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 ها چون  نقص عقلمناصب مهم به دلیل برخی ویژگیه دال بر نفی شایستگی زنان برای تصدی ه( گرو  

 :توجه کنید

ناقصات العقول اسلب لذی ما رأیت من ضعیفات الدین و : » -صلی الله علیه و  آله  - قال رسول الله

 1«.لب منکّن 

علی نسوة فوقف علیهن ثم  -صلی الله علیه و آله  - رسول الله : مرّ  محمد  بن علی بن الحسین قال

یا معشر النساء ما رأیت نواقص عقول و دین اذهب بعقول ذوی االلباب منکّن، انی قد رأیت » : قال

: یا رسول الله، ما نقصان  منهنأنکن أکثر أهل النار )عذابا( فتقربن الی الله ما استطعتّن، فقالت امراة 

  دیننا و عقولنا؟ فقال أما نقصان دینکن فالحیض الذی یصیبکن، فتمکث إحداکن ما شاء
 
ی الله ال تصل

 2«.و ال تصوم و أما نقصان عقولکن فشهادتکن إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

ه ال بد منها»
ّ
 3«.المرأة شر کلها و شر ما فیها ان

 : بعد از فراغ از جنگ جمل -علیه السالم  -فرمایش امام علی 

العقول، فأما نقصان ایمانهن معاشر الناس، إن النساء نواقص االیمان، نواقص الحظوظ، نواقص »

ة امرأتین کشهادة الرجل فقعودهن عن الصلوة و الصیام فی ایام حیضهن و أما نقصان عقولهن فشهاد

فاتقوا شرار النساء و کونوا  أما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی االنصاف من مواریث الرجال الواحد و 

 4«. یطمعن فی المنکرال تطیعوهن فی المعروف حتی ال و  خیارهن علی حذرمن 

 5«.لو ال النساء لعبد الله حقا حقا: » -علیه السالم  -از امام علی 

 تحلیلی تاریخی در ارتباط با موضوعگزارش و 

 :  اندبرخی از پژوهشگران نوشته

شود؛ بخاری، مسلم، ابوداود، می  یافتروایات نقصان عقل زنان در اکثر منابع حدیثی اهل تسنن »

 سنن و ... آن را در کتب صحاح و ان، بیهقی وماجه، دارمی، ابن حنبل، ابن ِحبّ نسائی، ابنترمذی، 

در کتاب صحیح البخاری و ... به لحاظ وجود حدیث  گزارش کرده اندمسانید و دیگر کتب خود  

صحیح مسلم نزد اهل  تسنن، صحیح تلقی می شود و به لحاظ متن، تمامی نقل یک مضمون را و با 

 .اندیی همانند یکدیگر گزارش کردههاعبارت
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اب[ من  ال اما روایات دال بر نقصان عقل زنان در منابع حدیثی بسیار معتبر شیعه مانند الکافی ]کت

المسترشد گزارش شده است. ا اعتبار کمتر چون کشف المحجة و یحضره الفقیه و نهج البالغه یا ب

شود؛ سه حدیث نبوی و پنج حدیث علوی. از مجموع این روایات به هشت گزارش اصلی منتهی می

ث نبوی یا به دست نیامده است و در مواردی از احادیعقل زنان سایر ائمه، حدیثی درباره کاستی 

نقش راوی را دارند و فقط محدث نوری  -علیهما السالم  -امام باقر و امام صادق احادیث علوی 

اوی آن کند. در این گزارش حدیث از ابن عباس و ر حدیثی را از کتابی به نام تحفة االخوان نقل می

 9و6«.است...  -علیه السالم  -صادق امام 

)بعد از نقل  خطای حواء و عرضه او بر خداوند که ابلیس قسم « تحفة االخوان»در بخشی از روایت 

: خداوند فرمودآمده است  ای قسم دروغ به نام تو یاد کند(دانستم بندهخورد و مرا اغوا کرد و من نمی

الدین و المیراث و الشهادة و الذکر و معوجة الخلقة  جی ابدا فقد جعلتک ناقصة العقل و االن اخر »

: الجمعة و الجماعة والسالم و  جعلتک اسیرة أیام حیاتک و أحرمنک أفضل االشیاءشاخصة البصر و 

وقین التحیة و قضیت علیک بالطمث و هو الدم وجهة الحبل و  الطلق و الوالدة فال تلدین حتی تذ

و أکسر قلبا و أکثر دمعة و جعلتِک دائمة االحزان و لم اجعل منکن حاکما طعم الموت فأنِت أکثر حزنا 

 .الخبر« نکن نبیاال أبعث مو 

 . های دیگری نیز برای زنان بیان شده استدر تراث اسالمی ضعف

 : ب به لشکر خود قبل از جنگ صفین()خطا - علیه السالم -مانند این کالم امیر 

النساء بأذی و ان شتمن أعراضکم و سببن امراءکم فانهن ضعیفات القوی و االنفس و و ال تهیجوا  »...

 8..«.. العقول

. برخی نسبت به مردان است -حداقل  -ها، بیان ضعف زنان جامع داللی این احادیث و نقل قول

اند، که مراجعه به آن ها جمع آوری کرده -غیر از آن چه ما بیان کردیم  -تحقیقات موارد بیشتری را 

 1نماید. مفید می
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