ،
شر را به معناى بدی استعمال نکرد ،،بلکه در نظر داشهته بفهمانهد ازدواج و تشهکیل

ّ
مسئولیتها و مشک تى داردو یعنى همان ضربالمثل فارسهى کهه مهىگوینهد« :زن
زندگى
و ّ
بچههه دردسههرند و بههى دردسههر هههم نمههىتههوان زنههدگى کههرد» .آنگهها ،برداشههتهههاى منفههى و
اعتراضهاى بى،ا مطرا نخواهد شد.

3

 .۴-1-2دیدگاه چهارم :پذیرش مطلق این روایت

هاشمى خویى در شرح نهج البالغ خود آورد ،است:
برای مرد موا،هه و ارتباط با مسائل دنیهوی و،هود دارد کهه زنهدگى او بها مهوارد مختلهف
آن ارتباط و تماا پیدا مىکنهد .سهختتهرین ایهن ارتباطهات در انهواع مراحهل زنهدگى،
ارتباط او با زن است .و حضرت آ گا ،کرد ،است که این ارتباط برای مرد از هر ،ههت
شهر اسهتو بهه طهوری کهه اگهر فتنههگهر باشهد ،عقلهش را از او مهىگیهردو اگهر زشهت باشههد،

 .1دراهایی از نهج البالغ  ،د.۶۱۹-۶۱۸
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 .2نهج البالغ  ،تر،مه دشتى ،د.۶۸۰
 .3همان ،د.۱۹-۱۸

باشههد ،او را بههه گنهها ،و رسههوایى مههىکشههاند و اگههر دشههمن باشههد ،بهها بهتههان و دروغ او را
شکست مىدهد.

1

وی در ادامه این مطلب مىآورد:
حت یکان ْر ْرورَا أهنا ال بد منا و ال میکن التخلص عنا؛
زن شری است که چار،ای از آن نیست و رهایى از آن ممکن نیست.

2

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

لبش را کدر مىکندو اگر زنش باشد ،نفقهاش او را بهه سهختى مهىانهدازدو اگهر نهامحر

بنابراین ،از نظر ایشان زن از هر ،هت برای مرد شر محسوب مىشود و چار،ای هم ،ش بودن

با او ندارد.

بر اساا نظراتى که دربار ،محتوای این حدیث بیان شد ،مهىتهوان گفهت کهه بهه غیهر از یه
د
دیدگا - ،که محتوای این حدیث را مطلقا پذیرفته اسهت  -سهایر دیهدگا،هها ،سهعى در تو،یهه و
تبیین روایت داشتهاندو به گونهای که با فضای حا کم بر ادبیات دینى سازگار باشد .بهه همهین

،هت ،یا مفهو شر را عرضى و نسهبى دانسهته و یها مصهادی آن را محهدود کهرد،انهد .برخهى نیهش
محتوای آن را ،على دانسته و صدور آن را از اما على ۷رد کرد،اند.

 .2-2از طریق عرضه بر محتوای قرآن

در ادبیات دینى اس  ،رآن به عنوان طعىترین نص مکتوب در میهان مسهلمانان ،مه ک

اصهلى بهرای فهههم صهحت و سهقم محتههوای روایهات اسههت .بنهابراین ،ههر روایتههى کهه کههوچکترین
تعارض مفهومى با رآن داشته باشد ،فا د حجیت است .در این بخش محتوای این روایت را

بر راین رآنى عرضه مىکنیم تا میشان همخوانى آن را با آیات رانى دریابیم.
 .1-2-2خلقت واحد زن و مرد

رآن کریم بر خ ف کتب مقدا آفرینش زن را از مرد نمىداند .رآن در آیهات  ۱سهور ،نسهاء

و  ۱۸۹سهور ،اعهراف آفهرینش زن و مهرد را از نفهس واحهد ،بیهان کهرد ،اسهت .در آیهه  ۱سهور ،نسههاء
َ
َ ُ
مىفرمایدَ ( :خل َقك ْم ِم ْن َن ْْ ٍس َو ِاح َدةٍ َو َخل َق ِم ْن َها َز ْو َج َهاو همان کسهى کهه همهه شهما را از یه انسهان
آفر یههدو و همسههر او را (نیههش) از ،ههنس او خلهه کههردو… ).و همچنههین در آیههه  ۱۸۹سههور ،اع ههراف
َ ُ
َ
مىفرمایدُ ( :ه َو ال ِاِ َخل َقك ْام ِم ْان َن ْْ ٍاس َو ِاح َادةٍ ...و او خهدایى اسهت کهه (همهه) شهما را از یه فهرد

 .1منهاج البراع فی شرح نهج البالغ  ،ج ،۲۱د .۳۰۸ -۳۰۷
 .2همان ،د.۳۰۹
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،هنس یعنهى از ،هنس

آفرید )...هرآن در ایهن آیهات آفهرینش آد و حهوا را از نفهس واحهد ،و یه

بشر نه مىداند و آفرینش زن را از ،هنس مهذکر نمهىدانهد .بنهابراین ،بها تو،هه بهه ایهنکهه آفهرینش
1

،نس و از نفس واحد است چطور مىشود که زن مو،ود شر مهىشهود ولهى مهرد

مرد و زن از ی

از شر بودن بری مىگردد.

 .2-2-2مساوی بودن مقام و ارزش زن و مرد

رآن کریم زمانى کهه از مقها انسهان و حقیقهت انسهان سهخن مهىگو یهد او را صهاحب کرامهت

معرفى کرد ،و تفاوتى میان زن و مرد ایل نمىشود .هرآن در بهار ،اسهتعدادها و امکانهات مر بهوط
به زن و مرد نیش نگرش واحهدی دارد .هرآن اسهتعدادهای درونهى مثهل برخهورداری از روا الههى،

2

تسویه و تعدیل در خلقت ،داشتن فطرت الهى ،و،دان اخ هى ،در اههداف آفهرینش مثهل
4

3

5

عبودیت ،امتحان ،شناخت درت الهى در ارزشهای انسانى مثل ایمان ،عمهل صهالح،
7

6

8

9

دانش ،تقهوا ،حضهور ا،تمهاعى و نظهارت بهر اعمهال و رفتهار ،امعهه و برخهورداری از حیهاط
10

12

11

طیبه و پاداش الهى به ،نس زن و مرد نگا ،یکسانى داشته است.
13

 .3-2-2مکمل بودن زن و مرد برای یکدیگر

رآن کریم در برخى از آیات مردان و زنان را مکمل هم دانسته است که یکدیگر را از زشتى و

گنا ،باز مىدارند و اینکه باعث آرامش و آسهایش یکهدیگر هسهتند .هرآن در آیهه  ۱۸۷سهور ،بقهر،
َ ُ َ
َ
مىفرمایدُ ( :ه َن ِل َب ٌاس لك ْم َوأ ْن ُت ْم ِل َب ٌاس ل ُه َنو آنها لبهاا شهما هسهتندو و شهما لبهاا آنهها (ههر دو
 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۴د۱۳۵و تفسیرنمون  ،ج ،۳د ۲۳۵و ج ،۷د.۴۹
 .2سور ،حجر ،آیه ۲۹-۲۷و سور ،سجد ،،آیه .۹-۷
 .3سور ،انفطار ،آیه .۶۷
 .4سور ،رو  ،آیه .۳۰

 .5سور ،شمس ،آیه ۷و.۸
 .6سور ،ذاریات ،آیه .۵۶
 .7سور ،مل  ،آیه .۲

 .8سور ،ط ز ،آیه .۱۲
 .9سور ،نحل ،آیه .۹۷

 .10سور ،مجادله ،آیه ۱۱و سور ،زمر ،آیه .۹
 .11سور ،حجرات ،آیه .۱۳
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 .12سور ،توبه ،آیه .۷۱

 .13سور ،نحل ،آیه .۹۷

گرما و خطرات حف مىکند و از ،هتى عیوب او را مىپوشاند و از ،هت دیگر نیش ز ینتى براى

تههن آدمههى اسههت .تشههبیه زن و مههرد بههه لبههاا از ایههن ،هههت اسههت کههه زن و مههرد یکههدیگر را از
انحرافات حف مىکنند ،عیوب هم را مىپوشهانند و وسهیله آسهایش ،آرامهش و زینهت یکهدیگر

محسوب مىشود .این تعبیر نهایت ارتباط معنوى مرد و زن و نشدیکى آنهها را بهه یکهدیگر و نیهش

مساوات آنها را در این زمینهه کهام روشهن مهىسهازدو ز یهرا همهان تعبیهر کهه در بهار ،مهردان آمهد،،
بدون هیچ ت ییر و تفاوتى دربار ،زنان نیش هم آمد ،است.

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

زینت هم و سبب حف یکدیگر یهد)) در تفسهیر ایهن آیهه آمهد ،اسهتو لبهاا انسهان را از سهرما و

1

همچنین رآن در آیه  ۲۱سور ،رو و  ۱۸۹سهور ،اعهراف زن و مهرد را مکمهل یکهدیگر دانسهته و

یکى از اهداف خلقت زن را آرامش و آسایش مرد و بیان کرد ،است .رآن در آیه  ۲۱رو در این
ُ َ
َ
َ ُ َ
َ َ َ ُ
بار ،مىفرمایدَ ( :و ِم ْن َآی ِاتهِ أ ْن َخل َق لك ْم ِم ْن أ ْن ُْ ِسك ْم أ ْز َو ًاجا ِلس ْسك ُنوا ِإل ْی َها...و و از نشانهههای او ایهنکهه

همسرانى از ،نس خود شما بهرای شهما آفر یهد ،تها در کنهار آنهها آرامهش یابیهد )...و در آیهه ۱۸۹
َ

ُ

َ ُ

َ

سور ،اعراف مىفرمایدُ ( :ه َو ال ِِ َخل َقك ْم ِم ْن َن ْْ ٍس َو ِاح َدةٍ َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َهاا ِل َ ْساك َن ِإل ْی َهااو او خهدایى

فههرد آفر یهدو و همسههرش را نیههش از ،هنس او ههرار داد ،تهها در کنههار او

اسهت کههه (همههه) شهما را از یه
بیاسههاید) .ههرآن در ایهن آیهات هههدف ازدواج را سهکونت و آرامههش ههرار داد ،اسههت و بهها تعبیهر پههر

معنى «لتسکنوا» مسهائل بسهیارى را بیهان کهرد ،اسهت .بهه راسهتى و،هود همسهران بهرای یکهدیگر

مایه آرامش زندگى و یکى از مواهب بزر الهى محسوب مىشود .ایهن آرامهش از ایهن،ها ناشهى
مىشود که این دو ،نس مکمل یکدیگر و مایه شکوفایى ،نشاط و پرورش یکدیگر مهىباشهندو
بطورى که هر ی

بدون دیگرى نا صند و طبیعى است که میان ی

چنین ،اذبه نیرومندى و،ود داشته باشد.

مو،ود و مکمهل و،هود او

2

 .۴-2-2توصیه قرآن به معاشرت نیکو با زنان

رآن کریم مردان را به معاشرت نیکو با زنان نیهش سهفارش مهىکنهد و در ایهن زمینهه مهىفرمایهد:
ْ
3
« َو َعاش ار ا
وه َّن ِبال َم ْع اروفو و با آنان ،بطور شایسته رفتار کنید».
ِ
4
رآن در این آیهه دسهتور معاشهرت شایسهته و رفتهار انسهانى مناسهب خهوشسهخنى بها زنهان و
 .1تفسیر نمون  ،ج ،۱د.۶۵۰
 .2همان ،ج ،۱۶د.۳۹۱
 .3سور ،نساء ،آیه .۱۹

 .4تفسیر نمون  ،ج ،۳د.۳۲۰
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اداء حقوز آنها را صادر مىکند .در تفاسیر مراد از معروف نیش ایهن اسهت کهه او را نشنهد ،سهخن
بد به او نگو ید ،با او گشاد،رو باشد و گفتهاند مقصود این است که هر طور او رفتار مىکند مهرد

هم همانطور رفتار کند .ع مه طباطبایى نیهش منظهور از معاشهرت معهروف را معاشهرتى مهىدانهد
1

که در بین مسلمانان معروف است.

2

 .۵-2-2وجود زنان الگو

در رآن کریم همچنین آیاتى و،ود دارد که با مفهو روایت مذکور همخوانى ندارد ،در ههیچ

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

آن مىرسد .رآن از این دو زن به عنوان الگو و اسو ،نیکو حتى براى مردان یاد کرد ،است .رآن
َ َ ً َ
َ ً ْ َ
ََ
ْ َ َ ْ
َ
در این زمینه مىفرمایدَ ( :وض َر َب الل ُه َمثلا ِلل ِِ َین َآم ُنوا ْام َرأة ِف ْر َل ْو َن ِإذ قالت َر ِب ْاب ِن ِلى ِل ْن َدک َب ْتا فِى ال َجناةِ

َ َ
َ َْ ْ َ
َ ْ َ
َ
َ
َ َ ْ
َ َ
الظ ِاال ِم َ
ین َو َم ْار َی َم ْابتات ِل ْم َار َان ال ِأای أ ْح َصاتت ف ْر َج َهاا ف َنَْ َناا ِفیاهِ ِم ْان
َون ِج ِنی ِم ْن ِف ْر َل ْو َن َو َل َم ِلهِ َون ِج ِنی ِمن القو ِم
ْ
ُ
َ
َ َ ْ َ
3
ُر َ
ات َر ِّب َها َوک ُت ِبهِ َوکفنَ ْت ِم َن ال َق ِاان ِت َینو و خداوند براى مؤمنان به همسر فرعهون مثهل
ِ
وحنا َو َصدقت ِبک ِل َم ِ

زد ،است در آن هنگا کهه گفهت پروردگهارا نهشد خهود بهراى مهن خانههاى در بهشهت بسهاز و مهرا از

فرعون و کار او نجات د ،و مرا از گرو ،ستمگران رهایى بخش و همچنین به مر یم دختر عمهران

که دامان خود را پا ک نگه داشت و ما از روا خهود در آن دمیهدیم او کلمهات پروردگهار خهو یش و
کتابهایش را تصدی کرد و از مطیعان (فرمان خدا) بود).
همچنین رآن کریم زنهان مهؤمن را در کنهار مهردان یهاد کهرد ،و بهرای آنهان پهاداش بهزر در نظهر

گرفته استو برای مثال مىفرماید:

َ َ
ً َ
ََ
ً
َ
َ َ َ ُ َ
ً
( َما ْان َل ِما َال َصا ِاالحا ِما ْان ذْا ٍار أ ْو أن اای َو ُها َاو ُما ْاؤ ِم ٌن فل ُن ْی ِی َنا ُاه َح َیاااة ًَ ِی َبااة َو ل َن ْجا ِای َین ُه ْم أ ْجا َار ُه ْم
َ
َ ُ َ ْ َ ُ َ 4
ِبُ ْح َس ِن َما ْانوا یعملون)و

هر کس کار شایستهاى انجا دهد ،خوا ،مرد باشد یها زن ،در حهالى کهه مهؤمن اسهت،
ّ
بههه طههور مسههلم او را حیههات پهها کیش،اى مههىبخشههیم و پههاداش آنههها را مطههاب بهتهههرین

اعمالى که انجا مىدادند ،خواهیم داد.
 .1مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۳د.۴۰
 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۴د.۲۵۵
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 .3سور ،تحریم ،آیه  ۱۱و .۱۲
 .4سور ،نحل ،آیه .۹۷

یکههى دیگههر از را،هههای بررسههى صههحت محتههوایى روایههت ،مطابقههت محتههوای آن ب ها محتههوا و

مضامین سایر روایات اس مى است .روایات متعددی در مجموعه کتب روایى و،هود دارد کهه
با محتوای این روایت ناسازگار هستند.

 .1-3-2روایات معارض

د
در اخبار و روایات اس مى د یقا روایتى معارض با این حدیث و،ود دارد که بیشهترین خیهر

را برای زنان دانسته است .اما

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

 .3-2از طریق نسبت سنجی با سایر روایات

صادز ۷در این زمینه مىفرمایند:

َّ ْ َّ ْ َّ
الن َّ اء؛
أ کث ُر ال ْی ِر ِِف ِ

1

بیشترین خیر در زنان است.

ایههن حههدیث از آنجههایى کههه در منههابع معتبههر و ههدیمىتههر ،مثههل کتههاب مههن الیحضههر ،الفقیههه و
ْ َ َ ا ّا
وسائل شیعه نقهل شهد ،اسهت ،از نظهر سهند ،بیشهتر از حهدیث «ال َم ْهرأ ا ش ٌّهر کل َهها» ارزش و اعتبهار
د
دارد و از نظر محتوایى کام در برابر این حدیث است.
همچنین مضمون این حدیث با احادیثى که زنهان را بهه دو گهرو ،شهر و خیهر تقسهیم مهىکنهد

نیش معارض استو برای مثال در غرر از اما على ۷نقل شد ،است:
َّ َّ ُ
ُ ُ
الن َّ ِاء َّو کونوا ِم ْن ِخ َّی ِارَ َّن...؛
فاققوا ِْ َّر َّار ِ

2

از زنان شر بپرهیزید و از خوبان آنها برحذر باشید.

همچنین در حدیثى از اما صادز ۷آمد ،است:

َّ
ْ َّ َّ ْ
َّ َّ
َّ
احل ِِت َّن َّأ َّما َّص ِ َّ
احل ِِت َّن َّو َّال ِل َّط ِ َّ
َّل ْی َّس ِل ْل َّ ْر َّأ ِإ َّخ َّطر َّال ِل َّو ِ َّ
احل ُ ُِت َّن فل ْی َّس خ َّط ُر ََّوا الوذ ََّ َّ َّو ال ِفضوة َّبوب
ِ
ِ
ُ ُ َّ ْ ْ َّ 3
َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ ُ َّ َّ َّ ْ َّ ُ َّ ُ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َِی خیر ِمن الذَ ِ و ال ِفض ِة و أما ا ِاحلِتن فلیس التراب خطرَا ب ِب التراب خیر ِمنا؛
زنههان ابههل ارزشگههذاری نیسههتندو نههه زنههان خههوب و نههه زنههان بههد ،امهها زنههان خههوب کههه
نمىتوانى ارزش آنان را با ط و نقر ،بسنجىو زیرا آنان بسیار یمتىتر از ط و نقر،انهد!
اما زنان بد که حتى با خاک نیش هم ارزش نیستند ،بلکه خاک به مراتهب ارزشهمندتر از
آنان است.

 .1م ال یحضره الفقی  ،ج ،۳د۳۸۵و وسائل الشیع  ،ج ،۲۰د.۲۴
 .2غرر الحکم و درر الکلم ،د.۷۱۲

 .3الکافی ،ج ،۵د۳۳۲و وسائلالشیع  ،ج ،۲۰د.۳۳
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بنابراین ،روایت ،زنان ک شر نیستندو بلکه زنان به دو گرو ،خیر و شر تقسیم مىشوند و این

مسبله دربار ،مردان نیش صادز است.

 .2-3-2عالقه و محبت به زن در روایات

در دیههن اس ه

روایههاتى کههه دوسههت داشههتن زنههان را نشههانه ایمههان ی ها از اخ ه ز انبی ها و اولیهها

مىشمارند ،فراوان است .در حدیثى از رسول خدا ۹آمد ،است:
ً ْ َّ ً
ُ َّ ْ َّ ْ
داد ُحبا ِللن ِاء؛
داد ال َّع ْب ُد إ میانا إز
کلما از

1

هههههر ههههدر بنههههدگان خههههدا بههههر ایمانشههههان افههههزود ،شههههود ،محبههههت زنههههان در لههههوب آنههههها
فزونى مىیابد.

در حدیث معروف دیگری نیش رسول ا کر

 ۹مىفرمایند:

ُ ْ َّ
َّ
َّ ُ ُ
ُحب َّ َّ َّ
إَل ِم َّن الدنیا ث ث :الن ُاء َّوالطی ُ َّو ُج ِعل ْت ق َّرإ َّع ْیین ِِف الو ِإ؛

2

سهههه چیهههش از دنیهههاى شهههما محبهههوب م ههن اسهههت :زنهههان ،بهههوى خهههوش و نهههور چشهههمانم
نماز است.

اما

صادز ۷نیش در این زمینه مىفرمایند:

ْ
ْ ْ
ِم ْن أخ ِق األ ن ِبی ِاء ُح ُ الن ِاء؛

3

یکى از اخ ز بر،سته پیامبران محبت به زنان است.

ایشان در روایت دیگر مىفرمایند:

ً ْ َّ
ْ َّ َّ
ُُ
کب َّم ِن اْ َّتد ل َّنا ُحبا اْ َّتد ِل ِلن َّ ِاء ُحبا؛

4

هر کس بیشتر دوستدار ما (خاندان عصهمت و طههارت) باشهد ،بهه زنهها (همسهرش)

نیش بیشتر دوستى مىکند.

همچنین اما على ۷نیش در این بار ،مىفرمایند:

َّ
َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ َّ َّ
َّ ُ
َّ َّ َّ
ُ َّ َّ َّ ُ ُ
اِل ْرأإ َّر ََّیانة َّو ل ْی َّ ْت ِبق ْ َّر َّمان ٍة ف َّد ِار ََّا َّعل ک ِب َّح ٍال َّو أ ْح ِ ِن الو ْح َّبة َّ ا ف َّی ْوف َّو َّع ْیشک؛
ف ِإن

 .1دعائم اإلسالم ،ج ،۱د۱۹۲و بحار األنوار ،ج ،۱۰۰د.۲۲۸
 .2وسائلالشیع  ،ج ،۲د۱۴۴و بحار األنوار ،ج ،۷۳د.۱۴۱

 .3وسائلالشیع  ،ج ،۲۰د۲۲و بحار األنوار ،ج ،۱۰۰د.۲۳۶
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 .4وسائلالشیع  ،ج ،۲۰د۲۴و بحار األنوار ،ج ،۶۴د.۲۸۷

 .5م الیحضره الفقی  ،ج ،۴د۳۹۲و الوافی ،ج ،۲۲د.۸۰۰

5

همنشینى کن تا زندگىات باصفا شود.
 .3-3-2ارزش داشتن فرزند دختر در روایات

در برخههى روایههات اسه مى بههر ارزش داشههتن فرزنههد دختههر تب کیهد شههد ،اسههت .پیههامبر ا کههر

مىفرمایند:

َّخ ْی ُر َّا ْوالد ُک ْم َّا ْل َّب ُ
نات؛
ِ

۹

1

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

همانا زن گل است و هرمان نیست پس همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیکى

بهترین فرزندان شما دختران هستند.

اما صادز ۷نیش در این زمینه مىفرمایند:

َّ ُ
َّ ْ َّ ُ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ ُ ُ ُ َّ َّ
َّا ْل َّب ُ
الن ْع َّ ُه ُی ْ ْل َّع ْنا؛
نات َّح َّ نات و البنان ِنع ه و احل نات ی
ثاب عل ْْا َّو ِ

2

دختران حسنات پروردگارند و پسران نعمهت حه انهد ،بهر حسهنات بههر ،مهىدهنهد و از
نعمت بازپرسى مىکنند.

بنههابراین ،بههر اسههاا آنچههه گذشههت محتههوای ایههن حههدیث بهها آمههوز،هههای ههرآن ،روایههات اهههل

بیت :و با سایر روایات اما على - ۷که در زمینه مدا و تمجید از زنان وارد شد ،اسهت -
سازگار نیست و در نتیجه ،مىتوان گفت که این حدیث از نظر محتوایى ارزش استناد ندارد.
نتیجه

حدیث «المرأ شر کلها» از ،مله احادیثى است که اولین بار سیدرضهى در نهج البالغه از

اما على ۷نقل کرد ،است .محتوای مذمتآمیش این روایت ،ع و ،بهر ایهنکهه اسهتناد آن را بهه
اما معصو با تردیدی ،دی موا،ه کرد ،است ،زمینهساز تبو یهلهها و تفسهیرهای متفهاوتى نیهش

شههد ،اسههت .بررسههى در منههابع حههدیثى شههیعه و سههنى حکایههت از و،ههود ارسههال در ایههن روایههت و
نهایتا ضعف سندی آن داردو ع و ،بهر ایهنکهه در ههیچ کهدا از اسهناد عالمهان سهنى و شهیعى،

سندی بل از سید رضى مبنهى بهر ایهنکهه ایهن حهدیث از امها علهى ۷باشهد ،بهر آن ذکهر نشهد،
است .فارغ از ضعف سندی روایت ،عد،ای از شارحان و مفسران نهج البالغ  ،ت ش کرد،اند

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

 .1مکارم األخالق ،د۲۱۹و بحار األنوار ،ج ،۱۰۱د.۹۱
 .2الکافی ،ج ،۶د۶و م الیحضره الفقی  ،ج ،۳د.۴۸۱
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کنند .به همین ،ههت ،برخهى مفههو شهر را عرضهى و نسهبى دانسهته ،برخهى نیهش مصهادی آن را

محدود کرد،اند و عد،ای دیگر ،محتوای آن را ،على دانسته و صهدور آن را از امها علهى ۷رد
کرد،اند .به نظر مىرسد که ع و ،بر ضعف سندی ،تعارض محتوای این حدیث با گهشار،ههای

فههاخر رآنههى ،ماننههد گههشار،هههای نههارر بههه امکههان الگههوگیری همههه انسههانههها از برخههى از زنههان و نیههش
معرفى زن به عنوان رین و مکمل مرد از یکسو و تعارض بها روایهات اههل بیهت :و نیهش بها سهایر

روایاتى که در زمینه مدا و تمجید از زنان از اما على ۷نقل شد ،است ،از سوی دیگر ،مهانع
از انتساب این حدیث به اما على ۷باشد.

کتابنامه

قران کریم.

 -کتاب مقدا (تورات) ،بى،ا ،بىنا ،بىتا.

 کتاب مقدا (انجیل مقدا) ،لندن :دار السلطنه. ۱۸۹۵ ، -اإلعجاز و اإلیجاز ،عبدالمل

ابومنصور الثعالبى ،القاهر  :مکتبة القرآن ،بىتا.

 -بحار األنوار ،محمد با ر مجلسى ،بیروت :دار إحیاء التراث العربى ،چا

دو ۱۴۰۳ ،ز.

 بهجة المجالس و أنس المجهالس ،یوسهف بهن عبهدا النمهری القرطبهى المهالکى ،بیهروت:دارالکتب العلمیه ،چا

دو ۱۴۰۲ ،ز.

 -پرسش و پاسخ ،بى،ا ،کتابخانه مدرسه فقاهت ،بىتا.

 پیام امام امیر المؤمنی  ،۷ناصر مکهار شهیرازى ،تههران :دار الکتهب االسه میه ،چها۱۳۸۶ش.

 -تاریخ اسالم ،مهدی پیشوایى ،م :نشر معارف ،چا

اول،

سى و نهم۱۳۹۸ ،ش.

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

ششم.۱۳۷۸ ،

 تحف هة األحههوذی بشههرح جههامع الترمههذی ،أبههوالع محمههد مبههارکفور ی ،بیهروت :دار الکتههبالعلمیة۱۴۱۰ ،ز.

 -تحفة الملوک ،على بن ابى حفص بن فقیه محمود اصفهانى ،تصحیح :علهىاکبهر احمهدی
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دارانى ،تهران :مرکش نشر میراث مکتوب۱۳۸۲ ،ش.

 -تفسیر نمون  ،ناصر مکار شیرازى ،تهران :دار الکتب اإلس میة ،چا

دهم۱۳۷۱ ،ش.

دو ۱۴۰۱ ،ز.

 تمدن اسالم و عرب ،گوسهتاو لبهون فرانسهوی ،تر،مهه :سهید محمهدتقى فخهر داعهى گی نهى،تهران :علمى ،چا

سو ۱۳۱۸ ،ش.

 -جهامع أحادیهث الشهیع  ،آ ها حسهین برو،هردى ،تههران :انتشهارات فرهنهگ سهبش ،چهها

اول،

.۱۳۸۶

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

 -التمثیل و المحاضرة ،عبدالمل

ابو منصور الثعالبى ،بى،ا ،الدار العربیهة للکتهاب ،چها

 -دراهایی از نهج البالغ  ،حسینعلى منتظری ،تهران :سرایى۱۳۹۷ ،ش.

 -دعائم اإلسالم ،نعمان بن محمد م ربى ابن حیون ،م :مؤسسة آل البیت۱۳۸۵ ،:ز.

 ربیعاألبرار و نصوصاألخبار ،ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری ،بهى،ها ،مؤسسهة اْعلمهىللمطبوعات ،بىتا.

 زن در ادیان بزرگ جهان ،على غفاری ،سهازمان تبلی هات اسه مى ،مرکهش تحقیقهات رایانههایائمیه اصفهان ،بىتا.

 -زن در آین تاریخ ،عباا تی  ،تهران :مؤلف ،چا

اول۱۳۷۰ ،ش.

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

اول. ۱۹۹۴ ،

 شخصههیت و حقههوق زن در اسههالم ،مهههدی مهریههشی ،تهههران :شههرکت انتشههارات علمههى-فرهنگى ،چا دو ۱۳۸۶ ،ش.
 شرح غررالحکهم و درر الکلهم ،محمهد بهن حسهین آ ها ،مهال خوانسهارى ،تههران :دانشهگا،تهران :چا

چهار ۱۳۶۶ ،ش.

 شرح نهج البالغه  ،عبهدالحمیهد بهن هبهة ا ابهن أبهىالحدیهد ،هم :مکتبهة آیهة ا المرعشهىالنجفى ،چا

اول۱۴۰۴ ،ز.

 شرح نهج البالغ  ،میهثم بهن علهى بهن میهثم بحرانهى ،اصهفهان :بنیهاد پهژوهشههای اسه مى،ناشر دیجیتالى :مرکش تحقیقات رایانهای ائمیه اصفهان ،بىتا.

 عیههون الحکههم و المههواعظ ،علههى بههن محمههد لیثههى واسههطى ،ههم :دار الحههدیث ،چهها۱۳۷۶ش.

اول،

 غرر الحکم و درر الکلم ،عبدالواحد بهن محمهد تمیمهى آمهدى ،هم :دار الکتهاب اإلسه مى،چا

دو ۱۴۱۰ ،ز.

 -فتحالباری شرح صحیحالبخاری ،أحمد بن على عسق

نى الشافعى ،بیروت :دار المعرفة.

113

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره چهارم

 -الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تهران :دار الکتب اإلس میة۱۴۰۷ ،ز.

 الکشکول ،محمد بن عشالدین حسین شیخ بهایى ،بى،ا ،مؤسسة اْعلمى للمطبوعات ،بىتا. -اللطائف و الیرائف ،عبدالمل

أبو منصور الثعالبى ،بیروت :دار المناهل ،بىتا.

 مجمعالبیان فی تفسهیرالقهرآن ،فضهل بهن حسهن طبرسهى ،تههران :ناصهر خسهرو ،چها۱۳۷۲ش.

سهو ،

 محاضراتاألدبهاء و محهاوراتالشهعراء و البلغهاء ،راغهب اْصهفهانى ،بهى،ها ،دار و مکتبهةاله ل ،بىتا.

 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حسهین بهن محمهد تقهى نهورى ،هم :مؤسسهه آلالبیهت،:چا

اول۱۴۰۸ ،ز.

 المستطرف فی کل ف مستیرف ،أبوالفتح شهابالدین أبشیهى ،کتابخانه مدرسه فقاهت،بىتا.

 -مصادر نهج البالغ و أسانیده ،عبدالشهرا حسینى ،بیروت :دار الشهرا۱۴۰۹ ،ز.

چهار ۱۳۷۰ ،ش.

 -مکارم األخالق ،حسن بن فضل طبرسى ،م :الشر یف الرضى ،چا

 م ال یحضره الفقی  ،محمهد بهن علهى ابهن بابو یهه ،هم :دفتهر انتشهارات اسه مى ،چها۱۴۱۳ز.

دو ،

 منهههاج البراع ه فههی شههرح نهههج البالغ ه  ،میهرزا حبیهب ا هاشههمى خههویى ،تهههران :مکتبهههاإلس میه ،چا

چهار ۱۴۰۰ ،ز.

 المیزان فی تفسیر القرآن ،محمدحسین طباطبایى ،بیروت :مؤسسة اْعلمهى للمطبوعهات،چا

دو ۱۳۹۰ ،ش.

 نثر الدر فی المحاضرات ،أبوسعد اْلبى ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چا -نیام حیات خانواده در اسالم ،على ائمى ،تهران :شف ۱۳۶۳ ،ش.

اول۱۴۲۴ ،ز.

 نهج البالغة ،محمد بن حسین شهر یف الرضهى ،تر،مهه :حسهین انصهاریان ،هم :دارالعرفهان،چا

اول۱۳۸۸ ،ش.

 نهج البالغة ،محمد بن حسهین شهر یف الرضهى ،تر،مهه :محمهد دشهتى ،هم :مشههور ،چهااول۱۳۷۹ ،ش.

 -نهج البالغة ،محمد بن حسین شر یف الرضى ،م :هجرت ،چا
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اول۱۴۱۴ ،ز.

 نهج البالغ با ترجم فارسی روان ،ناصر مکهار شهیرازى ،هم :مدرسهه االمها علهىبهنابهىطالهب،۷۱۳۸۴ش.

مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر ،چا

هفتم۱۳۹۷ ،ش.

 نهج الفصاح  ،ابو القاسم پایند ،،تهران :دنیاى دانش ،چا الههههوافی ،محمهههد محسهههن بهههن شههها ،مرتضهههى فه هیامیرالمؤمنین على ،۷چا

اول۱۴۰۶ ،ز.

چهار ۱۳۸۲ ،ش.

کاشهههانى ،اصهههفهان :کتابخانهههه امههها

 -وسائل الشیعة ،محمد بن حسن حرعاملى ،م :مؤسسة آل البیت ،:چا

اول۱۴۰۹ ،ز.

ُ ُُ
بررسی سندی و محتوایی حدیث « َ
المرأة ٌ
شر کلها»

 -نهج البالغ  ،محمد بن حسین شر یف الرضى ،تر،مه :سید محمد مهدى ،عفهرى ،تههران:

 «اخه ز ،نسههیت در حهدیث خصههال النسههاء» ،سههید حسههن اسه مى ،علههوم حههدیث ،سههالسیشدهم ،ش سو و چهار .

 «،ایگا ،و حقوز زن در هندوئیسم و وانین ،دید هند» ،نسرین توکلى ،پژوهشنامه علهوماجتماعی ،ش اول۱۳۸۹ ،ش.
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