
 

 

  
  
  
  
  

  
  

  بررسی سندي و متنی حدیث
  »الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل«
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  **الدین زهرا شرف
  
  

  :چکیده
کننـد،   هـا مطـرح مـی    در کنار همۀ آیاتی که قدرت یکسان زنان و مردان را در رسیدن به کمال و فضیلت

هاي متفـاوت مردانـه و    در رسیدن به کمال یا وجود ارزشروایاتی وجود دارند که از نقص استعدادي زنان 
یـافتن بـه    دینی، نزدیکی به خداوند و دسـت   ترین کمال در اندیشۀ از آنجا که مهم. کنند حکایت می  زنانه

ایمانی ناب، قرب الهی و رسیدن به رستگاري است، وجود متونی که توان زن را در رسـیدن بـه حقیقـت    
 یکی از احادیث در این موضوع، حـدیثی از پیـامبر اکـرم   . سیار مهم خواهدبوددانند، ب ایمان ناقص می

الناجی من « :و بعضی دیگر از منابع معتبر شیعی بدین مضمون آمده است من الیحضر، کافیاست که در 
تـر از   براساس این روایت، زنان از نظر دستیابی به سـعادت نـاتوان   .»الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل

این مقاله با تحلیلی سندي و متنی به ارزیابی این روایت پرداخته و اوالً نشـان داده   .اند ردان معرفی شدهم
سپس متن حدیث نقد و تحلیـل شـده و بـا    . یک از طرق این حدیث، خالی از ضعف نیست است که هیچ

ور تلقی شده فرض صدور حدیث از سرچشمۀ علم نبوي، این روایت از نوع قضیه خارجیه خاص زمان صد
  .است که قابلیت تعمیم به عموم مردان و زنان را ندارد

  .، بررسی حدیث، رستگاري زنان و مردان»...الناجی«حدیث  :ها کلیدواژه
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  طرح مسئله. 1
زن و مرد را در ) 1: نساء.(داند خلقت زن و مرد را یکسان واز یک اصل می قرآن کریم

زن و مـرد را در هـدف غـایی    ) 35: حـزاب ا.(دانـد  هاي الهی برابر می دریافت پاداش
از مردان ) 21: روم.(داند آفرینش یکسان و هر دو را مایۀ آرامش و مکمل وجود هم می

و در نقطۀ مقابل، اگر سخن از فرعون و ) 4 :ممتحنه(یاد شده است قرآنو زنان الگو در 
و این  )10: تحریم.(مردان سرکش دیگر هست، از زنان سرکش نیز نام برده شده است

  .بدین معناست که راه صالح و فساد براي هر دو باز است
هاي انسانی بنـا   هاي اسالم بر اعتقاد به تساوي زن و مرد در خلقت و ارزش آموزه

و روحـی آن دو و   هـاي جسـمی    اما این قضیه منافاتی با پذیرفتن تفـاوت . شده است
  .ها ندارد گذاري براساس این تفاوت قانون

ها به  و روحی زن و مرد و نقش آن  هاي جسمی درنظرگرفتن تفاوتشارع مقدس با 
. انـد  شـمرده  170ها را تا  برخی شمار این فروق و تفاوت. وضع قوانین پرداخته است

  )24ـ16، ص1388مهریزي، (
داند و در این بـاره،   زنان را مانند مردان شایستۀ دستیابی به سعادت می قرآن کریم

از دیدگاه قرآنی، اسباب رسیدن به سعادت یعنی . ن قائل نیستتفاوتی میان مردان و زنا
، کسی بـر  قرآنطبق منطق . ایمان و عمل صالح دراختیار هر دو گروه نهاده شده است

با این وصف، روایاتی . دیگري، چه زن و چه مرد، برتري و فضیلت ندارد مگر به تقوا
ر اهل دوزخ را زنان تشکیل کند در زنان خیري نیست و بیشت در دست است که بیان می

  .دهند می
این نوع احادیث که به جایگاه زنان و کاستی عقل آنان اشاره دارد، در منابع حدیثی 

این گزارش در منابع معتبر . شیعه و اهل سنت با شمار قابل توجهی گزارش شده است
داللت . با سندهایی مرسل و ضعیف آمده است... و من الیحضر، کافیشیعی همچون 

ها را از نوع قضـایاي خـارجی و نـاظر بـه      برخی آن. روایات نیز با ابهام مواجه است
کاررفته در این دست  اشخاص خاص در دورة صدور دانسته برخی نیز از واژة عقل به

اند، برخی از این روایات  روایات، عقل نظري و ابزاري یا عقل تجربی را برداشت کرده
ان زن نسبت بـه مـرد در رسـیدن بـه درجـات عـالی       به نابرابري زن و مرد و نیز نقص
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گروهی براي اثبات دیدگاه نقصـان و کمبـود عقـل و    . سعادت ورستگاري اشاره دارد
ایمان زنان در دستیابی به سـعادت و رسـتگاري بـه ایـن روایـات اسـتناد و تمسـک        

  .اند جسته
مـن  ، کـافی است که در یکی از احادیث در این موضوع، حدیثی از پیامبر اکرم

النـاجی مـن الرجـال    «و دیگر منابع معتبر شیعی آمده است بدین مضمون که  الیحضر
براساس این روایت زنان از نظر دستیابی به سـعادت بـه   » قلیل و من النساء اقل و اقل

نشـان   قرآن کریماند، در حالی که تدبر در آیات  تر از مردان معرفی شده مراتب ناتوان
هاي انسانی و همۀ استعدادها و نیروهـایی کـه    مۀ ویژگیدهد زن انسانی است با ه می

در ارتباط با معیارهاي ارزشمندي زن و مرد، این روایت ظاهراً . الزمۀ انسان بودن است
به نابرابري زن و مرد و نیز نقصان زن نسبت بـه مـرد در رسـیدن بـه درجـات عـالی       

تـر از مـردان    ت ناتوانسعادت و رستگاري اشاره داردو زنان از نظر دستیابی به سعاد
  .اند معرفی شده

تـوان صـدور ایـن روایـت را پـذیرفت و آن را بـه        پرسش این است که آیـا مـی  
نسبت داد؟ بر فرض پذیرش صدور، مـدلول ایـن روایـت چیسـت؟ آیـا       معصوم

جایگاه زنان در برابر مردان در کسب معارف دینی و رسیدن به کمال متفاوت است یا 
  .ترند مسیر در برابر مردان ناقصزنان در پیمودن این 

  »الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل«بررسی روایت . 2
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن محمد بـن سـنان عـن    « - 

الناجى من الرجال : قال قال رسول اهللا عمرو بن مسلم عن الثمالى عن أبی جعفر
  )515ص  5ش، ج1367کلینی، (».لقلیل ومن النساء أقل وأق

  .یافتگان از زنان خیلی کمترند یافتگان از مردان کم و اندك و نجات یعنی نجات
  واژگان حدیث. 1ـ2

: النجـاة «: نویسـد  ابن منظور مـی . یعنی نجات یافت» خلص«الناجی ازنجی ینجو نجاه 
ــن منظــور، (»الخــالص مــن الشــیء ، 1، ج1375طریحــی / 343، ص15ق، ج1414اب

  )407ص
بیان جنس و الف و الم در الرجال و النساء، الف و الم جنس است؛ بنابراین، » من«
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یافتگان از جنس مـردان کـم و انـدك و     نجات: شود معناي این روایت بدین گونه می
  ».یافتگان از جنس زنان کمتر و کمترند نجات

  بررسی سند روایت. 2ـ2
طـی شـود و اعتبـار آن     معصومبراي اعتبارسنجی سندي باید مسیري متصل تا به 

، 5ش، ج1367کلینـی،  (اصـول کـافی  ایـن حـدیث درمنـابع شـیعی در     . سنجیده شود
وسـائل الشـیعه   ، )439، ص3ق، ج1413ابـن بابویـه،   (من الیحضره الفقیـه ، )514ص

) 809، ص22ق، ج1406فـیض کاشـانی،   (الـوافی ، )42، ص20ق، ج1414حرعاملی، (
  .آمده است) 528، ص25، جش1386بروجردي، (جامع احادیث شیعهو

گانـه،   ماننـد صـحاح شـش   یک از منابع حدیثی اهل سـنت   اما با این الفاظ در هیچ
یافت نشد، اما شبیه این مضمون در برخـی   دارمی سننمالک و  موطأابن حنبل،  مسند

از منابع اهل سنت، بدین شکل ذکر شده است که در آن تصریح شده بیشتر جهنمیـان  
بلغنـی أن  : البخاري فی صحیحه من حدیث عمران بن حصین قالروى «: زنان هستند

، 4ج، ق1401بخـاري،  (»...ورسول اهللا قال اطلعت فی النار فرأیت أکثر أهلهـا النسـاء   
، 1جتـا،   بیابن حنبل، / 88، ص8جتا،  ، بیصحیح مسلم عن ابن عباس: ك.، نیز ر8ص
 )234ص

اکثر اهل الجنۀ البله، انّ اقـلَّ   انّ :454. د(از محمد بن سالمه قضاعی مسند الشهاب
 )111 ـ110، ص2م، ج1985، قضاعی(»ساکنی الجنۀ النساء

اطّلعت فی الجنّۀِ فَرأَیت «: گزارش کرده استتأویل مختلف الحدیث ابن قتیبه در 
النار اکثر اهلها النساء اکثرَ اهلها البله و اطّلعت در منابع شیعی، )256، صتا بی(»فوجدت

اطّلعـت  : انّه قال و فی الحدیث عنه«: جمهور احسایی آورده است بن ابیهمچنین ا
ابن ابی (».فی الجنۀ فرأیت اکثر اَهلها البله واطّلعت علی النار فوجدت اکثر اهلها النساء

  )120ـ119، ص1ق، ج1405جمهور، 
دهـد، زیـرا در سـند     ، طریق آن را ضعیف نشـان مـی  کافیبررسی سند روایت در 

حمد بن سنان و عمرو بن مسلم آمده است که ابن سنان را مشهور، تضـعیف  روایت م
براي او نیامده  و عمرو بن مسلم مهمل است و در کتب رجالی توثیق یا ذمی . اند کرده
  1.است
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ارزیـابی کـرده   » ضعیف علی المشهور«این سند را ، مرآة العقولدر  عالمه مجلسی
  )330، ص20جق، 1404.(است

سنان را به شدت ضعیف دانسته و گفته بر او اعتمادي نیست و محمد بن  نجاشی
شیخ طوسی و ) 888 ةشمار، 328ق، ص1416نجاشی، .(شود به منفرداتش توجهی نمی

همو، / 5394 ة، شمار324، صق1415طوسی، (.اند ابن غضائري نیز او را تضعیف کرده
 ةشمار، 92صق، 1422ابن غضائري، / 361، ص7ق، ج1407همو، / 219ق، ص1420
از علما، نظر به احتیاط و توقف نسبت  عالمه حلی هم پس از نقل کالم بزرگانِ) 130

علـى   الغالب«: نویسد ابن داود می) 394، ص1ج، ق1423حلی، .(به روایات وي داده است
ـ 249، ص3ش، ج1363بحرالعلـوم،  : ك.، نیـز ر   273ق، ص1392( ».حدیثـه الفسـاد    )277ـ

رجال، روایات وي را ضـعیف  دانشمندان بندي سخن  عنیز پس از جم اهللا خویی تآی
و دالیلی را که در توثیق وي گفته شده،  )160، ص17، جق1413خویی، (.اند دهکرتلقی 

  )163ـ160همان، ص.(داند مردود می
هایی  به صورت مرسل ذکر شده و در بقیه کتاب من ال یحضره الفقیه این حدیث در

با همین سند  من ال یحضره الفقیهو  کافیدو کتاب  که این روایت در آن آورده شده، از
و مجهول بـودن   من الیحضرآمده است؛ بنابراین، سند با عنایت به مرسل بودن آن در 
  .عمرو بن مسلم، و تضعیف محمد بن سنان ضعیف است

  و تحلیل متن بررسی. 3ـ2
د این شو پوشی کنیم، نخستین پرسشی که مطرح می اگر از ضعف سند این روایت چشم

تـوان ایـن    در حالی که روایت، مردان رستگار را نیز اندك شمرده است، آیا می: است
توانی سرشتی مردان در رسیدن به رستگاري معنا کرد؟ پس  مسئله را ضعف ذاتی و نا

معناي قصور یا تقصیر مردان و زنان در رسیدن بـه اسـباب سـعادت و     این روایت به 
یـک از دو صـنف را در     یا بایـد عوامـل قصـور هـر    در این میان، آ. تحصیل تقواست

  .جو کرد و فرهنگ، اجتماع، تربیت و ارادة شخصی فرد براي تهذیب و رستگاري جست
بنابراین، اگر موقعیت فرهنگی و اجتمـاعی همـواره بـراي ارتقـاي اخالقـی زنـان       

ي خـور یافتن به فضـایل تـالش در   ستنامساعد باشد و در نتیجه، زنان نتوانند براي د
شود؛ براي مثال، اگر والدین در یک خانواده به یکی  بکنند، شمار زنان رستگار کمتر می
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کار گیرنـد، آن   از دو فرزند خود بیشتر توجه کنند و بیشتر آداب تربیتی را دربارة او به
 .تر خواهد شد یافته فرزند رشد

توجه بـه   با عنایت به تدبیر حکیمانۀ الهی در خلقت سراسر خیر و برکت زن و با
جایگاه رفیع مادري در تداوم و تربیت نسل و مقام ممتـاز همسـري در تحکـیم نهـاد     

توان ادعاي ناتوانی زنان در رسیدن به رستگاري و قلـت ورود   مقدس خانواده، آیا می
آنان به بهشت را پذیرفت؟ چگونه کسانی که در تربیت و مراقبت از مردانی که بیشتر 

اسی و محوري دارند، اما خودشـان کمتـر بـه بهشـت راه     روند، نقش اس به بهشت می
  !یابند؟ می

ها و تأمین سـعادت بشـر در    هدف اساسی اندیشۀ دینی و ارسال انبیا تربیت انسان
پیـامبران الهـی بـراي ایـن هـدف      . تمام ابعاد وجودي و در همۀ مراحل زندگی است

در انجـام ایـن    انـد و  مقدس مبعوث شده و در این راه، نهایـت سـعی خـود را کـرده    
ها و عالیق فطري بشر به عنوان یـک اصـل مسـلم توجـه      مأموریت به نیازها، ویژگی

دستورات تربیتی اسالم و فرهنگ حیات بخـش اهـل    ،به همین جهت. فراوان داشتند
روش هدایت در . ها تدوین شده است دقیقاً در راستاي پرورش فطري انسان بیت
استدالل منطقی، موعظه و یادآوري اسـت کـه از   نیز عالوه بر آوردن حکمت و  قرآن

شـود کـه     تر در زنـان موجـب نمـی    آیا وجود عواطف قوي. پذیرد راه دل صورت می
ترین عوامل سعادت انسـان، متـذکر    پذیرش زن در این بخش بیشتر باشد، زیرا از مهم

پذیري نیز چون مقدمۀ ایـن عامـل اسـت، مهـم      که انعطاف است، همچنان بودن دائمی
  .شود لقی میت

باید توجه داشت که تعقل و عاطفه دو بال نیرومند تکامل انسان و تعـالی جامعـه   
گیرد که هر دو در تعادل، تعامل و ارتباط مؤثر با  است که این تکامل زمانی صورت می

اند، از یک طرف بـا مـدیریت    یکدیگر قرار گیرند و بسیاري از زنان به خوبی توانسته
ترین مسیر  طرف دیگر با بهره بردن از کارکردهاي عقالنی، کامل احساس و عاطفه و از

. ها و اختیارات الهی و انسـانی خـویش برگزیننـد    را براي وصول به اهداف، مسئولیت
از این زنان یاد کرده است از جمله از ملکۀ سبا و همسـر فرعـون کـه بـا      قرآن کریم

  . درایت و تعقل حق را برگزیدند
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اند و از شروح کتاب  مطلبی نیاورده کافیایت شارحان کتاب در بررسی متن این رو
، در شرح این حدیث با استناد به دو روضۀ المتقین، فقط در کتاب من ال یحضره الفقیه

، وجود زن صالحه بـه کـالغ اعصـم    روایت قوي و موثق کالصحیح از امام صادق
وجود چنین کالغی یعنی کالغی که یک پایش سفید است، تشبیه شده و از آنجایی که 

مجلسی اول، .(بسیار نادر است، در نتیجه وجود زن صالحه و مؤمنه نیز بسیار کم است
  )364، ص8ق، ج1406

ها و متون فلسفی بعضی از فالسفه  البته تعبیرهایی دربارة انسان نبودن زن در عبارت
 خـورد کـه بـا    مثل صدر المتألهین و شارح کتاب وي مالهادي سبزواري به چشم می

مبانی نظري و فلسفی آنان مثل حرکت کمالیه نفس انسانی براساس حکمت متعالیه که 
هایی از جمله اینکه زن در ردیف حیوان و یا  بردار نیست، مغایرت دارد عبارت جنسیت

  )136، ص7م، ج1981صدرالدین شیرازي، .(به منزلۀ حیوان شمرده شده است
یونانی نیز معتقـد بـود کـه زن     پیش از این دو فیلسوف، ارسطو فیلسوف معروف

وي پس از بیان این مطلب که زن بارور با مرد عقیم برابري . داراي خلقتی ناقص است
اي دارد و در مقابل،  هاي ویژه مرد به این دلیل مرد است که قابلیت«: گوید کند، می می

مـولر آکـین،   (».هـاي ویـژه محـروم اسـت     زن از آن روي زن است که از این قابلیـت 
  )121ش، ص1383

توجه به این نکته نیز ضروري است که مضمون این روایت و روایتی که از منـابع  
روى الْفُضَیلُ «: اهل سنت مطرح شد، با روایاتی دیگر در تعارض است از جمله اینکه

النَّارِ یوم الْقیامۀِ النِّساء قَالَ   ء یقُولُه النَّاس إِنَّ أَکْثَرَ أَهلِ قُلْت لَه شَی  عنْ أَبِی عبد اللَّه قَالَ
داحةٍ ورنْ درٍ می قَصا فنْیالد اءسنْ نرَةِ أَلْفاً می الْآخلُ فالرَّج جتَزَوی قَد و کأَنَّى ذَل ةو. «

  )467، ص3ق، ج1406مجلسى، (
ارزشمندي زنـان کـه    هاي مختلف در رابطه با جایگاه انسانی و با توجه به دیدگاه

  :توان سه نوع برداشت کرد هایی از آن ذکر شد، از این روایت می نمونه
یافتگی زنان خیلی  نجات ،تبع در مقام انسانی جنس مردان از جنس زنان برتر و به .1

  .کمتر از مردان است
با حفظ تساوي جنس زن ومرد در مقام انسانی، راهیـابی زنـان بـه سـعادت و      .2
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 .ندك استرستگاري بسیار ا

قصور یا تقصیر مردان و زنان در رسیدن به اسـباب سـعادت و تحصـیل تقـوا      .3
 .متفاوت است

 بررسی برداشت اول از روایت. 1ـ3ـ2

مخـالف   قـرآن در بررسی برداشت اول از روایت باید گفت این نگرش با روح آیات 
در  چند دسته از آیات وجود دارد که مؤیـد اشـتراك زن و مـرد    قرآن کریمدر . است

  .جایگاه انسانی است
هاي وصول به آن  دستۀ اول، آیاتی که راهیابی به سعادت و اشتراك زن و مرد و راه

  .کند را بیان می
: داند که داراي سه ویژگی مهـم اسـت   نگرش قرآنی زن را همچون مرد انسانی می

رشد و  پذیري و توان ارتقا و کمال، و زنان همانند مردان از امکانات اختیار، مسئولیت
  .مند هستند کامیابی بهره

ضٍ   « عـنْ ب مـ ضُکُمعأُنْثَى ب نْ ذَکَرٍ أَوم نْکُملٍ ماملَ عمع یعأَنِّی ال أُض مهبر ملَه ابتَجفَاس
یئَاتهِم  فَالَّذینَ هاجرُوا وأُخْرِجوا منْ دیارِهم وأُوذُوا فی سبِیلی وقَاتَلُوا وقُتلُوا ألکَفِّ سـ منْهرَنَّ ع

وا      نُ الثـَّ سـح هنْـدع ه ه واللـَّ  2»بِوألدخلَنَّهم جنَّات تَجرِي منْ تَحتها األَنْهار ثَواباً منْ عنْد اللـَّ

  )195: عمران آل(
»کلَئنٌ فَأُوؤْمم وهأُنثَى و ن ذَکَرٍ أَوم اتحالنَ الصن یعمل مونَ  مظْلَمالَ ینَّۀَ وخُلُونَ الْجدی
  )10: تحریم/ 35  :احزاب: نیز نک/ 124  :نساء(3»نَقیرًا

پـذیري در قبـال    دستۀ دوم، آیاتی که به اشتراك زن و مرد در تکلیف و مسـئولیت 
  .کند اعمال اشاره می

»یضِ و الجبالِ فَاَبو االر مواترَضنا االَمانَۀَ علی السإنّا ع   نهـا واَشْـفَقْنَ م لْنَها ومحنَ اَنْ ی
  )73ـ72: احزاب(4»حملَها االنسانُ انَّه کانَ ظلُوما جهوال

عقاب زن و مـرد را در اعمـال مشـابه بیـان      دستۀ سوم، آیاتی که یکسانی ثواب و
  .کند می

ولَئک یدخُلُونَ الْجنَّۀَ والَ یظْلَمونَ من یعمل منَ الصالحات من ذَکَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنٌ فَأُ«
  )124:  نساء(»نَقیرًا
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  .کند دستۀ چهارم، آیاتی که اشتراك آن دو در شناخت و فهم اصول دین را بیان می
 اعتقاد بـه خداونـد، روز قیامـت و    مراد آیاتی است که مردان وزنان را به ایمان و

  .شود ت عام است و شامل همه میکند و خطاب آیا نبوت پیامبران دعوت می
 5»ذَلکُم اللَّه ربکُم ال إِلَه إِالَّ هو خَالقُ کُلِّ شَیء فَاعبدوه وهو علَى کُـلِّ شَـیء وکیـلٌ   « - 

  )102  :انعام(
 - »و یهِمدنَ أَییم بهى نُورعسی نَاتؤْمالْمینَ ونؤْمتَرَى الْم موی مبِأَی نَّاتج موالْی شْرَاکُمهِم بان

یمظالْع زالْفَو وه کا ذَلیهینَ فدخَال ارا الْأَنْههتن تَحرِي م12: حدید(6»تَج(  
م و َمنْ أَمرًاأَنْ یکُونَ لَهما لْخیرَةُ منْ أَمرِه ورسولُه اللَّه قَضَى إِذَا ولَامؤْمنَۀٍ َلمؤْمنٍ وماکَان« - 

 )36: احزاب(7»یعصِ اللَّه و َرسولَه فَقَد ضَل ضَلَالًا مبِینًا
ه و  «: فرماید می) 18آیۀ (در اواخر سورة حشر قرآن کریم یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوااللـَّ

  8»بِما تَعملُونََلْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد و َاتَّقُوااللَّه إِنَّ اللَّه خَبِیرٌ 

  در برخی از آیات لفظ  شود، گرچه ، مشمول زنان و مردان، یعنی هر دو می این آیات
 ،»یا ایها االنسان«و » آمنوا  یا ایها الذین« تعبیرها همچون  گونه اشد، زیرا اینب  مذکر آمده

  . است  انسانی  نوع  به  خطاب. گیرد دربرمی  یکسان  و مرد را به  زن
  اشتراك زن و مرد در حیطۀ عقل عملی. 4ـ2

مرکز عبودیت انسان و سرمایۀ تحصـیل بهشـت از    عقل عملى به تعبیر امام صادق
ش، 1367کلینـی،  (».العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان«: خداى سبحان است

  )3، ح11ص ، 1ج
مقصود از عقل عملی آن نیرویی است که به وسیلۀ آن، انسان غرایز و امیال خود را 

گویند که جلوي طغیـان   عقل را به این دلیل عقل می. کند و تعدیل و کنترل می 9عقال
  .ندامیال و غرایز را گرفته و این زانوي سرکش جهل و شهوت را عقال ک

شود؛  تر می در این عقال کردن، هرچه انسان بهتر و بیشتر این غرایز را ببندد، کامل
ها؛ بنابراین، آنچه موجب تقرب  هاست نه تعطیل آن البته معناي بستن غرایز، تعدیل آن

یعنی عقلی است که با آن خداوند » عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان«: الی اهللا است
  .ان به بهشت برودپرستیده شود و انس

چیزي که به وسـیلۀ آن،  : عقل چیست؟ فرمودند: پرسید شخصی از امام صادق
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گفتم که پس آنچه معاویه : آن شخص گوید. خدا پرستش شود و بهشت به دست آید
آن نیرنگ است آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولی : داشت چه بود؟ فرمود

  )11ص ، 1همان، ج(.عقل نیست
اما این عقل مایۀ تقرب به خداست و هر انسانی کـه از ایـن عقـل بهـرة بیشـتري      

  .تري دارد تر بوده و در قیامت اجر و ثواب بیشتر و مرتبۀ عالی داشت، به خدا نزدیک
را  اي اسـت کـه کـنش و رفتـار آدمـی       عقل عملی همان قوه«: نویسد میملی جوادي آ

عقل در اسـالم معیـار کمـال    «: فرماید همچنین می) 53، ص1ش، ج1386(».کند کنترل می
تـر و نـزد خـدا     تر است، بـه کمـال انسـانی نزدیـک     انسانی است، یعنی هر کس که عاقل

تـر و از مقـام قـرب     بهـره  انسانی کم تر است و هر که از عقل دورتر است، از کمال مقرب
اي رخ  امـا گـاهی در اثـر اشـتراك لفظـی کـه وجـود دارد، مغالطـه        . تر است الهی محروم

شود که چون معیار تفاوت و معیـار کمـال انسـانی عقـل      چنین استدالل می دهد و این می
. ترنـد  ها به خدا نزدیک است و این عقل در مرد بیشتر از زن است، پس مردها بیش از زن

در صورتی که این استدالل تمام نیست، بلکه مغالطه است که بـر اثـر اشـتراك لفظـی رخ     
به عبارت دیگر، آن عقلی که در آن زن و مرد اختالف و تفـاوت دارنـد، غیـر از    . دهد می

  )373و  270ش، ص1384همو، (».عقلی است که مایۀ تقرب الی اهللا است
  قرآن ها در آیات  ها وبدي د اختیار، ادراك خوبیهاي اصلی عقل عملی مانن مؤلفه .1ـ4ـ2
  )3: انسان(»إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکراً و إِما کَفُوراً«

  )17: آل عمران(»الْصبِرینَ والْصدقینَ والْقَنتینَ والْمنْفقین َوالْمستَغْفرِینَ بِالْأَسحارِ«
ادقینَ و     الْمسلمینَ و ا« الصـ و تـاتالْقان ینَ وتالْقـان و نـاتؤْمالْم ینَ ونؤْمالْم و ماتلسلْم

   و قاتد تَصـالْم ینَ وقد تَصـالْم و عاتالْخاش ینَ وعالْخاش و ابِراتالص ابِرِینَوالص و قاتادالص
نَ فُرُوجهم و الْحافظات و الذّاکرِینَ اللّه کثیراً و الذّاکرات أَعد الصائمینَ و الصائمات و الْحافظی

 )35: احزاب(10»اللّه لَهم مغْفرَةً و أَجراً عظیماً

هاي تحقق عقل عملی بـراي زنـان و مـردان بـه      ها و شاخص در این آیات، مؤلفه
  .ی مطرح شده استگرای صورت برابر و به دور از شائبۀ هر گونه جنسیت

  مداري باوري با عقل تالزم دین. 2ـ4ـ2
انسان » انما یدرك الخیر کله بالعقل و ال دین لمن ال عقل له«: فرماید می پیامبر اکرم
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هر کس خرد و عقل ندارد، دیـن  . یابد ها دست می به وسیلۀ خرد و عقل به همۀ نیکی
  )44ق، ص1404ابن شعبه حرانی، .(ندارد

هر کسی که خردمند باشـد،  » من کان عاقال کان له دین«: فرماید می امام صادق
  )11، ص1ش، ج1367کلینی، .(دیندار است

عقالنیت  ۀبرابر حق و پذیرش آن برترین درج فروتنی در: فرماید می امام کاظم
یا هشام ما بعـث اهللا  «: فرماید نیز در ضمن حدیثی دیگر می) 16، ص1همان، ج.(است

ی عباده اال لیعقلوا عن اهللا فاحسنهم استجابۀ احسنهم معرفۀ و اعلمهـم  انبیائه و رسله ال
  )16، ص1همان، ج(».بامراهللا احسنهم عقال

اي هشام، خداوند پیامبران و رسوالنش را مبعوث کـرد تـا مردمـان دیـن او را از     
فرستادگان خدا به مدد عقل فراگیرند؛ پس هرکس شناخت بهتري از دین داشته باشد و 

یش را بهتر به کار برده باشد، دعوت پیامبران را بهتر پاسخ داده است و هرکس عقل خو
  .تر است از دین خدا بهتر آگاه گشته باشد، از دیگران عاقل

سورة احزاب که خداونـد   35مثل آیۀ  قرآنبا درنظرگرفتن این روایات و آیاتی از 
سـانی را بـدون هـیچ    باوري زنان را پذیرفته و کسب همۀ صفات عالی ان ایمان و دین
باوري مردان قرار داده  پایۀ دین سان و همن و مرد یکسان دانسته و آن را همتفاوتی در ز

ـ قیاس نوع  توان گفت مجموع این آیات و روایات بیانگر یک برهان منطقی است، می
  :ـ است اول

  .هرکس دین دارد، عاقل است: کبراي قیاس
  .زن مؤمن دیندار است: صغراي قیاس

  .زن مؤمن عاقل است: جهنتی
  :اند دستۀ اول، آیاتی که به اشتراك در وصول به حیات طیبه اشاره کرده

»رَهأَج منَّهزِیلَنَجۀً وباةً طَییح نَّهیِینٌ فَلَنُحؤْمم وهأُنثَى و ن ذَکَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عنِ مسم بِأَح
  )97 :حلن(11»ما کَانُواْ یعملُونَ

این آیه به صراحت تساوي زن و مرد را در رسیدن به درجات ایمانی و عدم تفاوت 
مندي از نتایج ایمان و عـدم تـأثیر زن بـودن یـا مـرد بـودن در کسـب         آن دو در بهره

  .کند هاي عظیم اخروي را بیان می پاداش
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  دستۀ دوم، آیات مربوط به آفرینش زن و مرد از یک نفس
  :ها و همۀ انسانحضرت آدم 

ا   « مـنْهثَّ م بـا وهجوا زنْهخَلَقَ مةٍ وداحنْ نَفْسٍ وم ي خَلَقَکُمالَّذ کُمباتَّقُوا ر ا النَّاسیا أَیه
  )1: نساء(12»م رقیبارِجالًا کَثیرًا ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه کَانَ علَیکُ

ـ « محرةً ودونَکُم میلَ بعجا وهکُنُوا إِلَیا لِّتَساجوأَز کُمنْ أَنفُسأَنْ خَلَقَ لَکُم م هاتنْ آیمۀً إِنَّ و
  )21: روم(»فی ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یتَفَکَّرُونَ

هر   شود، یعنی نفس آدمی ی برداشت میاز این آیات، برابري زن و مرد در گوهر انسان
آنچه باشد، میان او و همسرش واحد اسـت؛ بنـابراین، اگـر اصـل انسـانیت بـه حقیقـت        

عالمـه  . آینـد  مندند و هردو انسان به شـمار مـی   روحانی باشد، زن و مرد هردو از آن بهره
یز شاهدي دیگـر بـر   را ن) 195: آل عمران(»بعضُکُم منْ بعضِ«هایی با مضمون  طباطبایی آیه

خداوند هـر انسـانی را از دو انسـان    «: فرماید داند و می یگانگی گوهر انسانی مرد و زن می
یکدیگر و به یـک نسـبت    هریک از مرد و زن با. ـ ایجاد کرده است ـ مذکر و مؤنث دیگر

ایشان دخالت و منشأ بـودن مـرد و زن   » .در ایجاد ماده و وجود فرزند خود دخیل هستند
هـاي اخالقـی و    گـذاري  پیدایش یک انسان را دلیلی بر یکسـانی مـرد و زن در ارزش  در 

هاي مزبور یگـانگی در انسـانیت    تر، آیه به عبارت روشن. اند دستگاه ثواب و عقاب شمرده
  )270ـ269، ص2تا، ج طباطبایی، بی(».اند دانسته را محور ترتب آثار و نتایج ویژة آدمی 

  از روایتبررسی برداشت دوم . 3ـ4ـ2
مـرد در   کند با حفظ تساوي جنس زن و اما دربارة برداشت دوم از روایت که بیان می

مقام انسانی، راهیابی زنان به سعادت و رستگاري بسیار اندك است، باید گفت منـابع  
مردان در  سنت جداگانه و مبسوط از ارزشمندي و تساوي زنان و و قرآندینی اعم از 

. اند مطلوب که همان تقرب به خدا و تقواست، سخن گفته و قابلیت رسیدن به مقصود
    :هایی مثل قابلیت
  ها از راه نفس بدي ها و شهود ازطریق دل و الهام شدن به خوبی کشف و. 1
  )8ـ7: شمس(»َتَقْواها و فُجورها فَأَلهَمها *وماسواها ونَفْسٍ«

راه دستیابی بـه نردبـان   . اند او نزدیکزنان و مردان هر کدام که بندة خدا باشند، به 
نه خدا ویـژة مـردان   . عرفان و آسمان معرفت براي زنان هم مانند مردان هموار است
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. شود است و نه معرفت گوهري است که از دست زن به دور است و به او عرضه نمی
  .معرفت، محبت، اطاعت، قرب: اند ترقیات معنوي تابع این فرمول

که چه کسی و چه مقدار در طلب معرفت و علم و حکمت گام کند  حال فرقی نمی
  :نهد، مهم آن است که هدایت را قدر بدانیم تا شامل این وعدة الهی شویم

در این وادي، . رسند هاي قرب به خدا می آنان که در راه ما جهاد کنند، به شاهراه«
کسـتگی اسـت و   ش و سرمایۀ مهم راه سلوك، قلب و دل. مرد و زن: بسیاري پا نهادند

  )197ش، ص1384جوادي آملی، .(دارتر از مردان هستند زنان سرمایه
و آثار مستقیم طهارت و تزکیۀ رفتار متمرکز » ادراك شهودي«گونه استدالل بر  این

توان ادراك  .ۀ حقایق، برترین مرتبۀ ادراك استطواس شهود به معناي ادراك بی. است
 هاي مؤمن از انسان. تقوا بستگی تام دارد قبه وشهودي انسان به طهارت عملی یعنی مرا

تواننـد   رسند که مـی  اي می ترك محرمات به درجه مسیر عمل صالح، انجام واجبات و
سـازي ذهـن،    گونه ادراك، دستگاه مفهوم حقایق را به طور عینی دریافت کنند، در این

حـال اگـر    .وساطتی ندارند دخالت و ،اصوالً جسمانیت هاي مغزي و عصبی و سیستم
شهود درکی انسانی باشد و زن و مرد در رسیدن به آن و انجام آن مساوي باشند، پس 

  )جا همان.(اند زن و مرد در انسانیت مشترك
  توان تزکیۀ روح از طریق عمل و رسیدن به حیات طیبه. 2
»ح نَّهیِینٌ فَلَنُحؤْمم وهأُنثَى و ن ذَکَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عنِ مسم بِأَحرَهأَج منَّهزِیلَنَجۀً وباةً طَیی

  )97: نحل(13»ما کَانُواْ یعملُونَ
» .بهترین علم، توحید و بهترین عبـادت، اسـتغفار اسـت   «: فرمودند رسول اکرم

گونه علوم نیز بین  واضح است که در دسترسی به این) 517، ص2ش، ج1367کلینی (
  .ندارد زن و مرد امتیازي وجود

 پذیري ظرفیت آموزش .3
  )4ـ1: الرحمن(»علَّمه الْبیانَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ* علَّم الْقُرْآنَ* الرَّحمنُ«

اسالم به علم و تحصیل آن بسیار اهمیت داده تا جایی که تحصیل علم را بر زن و 
  .مرد واجب کرده است

: »یضَۀٌ علَى کُـلِّ مسـلمٍ و مسـلمۀٍ   طَلَب الْعلْمِ فَرِ«: فرماید می اسالم پیامبر گرامی
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  ) 249، ص17ق، ج1408نوري، .(تحصیل علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است
است که بر زن و   و امامت و معاد از علومی علم خداشناسی، اثبات نبوت پیامبر

. باشـد  این نوع از علوم تقلیدبردار نیست، بلکه باید با دلیل و برهان. مرد واجب است
  )37و36، ص9ق، ج1414عالمه حلی، (

  .بنابراین تحصیل علم براي زنان همچون مردان الزم است 
          انتخاب پذیري و قدرت اراده و ظرفیت هدایت .4
 )3: انسان(»إِنَّاهدینَاه السبِیلَ إِما شَاکراً و إِما کَفُوراً«
معادشناســی و  هــاي عقلــی ماننــد خداشناســی، قــدرت عقالنــی، فهــم ارزش .5

  .پیامبرشناسی
همۀ آیاتی که انسان، اعم از زن و مرد را به خداپرستی و اعتقاد به نبوت و معـاد   

 .کند دعوت می

  .تساوي زن و مرد در رسیدن به سعادت اخروي .6
گرو توانایی او براي رسیدن به سعادت آن جهان  چنانچه ارزشمندي هر فرد را در

  :زن و مرد در این جهت حکایت دارند تساوي از قرآنهاي  بدانیم، آیه
  )106  :هود(»فَأَما الَّذینَ شَقُوا فَفی النَّارِ لَهم فیها زفیرٌ وشَهِیقٌ«
»  ک بـر ا شَاءإِالَّ م ضاألَرو اتومالس تاما دا میهینَ فدنَّۀِ خَالی الْجوا فَفدعینَ سا الَّذأَمو

غَی طَاءعذُوذج108: هود(»رَ م(  
هایی نیـز   آیه. این نظر شمول دارند زنان است و از آیات فوق دربارة همۀ مردان و

وجود دارد که بر سعادتمندي زنان و مردان به واسطۀ ایمان و عمـل صـالح تصـریح    
ؤْمنٌ    نْ ذَکَرٍ أَو أُنْثیإِالَّ مثْلَها و منْ عملَ صالحاً م  منْ عملَ سیئَۀً فَال یجزي«: کنند می مـ وه و

  )40: مؤمن(14»حسابفَأُولئک یدخُلُونَ الْجنَّۀَ یرْزقُونَ فیها بِغَیرِ 
  بررسی برداشت سوم از روایت. 4ـ4ـ2

براساس این برداشت، این روایـت بـه معنـاي قصـور یـا تقصـیر مـردان و زنـان در         
این میان، عوامل قصور هریـک از   در. سترسیدگی به اسباب سعادت و تحصیل تقوا

توان در فرهنگ، اجتماع، تربیت و ارادة شخصی فـرد بـراي تهـذیب     دو صنف را می
وجو کرد؛ بنابراین، اگر موقعیت فرهنگـی و اجتمـاعی همـواره بـراي ارتقـاي       جست
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اخالقی زنان نامساعد باشد، زنان نیز کوشش کمتري بـراي دسـت یـافتن بـه فضـایل      
شود؛ براي مثال، اگر والدین دریک خانواده بـه یکـی    زنان رستگار کم می کنند، شمار

از دو فرزند خود بیشتر توجه کنند و بیشتر آداب تربیتی را دربارة او به کار گیرند، آن 
  .تر خواهد شد فرزند رشدیافته

باید گفت که یکسانی زن و مرد در رسیدن به سعادت به معناي سـعادت بالفعـل   
ونه که یکسانی توان مردان در رسیدن به سعادت به معناي وصول همۀ گ نیست، همان

توانند در مسیر هدایت قرار  طبیعی است که موانع فراوانی می. مردان به سعادت نیست
دشمنانی براي ایمان  در روایات اسالمی، . گرفته و انسان را از رسیدن به هدف بازدارند

اعتدالی قوا و تأثیر قواي عقبیه  مصادیقی از بی همۀ اینها .اند و عمل صالح برشمرده شده
مصادیقی مثل حسد، شهوت و تحریکات . اند و شهویه بر ادراك عملی و نظري انسان

توانند مردان و زنـان هـر دو گـروه را     جنسی، خشم، هیجانات عاطفی و احساسی می
خـود  اصناف با توجه بـه موقعیـت    گونه که گروهی از تهدید کند، طبیعی است همان

هـا نیـز    برخی ویژگـی  ،شوند، به همین ترتیب بیشتر به وسیلۀ برخی صفات تهدید می
براي زنان و مردان بیشتر سفارش شده است، مانند حیا براي زنان و مروت و مهرورزي 

  .و حمایت از خانواده براي مردان
ق، 1395رضـی،   سید(که در برخی از روایات به زنان نسبت داده شده  عقل  نقص

  .است  شده  داده  دیگر نیز نسبت  هاي از انسان  بسیاري  به) 80ه خطب
  خـودبینی : »عقلـه   ضَـعف   علـی   دلیلٌ  بنفسه  المرء  عجاب ا«: فرماید میعلی  امام

  )75، ص1ق، ج1414حرعاملی، (».اوست خرد )و نقصان کمی ( ضعف  شخصی، نشانۀ
  در کالم. است  شده  شمرده  لعق  نقص  و خودمحوري، عامل  سخن، عجب  در این

  آمـده   حساب  به  عقل  نابودي  براي  ، عاملی نفسانی شدن  و هواهاي  دیگري، اسیر امیال
  .است

نفسـانی،    امیـال   بـه   نسبت  زیرا با اسارت» شهوة  مع  العقل«: فرمودند علی  امام
  )345ق، ص1410آمدي،  تمیمی .(افتد خرد از کار می

گاهی از ضعف عقل مردان کوفه و بصره شکایت کرده  علیبه عالوه حضرت 
و  97، 34، 14خطبـه  : ك.ر.(و در سرزنش و نکوهش آنان مطالبی بیان فرموده اسـت 
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131(  
کنـد و آنـان را    به روشنی برخی از مردان را مذمت می در این موارد، امام علی

ه مـردان عـالم و   کند، در حالی که از کوفـه و بصـر   اندیش معرفی می خرد و سبک کم
زن و   عقل  است؛ بنابراین، شاید نقص دانشمند دینی فراوانی به جهان اسالم تقدیم شده

  اسـت   حالتی  منظور، بیان  باشد که  احادیث  دست  هاي زنان، از همین نقصان توانمندي
  و خودمحـوري   و خودبینی  عجب  صفت  داراي  که  شود و کسانی می  انسان  عارض  که

  که هنگامی. سازد می  خردي را دچار کم  شود و آنان می  کاسته  عقلشان  ند، از کاراییهست
ــا تربیــت صــفت  ایــن و   کــارایی  شــد، موانــع  زدوده  از درون  نفــس  و تهــذیب  هــا ب

  شـود و بـه   شکوفا می  انسان  طبیعی  رود و دیگر بار عقل کنار می  عقل  هاي روشنگري
  . ردازدپ می  و روشنگري  هدایت

نظـر    حالتی  در چند حدیث، به  شده  مطرح  عقل  نقصان  که  گفت  شاید بتوان  اکنون
کمتـر    و علمـی   فکـري   مسـائل   بـه   شد و زنـان  می  روزگار بیشتر دیده  در آن  دارد که

و   از سرشت  سخن  اینکه  کردند؛ نه نمی  توجهی  خویش خرد  باروري  پرداختند و به می
زنـان را از مواضـع سیاسـی و اجتمـاعی و      ،در گذشته غییرناپذیر باشد، زیرات  طبیعتی
اند چون حضرت فاطمه  زیسته اند؛ اما در آن زمان زنانی می داشته دور نگه می... و علمی

هرچنـد بعیـد بـه نظـر     .(اند که مظهر تکامل انسان و انسانیت بوده و حضرت زینب
خطاب به مردم بصره در جنگ جمل بوده ادیثی مثل حدیث نقصان عقل که رسد اح می

است، به عنوان یک قضیه حقیقیه باشد، بلکه نظیر یک قضیه شخصیه و قضیه فی واقعه 
  .)است

افـراد یـا     ها و تصویرها، دربـارة   توصیف  برخی  هاي زیادي دارد که  نمونه  موضوع  این
یـا    محیطـی   اثـر عوامـل  بـر    شود که می  مربوط  هایی و سرشت  خوي  اجتماعی، به  طبقات

  و بهسـازي   تغییـر و دگرگـونی    آیـد و قابـل   پدیـد مـی    هایی در انسان  یا تربیتی  خانوادگی
  اسـت، ایـن گونـه     تعبیرهـا شـده    گونه این  که  هایی نکته، در نگرش  از این  با غفلت. است

  نیـک   موضـوع   یـن ا  اینکـه   براي. است  شده  و طبیعی، اشتباه  نوعی  هاي حاالت، با ویژگی
نیـاز،    هنگـام   زنـان ... «: شـود  مـی   اشـاره  علـی   از امام  دیگري  حدیث  شود، به  روشن

  بـا ایشـان    باشند، اما در هر حـال   ناتوان  اند گرچه و خودبین  خودخواه... پرهیزگار نیستند، 
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» .سـازند   را نیـک   باشـید، شـاید کردارشـان     داشـته   نیـک   گفتـاري   مدارا کنیـد و بـا آنـان   
  ) 130، ص14ق، ج1414حرعاملی، (

المقـال،    حـالٍ، و احسـنوا لهـن     کـل   علی  فدارو هن«: امام  کالم  پایانی  از فرازهاي
  را کـه   ناهنجـاري   هاي ها و روش خصلت  شود که می  روشن  ، نیک»...الفعال  یحسن  لعلهن

  و طبیعـت   آفـرینش   چگـونگی   بـه  نـدارد و   شمارد، کلیت می  از زنان  برخی  براي  امام
  هـا زادة  خصـلت   ایـن   کنـد؛ بلکـه   نمـی   ثابت  را در ایشان  وکاستی  و کم  نیست  مربوط  آنان

نیز دارند، زیـرا اگـر     اینک  اند و در مواردي داشته  که  است  نادرستی  تربیتی  و مسائل  محیط
  آنـان   و تـن   و روان  و از هسـتی   اشتد  طبیعی  ها، عوامل سیرتی  ها و زشت رفتاري کج  این

را   حـدیث   پایـان   و جملـۀ   اشـت ند  دگرگـونی   تغییر نبود و امکـان   گرفت، قابل می  ریشه
باشـید    داشـته   نیک  گفتاري کنید و مدارا  با ایشان«: گویند می  امام زیرا. کرد می  معنی بی

هـا،   هـا و اخـالق   سرشت  این  پس. »سازند  را نیک  خویش  و روش) خود آیند  به( تا ایشان
  برخوردهـاي  و بـا   اسـت   پدیـد آمـده    و فرهنگـی   تربیتی  ماندگی  و عقب  جامعه  از محیط

و رفتـار ناهنجـار را تغییـر داد؛      سـاخت   ها را دگرگـون  شیوه  آن  توان می  و عاطفی  انسانی
شـناخت، تفکـر، اراده،   بنابراین مقتضاي کمال و سعادت در مردان و زنان که همانا قدرت 

  .هاست، موجود است هاي فطري به سوي خوبی اختیار و گرایش
  سخن پایانی

اعتبار سند این حدیث به دلیل وجود افراد ضعیف و مهمل ومجهول در سند آن و  .1
  .مرسل بودن، ضعیف است

از جملـه روایـات صـحیح    . این روایت با روایات دیگـري در تعـارض اسـت    .2
، 4ق، ج1413ابـن بابویـه،   .(شتري ورود زنان به بهشت اسـت معارض با آنکه مؤید بی

شناسـی و   و روایتی که پایگاه بلند دیـن ) 168، ص20ق، ج1414حرعاملی، / 468ص
و نیـز روایـاتی کـه    ) 124، ص8ق، ج1414حرعـاملی،  .(کند فقاهت زنان را تبیین می

ثـواب بـه   هاي گوناگونی را به سوي سـعادت و   فزونی اجر و پاداش براي زنان و راه
  ) 175، ص15و ج 123، ص14همان، ج.(گشاید روي آنان می

در این مقاله اثبات شده است که اگر مقصود از این  قرآن کریمبا بررسی آیات  .3
یا ضعف در ارزشمندي و ناتوانی در  روایت، ناتوانی ذاتی زنان در رسیدن به رستگاري
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ت بیانگر تساوي زنان و مردان در برابر مردان باشد، این معنا با آیات قرآنی که به صراح
قابلیت رسیدن به مقصود و مطلوب که همان تقرب به خدا و تقواست و آیاتی که تنها 
. شرط سعادت و رستگاري را ایمان و عمل صالح دانسـته اسـت، در تعـارض اسـت    

 .ارزشمندي انسان با جنسیت او مرتبط نیست

ین باشـد کـه در مقـام    در بررسی محتوایی این حدیث روشن شد اگر مقصود ا .4
کـه   قـرآن انسانی، جنس مردان از جنس زنان برتر است، این برداشت با آیات صریح 

 پـذیري  بیانگر اشتراك زن و مرد در جایگاه انسانی و یکسانی آنان در تکلیف و مسـئولیت 
در قبال اعمال و توان ارتقا و کمال و اشتراك در ثواب و عقاب زن و مرد در اعمـال،  

شتراك آن دو در شناخت و فهم اصول دین و اشتراك در حیطۀ عقل عملـی  تشابه و ا
 35  :احزاب/ 102: انعام/ 124: نساء/ 195: آل عمران/ 73ـ72: احزاب/ 12: حدید(است

 . مخالف است) 36و 
یافتگان بر پایۀ جنسیتی سخنی  گاه از بیشتري یا کمتري نجات هیچ قرآن کریمدر  .5

این احتمال که از نظر معنایی بار اضـافی داشـته، بـه دلیـل     اثبات . به میان نیامده است
 .روشن و قطعی نیازمند است

باید آن را به عنوان یک قضیه  بر فرض پذیرش صدور این روایت از معصوم .6
یعنی فضاي حاکم در آن ) نظیر یک قضیه شخصیه و قضیه فی واقعه(خارجیه دانست

ـ  زمان به گونه راي رسـیدن بـه کمـاالت و سـعادت     اي است که مردان و غالب زنان ب
یافتگان به بهشت از میان  کنند، در این صورت راه اخروي و رفع موانع آن تالشی نمی
 .ترند مردانشان اندك و از میان زنان اندك

  
  :ها نوشت پی
باز که  اند مطرح کرده را  اتحاد وي با عمرو بن مسلم ابو نجران تمیمیاحتمال  اهللا خویی تآی. 1

خویی، ذیل : نک.(نصی بر توثیقش نداریمو مجهول است نیز وي شود، زیرا  حل نمی مشکلیهم 
  )این عنوان

من عملِ هیچ صاحب عملی از شما :] و فرمود که[پس پروردگارشان دعاي آنان را اجابت کرد . 2
 هاي خود کنم پس کسانی که هجرت کرده و از خانه را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید، تباه نمی

زدایم و آنان  هایشان را از آنان می اند، بدي رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شده
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پاداشی است از جانب ] این[ورم  آ آن نهرها روان است درمی] درختان[هایی که از زیر  را در باغ
 )ترجمۀ فوالدوند.(خدا و پاداش نیکو نزد خداست

کنند چه مرد باشند یا زن و در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل و کسانى که کارهاى شایسته . 3
 .گیرند شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى بهشت مى

ها از برداشتن  ها عرضه داشتیم، اما آن ها و زمین و کوه را بر آسمان) تکلیف(گمان ما امانت بی. 4
نْ آن را به دوش کشید، راستی که او بسیار بیدادپیشـه و  آن سر باز زدند و از آن ترسیدند و انسا

 .نادان است
آفرینندة هر چیزى است پـس او را  . خدا پروردگار شما هیچ معبودى جز او نیست  این است. 5

 .بپرستید و او بر هر چیزى نگهبان است
ان روان بینی که نورشان پیشاپیش و بـه جانـب راستشـ    آن روز که مردان و زنان مؤمن را می. 6

ها نهرهـا روان   آن) درختان(هایی که از زیر امروز شما را مژده باد به باغ) گویند به آنان می(است
 .این است همان کامیابی و رستگاري بزرگ. در آن جاودانید. است

هیچ مرد و زن مؤمن را سزاوار نیست که وقتی خدا و رسولش امري را صادر فرمودند باز هم  .7
صاحب اختیار بدانند و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند، به ضاللتی آشکار در امور خود را 

 .گمراه شده است
تقواي الهی داشته باشید، از خدا بپرهیزید و انسان باید بنگرد که براي فردا چه ! اي اهل ایمان .8

 . پیش فرستاده است
هاي او را بسته تا او  ند، زانوعقال زانوبندي است که وقتی شتر سرکش را بخواهند یک جا ببند. 9

  .چموشی نکند و از جا بیرون نرود
به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا . 10

و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، 
دار و زنـان   کننـده، مـردان روزه   کننده و زنان انفاق شوع و زنان با خشوع، مردان انفاقمردان با خ

دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانى که بسیار به یاد خدا هستند و زنانى که بسیار  روزه
  کنند، خداوند براى همۀ آنان مغفرت و پاداش عظیمى فراهم ساخته است یاد خدا مى

عمل صالح انجام دهد، در حالی که مؤمن است، خواه مرد باشد یا زن، به او حیات هر کس . 11
  .ها را به بهترین اعمالی که انجام دادند، خواهیم داد بخشیم و پاداش آن پاکیزه می

همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید ! پروردگارتان بپرهیزید] مخالفت[از ! اي مردم. 12
منتشر ] در روي زمین[از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی ] نیز[و همسر او را 

که چیزي از یکدیگر  هنگامی] همگی به عظمت او معترفید و[و از خدایی بپرهیزید که . ساخت
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زیـرا  ! خویشاوندان خـود، پرهیـز کنیـد   ] از قطع ارتباط با] [و نیز! [برید خواهید، نام او را می می
  . ب شماستخداوند مراق

هر کس عمل صالح انجام دهد، در حالی که مؤمن است، خواه مرد باشد یا زن، به او حیات . 13
  .ها را به بهترین اعمالی که انجام دادند، خواهیم داد بخشیم و پاداش آن پاکیزه می

ام کند جز به مانند آن کیفر نیابد و از مردان یا زنان کسانی که کار شایسته انجـ  هر کس بدي.14
  .حساب روزي یابند دهند، در حالی که مؤمن باشند، آنان در بهشت درآیند و در آن بی

  
  منابع

  .قرآن کریم .1
دار سید : ، قمعوالی اللئالی العزیزیۀ فی االحادیث الدینیهالدین،  ابن ابی جمهور، محمد بن زین .2

 .ق1405الشهداء للنشر، 

مؤسسه انتشارات اسالمی : قمه الفقیه، من ال یحضر، )شیخ صدوق(ابن بابویه، محمد بن علی  .3
 .ق1413وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 .تا بی، دار صادر: بیروت، مسنداحمد، ابن حنبل،  .4

 .ق1392مطبعۀ حیدریه، : ، نجفرجال ابن داودالدین،  ابن داود، تقی .5

درسین حوزه جامعه م: اکبر غفاري، قم ، علیتحف العقولابن شعبه حرانی، حسن بن علی،  .6
 .ق1404علمیه قم، 

 .ق1422دارالحدیث، : ، تحقیق حسین جاللی، قمرجالابن غضائري، احمد بن حسین،  .7

، به کوشش تأویل مختلف الحدیث، )ق 276.د(ابن قتیبۀ الدینوري، ابومحمد عبداهللا بن مسلم .8
 .تا نا، بی بی: اسماعیل السعردي، بیروت

دارالفکر للطباعۀ و : الدین میردامادي، بیروت جمال ،لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .9
 .ق1414النشر و التوزیع، 

 .ش ،1363مکتبۀ الصادق: ، تهرانالفوائد الرجالیهبحرالعلوم، سید محمد مهدي،  .10

 .ق1401دارالفکر،  :بیروت، صحیح بخاريمحمد بن اسماعیل، بخاري،  .11

 .ش1386گ سبز، فرهن: ، تهرانجامع احادیث الشیعهبروجردي، آقا حسین،  .12

: سید محمد رجایی، قم ۀ، ترجمغررالحکم و دررالکلمتمیمی آمدي، عبدالواحد بن محمد،  .13
 .ق1410دارالکتاب االسالمی، 

 .ش1386اسراء، : ، حمید پارسا، قمرحیق مختومجوادي آملی، عبداهللا،  .14

 .ش1384اسراء، : ، قمزن در آیینه جالل و جمالـــــــــــــــ ،  .15



47 

 

...  الناجی من الرجال قلیل و«بررسی سندي و متنی حدیث    

مؤسسـۀ آل   :، قـم وسائل الشیعۀ الی تحصیل مقاصد الشـریعه د بن حسن، حر عاملی، محم .16
 ق1414الحیاء التراث،  البیت

نشـر  : ، تهـران خالصۀ االقوال فی معرفۀ الرجـال حلی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر،  .17
 .ق1417الفقاهه، 

 . ق1414الحیاء التراث،  مؤسسۀ آل البیت: ، قمتذکرة الفقهاءـــــــــــــــ ،  .18

 .ق1413نا،  بی: جا ، بیمعجم رجال حدیثخویی، سید ابوالقاسم،  .19

 .ق1395هجرت، : ، قمنهج البالغهسید رضی، محمد بن حسین،  .20

دار : ، بیروت3، چالحکمۀ المتعالیه فی االسفار العقلیهصدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم،  .21
 .م1981االحیاء التراث العربی، 

جامعه مدرسین : محمدحسین طباطبایی، قمی تفسیر القرآن، المیزان فطباطبایی، محمدحسین،  .22
 .تا حوزه علمیه قم، بی

 .ق1408انتشارات نصر، الثقافۀ االسالمیه، : ، قممجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  .23

 .ق1407دارالکتب االسالمیه، : ، تهرانتهذیب االحکامطوسی، محمد بن حسن،  .24

 .ق1415االسالمی،  مؤسسۀ النشر: ، قمرجالـــــــــــــــ ،  .25

: ، قمفهرست کتب الشیعۀ و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب االصولـــــــــــــــ ،  .26
 .ق1420ستاره، 

کتابخانه امام امیرالمؤمنین : ، اصفهانالوافیفیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی،  .27
 .ق ،1406علی

ش حمدي عبدالمجید السلفی، ، به کوشمسند الشهاب، )ق 454.د(القضاعی، محمد بن سالم .28
 .م1985نا،  بی  :الطبعۀ األولی، بیروت

 .ق ،1302مؤسسۀ آل البیت: ، قماختیار معرفۀ الرجالکشی، ابو عمرو محمد بن عمر،  .29

 .ش1367دارالکتب االسالمیه، : ، تهرانالکافیکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب،  .30

بنیاد : ، قمی شرح من الیحضره الفقیهروضۀ المتقین ف، بن مقصودعلىمجلسی اول، محمدتقی  .31
 .ق1406فرهنگ اسالمی کوشانپور، 

 .ق1404دارالکتب االسالمیه، : ، تهرانمرآة العقول فی شرح اخبار الرسولمجلسی، محمدباقر،  .32

 .تا بیلفکر، ادار :بیروت، صحیح مسلممسلم نیشابوري،  .33

سـرا،   قصـیده : زاده، تهـران  ، ترجمۀ نادر نوريزن از دیدگاه فلسفه غربمولر آکین، سوزان،  .34
 .ش1383



48 

 

 1393بهار و تابستان م، سال ششم، شماره یازده،  پژوهی لنامه حدیثصفدو   

، شمارة آینه پژوهش، »الفروق بین الرجل و المرأة: گزارش تحلیلی از کتب«مهریزي، مهدي،  .35
 .1388، تابستان 117ـ116

 .ق1416می، مؤسسۀ النشر االسال: ، قمفهرست نجاشینجاشی، احمد بن علی،  .36

 .ق1408الحیاء التراث،  مؤسسۀ آل البیت: ، بیروتمستدرك الوسائلنوري، میرزاحسین،  .37

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 


