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 ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳، شمارۀ دومهای حدیثی، سال آموزه

 » جهنمی بودن اکثر زنان«روایات 
  در ترازوی نقد

 ١زیدی سّیدابوالقاسم حسینی  
 ٢راد محسن کبیری       

 ٣احسان یاربی              
در برخی از روایات موضوعاتی مطرح شده است که موجـب در معـرض خدشـه 
؛ قرار گرفتن دین اسالم شده و شبهاتی را در مورد این آیین به وجـود آورده اسـت

که مربوط به مباحث مرتبط با دیدگاه اسـالم نسـبت بـه زنـان ، از جمله آن مسائل
 . وارد شده است» می بودن اکثر زنانجهن«روایاتی است که در مورد ، است

ای و بـه صـورت  بک مسأله محور و با روش کتابخانـهدر پژوهش حاضر که به س
در نگـاه اّولیـه روایـات : ایم کـه بیان کرده، تحلیلی انجام گرفته است -توصیفی 

، باشد و با اغماض از ضعف سـند روایـات محل بحث از نظر سند قابل اعتنا نمی
روایات آن باشد که اختالفات جنسیتی باعث جهنمـی و بهشـتی اگر مقصود این 

عقل و دیگر روایات بوده و لذا بـه ، چنین برداشتی معارض با قرآن، باشد شدن می
باید حکم ، تر از آن تر و صریح ها با ادله محکم دلیل عدم تأیید محتوا و داللت آن

ع مهمـا أمکـن أولـی مـن قاعده الجم«اّما اگر بخواهیم از باب ؛ به طرح آن نماییم
                                                 

 .۰۳/۰۹/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۲۶/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 )Abolghasem.6558@yahoo.com(استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد مقدس . ١
 )mohsenkabirirad@gmail.com(اسالمی رضوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم . ٢
 )ehsanyarabi@gmail.com(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد مقدس . ٣
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سعی در جمع این روایات داشته باشیم وجه صحیح در توجیه این روایات » الطرح
با توّجه به تعلیالتـی کـه در برخـی از روایـات  -مراد از این روایات : آن است که

آن است که زنان به دلیل عدم انجـام وظـایف همسـری  -محل بحث آمده است 
، شوند و اگـر ایـن علّـت منتفـی گـردد نم میخود مستوجب ورود به دوزخ و جه

 . گردد دیگر جهنمی بودن ایشان هم منتفی می
وثاقــت ، وثاقــت ســندی، جمــع بــین روایــات، زنــان، جهــنم واژگــان کلیــدی:

 . صدوری

 مقدمه
که معارف قرآنی و اسـالمی ، از آغازین روزهای پیدایش دین مبین اسالم تا به امروز

های مختلفـی رو بـه رو  توزی ها و کینـه همیشه با مخالفتاین دین ، در حال انتشار است
مباحـث در ، از جمله مسائلی که مورد اعتراض معارضان بوده است. بوده و خواهد بود

در ایـن جسـتار بـه یکـی از ؛ باشـد می، های میـان زنـان و مـردان ارتباط با زنان و تفاوت
 . د کامل آن خواهیم پرداختهایی که در این راستا بیان شده است اشاره و به نق شبهه

ها را موجـوداتی  اند که در اسالم در حق زنان اجحاف شده و آن برخی اظهار داشته
اند و  که سعادت را مخصوص مردان دانسـته اند یا این تر از مردان در نظرگرفته شده پست

؛ باشـد ها به برخی روایات مطرح شده در برخی از کتب شیعه و اهل سنت می استناد آن
وارد شده است » جهنمی بودن اکثر زنان«روایاتی است که در مورد ، از جمله این موارد

 : گردد اشاره می، ها که جهت اختصار تنها به یک مورد از آن
ُد ْبُن « ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعْبـِد اللـِه ْبـِن َغاِلـٍب َعـْن یَ ْح یَ ُمَحمَّ ی َعْن أْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ْحِر ِإَلی َظْهِر اْلَمدِ یَ  : َخَرَج َرُسوُل اللهِ َقاَل  َجْعَفرٍ  یَعْن أبِ  یِّ ْعفِ َجاِبٍر اْلُج  َنـِة یْوَم النَّ
َساِء َفَوَقَف َعلَ  یَعَلی َجَمٍل َعارِ  ْقَن َو یَ : ِهنَّ ُثمَّ َقاَل یْ اْلِجْسِم َفَمرَّ ِبالنِّ َساِء َتَصـدَّ ا َمَعاِشَر النِّ

ا َسِمْعَن َذِلَك َبکَ  یْکَثَرُکنَّ فِ أِطْعَن أْزَواَجُکنَّ َفِإنَّ أ  اِر َفَلمَّ ٌة ِمـْنُهنَّ یْ َن ُثمَّ َقاَمْت ِإلَ یْ النَّ
َ
ِه إْمـَرأ

ـارِ  یفِ  ا َرُسوَل اللهِ یَ َفَقاَلْت  اٍر َفَنُکوَن ِمْن أْهِل النَّ اِر َو اللِه َما َنْحُن ِبُکفَّ اِر َمَع اْلُکفَّ ؛ النَّ
  )۵/۵۱۳ ، ۱۳۶۷(کلینی،  »ُکنَّ َکاِفَراٌت ِبَحقِّ أْزَواِجُکنَّ ِإنَّ : َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللهِ 

در عید قربان به طـرف خـارج مدینـه حرکـت  : پیامبر اکرمفرمودند امام باقر
ای از زنـان  که بر شتر بدون زینی سوار بودند و مسیر حرکـت بـه عـده کردند و حال آن
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ن زیاد صدقه دهید و از همسران خود ای زنا«: برخورد نمودند و به ایشان چنین فرمودند
وقتی که زنان » که بسیاری از شما در آتش دوزخ خواهید بود! اطاعت نمایید به دلیل آن

یا رسول الله آیا ما به : گریستند و یکی از ایشان عرض کرد، این سخنان پیامبر را شنیدند
 یم؟ پیامبر اکـرمکه ما در زمره کفار نیست همراه کفار در آتش خواهیم بود و حال آن

 ١»کنید شما به حقوق همسران خود کافر هستید و آن حقوق را رعایت نمی«: فرمودند

 بررسی وثاقت سندی الف.
کثر زنان سه حدیث بـا سـند  ٢طبق جستجوهای انجام گرفته در مورد جهنمی بودن أ
 : متفاوت وارد شده است که بر طبق نقل مرحوم کلینی این سه سند عبارتند از

ُد ْبُن . ۱ ٍد َعْن َعلِ یَ ْح یَ ُمَحمَّ  َحْمَزَة َعْن  یْبِن أبِ  یِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن َعلِ  یِّ ی َعْن أْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

 . ٍر َقاَل َسِمْعُت أَباَعْبِداللهِ یَبِص  یأبِ 
ُد ْبُن . ۲ ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعْبِداللِه بْ یَ ْح یَ ُمَحمَّ ِن َغاِلٍب َعْن َجاِبٍر ی َعْن أْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

 . َجْعَفرٍ  یَعْن أبِ  یِّ اْلُجْعفِ 
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن أبِ . ۳ ٌة ِمْن أْصَحاِبَنا َعْن أْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ـِد ْبـِن ِسـَناٍن َعـْن یـِعدَّ ِه َعـْن ُمَحمَّ

َمالِ  بِ  یِّ َعْمِرو ْبِن ُمْسِلٍم َعِن الثُّ
َ
 . َجْعَفرٍ  یَعْن أ

ی یـحیمحّمـد بـن ؛ باشـند ثقه می، اند ر سلسله سند روایات آمدهبیشتر راویانی که د
بزرگـوار و کثیـر ، العطار از بزرگان اصحاب امامیه در زمان خودش بوده و مورد اطمینان

(ر ک:  و کتـاب نـوادر داشـته اسـت هایی نیز مانند مقتل الحسین الروایه بوده و کتاب
   )۱۸/۳۱، ۱۴۱۰خوئی، 

ی از راویان مشترک است که در کتب کافی و استبصار و ا احمد بن محّمد بین عده
جا منظور احمـد بـن محّمـد بـن  من الیحضر و تهذیب نامش تکرار شده است ولی این

عیسی اشعری قمی است به قرینه ابن محبوب چراکه احمد بن محّمد عیسی در طریـق 
یشان در قم بوده و از جمله وجوه شیعه و رؤسای ا هوی ثق. ابن محبوب واقع شده است

                                                 
؛ ۲۲/۱۴۵، ۱۳۶۷، مجلسـی؛ ۵/۵۱۴، ۱۳۶۷، کلینی: برای دیدن روایات دیگر در این باب رجوع شود به. ١

 . ۳/۴۳۹، ۱۴۰۴، شیخ صدوق
 . مورد بررسی قرار گرفته است تنها سند حدیث در کتب شیعه. ٢
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  )۱۴، ۱۴۱۱؛ حلی، ۶۱ ،تا ؛ شیخ طوسی، بی۸۳، ۱۴۰۷(ر ک: نجاشی، . شناخته شده است
عبدالله بن ، مسلم بن ، عمروجابر بن یزید جعفی، علی بن أبی حمزه، بن الحکم یعل

؛ کشـی، ۲۶۴  ،تـا ، بیی(ر ک: شـیخ طوسـ باشـند غالب األسدی و ابوبصیر األسدی هم ثقـه می
   )۱۳/۱۲۷، ۱۴۱۰؛ خوئی، ۳۸۳، ۱۳۸۳؛ ابن داوود حلی، ۲۰۴و  ۱۹۴و  ۱۷۱، ۱۳۴۸

، ۱۴۰۷(نجاشی،  تصریح به وثاقت نشده است، ولی نسبت به حسن ابن محبوب السّراد
، ۱۴۰۷(نجاشی،  باشد شدیدًا ضعیف می، و محّمد بن سنان الزاهری )۵۱۲، ۱۳۴۸و کشی،  ۸۲

 ر زمـره سـران واقفیـه بـوده اسـتعلی بن أبی حمزه بطائنی هم د )۲۵۱، ۱۴۱۱؛ حلـی، ۳۲۸
  )۲۵۰، ۱۴۰۷؛ نجاشی، ۴۰۶، ۱۳۴۸؛ کشی، ۱/۸۳، ۱۳۶۴ک: ابن غضائری، .(ر

با توجه به مطالبی که درباره اعتبار هر کدام از روایان اخبار باال نزد اصـحاب رجـال 
توان گفت که از نظر سندی حدیث اّول به دلیل وجود علی بن ابـی حمـزه  ذکر شد می
یث دّوم به دلیل عدم تصریح به وثاقت حسن ابن محبوب السّراد و حدیث بطائنی و حد

 . سّوم به دلیل وجود محّمد بن سنان الزاهری ضعیف هستند

 بررسی وثاقت صدوری ب.
 در مورد داللت و معنای این روایات توجیهاتی در کتب مختلـف بیـان شـده اسـت

توان در مورد  چه که به نظر ما می اّما آن )۱۲/۲۳، ۱۴۲۱؛ مازندرانی، ۸/۵۱۵ ،تا ک: مجلسی، بی.(ر
کنیم یا موضوعی  این روایات بیان نمود آن است که هر روایتی که در مورد آن بحث می

هـای آن موضـوع را مشـخص کنـیم و  ها و داللت نماییم باید برداشت که آن بررسی می
نباشـد محل اختالف و نزاع را معلـوم نمـاییم چراکـه هنگـامی کـه محـل نـزاع معلـوم 

 . توان به بحث و گفت وگو پرداخت نمی
زن بودن عامل جهنمی بودن اکثر زنان است و هیچ راهی برای جبران : برداشت اّول

 . آن نیست
در این روایات زنانی مورد بحث هسـتند کـه حـق همسـر خـود را ادا : برداشت دّوم

دهنـد  مبر انـذار میکنند و به دنبال کارهای دیگر برای رفتن به بهشت هستند که پیا نمی
 . گونه اهل دوزخ هستند نه زنان دیگر که زنانی این

روی احساســات و  ایــن روایــات در بــاب جلــوگیری زنــان از دنبالــه: برداشــت ســّوم
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هر زنی که زود عصبانی شود و احساسـات بـر وی غلبـه : فرماید باشد و می عواطف می
 . کند و حق همسر را به جا نیاورد جهنمی خواهد بود

ها را با منابع اصیل و معتبر اسالمی مورد بررسی قرار دهـیم تـا  ال باید این برداشتح
 . عیار هر یک مشخص گردد

 مطابقت با قرآن. ۱
ها  ها را به قرآن عرضه کرده و آن ها و احتماالت در ابتدا آن با در نظر گرفتن برداشت

ترین مرجع بـرای دریافـت  ترین و کامل دهیم زیرا محکم را با قرآن مورد بررسی قرار می
اند و  ما را امر به ارجاع روایات به قرآن فرموده قرآن بوده و خود أئمه معصوم، حقایق

جـا  در این. ١اند در صورت عدم مطابقت دستور به طرح و دور انداختن آن روایات داده
 : نماییم چند آیه را بررسی می

اِلحاِت ِمْن ذَ یَ َوَمْن ﴿. ۱ ـَة َوال َیـَوُهَو ُمْؤِمٌن َفُاولِئـَك   َکٍر أْو ُاْنثیْعَمْل ِمَن الصَّ ْدُخُلوَن اْلَجنَّ
حکـم  ﴾ِمـْن َذَکـٍر أْو ُاْنثـی﴿: خداونـد بـا آوردن جملـه )۱۲۴(نسـاء،  ٢﴾راً یْظَلُموَن َنقِ یُ 

ت داده تــا شـامل مــردان و زنـان هــر دو بشــود و یــسـعادت و بهشــت رفـتن را عموم
بـر ، سـتین مـرد و زن نیچ فرقی بـینظر اسالم ه از؛ اختصاص به مردان نداشته باشد

پرسـتان کـه  ر بـتیل هنـد و مصـر و سـایـخالف پندار قدمای اهل ملل و نحل از قب
ز بـر یـپنداشتند زنان اصًال عملی ندارند و اعمـال صـالحه آنـان پـاداش نـدارد و ن می

ا خوار زنان نزد خد: اند که گفته،دهیان به ظهور رسیحیان و مسیهود یچه از  خالف آن
هـر چـه حرمـت و ، چون خلقتشان ناقص و اجرشان خاسر است، مقدار هستند و بی

پنداشـت  ت مـییـچه عرب جاهل ز بر خالف آنیکرامت هست از آن مردان است و ن
کسـان ین عقائد خرافی بودند ولی اسالم دو طائفه زن و مـرد را یز گرفتار ایکه آنان ن

  )۵/۸۸ ،تا (طباطبایی، بی. معرفی نموده است
ـاِدقِ یَن َواْلُمْؤِمناِت َواْلَقاِنتِ یَن َواْلُمْسِلماِت َواْلُمْؤِمنِ یِإنَّ اْلُمْسِلِم ﴿. ۲ َن یَن َواْلَقاِنَتـاِت َوالصَّ

                                                 
، ۱۳۹۹، بروجـردی؛ ۲۷/۱۱۱، ۱۴۱۴، حر عاملی؛ ۳۱/۵۷۶، ۱۴۰۳، مجلسی؛ ۱/۸، ۱۳۶۷، کلینی: ر ک. ١

۱/۲۶۰ . 
، که ایمان داشته باشـد در حالی، خواه مرد باشد یا زن، و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد«. ٢

 »ستمی به آنها نخواهد شد شوند و کمترین چنان کسانی داخل بهشت می
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ــابرِ  ــاِدَقاِت َوالصَّ ــابِراِت َواْلَخاِشــِع یَوالصَّ قِ یَن َوالصَّ َن یَن َواْلَخاِشــَعاِت َواْلُمَتَصــدِّ
ائِم  َقاِت َوالصَّ ائَماِت َوالْحاِفِظ یَواْلُمَتَصدِّ اِکرِ یَن َوالصَّ َن یَن ُفـُروَجُهْم َواْلَحاِفَظـاِت َوالـذَّ

ْغِفَرًة َوأْجًرا َعِظ یاللَه َکثِ  اِکَراِت أَعدَّ اللُه لَهم مَّ َوَما کَاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا  ٭مًا یرًا َوالذَّ
ْعـِص اللـَه َوَرُسـوَلُه َفَقـْد یَ َرُة ِمْن أْمِرِهْم َوَمـن یُکوَن لَهُم الْخ یَ َقضَی اللُه َوَرُسوُلُه أْمرًا أن 

بِ    )۳۶و  ۳۵(أحزاب،  ١﴾ناً یَضلَّ َضالًال مُّ
ن زن ین داری فرقی بیعت مقدسه اسالم در کرامت و حرمت اشخاص از نظر د یشر 

اُس ِإنَّا َخَلْقناُکْم ِمـْن َذَکـٍر َوُاْنثـیُّ ا أیَ ﴿  هیو مرد نگذاشته و در آ َوَجَعْلنـاُکْم ُشـُعوبًا   یَها النَّ
ْکَرَمُکْم ِعْنَداللِه أْتقاُکْم  قـت ین حقیبه طور اجمال به ا )۱۳(حجرات،  ٢﴾َوَقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإنَّ أ

ُهْم أنِّ ﴿ه یو در آ، دینما اشاره می بُّ ُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُکْم ِمـْن َذَکـٍر یال ُاض یَفاْسَتجاَب َلُهْم َر
ه مـورد بحـث یـح و سپس در آیبه آن تصر  )۱۹۵عمـران،  (آل ٣﴾ْم ِمْن َبْعٍض َبْعُضکُ   یأْو ُاْنث

  )۱۶/۳۱۳  ،تا (طباطبایی، بی. ان کرده استیشتری آن را بیبا صراحت ب
شـود کـه خداونـد متعـال فرقـی میـان زن و مـرد در  با توجه به این دو آیه معلـوم می
ین دلیل نفرمـود مومنـان یـا خداوند در این آیات به ا. سعادت و شقاوت نگذاشته است

های دنیوی و اخروی فقط  مسلمانان که تصریح کند که مغفرت و رحمت و تمام نعمت
کید بر این مربوط به جنس خاصی نیست و همه انسان که چه زن باشند و چه مرد  ها با تأ

های صالح را داشته باشند و عمل صالح انجام دهند بهشت  در صورتی که صفات انسان
که عادل اسـت  گاه به خاطر این باشد و خداوند هیچ ها می و مغفرت برای آن و سعادت
 . برد ها از بین نمی ها را به خاطر جنسیت آن عمل انسان

کند که امـر خداونـد و رسـول خـدا  خداوند متعال تصریح می ۳۶و چه زیبا در آیه 
                                                 

مردان مطیـع فرمـان خـدا و زنـان ، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مسلمان و زنان مسلمان، به یقین. ١
مـردان ، مـردان صـابر و شـکیبا و زنـان صـابر و شـکیبا، مردان راستگو و زنان راسـتگو، مطیع فرمان خدا

مـردان ، دار دار و زنـان روزه مـردان روزه، کننـده زنان انفاق کننده و مردان انفاق، باخشوع و زنان باخشوع
، کننـد پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به یاد خـدا هسـتند و زنـانی کـه بسـیار یـاد خـدا مـی

 »خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است
 ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ها و قبیله ما را تیرهای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ش«. ٢

 »ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست گرامی) ها مالک امتیاز نیست این(
زن باشـد یـا ، ای از شـما را کننده من عمل هیچ عمل: ) و فرمود( ها را پذیرفت درخواست آن، خداوند«. ٣

 »و از جنس یکدیگرنوعید  ضایع نخواهم کرد شما هم، مرد
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یه شـقاوت و برای هر زن و مردی خیر و برکت و مایه سعادت است و سرپیچی از آن ما
تواند به زنان امر کند که  بدبختی است و چون این سخن صراحت دارد دیگر کسی نمی

کاری خالف خواست خداوند و رسول آن انجام دهند و اگر امر پدر یا همسر برخالف 
تواند او را مجبور کند و  زن باید سر باز بزند و هیچ کس نمی، خواست خدا و رسول بود

این است که خداوند زن را در زندان اوامر شوهر قرار نـداده و بـه این خود نشان دهنده 
 . دهد وی آزادی می

ها  دهد که آن باید به این نکته توجه کرد که خداوند در میان قومی این دستور را می
یت صورتشـان سـیاه نشـدند از فـرط خجالـت و عصـبا تری میوقتی صاحب فرزند دخ

رفـت  تا جایی این خجالـت پـیش می ١کرد می گیری خود کناره ۀجامعاز حتی شد و  می
کشتند و خداوند بـرای  می -فقط به جرم دختر بودن  -ها را بدون هیچ تقصیری  که آن

گویـد و  ها با تـوبیخ از مشـرکان در مـورد روز قیامـت سـخن می دفاع از این کشته شده
 .  )۹و  ۸(تکویر،  ٢﴾َذنٍب ُقِتَلْت   ِبأّی  ٭َوِإَذا اْلَمْوُءَدُة ُسئَلْت ﴿: فرماید می

کشی  ها را برای بهره بینند و فقط آن ترین مراتب می ها را در پست در این دوره که زن
خداوند متعال نه تنهـا از برابـری زن و مـرد سـخن ، خواهند گذرانی می فیزیکی و خوش

زن و مرد در سعادت و شقاوت ماننـد هـم هسـتند و چگونـه : فرماید گوید بلکه می می
های وی  که خداوند وی را بارها ستوده است و تمام سـخن یامبر خداممکن است پ

قـدر پیـامبر  را به خود نسبت داده است برخالف نظر و خواسته خود سخن بگوید یـا آن
بهشت و جهنم را در مقابل عمـل صـالح ، فراموش کار باشد که نداند خداوند در قرآن

نِطـُق یَ َوَمـا ﴿: اوند در سوره نجـمخد؛ قرار داده است و نه در مقابل جنسیت یا قومیت
 کند که هر چه پیـامبر تصریح می )۴و ۳(نجم،   ٣﴾وَحییُ ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌی  ٭َعِن الْهَوی 

                                                 
َر أَحُدُهم ِباالُ ﴿. ١ ـَر ِبـِه   َتـَواَرییَ  ٭ ٌم یَوُهَو َکِظ  اً َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّد   نثَی َوِإَذا ُبشِّ ِمـَن اْلَقـْوِم ِمـن ُسـوِء َمـا ُبشِّ

اِب یَ ُهوٍن أْم   ْمِسُکُه َعلَی یُ أ ُه فِی الترُّ هـا  کـی از آنکـه هرگـاه بـه ی در حـالی؛ ﴾حُکُمـوَن یَ َساَء َمـا  أال ُدسُّ
شـود و بـه شـّدت خشـمگین  سـیاه مـی) ز فـرط نـاراحتیا( صورتش، بشارت دهند دختر نصیب تو شده

) دانـد و نمـی( گردد از قوم و قبیله خود متواری می، خاطر بشارت بدی که به او داده شدهه ب ٭گردد  می
 ) ۵۹و  ۵۸، نحل( !دکنن آیا او را با قبول ننگ نگهدارد یا در خاک پنهانش کند؟! چه بد حکم می

 »کشتید برای چه گناهی وبرای چه تقصیری ما را ٭ پرسند که روزی که کودکان می«. ٢
 »گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست چه می آن ٭ گوید و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی. «٣
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پس بـه همـین .... فرماید وحی است نه هوا و هوس و نه از روی غفلت و شوخی و می
عـدم تسـاوی زن و  ای که از باشد و در نتیجه روایات و ادله دلیل وی واجب االطاعه می

گویند مخالف قرآن است و پیـامبر کالمـی بـه جـز  مرد در سعادت و شقاوت سخن می
کـه نظـر  یا این سخن را نفرموده اسـت یـا این بنابراین پیامبر اکرم. فرماید وحی نمی

 . نماییم دیگری داشته که این نظر را در بحث جمع روایات بیان می
را هم عالوه بر آیات بیـان شـده، اضـافه نمـود کـه در پایان این بخش باید این نکته 

فرمایـد کـه وظیفـه  وظیفه پیامبر چه چیز بوده است؟ خداونـد در قـرآن در ایـن بـاره می
ْسـَتقِ   َوِإنََّك َلتَهِدی ِإلَی ﴿پیامبر هدایت به راه راست اسـت:  و  )۵۲(شـوری،  ١﴾ٍم یِصـَراٍط مُّ

نِ  ا ِإلَی یً َوَداعِ ﴿فرماید:  می نیز درجای دیگر ِر اْلُمـْؤِمنِ  ٭رًا یاللِه ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا مُّ َن ِبـأنَّ یَوَبشِّ
َن اللِه َفْضًال َکبِ  کـه خداونـد  کـه در ایـن آیـه عـالوه بـر این )۴۷و  ۴۶(أحـزاب،  ٢﴾راً یلَهم مِّ

 کند دهنده نیز معرفی می کند، او را بشارت کننده به روشنایی معرفی می پیامبر را دعوت

تواند از هـدایت زنـان بـه  چیزی جز سعادت نیست؛ پس پیامبر چگونه میو این بشارت 
ها را از راه راسـت دور کنـد و بگویـد شـما بـه راه راسـت  سعادت جلوگیری کند و آن

کـه پیـامبری کـه بـرای بشـارت آمـده اسـت  که زن هسـتید و این روید به خاطر این نمی
سیدن بـه بهشـت ناامیـد کنـد! ایـن که زن هستند، از ر  حداقل نیمی از مردم را برای این
آید و نه حتی از یک انسان معمولی و لذا بایـد حکمتـی  کار نه از پیامبر و معصوم برمی

که این سخنان خالف است و به معصومان نسبت  دیگر در این سخنان نهفته باشد یا این
 اند.  داده

یـم و مطمـن دار  ترین و بهترین سندی که ما از پیامبر اکـرم که صحیح نتیجه آن
کـه روایـات ممکـن اسـت کـه در  ف نشده است قرآن است و حال آنیهستیم که تحر 

معرض تحریف واقع شده باشند و لذا ما هر چه که مخالف قرآن باشد چه از نظر عقلی 
طل اسـت و هـم در گذاریم زیرا هم عقل اقتضا دارد که خالف قرآن با یا نقلی کنار می
 )۳۱/۵۷۶، ۱۴۰۳(مجلسی،  »أّنه زخرف«ها با عباراتی مانند  نداریم که در آ روایات فراوانی

                                                 
 »کنی و تو مسّلمًا به سوی راه راست هدایت می«. ١
و مؤمنان را بشارت  ٭ سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخشه ب و تو را دعوت کننده«. ٢

 »ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است
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و  )۲۷/۱۱۱، ۱۴۱۴(حــر عــاملی،  »أّنــه لــم نقلــه«و  )۱/۲۶۰ ،۱۳۹۹(بروجــردی،  »فهـو باطــل«و 
اشاره شـده اسـت کـه هـر چـه مطـابق قـرآن نبـود را کنـار  )۱/۸، ۱۳۶۷(کلینـی،  »فردوه«

های دّوم و سّوم  د که تنها برداشتشو  بنابراین با بررسی این آیات مشخص می. بگذاریم
با واقعیت مطابقت دارد و این برداشت که جنسیت عاملی مستقل بـرای جهنمـی شـدن 

 . تنافی دارد هم با قرآن و هم با نبوت و معصومیت پیامبر اکرم، زنی باشد

 مطابقت با روایات دیگر و تشکیل خانواده حدیثی. ۲
ها بـا دیگـر روایـات مربـوط بـه  طابقت آنم، های بررسی صحیح روایات یکی از راه
راجع به مسأله  شود ما بهتر بفهمیم نظر معصومین باشد که باعث می همان بحث می
باید این نکته را در نظر گرفـت کـه تمـام امامـان از نظـر شـیعه معصـوم ؛ چه بوده است

و اشتباه  ها فرقی با هم ندارند چون مصون از خطا روایات آن، باشند و به همین دلیل می
 . گویند هستند و فقط از واقعیات و حقایق سخن می

بدیهی است که تشکیل خانواده حدیثی از این جهت قابل مالحظه است که با دیدن 
نسبت به دیدگاه وسیع اهل بیت عصـمت ) ظاهرًا یا واقعاً ( روایات مشابه و بعضًا معارض

ار هـم قـرار دادن شـود و بـا کنـ در موضوع مورد بحـث علـم حاصـل می و طهارت
های کالم معصومان مانند پازل به معنا و مقصود واقعی و حقیقی کالم ایشان دست  تکه

هـا یـا  تر آن روایات یـا جمـع بـین آن کنیم و در نتیجه منجر به فهم بهتر و کامل پیدا می
 . ای دیگر بشود ها و طرح دسته نهایتًا ترجیح یک دسته از آن

 : ١توان به چند دسته تقسیم نمود ا میروایات مرتبط به محل بحث ر 
أنَّ «: دنـدان روایاتی که اطاعت از شوهر را موجب بخشیده شدن گناهـان همسـر می. ۱

خداوند تو و پدرت را به دلیـل اطاعـت از ؛ ِك ِبَطاَعِتِك ِلَزْوِجِك یاللَه َقْد َغَفَر َلِك َو ألبِ 
َفَقـاَل َرُسـوُل اللـِه «یـا  )۳/۴۴۲، ۱۴۰۴(شـیخ صـدوق،  »شوهرت مـورد بخشـش قـرار داد

تِ یَ َماٌت ِبأْوالِدِهنَّ َلْوال َما یَواِلَداٌت َواِلَهاٌت َرِح 
ْ
َة یَن ِإَلی أْزَواِجِهنَّ َلقِ یأ َل َلُهنَّ اْدُخْلَن اْلَجنَّ

شما مادرانی هستید کـه بـا فرزنـدان خـود مهربـان هسـتید و اگـر ایـن ؛ ِر ِحَساٍب یْ ِبغَ 

                                                 
باشد و تنها از باب نمونه به این چند مورد که ارتباط بیشـتری بـه محـل  البته روایات مرتبط بسیار زیاد می. ١

 . اشاره شده است، بحث دارد
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شود که بدون حساب وارد  در روز قیامت به شما گفته می ،رفتارتان با شوهرانتان نبود
   )۱۴/۱۲۶، ۱۴۱۴(حر عاملی،  »بهشت گردید

َو ِبِإْسَناِدِه َعْن َعْبِداللِه ْبِن «: ها قید ناصالح بودن زن وارد شده است روایاتی که در آن. ۲
ـْوءِ أْغَلُب األْعَداِء ِلْلُمْؤِمِن زَ : َقاَل  َعْبِداللهِ  یِسَناٍن َعْن أبِ  بیشـترین دشـمن ، ْوَجُة السَّ
  )۲۰/۴۵، ۱۴۰۹(بروجردی،  »باشد همسر بد می، مردان مومن

َو «: انـد روایاتی صراحتًا روایات مورد بحث را نفی کرده و در مقام تعلیل هم برآمده. ۳
اُس إِ یَ ٌء  ْی ُقْلُت َلُه َش : َقاَل  َعْبِداللهِ  یُل َعْن أبِ یْ َرَوی اْلُفَض  ـاِر ُقوُلُه النَّ ْهـِل النَّ

َ
ْکَثـَر أ

َ
نَّ أ

َساُء! َقاَل َو أنَّی َذِلَك َو َقْد یَ ْوَم اْلقِ یَ  ُجُل فِ یَ اَمِة النِّ ُج الرَّ نْ  یَتَزوَّ ا یَ اآلِخَرِة أْلفًا ِمـْن ِنَسـاِء الـدُّ
ٍة َواِحـَدةٍ  یفِ  ) اهـل سـّنت( مـردم: پرسـد می فضـیل از امـام صـادق؛ َقْصٍر ِمْن ُدرَّ

چگونـه : فرماینـد دهند! حضـرت می جهنم را زنان تشکیل می بیشتر اهل: گویند می
که هـر مـردی بـا هـزار زن از زنـان دنیـوی ازدواج  چنین چیزی درست است در حال

   )۳/۴۶۸، ۱۴۰۴(شیخ صدوق، . »...نماید می
ـُد ْبـُن «: روایاتی که در مقام تعلیل برای جهنمی بودن زنان هسـتند. ۴ ی َعـْن َیـْح یَ ُمَحمَّ

ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َغاِلٍب َعْن َجـاِبٍر اْلُجْعِفـ أْحَمَد ْبِن   یَعـْن أِبـ یِّ ُمَحمَّ
ْحِر ِإَلـی َظْهـِر اْلَمدِ یَ  َخَرَج َرُسوُل اللهِ : َقاَل  َجْعَفرٍ   یَنـِة َعَلـی َجَمـٍل َعـارِ یْوَم النَّ

َساِء َفَوَقَف َعلَ  ْقَن َو أِطْعـَن أْزَواَجُکـنَّ یَ مَّ َقاَل ِهنَّ ثُ یْ اْلِجْسِم َفَمرَّ ِبالنِّ َساِء َتَصـدَّ ا َمَعاِشَر النِّ
ْکَثَرُکنَّ فِ  ا َسِمْعَن َذِلَك َبکَ  یَفِإنَّ أ اِر َفَلمَّ ٌة ِمْنُهنَّ َفَقاَلْت یْ َن ُثمَّ َقاَمْت ِإلَ یْ النَّ

َ
ا َرُسـوَل یَ ِه اْمَرأ

اِر َو اللِه َما نَ  یاللِه فِ  اِر َمَع اْلُکفَّ اِر َفَقاَل َلَها َرُسـوُل اللـِه النَّ اٍر َفَنُکوَن ِمْن أْهِل النَّ ْحُن ِبُکفَّ
ُکنَّ َکاِفَراٌت ِبَحقِّ أْزَواِجُکنَّ  در عید قربان بـه طـرف خـارج مدینـه  پیامبر اکرم؛ ِإنَّ

ای  که بر شتر بدون زینی سوار بودند و مسیر حرکت به عده حرکت کردند و حال آن
ای زنان زیـاد صـدقه دهیـد و از «: د و به ایشان چنین فرمودنداز زنان برخورد نمودن

که بسـیاری از شـما در آتـش دوزخ خواهیـد  همسران خود اطاعت نمایید به دلیل آن
گریسـتند و یکـی از ایشـان عـرض ، وقتی که زنان این سخنان پیامبر را شنیدند» بود!
که ما در زمـره  د و حال آنیا رسول الله آیا ما به همراه کفار در آتش خواهیم بو : کرد

شما به حقوق همسران خود کافر هسـتید و «: فرمودند کفار نیستیم؟ پیامبر اکرم
ْکَثـُر «یا  )۵/۵۱۴، ۱۳۶۷(کلینی،  »کنید آن حقوق را رعایت نمی ُکـنَّ أ ْیـُت أنَّ

َ
ـی َقـْد َرأ ِإنِّ
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ْبَن ِإَلی اللِه  اِر َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَتَقرَّ َو «أْهِل النَّ اندیشم که   این چنین می؛ َما اْسَتَطْعُتن» َجلَّ َعزَّ
خواهم کـه بـه خداونـد  پس از شما می، در روز رستاخیز بیشتر اهل دوزخ شما باشید

 »خود را نزدیک کنید و به او تقرب جویید هـر قـدر کـه در تـوان داریـد» عّزوجّل «
   )۳/۳۹۱، ۱۴۰۴(شیخ صدوق، 

ن پرداخته شده و حتی برخی از زنـان را عّمـال روایاتی که در آن به ستایش برخی زنا. ۵
َزْوَجـًة ِإَذا َدَخْلـُت  یَفَقـاَل ِإنَّ ِلـ َو َجاَء َرُجٌل ِإَلی َرُسـوِل اللـهِ «: دانند خداوند می

ْتنِ  ْتنِ  یَعْتنِ یَّ َو ِإَذا َخَرْجُت َش  یَتَلقَّ
َ
َك ِإْن ُکْنَت َتْهَتمُّ یُ َمْهُمومًا َقاَلْت َما  یَو ِإَذا َرأ ِلِرْزِقَك  ِهمُّ

َل َلَك ِبِه َغ  ُرَك َو ِإْن ُکْنَت َتْهَتمُّ ِبأْمِر آِخَرِتَك َفَزاَدَك اللُه َهّمًا َفَقاَل َرُسـوُل اللـِه یْ َفَقْد َتَکفَّ
هِ  اِلِه َلَها ِنْصُف أْجِر الشَّ اًال َو َهِذِه ِمْن ُعمَّ ِه ُعمَّ آمد و  امردی نزد رسول خد؛ دِ یِإنَّ ِللَّ

رون روم ید و چون بیاز من آو شیسری دارم که چون به منزل روم پمن هم: عرض کرد
ن سـاخته اگـر یز تـو را غمگـیند پرسد چه چین بیگاه مرا اندوهگ مرا بدرقه کند و هر

آن را به عهده گرفتـه ) خداوند( گرییست و د یبرای روزی است که آن به عهده تو ن
 رسـول خـدا؛ دیـافزایو اگر راجع به امور آخرتی است پس خداوند بر انـدوهت ب

کی از آنان است و او نصف اجر ین زن یآری خداوند را کارگزارانی است و ا: فرمود
  )۲۰/۳۲، ۱۴۰۴(حر عاملی،  »د را خواهد بردیشه

شود که در جایی ایـن روایـات صـادر شـده  با توجه به برخی از روایات مشخص می
ورت انجام دسـتورات وی تـا ها نشان دهد اهمیت اهتمام به همسر و ضر  است که به زن

که پدر بر دختر والیت دارند امر شوهر را بر نگهداری  حدی است که حتی پیامبر با این
اند یا در روایت دیگـر آمـده اسـت کـه  و تیمار و کفن و دفن پدر همسر ارجحیت داده

پیروی کند بدون حساب و کتاب بـه بهشـت ) برای رضای خدا( زنی که از شوهر خود
دهد که چقدر در نزد پروردگار اطاعت از  شود که خود نشان می سعادتمند میرود و  می

کـه  نـه این -شوهر اهمیت دارد که خداوند از انسان به خاطر این عمل گناهان دیگر را 
 . کند اصًال محاسبه نمی -بخشد بلکه  می

ترین روایت محل بحث که در آن پیامبر در روز عیـد قربـان بـا گروهـی از  در اصلی
که حکم به جهنمی بودن اکثر زنـان  پیامبر اکرم در ابتدا قبل از آن، کند زنان برخورد می

ای زنان زیاد صدقه دهید و از همسـران «: فرمایند در خطاب به ایشان می، را بیان نماید
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دهـد  دلیل بر جهنمی بودن زنان را نشان می، که خود همین تعلیل» خود اطاعت نمایید
ترین عامل جهنمی شـدن  توان به این نتیجه رسید که مهم یات دیگر میکه با توّجه به روا

گونـه از اعمـال برخـی از  ؛ مخصوصًا کـه ایـنباشد عدم اطاعت از شوهرانشان می، زنان
 . گردد که ارکان خانواده و زندگی سست گردد زنان موجب آن می

اعتـراض  که در برخی از این روایات زمـانی کـه بعضـی از اصـحاب در مقـام یا این
ها مادران و خواهران و دختران  رسول خدا! مگر زن یا  :خدمت پیامبر عرض کردند که

؛ صـبرنین لـم یشـکرن و إذا ابتلـین لم یو لکن إذا أعط یبل«: امبر فرمودیستد؟ که پیما ن
داده  یزیـها چ که به آن یهنگام یها مادران و خواهران و دختران شما هستند ول آن یبل

 »کنند یمبتال شوند صبر نم یزیهم که به چ ینند و زمانک یشود شکر نم
فرمایند و یک تعلیـل و  در قالب سوال و جواب می اّما کالم نهایی را امام صادق

پرسـد کـه بـین  باشد که شخصی از امـام می مصداق زیبا آوردن از زبان امام معصوم می
د و امـام بـا آوردن ایـن انـ مردم شایع شده است که اکثر اهل جهنم را زنان تشکیل داده

آورنـد کـه چگونـه  های بهشتی همین زنان زمینـی هسـتند دلیـل می تعلیل که حورالعین
که اکثر زنان جهنمی  باشد در حالی) حورالعین( شود برای هر مرد چندین زن بهشتی می

شود که این روایات یا به جنبه دیگـری  هستند و با این روایت این مطلب کامًال ثابت می
هـا را نفـی  باشند وگرنه امـام در یـک جریـان منطقـی آن که اشتباه می ه دارند یا ایناشار 
 . آوردند کردند و تعلیل نمی نمی

آن است که در برخی از روایات جنود ، تواند این برداشت را تأیید نماید چه که می آن
ُد ْبُن «: شیطان را زن و عصبانیت ذکر کرده است : َقاَل  َجْعَفرٍ  یَعْن أبِ ... ییَ ْح یَ ُمَحمَّ

َساِء َو اْلَغَضـِب یَما ِإلْبلِ   َقاَل َرُسوُل اللهِ  بـا  )۵/۵۱۵، ۱۳۶۷(کلینـی،  »َس ُجْنٌد أْعَظُم ِمَن النِّ
شود که چنین است زمانی که دو مطلب به هـم عطـف  توجه به این روایت مشخص می

ی داشـته کنند که بـا هـم همراهـی و همگـونی در وجهـ شود قواعد زبانی حکم می می
شود باید یـک  زمانی که یک حالت روحی یعنی عصبانیت با یک فرد جمع می؛ باشند

وجه اشتراکی داشته باشند و آن این است که منظور این است که زنان از این جهت کـه 
کننـد انسـان را هماننـد  غالبًا از حاالت روحی خود و عواطف و احساسـات پیـروی می
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کننـد زیـرا  گیـریم گمـراه می ی فوران احساسـات میتصمیماتی که در عصبانیت از رو
 . گردد تصمیم گرفتن از روی احساسات منجر به گمراهی می
ــد انســان همان در واقــع روایــت خــود شــارح خــویش اســت و می ــه کــه  فرمای گون

درعصبانیت از روی احساسات اگر تصمیمی بگیرید و انجام بدهـد آن تصـمیم اشـتباه 
در بسیاری از موارد باعث انحطاط انسان شـده اسـت همـان بوده و به خطا خواهد بود و 

گونه اگر از زنان پیروی کند به انحطاط خواهـد رفـت زیـرا زنـان هـم از روی عواطـف 
گیرند نه از روی عقل پس این روایت دلیلی بر انحطاط تمام زنان نیست بلکه  تصمیم می

 . دگیرن گوید که از روی عواطف تصمیم می زنان یا مردانی را می
گوینـد و لـذا  متنـاقض سـخن نمی پس نتیجه بحث چنین شد که اوًال اهل بیت

معنا ندارد که بیان نمایند زنان هم بیشترین افراد و هم کمترین افراد جهنم هستند و ثانیًا 
ها همان زنان زمینی هستند و تعدادشان از مردها بیشتر  بر طبق روایات برخی از حورالعین

به استحکام فضای خانواده با تمکین زن بوده است  هتمام اهل بیتباشد و ثالثًا ا می
 . اند و این روایات در کنار هم معنای کاملی خواهند داد و لذا این روایات صادر شده

 دلیل عقل. ۳
: ) ر ک( خداوند متعال به عقل بشری به عنوان پیامبر درونی حجیت بخشیده است

و بارها و بارها در قرآن کریم به اندیشیدن و تعقـل تواند ورود کند  که در مسائلی که می
. بود چـرا بـه اندیشـیدن فرمـان داده اسـت پس اگر عقل حجت نمی؛ فرمان داده است

کـار بیهـوده انجـام ، باشـد خداوند متعال از این رو که خـالق عقـل اسـت و حکـیم می
ن ندهـد یـا دهد از وی قبیح است که چیزی را خلق کند و بـه اسـتفاده از آن فرمـا نمی

 . استفاده از آن را حجت نداند
 سنجیم:  حال با در نظر گرفتن این نکته این روایات را از جانب عقل از چند جهت می

ها  خداوند متعال خالق نوع بشر است و از نوع بشر یـک سـری خواسـته: جهت اّول
این نکته را باشد و با توجه به عادل بودن خداوند  داشته است که شامل اوامر و نواهی می

پذیرد که وی یک سری از افراد را به خاطر داشتن خصوصیات خاصـی کـه  کسی نمی
باشد به بهشت راه دهد و یـک سـری را وارد جهـنم کنـد مـثًال  ختیار خودشان نمیادر 
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پوسـتان وارد  شـوند و سیاه گاه نگفته است که سفیدپوستان وارد بهشت می خداوند هیچ
در ؛ که افراد فالن کشور در بهشت هستند اند یا این فالن قبیله که بهشتیان از جهنم یا این

در جایی ؛ ١کنند کنند و تنها راه رستگاری را تقوا بیان می مقابل از این اختالف نهی می
چگونـه ، دانـد کنـد و هـیچ نـژادی را برتـر نمی که خداوند متعال از نژادگرایی نهـی می

ینکه شخصـی را بـه خـاطر مـرد یـا زن بـودن ممکن است که جنسیتی را برتر بداند؟ یا ا
مؤاخذه کند؟! این کار نه تنها از خدا قبیح است بلکـه از یـک بشـر معمـولی نیـز بعیـد 

باشـند و منظـور حـدیث  باشد و در نتیجه خداوند و پیامبرش از ایـن مسـأله مبـرا می می
 . جهنمی بودن زنان به دلیل زن بودن نیست

متفاوت را در همه چیز بـرای بقـا و ادامـه نسـل خداوند متعال جنسیت : جهت دّوم
شد و این نکته کـه  و اگر این اختالف نبود نسل موجودات منقرض می ٢قرار داده است

؛ اختالف جنسیت برای بقای بشر یا هر موجودی الزم است دخالتی در سـعادت نـدارد
شـد کـه البته به خاطر اختالفات فردی و جنسیتی ممکن است اختالفاتی در وظـایف با

این هم اقتضای عدالت خداوند است که زمانی کـه اختالفـی در خلقـت و ذات پدیـد 
کند ولی این اختالف آن قدر زیاد نیست که بخواهد زنـان  آورد وظایف هم فرق می می

 . را از نوع بشریت و آدمیت خارج کند
از آن جهت که ما بعضی احکام خـاص بـرای مـردان داریـم و برخـی : جهت سّوم

شود که درست است بـا اخـتالف جنسـیت  خاص برای زنان داریم مشخص می احکام
شـود و اگـر راهـی بـرای  ها بـه آتـش خـتم نمی کند ولی همه آن برخی وظایف فرق می

کـرد وگرنـه اگـر هـم  گاه شارع احکامی در خصـوص آن صـادر نمی سعادت نبود هیچ
الف عقـل و منطـق و ها را به جهنم سوق دهد این کار خ احکام را نصب کند و هم آن

 . حکمت است و از شارع مقدس قبیح بلکه أقبح است
                                                 

ا ایأیَ ﴿. ١ اُس ِإنَّ هُّ ن َذَکٍر َو لنَّ ْکَرَمکُم  ُشُعوباً   َوَجَعْلَناکُم   نثَی اُ ا َخَلْقَناکُم مِّ ُکْم ا ِعنَداللِه أْتَقـ  َوَقَبائَل ِلَتَعاَرُفوْا ِإنَّ أ
ها قـرار دادیـم  ها و قبیله ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره؛ ﴾ٌر یٌم َخبِ یِإنَّ اللَه َعلِ 

تـرین شـما نـزد خداونـد بـا تقـواترین شماسـت  گرامی) ها مالک امتیاز نیست این( کدیگر را بشناسیدتا ی
گاه است  ) ۱۳، حجرات( خداوند دانا و آ

کُ  ِن ییٍء َخَلْقَنا َزْوَج َش   ِمن ُکّل َو ﴿. ٢ ُروَن َلَعلَّ  شاید متـذّکر شـوید، و از هر چیز دو جفت آفریدیم؛ ﴾م َتَذکَّ
 ) ۴۹، ذاریات(
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دهند و نیز  ها تشکیل می که حداقل نیمی از مردم را زن با توجه به این: جهت چهارم
اش  هـا الزمـه جهنمـی بـودن زن، هـا از مردهـا بیشـتر اسـت در برخی از آمـار تعـداد زن

 . رفاً تخصیص اکثر است و این کار قبیح است شرعًا و ع
ت اسـت و انسـان هـیچ اختالف جنسیتی مربوط به صـفات خلقـاین : جهت پنجم

تقصیری از به وجود آمدن آن ندارد و چیزی است که خداوند به انسان عطا کرده است 
و بعید است که شخصی را به خاطر چیزی که به آن عطـا شـده بازخواسـت و مؤاخـذه 

دهد و به خاطر داشـتن ایـن پـول فرزنـد  میمثًال پدری به فرزند خویش پولی را ؛ نمایند
 . کند این کار از یک انسان معمولی بعید است چه رسد به شارع مقدس خود را تنبیه می

پس اگر بخواهیم این روایـات را بـه صـورتی بپـذیریم کـه اکثـر زنـان بـه خـاطر زن 
عمـولی بودنشان جهنمی هستند نه تنها از خداوند متعال بعید است بلکه از یک انسـان م

نماید و خداوند متعال خـالق عقـل  حکم به بطالن این حرف می، هم بعید است و عقل
: بـه عبـارت دیگـر؛ است بلکه رئیس عقالست و قبیح است که خالف آن عمل نماید

، ر النـادریسـیدخل مـنهن إّال الیـالجنـة و أّنـه ال  یة عن قلة عدد النساء فیث کنایالحد«
این حدیث کنایه ؛ نار و الرجال للجنة تبارك و تعالی عن ذلكفکأّنه سبحانه خلق النساء لل

کم و نـادر از ایشـان باشد و جز افـراد بسـیار  ت کم میاز آن است که تعداد زنان در بهش
وارد بهشت نخواهند شد و گویا خداوند زنان را برای به جهنم فرستادن و مردان را برای 

(سـبحانی،  »باشد نین اموری مبرا میبهشتی شدن خلق نموده است که شأن خداوند از چ
۱۴۱۹ ،۱۲۸(   

 گیری نتیجه
چـه کـه در  با توّجه به مباحثی که مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که باید بر طبق آن

باب تعادل و تراجیح درباره تعارض بین ادله بیان شده است در مـورد ایـن روایـات بایـد 
 : یکی از دو راه ذیل را انتخاب نمود

روایات محل بحث از نظر سـند ضـعیف بـوده و : اه و نظر اّولیه باید گفتدر نگ) الف
تعـارض بـین دو ، چه که در باب تعـارض آمـده اسـت باشد و طبق آن قابل اعتنا نمی

کـه  دلیل در جایی معنا دارد که هر دو دلیل دارای شرایط حجیـت باشـند و حـال آن
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باشـد و در نتیجـه بایـد  یکی از دو طرف در این بحث مقومات حجیـت را دارا نمـی
 . طرح گردند

بخـواهیم تنهـا بـه داللـت روایـت توّجـه  -با اغماض از ضعف سند روایت  -اگر ) ب 
 : باشد دو نظریه قابل عرضه می، نماییم

اگر این برداشت را بخواهیم داشته باشیم کـه اختالفـات جنسـیتی باعـث جهنمـی و . ۱
ایـن روایـات بنمـاییم چراکـه ثابـت باشد باز هم باید حکم به طـرح  بهشتی شدن می

عقل و دیگر روایاتی که هـم از نظـر تعـداد و ، کردیم چنین برداشتی معارض با قرآن
. باشـد می، تر از روایات محل بحث اسـت هم از نظر إحکام و استواری بیشتر و قوی

به دلیل عدم تأییـد ، بودند در نتیجه حتی اگر روایات این بحث صحیح السند هم می
 . باید حکم به طرح آن نماییم، تر از آن تر و صحیح ها با ادله محکم و داللت آن محتوا

قاعـده الجمـع مهمـا «اّما اگر بخواهیم سعی در جمع این روایات داشـته باشـیم و از . ۲
پیروی نماییم و وجه صـحیحی در توجیـه ایـن روایـات ارائـه » أمکن أولی من الطرح

با توّجه به تعلیالتی که در برخـی از روایـات  -ات مراد از این روای: باید گفت، کنیم
آن است که زنان به دلیل عدم انجام وظایف همسری خود  -محل بحث آمده است 

شوند و اگر ایـن عّلـت منتفـی گـردد و زنـان از  مستوجب ورود به دوزخ و جهنم می
ان دیگر جهنمی بودن ایشـ، تبعیت نمایند -در محدوده والیت ایشان  -شوهران خود 

 . گردد منتفی می» إذا إنتفی الشرط إنتفی المشروط«هم از باب قاعده 

 نامه کتاب
 . ش ۱۳۷۳، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی، ناصر مکارم شیرازی ۀترجم، قرآن کریم .۱
 . ق ۱۳۸۳، دانشگاه تهران، تهران، محدث ارموی: تصحیح، رجال ابن داود، تقی الدین، ابن داود حلی .۲
 . ش ۱۳۶۴، اسماعلیان، قم، رجال ابن غضائری ،احمد بن حسین، یابن غضائر .۳
 . ق ۱۴۰۹، ةیالمطبعة العلم، قم، جامع أحادیث الشیعه ،حسین، بروجردی .۴
مؤسسـة آل ، قـم، دّوم، عةیل مسائل الشـر یعة إلی تحصیل وسائل الشیتفص ،محّمد بن حسن، حر عاملی .۵

 . ق ۱۴۱۴، اء التراثیإلح تیالب
 . ق ۱۴۱۱، دار الذخائر، قم، خالصه األقوال فی معرفه الرجال ،فحسن بن یوس، حلی .۶
، مرکـز نشـر آثـار شـیعه، قـم، معجم رجال الحـدیث و تفصـیل طبقـات الرجـال ،سّید ابوالقاسم، خویی .۷

 . ق۱۴۱۰
 . ق ۱۴۱۹، مؤسسه اإلمام الصادق، قم، اّول، الحدیث النبوی بین الروایه و الدرایه ،جعفر، سبحانی .۸



 

ت 
وايا

ر
»

نان
ر ز

 اكث
دن

 بو
مي

جهن
 «

نقد
ي 

ازو
 تر

در

۱۰۷

: تصحیح و تعلیق، من ال یحضره الفقیه ،یه قمین بن بابو یبن حس یجعفر محّمد بن عل یبأ، شیخ صدوق .۹
کبر غفاری  . ق ۱۴۰۴، ةیالحوزة العلم ین فیجماعة المدرس، قم، دّوم، علی أ

 . ق ۱۳۸۱، مطعبه الحیدریه، نجف، رجال طوسی ،محّمد بن حسن، شیخ طوسی .۱۰
 . تا بی، مکتبه المرتضویه، نجف، الفهرست ، ــــــ .۱۱
الحـوزة  ین فـیمنشـورات جماعـة المدرسـ، قم، المیزان فی تفسیر القرآن ،سّید محّمدحسین، طباطبایی .۱۲

 .  تا بی، ةیالعلم
، مشهد، حسن مصطفوی: تحقیق، رجال کشی (اختیار معرفه الرجال) ،محّمد بن عمر، کشی سمرقندی .۱۳

 . ش ۱۳۴۸، دانشگاه فردوسی
کبر غفاری یعل: قیح و تعلیتصح، یالکاف ،عقوبیجعفر محّمد بن  یأب، ینیکل .۱۴ دار ، تهـران، یالکاف، أ

 . ش ۱۳۶۷، ةیالکتب اإلسالم
اء التراث یدار إح، بیروت، اّول، أبوالحسن شعرانی: تعلیق، شرح اصول الکافی ،محّمد صالح، مازندرانی .۱۵

 . ق۱۴۲۱، عیللطباعة و النشر و التوز  یالعرب
، یعبـد الزهـراء العلـو : قیـتحق، رر أخبار األئمـة األطهـاربحار األنوار الجامعة لد ،محّمـدباقر، مجلسی .۱۶

 . ق ۱۴۰۳، دار الرضا، بیروت
مؤسسه فرهنگـی اسـالمی ، قم، دّوم، روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،محّمدتقی، مجلسی .۱۷
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، سـالمینشـر ا، قـم، موسـی شـبیری زنجـانی: تحقیـق، رجال نجاشـی ،أحمد بن علی، نجاشی کوفی .۱۸

 . ق۱۴۰۷




