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 ۱۳۹۹ بهار و تابستان، ۷، شمارۀ چهارمهای حدیثی، سال آموزه

 تحلیل رابطۀ عبادت با ایمان 
  نهج البالغه ۸۰در خطبۀ 

 ١اشنی  محمدحسین ناظمی 
 ٢مهدی مردانی (گلستانی)        

 چکیده
 از حکایـت ظـاهر بـه الغـه،الب نهـج هشـتاد خطبۀ نسبت کاستی ایمان به زنان در

 آنهـا ایمـان کاستی آنکه خصوصا. دارد کمال به رسیدن در زنان استعدادی نقص
 کـه آنجـا از. اسـت شـده مسـتند ماهانـه عـادت هنگام در نماز از گیری کناره به

 اسـت، کامل ایمان به دستیابی و خداوند به تقرب دینی اندیشۀ در کمال مهمترین
 مـتن و بود خواهد ارزشمندی در مرد و زن برابری نفی معنای به زنان ایمان نقص
 رو ایـن از. دارد ایمـان حقیقـت بـه رسیدن در زن توان نقص از حکایت شده، یاد

 ؟معنای این روایت چیست که است برخوردار بسیار اهمیت از پرسش، این بررسی
ش این پژوه ؟چقدر است ایمان در تکالیف به عمل نقش و دارد معنایی ان چهایم

 بـه توجه اعتنا به ظاهر آن و روایت، صدور فرضیۀ پایۀ به روش توصیفی تحلیلی بر
 بـه اظهـار عبادات، قبول در مرد و زن بین فرق عدم بر مبنی دیگر روایات و آیات
 در روزه و نمـاز از دوری علـت بـه زنـان. اسـت پیرامون این روایت پرداختـه نظر

                                                           
  .۱۴/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۳۱/۰۴/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 .)64nazemi@gmail.com( استادیار، گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان .١
 رضوی قدس آستان اسالمی های پژوهش بنیاد اسالمی، علوم پژوهشکده یاراستاد  .٢

mahdi mardani@islamic-rf.ir 



وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

ابس
و ت

ار 
به

 
13

99
 

رة 
شما

 /
٧

 نقـص ایـن جبـران امکان طرفی از د.هستن ایمان در نقص دچار روزها، از بعضی
 .ندارد روایات سائر یا قرآن با تعارضی خاطر همین به. دارد وجود زنان برای

 ایمـان نقصـان البالغه، نهج شبهات الحدیث، عبادات، مشکل :یکلید واژگان
 زنان

 مقدمه
 بـر مبتنـی نیـز خانواده نظام و دهند می تشکیل را جامعه فعال جمعیت از نیمی زنان

 مـردان به نسبت آنان جایگاه و زنان با مرتبط مباحث منظر این از. است مرد و زن ابطرو 
 در آن دادن قرار دستاویز با مخالفان که است مدرن دنیای در چالشی مباحث از جامعه و
 رصـد جهـت  ایـن بـه. هسـتند مردم اعتقادات کردن سست یا و اسالم به زدن ضربه پی

 ن راازن جامعۀ که شبهات این از یکی. دارد ای ویژه همیتا آنها به گویی پاسخ و شبهات
 در ایمـان ویژۀ جایگاه .است دینی متون برخی در آنها ایمان کاستی است، کرده درگیر
 کـه دارد ارزش خداونـد نـزد قـدر آن منمـؤ بندۀ چون نیست، پوشیده کسی بر روایات
 :۱۳۶۳کلینـی،( دارد مـی ربـ گـروه یـک از را  نـابودی من،مؤ یک خاطر  به متعال خداوند

 مؤمن بندۀ با خداوند رابطۀ به و شد می برداشته مردم چشم جلوی از پرده اگر و ،)۲/۲۴۷
 آسـان را  مؤمنین امور و کردند می خاشع مؤمنان نزد در را هایشان گردن کردند، می نگاه
 اردد دوسـت ای بنـده هـر ،)۸/۳۶۵ همـان،(شد  می راحت مردم برای مؤمنین از اطاعت و

 و شـود تر نزدیـک او بـه تـا دهد انجام را خداوند نزد در کار ترین محبوب و کار بهترین
 فرموده، نهی آن از که  چیزی آن ترک او، به ایمان از خداوند، نزد تر محبوب چیزی هیچ

 و گیـرد نمی قـرار افـراد همـۀ دسترس در ارزش با شیء یک ،)۵۳۱ :۱۴۱۴ طوسی،(نیست 
 بـه هـم را  مـال متعال، خداوند خاطر همین  به. کرد تالش آن وردنآ دست  به برای باید

 که دهد می کسی به فقط را ایمان ولی دهد می ندارد دوستش و دارد دوستش که  کسی
کنـد  می عطـا ن رااایمـ او بـه داشت دوست را ای بنده خداوند وقتی و دارد دوست را او

 .)۱/۴۶۷ :۱۴۰۹ هندی، متقی(
 انسـان هـدف قدر هر و است افراد حقیقی باطن و شخصیت نۀنشا ها انسان اهداف 
اسـت  ایمـان انسـان بـرای هـدف بـاالترین و بود خواهد متعالی انسان مقام باشد، عالی
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 نهـج هشـتاد خطبـۀ در اإلیمـان نـواقص النساء إن اما عبارت ،)۱/۲۱۳: ۱۴۱۰آمدی، تمیمی(
دارد و در  کمــال بــه رســیدن در زنــان اســتعدادی نقــص از حکایــت ظــاهر  بــه البالغــه

 ایمـان کاسـتی آنکـه خصوصـا. شود اصطالح حدیثی به آن مشکل الحدیث اطالق می
 شـده مسـتند ماهانـه عادت هنگام در نماز از گیری کناره به متون،  این از برخی در آنها
 . است
 ایمـان بـه یابی دسـت و خداوند به تقرب دینی اندیشۀ در کمال مهمترین که آنجا از
 و بود خواهد ارزشمندی در مرد و زن برابری نفی معنای به زنان ایمان نقص است، ناب
 رو  ایـن از. دارد ایمـان حقیقـت بـه رسـیدن در زن تـوان نقـص از حاکی شده، یاد متن

 نقـش و دارد معنـایی ایمـان چـه که است برخوردار بسیار اهمیت از پرسش، این بررسی
 دارنـد اشـاره موضـوع ایـن بـه که هایی کتاب بین چیست؟ از ایمان در تکالیف به عمل
 نظـام" آملـی جـوادی اللـه آیـت نگاشـته" جمـال و جالل آیینۀ در زن" کتاب از توان می

 بـه" اسـالم در زن حقـوق و شخصیت" مطهری شهید استاد نوشتۀ" اسالم در زن حقوق
 فریبـا خـانم مقالـۀ دو هـم مقـاالت بین در. برد نام مهریزی مهدی االسالم حجت قلم
 دانشـنامۀ درکتـاب مـرد و زن طبیعـی هـای تفاوت و زنان ارزشی جایگاه نام به سوندعال

 . است اعتنا قابل فاطمی
 امـام سـخنان دالالت و اسـناد بررسی ؛کرد مراجعه مقاالت این به توان می همچنین

 در ایمـان شناسـی معنـا زاده، فقیـه مـریم نوشـتۀ زنـان پیرامـون البالغه نهج در علی
 طباطبـایی سـادات طـاهره و افسـردیر حسـین نوشتۀ) اإلیمان نواقص النساء إن( احادیث
 ۸۰ خطبـۀ بـر تحلیلـی و میرخانی السادات عزت نوشتۀ البالغه نهج در زن جایگاه امین،
 موضوع این پیرامون های نوشته غالب در آنچه. رحمانی عالیی فاطمه نوشتۀ البالغه نهج
 کلمـات از ذهـن بـه متبـادر معنـای در تغییر ن،آ روایات اعتبار در اشکال شود می دیده

 ایـن در امـا. اسـت صـدور فـرض بـر روایـات مضمون به متعدد شبهات ایجاد روایات،
 بـه و شـود می ترجمـه ذهن به متبادر معنای به توجه با تحقیق، فرمایش حضرت امیر

 بنـایم طبق .شود می گفته پاسخ حقیقی، معنای و صدور به توجه با آن پیرامون شبهات
 سـویه دو رابطـۀ بـه توجه با و معصوم از روایات صدور باب در ظنون و قرائن تجمیع
 قابلیـت و بـود خواهـد فهـم قابل زنان ایمان نقصان آنها، داللت بخش در ایمان و عمل
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 برطـرف را روایـات سـائر و قـرآن بـا تعـارض شـبهۀ زنـان، طرف از ایمان نقصان جبران
 .پردازد می موضوع این به تحلیلی وصیفیت روش به مقاله این .سازد می

 ایمان زنان و انجام عبادات از نگاه اندیشمندان  رابطۀ .۱
. دارد محققـان وجـود بـین در زنـان ایمـان نقصـان روایت با مواجهه در رویکرد سه
 روایـات ظـاهر بـه رو، پـیش شـبهات بـه توجه بدون و روایت الفاظ بر تمرکز با گروهی
 روایـت اصل ولی اند کرده عبور توجیهاتی با عبارت ظاهر از هم ای عده. اند شده معتقد

 ادلـۀ بـا را روایـت صـدور اصل که هستند کسانی ،گروه دو این مقابل در .اند پذیرفته را
 دیدگاه پرداخته و نظریـۀ سه این نقد و تبیین پژوهش حاضر به. کنند می انکار مختلف،
 روایـات و آیـات بـه توجـه روایـت، ا به ظاهراعتن و روایات صدور احتمال پایه مختار بر

  ارائه شده است. عبادات، قبول در مرد و زن بین فرق عدم بر مبنی دیگر

 آن از دفاع و روایت پذیرش -۱-۱
 آن از دفـاع بـه و پذیرفتـه را روایـت ایـن ظـاهر اسالمی، علوم دانشمندان از ای عده
 از سـؤال بـه پاسـخ در و زمینـه  ایـن در نبوی روایت به اشاره با مرتضی سید. اند پرداخته
 در زنـان اکثـر که اسـت معنی این به زنان دین نقصان: گوید می زنان ایمان نقصان معنی
 سـید(یابنـد  نمی دست آن ثواب به و هستند محروم عبادت انجام از را روزی چند ماه هر

 جمل جنگ زا بعد المؤمنین امیر حضرت جملۀ ادامه، در ایشان ،)۱۲۴ :۱۴۰۵ مرتضـی،
 از پـس ؛نویسـد می خـود البالغـه نهـج شرح در میثم ابن. کند می نقل تأیید عنوان  به را

 ارادۀ و تصـمیم از و داشت پی در را مسلمین از فراوانی جمع هالکت که جمل جنگ
 یکی. است نموده زنان، نقص متوجه را مردم امام بود، آمده وجود به ،)عایشه( زن یک
 هنگـام بـه روزه و نمـاز از دوری بـه مسـتند که اسـت ایمـان رد نقـص نقـص، وجوه از

 معنوی ریاضت نوعی و دین کمال از روزه و نماز که است بدیهی. است شده حیضشان
 آنهـا ایمـان نقـص موجـب ماهانـه، عـادت هنگـام به ریاضت این از زنان دوری ،است
 کـرده تکلیـف رفـع عبـادت نـوع دو  این انجام در آنها از جهت بدین شریعت. شود می

 عبـادت بـه سـبحان حضـرت روی فـرا نیست شایسته و هستند ناپاکی حال در که است
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 مفرطـی ضـعف آن و دارد نیـز دیگـری عقلـی وجـه ها زن نگرفتن روزه بعالوه. بایستند
 آن از تـر ظریـف شـریعت، اسـرار البتـه. آیـد می پدید آنها در خونریزی اثر در که است
 نمـاز نبایـد هـا زن حـیض، ایـام در حـال هـر به. یابد دست آن به ها انسان خرد که است

 سـید ،)۱۱۸ /۴ :۱۳۸۵ بحرانـی،(است  آنها ایمان کمبود دلیل این و بگیرند روزه و بخوانند
 اگـر زنان، توسط روزه و نماز ندادن انجام ؛آورد می البالغه نهج شرح در موسوی عباس
 در آنها چون. است زنان خود ورقص شارع، دستور علت ولی است بوده شارع امر به چه
 و است معمولی زن هر طبیعت این. ندارند خداوند لقاء برای اهلیت ماهانه، عادت زمان
 مانند، می باقی خداوند به متصل دائما و شوند نمی ماهانه عادت دچار معصوم، زنان إال
 و دارد ار  نقصـان و زیـادی قابلیـت ایمـان، اینکه به دارد اشاره همچنین امام کالم و

 البالغه نهج مفردات کتاب در ،)۴۵۱ /۱ :۱۳۷۶ موسوی،(است  مطلب همین مؤید روایات
 واقـع خـود جای در نیز) اإلیمان ناقصات( فرموده که حضرت کالم :است آمده چنین
 عمـل صورت،  این در. است کرده محسوب ایمان جزء را عمل حضرت  آن چون است
 زنـان به نسبت است خدایی دستور یک که  جریان این. است مردان عمل از کمتر زنان

  .)۱۰۳۵ /۲ :۱۳۷۷ بنابی، قرشی(کند  می جلوه چنین مردان با مقایسه در ولی نیست نقصی

 آن توجیه ضمن در روایت پذیرش -۱-۲
 به آن را اما پذیرند می معصوم سوی از را  سخن این صدور اندیشمندان، از برخی 
 نباشد.  زنان تحقیر رادشم که کنند می معنا ای گونه

 حقیقیه نه شخصیه قضیه -۱-۲-۱
 عایشـه بـه اشـاره خطبـه این همۀ ؛کند می بیان البالغه نهج شرح در الحدید ابی ابن
 اشتباه داد انجام جمل جنگ روز آنچه در عایشه که ندارند اختالف ما اصحاب و دارد
 :۱۳۳۷الحدیـد، ابـی ابن(است  بهشت اهل و رفت دنیا از توبه با و کرد توبه سپس ولی کرد

 کـالم ای، مقدمـه ذکـر بـا کـه اند نموده دنبال را نظریه همین جوادی الله آیت ،)۲۱۴ /۶
 شود. می بیان ایشان
  اصولی از یکی خاطر همین  به دهد می خبر آن وقوع چگونگی از حادثه، هر تاریخ 
 پـس از روایتـی هر. است روایت صدور تاریخ کرد دقت آن به باید روایی تحقیق در که
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 صـادر ای ویـژه وضـعیت برای گاه و حقیقتی تبیین مقام در و پرسشی پاسخ در و نیازی
 محمد سید شهید. کرد مراجعه آن به باید که دارد نزولی شأن دیگر، تعبیر به. است شده
 مـن الشـرعی الـدلیل تجریـد( را دینـی نصـوص در اجتهاد های آفت از یکی صدر، باقر

 شـد، دانسـته جـایز تشـریع عهـد در امـری اگـر ؛گویـد می و دانسـته) هشـروط و ظروفه
 و کنـد منظـور را باشـد داشته دخالت توانسته می تجویز این در آنچه تمام باید پژوهشگر

  بـه. بـود خواهد خطا امری زمان، آن خارجی شرایط نکردن منظور یا حکم تعمیم گرنه
 سلسـله یـک اثـر در موضـوعی، یا هحادث گاهی ؛گوید می جوادی الله آیت دلیل همین
 معنـای. شـود می نکـوهش یا ستایش آن، اسباب و شرایط افراد، زمان، تاریخی، عوامل
 اصـل که نیسـت ایـن حادثـه، یـک جنبـی امـور یا و حوادث بعضی نکوهش یا ستایش
 سـبب خاصی زمینۀ دارد احتمال بلکه باشد می نکوهش یا ستایش قابل شیئ آن طبیعت

 احتمـال آمـده، عمـل  به ستایش ای قبیله از اگر مثال. باشد شده ستایش یا نکوهش این
 در شـاید و اند برخاسـته قبیلـه ایـن از عصـر  آن در خوبی مردان که باشد آن اثر در دارد
 قـرار نکـوهش مـورد کـه برخیزنـد قبیله آن از دیگری افراد و برگردد ورق کم ای فاصله
 . بگیرند
 زن، مـورد در البالغـه نهـج هـای نکوهش از بخشـی تگفـ باید نکته این به توجه با
 ایـن در نیـز کوفـه یـا بصـره از که گونه همان. گردد می بر جمل جنگ جریان به ظاهراً 
 مردان کوفه و کرده تربیت فراوانی علمی رجال بصره اینکه با است شده نکوهش زمینه

 شـهیدان ساالر هیخونخوا به که  کسانی از بسیاری و است نموده اسالم تقدیم مبارزی
 ظهـور انتظـار بـه که اسـت جایی کوفه نیز اکنون هم و گرفتند نشأت کوفه از برخاستند
 بصـره یـا کوفه از چون که گفت توان نمی و خوانند می نماز آنجا در مهدی حضرت
 در که  روایتی. هستند نکوهش سزاوار همیشه برای شهر دو  آن پس است شده نکوهش

 شخصیه قضیۀ نظیر تقریبا نیست حقیقیه قضیۀ یک عنوان  به است هشد وارد البالغه نهج
 سنت اهل ،انداخت راه به را جنگ این عایشه که است این قضیه اصل. است خارجیه یا
 قبـول را عایشـه خطـای معتزلـی الحدید ابی ابن اینکه شاهدش و دارند اعتقاد این به نیز

 مـرده توبـه بدون گویند می دیگران ولی است، مرده توبه با که او کرده توهم ولی کرده
 ).۳۷۵ :۱۴۱۷ آملی، جوادی(است 
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 تفاوت به معنای نقصان -۱-۲-۲
 معنـی  بـه ن راانقصـ حضـرت علـی کـالم توجیـه بـرای اندیشمندان، از ای عده
 آیـات مخـالف نـواقص، کلمـۀ و خطبه این ظاهر ؛نویسند می و اند دانسته بودن متفاوت
 نـاقص را ها ن انسـا از نیمی خدا بگوییم اگر است، اسالمی فۀفلس و عقائد و کریم قرآن
آن  معنای و کنیم تصرف نواقص واژه در که است این ادله سائر با آن جمع راه تنها آفرید

 در. انـد رفته بـه کـار هـم جـای به نیز قرآنی های واژه در که بدانیم اختالف و تفاوت را
. گـردد می برطـرف اعتقـادی مبـانی و آنقـر  آیات با خطبه این ظاهری تضاد صورت این

َخْلـِق   فی  ما َتری﴿ ملـک سوره سوم آیۀ در تفاوت و تفاوت یعنی اینجا در نواقص کلمۀ
ْحمِن ِمْن َتفاُوٍت   زن بفرمایند خواهند می خطبه این در امام. است نقص معنی به ﴾الرَّ

 بایـد کـدام هـر جایگاه و دارند را خود به مخصوص صفات و روحیات کدام هر مرد و
 ندهیـد کـه قـرار خود فرمانده شتر، بر سوار است زن یک که را عایشه پس. شود حفظ
 بهـزاد و کبری خزعلی،(بریزد  زمین به را مسلمانان خون همه  آن و کند پا به را بصره شورش

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

 زنانگی عنوان نساء، از منظور -۱-۲-۳
 اذهـان در زنـانگی مفهـوم روایـات، گونه این در نساء عنوان از منظور اند گفته برخی

 زنـانگی، و زنانـه تعبیـر در روزگـار آن مردم. کلمه حقیقی مفهوم نه باشد می مردم عامه
  بـه ،همـان)(بودند  خرد کم و اندیش ساده عموما که داشتند نظر در را آدمیان از جنسی
 هـیچ و اند شـده زنانـه عادی امور در غرق که هستند زنانی اإلیمان، ناقصات دیگر تعبیر

 اسـالمی فرهنگ از روایت صدور زمان زنان بیشتر مانند و ندارند علمی و ذهنی ارتقای
 و تفکـر اهـل و آشـنا مـرتبط علـوم و اسـالمی فرهنگ با که زنانی اما. اند مانده دور به

 .باشند می خارج روایت این از هستند، تقرب

 روایت به اعتنا عدم -۱-۳
 قــرار مباحــث در محــور عنــوان  بـه را  بحــث مــورد روایــت اندیشــمندان، از ای عـده

 . شوند می تقسیم دسته سه به کنند که نمی آنها به اعتنایی و دهند نمی
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  روایات بودن جعلی به قائلین -۱-۳-۱
 طـرف از کـه دانسـته جعلی بلکه معتبر غیر ن راازن نقصان بر دال روایت گروه اول،

 سـاخته زهـرا حضـرت خاص جایگاه بردن بین از هدف به و بیت اهل مخالفین
 از را گرفتـه شـکل وقـت حکومت برای حضرت آن جانب از که تهدیدی جلوی تا شده
 ).۱۲ :۵۱ ش صانعی،(ببرند  بین

 روایات فهم در توقف به قائلین -۱-۳-۲
 را روایـات ایـن و کنیم توقف روایات فهم در باید گویند می دانشمندان از گروه این 
 روایات در موجود اندیشۀ ناسازگاری به خود مدعای برای آنها کنیم عرضه دانشمندان به
 نقصـان و عـادت ایام در نماز ترک بین ای رابطه یعنی. کنند می تمسک تعلیل ماهیت با

 فهـم در توقـف بـه قائـل معلول، و علت بین ناسازگاری خاطر به و بینند نمی زنان ایمان
 ایـن کـالم در متعـددی های منشأ دارای معلول، و علت بین ناسازگاری. هستند روایات

  .شود می اشاره آنها به که بوده بزرگواران

  زنان نماز ترک منشأ الهی دستور .الف
 زمـان در چـون دارنـد کاسـتی دیـن در زنان اینکه: نویسند می الله فضل حسن سید
 بـرداری فرمـان بـرای را نمـاز زن نیسـت، درسـت دکننـ می تـرک را نمـاز ماهانه عادت
 هم محرمات در باید کند می اطاعت واجبات در که گونه همان و کند می ترک خداوند
 خواندنـد می نمـاز نبود، آنان حرام زنان بر ماهانه عادت زمان در نماز اگر. کند اطاعت
 آنها دین کاستی چگونه این و خوانند نمی نماز خداوند از برداری فرمان برای اکنون ولی
چـون  اسـت نـاقص دینمـان رویم مـی سـفر بـه هرگـاه است چنین اگر آید؟ می شمار به

 به روایات این فهم در است الزم رو  این از. گیریم نمی هم روزه و است شکسته نمازمان
 ).۶۰ :۱۳۸۳ الله، فضل(کرد  مراجعه دانشمندان

 هاآن نقص نه زنان امتیاز مایه ماهانه، عادت .ب
 ماندگی عقب و جنون مانند زنان، ماهیانه عادت ؛کند می بیان مهریزی مهدی آقای
 بارداری مسیر در و تکوین احسن جزو نظام بلکه رود شمار به تکوین اقلی شر که نیست
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 نـدارد ماهیانـه عـادت کـه  زنی زیرا رود می شمار  به آنان امتیازهای جمله از و بوده زنان
 مجـازاتی زنـان شدن باردار اسالمی، اندیشۀ در. دهد می دست از را شدن دار بار امکان
 بـود خواهـد تقـرب و ثواب کمال، دارندۀ بر در که است مشقتی بلکه نیست، آنان برای

 بـرای دلیلـی آن را حتـی و شـده آور یـاد را مشـقت ایـن نیز، قرآن ،)۱۲۰ :۱۳۸۲مهریـزی،(
 .)۱۵/احقاف. ۱۴/لقمان(است  داده قرار مادر به احترام

 ماهانه عادت ایام در شده ترک عبادت جبران امکان .ج
 زیرا تند؛نیس عبادت در نقص دچار کّمی لحاظ به زنان: گویند می جوادی الله آیت
 در نمـاز از قعـود مسئلۀ و نهاده تکلیف عبادت و عرصۀ به پا مردان از تر زود سال شش
 همچون مناسکی با زنان دیگر سوی از. پذیرد می پایان یائسگی دوران از پس حیض ایام

 چنانکه نمایند جبران را ماهانه عادت ایام کاستی توانند می نماز، هنگام در نیایش انجام
 و خوانـده را اربعـه تسـبیحات شکسته، نماز کاستی جبران برای تا شده توصیه مسافر به

 .)۳۷۹ :۱۴۱۷ آملی، جوادی(کند  تکرار

 الهی عدالت خالف زنان، ایمان نقص .د
 ایـن وجـود بـا چـرا هستند، ایمانی نقص دچار ماهیانه عادت خاطر به زنان همۀ اگر
 های ثواب و ها ِعقاب با هدایت طریق همان طی به موظف مردان همچون طبیعی نقص

 :۱۳۹۳عالسـوند، تهـران،(اسـت  ناسـازگار خداونـد عـدالت بـا روش ایـن هستند؟ مشترک
۴/۳۷(. 

 عمل با ایمان ارتباط عدم .  ه
 بـه و اسـت بـاطنی مسئلۀ یک ایمان ؛است آمده والحقوق المفاهیم المرأة کتاب در

. نـدارد روزه و نمـاز تعـداد زن، یـا مـرد به ربطی هیچ و شود می متفاوت افراد، اختالف
 هـا زن پـس. است جهنم طرف به آنها مسیر ولی بودند معروف عبادت کثرت به خوارج

 .)۴۴: ۱۳۸۸ قبانجی،(شوند  قوی ایمان دارای متعال دخداون با قلبی ارتباط با توانند می هم

 روایات حجیت عدم به قائلین -۱-۳-۳
 ایـن. ببرند بین از ن راازن ایمان نقصان روایات حجیت آنند بر علماء از دیگر گروهی



وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

ابس
و ت

ار 
به

 
13

99
 

رة 
شما

 /
٧

 شـامل و اسـت تعبـدی و شـرعی احکام برای فقط واحد خبر حجیت: گویند می گروه
 .داریم یقین به نیاز امور این در چون دشو  نمی اعتقادی و تکوینی امور
 شناختی،  انسان و اعتقادی مسائل در ؛کند می تحلیل طور  این مهریزی مهدی آقای 

 بایـد گرنه و باشد رسیده اطمینان و قطع مرحلۀ به که است پذیرفته زمانی سند، و داللت
 ت،داللـ ظهـور یـا سـند صـحت صـرف بـه رو ایـن از. گذاشت مسکوت را  روایت آن
 توانـد می بسـیار اسـناد وجـود و نقـل تعـدد کثـرت، البته. زد دست استنتاج به توان نمی

. اسـت ظهـور از فراتـر شـواهدی محتاج داللت قطعیت لکن باشد آور قطع سند دربارۀ
 خـالف بـر شـاهدی کـه  زمـانی تـا ولـی باشد قرینه تواند می دینی عالمان فهم همچنین
 مطرح را تهرانی جواد میرزا الله آیت گفتار مطلب،  این از پس مهدی مهریزی. نباشد
 :گوید می ایشان. کند می

 معلـوم غیـر واحـد خبـر بـا. باشـیم متکـی معلـوم مدارک به باید اعتقادی مطالب در 
 نبایـد محکمـات، به ارجاع بدون و خودمان میل و نظر به متشابهات، تأویل یا الصدور

 قطعـی متـواتره روایـات یـا محکمات خالف بر که  روایتی هر. شویم معتقد مطلبی به
 مخـالفتی چنـین نه روایتی اگر. شود رد باید بود سلیم فطری عقل خالف بر یا الدالله
 واگـذار بیـت اهـل بـه آن را بایـد بـود الدالله معلوم و الصدور معلوم نه و داشت
 بود، سلیم فطری عقل مسلمات و ضروریات خالف بر کالم ظاهر که مورد هر .نمود

 معلـوم اینکه مگر است نشده صادر اساسا یا و نبوده مراد ظاهر، آن که شود می کشف
 طـور این ایشـان .نمـود تصـرف ظـاهر معنای در باید صورت  این در که باشد الصدور
 داللتـی یعنـی. اسـت جـاری دو هر داللت، و سند باب در مطلب این ؛دهد می ادامه
 گفـت بایـد اسـاس ایـن بر. باشد نداشته خطا احتمال و باشد نص که است قبول مورد

 زمـانی یعنی شود سنجیده باید مالک این با شده، وارد زنان معرفی باب در که روایاتی
 سـند کـه پرداخـت شناسـی  انسـان بـه قرآن آیات حتی و روایات  آن اتکای به شود می

 و حصـحی چیـز هر با. باشد تأویل قابل غیر نص قرآن و روایت داللت و یقینی روایت
 نـه حـوزه ایـن در زیـرا داد نسـبت دین به مقوله  این در را نتایجی توان نمی ظهوری هر

  .)۶۰ـ ۵۶ :۱۳۸۲ مهریزی،(عقل  نه و دارد تعبد شرع

   قرآن آیات با زنان ایمان نقصان روایات تعارض -۱-۳-۴
 منبع نخستین قرآن. است محوری قرآن دینی، مطالعات حوزۀ در مهم اصول از یکی
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 شـده وارد چنین این روایتی در. کرد درک آن پرتو در باید را  روایت و است شناسی دین
 کتـاب موافـق (آنچـه» فدعوه الله کتاب خالف ما و فخذوه الله کتاب وافق فما«است 
 :۱۳۶۳ (کلینـی،کنیـد)  رهـا اسـت، مخـالف آنچـه و کنیـد تمسک آن به است، خداوند

 در قرآن بینیم می کنیم می مراجعه قرآن آیات به وقتی هم، بحث مورد موضوع در ،)۱/۶۹
 یکسـان ایمـان مراتب به را آنها دستیابی توانایی و مرد و زن ایمان مراتب، و مقامات همۀ

 خداونـد. اسـت داده قـرار هـا انسـان همۀ الگوی ن راازن از گروهی حتی و است دانسته
 : فرماید می متعال

ذَو ﴿. ۱ ُه َمَثًال ِللَّ َت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن لیَن یَضَرَب اللَّ
َ
ـِة یْ ِعْنَدَك بَ   آَمُنوا اْمَرأ تًا ِفی اْلَجنَّ

نی نـی  َوَنجِّ ـاِلم  ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِّ تـییَ َمـْر َو  .َن یِمـَن اْلَقـْوِم الظَّ   َم اْبَنـَت ِعْمـراَن الَّ
ْحَصَنْت َفْرَجها َفَنَفْخنا ف

َ
هـا َوُکتُ ِه ِمـْن ُروِحنـا َوَصـیأ بِّ َقْت ِبَکِلمـاِت َر ِبـِه َوکاَنـْت ِمـَن دَّ

 همسـر مثـال انـد آورده ایمـان کـه  کسـانی بـرای خداوند ،)۱۲ ـ ۱۱/(تحریم ﴾َن یاْلقاِنت
 مـرا و بساز بهشت در ای خانه من برای خدایا گفت که  زمانی. است آورده را فرعون

 کـه عمران دختر مریم مثال و ،بده نجات ستمکاران گروه از و او کردار و فرعون از
 از و کـرد تصـدیق را مـا کلمـات او و دمیدیم او در خود روح از پس بود دامن پاک

 . بود کنندگان اطاعت
ْجـرًا َعظیِإنَّ اْلُمْسِلم﴿. ۲

َ
ـُه َلُهـْم َمْغِفـَرًة َوأ َعـدَّ اللَّ

َ
 )۳۵/(احـزاب ﴾مـاً یَن َواْلُمْسـِلماِت... أ

 فـراهم را زیـادی پـاداش و بخشش ،مؤمن و انمسلم وزنان مردان برای قطعا خداوند
 است. کرده

 یَ ﴿. ۳
َ
ِذ یُّ ا أ ُکُم الَّ بَّ ُقوا َر اُس اتَّ  ﴾َخَلَقُکـْم ِمـْن َنْفـٍس َواِحـَدٍة َو َخَلـَق ِمْنَهـا َزْوَجَهـا یَها النَّ

 یک از را شما او باشید، داشته پروا خداوند از اید آورده ایمان که  کسانی ای )۱/نساء(
 کرد. خلق او جنس از نیز را او همسر و دآفری انسان

 . تحلیل نظرات اندیشمندان اسالمی ۲
 نقد رویکرد اول -۲-۱

 و عقـل قطعـی حکم با آن مضمون که است صحیح زمانی روایات، ظواهر به اعتقاد
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 و قرآن مدار بر روایات و حذف فکری، های زمینه پیش سنجیده، دینی قبلی های داشته
 تفسیر زنان، به نسبت آمیز تحقیر نگاه به توجه با نظریه این در اتروای. شود تفسیر عقل
 که شبهاتی تمام به باید بزرگواران این. شد معتقد آن لوازم به باید که  حالی در است شده

 زنـان، نقصـان بـودن عـدالت خـالف ماننـد بدهنـد جواب باشد، می نظریه این پیراموِن 
 قـرآن آیات با تعارض نقص، بر بقاء آنکه حال و رفته دست از های عبادت جبران امکان
 مرد است. و زن عبادت برتساوی مبنی

 نقد رویکرد دوم -۲-۲
اند. اما این توجیهـات بایـد مـورد  این رویکرد با توجیهاتی این روایت را معتبر دانسته

ت، بایـد گفـت ـرد. در نقد این کالم که شأن نزول این روایت، عایشه اسـدقت قرار گی
 و شود می شامل را زنان همۀ است شده وارد ایمان نقصان برای روایت در که  علتی :اوالً 

 .است ماهانه عادت زمان در عبادات ترک آن و نیست عایشه مختص
 یـک بـا توانـد می اسـت حجت همگان بر گفتارش و رفتار که معصوم آیا: ثانیاً  
 یـک بـه ای کنایه بشری، عۀجام افراد از نیمی به ایمان نقصان دادن نسبت و کلی گفتار
 باشد. کرده اراده را شخص ازآن پیروی و داشته آنها از فرد

 و مبهم صورت  به کند مذمت را  خاصی طائفۀ و گروه اینکه بدون کریم قرآن: ثالثاً  
 ایـن و ،)۱۴۲(بقـره/...) کـه گویند می چنین( گوید می خاص شخص نام نبردن هدف با

 کـردن متهم با کار  این ولی است بوده انکار قابل غیر و طبیعی امری محاوره در مطلب
که نقـص را   کسانی .است متفاوت نفر یک مذمت خاطر به بشری جامعۀ افراد از نیمی
 معنـی در تفـاوت واژۀ اسـتعمال: معنی تفاوت گرفته بودند، باید توجه نمایند که اوالً   به

 برقـرار آنهـا بـین ای مالزمـه و نیسـت تفـاوت معنـی  به نقصان استعمال بر دلیل نقصان،
 دارد وجـود خودشـان اصلی به معنای کلمات تفسیر امکان که  زمانی تا: ثانیاً . باشد نمی
 ذهـن بـه متبادر معنای هم مختار، نظر اما طبق. نداریم کلمات معنای در تغییر به نیازی

 که رتصـو   ایـن بـه. نـدارد مسـلم عقائد و قرآن با تعارضی هم و مانده محفوظ کلمات
 و دارنـد زنـان طـرف از ن رااایمـ نقص جبران خواست در زنان، به تنبه مقام در حضرت
 در ضمن باید بیان کـرد کـه بـا. نیست نقص این در زن دائمی بقای به معنای زن نقص
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 روزه و نمـاز از محرومیـت و زنـان قاعـدگی دوران بـه استشـهاد که  روایت ذیل به توجه
 دیگـر، عبـارت  بـه. زنـانگی عنـوان نـه اسـت نظر مد زن جنس شود می معلوم کند، می

 باشد. می ادعا عمومیت نشانۀ دلیل عمومیت

 نقد رویکرد سوم -۲-۳
در این رویکرد، روایت مورد بحث، به دالیل مختلف غیر معتبر شناخته شد که الزم 

روایت، قابل قبـول نیسـت بـه خـاطر   است مورد بررسی قرار گیرند. اما جعلی بودن این
 تضـعیف زنان، با برخورد در خلفا برخی عملی روش و فکری هر چند رویۀ اینکه اوال:

 منـابع تمـامی در ایمـان نقصـان روایات خاطر همین  به شاید و است بوده زن کوبیدن و
. دارد وجـود ایشـان روایی منابع و کتب سایر و سته صحاح یعنی سنت اهل روایی معتبر
 است. حدس یک تنها و باشد شبهه این برای ای کننده قانع دلیل تواند نمی اما

 دادن بهاء و سنت اهل میان در عایشه مانند زن یک برای خاص جایگاه وجود: ثانیاً  
 .نیست سازگار نظریه این با آنها روایی مکتب در او به

 ضمیمه به کافی کتاب مانند معتبر بسیار روایی جوامع و منابع در روایت وجود: ثالثاً  
 و روایـی جوامـع و کتـب گیری شکل نحوۀ و شیعه روایت تدوین تاریخ در که  مباحثی
 را  احتمـال ایـن اصـل اسـت، آمـده آنها از حراست در بزرگوار محدثین و علماء اهتمام

 این بر داند، مبتنی دستور الهی می ن رااای که منشأ ترک نماز زن نظریه. کند می مخدوش
 بـا را روزه و نمـاز در نهفته کماالت همۀ تواند می عادت ایام در زن که است فرض پیش
 بـر الهـی احکـام کـه  حالی در! است شارع حکم وی مانع تنها و نماید استیفا آن انجام
 و حقیقی طور  به اگر یعنی باشد، می مفاسد مصالح رفتن بین از و مصالح رعایت اساس

 مگر کرد نمی نهی آن از خداوند بود، تقرب موجب عادت ایام در روزه و نماز تکوینی،
 تـرک در زنـان عمـل که اسـت درسـت. باشد تسهیلی جنبۀ دارای صرفا شارع نهی آنکه
 طهارت عدم دستور این منشأ ولی شود می تقرب موجب و الهی دستورات به عمل نماز،
 . است زن

 همسـرش بـا شـرعی ای رابطـه الهی دستور به توجه با مردی ؛کنید توجه مثال این به
 ولـی شـود می نزدیک خداوند به واجب عمل  این انجام با اینجا در مرد نماید، می برقرار
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 تـا و اسـت الهـی تقرب و نماز و مسجد از دوری موجب که است جنابت دیگرش جنبۀ
 کمـاالت از و شـود حاضـر خداونـد محضـر در توانـد نمی ندهد انجام را  جنابت غسل
 تـا ولـی انـد نموده عمـل نمـاز تـرک رب مبنی الهی دستور به زنان. ماند می عقب معنوی
 اش نشـانه. ماننـد می دور خداونـد محضـر از نیاورنـد دسـت  بـه مجدداً  را خود طهارت
 کنـیم فـرض نردبانی مانند ن رااایم اگر. است میت جنازۀ بر حائض زن حضور کراهت

 از هـر که کسـی بـا رود می باال ها پلکان از پیوسته که  کسی قطعا است مراتبی دارای که
 حکم به دو هر اینجا در. داشت خواهد تفاوت ایستد می باز حرکت از دلیل هر به گاهی
 مفاسـد و مصـالح بـر مبتنـی نیـز هرکدام به مربوط شرعی احکام و کنند می عمل الهی
 ما علم و است کوتاه آنها از ما دست که است خاصی تکوینی مقتضیات و األمری نفس
 انکار و وجدانی واقعیت یک عنوان  به را مسئله این صورت هر در لیکن ندارد راه آنها به

 فرمان از اطاعت آنها، منشأ چند هر عمل دو  این از یک هر تأثیر که پذیرفت باید ناپذیر
 مبـارک مـاه کـه  کسـی مثـال عنـوان  بـه. اسـت متفاوت انسان نفس بر است، پروردگار
 در کـه را  معنویتی و نورانیت هرگز خورد می روزه الهی حکم به و است سفر در رمضان
 نظـر از و کنـد نمی احساس گیرد، می روزه خداوند فرمان به که وطن در حضور شرایط
 اگـر. گیرد می قرار فروتری وضعیت در آن نورانی و زیبا های جلوه ظهور و ایمانی قوت
 حکـم بـه حاضر داری روزه که گونه همان است مقدس شارع حکم به مسافر افطار چه

 است طبیعی حالت یک بیان اند فرموده فراز این در حضرت آنچه بر این بنا. است شارع
. نـدارد مطلـب ایـن در تأثیری ماهانه عادت بودن اختیاری عدم و سفر بودن اختیاری و

لحـاظ کّمـی، رسند و به  ف میتکلی تر به سن آیت الله جوادی بیان نمودند که زنان زود
 بـا روایـات فهم در توقف شود می مستفاد ایشان کالم از آنچه نقصی در عبادت ندارند،

 جبـران، امکـان کـه  حـالی در باشد می شده ترک عبادات جبران امکان اشکال به توجه
 .زند نمی روایت فهم و صدور به ضرری

 قـرب بـه رسیدن و عبادات انجام لحاظ از است ممکن خود، عمر مجموع در زن یک 
 الهـی خلقـت بـه توجه با که زنان است این در بحث ولی برسد درجات باالترین به الهی
 احتمـال زنـان از ای عده مورد در و هستند عبادت از محروم خودشان، عمر از مدتی در

 خـاطر همـین  بـه. شد خواهد شیطان دام در افتادن باعث که دارد وجود آن جبران عدم
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 ایمـان نقصان دچار و شوند غافل خدا یاد از مبادا کند، می گوشزد زنان همۀ به حضرت
که از باب خبر واحد، قائل به عدم حجیت این روایت هستند   در جواب کسانی. گردند

 نخواهـد آن مضـمون بـه تعبد موجب شرعی احکام غیر در واحد باید بیان کرد که خبر
 و علمـی تجربـه عقـل، جهـت از آن مفهـوم بررسـی موجـب و احتمـال مفید بلکه شد

 کـه شـود می گفتـه خبـری بـه اصـولیون اصطالح در واحدخبر . است دینی های داشته
 چـه اگر است، صدور به ظن مفید فقط بلکه نداریم معصوم از آن صدور  به اطمینان
 خبـر حجیـت. باشـد نرسـیده تـواتر حد به که شرطی به باشد بیشتر نفر  یک از آن مخبر
 در فقـط شـرعی احکـام بـه ضـروری علم چون است اصولی مسائل مهمترین از واحد،
 امثـال و صوم و صالة وجوب مثل است حاصل اجمالی صورت  به هم  آن کلی، احکام
 خـاطر  بـه ــ الصـدور مقطـوع خبر از حاصل علم مثل احکام به ضروری غیر علم ،اینها
 احکـام بیشـتر خـاطر همـین  بـه. افتد می اتفاق کم خیلی ـ قطعی قرائن خاطر  به یا تواتر

 باز احکام در علمی باب شود اثبات آن حجیت اگر و شود می ثابت واحد خبر با شرعی
شـود  می بـاز انسـداد بـاب و بسـته علمی باب نشود اثبات آن حجیت اگر و بود خواهد

 .)۲/۱۴۶ :۱۳۸۶ خویی،(
 روایـات اینکه علت  به است ای ویژه جایگاه دارای هم شرعی احکام غیر در واحد خبر 

 توانند می که داریم تکوینی امور و تاریخ قیات،اخال اعتقادات، تفسیر، بحث در زیادی
 دو بـه اعتقادات البته. شوند مطرح اسالم نظر عنوان  به و باشند امور این در ما گشای راه

 .شوند می تقسیم مورد
 معرفـت مثل بپردازیم یقین و علم تحصیل  به آنها مورد در است واجب که اموری: اول 

 مشـکل ظنی امور به معرفت صدق چون کند نمی لمع از کفایت ظن اینجا در. خداوند
 بـودیم علـم تحصـیل از عاجز اگر و باشیم علم دنبال باید امکان صورت در پس. است

  .)۳/۳۲۰ :۱۴۳۰سبحانی،(بود  خواهد ساقط ما گردن از تکلیف
 حاصل علم اگر بلکه نیست واجب آنها مورد در معرفت و علم تحصیل که اموری: دوم
 اعتقـادی امـور از مـورد  ایـن در علما. معاد و برزخ تفاصیل مثل بود آن متسلی باید شد،

 حجیـت به قائل گروهی و واحد خبر حجیت عدم به قائل گروهی. دارند نظر اختالف
  اند شده
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 مختار . نظریۀ۳
 صـحیح زمـانی روایـات ظواهر  به قبل از بیان دیدگاه مختار باید بیان شود که اعتقاد

 سـنجیده، پـیش دینـی قبلـی های داشـته و عقـل قطعـی حکـم ابـ آن مضـمون که است
 همین خـاطر در  به. شود تفسیر عقل و قرآن مدار بر روایات و حذف فکری، های زمینه

 روایـات و آیـات به توجه ظاهر آن،  توجه به و روایات صدور احتمال پایۀ بر قول مختار،
ظاهر بیان  .است شده نظر ظهارا عبادات، قبول در مرد و زن بین فرق عدم بر مبنی دیگر

 بعضی در روزه و نماز از دوری علت به زنان که در این خطبه این است حضرت علی
تشـکیکی بـودن حقیقـت  با مناسب تعلیل، این و هستند ایمان در نقص دچار روزها، از

 نامکـا طرفی از ،)۱۰(فـاطر/، و تأثیر عمل در ایمان است )۲۵۹، ۱۸: ۱۳۸۸(طباطبایی، ایمان 
 روایـات سـائر یـا قرآن با تعارضی خاطر همین  به دارد، وجود زنان برای نقص این جبران
 ایمـان نقصـان روایـات مقصود. ندارد عبادات انجام در مرد و زن بین فرق عدم بر مبنی
 روزه و نماز ترک خاطر  به بلکه ماند خواهند ناقص همیشه برای زنان که نیست این زنان
 ایمانشـان و روزه، نمـاز جانشـیِن  عبـادِت  عـدم زنـان، غالـب مورد رد زیاد احتمال به و

 و برسـد کامـل ایمـان بـه توانـد نمی زنـی هیچ که ندارد داللت ولی. شد خواهد ناقص
 هـم بـا مرد و زن عبادت که است مسئله همین  به ناظر هم قرآن آیات. کند نقص جبران
 تر محبوب خدا نزد در بیاورد ندخداو  نزد کیفیت با و بیشتر عبادت کس هر ندارد فرقی
 . است
 ایـن کـه جهت  ایـن از است زنان به تذکر و تنبه مقام در المؤمنین امیر حضرت کالم
هم  مقدس شارع. کنند جبران را  نقص این باید و دارد وجود آنها خلقت اصل در نقص
 های رسـاله در. اسـت نمـوده وضـع شـده یاد خأل کردن پر هایی برای راه امکان حد در

 به رو عبادت محل در و بگیرد وضو نماز، مواقع در زن است مستحب است آمده عملیه
 امـام خـاطر همـین  بـه. نمانـد عقب الهی تقرب از که باشد خداوند یاد به و بنشیند قبله

 خداونـد ــ زنـان یعنـی ــ هستند مستضعفین از بهشت اهل بیشتر: فرمایند می صادق
 اگـر یعنـی ،)۳/۴۶۸: ۱۴۰۴ شـیخ صـدوق،(کرد  ترحم آنها به پس دانست می را آنها ضعف

 آن، بـر افزون. دارد جایگزینی امکان ولی اند شده محروم ایام این در روزه و نماز از چه
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 و ثـواب بـه رسـیدن بـرای زیـادی هـای راه زنـان اینکـه بـر مبنی داریم متعددی روایات
 اسـت، شایسـته داری همسـر کـه زن جهاد مثال برای ،)۹/ ۵ :۱۳۶۳ کلینی،(دارند  سعادت
 طول در است ممکن که  حالی در است، آورده فراهم را تقرب مجال زنان، برای همواره
 . نشود گشوده وی بر جهاد، باب گاه هیچ مرد، یک عمر

 خـود همسـر به آبی که زنی هر برای خداوند آمده صادق امام از روایتی در همچنین
 تمـام و بـوده روزه روزهـایش تمـام در کـه کنـد، مـی منظـور را سـالی عبادت بنوشاند،

 بنا وی برای بهشت در شهری آب، جرعه هر ازای به و گذرانده عبادت به را  هایش شب
 عبـادات برخـی از عـادت ایـام در زنـان اگر: ثانیاً  .بخشد می را او گناه شصت و کرده

 دهنـد می نجـاما بیشتری عبادات و رسند می بلوغ سن به زودتر دیگر سوی از محرومند،
 بـه المـؤمنین امیر سـخن بنـابر ایـن. دارد وجـود آنهـا در نقص این تقویت زمینۀ پس
 کمـاالت نتیجـه در و اسـت کمتـر مرد از زن ایمان مجموع، در که بود نخواهد معنا این

 تربیتـی نقـش: ثالثـاً . شـود وارد الهـی عـدالت به اشکال تا بود خواهد فروتر وی انسانی
 عادتشـان دوران در دهـد می هشـدار زنـان جامعۀ به که است این نینالمؤم امیر جملۀ
 هـای راه از بکوشند و نشده غافل آن از خاطر همین  به شوند، می وضعیتی چنین گرفتار
 و نماینـد پـر اسـت، مـوقتی کـه چنـد هر را مشکل این گردیده مقرر شرع در که دیگری
 .جویند تقرب کبریایی مقدس ساحت به پیوسته

 ماهانـه عـادت ایـام در نمـاز تـرک ن راازنـ ایمان نقصان منشأ المؤمنین امیر حضرت 
 بـه دارد اشـاره فقط. اند مانده عقب مردان از زنان نکردند، بیان موقع هیچ ولی دانند می

 در مـاه هـر عمرشـان، اکثـر اینکـه خاطر بـه زنان و است گذار اثر ایمان در اعمال اینکه
به این نکتـه هـم . باشند داشته نقص این به ای ویژه توجه باید هستند نقصان این معرض

در ذیـل  روزه و نمـاز از محرومیت و زنان قاعدگی دوران به باید دقت کرد که استشهاد
 دیگـر، عبارت بـه ،زنـانگی عنـوان نـه اسـت نظـر مـد زن جـنس دهـد روایت، نشان می

یک امـر  رد که ایمانباشد. همچنین باید بیان ک می ادعا عمومیت نشانۀ دلیل، عمومیت
 انجـام بـرای انگیـزه بـه منجـر کـه قلبی التزام و شناخت عنصر دو دارای باطنی است و

. بـود خواهـد مؤثر عنصر دو این افزایش در روزه و نماز انجام و شود می الهی دستورات
 در ایمـان که اسـت این خاطر  به روند می جهنم به عبادت، کثرت وجود با خوارج اینکه
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 و دارد نیـاز خداونـد بـا قلبـی و عـاطفی رابطۀ به دوم مرحلۀ در و شناخت به ولا مرحلۀ
 شـناخت میـزان حـداقل انسـان بـود کـه خواهد مؤثر ایمان در زمانی روزه و نماز انجام
 دادند می انجام را  ظواهری عنصر، دو این بدون خوارج. باشد دارا را قلبی التزام و واقعی
 بـدون نمـاز چـون کرد، می اضافه آنها ظلمت بر بلکه نبود ؤثرم آنها ایمان در تنها نه که

 . ندارد تفاوتی ها بت برای تعظیم با قلبی ارادت و شناخت

 گیری نتیجه 
 مـؤثر ایمـان مراتب در عمل و است ایمان جزء عمل، برای انگیزه کالمی لحاظ از 
 گرچـه. دکنـ می زائـل مـواردی در و ضعیف ن رااایم وظائف، به عمل از دوری. است
 وجـود آن، شـرط ولـی شـود می نیز کبیره گناهان مرتکبین شامل شفاعت روایات، طبق
 خداوند، یاد از غفلت و واجبات ترک گناه، بر استمرار روایات، به توجه با و است ایمان
 از بعضـی در روزه و نمـاز از دوری علـت بـه زنـان. کرد خواهد سلب انسان از ن رااایم

 علم دانشمندان اکثر با تعریف مناسب تعلیل، این و هستند ایمان در نقص دچار روزها،
 همـین  بـه. دارد وجـود زنان برای نقص این جبران امکان طرفی از. است ایمان از کالم
 عبـادات انجام در مرد و زن بین فرق عدم بر مبنی روایات سائر یا قرآن با تعارضی خاطر
 که جهت  این از است زنان به تذکر و تنبه مقام در المؤمنین امیر حضرت کالم. ندارد
  .کنند جبران را نقص این باید و دارد وجود آنها خلقت اصل در نقص این
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