
  
  
  

  بررسی کاربست روایات نقصان عقل در موضوع مدیریت زنان
*آقا پیروز علی  

  
  چكيده

هاي كالن براي زنان جايز است يا خير؟ برخي فقها ورود زنان را به سطوح  آيا ورود به مديريت
اند و منكر واليت زنان هستند. يكي از داليل آنهـا، روايـات نقصـان     كالن مديريتي جايز ندانسته

 هاي كالن را عقل زنان است. آيا اين روايات ظرفيت كاربست براي منع زنان از پذيرش مديريت
هاي كـالن زيـر    توان شايستگي زنان را براي مديريت دارد يا خير؟ آيا با استناد به اين روايات مي

شود كه همه ايـن روايـات مشـكل سـندي      گيري از روش اجتهادي مشخص مي سؤال برد؟ با بهره
هاي متعددي درباره نقصان هستند، برخي داللت روايت  دارند و به لحاظ داللي نيز حامل ديدگاه

ا محدود به زنان خاصي دانسته، و برخي نيز پديده نقصان را مربوط به شرايط خاص اجتمـاعي  ر
داننـد و   دانند برخي مراد از عقل را عقل نظري و برخي نيز عقل عملي مي زمان صدور حديث مي

برخي عقل تجربي را متعلق نقصان گرفته و برخـي متعلـق نقصـان را عقـل ذاتـي در اداره شـئون       
اي متعلق نقصان را تعقل دانسته و برخي در معنـاي روايـات    اند، عده و اجتماعي گرفتهخانوادگي 

اند و... بايد از نگاه تك بعدي به ايـن موضـوع    توقف كرده و برخي نيز روايات را جدلي دانسته
مند مـورد   تري به صورت نظام تر و مجموعه كالن پرهيز كرد و روايات نقصان را در دايره وسيع

ار داد و با توجه به روايات منع اطاعت از زنان، منع مشورت با زنان، قواميـت مـردان،   توجه قر
لزوم اذن پدر يا پدر بزرگ در ازدواج دختر و... نقصان عقل را تفسير كرد بر اين اسـاس نقصـان   
عقل ذاتي يعني زنان غالباً در تعارض ميان عقل با عواطف و احساسات، مغلوب احساسـات واقـع   

توان ادعا كرد كـه   هاي زنان شود، حداكثر مي تواند مانع مديريت و اين معنا از نقص نميشوند  مي
توانـد از   ها در مديريت نامطلوب است و ايـن كاسـتي مـي    گيري اين ويژگي براي برخي از تصميم
  طريق لزوم مشاوره جبران شود.  
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  مقدمه 
ها تبـدیل  ای بـرای مطبوعـات و رسـانه بـه سـوژه به تناسب موقعیت زمانی در جامعـهموضوعی که 

سازد، مسئله جواز یا عـدم جـواز  شود و در مقاطعی اذهان متدینان جامعه را به خود مشغول می می
معلوم و دارای پاسخ مثبت ای  برای عده هرچنداین مسئله  .فقهی مدیریت زنان در سطح کالن است

های کـالن  اجرایـی در عرصـه ُپسـتدار  توانند عهده کلی می طور بهکنند که زنان  است و تصور می
کـم نـامعلوم اسـت ایـن  اما هنوز برای عموم متدینان جامعه، پاسخ آن منفی و یا دست ؛نظام شوند

زمـان بـا انتصـاب برخـی زنـان در  شـود هـم برانگیز شده و موجب می مسئله در مواردی نیز چالش
با آن برخاسته و  تیا مخالفو ها به موافقت  کلیدی نظام مانند وزارت، مطبوعات و رسانه های پست

کنـد و  مطالبی را اظهار نمایند که در مجموع حکایت از عدم شفافیت موضوع در سطح جامعه مـی
ی آن را دستاویزی برای طرح توانـایی ا ها در حوزه مدیریت زنان، عده زمان با بروز برخی کاستی هم

 یدی بر عـدم جـواز فقهـی مـدیریت کـالنؤزنان در تصدی این مناصب قرار داده و آن را منداشتن 
  زنان تلقی نمایند.  

دار مناصـب  تواننـد عهـده مداران جامعه ما معتقدنـد کـه زنـان شـرعًا نمـی جمع کثیری از دین
روایات نقصان عقـل  ویژه بهته برای مدعای خود دالئلی مدیریتی در سطوح باالی نظام شوند که الب

پـژوهش بررسی روایات نقصان عقل به لحاظ سـندی و داللـی ظرفیـت انجـام  .کنند را مطرح می
  شود. اما در این نوشتار در حد گنجایش مقاله، مباحث دنبال می ؛را داردمفصل 

  
  هدف از تحقیق 

های کالن زنان با توجه به  عدم مشروعیت مدیریت کلی هدف این پژوهش بیان مشروعیت یا طور به
  .گیری متفاوت گرفته شود از بررسی روایات ممکن است دو نتیجه .روایات نقصان عقل است

  
  تحقیق  های پرسش
کارگیری در موضـوع مـدیریت زنـان و اثبـات عـدم  آیا روایات نقصان عقل زنان، ظرفیت بـه −

 مشروعیت آن را برای زنان دارد؟
های کالن زنان را اسـتنتاج  توان از این روایات مشروعیت و یا عدم مشروعیت مدیریت آیا می −

  آیا این روایات قابلیت کاربرد در موضوع مدیریت زنان را دارد یا خیر؟ و کرد
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  فرضیه تحقیق
های زنـان شـود و در فـرض  توانـد مـانع مـدیریت نمی روایات نقصان عقل به دلیل ضعف سندی،

د، داللت روایات حامـل احتمـاالت متعـددی اسـت کـه براسـاس نظـر مختـار، لـزوم پذیرش سن
  گیری از مشورت در برخی تصمیمات مدیریتی متعین خواهد بود. بهره

  
  پیشینه تحقیق

با عنـوان ای  ترین آنها مقاله های فراوانی انجام شده است کامل روایات نقصان عقل، پژوهش درباره
آقای محمود کریمیـان نگـارش  از سویاست که » ات کاستی عقل زنانسنجی روای اعتبار و مفهوم«

ای  و در ایـن جهـت تعمـق شایسـته کـردهشده است. وی روایات را به لحاظ سندی و داللی بحث 
 ؛ویژگی مقاله حاضر در این است که اوًال با رویکرد مدیریتی تدوین شده اسـت امنته .نموده است

 دربـارههای بیشـتری را  ری مورد بحـث قـرار گرفتـه و ثالثـًا دیـدگاهسند روایات به تفصیل بیشت ثانیاً 
نوشـته حاضـر در واقـع نگـاه  .دیدگاه کریمیان نیز مورد توجه بوده اسـت ،داللت مطرح کرده است

کنـد کـه در مجمـوع از جامعیـت بیشـتری برخـوردار  مند را به روایات نقصان عقل توصیه می نظام
های  کاسـتی پـژوهشن مقاالت دیگری هست که در مقایسه با این غیر از مقاله آقای کریمیا .است

  .اند با رویکرد مدیریتی تدوین نشده از آنها کدام هیچ بسیاری دارد، ضمن اینکه
  

  های مدیریت زنان و مهارت
ها موفق شوند و وظایف خـود را بـرای تحقـق ثمـربخش اهـداف انجـام  مدیران برای اینکه در سازمان
دهـد کـه مـدیران بایـد از  های الزم باشند، تحقیقات نشـان می ها و مهارت دهند باید دارای شایستگی

  انی؛ . مهـارت انسـ٢. مهـارت فنـی؛ ١مند باشـند:  چهار نوع مهارت برای اجرای فرآیند مدیریت بهره
بـرای  ترین توانایی مدیران ). مهم١٠٢−٩٠، ص١٩٧۴ 1. مهارت طراحی (کاتز،۴. مهارت تحلیلی و ٣

). ١٢، ص١٩٨٨ 2موفقیت، دانایی آنها در رفتار با مردم (مهارت انسانی) است (بالنچـارد و هرسـی،
انـایی برقـراری هـا، تو مهارت انسانی یعنی توانایی کار کردن با دیگران، توسعه انگیـزش، توسـعه گروه

ها، توسعه یادگیری، بهبود فرهنـگ  حل و فصل تعارض  ارتباط، توسعه اعتماد، تعهد، وفاداری و تعلق،
های انسانی و ادراکـی (تحلیلـی و طراحـی) از اهمیـت بـاالیی بـرای  سازمانی و مانند آن. مهارت

اخـتالف معنـاداری  دهد میان مردان و زنان تحقیقات نشان می .سطوح باالی مدیریت برخوردارند
 در میزان مهارت انسانی وجود دارد و زنان از مهارت انسانی کمتری در مقایسه با مردان برخوردارند
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). در اهمیت مهارت انسانی باید گفت گرایشی به نام رفتار سازمانی با هدف ۴، ش١٣٨١(اسفیدانی، 
جه به احتمال پـایین بـودن مهـارت ایجاد و تقویت مهارت انسانی در مدیران به وجود آمده است. با تو

ویژه در سـطوح  های الزم برای مدیران اسـت موفقیـت زنـان بـه ترین مهارت انسانی در زنان که از مهم
 م،١٩٨٩در سـال  1در تحقیقی که بـه وسـیله هـیلمن عالی مدیریت با اندکی تردید همراه خواهد بود.

دهد که زنان نسبت به مردان اعتماد به نفس کمتر، ثبات احساسـی کمتـر،  ها نشان می انجام شد، یافته
). این عدم پیشـرفت گـاهی بـه ۴٨، ص١٣٧٩توان تحلیل و نیز رهبری کمتری دارند (زمانی و امینی، 

ر نگرش و ای یعنی آن مانع نامرئی که مبتنی ب شود، سقف شیشه نسبت داده می 2ای وجود سقف شیشه
درصـد بـانوان  ٩٢ای در آمریکا رواج دارد و بـالغ بـر  های سازمانی است این سقف شیشه داوری پیش

زنان نه تنهـا در کشـورهای در حـال توسـعه، ). بر این اساس همان( کنند مدیر این موضوع را تأیید می
  ند.های مدیریتی دار بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز سهم بسیار اندکی در پست

  
  روایات نقصان عقل زنان

تـا آنجـا کـه همتـای مـردان  استجایگاهی رفیع  دارای های دین مبین اسالم، زن آموزه ۀدر منظوم
خورد که  روایات، سخنانی به چشم میۀ توانایی رسیدن به کماالت را دارد. با وجود این، در مجموع

هری متعالی با نام عقل به مردان داده ای بیشتر از گو در نگاه نخست موِهم آن است که خداوند بهره
دانیم رسـیدن بـه  شـود کـه مـی سـاز می باره کمتر است. این سخن آنجـا مشکل و سهم زنان در این

خداونـد متعـال انسـان را بـا هـدف  گیری از عقل ممکن نیسـت. کماالت واالی انسانی بدون بهره
انسـان اعـم از زن و مـرد را بـه رسیدنش به کمال و حقیقت بندگی آفرید و خود اعـالم داشـت کـه 

ها و امکانات یکسان به ودیعه گذاشته تا به معرفت  بهترین شکل آفریده، در مسیر تکاملش، استعداد
  و قربش دست یابد.

است و با استناد به ایـن روایـات شایسـتگی زنـان  شدهاین روایات عدم والیت زنان استفاده از 
بـا بررسـی سـند و جـا دارد اینجـا  در .رفتـه اسـت ؤالسهای اجتماعی زیر  برای والیت و مدیریت

توان از این روایات  های کالن معلوم شود و بدانیم که آیا می داللت این روایات، رابطه آن با مدیریت
 های کالن زنان استفاده کرد.  در راستای منع مدیریت
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  . بررسی سند روایات نقصان عقل٢−١
 ،ابوداوود، مسلم ،شود. بخاری منابع حدیثی اهل تسنن یافت می بیشترروایات نقصان عقل زنان در 

 ،صـحاح هـای کتابآن را در  بیهقـی و... ،حبـان ابـن ،حنبل ابن ،دارمی ،ماجه ابن ،نسائی ،ترمذی
توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن  ها می از جمع گزارش 1.اند خود گزارش کرده آثارمسانید و دیگر  ،سنن

 3،ابـوهریره 2،یعنـی ابوسـعید خـدری ،به چهار صحابی مشـهور حدیث از طرق مختلف و منتهی
در منابع متعدد و معتبر اهـل تسـنن نقـل شـده اسـت و بـه  5و عبدالله بن مسعود 4عبدالله بن عمر

شود  نزد اهل تسنن صحیح تلقی می صحیح مسلمو  صحیح البخاریکتاب  لحاظ وجود حدیث در
  .اند هایی شبیه به هم گزارش کرده بارتو به لحاظ متن تمامی نقل یک مضمون را با ع

مـن  ،الکـافیاما روایات دال بر نقصان عقل زنان در منابع حـدیثی بسـیار معتبـر شـیعه ماننـد 
گـزارش نیـز  المسترشـدو  کشف المحجهچون همو یا با اعتبار کمتر  البالغه نهجو  الیحضره الفقیه

و پنج  سه حدیث نبوی ،شود مجموع این روایات به هشت گزارش اصلی منتهی می .شده است
  . حدیث علوی

مـواردی از  دسـت نیامـده اسـت و دره حدیثی در زمینه کاستی عقل زنـان بـ ،از سایر ائمه
) امـام ٣٣٧ص، همـان) و یـا احادیـث علـوی (٣٢٢ص، ۵ج ق،١۴٠٧احادیث نبـوی (کلینـی، 

تحفـه راوی را دارند تنها محدث نوری حـدیثی را از کتـابی بـه نـام نقش  و امام صادق باقر
راوی آن امـام  اسـت کـهعبـاس  از ابـن یحـدیثدربردارنـده ایـن گـزارش کـه کند  نقل می االخوان
  .)٢٨۵ص، ١۴ج ق،١۴٠٨، طبرسی (نوری باشد می صادق

 6کنـد. العقل معرفـی مـی که زنان را ناقص )٨٠خطبه ، ١٣٧٩سیدرضی، روایت نقصان عقل (
زیرا قسمت اول خطبه به صورت مرسله در بعضی از کتب روایی و  ؛دارای سند تام و متصلی نیست

  های این خطبه عبارتند از: فراز قسمت دوم آن در کتب دیگر با سند متفاوت نقل شده است.
ساء نَ  −   ؛ولُق ُص الُع واقِ ، نَ وِظ ُظ ُص الُح واقِ ، نَ ُص االیماِن واقِ معاشَر الناس، ان النِّ
  ؛نَّ ِه یِض ام ِح ام فی ایّ لوة والصیّ الصَّ  ِن َع  ّن هُ ودُ ُع ُق فَ  ِنّ ِه ایمانِ  قصاُن ا نُ فاّم  −
  ؛الواحِد  جِل هادة الرَّ َش أمرأتین کَ  ةُ هادَ َش فَ  نِّ ِه لِ قُو ُع  قصاُن اما نُ  −
یُث َم فَ  نَّ ظِه ُو حُظ  قصاُن اما نُ  −   واریث الرجال.ن َم مِ  نصاِف علی اِال  نُّ ُه وار

                                                           
 های بعدی موجود است. ها در پاورقی . نشانی١
؛ بسـتی ١۵٣، ص٣و همـان، ج ١٢٧−١٢۶، ص٢؛ همـان، ج٧٨، ص١، جصـحیح البخـاری. برای نمونه ر.ک: بخاری، ٢

 .٢٣۶−٢٣۵، ص۴و همان، ج ٣٠٨، ص١، جالکبریالسنن ؛ بیهقی، ۵۵−۵۴، ص١٣، جصحیح بن حبانسجستانی، 
 .٢٧۴۵، ح١٢٣−١٢٢، ص۴، جسننعنوان نمونه ر.ک: ترمذی،  . به٣
 .۶١، ص١، جصحیح مسلمشرح  الّنووی،عنوان نمونه ر.ک:  . به4
 .۶٠٣−۶٠٢، ص۴و همان، ج ١٩٠، ص٢، جالمستدرک علی الصحیحینعنوان نمونه ر.ک: نیشابوری،  به .5
  نیز آمده است. ٢٨٩، ص١، جعوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیةجمهور،  ابی این روایت در کتاب ابن .6
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تـذکرة  .١اسـت:  بیـان کـرده ٨٠را برای خطبـه  منبعسه  البالغه و اسانیدها نهجمصادر موّلف 
، فـروع کـافی .٣ ؛طالب المکیو، اب٢٨٢، ص١، جقوت القلوب .٢ ؛الجوزوی بنا، سبط الخواص

  .)٨۶ص، ٢ج، ١٣٩۵، (الحسینی الخطیب 1، کلینی۵ج
عیون الحکم ) و ١٠٠ق، ص١۴٠۶، »سیدرضی«(موسوی  خصائص االئمهاین حدیث در کتاب 

) با اندک تفـاوتی گـزارش شـده اسـت و در تمـامی منـابع ۴٩١، ص١٣٧۶(لیثی واسطی،  والمواعظ
  مرسل است. 

ساء َنواِقُص االیماِن، َنواِقُص الُحُظـوِظ، َنـواِقُص الُعُقـول( ٨٠فراز نخست خطبه  ) معاشَر الناس، ان النِّ
روایتی که سـند صـحیح داشـته باشـد، و فاقد سند روایی است حتی در بررسی و جستجوی روایات به 

که به ایـن فـراز  باشد برنخوردیم، تنها روایتی از امیرالمؤمنین ٨٠متضمن معنای فراز نخست خطبه 
که حضرت مـاجرای جنـگ جمـل را  2اشاره دارد و سند آن مذکور است روایت امتحان االوصیاء است

  است این روایت مورد بررسی قرار گیرد.فرمایند. در اینجا الزم  ها بیان می برای رهبر یهودی
  

  . بررسی سند روایت امتحان االوصیاء٢−٢
ساء نواقُص االیمان ،معاشَر الناس( فراز نخست درباره )، پس نواقُص العقول ،نواقُص الحظوظ ،ان النِّ

برخورد کردیم، که کل سخنان حضرت در  اختصاصاز جستجو در بین روایات، به روایتی از کتاب 
متن روایت در  مشهور به امتحان االوصیاء است. ،واقعه جنگ جمل را بیان نموده است؛ آن روایت

شیخ مفید با عبارتی متفاوت آمده است که قسمتی از آن  اختصاصشیخ صدوق و  خصالدو کتاب 
وات اللـه علیـه عنـد منصـرفه مـن طالب صل اتی رأس الیهود علی بن أبی«بدین صورت است: قال: 

یـد ان اسـالک عـن اشـیاء  وقعة النهروان و هو جالس فی مسجد الکوفه فقال یا امیرالمؤمنین انـی ار
 ق،١۴١٣(شـیخ مفیـد، » سـل عَمـا بـدالک یـا اخـا الیهـود ...«الیعلمها اال نبی او وصی نبی فقال: 

  چنین است:  اختصاصسند روایت در  .)١٧٠ص
طالـب، عـن  بن علی بن عبدالله بن جعفـر بـن ابـی حمد بن عیسی بن محمدالف) جعفر بن ا
اسـحاق، عـن  المقـدام، عـن ابـی حدثنا موسی بن عبید، عن عمـرو بـن ابـی«یعقوب الکوفی قال: 

بـن الحنفیـة قـال: أتـی راس الیهـود علـی بـن  جعفـر، عـن محمـد الحارث، عن جـابر، عـن ابـی
  ؛)١٧۵−١۵٧ص، همان(  «...3طالب ابی

                                                           
 .١٣٨٣، صالبالغة البالغة مع نهج المعجم المفهرس أللفاظ نهج. نیز ر.ک: دشتی و محمدی، ١
حـظ بودنـد تسـلیم  عقـل و کـم که کمخواستند ... حکومت را به دست زنانی  . در اثنای روایت حضرت فرمود: آنها می٢

های از بین رفته و گذشـته  کنند (تحکیم النساء النواقص العقول والحظوظ) و بدین ترتیب از پادشاهان روم و یمن و ملت
 در این خصوص پیروی کنند.

  .٣۴٣، ص٢، جارشاد القلوب؛ دیلمی، ٩١، ص۴٢و همان، ج ١۶٧، ص٣٨، جبحاراالنوارو نیز ر.ک: مجلسی،  ٣.
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  بدین صورت است: خصالاما سند روایت در 
ُد ْبُن اْلَحَسِن  ب) ِبی َو ُمَحمَّ

َ
َثَنا أ هِ  َحدَّ َثَنا َسْعُد ْبُن َعْبِداللَّ ْحَمـُد   َعْنُهَما َقاال َحدَّ

َ
َثَنا أ َقاَل َحـدَّ

ْوَفِلیُّ َعْن  ٍد النَّ َثِنی َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ـِه  ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َقاَل َحدَّ ُبوَعْبِداللَّ
َ
َیْعُقوَب ْبِن َیِزیَد َقـاَل َقـاَل أ
ِبـی

َ
ِه ْبـِن َجْعَفـِر ْبـِن أ ِد ْبِن َعِلیِّ ْبِن َعْبِداللَّ ِد ْبِن ِعیَسی ْبِن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َطاِلـٍب َقـاَل  َجْعَفُر ْبُن أ

ثَ  ِه اْلُکوِفیُّ َقاَل َحـدَّ َثَنا َیْعُقوُب ْبُن َعْبِداللَّ ِبـیَحدَّ
َ
اْلِمْقـَداِم َعـْن  َنا ُموَسـی ْبـُن ُعَبْیـَدَة َعـْن َعْمـِرو ْبـِن أ

ِبی
َ
ةِ  أ ِد ْبِن اْلَحَنِفیَّ ِبی ِإْسَحاَق َعِن اْلَحاِرِث َعْن ُمَحمَّ

َ
اْلِمْقَداِم َعْن َجاِبٍر اْلُجْعِفـیِّ  َعْنُه َو َعْمُرو ْبُن أ

ِبی
َ
ُس  َعْن أ

ْ
َتی َرأ

َ
ِبی اْلَیُهودِ   َجْعَفٍر َقاَل: أ

َ
ْهـَرَواِن َو ُهـَو  َطاِلٍب  َعِلیَّ ْبَن أ ِعْنـَد ُمْنَصـَرِفِه َعـْن َوْقَعـِة النَّ

ْشـَیاءَ 
َ
ْسـَأَلَک َعـْن أ

َ
ْن أ
َ
ِریـُد أ

ُ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن ِإنِّی أ

َ
َسـاِء  َجاِلٌس ِفی َمْسِجِد اْلُکوَفِة َفَقاَل َیا أ ... َتْحِکـیِم النِّ

ــ ــوِل َو اْلُحُظ ــَواِقِص اْلُعُق ــَفرِ النَّ ْص
َ
ــی اْأل ــاَدِة َبِن ــاٍل َکَع ــلِّ َح ــی ُک ــن ... وِظ َعَل ــه،  (اب ، ١٣۶٢بابوی

  .)٣٨٢−٣۶۴ص
المقدام یکی است و حـدیث بـه دو طریـق  بن ابی تا عمرو خصالراویان سند حدیث در  ظاهراً 

  به بعد بدین صورت است:» المقدام ابی ابن«نقل شده است از 
  ؛بن الحنفیه محمداسحاق، عن الحارث، عن  الف) عن ابی

  .جعفر ب) عن جابر الجعفی، عن ابی
، (،) قـرار »و«نقل شده بود در نقل راویان اخیر بـه جـای  اختصاصروایتی که در کتاب  ظاهراً 

اسحاق، عـن  به بعد بدین صورت آمده است: عن ابی» المقدام ابی ابن«داده شده است، زیرا سند از 
  محمد بن الحنفیه. جعفر، عن الحارث، و عن جابر، عن ابی

بـریم کـه سـند حـدیث در  صدوق پـی مـی خصالو  اختصاصبا مقایسه حدیث در دو کتاب 
  نیز به دو طریق بوده و آن بدین صورت است: اختصاص

  ؛اسحاق، عن حارث، عن محمد بن الحنفیه الف) عن ابی
  .جعفر ب) عن جابرالجعفی، عن ابی

  دهیم: مفید را مورد بررسی رجالی قرار مییکی از دو طریق سند روایت نقل شده از شیخ 
رحم الله جـابر «درباره او فرمودند:  : از موثقین است و امام صادقجابر بن یزید الجعفی .١

  ؛)٢۵ص ،١٣۶٣تبریزی،  (تجلیل 1»الجعفی کان یصدق علینا
را توثیـق  ، عالمـه و کشـی اوانـد یـاد کرده ثابت بن هرمز از وی با نام :المقدام عمرو بن ابی .٢
بن ثابـت کـه کنیـه او ابوالمقـدم  ) و مرحوم خویی معتقدند چنانچه عمرو٩١ص، همان( 2اند کرده

اســت کــه خبــر  مســائلباشــد، موثــق خواهــد بــود و او مؤّلــف کتــاب » میمــون«اســت همــان 
                                                           

  .١٩٢، صاختیار معرفة الرجال؛ المعروف برجال الکشی. ر.ک: کشی، ١
  .٢٣٣. ر.ک: همان، ص٢
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 )١٢٩و  ٧۴، ص١٣ق، ج١۴١٣به مردی یهودی در آن بیان شده اسـت (خـویی،  امیرالمؤمنین
. انـد المقـدام کـامًال روشـن نیسـت برخـی او را تضـعیف کرده بن ابی یت عمرودر عین حال وضع

  ؛گوید: ضعیٌف جّداً  می) ٧٣ص، ١جق، ١۴٢٢(خود  رجالالغضائری در  ابن
فرماید که او برادر محمد بـن عیسـی بـن عبیـد  مرحوم خویی درباره ایشان می :موسی بن ُعبیده .٣

طور  ) و شیخ طوسی به واسطه روایتی که نقل کرده او و برادرش را به۵٣، ص١٩یقطین است. (همان، ج
ـــان، ص ـــرده اســـت (هم ـــق ک ـــی توثی ـــرده اســـت )١١۴جمع ـــق ک ـــرادر او را توثی  و نجاشـــی ب

و درباره او گفته است، جلیل فی اصـحابنا، ثقـة، عـین، کثیـر ) ٢١٨، ص٢و ج ١ق، ج١۴١۶(نجاشی،  
خـود  رجـالالروایة ولی مرحوم خویی به این ترتیب که گفته شد عدالت موسی بن عبید را کـه شـیخ در 

  )؛١١۴، ص١٩ق، ج١۴١٣جمعی تأیید کرده، مورد تأمل قرار داده است (خویی،  طور دسته به
 ،تبریـزی (تجلیـل قولویـه هسـتند ن ابـنیزء مـوثقایشـان جـ :یعقوب بن عبداللـه الکـوفی .۴

  ؛)٢١٢ص، ١٣۶٣ 
ابوعبدالله جعفر بن احمـد بـن عیسـی بـن محمـد بـن علـی بـن عبداللـه بـن جعفـر بـن  .۵
امـا  ؛خـویی رجـوع شـد معجـم الرجـالکشی و نجاشی و  رجال: در مورد ایشان به طالب ابی

  ؛شخصی به این نام در این کتب یافت نشد و به نظر، مجهول باشد ظاهراً 
گوید به  : معروف به االهوازی، ضعیف است و شیخ طوسی میاحمد بن الحسین بن سعید .۶

  ؛)۴١۵ص ق،١۴۶۴(طوسی،  او نسبت غلو داده شده است
محمد مـردد  : با این اسم در کتب رجالی یافت نشد؛ اما خود جعفر بنجعفر بن محمد النوفلی .٧

بین چهار نفر است که سه نفر آنها مجهول است و تنها یک نفـر اجمـاًال توثیـق شـده اسـت و نجاشـی 
  )؛٧٧ق، ص١۴١۶(نجاشی،  ها اعتماد دارد کند و به مرسله گوید که وی از ضعفا نقل روایت می می

ایشان مردد بین دو نفر است عمرو بن عبدالله ابواسحاق السبیعی که وی شیعه بوده و  :اسحاق . ابی٨
  اسحاق السبیعی باشد توثیق نشده است؛ اجماًال توثیق شده است؛ اما اگر اسرائیل بن یونس بن ابی

کشـی از وی  رجـالالحارث بن المغیره النصری، امامی، ثقه و جلیل اسـت و در  . الحارث:٩
  ؛)٣٣٧ص ق،١۴٣٠(کشی،  استتجلیل شده 

نجاشـی توثیـق و تصـدیق شـده اسـت (نجاشـی،  رجالیعقوب بن یزید در  :. یعقوب بن یزید١٠
، ١٣۵۶شیخ طوسی کثیر الروایة و توثیـق شـده اسـت (طوسـی،  فهرست) در کتاب ۴۵٠ق، ص١۴١۶
را  او و پـدرش خالصه) و عالمه در ٣٩٣ق، ص١۴١۵) شیخ طوسی وی را توثیق کرده (همو، ۵٠٨ص

  ).١٨۶ق، ص١۴١٧توثیق و تصدیق کرده است (حلی، 
  آور نیست. در مجموع این روایت به لحاظ سندی اطمینان

  چنین است: ، آمده الکافیکه در کتاب  اما سند روایت پیامبر گرامی اسالم
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عبدالله عن ابیه عن سلیمان بن جعفـر  بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی محمد
ما رایـت مـن ضـعیفات الـدین و : «قال: قال رسول الله عبدالله عَمن ذکره عن ابیالجعفری 

تر و کم خردترینی کـه عقـل دزدتـر از شـما زنـان  سست دین؛ ناقصات العقول اسلب لذی لب منکن
در بررسی سند روایت راویانی وجود دارد کـه  .)٣٢٢ص، ۵ج ق،١۴٠٧(کلینی،  1»ام باشد، ندیده

  .کنیم سی میوضعیت آنها را برر
که مشهور است به موثق بودن و مراد از عدة مـن اصـحابنا، نیـز  محمد بن یعقوب کلینی الف)

بنابر گفته شیخ کلینی یکی از جماعات چهارگانه است که نزد اهل رجال شناخته شـده هسـتند کـه 
  ؛)٣٧۴ص، ١٣۶٣، تبریزی (تجلیل کل آنها ثقه هستند و نیازی به ذکر اسماء آنها نیست

ایشان احمد بن محمد بن خالد البرقی هستند کـه نجاشـی و  عبدالله البرقی: احمد بن ابی ب)
امـا از ضـعفا نقـل حـدیث کـرده و بـه  ؛اند ایشـان ثقـه اسـت شیخ و عالمه او را تأیید کرده و گفته

  ؛)٢٠۵−٢٠۴ص، ١، جق١۴١۶(نجاشی،  2های مرسله نیز اعتماد کرده است حدیث
مان محمد بن خالد است او از سلیمان بن جعفر حـدیث نقـل کـرده ه که عبدالله برقی ابی ج)

بن خالد اختالف است. شـیخ طوسـی و  محمد درباره است و پسرش از او حدیث نقل کرده است.
ولی نجاشی به دلیل اینکـه از  ؛اند ) او را موثق دانسته١٠٧ص ،١٣۶٣، تبریزی (تجلیل عالمه کشی

ــمرد ــعیف ش ــرده او را ض ــدیث ک ــل ح ــعفا نق ــتض ــی، ه اس  .)٢٢١ص، ٢ج، ق١۴١۶ (نجاش
و بـه اسـت بن خالد بسیار زیاد از ضـعفا نقـل حـدیث کـرده  گوید که محمد مینیز الغضائری  ابن

انـد: او  مرحـوم خـویی فرمـوده .)٩٣ص، ١ج ق،١۴٢٢غضائری،  (ابن کند ها نیز اعتماد می مرسله
باشد نه از وثاقت شـخص او، در  جّدًا کثیرالروایه است و ضعف او ناشی از نقل قول از ضعیفان می

  ؛)٢١۴ص، ١۴ج ق،١۴١٣(خویی،  3شود توثیق شیخ معارضی دیده نمی
سلیمان بن جعفر بن ابراهیم بن محمد الجعفری و پـدرش هـر  سلیمان بن جعفر الجعفری: د)

طوسی توثیـق شـده  رجالطوسی و  فهرستاو در  4)۴١٢، ص١ق، ج١۴١۶نجاشی، ( ثقه بودند دو
 اشکال مهم روایت، مرسله بودن آن است؛ زیـرا واسـطه بـین سـلیمان جعفـری و امـام  5است

نقـل شـده کـه سـلیمان جعفـری یـا از  معجم الرجـال(عمن ذکره) ذکر نشده است؛ ولی در کتاب 
                                                           

، وسائل الشیعة إلی تحصـیل مسـائل الشـریعة؛ حر عاملی، ۴٣٧١، ح٣٩٠، ص٣، جمن الیحضره الفقیهبابویه،  . ر.ک: ابن١
  .٢۴، ص٢٠ج

معجـم الثقـات و ترتیـب ؛ تجلیـل تبریـزی، ٣۴، ص٢، جمعجم رجال الحدیث و تفضیل طبقـات الـرواه. ر.ک: خویی، ٢
  .١۴، صرجالو عالمه،  ۵۶، صفهرست. به نقل از: شیخ طوسی، ١٢، صالطبقات

  .۶٨−۶۴، ص١۶و همان، ج ۵٢، ص١۶، جمعجم رجال الحدیث .... ر.ک: خویی، ٣
و  ٧٧و عالمـه حلـی، ص نجاشـی رجال(نقل از  ۶٠، همان، صو ترتیب الطبقات معجم الثقات. ر.ک: تجلیل تبریزی، 4

معجـم رجـال ؛ خـویی، ٧٩ص، معالم العلمـاء فـی فهرسـت کتـب الشـیعهشهر آشوب،  و ابن ٢٢٨، صفهرستطوسی، 
  وی را توثیق کرده است.  ٣۵٨−٣٣٨، صرجال؛ طوسی، ٢٣٨، ص٨، جالحدیث ...

  .٣۵٨و  ٣٣٨، صرجالو همو،  ٢٢٢، صفهرست. ر.ک: 5
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کـرده  نقـل حـدیث مـی الحسن امام رضـا و یا ابی سی بن جعفرالحسن مو پدرش یا از ابی
). البته از سه نفر دیگر که حماد بن عیسی و موسی بن حمزة ٢٣٨، ص٨ق، ج١۴١٣(خویی،  است

 1بن بزیع و سکونی (عامی مذهب) هستند نیز نقل حدیث کرده است که آنها هم هر سه ثقه هستند
  ).١٢۵، ص١٣۶٣(تجلیل تبریزی، 

  آور باشد. تواند اطمینان نمی اما ؛این روایت به لحاظ سندی وضعیت بهتری دارددر مجموع 
متعددی نیز نقـل شـده اسـت؛ گـاهی از  های ابهای مختلف و از کت البته این روایت به شکل

مضمون آن به ما  و زمانی نیز از امام حسن عسگری ، گاهی از حضرت علیخدا سولر
  قصان عقل زنان مشترک هستند.همه آنها در بیان ن ،رسیده است

 بابویـه، (ابـن 2»یا معاشَرالّنساء مارایُت نواقَص عقوٍل و دیٍن اذهب بعقول ذوی االلباب منکّن «. ١
  ؛)٣٩١ص، ٣، ج١۴١٣

  ؛)٩۵ص، ١۵، ج١۴١۴عاملی،  (حر» فانُهّن ناقصاُت الُقوی و االنفس و الُعقول«. ٢
ُتها الَمرئة النُکّن ناقصاُت الّد «. ٣  ؛)۴٩٧ص، ١٣٨۵بابویه،  (ابن 3»ین و العقلیا ایَّ
ساء ُخلقُتّن ناقصاُت العقول«. ۴  ؛)٣٣۵ص، ٢٧ق، ج١۴١۴عاملی،  (حر» معاشَرالنِّ
 ق،١۴٠٧ (کلینـی، 4»مارایُت من ضعیفات الدین و ناقصات العقول اسلب لـذی لـب مـنکّن «. ۵

 ؛)٣٢٢ص ،۵ج
 ق،١۴١٣ بابویـه، (ابـن 5»مـنکّن  مارایُت ضعیفاِت الدین و ناقصات العقول اسلب لـذی لـب«. ۶

 .)٣٩٠ص ،٣ج
) ٩۶، ص۴، ش١٣٩٠گویــد: (کریمیــان،  یکــی از محققــان در خصــوص احادیــث نبــوی می

  اسـت  الکـافیمجموعًا سه حدیث نبـوی وارد شـده اسـت کـه منبـع اصـلی یکـی از آنهـا کتـاب 
ــی،  ــت ٣٢٢، ص۵ق، ج١۴٠٧(کلین ــرده اس ــل ک ــی نق ــق کلین ــی آن را از طری ــیخ طوس   ) و ش
) و طبرسـی ٣٩٠، ص٣ق، ج١۴١٣بابویـه،  ) و شیخ صـدوق (ابن۴٠۴، ص٧، ج١۴۶۴(طوسی، 

  الکـافیانـد. سـند حـدیث در کتـاب  ) حـدیث را مرسـل گـزارش کرده٢٠١، ص١٣٩٢(طبرسی، 
 )؛ ٩۶، ص۴، ش١٣٩٠افزون بر ارسـال از ناحیـه سـلیمان بـن جعفـر ضـعیف اسـت (کریمیـان، 

                                                           
 معجـم الثقـات؛ موسی بن بزیـع: ۴۶...، ص معجم الثقات؛ حماد بن عیسی، ١۴۵و  ١٧...، ص معجم الثقات. سکونی، ١

  .١٢۵...، ص
 ، این روایت سندی ندارد و مرسله است. ١٠٧، ص٨، جروضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه، مجلسی. ر.ک: ٢
  .۵۶۴، ص۶، جالبرهان فی تفسیر القرآن. ر.ک: بحرانی، ٣
ٌة کافی. سند روایت در 4 ِبی: ِعدَّ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ْن َذَکَرُه َعـْن  ِمْن أ ِبیِه َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َجْعَفٍر اْلَجْعَفِریِّ َعمَّ

َ
ِه َعْن أ َعْبِداللَّ

ِبی
َ
هِ  أ هِ  َعْبِد اللَّ یِن َو َناِقَصاِت   َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ْیُت ِمْن َضِعیَفاِت الدِّ

َ
   َما َرأ

َ
ْسَلَب ِلِذی ُلبٍّ ِمْنُکنَّ (حر عاملی، اْلُعُقوِل أ

  ).٢۴، ص٢٠، جوسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة
 .١٠۵، ص٨، جروضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه، مجلسی؛ ٢١٠، صمکارم االخالق. ر.ک: طبرسی، 5
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 مکارم االخالق) و ٣٩١، ص٣ق، ج١۴١٣بابویه،  (ابن یهمن الیحضره الفقدومین حدیث در کتاب 
منسـوب بـه  تفسیرطور مرسل آمده است و سومین روایت در کتاب  ) به٢٠٢، ص١٣٩٢(طبرسی، 

). سـند ایـن ۶۶١−۶۵٨ق، ص١۴٠٩، تفسـیر االمـام العسـگریاسـت ( امام حسن عسگری
تفسیری آن به امام حسـن  حدیث ضعیف است؛ زیرا افزون بر تردید جدی در انتساب کتاب و متون

) در سند ابتدای کتـاب افـرادی چـون محمـد بـن ١۴٧، ص١٢ق، ج١۴١٣(خویی،  1عسگری
اند که به لحاظ رجالی مهمـل  قاسم، علی بن محمد بن سیار و یوسف بن محمد بن زیاد قرار گرفته

  و مجهول هستند.
ستفیض به خبـری گفتـه رسند؛ زیرا خبر م با این توصیف، مجموع روایات به حد استفاضه نمی

های سـند بـیش از سـه نفـر باشـند  شود که دارای طرق مختلـف بـوده و در هـر طبقـه از حلقـه می
ای نیستند که اطمینان بـه صـدور آنهـا حاصـل  گونه ) این روایات به١۵٧، ص١٣٨٠نژاد،  (جدیدی

کـه دسـت دوم  شود؛ زیرا منبع اصلی این روایت، یکی دو کتاب بیشتر نیست و معموًال منابع دیگـر
  اند که سند آنها بررسی شد و برخی منابع نیـز فاقـد سـند هسـتند.  هستند، از منابع اصلی نقل کرده

اند یا با سندهایی  در مجموع احادیث کاستی عقل زنان در منابع حدیثی شیعه یا مرسل گزارش شده
وان بـه ایـن احادیـث تـ ضعیف. بنابراین هیچ سند معتبر و قابل اعتمادی ندارد با این توصـیف نمی

توان آنها را کنار گذاشت. ذکر این نکته نیز ضروری است که علما  اعتماد کرد؛ اما به راحتی نیز نمی
فرمایند: در مـورد احکـام شـرعی فرعـی  در مورد اخبار غیرمتواتر (و غیرقطعی که موثق باشند) می

ت؛ زیرا آن اثر شرعی نیسـت بردار نیس حجت است؛ اما در امور تاریخی و مسائل اعتقادی حجّیت
  ق،١۴١٧و معنا نـدارد شـارع غیـرعلم را علـم دانسـته و مـردم را بـه آن متعّبـد سـازد (طباطبـایی، 

ای دیگر قائلند ظّن مطلـق و خبـر واحـد معتبـر در مـورد اخبـار تـاریخی و  ). عده٣۵١، ص١٠ج 
  یـت ای دیگـر معیـار حّج  ). عـده٢٣٩−٢٣۵، ص٢ق، ج١۴٢٨(خـویی،  تکوینی حجت نیسـت

  فرماینـد یکـی از مقـدمات  داننـد و مـی خبر واحد نزد عقال را وثوق ناشی از مقـدمات عقلـی مـی
  وثوق، موافقت روحی اسـت، بـدین معنـا کـه مضـمون خبـر موافـق بـا اصـول اسـالمی و قواعـد 

 ) همـین اسـتوافـق کتـاب اللـه فخـذوهدر احادیثی چـون ( عقلی و شرعی باشد و منظور ائّمه
  ).٢۴، ص١، ج١٣٨۶(سیستانی، 
محکمات قـرآن یـا احادیـث قطعـی الداللـة یـا  برخالفای دیگر قائلند که هر حدیثی که  عده
عقل فطری سلیم باشد باید رد و تکذیب شود. اگر حدیثی نه چنین مخـالفتی داشـت کـه  برخالف

موجب طرح و تکذیب آن شود و نه حدیث معلوم الصدور و معلوم الداللة بود کـه موجـب اخـذ و 
                                                           

  .١۵٧، ص١٧و همان، ج ١۴٧، ص١٢...، ج معجم رجال الحدیث. ر.ک: خویی، ١
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التزام به ُمفاد آن شود باید آن را در بوته اجمال و احتمال گذاشت و به تعبیر دیگـر در مـورد آن بایـد 
  .)٢۵۵ص، ١٣۶٧(تهرانی،  نمود و آن را به اهلش واگذار نمودتوقف 

گاه مناسبی برای حکـم  لحاظ سندی تکیهه بندی باید گفت، روایات نقصان عقل ب در یک جمع
  به عدم مشروعیت مدیریت زنان نیستند.

  
  شناسی عقل و نقص مفهوم

) و همان چیـزی ١۵٩ص، ١، ج١۴٢١(فراهیدی،  واژه عقل در لغت نقیض جهل شمرده شده است
دانـان  برخی لغت .)٢٣٣ص ،١۴٠٨منظور،  (ابن دهد است که انسان را از سایر حیوانات تمییز می

عقل در لغـت بـه  .)٣٧٠ص، ١٣٧٧اند (دهخدا،  زبان عقل را به معنای خرد و دانش دانسته فارسی
نسـان را از ) و عقل را عقل گویند چـون ا۴۵٨ص، ١١، ج١۴٠٨منظور،  معنای بازدارنده است (ابن

شود باز  و هوس و کارهای بد و زشت و آنچه به ضرر او تمام می ابه هالکت افتادن و یا گرایش به هو
  شود: دارد و در آیات و روایات عقل به سه معنا استعمال می می

  ؛ز میان آنها، و این مناط و مالک تکلیف استینیروی درک خیر و شر و تمی .١
  ؛خواند می ها فرا ها و رها کردن بدی سان را به گزینش خوبیای درونی است که ان ملکه .٢
بـه  تعقل و دانش، بدین جهت در روایات، عقل در برابر جهل و نادانی اطالق شـده اسـت. .٣

 .)١۵ص ق،١۴٠۴ حرانی،شعبه  ابن( 1دهنده حق از باطل و خیر از شر است یزیمعنای تم
همچنین در معنای  )٨٢١ص ،(راغب اصفهانیاما نقص به معنای خسران در حّظ و بهره است 

کار  هیا به معنای کوچک شدن و کم شدن نیز ب ) و٣٣ص، ١۴٠٨منظور،  ضعف در عقل و دین (ابن
شود که کلمه نقـص در بسـیاری  ) البته گفته می٩۴۶ص ،١٣٨٩، انیس و دیگرانبرده شده است. (

  ما تَر«خوانیم  در آیه سوم سوره ملک می روند. مثالً  می کار بهجاها با کلمه تفاوت به جای یکدیگر 
تٍ  یف نْ تَفاوُ نِ مِ محْ لْقِ الرَّ در این آیـه  »بینی نمی گر هیچ اختالف و نقصی در آفرینش آن بخشایش ؛خَ

نقص به معنی تفـاوت اسـت و  ،کار رفته و در روایت نقصان عقل نیز هکلمه تفاوت به معنی نقص ب
شود که زنان در مسائلی مانند عبادت و مسائل مالی و شهادت شهود با مردان  معنای روایت این می

  متفاوتند و این نقص معنای مذمت ندارد، معنای تفاوت و اختالف دارد. 
 ،رینـهشـود و آن ق خسارت و نقصان و کمبود نیست اقامه می ،هم بر اینکه معنای نقصای  قرینه

عدم سازگاری مضمون این روایات با قرآن و مبـانی اعتقـادی اسـت چراکـه براسـاس آن، نیمـی از 
                                                           

 عنوان نمونه در حدیثی از پیامبر اکـرم به ۶٢−٣١، صالعقل والجهل فی الکتاب والسنهشهری،  مدی ری. ر.ک: مح١
در تفسیر عقل چنین آمده است: همانا عقل زانوبند نادانی است نفس مانند شرورترین جنبنـدگان اسـت کـه اگـر پـایش 

 )١۵، صتحف العقول عن آل الرسولشعبه حرانی،  رود (ابن بسته نشود بیراهه می
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بودند در حالی که طبق آیات قرآن زن و مـرد در تمـامی مراحـل خلقـت بـا هـم  ها ناقص می انسان
راین های قرآن در مورد امر به تفکر و تعقل شامل زن و مرد هر دو است، بناب برابرند همچنین خطاب
  ماند و آن اینکه نقص را به معنای تفاوت بگیریم.  تنها یک راه باقی می

  
  عقلتقسیمات 

  حقیقت عقل همان قوه درک و فهم است؛ امـا بـه لحـاظ حـوزه فعالیـت آن بـه اقسـام زیـر تقسـیم 
  شده است:

  ها  عقـل ذاتـی آن نیرویـی اسـت کـه در درون انسـان عقل ذاتـی و اکتسـابی (تجربـی): الف)
  دارد و نهاده شده از سوی خداونـد در نهـاد هـر انسـانی اسـت و معیـار و مـالک انسـانیت،  وجود

  ها از  پذیری اسـت و عقـل اکتسـابی آن نیرویـی اسـت کـه برخـورداری انسـان تکلیف و مسئولیت
  های بشـری در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی اسـت و  آن در قالب مشخصی نیست و حاصـل تجربـه

ــود ــزایش و کــاهش ب ــؤّثر اســت (مجلســی،قابــل اف ــروز و ظهــور آن م   ه و عوامــل خــارجی در ب
  )؛۶، ص٧٨ق، ج١۴٠٣ 

عقل معاش یعنی تالش برای زندگی خوب و سالم که به آن عقـل  عقل معاش و عقل معاد: ب)
). این اصطالح در ١١٣، حکمت ١٣٧٩شود (سیدرضی،  گر نیز گفته می اندیش یا حساب مصلحت

ریزی کند وگرنه شـیطنت اسـت. عقـل  زین شرع اندیشه و برنامهصورتی است که عقل مطابق با موا
  معاد یعنی تفکر درباره نجات نفس از افتادن به هالکت اخروی؛ 

  عقـل نظـری آن عقلـی اسـت کـه تنهـا مربـوط بـه حـوزه نظـر اسـت  عقل نظری و عملی: ج)
یان واقعیـت های عقل نظری هرگز متکفل ب (نظری محض است) و ارتباطی به عمل ندارد و فعالیت

ترین مصداق عقل نظری، علم منطق است؛ اما عقل عملـی ُمـدرک  ها نیستند روشن و ارزش هدف
  توان خیر را از شّر تشخیص داد. شود و به کمک آن می علومی است که مربوط به حوزه عمل می

کند که مربوط به چگـونگی عمـل انسـان اسـت، ماننـد اینکـه  عقل عملی اموری را ادراک می
و » نمـاز واجـب اسـت«، »صبر و پایداری پسندیده اسـت«، »توکل به خدا نیکو است«ییم: گو می

و...؛ اما عقل نظـری عبـارت اسـت از تعقـل امـوری کـه » قیام به عبادت در شب مستحب است«
هدف، علم به آنهاست و تعلق به عمل ندارد مانند علم به موجودیت خالق و وحـدانیت او و اینکـه 

  باشد. او میصفات او عین ذات 
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  نقصان عقل زنان دربارهها  تبیین دیدگاه
  اند از: عبارت باره اینها در  ترین دیدگاه مهم

  
  ضعف عقل اکتسابی (تجربی) 

ها این است که مقصود از نقـص عقـل زنـان، نقـص در عقـل تجربـی یـا  ترین دیدگاه یکی از رایج
سیاسی، اقتصـادی، علمـی و تجربـی اکتسابی اجتماعی است. یعنی در نحوه مدیریت، در مسائل 

اصلی زنان یعنی تولید و پرورش نسـل و محـدود بـودن فرصـت  ۀاست که این هم به اقتضای وظیف
  )٩٧، ص۴٢، ج١٣٨۵(آصفی،  اندوزی، بین مرد و زن، ایجاد شده است تجربه

که  بلکه به دلیل تقسیم کار اولیه و تاریخی ،مربوط به ذات و طبیعت نیست در اصلاین تفاوت 
 ازتری  بین زن و مرد صورت گرفت و براسـاس آن زن در خانـه قـرار گرفـت و مـرد در دایـره وسـیع

اجتماع مشغول به فعالیت شد، این تفاوت بین آنها ایجاد شده اسـت. پـس زنـان در آن عقلـی کـه 
کننـد  می» مـا عبـد بـه الـرحمن و اکتسـب بـه الجنـان«موجب تقرب الی الله است و از آن تعبیر به 

و نتیجـه ممارسـت و  زیرا عقل ابزاری یا تجربی، مایه تقرب به خدا نیسـت ؛عف و نقصی ندارندض
  کسب دانش و تجربه است. 

  
  نقد و بررسی

العقـل  شما زنان نـاقص؛ ُخلقُتّن ناقصاُت الُعقول«گونه تبیین با لحن و سیاق برخی روایات مانند  این
زگاری ندارد به عبارت دیگر این تعبیـر کـه سا )٣٣۵ص، ٢٧ج، ١۴١۴عاملی،  (حر »اید خلق شده

(عقل ذاتی ناقص) با عقل تجربی و اکتسابی نـاقص سـازگاری اند  گونه خلق شده گوید زنان این می
ندارد ضمن آنکه شاید در میان زنان کم نباشند مدیران مجرب و توانمندی که دارای عقل اکتسابی و 

ای که نتـوان آنهـا را اسـتثنا نامیـد.  گونه ؛ بهاند عمل کردهتر از مردان  این عرصه، قوی تدبیر بوده و در
  این به معنای آن است که اثبات نقص عقل تجربی در زنان به راحتی میسور نیست.

منشأ و معیار تقسیم کار اولیه که زمینه پرورش عقل تجربی مردان را فـراهم  براساس این توجیه،
 ای ذاتی زن و مرد باشد پس ضعف عقل تجربی زنانه تواند چیزی جز طبیعت و استعداد نمی آورد،
  امری اکتسابی باشد که طبیعت در آن هیچ تأثیری نداشته است.فقط تواند  نمی

ـىل«مضاف بر اینکه این توجیه با موهبت الهی بودن این فضل در آیه  مْ عَ ـهُ لَ اهللاُ بَعْضَ  »بَعْـضٍ   بِام فَضَّ
ذاتی و خـدادادی اسـت نـه  آیه، خداوند تفّضل نموده، این ) سازگار نیست زیرا آنچه در٣۴، (نساء

اکتسابی البته جای این مناقشه است که متعلق فضل به زنان اساسًا عقل نیست تا در ذاتـی بـودن یـا 
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بلکه این مربوط به مردان است. آیا خداوند به مردان عقـل اکتسـابی  ،اکتسابی بودن آن، تردید شود
  و تجربی، موهبت الهی به مردان است؟!اعطا کرده است آیا عقل اکتسابی 

  
  ضعف عقل نظری

  دیگر معتقدند که منظور از ضعف و نقص عقـل زنـان در مقایسـه بـا مـردان، عقـل نظـری ای  عده
  است نه عملی و این عقل عملی است کـه بـه کمـال و صـعود انسـان، درک حقـایق حیـات و اراده 

، ١٣۶٠(جعفـری،  شـود نمـی محسوبشود و ضعف در عقل نظری، نقص ارزشی  خیر مربوط می
  .)٢٩٨ص، ١٠ج
  

  نقد و بررسی
های عام قـرآن بـه هـدف  این تبیین با سایر معارف دین هماهنگ نیست. چراکه این دیدگاه با دعوت

زندگی، صراط مستقیم و حیات طّیبه سازگاری ندارد. زنی که در عقل نظری نقص داشته باشـد و در 
مشـترک بـا مـرد،  طور بـهتوانـد  ا نداشـته باشـد؛ چگونـه میها ر نتیجه، قدرت درک هدف و ارزش

اینکه در طول تـاریخ، زنـان فراوانـی هسـتند کـه بـا  افزون برمخاطب دعوت عام الهی قرار گیرد؟! 
 برگزیدن اهداف عالی به واالترین درجات راه یافتند.

  
  (قضیٌة شخصیٌة) محدود بودن داللت روایات

نه سخنان بیانگر یک قضیه حقیقیه نیست تا بر جنس زنان داللـت کنـد، گو ای بر این باورند که این عده
بلکه یک قضیه شخصّیه یا خارجّیه است که ناظر به فرد خـاص و عملکـرد او در مقابـل یـک جریـان 

  است و یا بیانگر واقعیت عمومی زنان آن عصر است نه اینکه حکایت از حقیقت خلقت زنان باشد.
دث تاریخی در یک مقطع خاص ممکـن اسـت، زمینـه سـتایش را به عبارت دیگر قضایا و حوا

  فراهم کند و در مقطع دیگر زمینه نکـوهش و مـذمت را و پـس از گذشـت زمـان هـم زمینـه مـدح 
)، از ایـن ٣۶٩−٣۶٨، ص١٣٧۶شود و هم زمینـه مـذمت و نکـوهش (جـوادی آملـی،  منتفی می

درباره زنان یـا مـردان کوفـه و بصـره، یـک قضـیه شخصـیه اسـت  البالغهنهجهای  جهت نکوهش
  ).١٣و  ١۴، خ١٣٧٨(معادیخواه، 

، باید گفت: ایـن یـک حکـم توضیح آنکه بر فرض صحت انتساب این روایت به امام علی
کلی و عمومی درباره تمام زنان نیست. این خطبه پس از فراغت از جنگ جمـل بیـان شـده، جنـگ 

  از مسلمانان در آن کشته شدند.افراد بسیاری به رهبری عایشه به راه افتاد و  ای بود که جمل فاجعه



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١١٨

نشان و  عنوان بههزار نفر کشته در اطراف شتری که  ١٠طبری تعداد قربانیان این جنگ را حداقل 
موجود در  های ابهخط. )٢۴٧۴ص، ۶ج ،١٣٧۴، عالمت جبهه عایشه بود ذکر نموده است (طبری

های روانی، شخصی و شخصیتی فاجعـه جمـل و بـه  این خطبه در حقیقت موشکافی یکی از زمینه
ــار عایشــه مــیان و مورخــاگفتــه یکــی از مفســر  باشــد ن مشــهور اهــل تســّنن، تعریضــی بــه رفت

  .)٢١۴ص ،۶، ج١٣٨٠، الحدید ابی (ابن
در اینجـا، حکایـت حـال  بنابراین با توجه به قرائن و شواهد؛ مسلم است که نظـر آن حضـرت

زیرا بدون شک زنانی بـوده و هسـتند کـه از نوابـغ  ؛عایشه و عایشه صفتان باشد، نه همه زنان جهان
تواند عقل و درایـت زنـانی  . چه کسی میاند تر از مردان عصر و زمان خود بوده روزگار و بسیار عاقل

بـزرگ تـاریخ را در ، و دیگر زنان ، حضرت زینب، حضرت فاطمهمانند حضرت خدیجه
پیشرفت اسالم و مبارزه آنان را در کنار مردان در جهت رشد و اعتالی کلمه توحید، انکـار کنـد یـا 

از چنـین گفتـاری،  توان گفت که مـراد حضـرت علـی کمتر از مردان بداند. بنابراین چگونه می
  مذمت و مالمت همه زنان (صنف زنان) بوده است؟!

بصـره نیـز  در برخی مـوارد از ضـعف عقـل مـردان کوفـه و اینکه حضرت علیمضاف بر 
نمونه آن حضرت در  عنوان به شکایت کرده و در سرزنش و نکوهش آنان مطالبی بیان فرموده است،

های شما سـبک  عقل؛ ... خّفت عقولکم و سفهت حلومکم«فرماید:  می البالغه نهجخطبه چهاردهم 
  .)١۴کالم ، ١٣٧٩سیدرضی، (» و افکارتان سفیهانه است

طـوری کـه گردد، همـان های زنان، به اصل ذات و گوهر زنان بر نمی گونه سرزنشو در واقع این
  گردد. های مردان، به اصل ذات آنها بر نمی سرزنش

گونه روایات جنبه تربیتی و تحذیری دارد. یعنی هشداری به مردها برای عدم  رسد این به نظر می
های رنگارنگ زنان است که چه بسا آنـان را گرفتـار آفـات و  استهسرسپاری در برابر دستورات و خو

سازد و متضمن آن است که تا حدودی باید مردان روحیه اسـتقالل خـویش  های متعددی می آسیب
ها و افکار آنان موجـب  ادر شرایطی مانند جنگ و نامالیمات که پیروی از هو ویژه بهرا حفظ نمایند 

  .ای نزدیک دارد رابطه ؤمنینطلب با شرایط زمانی امیرالمشود و این م سستی می رکود و
  

  نقد و بررسی
  اما با مشکالت زیر مواجه است: ؛این دیدگاه با وجاهتی که در میان برخی بزرگان دارد

  ، عام بوده و مشـتمل بـر تعلیـل عـام و ضـمیر جمـع مؤنـث اسـت، والبالغهنهجروایت  اوًال:
 هـایی کـه در ادامـه روایـت آمـده  الف و الم استغراق اسـت و حتـی تحلیل» النساء«در واژه » ال«
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هـای همـه آنـان محسـوب  مثل نصف بودن سهم ارث و... در مورد عموم زنـان صـادق و از ویژگی
  ؛توان به فرد یا افراد خاصی مختّص نمود شود و نمی می

گرانه یک فرد  و برتر از آن است که اقدامات فتنه َاولٰی  مقام موالی متقیان حضرت علی ثانیًا:
  ؛برای بیان یک حکم عام کرده باشد. و به اصطالح همه را با یک چوب براندای  را بهانه

و  شـده اسـتدرباره نقصان عقل زن، تنها یک روایت نیسـت، روایـات دیگـری نیـز وارد  ثالثًا:
  1هم نیست. البالغهنهجمنحصر به 
  تواند توجیه مناسبی برای این دست روایات باشد. یدگاه نمیرو، این د از این

  
  اجتماعی و فرهنگی ای  نقص عقل پدیده

ای مربوط به شرایط خاص اجتماعی است. صـاحبان ایـن  براساس این دیدگاه، نقص عقل زنان، پدیده
اند. از  تهدیدگاه معتقدند که مردان در به وجود آوردن محیط نامناسب برای رشد عقلی زنان نقـش داشـ

  ).۴۴، ص١٣٩٣توان این کاستی را جبران کرد (مهریزی،  رو با تغییر شرایط اجتماعی می این
گیری ایـن قـوا کار بـهتوضیح آنکه زن و مرد از نظر برخورداری از قوای عقالنی و نیز در قـدرت 

ها، روابط و مسـائل دور  اما چون زنان در روابط اجتماعی از بسیاری مسئولیت ؛اند (تعقل) مساوی
شـده و در نهایـت از قـدرت تـدبیر و   گیری این قوا، ضـعیفکار بهاند، به تدریج در  نگاه داشته شده

ای اجتماعی و فرهنگی است نه  اند. بنابراین، نقص عقل در زنان پدیده استنتاج شایسته محروم مانده
) به عبـارت دیگـر، نقصـان عقـل مطـرح شـده در ایـن ۴۴ص، ١٣٩٣ای تکوینی(مهریزی،  پدیده

پرداختند و به بـاروری ِخـَرد  روایات، به زمانی نظر دارد که زنان به مسائل فکری و علمی، کمتر می
خویش توجهی نداشتند و همواره در مسائل ویژه زنان غـرق بودنـد، نـه اینکـه سـخن از سرشـت و 

گونه تعبیرهـا را ایجـاد کـرده  هایی با این اپذیر در زنان باشد. غفلت از این نکته نگرشطبیعتی تغییرن
  های نوعی و طبیعی اشتباه شده است. است که با حاالت اخالقی و ویژگی

  
  نقد و بررسی

اگر بپذیریم که زن و مرد اختالف استعدادی ندارند و تفاوت عقلـی میـان دو جـنس بـه تـأثیرات  اوًال:
گردد، شریعت اسالم باید راهی برای اصالح این حالت و ارتقـای زنـان بـه وضـعیتی  باز میاجتماعی 

  کرد، نه آنکه با احکام و مقررات خود بر استمرار این وضعیت صّحه گذارد. برابر با مردان پیشنهاد می
  فرماید:  عالمه طباطبایی در مخالفت با این دیدگاه می

                                                           
  .٣۴۴، ص٢، جوسائل الشیعهو ر.ک: حر عاملی،  ٣٩١، ص٣، جمن الیحضره الفقیهبابویه،  . ر.ک: ابن١
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تـرین عهـد پیـدایش، است، آن است که اجتماع از قدیمی از اشکاالتی که متوجه این رأی«
به تأّخر زن از مرد، در برخی امور قضاوت کرده است و اگر طبیعت مـرد و زن مسـاوی بـود، 

شـد. مؤیـد ایـن اشـکال آن اسـت کـه  ها ظاهر می کم در برخی زمانخالف این حکم دست
ته مـرد و زن را مسـاوی کنـد و تمدن غرب با تمام عنایتی که بر پیش بردن زن دارد، نتوانسـ

ها موافـق نظـر اسـالم در تقـدم مـردان بـر زنـان در امـر حکومـت و  پیوسته نتیجه سـنجش
  )؛٣٨٩، ص٢ق، ج١۴١٧(طباطبایی، » قضاوت و جنگ است

گاهی :ثانیاً  های اجتماعی و آشنا نبودن به پیچیدگی روابـط اجتمـاعی، غیـر از نقصـان  نقصان آ
دهنـده نقصـان  این مطلـب، تنهـا نشـان چراکه ؛را مترادف هم دانست توان این دو نمی عقل است و

رو این دیدگاه نیز، تفسیر و  اطالعات و تجربیات اجتماعی زن است، نه نقصان عقل و تعقل. از این
  توجیه مناسبی برای نقصان عقل نیست.

  
  نقصان تعّقل نه عقل

اما بـه  ؛هستند و عقل زنان، نقصان نداردمندی از قوه عقل یکسان  طبق این دیدگاه مرد و زن در بهره
دلیل غلبه احساسات و عواطف مادری و همسری در زن، جنبه تعقل زن در مقایسـه بـا مـرد کمتـر 

رحمانی،  یئ(عال کند از عقل، گاه به مثابه مانع عمل می گیری بهرهاست و احساسات قوی زنانه در 
  .)١١٨ص، ١٣٧١

کـارگیری آن اسـت نـه اینکـه  هنان، نقصان در تعّقل و بتوضیح آنکه مقصود از نقصان عقل در ز
یک نیروی درونی در زنان نقصان داشته باشد؛ به دلیل آنکه عواطـف و احساسـات در  عنوان بهعقل 

 اساسـًا ایـن قـّوت عواطـف نیـز نقـص محسـوب زنان از قّوت بیشتری برخوردار است تا مـردان و
تن عقل کامل یک موهبتی از جانب پروردگار برای این شّدت عواطف در کنار داش چراکه ،شود نمی

  نقش مادری است. ویژه بههای آنان در جهان هستی  زنان به تناسب نقش
شرط اول تعقل و تفّکر کامل و درست، تسلط بر خویش و مهار عواطف و احساسـات اسـت و 

رپـذیر اسـت، ها از شّدت و ضعف عواطـف و انفعـاالت انسـانی تأثی از آنجا که حوزه ادراک انسان
تر باشد؛ تأثیر و تأثر عاطفـه و ادراک بیشـتر و از میـزان تعقـل کاسـته  هرچه عواطف شدیدتر و قوی

مـانعی بـرای تعّقـل کامـل محسـوب  عنوان بـهخواهد شد. یعنـی در واقـع عواطـف و احساسـات 
برای بروز و شوند؛ لذا از آنجا که مردان در مقایسه با زنان، از عواطف کمتری برخوردارند، مانع  می

شود. پس قّوت تعقل در مـردان  قّوت تعّقل در آنها کمتر، و در نتیجه اقتضای تعقل در آنها بیشتر می
  بلکه به خاطر ضعف عواطف (موانع تعقل) در آنهاست. ،به خاطر قّوت خود آنها نیست

دارد.  اسـبشود؛ زیرا با وظیفه و مسئولیت تکوینی زنان تن البته این ویژگی نیز نقص محسوب نمی
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بلکـه  ،مطلق نیسـت طور بهبه هیچ وجه در مقام تحقیر زنان  البالغهنهجبنابراین، کالم حضرت در 
های زن و مـرد و لـزوم تطبیـق وظـایف و  تفاوت تکوینی و تشریعی در مورد توانایی کننده تبیین تنها

ها و  از این توانایی ها که عدول هاست. ضمن آنکه هشداری است برای انسان ها با توانایی مسئولیت
  گردد. ساز فجایعی مانند آنچه در جمل گذشت، می وظایف فردی زمینه

  
  نقد و بررسی

درست نیست، زیـرا  طور کامل بهاما در عین حال  ؛این دیدگاه تا حدودی قابل پذیرش است هرچند
و خطابـات  1دانـد. می مسـئولآیات فراوانی وجود دارد که در جنبه تعّقل، مرد و زن را به یک اندازه 

قرآنی در این زمینه نسبت به زن و مرد مساوی است. در قرآن کریم، آنجا کـه بحـث تعّقـل و تفکـر 
آن به صورت مشترک بـین زن و مـرد بیـان شـده و زن و مـرد از ایـن نظـر  های همطرح است، خطاب

های خدا و تعّقل و درک عقایـد  متفاوت نیستند. احکام و دستورات الهی و نیز تفکر در آیات و نشانه
و اصول دین اسالم، که همواره مورد توجه قرآن بوده، به صورت مسـاوی بـه زن و مـرد ابـالغ شـده 

ه اسالم، زنان زودتر از مردان شایستگی خطاب الهی و لیاقت دریافت فضایل است و حتی از دیدگا
  .کنند کسب میالهی را 

  
  نقصان تعّقل در عقل عملی نه عقل نظری

زیرا منظور، نقصان تعّقل در عقـل نظـری  ؛نقدی که نسبت به دیدگاه پنجم گذشت قابل تأّمل است
یکسان شامل همـه افـراد  طور بهخطابات قرآنی کند و  نیست که در این جهت زن و مرد تفاوتی نمی

  بلکه نقصان در عقل عملی است البته قبًال تعریف عقل نظری و عملی بیان شد.  ،شود می
بندد و به واقعیت مسائل پی ببرد و از  کار بهتواند عقل خود را  گونه که مرد می توضیح آنکه همان

تواند بـه ایـن مـوارد  م دست پیدا کند؛ زن هم میها اطالع یابد و به مسائل کلی و حقایق عال ارزش
نائل شود و امروزه زنان در علوم دانشگاهی و حتی حوزوی، کمتر از مـردان نیسـتند و در برخـی از 

  .اند شود که بر مردان پیشی گرفته علوم مشاهده می
 عقـل ، قسـم اول از النسـاء نـواقص العقـولفرماینـد :  پس مسـلمًا منظـور حضـرت از اینکـه می

  شود. (عقل نظری) نیست. چراکه در این مسئله میان زن و مرد اختالفی مشاهده نمی
                                                           

ُکْم َتْعِقُلوَن (زخرف، ١ ا َلَعلَّ ا َجَعْلناُه ُقْرآنًا َعَرِبیًّ ذی َیْنِعُق ِبما ال َیْسَمُع ِإّال ُدعاًء ٣. ِإنَّ ذیَن َکَفُروا َکَمَثِل الَّ َو ِنـداًء ُصـمُّ )؛ َو َمَثُل الَّ
ُکْم َتْعِقُلوَن (حدیـد، ١٧١ُبْکٌم ُعْمٌی َفُهْم ال َیْعِقُلوَن (بقره،  ّنا َلُکُم اآلْیاِت َلَعلَّ ْرَض َبْعَد َمْوِتها َقْد َبیَّ

َ
نَّ اللَه ُیـْحِی ْاأل

َ
 )؛١٧)؛ اْعَلُموا أ

ْن ُتْؤِمَن ِإّال ِبِإْذِن اللِه َو َیـْجَعُل ا
َ
ذیَن ال َیْعِقُلوَن (یونس، َو ما کاَن ِلَنْفٍس أ ْجَس َعَلی الَّ مُّ ١٠٠لرِّ ِه الصُّ َوابِّ ِعْنَد اللَّ )؛ ِإنَّ َشرَّ الدَّ

ذیَن ال َیْعِقُلوَن (انفال،  ا فی٢٢اْلُبْکُم الَّ ْو َنْعِقُل ما ُکنَّ
َ
ا َنْسَمُع أ عیِر (ملک،   )؛ َو قاُلوا َلْو ُکنَّ ْصحاِب السَّ

َ
 ) و... .١٠أ
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خداوند به انسان، عقل نظری و عملی هر دو را عطا کرده است. در کنار عقـل عملـی، غرائـزی 
مانند شهوت، غضب، حّب به مال و ریاست و ذات، حّب به زن و فرزند و کسب و کار و... وجـود 

  قل عملی آن است که برای رسیدن به نقطه مطلوب، این موانع را برطرف سازد.وظیفه ع دارد.
اما غرائز و صفات  ؛انسان بسیاری از مطالب را پذیرفته و از طریق عقل نظری ادراک کرده است

مختلف مانع از آن هستند که شخص، خود را با واقع تطبیـق دهـد. ایـن غرائـز بـا عقـل عملـی در 
که عقـل عملـی آنهـا  اند ، معموًال کسانیاند انحراف و ضاللت کشیده شده تعارضند. کسانی که به

نتوانسته است حجاب غرائز و صفات را کنار بزند. اینکـه قـرآن افـرادی را کـه بـه ضـاللت کشـیده 
کند به لحاظ عقل عملی است. در غیر این صورت اگر عقل نظری نداشتند کـه  ، مذمت میاند شده

لُوبٌ ال ـلَ «فرماید:  رسید تا مذمت شوند. خداوند می نمی اصًال مطلب به آنها مْ قُ ايَ هُ ونَ هبِ هُ قَ عقل  ؛!فْ
) عقـل نظـری حـق را بـه آنهـا ١٧٩، (اعـراف» کننـد طور که هست ادراک می دارند و حق را همان

ايَ ال گوید ولیکن  می ونَ هبِ هُ قَ شود. برای نمونه ُشریح قاضـی  ، این غرائز و صفات و ملکات مانع میفْ
چنین مشکلی داشت. حق به او رسیده بود ولیکن حب جاه و مقام باعـث شـد کـه عقـل عملـی او 

  داد. این نتیجه نقص عقل است. به قتل امام حسین انتواند موفق شود تا در نهایت فتو
پس وظیفه عقل عملی عبارت است از ایجاد ارتبـاط بـین ملکـاتی کـه در انسـان پیـدا شـده و 

  شود. مواجهه با قضایایی که برای انسان پیدا می انتخاب بهترین راه در
، دربـاره مسـائلی اسـت کـه جنبـه النساء نواقص العقـول: پس کالم حضرت امیرالمؤمنین

احساس در آن مسائل نقش اساسی دارد. بسیاری از مواقع غلبـه احساسـات در زن، دسـت و پـای 
  بندد. عقل عملی را برای رسیدن به مطلوب می

و البتـه ایـن  آید پیش میحساسات است که برای زنان، خیلی سریع، حالت رقت به دلیل غلبه ا
غلبه احساسات در خیلی از موارد مفید است و چه بسا اگر از حّد خود بگذرد موجب انحـراف نیـز 

رو در جنگ جمل مشاهده شد کسی که احساساتش بـر عقالنیـتش غلبـه دارد، بـه  گردد. از این می
  می را به پا کرد.ینه عظراحتی اغوا شد و آن فت

ای  توانند نظر معقول و رأی پسندیده زنان معموًال با توجه به غلبه احساسات و عواطف خود نمی
کلی در همه مسائلی که احساسات و عواطف در آن، ظهور و بروز قـوی دارد،  طور بهداشته باشند و 

اینکـه حضـرت  پـس(نهی از مشورت با زنان، در امور احساسی است)  لغزشگاه عقل زنان است.
های احساسـی اسـت یعنـی در امـوری کـه  کند مربوط به جنبه از مشورت با زنان نهی می علی

احساس در آن نقش اساسی دارد با زن مشاوره نکن. نه اینکه در هر امری حتی در امور خیـر بـا زن 
  علمی با زن مشورت نکن. نه اینکه حتی در مسائل مشورت نکن و
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توانـد  نکته پایانی در این دیدگاه آنکه نقصان عقل به معنای یاد شده، یعنی نقـص در تعقـل مـی
گونه که نرمش و مدارا با زیردستان اصل اسـت؛  موجب ضعف مدیریت شود زیرا در مدیریت همان

است و ممکـن اسـت  شّدت عمل و برخورد قاطع نیز عنصر مهم دیگری در تعامل مدیر با کارکنان
عواطف و احساسات رقیق زنانه، مانع اجرای شّدت عمل در موارد مقتضی گردد که نتیجه آن چیزی 

 جز سوء مدیریت نخواهد بود.
  

  نقد و بررسی
آید تنها مشکلی که دارد آن است که متعلق نقصان در روایت عقل است  این دیدگاه به نظر موَجه می

نه نواقص التعَقل و این دیدگاه که نقصان را بر تعقل بـار  نواقص العقولزیرا فرموده است :  ؛نه تعقل
  کند، خالف ظاهر روایت است.  می

  
  نقصان معقول نه عقل 

دیدگاه دیگری نیز در اینجا مطرح است که با مبنای اخیر تا حدود زیادی مشـابهت دارد و آن اینکـه 
قل به معنای معقول اسـت یعنـی محصـول بلکه ع ،واژه عقل در روایات به معنای عقل ذاتی نیست

گیـری مربـوط  در این صورت نقصان عقل به نقصـان تصـمیم تعامل عقل با احساسات و عواطف.
 ،گیری قادر به انتخاب درست نیسـتند گیری مشکل دارند و در مقام تصمیم زنان در تصمیم .شود می

ره دیگران استفاده کنند تـا بـا ضـمیمه گیری از مشاو باید در جایگاه تصمیمطور حتم  بهبنابراین زنان 
به یقـین گیرند  رأی دیگران بتوانند در مسیر صواب قرار گیرند و اگر زنان در جایگاه مدیریت قرار می

  ن خود در تشخیص موضوع و صدور حکم استفاده کنند.اها از مشاور گیری باید در تصمیم
   .ن عقل با نقصان معقول تفاوت داردزیرا نقصا ؛این دیدگاه نیز ایراد دیدگاه قبلی را دارد

  
  در مقام جدل بودن روایات

 گفتنـیانـد.  دانسـته» جدل«را در خطبه مذکور، از نوع   برخی سخن و شیوه استدالل امام علی
و آن را مخاطـب  دهـد شـکل میمسّلمات  رااست که جدل آن نوع استداللی است که مقدمات آن 

خواسته است از اعتقاد و دانسته مردم آن زمان مبنی بر وجود   قبول دارد. در این سخن امام علی
دانید و قبول داریـد  ها در وجود زنان بهره بگیرد و به آنان متذکر بشود: اینکه خود می برخی از نقص
های آتـش جنـگ جمـل را بـا  مندند، پس چرا تابع فالن زن شده و شعله هایی بهره که زنان از نقص

  .)٢۶٩ص، ١٢، ش١٣٧٩اید! (جمعی از نویسندگان،  مودههمکاری خودتان تقویت ن
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ای که از حضرت در ذیل خطبه نقل شده است که اشاره دارد به  شود با جمله این سخن تقویت می
فرمایـد: حتـی اگـر  شد. حضرت می زنی همانند عایشه که نزد آنان خیلی محترم و نیکوکار شمرده می

اید، مواظـب و برحـذر باشـید مبـادا هماننـد اطاعـت از او در  زنی را [همانند عایشه] نیکوکار پنداشته
شود با عنایت به اینکه این خطبه بعـد از  جنگ جمل، دنیا و آخرت خویش را تباه نمایید نیز تقویت می
افروزی عایشه بیـان شـده اسـت. در مقـام  جنگ جمل و با توجه به مسائل به وجود آمده بعد از جنگ

خصوص روایاتی کـه از  به سو و ست چراکه با توجه به کثرت روایات از یکجدل بودن نیازمند اثبات ا
  رسول گرامی اسالم در همین باره وارد شده است بسی دشوار است که همه آنها حمل بر جدل شود.

  
  نقصان عقل تدبیری نه عقل ذاتی

  در شرع مقدس، عقل حداقل دو کاربرد دارد:
) کـه در ایـن جنبـه، زن و مـرد ٣٢۶ص، ٩، ج١۴٠٨منظـور،  یکی به معنی فهم و ادراک (ابـن

زیرا خداوند در آیات متعـددی  ؛گونه باشد کند که این اشتراک دارند و حکمت پروردگار ایجاب می
های عقـل، تـدبیر و  نماید یکی دیگر از جنبه زن و مرد را به یک اندازه به تعقل و فهمیدن، دعوت می

 جنبه و کاربردی است که در فرمایش حضرت علی اندیشه در امور مدیریتی است. و این همان
از نقص و ضعف آن سخن به میان آمده است؛ چراکه به جهت مصـالحی، جنبـه تـدبیری عقـل در 

تر است. به همین دلیل، بعضی امور مثل سرپرستی خانه به مرد واگذار شده است. کـه  زنان ضعیف
واطف در زنان اشاره کـرد. و ایـن نـه تنهـا توان به قوی بودن احساسات و ع از میان این مصالح، می

آید؛ چراکـه همـین عواطـف  کاهش ارزشی نیست، بلکه خود، امتیازی بزرگ برای زنان به شمار می
رقیق زنانه است که در بسیاری موارد، از جنایات و فجایع، جلوگیری نموده است. این عقـل، جنبـه 

ل بیشتر مربوط به امور اجرایی و مسائل سیاسی و مایه تقرب به خدا نیست؛ زیرا این عق داردابزاری 
شود و نشانه آن نیست که اگر کسی در مسائل مـدیریتی سیاسـی، اقتصـادی، علمـی و... عقـل  می

در نقـد ایـن  )٧، ش١٣٨٣، تـر اسـت (موسـوی تری داشت، به خدا نزدیک بیشتر و قوه درک وسیع
 ت عقـل مـراد اسـت و ایـن همـان ایـراددیدگاه باید گفت که ظاهرًا جنبه تدبیری عقل خـارج از ذا

  دیدگاه اول را دارد. 
  

  نقصان عقل فطری در اداره خانواده و جامعه
طور نـوعی و  ای که مرد بـه گونه براساس این نظریه، زن و مرد به لحاظ روحی آفرینشی متفاوت دارند به

ساسـات و عواطـف غالبی گرایش به تعقل و زن گرایش به احساس دارد و این همان حاکمیت روح اح
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اما فقط در حیطه مسائل خانواده و اجتماع یعنی مربوط به آنچه  ؛در زن و حاکمیت تعقل در مرد است
همزیستی دنیوی زن و مرد است. بر این اساس روایات در صـدد آن اسـت کـه بگوینـد زن بـه لحـاظ 

آن دو در این است کـه گردد با مرد متفاوت است و تفاوت روحی  روحی و رفتارهایی که به روح باز می
اگر در امری، عقل و عاطفه مقابل هم قرار گرفت در زن، روح عاطفه و احساس غالب و حاکم اسـت 

آورد، چراکه تعقـل و  و در مرد روح تعقل و دوراندیشی و البته این تفاوت، مزیت یکی را بر دیگری نمی
اجتماع در زندگی انسـان نیـاز بـه  گونه که مدیریت خانواده و احساس دو ویژگی انسان هستند و همان

ها را از  تعقل دارد، نیازمند عاطفه و احساس نیز هست پس چنین تفاوتی حیطـه وظـایف و مسـئولیت
کند و آنچه نیاز به تعقل بیشتر و مدیریت کالن و دوراندیشی دارد مانند امارت،  هم جدا و مشخص می

ه نیاز به احساس و عاطفه بیشتر و فـداکاری حکومت، قضاوت و سرپرستی خانواده بر عهده مرد و آنچ
و از خودگذشتگی دارد، مانند محیط خانواده و تربیت فرزند و... بر عهده زن اسـت و براسـاس همـین 

یابد هرچند در رسـیدن بـه کمـال  ها هر یک از زن و مرد جایگاه خاص خود را می وظایف و مسئولیت
  یکسان هستند.انسانی و یافتن باالترین مراتب معنوی با هم 

ها کـه براسـاس  هایی از وظـایف و مسـئولیت هـا بـه هـم بخـورد و حیطـه حال اگر این جایگاه
از بین بـرود و زن در امـور اجتمـاعی و یـا حتـی خـانواده در  ،های روحی معین شده بود مشخصه

رف حـاکم از طـ ویژه بـهنیز از او تبعیت کننـد، ایـن زن و پیـروان او ای  جایگاه مرد قرار گیرد و عده
هایی که خدای متعال  جامعه، قابلیت نکوهش دارد مانند آن مرد یا مردانی که از وظایف و مسئولیت

روی گـردان شـوند و در جایگـاه  ،به لحاظ وضعیت جسمی و روحی آنان بر عهده ایشان قـرار داده
، قابلیت مذمت زنان در آیند و به کارهایی که روحیه احساسی و عاطفی بیشتر نیاز دارد، روی آورند

از احادیثی که با مضمون  شود، نمی گونه که از چنین نکوهشی، ذم تمامی مردها استفاده دارند همان
نقصان عقل زنان گزارش شده نیز ذم تمامی زنان به خاطر زن بودن یا برتری مردها به خاطر کاسـتی 

صادر شـده باشـد  منینؤیا امیرالم بلکه اگر این کالم از پیامبر ،شود نمی عقل زنان برداشت
رسـد آن اسـت کـه آن دو بزرگـوار  تنها معنایی که حمل ایـن احادیـث بـر آن، صـحیح بـه نظـر می

منع نمایند که خداونـد حکـیم ای  حیطه و محدوده ها را از وارد شدن در خواهند با این بیان، زن می
نیسـت و بـا  شـانده به صالحدر آن محدو آنانآفریده که وارد شدن ای  گونه ساختار روحی آنان را به

توانـد در یـک  نمـی نمونـه یـک زن عنوان بـه .مشخصات روحی آنها سازگار نبوده و مطابقت ندارد
جریان عظیم اجتماعی جلودار و فرمانده باشد و دیگران از فکر و اندیشه او تبعیت کنند و اگر چنین 

ن جنـگ جمـل چنـین شـد گونـه کـه در جریـا شـود همـان شد جامعه به فساد و تباهی کشـیده می
  .)١٠٧ص، ١٣٩٠، (کریمیان
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  ها سایر دیدگاه
اش هـم مظلومّیـت حضـرت  سّنت است و ریشـه برخی معتقدند منشأ مسئله نقص زن، از فقه اهل

است. آنها قدرت و حکومت داشتند و این مسائل را وارد روایات کردند و متأّسفانه بعضـی  زهرا
گاهی، از آنها تأثیر گرفته از جاها هم برخی از شیعیان، از روی نا هـا چـوب  حـال زن . بـه هـرانـد آ

را بکوبنـد؛ چـون  خواسـتند حضـرت زهـرا خورنـد آنهـا می را می مظلومّیت حضرت زهـرا
ک تهدید جّدی برای حکومت آنها بود. آنها در این مورد، با یک مشکل اساسی و ی حضرت زهرا
بر علیـه آن ای  بود و در عمل، هیچ بهانه رو بودند. چون حّق به جانب حضرت زهرا پیچیده روبه

 خدشـه وارددر طول تاریخ،  شخصّیت حضرت زهرا بهسعی کردند  رو از اینحضرت نداشتند. 
هـا نیسـت، چیـزی اسـت کـه علمـای سـّنی بـه آن  گویند برای زن وت که میقضا برای مثالکنند. 

) و ۵٠ص، ١٣٧۵، پیـام زنحالی که از نظر فقه شیعه، چنین اجماعی در کار نیست ( معتقدند؛ در
 .)١٠۵ص، ١٣٩٠ (کریمیـان، اند برخی نیز اساسًا در معنای روایات نقصان قائـل بـه توقـف شـده

شود که زنـان و مـردان در عقـل  دو نوع انسانی و اجتماعی منقسم می: عقل، به اند برخی دیگر گفته
. )١٢٠ص، ١٣٧١، ئـی رحمـانیانسانی برابرند، اّما در عقل اجتمـاعی، مـردان برتـری دارنـد (عال

برخی معتقدند زنان در هوّیت ذاتی، با مردان برابرند و عقل آنان به لحاظ کّمی و کیفی، تفـاوتی بـا 
ن خصوصّیات طبیعی زن از قبیل: کمی صبر و استقامت، تحّمل و بردبـاری عقل مردان ندارند؛ لیک

آقـای . )١٢٨ص، ١٣٧١، ئـی رحمـانی(عال اندک و حافظه کم، مانع بروز این قّوه خدادادی اسـت
معتقد است: قدرت تمییز خوب و بد در امور اساسی، بـه  البالغةتصنیف نهجلبیب بیضون، مؤلف 

شر در امور فرعـی، عنصـر مردانـه انـدکی بـر  و ولی در تشخیص خیرها تعمیم دارد؛  تمامی انسان
ایشان معتقد است: مردان در تشخیص امور فرعی و دقیق، بر زنـان برتـری  عنصر زنانه ترجیح دارد.

موجودی عاطفی است، در تمام امور زندگی پیروی وی  طور فطری بهدارند. به عالوه، از آنجاکه زن 
  .)١٢۵ص، ١٣٧١، ئی رحمانی(عال باشد فرمانبری وی از عقل می تر از از امیال باطنی قوی

  
  تعلیل نقصان عقل در برخی روایات

حکم نقصان عقل معلل به این شده است که شهادت دو زن به منزله شهادت  البالغهنهجدر روایت 
شهادت دو زن به اندازه یک مرد به دلیل غلبـه احساسـات بـر عقـل عملـی  پذیرش .یک مرد است

موارد عاطفه و احساس، انسان را به سـوی مـتهم یـا ای  ها چه بسا در پاره ها و درگیری . در نزاعاست
طبیعی و فطری گرایش بیشتری بـه سـمت عنصـر عاطفـه دارد،  طور بهمدعی سوق دهد و چون زن 

ت الزام شهادت دو زن حاکی از آن اس رو از اینبنابراین، احتمال انحراف او از حق نیز بیشتر است، 
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که اگر عنصر عاطفه، یکی از آن دو را به سمت و سویی غلط سوق داد، نفر دوم از کمنـد فریـب آن 
 −خـردی نیسـت باید توجه داشت که نیرومندی عواطف بـه معنـای کـم−جسته و او را هشدار دهد 

دیگـری بـه یـادش آورد، از  یعنـی اگـر یکـی از آنهـا فرامـوش کـرد،. )۵۵ ، ص١٣٧٨، اللـه (فضل
تُـذَ « فرماید: که قرآن می روست این ا فَ ـدامهُ ـلَّ إِحْ ـركِّ أَنْ تَضِ ُخْ ا األْ َ ـدامهُ اگـر یکـی از ایـن دو  ؛رَ إِحْ

  .)٢٨٢(بقره، » فراموش نمود، دیگری او را تذکر بدهد
مضاف بر اینکه شهادت امری مستند به حس و مشاهده است در حالی که حضور و شـهود زن 

است و ارتباطات زن با حوادث و رویدادهای بسیار گوناگون محذور و یا محدود  ها در اغلب مکان
 −ور است و توانایی دقت و بررسی عوامل و مختّصـات و نتـایج آنهـا را دارد در آنها غوطه که مرد−

  های دور، بیش از زمان ما محسوس بوده است. محدودیت طبیعی دارد و این امر در گذشته
ست. در مسائل زنانه که جنبه احساس غالب نیست، گونه نی اما شهادت زن در موارد خاص این

  شهادت یک زن مقبول است.
ا«در واقع،  دامهُ لَّ إِحْ گیـرد؛ ضـالل زن، گـاه از جهـت غلبـه  نمی تنها صورت نسیان را »أَنْ تَضِ

همچنـین در مقـام  ضعف درک؛ زن در مقـام تحّمـل و نسیان بر اوست و گاه به عّلت نقص عقل و
راهی زن، تنها عدم حفظ نیست. گاه اشـتباه در درک و فهـم درسـت واقعـه تحّفظ، ضعف دارد. گم

بنـابراین، دلیـل قـاطعی نـداریم کـه تنهـا عّلـت نـابرابری،  .دهـد روی می علل دیگربه است و گاه 
  فراموشی زن باشد.

  
  نقص عقل در مردان

ل (عقل عملـی) البته این ُسستی رأی و نقص عقل، اختصاص به زنان ندارد، مردان هم دچار نقص عق
شود و اگـر در حیطـه  هستند. منتها نقص عقل در زنان، کّلیت دارد و طبیعت و ذاتی آنان محسوب می

شود؛ امـا نقصـان  فعالیت خود (عواطف و احساسات) انجام وظیفه کنند، از نقاط مثبت آنان تلقی می
شود. غرائز  و محسوب میعقل در مردان کّلیت ندارد و اگر مردی دچار نقص عقل شد، از نقاط منفی ا

ها ممکن است که عقـل عملـی، مغلـوب ایـن غرائـز و  ها موجود است و در همه انسان در همه انسان
  صفات و ملکات شود.

  
  ارتباط عقل با حجیم بودن مغز

تر بودن حجـم مغـز  نقصان عقل را با حجم فیزیکی مغز ارتباط دهند و از کوچک اند برخی خواسته
تـر از  نقصان عقل آنان ارائه نمایند به فرض آنکه بپذیریم حجم مغز مردان بـزرگیدی برای ؤزنان، م
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بنـابراین  ،ارتباط این موضوع با میزان عقل و هوش به لحاظ علمـی ثابـت نشـده اسـت؛ زنان است
بایست حیواناتی که مغـز  می ،اگر کارکرد مغز تابع حجم آن بود .کند حجم مغز چیزی را اثبات نمی

  ند هوش و ذکاوت بیشتری نیز داشته باشند!تری دار بزرگ
  

  گیری بندی و نتیجه جمع
توان چنین استنتاج کرد که نقصان عقل مطرح شده در روایات  هایی که مطرح شد می از مجموع دیدگاه

هایی کـه  خواهد ارزش و جایگاه زنان را کاهش دهد؛ اما تمام دیـدگاه هرگز جنبه ارزشی نداشته و نمی
ُبعدی به مسئله نقصان عقل هستند. رویکرد منطقی آن اسـت کـه  ع نوعی نگرش تکمطرح شد در واق

منـد بررسـی شـوند یعنـی  های دیگر قرآن و روایات و به صـورت نظام روایات نقصان با توجه به آموزه
روایات نقصان در پازل و نظام فراگیری مالحظه گردند، در این پازل مواردی همچون نهی از مشـورت 

از اطاعت زنان، قوامیت مردان در خانواده، نهی از قضاوت زنان، عدم پذیرش شهادت زنان زنان، نهی 
در طالق، لزوم اذن پدر یا پدربزرگ در ازدواج دختر، پرورش زنان در زینت وجـود دارد کـه مجموعـًا 

تواند حاکی از کاستی عقل زنان در کشمکش با عواطف و احساسـات باشـد و ایـن عقـل ذاتـی و  می
گیـرد.  در تعارض با عواطف و احساسات، غالبًا تاب مقاومت نداشته و ذیل شـعاع آن قـرار می طبیعی

های  تـوان بـه مرجوحیـت ورود زنـان بـه مـدیریت منتهی به دلیل ضعف سـند روایـات، حـداکثر می
اجتماعی حکم کرد. شاید به همین دلیل، زنان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سهم اندکی 

  عهده دارند.ویژه در سطوح کالن را بر ماعی بههای اجت دیریتاز م
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