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چکیده
کاستی ایمان زنان گزارهای است کـه در خطبـه هشـتاد نهاج الاالغاه و برخـی دیگـر از
روایات اسالمی آمده و از دیر باز با چالشها و ابهامات فراوانی همراه بوده است .بـدیهی
است که خاستگاه این نگره را باید در متون روایی فریقین رد یابی کرد .ایـن گـزاره روایـی
زمانی اعتبار الزم برای تحلیل و استناد در آموزههای دینی را پیـدا مـیکنـد کـه از حیـث
اسناد و مصادر شرایط اعتبار را داشته باشد .از این رو ،این مقاله کوشیده است تا عـالوه
بر گونهشناسی روایات کاستی ایمان زنان ،به اعتبارسنجی سندی و مصدری آنها بپردازد
که در نهایت اعتبار نسبی اسناد و مصادر آن مورد تأیید قرار گرفته است.
کلیدواژهها :روایات نقصان ایمان زنان ،گونـهشناسـی ،آسـیبشناسـی ،مصدرشناسـی،
سندشناسی.

مقدمه

عبارت «ان النساء نواقص االیمان» ـ که در خطبه هشتاد نهاج الاالغاه و برخـی دیگـر از روایـات
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اسالمی گزارش شده است ـ با سؤاالت و ابهاماتی همراه بوده است .این دست از روایات ،در بـین

جوامع اهل سـنت و شـیعه مشـترک اسـت و بـه جهـت اعتبارسـنجی سـندی و مصـدری شایسـته
پژوهش است؛ زیرا یک روایت زمانی ارزش استناد در آموزههای دینی را خواهد داشـت کـه اعتبـار
آن در سه مرحله صدور ،جهت صدور و داللت احراز شود .در مرحله صدور ،به سند ،مصدر و متن
روایت مراجعه میشود و در بررسی سندی ،عدالت یا ثقه بودن تک تک افراد واقع در سـند بررسـی
میشود .عالوه بر بررسی احوال افراد ،اتصال سلسله سند بـه معصـوم

نیـز از اهمیـت زیـادی

برخوردار است .وقتی مصدر یا همان کتابی که روایت از آن اخذ شده ،معتبر باشد ،احتمال صـدور
روایت افزایش مییابد .متن روایت نیز در صورتی که مشـوش و متنـاقض بـا سـایر روایـات و آیـات
قرآن نباشد ،به اعتبار حدیث کمک میکند .بعد از احراز صدور روایـت ،جهـت صـدور بایـد روشـن
شود؛ به این معنا که روایت صادر شده برای استفاده و عمل بر طبق آن بیـان شـده یـا جنبـه تقیـه
آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ،تنها مرحله صـدور روایـات نقصـان ایمـان
زنان است که شامل اعتبارسنجی سندی و مصدری روایات از دیـدگاه شـیعه و سـنی خواهـد بـود.
جهت صدور و داللت روایات نقصان ایمان زنان مجال دیگری را میطلبد.
شایان ذکر است از بین کتابهایی که به این موضـوع پرداختـهانـد ،مـیتـوان از کتـاب زن در
آیینه جالل ا جمال نگاشته آیت الله جوادی آملی ،نظام ح وق زن در اسالم نوشته اسـتاد شـهید
مطهری و شخصیت ا ح وق زن در اسالم به قلم حجت االسالم مهدی مهریزی نام برد .در بین
مقاالت هم دو مقاله خانم فریبا عالسـوند بـا عنوانهـای «جایگـاه ارزشـی زنـان» و «تفاوتهـای
طبیعی زن و مرد» چاپ شده در کتاب دانشنامه اطمی قابل اعتنا است.
همچنین میتوان به این مقاالت مراجعه کرد« :بررسی اسناد و دالالت سخنان امام علی
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داشته است؟ در مرحله آخر سرار داللت روایت میروند تا مفهوم و مراد آن معلوم گردد.

در نهج البالغه پیرامون زنان» نوشته مریم فقیه زاده« ،معناشناسـی ایمـان در احادیـث ان النسـاء
نواقص االیمان» نوشته حسین افسردیر و طاهره سـادات طباطبـایی امـین« ،جایگـاه زن در نهـج
البالغه» نوشته عزت السادات میرخانی و «تحلیلـی بـر خطبـه  32نهـج البالغـه» نوشـته فاطمـه
عالیی رحمانی.
آنچه در بیشتر نوشتههای مربوط به این موضوع دیده میشود ،اشکال در اعتبـار روایـات آن،
تغییر در معنای متبادر به ذهن از کلمات روایات ،ایجاد شبهات متعدد به مضمون روایات بر فرض
صدور است؛ اما در این تحقیق ،اعتبار از دست رفته روایات باز میگردد ،روایات با توجه به معنـای
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متبادر به ذهن ترجمه میشوند و به شبهات در باره آن با توجه به صدور و معنـای حقیقـی ،پاسـخ
گفته میشود .تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانهای و به روش تحلیلی توصیفی است.
 .1فراوانی و گونههای روایی

روایات نقصان ایمان زنان از یک منظر به دو دسته تقسیم میشوند :الف) روایاتی که در آنهـا واژه
ایمان به کار رفته است که این دست از روایات با عنوان «نواقص االیمان» آمده است؛ ب) روایاتی
که در آنها واژه دین به کار رفته و با تعابیر مختلفی در متون روایی نقل شده است.
 9ـ  .9نقصان ایمان
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

قاعَامیرَالمهؤمنین َ :معاشهرَالنها ! َانَالنسهاءَنهواقاَاَلیمهانَ ،نهواقاَ
فاماَنقصانَایمانهنَفقعودهنَعنَالصًلةَوَالصهیا َ
الحظوظَ،نواقاَالعقوعَّ َ،
فیَایا َحیضهنَ،وَاماَنقصانَعقولهنَ....؛ َ
امیر المؤمنین

فرمود :زنـان ،دارای کاسـتی در ایمـان و بهـره و عقـل هسـتند؛ امـا

کاستی ایمان آنها بـه خـاطر تـرک نمـاز و روزه در ایـام حـیض اسـت ( ....طبـری آملـی،
1818ق813 :؛ ســـید رضـــی1810 ،ق :خ 32؛ ســـید رضـــی1821 ،ق122 :؛ ســـید
مرتضی1828 ،ق108 /1 :؛ لیثـی واسـطی812 :1111 ،؛ سـید بـن طـاووس:1118 ،
.)081

در باره زمان و مکان صدور این روایت اختالف وجود دارد .طبری در المسترشد این جمالت
را بخشی از نامه طوالنی حضرت امیر

میداند و آن را به اسنادش از شعبی و او از شری بن

آورده است که آن حضرت بعد از تسلط معاویه بر مصر در نوشتهای

هانی به نقل از امام علی
ً
نسبتا طوالنی خطاب به جمیع مؤمنینی که نوشته را میخوانند ،به بیان اموری پرداخت.

سید رضی در کتابهای خصائص امئماه و نهاج الاالغاه و سـید مرتضـی در کتـاب رساائل،
صدور این جمالت را بعد از جنگ جمل در مذمت زنان میدانند .سید بن طاووس در کتاب کشف
المحجه ،نامهای را که طبری آورده بود ،نقل میکند و میگوید:
کلینی در کتاب الرسائل ،از علی بـن ابـراهیم و او بـه اسـنادش ،از امـام علـی

نقـل

میکند که آن حضرت بعد از بازگشت از جنگ نهروان نامهای نوشت و دستور داد بـرای
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عموم مردم خوانده شود (سید بن طاووس.)081 :1118 ،

 9ـ  .2نقصان دین

روایاتی که واژه دین دارد ،با تعابیر مختلفی چون« :ضـعیفات الـدین»« ،نـواقص الـدین»« ،ناقصـات
ّ
دینهن» و ...در متون روایی آمده است که بـه عنـوان نمونـه از هـر
الدین»« ،ناقص الدین»« ،نقصان
دسته به یک روایت اشاره میشود:
 9ـ  2ـ  .9ضعیفات الدین

قاعَرسوعَالل
لبَمنکن؛َ َ

رسول خدا

َ:ماَرایتَمنَضعیفاتَالْینَوَناقصاتَالعقوعَاسلبَلذیَ
دینان و کمخردانی که عقـل رباینـدهتر از شـما بـرای
فرمود :من ضعیف ِ

خردمنـــدان باشـــد ،ندیـــدم (کلینـــی100 /8 :1111 ،؛ صـــدوق1828 ،ق112 /1 :؛
 9ـ  2ـ  .2نواقص دین

َعلیَنس َوةَفوقفَعلیهنَ،ثمَقاعَ:یاَمعشرَالنسهاء!َمهاَرایهتَ

مرَرسوعَالل

نواقاَعقوعَوَدینَاذهبَبعقوعَذیَاَللبابَمنکن...؛َ َ

رسول خدا

بر گروهی از زنان میگذشت ،مقابل آنان ایستاد و فرمـود :ای جماعـت

دینان و عقل ربایندهتر از شما برای خردمندان ندیدهام (صدوق،
زنان ،کم خردان ،اندک ِ

1828ق112 /1 :؛ طبرسی020 :1138 ،؛ احمد بن حنبل ،بیتا 111 /0 :ـ 118؛ ابن
خزیمه ،بیتا121 /8 :؛ موصلی ،بیتا.)810 /11 :
 9ـ  2ـ  .3ناقصات الدین

قاعَامیرَالمؤمنین

َ:کناَنحنَمعَ َرسوعَالل

َوَهوَیذاکرناَبقول َتعالیَ وَ

استشهْواَشهیْینَمنَرجالکم َ...اذَجائتَام َرأةَفوقفتَقبالةَرسوعَالل
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طوسی1801 ،ق828 /1 :؛ طبرسی.)882 /1 :1138 ،

َ
َ:

وَقالتَ...َ:فماَباعَام َرأتینَبرجلَفیَالشهادةَوَالمیراث؟َفقاعَرسوعَالل
ّ
انَذلکَقضاءَمنَملکَحکیمََلَیجهورَوََلَیحیهفَوََلیتحامهلََلَ
ایتهاَالم َرأةَ َ
ینفع َماَمنعکنَوََلینقص َماَبذعَ،لکنَیْبرَاَلمرَبعلم َ،یاَایتهاَالمه َرأةََلنکهنَ
ناقصاتَالْینَوَالعقلَ...؛َ َ

حضرت علـی

فرمودنـد :بـا پیـامبر بـودیم و او در بـاره آیـه شـهادت در دیـن سـخن

میگفت .در این هنگام زنی آمد و مقابل پیامبر ایستاد و گفت... :چرا در شـهادت و ارث
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دو زن با یک مرد برابر است؟ حضرت فرمود :ای زن این حکم خداونـد عـادل و حکـیم
است که یلم وستم روا نمیدارد آنچه به شما نداده به او نفعی نمـیرسـاند و آنچـه عطـا
کرده از او کم نمیکند .امور را از روی علم و آگاهی تدبیر میکند ،این حکم نیز به خاطر
این است که دیـن شـما و عقـل شـما نـاقص اسـت ( ...تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن
عسکری

1821 ،ق 183 :ـ 111؛ بحرانی1811 ،ق.)818 /1 :

 9ـ  2ـ  .4ناقصة الدین

عنَالصادق

َفهیَخبهرَیویهلَفهیَخلقه َآد َوَحهواءَوَدخولهمهاَالجنهةَوَ

خروجهماَمنهاَالیَانَقاعَ:قاعَابنَعبا َ:فنودیتَیاَحواء!َوَمنَالذیَصرفکَ
عنکَالخیراتَالتیَکنتَفیهاَوَالزینةَالتیَکنهتَعلیههاَقالهتَالحهواءَالههیَوَ
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

سیْیَذلکَخطیئتیَوَقَْخهْعنیَابلهیسَبغهرورهَوَاغهوانیَوَاقسهمَبحقهکَ
ً
ً
ّ
یحلفَبکَکاذبهاَ.قهاعَ:اَلنَ
َ
عبْاَ
َلمنَالناصحینَلیَوَماَظننتَانَ َ
َ
وعزتکَان
ً
اخرجیَابْاَفقَْجعلتکَناقصةَالعقلَوَالْینَوَالمیراثَ...؛َ َ
َ
امام صادق

در روایتی در باره آفرینش آدم و حوا ،به نقل از ابـن عبـاس فرمـود :نـدا

شد ای حوا ،چه کسی تو را از خیرات و زینتی که در آن بودی محروم کرد؟ حـواء گفـت:
خدای من ،این اشتباه من بود و شیطان با حیله خود ،مرا فریب داد و به حق تو مرا قسم
داد که راست میگوید و من گمان نمیکردم کسی بـه خداونـد قسـم درور را اجـرا کنـد.
خداوند فرمود :االن از بهشت خارج شو که ما تو را از جهـت عقـل و دیـن و ارث نـاقص
قرار دادیم (بحرانی1811 ،ق188 /1 :؛ محدث نوری1823 ،ق.)031 /18 :
 9ـ  2ـ  .۵نقصان دینهن

عنَامیرَالمؤمنین

َفهیَقوله َتعهالیَ انَتضهلَاحهْاهماَفتهذکرَاحهْاهماَ

اَلخری َقاعَ:اذاَضلتَاحْاهماَعنَالشهادةَفنسیتهاَذکرتَاحْاهماَاَلخریَ
بهاَفاستقامتاَفیَاداءَالشهادةَ،عْعَالل َشهادةَامرأتینَبشهادةَرجهلَ،لنقصهانَ
عقولهنَوَدینهنَ...؛َ َ
امام علی

در باره گفتـار خداونـد متعـال در آیـه شـریفه ان تضـل احـداهما فتـذکر

احداهما االخری فرمود :اگر یکی از زنان شهادت را از یاد ببرد ،دیگری او را یـاد آوری
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کند تا شهادت آن دو استوار شـود .خداونـد شـهادت دو زن را بـه خـاطر کاسـتی عقـل و

دینشان برابر شهادت یک مرد قـرار داده اسـت ( ...تفسـیر منسـوب بـه امـام عسـکری،
1821ق)118 :
 9ـ  2ـ  .6ناقصات دین

خرجَرسوعَالل َفیَاضحیَاوَفطرَالیَالمصلیَفمرَعلیَالنساءَ،فقاعَ:یاَمعشرَ
النساء!َتصْقنَفانیَاریتکنَاکثرَاهلَالنارَ.فقلنَ:وبهمَیهاَرسهوعَالله ؟َقهاعَ:
تکثرنَاللعنَوَتکفرنَالعشیرَماَ َرأیتَمهنَناقصهاتَعقهلَوَدیهنَاذههبَللهبَ
الرجلَالحاز َمنَاحْاکنَ...؛َ َ
ابو سعید خدری میگوید :رسـول خـدا

در روز عیـد قربـان یـا فطـر بـه طـرف محـل

علتی این گونه است؟ حضرت فرمود :شما زیاد لعن میکنید و ناسپاس خانواده هستید.
در میان کم خردان و اندک دینان اغواگرتر از شـما بـرای مـرد خردمنـد ندیـدم (بخـاری،
1821ق31 /1 :؛ همــان101 /0 :؛ بســتی سجســتانی1818 ،ق88 /11 :؛ بیهقــی،
1812ق.)118 /1 :

 .۶مصادر ،سیر تاریخی و اعتبار

اعتبار مصادر روایات ،متقدم بر اعتبار اسناد و راویان آن است .اعتبار مصادر ،متـأثر از معیارهـایی
چـــون شـــهرت ،صـــحت انتســـاب بـــه نویســـنده ،جایگـــاه علمـــی نویســـنده ،اقـــوال تـــاریخی
منقوالت ،ارجاعدهی به مصادر پیشین و  ...است که توجه به آنها قبل از ارزیابی اسـناد ضـروری
است.

جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونهها ،مصادر و اسناد)

برگزاری نماز میرفتند که با گروهی از زنان مواجه شدند .پس فرمودند :ای گـروه زنـان،
ً
صدقه بدهید؛ چون قطعا من ،شما را بیشترین افراد آتش دیدم .پس زنان گفتنـد بـه چـه

 2ـ  .9مصادر روایات شیعه

نقل روایات نقصان زنان به سبب ترک نماز و روزه ،از قرن سوم شروع شده و مشایخ ثالث شـیعه و
صاحبان کتب اربعه شیعه (کلینـی ،صـدوق ،طوسـی) در سـه کتـاب از چهـار کتـاب مهـم شـیعه
(الکا ی ،مر میحضره الل یه ،التهذیب) آن را نقل کردهاند و در کتب بعدی تکرار شده است .این
روایات ،از لحاظ اعتبار مصدر در جایگاه ویژهای قرار دارند که سیر تاریخی نقل آنها در کتب شیعه
به شرح ذیل است (بروجردی118 :1131 ،؛ معارف.)81 :1138 ،
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 2ـ  9ـ  .9التفسیر المنسوب الی االمام العسکری

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

این کتاب یکی از تفسیرهای روایی شیعه در قرن سوم هجری است .متن تفسیر تا پایـان آیـه 030
سوره بقره موجود است و  111روایت در آن ذکر شده است .بنا بر آنچه در مقدمه این کتـاب آمـده
است ،دو تن از موالیان آن حضرت ،به نامهای علی بن محمد بن سـیار و یوسـف بـن محمـد بـن
زیاد ـ که هر دو اهل استراباد بودند ـ در طول مدت اقامتشان در سامرا هر روز خدمت امام رسـیده
و بخشی از تفسیر را مینوشتند که این روایات را محمد بـن قاسـم اسـترابادی ،معـروف بـه مفسـر
جرجانی روایت کرده است.
با وجود قدمت این تفسیر ،در مواجهه با تفسیر امام حسن عسکری سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول .عدم اعتبار تفسیر مذکور :ابن غضـایری در کتـاب الضاعلاء قـرن چهـارم ،عالمـه
حلی در کتاب خالصة امقوال قـرن هفـتم ،مقـدس اردبیلـی در جاامع الارااة ،قهپـایی در مجماع
الرجال ،سید مصطفی تفرشی در ن د الرجال ،ابوالحسن شعرانی ،محمد جواد بالغی ،محمد تقی
شوشتری در قامو الرجال از طرفداران این نظریه هستند (علوی مهر118 :1138 ،ـ .)118
نظریه دوم .معتبر بودن تفسیر مذکور :شـیخ صـدوق در کتـابهـای مار م یحضاره الل یاه،
اممالی ،التوحید و علل الشرائع ،شیخ حر عاملی در اسائل الشیعه ،طبرسـی صـاحب امحتجاا ،
مجلسی در بحار امنوار ،شهید ثانی در منیة المرید ،محقق کرکی در اجازهاش برای صـفی الـدین
این تفسیر را تأیید کردهاند (همان118 :1138 ،ـ .)111
ً
ً
نظریه سوم .نه کامال صحی  ،نه کامال باطل :آیـت اللـه مسـلم داوری در کتـاب اصاول علام
الرجال بیر النظریة ا التطایق و رضا استادی در مقالهای در باره تفسیر امام حسن عسـکری
از این گروه هستند و میفرمایند:
این کتاب مثل بقیه کتب دارای روایات صحی و غیر صحی است و در مـورد هـر کـدام
باید بررسیهای الزم صورت بگیرد (هاشمی.)111 :1131 ،
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روایت تفسیر منسـوب ،در بـاره نقصـان ایمـان زنـان ،در
آنچه اهمیت دارد ،وجود مضمون دو ِ
کتب معتبر شیعی است .پس نقل مذکور در تفسیر امام عسکری با روایات دیگر تأیید میشود.
عالوه بر آن ،کتب معتبری این روایت را از همین تفسیر نقل کـردهانـد کـه نشـان دهنـده پـذیرش
نویسنده آنها نسبت به اصل تفسیر مذکور است و حداقل مـیتـوان نویسـندگان ایـن کتـب را جـزء
موافقان نظریه سوم به حساب آورد (حـر عـاملی1818 ،ق118 /01 :؛ مجلسـی1821 ،ق/121 :
121؛ بروجردی.)121 /12 :1131 ،

 2ـ  9ـ  .2المسترشد فی امامة علی بن ابی طالب

 ،نوشته محمد بن جریر طبری (م393ق)

این کتاب ،اثری کالمی ـ تاریخی است که در صدد اثبات امامت حضرت علی است و به بیان
احادیثی از پیامبر  ،مطاعن خلفا و عدم شایستگی آنها برای خالفت میپردازد .نجاشی و شیخ
طوسی از این کتاب و مؤلف آن نام بردهاند.
 2ـ  9ـ  .3الکافی ،نوشته محمد بن یعقوب کلینی (م321ق)

 2ـ  9ـ  .4من الیحضره الفقیه ،نوشته شیخ صدوق (م389ق)

ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی از چهرههای سرشناس علمـای شـیعه در قـرن
چهارم بوده است .او در این کتاب بنا نداشته هر چه را روایت شده ،نقل کند ،بلکـه روایـاتی را نقـل
میکند که از نظر او صحی و معتبر باشند و به آنها فتوا بدهد .در این کتـاب حـدود شـش هـزار
روایت نقل شده است که بیشتر فقهی هستند.

جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونهها ،مصادر و اسناد)

در باره اعتبار روایات کتاب الکا ی دیدگاههای مختلفی میان دانشمندان امامی دیده میشود:
نظریه اول .هر چند الکا ی از کتب مرجع بوده و مدار استنباط احکام اسـت ،ولـی بـدان معنـا
نیست که روایات آن به ارزیابی سندی نیاز نداشته باشد .این دیـدگاه اکثـر علمـا ،بـه ویـژه علمـای
ً
دانشمندان نزدیک به عصر کلینی ،همین باشد.
نظر
یاهرا
اصولی مسلک است.
ِ
نظریه دوم .تمام روایات ایـن کتـاب قطعـی الصـدور هسـتند .ایـن دیـدگاه از سـوی اخباریـان
افراطی ،همچون مال امین استرابادی و مال خلیل قزوینی مطرح شده است.
نظریه سوم .نظریه اخباریان معتدل است .اعتقاد آنها این اسـت کـه تمـام روایـات ایـن کتـاب
حجت است؛ هر چند قطعی نیست.
بنا بر هر سه قول ،روایات این کتاب اعتبار ویژهای دارند.

 2ـ  9ـ  .۵نهج البالغه و خصائص االئمه ،نوشته سید رضی (م436ق)

سید رضی در تألیف این کتاب از کتابخانه شخصی خـود و کتابخانـههای بـزرگ سـید مرتضـی بـا
هشتاد هزار جلد کتاب و بیت الحکم بغداد با ده هزار نسـخه و سـایر کتابخانـهها اسـتفاده کـرده
است .از منابع سید رضی میتوان به الایان ا التاییر جاحظ ،الم تضب مبـرد ،المغاازی سـید بـن
یحیی اموی ،الجمل واقدی ،الم اما ی مناقب امیر الماممنیر ابـو جعفـر اسـکافی ،تااریال
طاری و  ...نام برد .در باره اسناد روایات نهج الاالغه نیز میتوان به کتب مصاادر نهاج الاالغاه ا
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اسانیده از سید عبد الزهراء خطیب ،مدارک نهج الاالغه از هادی کاشـف الغطـاء و مصاادر نهاج
الاالغه سید هب الدین شهرستانی مراجعه کرد .نقل اسائل الشیعه و بحار امنوار از نهج الاالغاه
در مورد نقصان ایمان زنان ،به اعتبار آن میافزاید.
 2ـ  9ـ  .6رسائل سید مرتضی (م436ق)

این کتاب نـامی اسـت بـرای مجموعـهای از جوابهـای مختلـف سـید مرتضـی کـه در پاسـخ بـه
نامههایی که از شهرهای مختلف برای وی میرسید ،نوشته شـده کـه آقـای رجـایی تمـام آنهـا در
قالب مجموعهای گردآورده است.
 2ـ  9ـ  .7تهذیب االحکام نوشته شیخ طوسی (م463ق)
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

ایــن کتــاب در شــرح و توضــی کتــاب الم نعااه شــیخ مفیــد نوشــته شــده اســت و در تــألیف آن از
کتابخانههای سید مرتضی و شاپور که بسیار بزرگتر از کتابخانه سید مرتضی بوده ،اسـتفاده شـده
است.
 2ـ  9ـ  .8مکارم االخالق نوشته رضی الدین حسن بن فضل طبرسی (قرن )6

مؤلف کتاب ،فرزند امین االسالم طبرسی صاحب مجمع الایان است .با توجه بـه شـهرت کتـاب،
دشمنان شیعه آن را در سال 1121ق ،در نجف با تحریفات و تغییراتی چاپ کردند تا چهره شـیعه
را مشوه نمایند .عالمه سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه تمام تحریفات را آورده اسـت .در
سال 1118ق ،به امر میرزای بزرگ شیرازی نسخ قدیمی این کتاب جمعآوری شد و بدون تحریف
به چاپ رسید.
 2ـ  9ـ  .1عیون الحکم و المواعظ نوشته علی بن محمد لیثی واسطی (قرن )6

در این کتاب بیش از ده هزار سخن کوتاه امیر المؤمنین

جمع آوری شده است.

 2ـ  9ـ  .93کشف المحجة لثمرة المحجه نوشته سید بن طاووس (م664ق)

اثری است اخالقی که حاوی سفارشهای ابن طاووس به فرزندش است.
 ۶ـ  .۶مصادر روایات اهل سنت
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از اواخر قرن دوم محدثان اهل سنت به فکر تدوین حدیث افتادند .در این خصوص کتب متعددی

نوشته شد که روش تدوین حدیث در آنهـا یکسـان نبـود و بـه مصـنفات ،مسـانید ،جوامـع و سـنن
تقسیم میشوند .مصنفات به کتابهایی گفته میشود که در آنها روایات بـر اسـاس ابـواب مـدون
شده است و در کنار روایات مرفوع ،روایات موقوف و مقطوع را نیز در بـر دارد .از مشـهورترین آنهـا
میتوان از المصنف عبد الرزاق بن همام صنعانی (م011ق) و المصانف ابـی بکـر بـن ابـی شـیبه
(م018ق) نام برد.
مسانید کتابهایی هستند که روایات پیامبر

جدا از فتـاوای صـحابه و تـابعین جمـع آوری

شده است و روایات هر باب بر حسب نام صـحابی روایـت کننـده ،طبقـه بنـدی شـده اسـت .نکتـه
دیگر ،این که در مسانید ،روایات با سـند کامـل درج شـده و روایـات مرسـل و منقطـع کمتـر دیـده
میشود .مسند ابی یعلی و احمد بن حنبـل از ایـن مسـانید هسـتند .پـس از پـاالیش روایـات اهـل
است که در آن روایات در همه موضوعات دینی و بر حسب ابواب مختلف گردآوری شده باشد .این
موضوعات از نظر محدثان به هشت قسم با عناوین :عقایـد ،احکـام ،سـیر ،آداب ،تفسـیر ،فـتن،
اشراط الساعه و مناقب تقسیم شده بود .کتب جوامع بسیار است که مشهورترین آنها جامع صحیح
الاخاری ،جامع صحیح مسلم و جامع ترمذی مشهور به سنر الترمذی اسـت .سـنن در اصـطالح
محدثان کتابی است که در آن احادیث مربوط به احکام بر حسب ابـواب مختلـف فقهـی مرتـب و
مدون شده باشد .کتب سنن نیز متعدد است که معروفترین آنها سنر ابی داااد ،سانر یـا جـامع
ترمذی ،سنر النسائی و سنر ابر ماجه است .گاه از باب تسام بـه کتابهـای سـنن ،جـامع نیـز
میگویند؛ زیرا احادیث آن جامع ابواب فقه است (نور الدین عتر1810 ،ق)111 :
از لحاظ مصدرشناسی ،نقل مضمون روایت نقصـان ایمـان زنـان در کتـب مـورد اعتمـاد اهـل

جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونهها ،مصادر و اسناد)

سنت ،جوامع و سنن به یهور رسیدند .جوامع ،جمع جامع اسـت و در اصـطالح محـدثان ،کتـابی

سنت ،به ویژه صحی های بخاری و مسلم ،اعتبار ویژهای به روایات اهـل سـنت مـیدهـد و سـیر
تاریخی این روایات در کتب اهل سنت نشان دهنده نزدیک بودن نقل این روایت به عصر معصـوم
دارد و به شرح ذیل است:
 2ـ  2ـ  .9مسند الحمیدی نوشته عبد الله بن زبیر حمیدی (م291ق)
 2ـ  2ـ  .2المصنف نوشته ابن ابی شیبه (م23۵ق)

عبد الله بن محمد بن ابراهیم بن ابی شیبه از مشایخ مهم روایی اهل سنت اسـت و راویـان بـزرگ
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این مذهب از جمله بخاری ،مسلم ،ابن ماجه و ...از شاگردان او هستند.
 2ـ  2ـ  .3مسند احمد بن حنبل (م249ق)

احمد بن محمد بن حنبل شیبانی مروزی ،مکنی به ابو عبد الله است .کتـاب مسـند او جـامعترین
مسندی است که از عهد قدیم باقی مانده است .ابو زهو مینویسد:
اعتقاد به روایـات جعلـی در مسـند احمـد آن هـم نسـبت بـه بخـش زیـادات عبـد اللـه و
ابوبکرقطیعی ،اعتقاد درستی است و اعتقاد به حجت بودن روایات مسند نیز تعارضـی بـا
اعتقاد به وجود روایت ضعیف در مسند ندارد (عسقالنی1818 ،ق.)13 /1 :
 2ـ  2ـ  .4جامع صحیح بخاری (م2۵6ق)
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

ابو عبد الله محمد بـن اسـماعیل بخـاری جعفـی از محـدثان بـزرگ اهـل سـنت اسـت .بـه گفتـه
دانشمندان صحیح الاخااری نخسـتین کتـابی اسـت کـه بـه قصـد فـراهم آوردن روایـات صـحی
پیامبر

جمع آوری شده است .مهمترین ویژگی روایات این کتـاب اتصـال سـند اسـت؛ امـا در

خصوص وثاقت راویان یا عاری بـودن مـتن از شـذوذ ،سـخن صـریحی از بخـاری موجـود نیسـت
(معارف.)13 :1112 ،
 2ـ  2ـ  .۵جامع صحیح مسلم (م269ق)

این کتاب نوشته ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری اسـت و دومـین کتـاب از جوامـع
حدیثی اهل سنت است که ادعا بر صحت همه روایات آن رفته است .در این کتاب ،جـز در مـوارد
محدودی ،از اقوال صحابه و تابعان استفاده نشده است و از این جهت ،بر خالف کتـاب بخـاری،
در صحیح مسلم نکتههای فقه الحدیثی موجود نیست .ویژگی مهم دیگر در تدوین روایات مسلم،
ً
ً
آن است که اوال وی در حد بخاری به تقطیع روایـات نپرداختـه اسـت .ثانیـا نـه تنهـا از آوردن یـک
روایت در بابهای مختلف خودداری کرده ،بلکه روایات تکراری صحیح مسلم در همان باب خود
متمرکز شده است .صحیح مسلم با این خصوصیات از نظر برخی علمای اهـل سـنت اصـ کتـب
روایی قلمداد میشود؛ اما به نظر اکثر علمای این مذهب ،صحیح الاخاری بر هـر کتـاب دیگـر از
جمله صحی مسلم ارجحیت دارد؛ زیرا این کتاب متضمن فواید بیشتری نسـبت بـه کتـاب مسـلم
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است (خولی1131 ،م.)11 :

 2ـ  2ـ  .6سنن ابن ماجه (م272ق)

ابو عبد الله محمد بن یزید بن عبد الله بن ماجه قزوینی از محدثان مشهور اهل سنت اسـت .ابـن
ماجه را به عنوان محدثی بزرگ ستودهاند و در وصف او القاب ثق  ،حافظ ،متفق علیه و محتج بـه
را به زبان راندهاند .ویژگی بارز سنن ابن ماجه روایات متصل االسناد آن است که به درستی معـرف
مشایخ او است .از ابن ماجه سخنی بر جای مانده که گفته است:
پس از تألیف سنن ،آن را بر ابو زرعه عرضه داشتم .او پس از نظر در آن گفت :به گمـان
من ،در صورتی که این کتاب در اختیار مردم قرار گیرد ،جوامع حدیثی و یا اکثر آنها کنـار
گذاشته میشود (ذهبی.)111 /0 :1118 ،

ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره سلمی ترمذی از سنن نویسـان مشـهور اهـل سـنت اسـت و
شاگرد بخاری در حدیث است .بخاری خود به نقل یک حدیث از ترمذی مبادرت کرد که این خـود
افتخاری برای ترمذی به شمار میرفت .عالوه بر آن ،بخاری به ترمذی گفته بود که استفاده مـن
از تو بیش از استفادهای است که تو از من کردهای (ذهبی.)118 /0 :1118 ،
 2ـ  2ـ  .8مسند ابی یعلی (م337ق)
 2ـ  2ـ  .1تاریخ االمم و الملوک نوشته ابوجعفر محمد بن جریر الطبری (م393ق)

این کتاب به تاریخ طبری مشهور است.
 2ـ  2ـ  .93صحیح ابن خزیمه (م399ق)

جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونهها ،مصادر و اسناد)

 2ـ  2ـ  .7سنن الترمذی (م271ق)

ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه ،مشهور به ابـن خزیمـه محـدث ،مفسـر و دانشـمند معـروف
شافعی بوده است.
 2ـ  2ـ  .99الفتوح نوشته ابو محمد احمد بن اعثم (م394ق)

وی محدث ،مورخ و شاعر قرن چهارم است.
 2ـ  2ـ  .92صحیح ابن حبان (م3۵4ق)

محمد بن حبان احمد ابو حاتم التمیمی بستی از محدثان قرن چهارم هجری اسـت .وی از جملـه
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محدثانی است که پس از بخاری و مسلم به قصد جمع آوری سایر روایات صـحی  ،بـه پـژوهش و
تحقیق روی آورد و در این زمینه تألیف جامعی به نام المسند الصحیح عرضه داشت .وجـود شـمار
فراوانی از روایات صحی ـ که خارج از صحیحین بود ـ حافظان حدیث را بر آن داشت که به جمـع
آوری و تدوین آن روایات اقدام کنند .این کار با تألیف صحی ابن خزیمه آغاز شد و سـپس شـاگرد
او ابن حبان کار استاد را دنبال کرد (علی بن بلبالن1111 ،م.)1 /1 :
 2ـ  2ـ  .93المستدرک علی الصحیحین نوشته حاکم نیشابوری (م43۵ق)

به گفته خود حاکم ،از آنجا که بخاری و مسلم در جمع آوری و نگارش کتابهـای صـحی خـود،
ادعایی مبنی بر آوردن تمام احادیث صحی نکردهاند ،وی به درخواست عدهای تصمیم مـیگیـرد
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

احادیثی را که شروط بخاری و مسـلم در صـحت حـدیث بـر آنهـا صـدق مـیکنـد ،ولـی آن دو در
کتابشان نیاوردهاند و به دست حاکم رسیده ،جمع آوری کند .با توجه به اهمیت دو کتـاب صـحی
بخاری و مسلم میتوان به ارزش کتاب المستدرک نیز پی برد.
 2ـ  2ـ  .94تجارب االمم نوشته ابو علی مسکویه الرازی (م429ق)
 2ـ  2ـ  .9۵سنن الکبری نوشته ابو بکر احمد البیهقی (م4۵8ق)

این کتاب یکی از جامعترین کتب روایات فقهی اهل سنت است و در حدود  00هـزار روایـت و اثـر
ً
دارد که با سند کامل نقـل شـده اسـت .بیهقـی پـس از نقـل هـر روایـت غالبـا بـه ذکـر مصـادر آن
میپردازد و از مالحظه این مصادر مشخص میشود که تکیه او در اخراج روایات در درجـه اول بـر
کتابهای صحیحین ،الموطأ مالک ،سنر ابی دااد و سنر الترمذی است.
 2ـ  2ـ  .96الکامل نوشته ابن اثیر (م633ق)
 2ـ  2ـ  .97تذکرة الخواص نوشته سبط ابن جوزی (م6۵4ق)

 .3اعتبارسنجی سندی روایات
 3ـ  .9اسناد روایات شیعه

روایات شیعه در مورد نقص دین یا نقص ایمان زنان با استناد به ترک نماز و روزه در بعضی ایـام ،از
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لحاظ سندی جایگاه مناسبی ندارد .تنها سند این روایت ،در کتاب الکا ی ذکـر شـده اسـت و نیـاز

است افراد واقع در سند مورد بررسی واقع شوند .سند روایت یاد شده از قرار ذیل است:
عدا من اصحابنا ،عن احمد بن ابی عبد الله ،عن ابیه ،عن سلیمان بن جعفر الجعفری،
عمن ذکره ،عن ابی عبد الله (کلینی.)100 /8 :1111 ،
 3ـ  9ـ  .9عدة من اصحابنا

در بسیاری از اسناد کتاب الکا ی ،اوایل سند حذف شده است که به این کار تعلیق گفته میشود و
ً
به اعتبار اسناد قبلی صورت گرفته است .معموال علت تعلیق ،اخذ از کتب بوده و شخص واقـع در
اول اسناد ،مؤلف کتاب مصدر است.
ابو طالب تجلیل تبریزی ( )1111مینویسد:
شناخته شده هستند و کل آنها ثقه هستند (.)118
 3ـ  9ـ  .2احمد بن ابی عبد الله البرقی

وی احمد بن محمد بن خالد البرقی است که نجاشی ،شیخ طوسی و ابن داود او را ثقه میداننـد.
نجاشی (1823ق) میگوید« :از ضعفا هم نقل روایـت کـرده و بـه روایتهـای مرسـل نیـز اعتمـاد
کرده است» ( .)028 /1ابن غضایری (1800ق) در مورد ایشان گفته است« :قمیـان بـر او طعـن
میزدند که از ضعفا نقل روایت میکند ،ولی فی نفسه ثقه است (.)11 /1
 3ـ  9ـ  .3عن ابیه

محمد بن خالد است .شیخ طوسی او را ثقه میداند و عالمه حلی هم به اعتماد شـیخ طوسـی ،او
را تأیید کرده است (طوسی ،بیتا .)111 :نجاشـی او را ضـعیف مـیدانـد (نجاشـی1823 ،ق/0 :

جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونهها ،مصادر و اسناد)

عدا من اصحابنا در سند الکا ی یکی از جماعات چهار گانه اسـت کـه نـزد اهـل رجـال

 )001و ابن غضایری (1800ق) میگوید
در بین روایات او هم روایات مقبول است و هم روایات مردود .او زیاد از ضعفا روایت نقـل
میکند و به روایات مرسل اعتماد دارد (.)111 /1
 3ـ  9ـ  .4سلیمان بن جعفر الجعفری

ســلیمان بــن حعفــر بــن ابــراهیم الجعفــری و پــدرش هــر دو ثقــه هســتند (نجاشــی1823 ،ق0 :
.)131 /
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 3ـ  9ـ  .۵عمن ذکره

در این قسمت از سند ،واسطه بین سلیمان بن جعفر و معصـوم

بیـان نشـده اسـت کـه باعـث

ارسال سند شده است .مجلسی دوم (م1112ق) در شرح اصول الکا ی و مر میحضاره الل یاه،
شیخ حر عاملی (م1128ق) در اسائل الشیعه به ارسال سند تصری نمودهانـد (مجلسـی:1118 ،
110 /10؛ حر عاملی1818 ،ق )08 /02 :و مطلبی اضافه نفرمودهاند که سند را از ارسال خـارج
کنند .مجلسی اول (م1212ق) در شرح مار م یحضاره الل یاه آورده کـه ایـن روایـت را شـیخان
(کلینی و طوسی) بـه صـورت القـوی کالصـحی از امـام صـادق

روایـت کـردهانـد (مجلسـی،

1821ق .)128 /3 :محمد رضا مامقانی (1811ق) در مورد این اصطالح مینویسد:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

اصطالح القوی کالصحی یعنی راویان سند ،امامی بودهاند و برخی از لحـاظ مـدح و ذم
مسکوت عنه هستند یا ممدوح به مدحی باشند کـه بـه حـد حسـن نرسـیده باشـد و ایـن
اصطالح واقع میشود بعد از ثقات و کسانی که در مـورد آنهـا گفتـه مـیشـود :اجمعـت
العصاب علی تصحی ما یص عنهم (.)111 /1

روایت منقول در کتاب مر میحضره الل یه هم اگر چه مرسل است ،اما عدهای از علما ،مانند
امام خمینی

در مورد مرسالت شیخ صدوق میفرمایند:
مرسالت صدوق بر دو قسم است :یک نوع از این مرسـالت بـه طـور جـزم بـه معصـوم
ً
نسبت داده شده؛ مثال میگوید :قال امیـر المـؤمنین  ،ولـی در مرسـالت نـوع دوم،
صدوق میگوید :روی عنه .مرسالت نوع اول ،از مراسیل مورد اعتمـاد اسـت (خمینـی،
1808ق.)813 :

جالب توجه است نقل مرسل شیخ صدوق در روایت شماره یک و دو از مراسیل نوع اول اسـت
و به طور صری روایت را از پیامبر

نقل نموده اسـت .در نتیجـه ،طبـق مبنـای کسـانی کـه در

اعتبار روایت ،فقط به سند توجه میکنند ،سند الکا ی قابل توجـه نیسـت و روایـت مار میحضاره
الل یه نیز طبق همه مبانی مورد اعتماد نیست .اما اگر مبنای اعتمـاد بـه روایـت ،تـراکم ینـون و
جمع آوری قرینهها باشد ،مـیتـوان بـا توجـه بـه نظـر مجلسـی اول و امـام خمینـی و قرینـههـای
مصدری و متنی ،اطمینان به صدور پیدا کرد .الزم به ذکر است که دیدگاه نجاشی به عنـوان نقـل
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معیار است.

 3ـ  .2اسناد روایات اهل سنت

روایات مورد بحث ،در کتب صحی بخاری و مسلم موجود است و اهل سنت به این دو کتاب نگاه
ویژهای دارند و اسـناد آنهـا را معتبـر مـیداننـد .از نـام کتـاب بخـاری ،الجاامع الصاحیح المساند
المختصر مر امور رسول الله

ا سننه ا ایامه ،بـر مـیآیـد کـه مقصـود اصـلی در ایـن کتـاب،

روایات صحی و مسند است.
مبارکفوری طبق نقل محدثان ،شرایط بخاری در نقل حدیث صحی را به شرح زیر بیان کـرده
است:
 .1تمام راویان سند تا واسطه صحابی از وثاقت برخوردار باشند؛ به طـوری کـه بـر وثاقـت آنهـا
ً
اتفاق نظر وجود داشته باشد .ضمنا آنان از عیوبی مانند تخلیط و تدلیس برکنار باشند .0 .در سـند
اثبات شود .8 .محدثان قبل یا معاصر بخاری بر صحت حـدیث اتفـاق نظرداشـته باشـند .8 .مـتن
حدیث از شذوذ و علل خالی باشد (مبارکفوری1800 ،ق.)182 /1 :
حاکم نیشابوری (م 828ق) نوشته است:
نخستین درجه از روایات صحی  ،روایـاتی اسـت کـه بخـاری و مسـلم انتخـاب کـردهانـد
(نووی1821 ،ق.)01 /1 :

ضیاء العامری میگوید:
پس از قرآن کریم ،صحی ترین کتاب عالم ،صاحیح الاخااری و سـپس صاحیح مسالم
است و مرتبه بخاری نیز باالتر از صحی مسلم است (عمری1118 ،ق. )013 :

ابن تیمیه (بیتا) بیان میکنـد« :همـه روایـات ایـن دو کتـاب صـحی هسـتند و هـیچ روایـت
ضعیفی در آنها نیست» (.)11

جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونهها ،مصادر و اسناد)

حدیث انقطاعی وجود نداشته باشد .1 .اگر سـند حـدیث معـنعن بـوده ،مالقـات راوی بـا شـیخ او

ابن صالح پا را فراتر گذاشته و اعالم کرده که روایات صحیحین ،مفید علـم قطعـی بـوده و از
این جهت جایگاه آنها از اخبـار آحـاد معمـولی بـاالتر اسـت (معـارف .)18 :1112 ،نکتـه مهـم در
اعتبارسنجی سندی روایات اهل سنت ،مبنای عدالت صحابه در نزد آنها است که اعتماد به روات
را در نزد آنها آسانتر از اعتماد به روات در نزد شیعه نموده است .ابن حجر عسقالنی (1118م) به
همین مبنا اشاره میکند و میگوید:
اهل سنت اتفاق نظر بر عدالت همه صحابه دارند و در این موضوع جـز تعـداد انـدکی از
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اهل بدعت مخالفت نکردهاند (.)11 /1

جهت بررسی بیشتر به کتاب الحدیث و المحدثون مراجعه شود( .ابوزهو1828 ،ق)112 :
نتیجهگیری

روایات نقصان ایمان زنان با عبارات مختلف در جوامع شیعه و اهل تسنن موجود است .این روایات
از لحاظ اعتبار مصدر در جایگاه ویژهای قرار دارند .مشایخ ثالث شیعه و صـاحبان کتـب اربعـه در
سه کتاب از چهار کتاب مهم شیعه آن را نقـل کـردهانـد و در کتـب بعـدی نیـز تکـرار شـده اسـت.
صحی بخاری و مسلم ـ که معتبرترین کتب روایی اهل سنت است ـ مشتمل بر این روایات اسـت.
در میان اهل سنت ،اعتبار سندی نیز دارد؛ چون نقـل صـحیحین در نـزد آنهـا مسـاوی بـا اعتبـار
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵
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کامل روایت است .روایت مرسل کتـاب الکاا ی در نـزد شـیعه زمـانی اعتبـار دارد کـه قرینـههـای
دیگری نیز به همراه داشته باشد .بعضی از این قرینهها مربوط به مصدر و بعضی مربوط به داللت
روایت مرسل در این مقاله جمع آوری شد و صدور این
روایت خواهد بود .قرینههای غیر داللی این ِ
روایات از معصوم مورد اطمینان قـرار گرفـت .بایـد در انتظـار بررسـی داللـی مانـد .در صـورتی کـه

تعارض با آیات قرآن و سایر روایات و عقل سلیم نداشت ،مورد تأیید نهایی قرار خواهد گرفت.

کتابنامه
 .1قرآن کریم ،ترجمه :آیت الله مکارم شیرازی؛

 .2ابن خزیمه( .بیتا) .صحیح ابر خزیمه ،بیروت :المکتبه االسالمی ،اول؛

 .3ابن غضایری ،احمد بن حسین1800( .ق) .الضعلاء ،قم :دار الحدیث ،اول؛

 .4ابو زهو ،محمد بن محمد1828( .ق) .الحدیث ا المحدثون ،بیروت :دار الکتاب العربی ،دوم؛
 .5احمد بن حنبل( .بیتا) .مسند احمد ،بیروت :دار صادر؛

 .6ابن تیمیه( .بیتا) .منها السنة الناویه ،بیروت :المکتب العلمیه؛

 .8بخاری ،محمد بن اسماعیل1821( .ق) .صحیح الاخاری ،بیروت :دار الفکر ،سوم؛

 .9بستی سجستانی ،محمد بن حبـان1818( .ق) .صاحیح ابار حااان ،بیـروت :موسسـ الرسـاله،
چهارم؛

 .11بروجردی ،حسین 1131( .ش) .جامع امحادیث الشیعه ،تهران :فرهنگ سبز ،اول؛

 .11بیهقی ،احمد بن حسین1812( .ق) .معر ة السنر ا امثار ،بیروت :دار کتب العلمیه ،دوم؛
 .12تجلیل تبریزی ،ابوطالب1111( .ش) .معجم الث ا  ،قم :نشر اسالمی ،دوم؛
 .13تفسیر منسوب به امام حسن عسکر

1821( .ق) .قم :مدرسه االمام المهدی (عج) ،اول؛

 .14حجت ،هادی1131( .ش) .جوامع حدیثی شیعه ،تهران :سمت ،اول؛

 .15حر عاملی ،محمد بن حسن1818( .ق) .اسائل الشیعه ،قم :موسس آل البیت الحیاء التـراث،
اول؛

جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونهها ،مصادر و اسناد)

 .7بحرانی ،هاشم1811( .ق) .الار ان ی تلسیر ال ران ،قم :کتابخانه آیت الله مرعشی ،پنجم؛

 .16خمینی ،روح الله1808( .ق) .کتاب الایع ،قم :چاپ و نشر آثار امام خمینی ،اول؛

 .17خولی ،محمد عبد العزیز1131( .م) .تاریال نون الحدیث ،بیروت :دار القلم ،اول؛
 .18ذهبی ،شمس الدین1118( .ق) .تذکرة الحلاظ ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،اول؛

 .19سبط ابن جوزی( ،.بیتا) .تذکرة الخواص مار امماة ای اکار خصاائص امئماه ،بـی جـا :مرکـز
الطباع و النشر للمجمع العالمی الهل البیت؛

 .21سید بن طاووس ،علی بن موسی1118( .ش) .کشف المحجاة لثمارة المهجاة ،قـم :بوسـتان
کتاب ،اول؛
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 .21سید رضی ،محمد بن حسین1821( .ق) .خصاائص امئماه ،تحقیـق :محمـد هـادی امینـی،
مشهد :آستان قدس رضوی ،دوم؛

 .22ـــــــــ 1810( .ق) .نهج الاالغه ،تحقیق و شرح :محمد عبده ،بیروت :دار المعرفه ،سوم؛
 .23سید مرتضی ،علی بن الحسین1828( .ق) .رسائل المرتضی ،قم :دار القرآن الکریم ،اول؛

 .24صدوق ،محمد بن علی1828( .ق) مر م یحضره الل یه ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،قم :نشر
اسالمی ،اول؛

 .25طبرسی ،حسن بن فضل1138( .ش) .مکارم امخالق ،قم :دفتر نشر نوید اسالم ،اول؛

 .26طبری آملی کبیر ،محمد بن جریر بن رسـتم1818( .ق) .المسترشاد ای اماماة علای بار ابای
طالب

 ،قم :کوشانپور،

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

 .27طوسی ،محمد بن حسن1801( .ق) .تهذیب امحکام ،بیروت :موسس االعلمی للمطبوعـات،
دوم؛

 .28ـــــــــ ( .بیتا) .هر رجال اختیار معر ه الرجال للکشی ،قـم :منشـورات الشـریف الرضـی،
اول؛

 .29عجاج الخطیب ،محمد1811( .ق) .اصول الحادیث علوماه ا مصاطلحه ،بیـروت :دار الفکـر،
اول؛

 .31عتر ،نورالدین1810( .ق) .منهج الن د ی علوم الحدیث ،بیروت :دار الفکر المعاصر ،اول؛

 .31عسقالنی ،احمد بن حجر1118( .م) .امصابة ی تمییز الصاحابه ،بیـروت :المکتبـ العلمیـه،
اول؛

 .32ـــــــــ 1818( .ق) .اطراف مسند اممام احمد بر حنال ،بیروت :دار ابن کثیر ،اول؛

 .33علوی مهر ،حسین1138( .ش) .آشنایی با تااریال تلسایر ا ملساران ،قـم :مرکـز جهـانی علـوم
اسالمی ،دوم؛

 .34عمری ،اکرم ضیاء1118( .ق) .بحوث ای تااریال السانة المشار ه ،بیـروت :موسسـ الرسـاله،
اول؛

 .35علی بن بلبالن1111( .م) .صحیح ابر حاان بترتیاب ابار بلااالن ،فارسـی ،بیـروت :موسسـ
الرساله ،اول؛

 .36کلینی ،محمد بن یعقوب1111( .ش) .الکا ی ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،تهران :دار الکتـاب
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االسالمیه ،دوم؛

