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1- مقدمه و بیان مسئله سا

اسالم، خاصه  دين  که  دارد  انديشه وجود  اين  اذهان عمومی  ميان  در 

ناقصات العقول  را  آنها  دارد و  زنان  به  منفی  نگاهی  در موضوع عقالنيت، 

می خواند. اين برداشت در مقابل برداشت ادعای کرامت زن در اسالم قرار 

می گيرد. اينکه اسالم به زنان کرامتی داد که نه در زمان جاهليت داشتند و نه 

امروزه در غرب دارند.

از طرف ديگر تأکيد فراوان اسالم بر ارزش نقش مادری و يا لزوم حسن 

خلق با همسر توسط شوهر و مسائلی نظير آن، اختالفات يا تناقضاتی را 

در مبانی انديشه ی اسالمی القاء می کند. اينکه از يک سو، به لحاظ وجودی 

از طرفی ديگر آن را  يا مادر در دين احترام گذارده شود و  به جنس زن 

فاقد عقل – که قرار است با آن خداوند عبادت شده و به بهشت رهنمون 

شود- می داند، تناقض آميز به نظر می رسد. يعنی بين ارزش گذاری اسالم به 

عقل و ارزش گذاری آن به زن، هم جهتی ديده نمی شود و يا قرار است به 

کسانی احترام گذارده شود که از ابزار عبادت خدا و رهنمون شدن به بهشت 

بی نصيب اند. حال آنکه تفکر فلسفه ی توحيدی مدعی وجود يک نظم در 

خود بوده و در کالم اسالمی نيز تالش بر آن بوده، تناقضاتی که نظام مند بودن 

انديشه ی دينی را زير سؤال می برند، رفع و حل شوند. حل تناقضات البته 

خاصيت تمام علومی است که درباره ی يک موضوع نظر می دهند.
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سا 2- ضرورت پژوهش

وجود چنين تناقضاتی در انديشه ی دينی – و لو آنکه نزد باحثين دينی 

بوده و ساحت دين را بری از تناقض بدانيم- و حل نکردن منطقی و اصولی 

آنها از طرفی و وجود برخی تفاسير از دين که اتفاقاً کاماًل بر شأن الهی- 

اسالمی زن تأکيد می کنند و دين اسالم را در نهايت احترام به شأن و جايگاه 

زن و عزت بخش به آن می دانند، ممکن است شائبه ی توجيه گری علما و 

باحثين علوم اسالمی را به ذهن متبادر کند.

تالی فاسد حضور اين شائبه اين است که مخاطبان گمان برند می توان در 

بخش هايی از دين دست برد و مطابق سليقه و خواست خود آن را تغيير داد. 

حتی اگر در مقام نظر بتوان با سخنان علمی مردم را از اين فرض دور نگه 

داشت، در مقام عمل و به صورتی مسکوت، ممکن است تمايالتی در افراد 

به اين برداشت يا ادراک انتخابی1 از دين به وجود آيد. اين هر دو ـ چه مقام 

عمل و چه مقام نظر ـ کليت و يکپارچگی دين را لوث خواهد کرد.

مقاله ی پيش روی بر آن است تا با خوانشی مجدد از ادبيات دينی در 

خصوص عقل زنان در بستر ادبيات جنسيت، بتواند تناقضات پيشتر برشمرده 

را حل کرده و از آسيب هايی که از پاسخ ندادن به شبهات در اين خصوص 

می تواند دامن گير دين شود، جلوگيری به عمل آورد.

1. Selective Perception
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3- روش و هدف پژوهشسا

کتاب  به  نگارنده،  تخصص  عدم  حسب  روايات،  سندی  بحث  در 

شخصيت و حقوق زن در اسالم نوشته ی آقای مهدی مهريزی مراجعه شد، 
اما بحث سندی در اين نوشتار بحثی کمکی به شمار می آيد و غايت اين مقاله 

نيست. آنچه که در اين نوشته مدنظر است معرفی نوع ديگری از عقالنيت 

است که با فهم آن، حتی در صورتی که احاديث را درست و منتسب به 

معصومين )( بدانيم نيز تقبيحی برای زنان از طرف دين اسالم به شمار 

تئوريک حوزه ی  مقاله، بحث های  بنابراين در بخش غير سندی  نمی آيند. 

مطالعات جنسيت با روش قياسی- برهانی ارائه شده و با نظريه ی اسالمی 

در خصوص زن و سه مکتب مشهور فلسفه ی اسالمی مقايسه خواهد شد.

احاديث1 مطرح در اين موضوع، به شرح زير است: 

الف ـ از پيامبر اکرم )( نقل شده است که فرموده اند: »سست دين و 

کم خردی که عقل دزدتر از شما زنان باشد، نديده ام« )حر عاملی، 1104: ج 14، 

ص 11، ح 1(.

به  آزار دادن  با  را  نقل شده است: »زنان   )( اميرالمؤمنين از  ـ  ب 

هيجان وا مداريد. گرچه به شما و فرمانروايان و نيکان شما دشنام دهند، زيرا 

آنها از توان، روان و خرد کم برخوردارند« )کلينی، 1362: ج 5، ص 39، ح 4(.

1.  احاديث 1 تا 6 از مهريزی )1382( انتخاب شده است. البته تحليل های ذيل آن مربوط به نگارنده 
است مگر در آنجايی که با ذکر صفحه به اين منبع ارجاع داده شده باشد.
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سا ج ـ رسول خدا )( فرمودند: »ای زنان صدقه دهيد و بسيار استغفار 

کنيد، زيرا شما را بيشترين دوزخيان يافتم. زنی از ميان پرسيد: چرا؟ پيامبر 

ناسپاسی  را  نفرين می کنيد و خويشاوندان  بسيار  )( فرمود: زيرا شما 

می کنيد. کم عقل و اندک دينی نديدم جز زنان که بر صاحبان خرد )لب( 

غالب باشد. همان زن سؤال کرد: چرا عقل و دين زنان ناقص است؟ فرمود: 

کم عقلی آنها از اين روست که شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد است و 

بهره ی کم از دين بدان جهت است که زنان روزگاری را نماز نمی خوانند و 

روزه نمی دارند« )ابن ماجه، 973ق: ج2، ص1326، ح 4003(.

مهريزی سند اين احاديث را نامعتبر می شمارد و بيان می کند: »در بررسی 

اسناد اين احاديث، از طريق شيعه به سند متصل و معتبری دست نيافتيم و 

از کنکاش در سند نقل های اهل سنت صرف نظر کرديم و بدين مطلب اکتفا 

شد که به حدس قوی، نقل های اهل سنت از يک جريان خبر می دهد. البته 

بعضی از نقل های شيعی نيز ناظر به همين جريان است« )مهريزی، 1390: 94(. 

هر چند معروف است که اين گونه احاديث متواترند، ليکن بيان می شود 

نيست.  پذيرفته شده  تواتری  اسناد آن شک کرد،  بتوان در  تواتری که  که 

»ادعای تواتر در اينها بسيار بی وجه است، زيرا برای تحقق تواتر فقط کثرت 

عددی ملحوظ نيست، بلکه شرايط ديگری نيز الزم است که در اين روايت ها 

حاصل نيست« )همان(.

داللت اين ادعا اين است که درباره ی احاديثی که دليل نقصان عقل زنان 

را موضوع شهادت آنها در محکمه عنوان می کند، اگر چه حسب آيه ی »فإن 
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لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما سا

فتذکر احداهما االخرى«؛ »پس اگر دو مرد نبود، يک مرد و دو زن که به آنها 

رضايت دهيد برای شهادت حاضر شوند تا اگر يکی فراموش کرد ديگری 

يادآوری کند« )بقره: 282(. شهادت دو زن در دادگاه معادل يک مرد در نظر 

گرفته شده است، اما در آيه، تمرکز بر موضوع يادآوری است و نه آموزش. 

بنابراين مشخص نيست که بتوان نقصان عقل را از آن برداشت کرد و مفهوم 

نزديک تر، مفهوم »فراموشی« می تواند باشد. »مضافاً، وجهی که برخی مفسران 

در توجيه نسيان زنان ذکر کرده اند، امری دائمی نيست، زيرا گفته اند به دليل 

اشتغال زن به امور منزل و بی خبری وی در امور اجتماعی و معامالت، ممکن 

است حادثه را از ياد ببرد. بر اين پايه در اين دوران که نيمی از زنان با امور 

اجتماعی سر و کار پيدا کرده اند و بی اطالع در آن امور نيستند، آيا باز هم 

فراموشی غالب است؟ نيز مواردی در فقه وجود دارد که شهادت زن، تنها 

پذيرفته است و اين نشانگر آن است که نسيان و ضاللت امری ذاتی زنان 

نيست، بلکه امری عرضی و قابل ارتفاع است« )مهريزی، 1390: 95(.

برخی نيز گفته اند که علت سخت تر بودن شرايط شهادت زن در دادگاه 

ربطی به قوه ی عقل و يا حتی ذهن )موضوع فراموشی و يادآوری( ندارد 

و دليل اين امر از طرف شارع اين بوده که حسب روحيات زنانه، حضور 

کمتری از آنها را در مجامع خشن دادگاهی شاهديم )قمشيان، 1390: 81(.

 البته اين بيان، تأويلی روان شناختی از موضوع است و مستند حديثی يا 

قرآنی مستقيمی ندارد. اما همچنان که در فقه، در شرايط مجتهد، مرد بودن از 
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سا آن حيث که محل رجوع مخاطبان قرار گرفته، تأکيد شده است و اين کار 

برای زن با روح دستورات اسالمی همخوان نيست، سخت تر بودن حضور 

زنان در دادگاه ها هم ممکن است وجهی از اين نظر داشته باشد.

د ـ امام حسن عسکری )( از امير مؤمنان )( در تفسير آيه ی 

»فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان« چنين نقل کرده است: »شهادت دو زن 

برابر شهادت يک مرد است، اگر دو مرد يا يک مرد و دو زن شهادت دهند، 

قضاوت انجام می شود. زنی نزد رسول خدا )( آمد و پرسيد: چرا زنان 

در شهادت و ارث از مردان کمترند؟ فرمود: ای زن، اين قضای خدای حکيم 

عادل است. زيرا شما هم کم بهره ايد و هم کم خرد. شما نيمی از روزگارتان 

را به علت قاعدگی نماز نمی خوانيد، بسيار نفرين می کنيد و خويشاوندی 

را ناديده می انگاريد؛ اگر ده سال يا بيشتر نزد مردی به سر ببريد که به شما 

نيکی و انعام کرده، روزی که تنگدست شد يا بر شما خشم گرفت، می گوييد: 

خيری از تو نديدم« )حرعاملی، 1104: ج 18، ص 245، ب 16، ح 1، از تفسير امام 

حسن عسکری(.

درباره ی سند اين حديث تشکيک جدی وجود دارد که در ادامه خواهد 

آمد. اما همچنان که ديده می شود در اين عبارات، بی دقتی های فراوانی ديده 

می شود که از ساحت معصومين )( انتظار نمی رود.

بی دقتی اول عبارت »نصف دهرها التصلی بحيضة« با تأکيد بر واژه ی 

نصف در نسخه ی عربی حديث است.
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بی دقتی دوم هم بحث نفرين است. جمع بستن زنان به عملی که برخی سا

از آنها انجام می دهند، چندان زيبنده ی انسان عاقل و اعقل انسان ها يعنی امام 

معصوم )( نيست. 

مورد سوم هم برخورد زنان با فقر شوهر است. همچنان که زنان بسياری 

در طول تاريخ کمبودهای مالی همسران خود را تحمل کرده اند. بنابراين به 

لحاظ دربرگيری1 و روايی2 بحث، اين نوع از سخن گفتن از امام معصوم 

بعيد است.

در مورد سند اين روايت نيز بايد گفت: »اين حديث از تفسير امام حسن 

عسکری )( نقل شد که اين کتاب نزد عالمان اصول و فقه ارزش و 

اعتباری ندارد، زيرا انتساب کتاب محرز نگشته است3« )مهريزی، 1390: 92(.

هــ  و قال علی )( بعد حرب الجمل فی ذم النساء: »معاشر الناس ان النساء 

نواقص االیمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول« )سيد رضی، نهج البالغه، خطبه ی 80(.

اين حديث نيز سند متصلی ندارد و برخی که منابع روايات نهج البالغه را 

معرفی کرده اند، درباره ی اين حديث منبع مستندی ارائه نکرده اند )مهريزی، همان(.

و  و ورود  آدم و حوا  آفرينش  در حديثی طوالنی جريان  ابوبصير  وـ 

 )( اخراجشان از بهشت را نقل کرده است. عن ابی بصیر عن الصادق

... الی ان قال:» ابن عباس می گويد ندا رسيد که ای حوا چه کسی تو را از 

نعمت ها و زينت های بهشتی دور کرد؟ حوا گفت: خدای من آن خطای 

1. Involvement 
2. Validity 

3.معجم رجال الحديث، ج 12، ص 147 و ج 17، ص 157
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سا من بود و شيطان مرا فريب داد و به عزت تو سوگند خورد که خير مرا 

می خواهد، و من فکر نمی کردم که بنده ای به تو قسم دروغ بخورد. خداوند 

به او گفت: االن از بهشت خارج شو که من تو را ناقص در عقل و دين و 

ارث و شهادت و ذکر کردم و بدنت را ناقص و معيوب قرار دادم و تو را اسير 

ايام زندگيت کردم و بر تو بهترين چيزها يعنی نماز جمعه، نماز جماعت، 

سالم و تحيت را حرام کردم. برای تو حيض را قرار دادم  که همان خون 

است و بارداری و زائيدن دردناک را قرار دادم. پس بچه نمی زائی اال اينکه 

طعم مرگ را بچشی پس تو محزون ترين و شکسته قلب ترين و اشک بارترين 

خواهی بود و تو را همواره در اندوه کردم و از شما زنان هم نه فرمانروايی 

قرار دادم و نه پيامبری« )نوری، 1408: ج14، ص 285، ب 95، ح 2(.

در حديث ذکر شده بر چند نکته تأکيد شده است از جمله:

y  .علت خروج آدم و حوا از بهشت، فريب خوردن حوا عنوان شده است

ْیَطاُن َعْنَها فََأْخَرَجُهَما  َُّهَما الشَّ حال آنکه در ادبيات قرآنی عبارت شريفه ی »فََأَزل

ا َکانَا فِیهِ« )بقره: 36( آمده است. در نتيجه تأکيد خدا بر لغزيدن هر دوی  ِممَّ

آنها است نه فقط حوا.

y  در حديث ياد شده، اينچنين آمده است که خداوند فقط به حوا خطاب

کرده و تنها او را از برخی نعم محروم کرده است. حال آنکه ادامه ی آيه ی 

شريفه اينچنين می گويد: »... َوقُْلنَا اْهبُِطواْ بَْعُضُکْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُکْم فِي اَلْرِض 

ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إِلَی ِحیٍن« )بقره: 36( و به دليل به کار بردن صيغه ی جمع نمی تواند 

فقط مخاِطب حوا باشد.
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مباحثی مانند نقص جسمی و نظاير آن که در عبارت منسوب به حديث  yسا

آمده است در اين بحث، اشاره نشده است، اما در ادامه، سخن از محروميت 

به  اسالمی  فقه  آنکه در هيچ جای  آمده است. حال  از جمعه و جماعت 

محروميت زن از نماز جمعه و جماعت اشاره نشده است.

در تقابل با اين جمالت، روايت ديگری نيز آمده است که در ادامه ذکر 

می شود:

»زنی به نام اسماء بنت يزيد خدمت پيامبر اکرم )( رسيد، در حالی که 

ايشان با اصحابشان بودند و عرضه داشت: پدر و مادرم فدای تو، من فرستاده ی 

گروهی از زنان به سوی شما هستم... خداوند تو را به سوی مردان و زنان 

مبعوث کرد؛ پس ما به تو و خدايت که تو را فرستاد، ايمان آورديم؛ ولی ما 

جماعت زنان در حصار و محدوديت هستيم؛ در خانه های شما مردان نشسته ايم؛ 

موضعی برای برآورده شدن شهوات شماييم و فرزندان شما را حمل می کنيم، 

و شما جماعت مردان به لحاظ جمعه و نمازهای جماعت و عيادت بيماران و 

شرکت در تشييع جنازه و تشرف مکرر به حج و از همه باالتر، جهاد در راه خدا، 

بر ما برتری داده شده ايد... پس ای رسول خدا چه مقدار با شما در اجر و پاداش 

شريکيم؟... آن گاه پيامبر رو به زن کرد و فرمود: ای زن، بازگرد و به زنانی که 

تو را فرستاده اند، اعالم کن که خوب شوهرداری کردن زن و تالش وی برای 

کسب خشنودی شوهر و سازگاری با او، از حيث پاداش الهی با تمام آن فضائل 

– که برای مردان مقرر شده- برابری می کند. پس آن زن به عنوان اظهار شادمانی، 

تکبير و تهليل گويان از محضر پيامبر )( خارج شد« )السيوطی، 1404: 153(.
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سا بدون بحث در سند اين حديث، معلوم می شود که نسبت به روايات 

متبادر  به ذهن  به زن را  از پرخاش ذاتی خدا  ـ که نوعی  پيشتر ذکر شده 

می کندـ  مفاد اين حديث با آنچه در خصوص کرامت زن در اسالم معروف 

است، بيشتر تطابق دارد. در مقايسه با فضای جاهلی به سبک تحليل غيبت 

در تحليل گفتمان1، گويی حديث دوم با فضای ضد زن در زمان جاهليت 

بيشتر تخالف دارد تا حديث اول، که شبيه همان فضای ضد زنی در گفتمان 

عصر جاهليت است.

همچنين زن و مرد هر کدام بسط يکی از اسمای الهيه هستند. زن جلوه  و 

بسط صفات جماليه خدا و مرد هم جلوه  و بسط صفات جالليه ی او )جوادی 

آملی، 1383: 23 ( و آن گاه که قرار باشد خداوند با يکی از اسمای خود دشمنی 

داشته باشد، تناقض فلسفی به وجود خواهد آمد.

ــن خلق با زنان  ــا احاديث ديگری که حس ــورد نفيی با زنان ب ــن برخ اي

ــاره ای از اين احاديث اشاره  ــض است. در زير به پ ــه می کند، متناق را توصي
می شود:2

y  یُب نْیَا ثاََلٌث النَِّساُء َو الطِّ پيامبر گرامی اسالم )( فرمودند: »ُحبَِّب إِلَيَّ ِمَن الدُّ

اَلةِ«؛ »در اين دنيا سه چيز را دوست دارم: زنان، عطر و  ُة َعْینِي فِي الصَّ َو ُجِعَلْت  قُرَّ

روشنی چشم من هم در نماز است«  )حرعاملی، 1409: ج 2، ص 144(.

1. Discourse Analysis 
2. اين احاديث از کتاب زير انتخاب شده است:

المهريزی، مهدی و جعفريان، رسول )1391( موسوعة المرأة فی االخبار و اآلثار، ج 1، تهران: نشر 
علم.
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رسول اکرم )( فرمودند: »ما أکرم  النّساء إاّل کریم  و ال أهانهّن إاّل لئیم «؛  yسا

»تنها انسان های بزرگوار زنان را احترام می کنند و تنها افراد فرومايه اند که به 

زنان بی احترامی می کنند« )پاينده، 1382: 473(.

y  فرمودند: »العبد کلما ازداد للنساء حبا، ازداد فی االیمان )( امام صادق

فضال«؛ »هر چه که انسان زنان را بيشتر دوست بدارد، به ايمان او افزوده شده 

است« )حر عاملی، 1104: ج20، ص 23، ح 24931(.

y  فرمودند: »خیرکم خیرکم لنسائکم و بناتکم«؛ )( پيامبر گرامی اسالم

»بهترين شما، کسانی هستيد که برای زنان و دخترانتان بهترين باشيد!« )نوری، 

1408: ج14، ح 16636(.

بدون نياز به بحث سندی اين روايات، تطابق اين احاديث با هدف دين 

اسالم مبنی بر ترويج حسن خلق بيشتر به ذهن می رسد.

y  در حديث ابوبصير، بحث مادری و زايمان به کلی منفی ذکر شده است

و حال آنکه شأن مادری و صواب زايمان چيزی نيست که در اسالم بتوان 

درباره ی آن کمترين ترديدی کرد.

y  نيست االحزان خوانده است که مشخص  دائمة  را  ابوبصير زن  روايت 

چگونه می توان به اين نکته ايمان داشت که زنان هميشه در حزن و ماتم اند؟!

اشاره شده است که خداوند هيچ  ابوبصير  پايانی حديث  فرازهای  در 

زنی را حاکم و فرمانروا نکرده است، حال آنکه خداوند کريم در قرآن به 

صراحت از ملکه ی سبأ نام می برد. در سوره ی نمل از قول هدهد آمده است 

ِّي َوَجدتُّ اْمَرأًَة تَْملُِکُهْم َوأُوتِیَْت ِمن ُکلِّ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظیٌم« )نمل: 23(. »إِن
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سا بر اين اساس می توان گفت، اين بيان با نظم، دقت و صدق در کالم مورد 

انتظار از حکيم تنافر دارد ـ که پيشتر در مورد امام معصوم )( ذکر آن 

رفت.

همان گونه که مشاهده می شود، جمالت منسوب به امام صادق )( با 

آيات قرآن و ساير تعاليم اسالمی همخوانی ندارد. در اين حديث و برخی 

نظاير آن، نوعی از ذاتی بودن انتساب غيرعقالنی بودن به زنان ديده می شود. 

صرف نظر از مباحث اسالمی، بحثی در حوزه ی مطالعات جنسيت در ادامه 

خواهد آمد و نتيجه ی آن اين خواهد بود که آنچه در اين روايت در خصوص 

ذهن زنان آمده است، معادل هايی در اذهان عمومی و حتی علمی دارد.

4- زنان، جنس و جنسیت

جنس1 مفهومي است که بيشتر بر مسائل زيست شناختي تکيه دارد، در 

حالي که جنسيت2 ناظر بر جنبه هاي روان شناختي و جامعه شناختي رفتار 

است )گرت،1380: 9(.

جنسيت عبارت است از انتظارات اجتماعی در مورد رفتاری که برای 

اعضای هر جنس مناسب دانسته می شود. جنسيت به صفات فيزيکی که بر 

حسب آنها مردان و زنان با يکديگر تفاوت دارند اطالق نمی شود، بلکه به 

ويژگی های اجتماعی رفتار مردانه و زنانه مربوط می شود )گيدنز، 1381: 787(.

جنس مربوط به دوگانه ی بيولوژيکی بين زن و مرد است، ولی جنسيت 

1. Sex
2. Gender
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به رفتارهای اجتماعی، انتظارات و گرايش ها مربوط می شود و عبارت است از سا

جنبه های اجتماعی يا فرهنگی و روانی منتسب به دو جنس )مارلند، 1384: 13(.

با اين حال جنس و جنسيت با هم ارتباط دارند و جنسيت تنها برساخته ای 

او، يعني اموري  اجتماعی است. درباره ی زن می توان گفت وضع زيستي 

چون باردار شدن، به دنيا آوردن فرزند، شير دادن به وي با وضع ذهني، رواني 

و بنابراين فرهنگي زن بي ارتباط و گسيخته نيست. اگر زنان به لحاظ رواني، 

عاطفه اي سرشارتر دارند، اين با وضع زيستي آنها، مانند احساس ارتباط هر 

روزه ی جنين در دوران بارداري، احساس پيوستگي وجودي با فرزندي که 

از آنها به دنيا آمده، احساس تعلق ناشي از در آغوش گرفتن نوزاد براي شير 

دادن و نظير آن بي ارتباط نيست )باقري،1382: 97 و 98(.

بنابراين برخی چيزها ذاتی جنس زن است که در مسائل روحی و در 

ارتباط با جسمانيت او به شمار می آيد. چيستی اين مسائل و اقتضائات و 

نسبت آن با عقالنيت در ادامه پرداخته خواهد شد، اما به اجمال بايد گفت که 

زنان متفاوت از مردان بوده و عقالنيت متفاوتی هم دارند. همچنان که حديث 

شريف »عقول النساء في جمالهن و جمال الرجال في عقولهم«؛ »زيبايی مردان 

در عقالنيتشان و عقالنيت زنان در زيبايی شان است« )صدوق، 1420: 170( يکی 
از ادله ی اين ادعاست.1

1. بديهی است که مراد از »زنان« و »مردان« در اين گونه از مباحث، غالبيت و جمهور آنهاست نه 
اينکه درباره ی تک تک آنها قرار باشد حکم داده شود.
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مطالعه در معانی عقل چه در ادبيات اسالمی و چه در غير آن، اين نکته 

را روشن می کند که عقل واجد يک معنای خاص نيست و می تواند معانی 

و دسته بندی های مختلفی را دربرگيرد. از معانی فلسفی آن نظير عالَم عقول، 

عقل فعال و غيره گرفته – که مبين مراتبی از عالَم وجودند- تا دسته بندی هايی 

نظير عقل نظری، عقل عملی و غيره. همچنين تقسيم بندی هايی نظير عقل 

عرفی، عقل ابزاری و غيره نيز در ادبيات علمی جهان امروز حضور دارند. 

بحث در خصوص اين معانی و مفاهيم، فراتر از هدف اين پژوهش است، 

اما می توان به بحثی کلی در خصوص عقل و ارتباط آن با هدايت انسان به 

سوی اهلل در ادبيات اسالمی پرداخت و از قبل آن نسبت عقل را با جنسيت 

و خاصه زنان واکاويد.

ــؤال می شود.  ــادق )( در خصوص عقل س ــام ص ــی از ام در حديث

امام)( در جواب فرمودند: »العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان«؛ 

»عقل چيزی است که خداوند رحمان با آن عبادت می شود و چيزی است که 

با آن بهشت ها را می توان کسب نمود« )کلينی، 1362: ج 1، ص11(. 

بدين ترتيب عقل قوه ای معرفی می شود که انسان را در خدمت اوامر الهی 

قرار می دهد و بهشت را برای او به ارمغان می آورد. اين قوه می تواند اعم از 

فراگيری علوم و دانش های مختلف )عقل نظری( و به کار گرفتن آنها )عقل 

عملی( باشد. مهم ثمره ی آن است که بندگی خدا و نيل به بهشت است.
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درباره ی بهشت می توان به حديث »الجنة تحت اقدام المهات« اشاره کرد. سا

اين حديث شأن مادران را فراتر از بهشت معرفی می کند.1 در اين صورت 

به بهشت برسند  با آن  بهره مندند که توانسته اند  از نوعی عقل  مادران هم 

)ما اکتسب به الجنان(، اينکه اين عقالنيت از چه نوعی است، فعاًل بحث 

نمی شود، اما اينکه مادران که بخشی از زنان هستند عقالنيت دارند و اين 

عقالنيت است که آنها را فرابهشتی کرده است، ترديدناپذير است. بنابراين 

می توان گفت نه تنها الاقل بخشی از زنان، ناقص العقل نيستند، بلکه عقالنيت 

آنها فراتر از سايرين هم تحليل می شود )در نسبت با موضوع نيل به بهشت 

و ارتباط آن با عقل در حديث مذکور(.

اين بيان، طبيعتاً ناقض رواياتی است که نقص عقل را ذاتی وجود زن 

برمی شمردند، اما اينکه ممکن است برخی از زنان در برخی از زمينه های 

عقلی محدوديت هايی را داشته باشند، امری نيست که هيچ انسان عاقلی آن 

را نفی کند، همچنان که اين معنا می تواند در مورد مردان هم صادق باشد.

6- ترکیب عقل و بی عقلی

نسبت های  با  که  هستند  بی عقلی  و  عقالنيت  از  ترکيبی  همه  انسان ها 

مختلف در افراد وجود دارد. اين نسبت ها می تواند با فراگيری علوم و عمل 

به آنها به سمت بيشتر شدن عقالنيت حرکت کند. آيت اهلل جوادی آملی در 

1. دليل اين ادعا نسبتی است که ميان عالم تکوين و احاديث ائمه ی اطهار )( در اعتقادات 
اسالمی وجود دارد و آن اينکه اخبار رسيده از آن بزرگواران، حقايقی را از عالم وجود منتشر می کنند 

و بنابراين در نهايت صدق و حق قرار دارند و از هر گونه کذب و نادرستی، بری هستند.



157

بررسی روایات نقصان عقل زنان 
13

94
ن 

ستا
زم

 / 
70

ره 
شما

 / 
هم

جد
هی

ل 
سا اين باره می فرمايند: »عقل نظري، راهنماي انديشه ي بشر است و عقل عملي، 

راهبر انگيزه ي او. عقل نظري نيرويي است که با آن هست ها و نيست ها و 

بايدها و نبايدها درک مي شود و عقل عملي نيرويي است که با آن عمل 

مي شود... آموختن دانش، عقل نظري را کامل مي کند، اما در عقل عملي با 

تمرين مکرر، عمل صالح به کمال مي رسد« )جوادي آملي، 1381: 119(.

ــه ی اسالمی )حکمت متعاليه( از »اتحاد عقل و عاقل و معقول«  در فلسف

ــم(. اين مکتب  ــه: ج3، مرحله ی ده ــدرا، اسفار اربع ــن به ميان می آيد )مالص سخ

ــه ای بر آن است که با رشد معنوی و توسعه ی وجودی، فرد به جايی  انديش

می رسد که حقيقت وجودی معقول را درمی يابد و وجود او و معقول بر هم 

تطابق می يابد. در اين صورت هم عقل نظری او می فهمد و هم عقل عملی، 

ــم معانی عقلی را دريابد و هم  ــه عمل رهنمون می شود. اگر انسان ه او را ب

ــه اين معانی عمل کند، ثمره ای جز بهشت را نخواهد يافت و اين ترجمان  ب

فلسفی حديث »العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان« است که می تواند 

ــث وارده از ائمه ی هداة  ــان هم صادق باشد؛ همچنان که احادي ــورد زن در م

)( قرابت مادران با بهشت را يادآور شده اند.

ــاره ای از متون از گرايش کمتر زنان به برخی از گونه های عقالنيت  در پ

 Valdivia, 1995:( ــر آن ياد شده است ــر عقالنيت ابزاری يا تجربی و نظي نظي

ــوزه ی مطالعات جنسيت  ــران در ح ــال برخی از صاحب نظ ــرای مث 188( ب

ــی مردانه و حتی ضد زنانه  ــد که عقالنيت عصر روشنگری، عقالنيت معتقدن

بوده است )باقری، 1382: 53-49(؛ لذا واژگانی نظير عقالنيت ابزاری، عقالنيت 
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ــت معادل هم به شمار سا ــری و عقل تجربی در نسبت با جنسي ــر روشنگ عص

می روند و سويه های جنسيتی مردانه داشته و در مقابل زنانگی قرار می گيرند.

در انديشه ی فلسفی غرب در يونان باستان هم تالزمی بين عقالنيت و 

مردانگی وجود داشته است. اين تالزم در آثار فالسفه ی متأخرتری نظير بيکن و 

دکارت نيز احتماالً با تأثيرپذيری از ميراث فکری و فلسفی يونان باستان صورت 

پذيرفته است. در انديشه ی يونان باستان زنانگی معادل »بی تعينی«، »ابهام« و 

»بی حد و حصری« بوده است که در مقابل مردانگی با مشخصه های »تعين« و 

»مشخص و قابل سنجش بودن« قرار می گرفته است )لويد، 1387: 27-30(.

اين معنا را به ذهن متبادر می کند که اصل  نيز  تحقيق در آراء  ارسطو 

معرفت به طور ضمنی بسته به حذف هر آن چيزی است که وابستگی نمادين 

به مفهوم زنانگی داشته باشد. در آراء افالطون هم معرفت عبارت است از »آن 

نسبتی در افراد آدمی که بازتاب نسبتی در مابقی جهان بين صورت دانستنی 

و ماده ی نادانستنی است... معرفت عبارت است از تطابق نفس عقالنی با 

ُصوری که به همان نسبت عقالنی باشند«1 )لويد، 1387: 28(. او صورت را نماد 

مرد و ماده را نماد زن تلقی می کند )همان، 29(. بنابراين در انديشه ی فلسفی 

يونان باستان برای حرکت به سوی علم و دانش بايد هر چه بيشتر »مردانه« و 

1. از حاصل جمع نظريات فالسفه ی عصر روشنگری و فالسفه ی يونان باستان اين نکته به دست 
می آيد که وجود گونه ای خاص از عقالنيت در فلسفه ی يونان و شباهت آن با عقالنيت حاکم در 
عصر روشنگری بيانگر آن است که اين سبک از عقل ورزی، قبل از دوران روشنگری هم در طول 
تاريخ وجود داشته است و در عصر روشنگری، بروز و قدرت بيشتری يافته است؛ لذا اينکه عنوان 
می شود احاديث ائمه ی اطهار ناظر بر گونه ی خاصی عقالنيت است، به دليل استمرار آن در پيش، 

حين و پس از عصر ائمه ی اطهار )( و در طول تاريخ زندگی بشر است.
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سا از »زنانگی« دور شد. رمانتيک ها نيز اين گرايش جنسيتی را مطرح و کشف 

کرده و هم به آن انتقاد کردند.

البته در انديشه ی فلسفی مغرب زمين، فالسفه ای هم حضور دارند که با 

ديدی متعادل تر به مقوله ی زن يا زنانگی نگاه می کنند؛ برای مثال روسو زنان 

را به طبيعت نزديک تر تلقی می کند و از آن سو هم با نگاهی نوستالژيک به 

»طبيعی« زندگی کردن نگاه می کند، اما در نهايت می گويد: »اگر هم می خواهيم 

به زندگی طبيعی )که با زنانگی همخوانی بيشتری دارد( بازگرديم، اين عقل 

مردانه است که می تواند ما را به آن زمان ها برگرداند )لويد، 1387: 94-101(. 

بنابراين باز هم مردانگی و عقالنيت مردانه بر زنانگی حاکميت می يابد.

از سويی ديگر، برخی از گرايش های فمينيستی نظير فمينيست های رمانتيک 

بر اين باورند که »زنان از طريق شهود، يعني درک کلي و غيرتحليلي، درک 

رازوار و غيرمنطبق با عقل محاسباتي، بسيار سريع و کم خطا هستند؛ چنين 

قدرت درکي چون با ذهنيت منطقي ـ و دو به عالوه دو مي شود چهار که 

مخصوص عقل تحليلي مردان است ـ تطبيق نمي کند، بيشتر انکار می شود« 

)پاک نيا و مرديها، 1388: 67(؛ لذا در غرب و در ادبيات جنسيت، بين انديشه ها 

و دريافت های زنانه و مردانه تفاوت گذاشته می شود و دريافت هايی که به 

از  و  مردانه  به دست می آيند،  ابزاری  و  وسيله ی عقل تجربی، روشنگری 

آن سو، دريافت های غيرتحليلی، زنانه و البته نسب به عقل مردانه کم خطا 

شمرده می شوند. اين مقاله بر آن است تا اثبات کند احاديث مربوط به نقصان 

عقل زنان به نوع اخير عقالنيت برمی گردد.
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7- عقالنیت زنانهسا

نوعی از معرفت بر مبنای انديشه ی زنانه متصور است که نوعی تفکر 

ارگانيک يا طبيعی را داعيه دار است. از نظر فمينيست هايي چون مارگاريت 

فولر، جهان بيني ارگانيک بر جهان بيني مکانيکي )مردانه( روشنگري برتري 

دارد و نگرش ها و توانايي هاي زنانه با نگرش و جهان بيني ارگانيک همخواني 

بيشتري دارد. »منظور او از مکانيکي چيزي بود که با طراحي عقالني و با 

برنامه ريزي درست شده بود و منظور او از ارگانيکي چيزي بود که به طور 

طبيعي و با استفاده از احساس و درک فطري درست شده بود« )همان: 66(.

درباره ی لفظ »طبيعی« در جمالت باال، والديويا مي گويد: »قبل از رنسانس، 

به طبيعت به مثابه مادر نگاه مي شد و بنابراين طبيعت، خود زاينده و بالنده بود 

و نيازي به آسيب رساندن به جهت بهره کشي از آن نبود. در اسطوره ها هم 

همواره ارتباط بين زن و طبيعت را مي بينيم؛ برای مثال به زمين مادر مي گفتند. 

حتي خدايان را نيز زن مي انگاشتند و خدايان هم انرژي اي بودند که از طريق 

زنان جريان داشتند. زن در طول قرن ها منشأ حيات و آفرينش تلقي مي شده 

است« )Valdivia, 1995: 188(. او در ادامه دليل از بين رفتن اين احترام را عصر 

روشنگري و تعاليم فالسفه ي آن زمان مي داند: »بين قرون 16 و 17، فالسفه اي 

چون بيکن و دکارت آخرين شعله های انديشه ی مادری طبيعت را خاموش 

کردند؛ چرا که آنها طبيعت را چيزي بيشتر از يک ماشين نمي دانستند. جهان در 

نظر دکارت نظام رياضي گونه ي وسيعي از ماده است. ماده فضا را پر کرده است. 
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سا .)Ibid( 1»همه چيز در جهان مادي طبق فرمول هاي رياضي کار مي کند

با ظهور فرانسيس بيکن روح و غايت علم دگرگون می شود. تفکر علمی 

جديد ديگر همچون حکمت گذشتگان معرفتی نيست که به دنبال حقيقت 

باشد، بلکه شناختی است که به دنبال کسب قدرت و سيطره بر طبيعت است 

و نسبت آن با حقيقت منقطع می شود. با ظهور دکارت، عقل شکل خاصی 

اين  در  کاماًل تک ساحتی می شود...  بر خالف گذشته، جهان  و  کرده  پيدا 

جهان وجه رياضياتی و کمی عالم اهميت بسياری يافته، اوصاف اندازه پذير 

و محاسبه پذير بر ديگر وجوه عالم سيطره و تفوق پيدا می کند. در دوران 

می شود  گذاشته  کنار  افالطون  اشراقی  و  معنوی  رنسانس وجوه شهودی، 

)عبدالکريمی، 1391(.

از طرف ديگر، چنان که پيشتر اشاره شد، درک زنان درکی شهودی و 

رازوار است. اين نوع از درک در ادبيات فلسفه و حکمت اسالمی به هيچ 

روی مغفول واقع نشده است.

1.  البته اين گونه از مخالفت ها مخصوص به فمينيست های رمانتيک نبوده و ماکس وبر هم نگران 
خطر نابودي نهايي آزادي و خالقيت فرد به وسيله ي عقالنيتي بود که از قضا آن را نيز خودش 
»روند فايق جامعه ي سرمايه داري غربي« معرفي کرده است )صدريا، 1382: 9(. بنابراين نمی توان 
اموری ايدئولوژيک يا غيرواقعی، احساساتی و ... خواند.  عقايد فمينيست های رمانتيک را لزوماً 
او مي گويد فراگرد عقالنيت سرانجام جامعه ي سرمايه داري را به »قفسي آهنين« براي بشر تبديل 
مي کند. »نظريه پردازان انتقادي نيز بر اين عقيده بودند که فرد اسير دنيايي شده است که در آن سرمايه 
بيش از حد متمرکز و انباشته شده است و اقتصاد و سياست به گونه اي فزاينده در يکديگر رسوخ 
کرده و در هم چفت شده اند. دنيايي که در چارچوب هاي اداري و نظام مديريتي گرفتار شده است« 

)نوذري، 1384: 265(.
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عقل، سا بر  عالوه  وزن دهی1،  در  تفاوت  ميزان  هر  با  مسلمان  فالسفه ی 

حس و شهود را نيز جزء منابع دريافت معرفت می دانند )پارسانيا، 1390: 155(. 

مشائيان و در رأس آنها ابن سينا وجود چنين دريافت  هايی را تأييد می کنند. 

حکمت اشراق مبنای خود را دريافت های عرفانی قرار می دهد و در حکمت 

متعاليه هم مالصدرا در مباحث حوزه ی شناخت اگر چه عقل را در درک 

حقايق توانمند می داند، اما در بيشتر آثار و نوشته های عرفانی خود برای عقل، 

حد و مرزی نيز قائل است. او حصول معرفت حقيقی را از راه شهود قلبی و 

فراتر از استدالل عقاليی دانسته و دانش عقلی را برای دست يافتن به حقايق 

ناکافی می داند. او عقل را اشرف خصال، مالک تکليف و سرور ساير قوا 

تلقی می کند، اما حاکميت آن را در همه ی عرصه ها نمی پذيرد. او امری فراتر 

از عقل را در دريافت حقايق به نام کشف و شهود هم معتبر می داند و باالتر 

از آن معتقد است که »من ال کشف له ال علم له« )مرتضايی، 1390: 37- 21؛ توکلی، 

1382: 48-36(. »صدرالمتألهين علوم کشفی را اشرف و از علوم ديگر قوی تر 

و استوارتر می شمرد« )توکلی، 1382: 36-48(.

از اين عبارات، باالتر بودن دريافت های غيرتحليلی و شهودی نسبت به 

تحليلی برداشت می شود. دريافت شهودی هم همان دريافت عرفانی دانسته 

شد و دريافت های زنانه هم پيشتر از نوع شهودی عنوان شدند. دريافت های 

شهودی زنانه را نيز از شاخه های دريافت های عرفانی برشمرده اند )قمشيان، 

1390: 143(؛ لذا دريافت های غيرتحليلی و شهودی زنانه مدعی عرفانی بودن 

1. برای مثال عرفا وزن بيشتری برای شهود و حس قائل اند.



163

بررسی روایات نقصان عقل زنان 
13

94
ن 

ستا
زم

 / 
70

ره 
شما

 / 
هم

جد
هی

ل 
سا و ـ با توجه به توضيحات باال ـ در فلسفه ی اسالمی مدعی »فراعقلی« بودن 

است. عقل در اينجا به معنايی است که در ادبيات روشنگری درباره ی آن 

سخن گفته شد و اين دريافت های غيرتحليلی باالتر از اين سنخ از عقالنيت 

به  داعی  می توانند  که  آنجا  از  نگاهی وسيع تر،  در  دانسته می شوند وگرنه 

عبادت خدا و ممهد کسب بهشت باشند، خود ذيل معنايی وسيع تر از عقل 

قرار گيرند. با اين توضيحات، زنان می توانند دريافتی فراتر از عقل تحليلی 

داشته باشند که جابر نقصان عقل ابزاری متصور در آنهاست. البته اين بدان 

معنا نيست که مردان را توان رسيدن به دريافت های شهودی نيست، بلکه 

مدعی نزديک تر بودن زنان به اين گونه از دريافت هاست )پاک نيا و مرديها، 

1388: 78؛ قمشيان، 1390: 143(. در ادامه به اين نکته اشاره خواهد شد که مراد 

از عقل در اين گونه از احاديث، نوعی تعبير مسامحی است که دريافت های 

عرفانی و شهودی، باالتر از آن قرار می گيرد.

8- مسامحه در تعبیر

ائمه ی  به  می توانند  مذکوره،  روايات  و  احاديث  که  شود  فرض  اگر 

معصومين )( منتسب باشند، می توان نوع خاصی از عقالنيت را مدنظر 

آن بزرگواران دانست. همچنان که آيت اهلل جوادی آملی در تفسير برخی از 

اين روايات جمالتی را به کار می برند که ذهن را به سمت تعبيری مسامحی 

زن  از  بيش  مرد  در  است  ممکن  که  عقل  »آن  می شود:  رهنمون  عقل  از 

باشد عقل علوم و عقل سياست و عقل کارهای اجتماعی است و اگر کسی 

در مسائل سياسی يا در ساير مسائل اجرايی عاقل تر و خردمندتر بود، اين 
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نشانه ی آن نيست که به خدا نزديک تر است و چه بسا همين هوش سياسی سا

يا هوش علمی او را به جهنم بکشاند« )جوادی آملی، 1383: 271(.

چنان که مشاهده می شود عالمه جوادی  آملی نيز در ابتدا با عبارت »ممکن 

است« ترديد خود را نسبت به بيشتر بودن حتی سنخ خاصی از عقالنيت 

در مردان ابراز می کند و با اشاره به موضوع جهنم، خواننده را به اين نکته 

می رساند که ممکن است واژه ی عقل در اين جمالت منسوب به احاديث و 

روايات، استعاره ای باشد از چيزی ديگر مانند هوش و غيره که ممکن است 

در افراد مختلف، متفاوت بوده و حتی از عامل جنسيت هم تأثير بپذيرد. چرا 

که عقل، در معنای دقيق اسالمی خود، رهنمون کننده ی فرد به بهشت است 

و نمی تواند کشاننده ی فرد به جهنم باشد. اينکه در اين بيان، داعی به جهنم 

عنوان شده، می تواند نشان دهنده ی مسامحی بودن اين تعبير در برخی از 

احاديث و روايات باشد.

در نتيجه عقل در رواياتی اين چنين، با آن عقلی که داعی به عبادت خدا 

بوده متفاوت است و نوعی از اشتراک لفظی در احاديث مربوط به عقل وجود 

دارد. در برخی احاديث، عقل ملکه ای است که به سوی خدا راهنمايی می کند 

و در برخی ديگر، چيزی است که حسب فرمايش آيت اهلل جوادی  آملی، 

می تواند انسان را از خدا دور هم بکند؛ لذا در برخورد با احاديث واجد لفظ 

عقل، می بايست دقت شود که عقل به چه معنايی به کار رفته است.
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از پژوهش حاضر می توان نتيجه گرفت که در ابتدا اهل حديث در صحت 

رواياتی که نقصان عقل زنان را منظور می دارند شک جدی دارند، اما با فرض 

صحت »سندی« اين روايات، »داللت« عقل در آنها با آنچه که نماد کامل بودن 

انسان و وسيله ی نيل او به خدا و مدارج معنوی عنوان شده است، تفاوت 

داشته و بر مفاهيمی مانند هوش، عقل محاسبه گر، ابزاری، پوزيتيويستی و 

نظاير آن داللت دارد که اتفاقاً جريان های فمينيستی اين انواع عقل را بسيار 

نقد کرده اند.

جنسيت«،  »مطالعات  ادبيات  بستر  در  احاديث  اين  خوانش  همچنين 

تفاوت عقل ورزی زنان را نسبت به مردان نشان می دهد. دريافت های زنان 
فالسفه ی  که  می شود  تلقی  عرفانی  و  شهودی  دريافت هايی  معنا،  اين  در 

اسالمی اتفاقاً شهود و عرفان را باالتر از قياس و استدالل دانسته اند. 

همچنين تعبير »عقل« در برخی روايات، استعمالی مسامحی دانسته شد. 

اينکه معانی ای نظير آنچه امروزه با عناوينی چون عقل پوزيتيويستی، عقالنيت 

روشنگری، عقالنيت ابزاری و نظاير آن خوانده می شود، مدنظر بوده است 

که بنا بر اظهارات فمينيست ها و انديشمندان غربی، زنان نسبت به اين نوع 

از عقالنيت موضع گيری جدی دارند و اگر در جايی، زنان در سويه هايی 

اينچنين از عقالنيت، بی تمايل نشان داده شده اند به معنای نفی کلی عقالنيت 

در ميان آنان نبوده و تنها چنين سويه هايی مدنظر روايات بوده است، اما با 

وسيع تر ديدن معنای عقالنيت از يک سو و ارتباط دادن آن با نيل به بهشت 
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از سوی ديگر، وجود سا اين خصوص  مادران در اسالم در  تبيين جايگاه  و 

عقالنيتی فراتر از عقالنيت روشنگری در مادران ـ که بخشی از زنان هستند 

ـ اثبات  می شود.

با ايجاد ارتباط ميان عقالنيت و بهشت در ادبيات حديثی و فلسفه ی 

تکوين و طبيعت، عقالنيت  بر  احاديث  دانستن محتوای  مبتنی  و  اسالمی 

برداشت  ترتيب،  بدين  و  شد  دانسته  عقالنيت ها  ساير  از  فراتر  مادرانه 

تحقيرآميز نسبت به زنان در احاديث و انديشه ی اسالمی رد شد.

با  هم زبانی  ايجاد  به جهت  مستقل،  پژوهش هايی  در  می شود  پيشنهاد 

بيشتر  انديشه های جنسيتی روز، سويه های جنسيتی تفکر اسالمی هر چه 

واکاوی و تبيين شود و در اين راستا نسبت علوم اسالمی نظير عرفان، فقه، 

اصول و غيره نيز با گفتمان های جنسيتی بررسی شود. در اين صورت جايگاه 

آن در هندسه ی معرفت اسالمی  کارکرد هر علم و سويه های جنسيتی  و 

مشخص شده و از بدفهمی ها نسبت به نصوص اسالمی جلوگيری به عمل 

خواهد آمد.
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قرآن کريم ×
نهج البالغه ×
ابن ماجه قزوينی، ابوعبداهلل محمد بن زيد بن عبداهلل 973ق. سنن ابن ماجه، بيروت،  ×

المکتبه العلمیة. 
و  × اجتماعي  برنامه ريزي  دفتر  تهران،  فمينيسم،  فلسفي  مباني   .1382 خسرو  باقري، 

مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
پارسانيا، حميد1390. روش شناسی انتقادی حکمت صدرايی، قم، کتاب فردا. ×
پاک نيا، محبوبه و مرتضی مرديها 1388. سيطره ي جنس، تهران، ني. ×
پاينده، ابوالقاسم 1382. نهج الفصاحه، تهران، دانش. ×
توکلی، غالمحسين. »معرفت شهودی صدرا در بوته ی نقد«، خردنامه صدرا، ش33،  ×

.)1382(
جوادي آملي، عبداهلل 1381. شکوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني، قم، صدرا. ×
ــــــــــ 1383. زن در آينه ي جالل و جمال، قم، صدرا. ×
حرعاملی، محمدبن حسن 1104. وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه، قم، آل  ×

.)( البيت
قم،  × المأثور،  التفسير  فی  المنثور  الدر  1404 ق.  جالل الدين عبدالرحمن  السيوطی، 

مکتبه آيت اهلل المرعشی النجفی.
صدريا، مجتبی 1382. دعا برای اشيای گمشده، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی مرکز  ×

بين المللی گفتگوی تمدن ها.
صدوق، محمدبن علی قمی 1420ق. االمالی، بيروت، اعلمی. ×
عبدالکريمی، بيژن. »گونه شناسی منتقدان عقالنيت مدرن«، گفتمان الگو، )خرداد 1391(. ×
الگوهای جنسيتی  × فمينيستی  و  اسالمی  مقايسه ی رويکردهای  ميثم 1390.  قمشيان، 

سيمای جمهوری اسالمی ايران؛ تحليل سريال »فاصله ها«، )پايان نامه ی کارشناسی ارشد، 
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رشته ی معارف اسالمی، فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق )(، به راهنمايی دکتر سا
محمدسعيد مهدوی کنی(.

تهران،   × کلينی، محمدبن يعقوب 1362. اصول کافی، ترجمه ی سيدجواد مصطفوی، 
اسالميه. 
گرت، استفانی 1380. جامعه شناسی جنسيت، ترجمه ی کتايون، تهران، ديگر. ×
گيدنز، آنتوني 1381. جامعه شناسي، تهران، نی.  ×
لويد، ژنويو 1387. عقل مذکر؛ مردانگی و زنانگی در فلسفه ی غرب، ترجمه ی محبوبه  ×

مهاجر، تهران، نی.
مارلند، لوئيز وست 1384. جنسيت و پليس: جنس، قدرت و فرهنگ پليس، ترجمه ی  ×

فرزان سجودی، تهران، نيروی انتظامی- مرکز تحقيقات و پژوهش های ناجا.
مجتهدی، کريم. »تطور بنيان های توسعه در غرب«، گفتمان الگو، )خرداد 1391(. ×
مرتضايی، بهزاد. »مقايسه ی ديدگاه ابن عربی و مالصدرا در مسئله ی حدود و قلمرو  ×

عقل در شناخت حق تعالی«، آينه ی معرفت، ش27، )1390(.
مالصدرا 1342/1964 ق. المشاعر، تهران، انيستيتو ايرانشناسی پاريس. ×
ــــــــــ 1383. االسفار االربعه، ج 3، تهران، بنياد حکمت اسالمی صدرا. ×
مهريزي، مهدي 1386. شخصيت و حقوق زن در اسالم، تهران، انتشارات علمي و  ×

فرهنگي. 
ــــــــــ 1390. شخصيت و حقوق زن در اسالم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي. ×
آنتولوژی صدرايی«،  × پديدارشناسی وجودی هايدگر و  »زمان در  افرا، مهدی.  نجفی 

پژوهش های هستی شناختی، ش7، )1394(.
نوذری، حسينعلی 1384. نظريه ی انتقادی مکتب فرانکفورت، تهران، آگه. ×
النوری، ميرزا حسين 1408ه.ق. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت موسسه  ×
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