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 چهاردهم ۀ(، شمار1395) ششمسال 

 

 

 

 1سهیال پیروزفر

 2داود خلوصی 

 چکیده
 ی ناب، قرب الهی ومانيافتن به ايبه خداوند و دست  یکيرا نزد ین كمال انسانيترمهم ینيد یهاآموزه 

، است. با اين حال نشده رسیدن به رستگاری دانسته و در پیمودن اين مسیر، میان زن و مرد تفاوت قائل

داند يا زنان را ناتوان از درک معارف كه توان زن را در رسیدن به حقیقت ايمان، ناقص می وجود متونی

هل اجلنَّة ِمن أكثر أ»گفته ناسازگار است. از جمله اين موارد، حديث ، با اصل پیشكندمیدينی معرفی 

گذشته از  .شودمیبع كهن از جمله من ال يحضره الفقیه يافت برخی از منا است كه در «املستضعفني النساء...

كوشد اين نوشتار می .ی از اين روايت ارائه شده استدرستهای گوناگون و احیاناً نابرداشت، بحث سندی

ضمن بررسی منابع روايت، داللت آن را نیز مورد مداقّه قرار دهد. اين مقاله كه با روشی توصیفی ـ تحلیلی 

ه است، در پايان به اين نتیجه دست يافته كه مقصود از مستضعفین، كسانی هستند كه امکان رشد نوشته شد

 و تعالی از آنان سلب شده و راهی برای فرار از آن نداشته باشند.

 .الحديث، بهشتیان، مستضعف، فقهان: حديث، زنواژگان كلیدی
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 مقدمه  -1

و مفاهیم و انتقال آن به مخاطبان  های حوزه حديث، فهم و درك صحیح مضامیناز ضرورت

های فراوانی در جهت تبیین مدلول روايات، است. محدثان و دانشمندان در اعصار گوناگون تالش

 رو تالشی در جهتاند. پژوهش پیشجای گذاشتهبه کار بسته و آثار درخور توجهی از خود به

های معاد است که گاه برداشتتوجه مربوط به تبیین و ارائه مفهومی صحیح از حديثی جالب 

 ناصحیحی از آن صورت گرفته است.

( و زن و مرد را در 1/ 4کريم، خلقت زن و مرد را يکسان و از يك اصل )نساء:  قرآن 

، زن و مرد را در هدف غايی قرآن(. 33/ 35های الهی برابر دانسته است )احزاب: دريافت پاداش

(. از 21/ 30داند )روم: رامش و مکمل وجود هم میآفرينش يکسان دانسته و هردو را مايه آ

( و در نقطه مقابل اگر سخن از مردان سرکش 4/ 60ياد شده )ممتحنه:  قرآنمردان و زنان الگو در 

(؛ اين بدان معناست که راه 11-10/ 66برده شده است )تحريم: است از زنان سرکش نیز نام

زنان را مانند مردان شايسته دستیابی به سعادت  کريم قرآنصالح و فساد برای هر دو باز است. 

 ، اسباب رسیدن بهقرآنباره تفاوتی میان مردان و زنان قائل نیست. از ديدگاه داند و دراينمی

ی ، کسقرآنسعادت يعنی ايمان و عمل صالح در اختیار هر دو گروه نهاده شده است. طبق منطق 

 ترين کمال در انديشهو مهم 1ت ندارد مگر به تقوا؛بر ديگری ـ چه زن و چه مرد ـ برتری و فضیل

 دينی، نزديکی به خداوند و دست يافتن به ايمان ناب، قرب الهی و رسیدن به رستگاری است.

متون روايی که توان زن را در رسیدن به حقیقت ايمان، ناقص دانسته يا وی را در اين مسیر،  

يکی از اين روايات، حديثی از امام صادق )ع(  کنند، بسیار شايان توجه است.ضعیف تلقی می

عنوان افرادی يادشده که بیشتر جمعیت اهل بهشت را است که در آن از زنان مستضعف، به

بیشتر » «.َضْعَفُهنَّ َفَرِحَمُهنَّ َعِلمَ اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ النَِّساُء اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَنْكَثُر َأْهِل اْلَجنَّةِ َا» دهند:تشکیل می

شان[ را دانست، پس آنان را مورد اند؛ خداوند ضعف ]و ناتوانیبهشتیان از مستضعفان زنان

 (.468، ص3، ج1413رحمت قرار داد )ابن بابويه، 

انتساب اين ( 1اين نوشتار با تمرکز بر روايت فوق، قصد دارد به سؤاالت زير پاسخ گويد: 

( مستضعفین چه 2آن تا چه حد مورد پذيرش است؟  روايت به امام صادق )ع( و اعتبار سندی

                                                           

هاي انساين تأکيد کرده است؛ اما اين بر تساوي زن و مرد در خلقت و ارزش هاي اسالم. به اعتقاد ما گرچه آموزه1

 ها ندارد.گذاري بر اساس اين تفاوتهاي جسمي و روحي آن دو و قانونقضيه منافايت با پذيرفنت تفاوت
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به فرض پذيرش صدور روايت از معصوم ( 4 اند؟( چرا مستضعفین بهشتی3کسانی هستند؟ 

 اند؟حساب آمده)ع(، در زنان چه خصوصیتی وجود دارد که جزو مستضعفین به

 بررسی متن روايت در جوامع روايی -2

 شیخ «من اليحضره الفقیه»، اين حديث در آن ثبت شده که روايیترين منبع ترين و کهنمهم 

(. پس از اين کتاب، 468، ص3، ج1412بابويه، نوادر )ابن باب و در کتاب النکاحصدوق است؛ 

اين روايت عیناً با همان الفاظ و همان سند در آثار محدثان بعدی تکرار شده است )نك: طبرسی، 

/ 812، ص22، ج1406/ فیض کاشانی، 168، ص20، ج1414/ حر عاملی، 235، ص1412

يك از منابع حديثی اهل سنت از (. فارغ از منابع شیعه، در هیچ248، ص20، ج1399بروجردی، 

چنین مضمونی يافت  حنبل، موطأ مالك و سنن دارمیاحمد بن  مسندگانه، جمله صحاح شش

ء آمده است: سوره نسا 99تا  97آيات  مضمون در تفسیر آلوسی ذيلنشد؛ اما شبیه اين 

شايان توجه  .باشندمی «اْلَجنَِّة اْلُبْلُه َأْكَثُر َأْهِل»حديث در « البله»همان « المستضعفین من النساء»

شده  خدا )ص( نقلآنکه در بیشتر منابع حديثی اهل سنت، روايتی با مضمونی مخالف از رسول 

ِر َفَرَأْيُت اطََّلْعُت ِفي النَّا»ستند: شده است که بیشتر جهنمیان، زنان هاست. در آن روايت تصريح 

 .(234، ص1، ج1421بن حنبل، ر.ك. احمد ز ی/ ن8، ص4، ج1401، یبخار) «َأْكَثَر َأْهِلَها النَِّساَء

اجلنة  ِاّن اکثر اهل اجلنة البله، ِاّن اقلَّ ساکين»چنین روايتی آمده است:  زیدر مسند الشهاب ن

(. عالوه بر اين، ابن قتیبه گزارش کرده است: 111ـ110، صص2، ج1405)قضاعی، « النساء

)ابن « ساءو اّطلعُت الناَر فوجدُت اکثر اهلها الن ـ بفتح اهلاءـ  ُت اکثَر اهلها البلهياجلّنِة َفرَأ اّطلعُت يف»

اّطلعتُ في »(. همچنین در منابع شیعی، ابن ابی جمهور احسايی آورده است: 256تا، صقتیبه، بی

، 1405)ابن ابی جمهور، « يتُ اکثر اَهلها البله واطّلعتُ علي النار فوجدتُ اکثر اهلها النساءالجنة فرأ

نیز « من الرجال قليل و من النساء أقل و أقل يالناج»(. از طرف ديگر، روايت 120ـ119، صص1ج

، 3، ج1413بابويه، / نیز ر.ك. ابن515، ص5، ج1367که در منابع شیعی آمده است )کلینی، 

توجه است (، در کنار روايت مورد بحث شايسته 809، ص22، ج1406کاشانی،  / فیض439ص

 (.48ـ27، صص1393)برای نقد و بررسی ر.ك. پیروزفر، 

کند، در سه دسته طور کلی، رواياتی که جمعیت غالب اهل بهشت يا جهنم را معرفی میبه 

 جای دارند: 
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اکین و مهاجرين راه حق معرفی نموده و بیشتر الف( رواياتی که اکثر اهل بهشت را فقرا، مس

کند، ای که به درك صحیح اين روايات کمك مینکته 1اهل آتش را زنان و اغنیا دانسته است.

اين است که اکثريت جامعه ايمانی صدر اسالم و مسلمانان راستین را همان طبقات پايین جامعه 

ترين امور از جمله ترك خانه، ش، سختدادند که در راه پیشبرد اهداف الهی خويتشکیل می

 نهادند.خريدند و پای در جاده هجرت های خود را به جان اموال و دارايی

 ر.ك. / نیز75، ص1413حمیری، دانسته است )« البله»ب( رواياتی که اکثر اهل بهشت را  

« بله»(. در اين روايات، منظور از 121، ص4، ج1333/ طحاوی، 203، ص1379بابويه، ابن

امدارانه های دنیآاليش است که خود را از زيرکینابخردان نیست؛ بلکه مقصود، مردمانی پاك و بی

 (.112ـ71، صص1384اند )ر.ك. طباطبايی، برکنار داشته

 2شمارد.ج( دسته ديگری از روايات، تعداد زنان بهشتی را بسیار بیشتر از مردان بهشتی برمی 

کند ن روايت با رواياتی که زنان را اکثريت اهل آتش معرفی میبرخی شارحان حديث در جمع اي

ها اند از جمله اينکه: زنان در آغاز به خاطر کفران بیشتری که نسبت به نعمتتوجیهاتی بیان کرده

دند، اهل جهنم دابستگی بیشتر نسبت به زخارف دنیا از خود نشان میو ترك صبر هنگام بال و دل

شفاعت، بهشتی شده و اکثريت بهشتیان را شامل خواهند شد )مناوی،  واسطهشوند ولی بهمی

 (.63، صص3، ج1425/ بکری، 545، ص1، ج1356

گانه فوق و گفتمان شارحان حديث، نکات و احتماالت ذيل را به ذهن برسی روايات سه 

 سازد: متبادر می

ت ه پس از بیان اکثري( اينکه برخی از اين روايات، ساختگی هستند؛ از جمله دسته اول ک1 

ازد و در پردچندان درخشان میافراد بهشت و جهنم، به ذکر فضايل برخی صحابه با پیشینه نه

نمايد )ر.ك. احمد بن مقام سنجش، اعمال خیر ايشان را برتر از همه اعمال تمام امت معرفی می

 (.194، ص1، ج1421حنبل، 

                                                           

)ابن «  َأْكَثَر َأْهِلَها النَِّساَءمَّ َنَظْرُت ِفي النَّاِر، َفَرَأْيُتَنَظْرُت ِفي اْلَجنَِّة، َفَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها اْلُفَقَراَء، ُث». قال رسول اهلل )ص(: 1

اَل: َدَخْلُت اْلَجنََّة َفَسِمْعُت ِفيَها َخْشَفًة َبْيَن َيَديَّ َفُقْلُت: َما َهَذا؟ َق»(. َقاَل َرُسوُل اهلِل )ص(: 305، ص11، ج1403راشد، 

« ْلَأْغِنَياِء َوالنَِّساءِ ُر َأْهِل اْلَجنَِّة ُفَقَراُء اْلُمَهاِجِريَن َوَذَراِريُّ اْلُمْسِلِمنَي، َوَلْم َأَر ِفيَها َأَحًدا َأَقلَّ ِمَن اِبَلاٌل. َقاَل: َفَمَضْيُت َفِإَذا َأْكَث

 (.194، ص1، ج1403)امحد بن حنبل، 

َياَمِة النَِّساُء. َقاَل: َو َأنَّی َيُقوُلُه النَّاُس ِإنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّاِر َيْوَم اْلقِ ٌء َرَوی اْلُفَضْيُل َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه )ع( َقاَل: ُقْلُت َلُه َشيْ » .2

 (.  486، ص3، ج1413ابويه، ب)ابن« َذِلَك َو َقْد َيَتَزوَُّج الرَُّجُل ِفي اْلآِخَرِة َأْلفًا ِمْن ِنَساِء الدُّْنَيا ِفي َقْصٍر ِمْن ُدرٍَّة َواِحَدٍة؟
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توان از احاديث فوق دريافت کرد، میعنوان وجه مشترك اکثريت بهشتیان ( آنچه به2 

های غافل کننده دنیاست. اين وجه در میان بستگیآراستگی درونی و قلب سلیم و دوری از دل

 خورد.طبقه محروم جامعه بیشتر به چشم می

( احاديث در مقام اِخبار نیستند؛ بلکه در مقام انذار و بیم دادن گروهی هستند که بالقوه به 3 

، 1425/ بکری، 1094، ص3، ج1422ترند )قاری، سرگرم شدن به زخارف دنیا نزديكطغیان و يا 

(. از سوی ديگر اين دست از روايات، تعارضی با حديث مورد نظر ندارند؛ زيرا 423، ص4ج

گونه که در ادامه خواهد آمد، حديث مزبور در مقام معرفی درجه خاصی از بهشتیان است همان

 دهند.بیشتر ساکنان اين درجه و طبقه را در بهشت، زنان تشکیل میاند و که همان مستضعفان

 بررسی سندی حديث -1-2

اولین گام در تالش برای فهم حديث، اعتبارسنجی آن از طريق بررسی سندی است؛  

رو در آغاز، به کنکاشی سندی مخصوصًا زمانی که روايات معارضی وجود داشته باشند. از اين

صورت مرسل، به بحث خواهیم پرداخت. شیخ صدوق اين حديث را بهپیرامون روايت مورد 

در مشیخه خود به سند کامل حديث نقل از عمار ساباطی از امام صادق )ع(، آورده است. سپس 

كل ما كان يف هذا الكتاب عن عّمار بن موسي الساباطي فقد رويته َعن أيب »فرمايد: کرده، می اشاره

بن الوليد ـ رضي اهلل عنهما ـ عن سعد بن عبداهلل عن امحد بن احلسن علي  و حممد بن احلسن بن امحد

بن بابويه، )ا« بن فّضال عن عمرو بن سعيد املدائين عن مصّدق بن صدقة عن عّمار بن موسي الساباطي

 (.422، ص4ج

نمايش  صورت ذيل قابلبدين ترتیب طريق شیخ صدوق در نقل اين روايت تا معصوم )ع( به

 است: 

 

 

 

 

 

 

 

 اهللسعد بن عبد امحد بن حسن علی بن فّضال

ر  بن بابويه )پدنيعلی بن حس

 خ(يش

بن امحد بن حممد بن حسن 

 وليد

 شيخ صدوق

 امام صادق )ع( عّماربن موسي ساباطي مصّدق بن صدقة عمرو بن سعيد مدائين
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 میین ابوالحسن علی بن حسین بن بابويه شیخ ق: خ صدوق(یبن حسین بن بابويه )پدر ش یعل

(. نجاشی او را ثقه دانسته 252، ص3، ج1377و پیشوا و فقیه ايشان در زمان خود است. )تفرشی، 

 مةام، کتاب الجنائز، کتاب اإلةهايی از جمله کتاب التوحید، کتاب الوضوء، کتاب الصالو کتاب

( شیخ طوسی او را فقیه، جلیل و ثقه معرفی 261، ص1432کند )نجاشی، و... برای وی ياد می

 (.157، ص1429کرده و آثار او را برشمرده است )طوسی، 
 فقيههم» ،«شيخ القميني»: نجاشی با تعابیری همچون محمد بن حسن بن احمد بن ولید» ،

نمايد )نجاشی، ... وی را معرفی میو «له كتب» ،«ن اليهمسكو» ،«عني» ،«ثقة ثقة» ،«وجههم» ،«مقدمهم»

از  «موثوق به»و « عارف بالرجال»، «القدرليجل»(. شیخ نیز در فهرست با الفاظی همچون 383ص

برده است )ابن ( ابن داود نیز در قسمت موثقین دو بار از وی نام237کند )طوسی، صوی ياد می

 (.170و168، صص1392داود، 

 سخن نجاشی درباره اين راوی نیز نشانگر وثاقت و جايگاه علمی اوست. : داهللسعد بن عب

هذه  خسعد بن عبداهلل بن َايب خلف األشعري ابوالقاسم، شي»کند: گونه معرفی مینجاشی وی را اين

 األخبار، کثیرالقدر، واسع(. شیخ طوسی نیز او را جلیل177)نجاشی، ص« الطائفه و فقيهها و وجهها

 (.                                                                           135، ص1429نیف و ثقه معرفی کرده است )طوسی، التصا

 شیخ طوسی او را در زمره اصحاب امام هادی )ع( و امام : احمد بن حسن بن علی بن فضّال

ی مذهب است در حديث، (. او که فطح398ـ383، صص1430کند. )طوسی، عسکری )ع( ياد می

( و برادرش علی بن حسن و ديگر کوفیان و قمیان از او روايت 81شده )نجاشی، صثقه شمرده 

 (.67، ص1429اند )طوسی، کرده

 ای برشمرده است که از امام رضا )ع( روايت نجاشی وی را فرد ثقه: عمرو بن سعید مدائنی

(.  287وی نقل روايت دارند )نجاشی، صکند و افرادی همچون موسی بن جعفر بغدادی از می

بدون مدح « الزيات»(. شیخ طوسی نیز با وصف 334، ص3وی فطحی مذهب است )تفرشی، ج

(. شیخ علی نمازی پس از نقل 180، ص1429دهد )طوسی، يا ذم  فقط کتابی به او نسبت می

ر ثقه جاشی دسه ديدگاه متفاوت درباره شخصیت وی ازجمله ثقه، موثق و ضعیف بودن، نظر ن

 (.41، ص6، ج1426پذيرد )نمازی شاهرودی، بودن وی را می

 بار وی را از اصحاب امام صادق )ع( برشمرده )طوسی، شیخ طوسی يك: همصدق بن صدق

(. کشی نیز درباره او ذيل 378( و بار ديگر از اصحاب امام جواد )ع( )پیشین، ص312، ص1430
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« انه فطحي و من اجلة العلماء و الفقهاء العدول»گويد: یبن عبدالحمید مسالم  ترجمه محمد بن

 (.379، ص4، ج1376تفرشی، ؛ نیز ر.ك. 835، ص1404)طوسی، 

 شده است، مورد( واقع 240وی در اسناد بسیاری از روايات ): نام عمّار بن موسی ساباطی

، 12، ج1413خويی، کند )غیراز سه مورد در همه موارد ديگر از امام صادق )ع( روايت نقل میبه

( و شیخ 290( نجاشی وی و دو برادرش را جزء ثقات معرفی کرده است )نجاشی، ص273ص

(. کشی به نقل 335، ص1429طوسی کتابی بزرگ و سودمند به وی نسبت داده است )طوسی، 

روايتی را از ابوالحسن االول )ع( در شأن وی نقل کرده که امام فرمودند: « مروك»از شخصی بنام 

(؛ اما از طرف ديگر، 708، ص2، ج1404)طوسی، « اّني استوهبُت عمار الساباطي من ربه فوهبه يل»

ان عّمارًا هذا »گويد: میاستبصار اين راوی مورد ذم و طعن قرارگرفته است. شیخ طوسی در 

(. فطحیه از 372، ص1، ج1390)طوسی، « ضعيف فاسد املذهب اليعمل علي ماخيتص بروايته

، 1، ج1363ازگشتند جز گروهی از آنان از جمله عمار و يارانش )بحرالعلوم، گفتارشان ب

آيد اين است که باوجود فساد مذهب، به (. اما آنچه از عمل فقهای امامیه و بزرگان برمی407ص

دلیلِ وثاقتش به روايات وی عمل شده است و طبق گفته شیخ طوسی، زمانی به روايات عمار 

قل، يگانه باشد. سخن بحرالعلوم در اين زمینه راهگشاست. وی پس از شود که در نتوجهی نمی

جانبه شخصیت عمار ساباطی نزد امامیه، گرچه فطحیان را فاسد العقیده معرفی بررسی همه

اد نمايد که به رواياتشان اعتماعتماد معرفی مینمايد، ولی ايشان را در نقل حديث، ثقه و قابلمی

اند، بر وثاقت ايشان تأکید گونه که فساد مذهبشان را روشن ساختهمانشود و عالمان رجال همی

 (.125، ص4، ج1363اند )بحرالعلوم، کرده

بنابراين، تنها ايرادی که بر سند روايت وارد است متفرد بودن عمار ساباطی در نقل اين  

صورت سند  پذيرند. در غیر اينروايت است و اينکه برخی از رجالیان، متفردات وی را نمی

 خواهد بود.« موثق»حديث 

 «مستضعف»واژه شناسی مفهوم -2-2

 اْلُمْسَتْضَعِفنيَ  اْلَجنَِّة ِمَناْكَثُر َأْهِل » از واژگان کلیدی حديثبررسی و تبیین واژه مستضعف که  

یر فسو ت قرآناست، نقش بسزايی در فهم روايت ايفا خواهد نمود؛ لذا در سه حوزه لغت، « النَِّساُء

 و روايت به تبیین آن پرداخته و معنای جامعی از آن ارائه خواهیم نمود.
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 در لغت مستضعف -2-2-1

آورد: ضعف در لغت خالف نیرو و قوت است خلیل بن احمد در تبیین اين واژه چنین می 

، 1، ج1412/ راغب اصفهانی، 282، ص1، ج1409)فراهیدی، «. وجدته ضعيفًا»واستضعفتُه يعنی 

کند؛ شخصی که در نگاه ديگران ضعیف ديده . فیومی برای مستضعف دو معنا ذکر می(507ص

(. ابن منظور 363، ص2تا، جاند )فیومی، بیشود و نیز کسی که ديگران وی را ضعیف ساختهمی

ه الناس يقاُل: تضّعفتُه و استضعفتُه مبعين الذي يتضّعف»نويسد: می «استضعاف»و « ضعف»نیز درباره 

شمارند به معنای کسی که مردم وی را ضعیف می«: ون عليه يف الدنيا للفقر و رثاثة احلالو يتجرب

 (.204، ص9، ج1414سازند )ابن منظور، و فقر و بدحالی را در دنیا بر وی بار می

نويسد: باره میرود. مصطفوی درايناين واژه اغلب در مقابل واژه مستکبر به کار می

فعول مقابل واژه مستکبر است و مستکبر کسی است که عامل ضعف مستضعف به صیغه اسم م»

(؛ بنابراين مستضعف شخصی است که 31، ص7، ج1368مصطفوی، «)در شخص ناتوان است

 توسط عاملی بیرونی به ضعف کشانده شده است.

 و نگاه مفسران قرآندر  مستضعف -2-2-2

کرده و افراد ذيل را جزء اشارهمجید در سیزده مورد به واژه استضعاف و مشتقات آن  قرآن

 مستضعفان برشمرده است: 

الف( گروهی از مسلمانان که در مکه مسلمان شدند و امکان هجرت نداشتند و از دست 

(. طبرسی ذيل 26/ 8و نیز انفال:  98ـ75/ 4ديدند )نساء: ها را میترين شکنجهمشرکان سخت

مستضعف را مردان، کودکان  (98/ 4نساء: )﴾... نِّساِء َو الِولداناالّ امُلسَتضَعفنيَ ِمن الرِّجاِل وَ ال﴿آيه 

واسطه دشواری و بلد نبودن راه و ها را ضعیف ساخته و بهآن کند که مشرکانو زنانی معرفی می

(. عالمه طباطبايی با گسترش 7، ص6، ج1360نداشتن تدبیر نتوانند مهاجرت کنند )طبرسی، 

نمايد که نتواند محذوری را که مبتالی بدان است معرفی می معنای مستضعف، آن را شخصی

اينکه شخصی در سرزمینی قرار گرفته که اکثريت و قدرت در آنجا به دست کفار دفع کند، مثل 

است و چون عالمی دينی نیست که معارف دين را از او بیاموزند و يا محیط کفر و ترس از 

هد به آن معارف عمل کند و از سوی ديگر، قدرت دفرسای کفار اجازه نمیهای طاقتشکنجه

بیرون آمدن از آنجا را به خاطر کوتاهی فکر، بیماری، نقص بدنی، فقر مالی يا موانع ديگر ندارد 

ذهنش منتقل به اين  کند که اصالً ( و همچنین کسی معرفی می51، ص5، ج1417)طباطبايی، 
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د و بايد آن معارف را آموخته و مورد عمل معنا که دينی هست و معارف دينی ثابتی وجود دار

شود؛ هرچند که اين شخص عنادی با حق ندارد و اگر حق به گوشش بخورد قرار داده، نمی

 (.51)همان، ص« ورزدوجه از قبول آن استکبار نمیهیچبه

ب( جمعی که توانايی هجرت و رفع ظلم را داشته ولی تحت سیطره ظالمان باقی مانده و  

 (.97اند )نساء/ دههجرت نکر

 (. 127/ 4شدند )نساء: ج( کودکان صغیری که در دوران جاهلیت از ارث محروم می

ای از قوم حضرت صالح )ع( که به پیامبر الهی ايمان آوردند و در برابر کشیدهد( مؤمنان رنج

 (.75/ 7مستکبران ايستادگی کردند )اعراف: 

 ان، ضعیف شده بودند و پس از هالکت فرعون، سراسراسرائیل که بر اثر ظلم قبطیهـ( قوم بنی

 (.4/ 28، قصص: 137/ 7قلمرو او را به تصرف خويش درآوردند )اعراف: 

و( حضرت هارون )ع( که در غیاب موسی )ع( توسط قوم خود، به ضعف کشانده شد و از 

 (.150/ 7اطاعتش سر باز زدند. )اعراف: 

 (.5/ 28د و ائمه آنجا خواهند گشت )قصص: ز( گروهی که زمین را به ارث خواهند بر

 (.33ـ31/ 24اند )سبا: ح( جمعیتی که همتای مستکبران و در عذاب با آنان شريك

 یتلفمخ یهااستضعاف به گونهنمايد: نخست آنکه با دقت در آيات فوق نکاتی چند رخ می

ر نکته ديگ د.ينمایدر جامعه بروز م یاسیو س ی، اقتصادی، اجتماعیهمچون استضعاف فکر

عف ف نمود: مستضيگونه تعرنيتوان آن را ایم ،ن واژهيا یقرآنق يبا در نظر گرفتن مصادآنکه 

ده است؛ خواه توان رفع ظلم را داشته باشد )که يگران ناتوان گردياست که بر اثر ظلم د یکس

ند مقبول ست( و خواه توان رفع ظلم را نداشته باشد )که عذرش نزد خداوینزد خدا معذور ن

و امکان  اندرسد آن دسته از مستضعفانی که توسط جامعه به انزوا کشانده شدهبه نظر می است(.

واسطه ها گرفته شده است، تطابق بیشتری با حديث مورد بحث دارند؛ زيرا زنان بهرفع ظلم از آن

ماعی تجايگاه اجتماعی و خصوصیات جسمی خاصی که دارند، کمتر توانايی تغییر شرايط اج

 نامطلوب را دارند.

 مستضعف در روايات -2-2-3 

ها کار رفته است که البته وجه مشترکی میان آناين واژه در روايات در معانی مختلفی به 

 توان يافت: می
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دانند که حجت و دلیل و برهان به وی نرسیده که مستضعف را شخصی می اول: رواياتیدسته 

المؤمنین )ع( در تعريفی سلبی، کسی که حجت بر او تمام امیراست و وسیله تشخیص ندارد. 

ُم َوَلا َيَقُع اْس»داند: شده و با قلب و گوش خود، دين را دريافت کرده، مستضعف در دين نمی

 (.189، ص1379ی، )شريف رض «َمْن َبَلَغْتُه اْلُحجَُّة َفَسِمَعْتَها ُأُذُنُه َو َوَعاَها َقْلُبه یاِلاْسِتْضَعاِف َعَل

گويد از امام باقر )ع( درباره مستضعف پرسیدم، فرمود: او کسی است که راهی به کفر می زراره

ها تواند مؤمن شود نه کافر؛ آنندارد که کافر شود و راهی به ايمان نیابد )تا مؤمن گردد(؛ نه می

 ها برداشتهها مثل کودکان است، قلم )تکلیف( از آناند و هر مرد و زنی که عقل آنهمان کودکان

(. نیز در سخنی از امام موسی کاظم )ع( آمده است: 179، ص4، ج1429شده است )کلینی، 

ضعیف کسی است که حجت و دلیل به او نرسیده است و اختالف )در دين( را نشناخته است؛ »

؛ نیز قريب به 184، ص4، ج1429)کلینی، « پس زمانی که اختالف را شناخت مستضعف نیست

 (.277، ص1، ج1371ز امام صادق )ع( ر.ك. برقی، اين مضمون ا

او  کنند که حقش به ستم ازدسته دوم: رواياتی که منظور از مستضعف را شخصی معرفی می

اند. از جمله روايتی از رسول خدا )ص( خطاب به بنی هاشم که شده و محرومش ساختهگرفته 

(. نیز در 103، ص2، ج1372ويه، دهد )ابن بابخبر استضعاف آنها را پس از رحلت خود می

روايات به کسی که حقش از لحاظ اجتماعی و معیشتی پايمال شده و محتاج ديگران شده است، 

که بر  هیچ مردی نیست»فرمايند: اند. امام صادق )ع( در حديثی به ابی بصیر میمستضعف گفته

ورد يد، مگر اينکه ممسکین مستضعفی بخشش نمايد و آن مسکین در آن ساعت برايش دعا نما

(. نیز فرد خدمتگزاری که فقط آنچه به وی گفته 144، ص1406)ابن بابويه، « اجابت واقع شود

، 1403بابويه، دهد و غیر آن چیزی نداند، مستضعف خوانده شده است )ابنشود، انجام میمی

 (.202ص

راد ارد. سیوطی افداند که توانايی کاری را نددسته سوم: رواياتی که مستضعف را کسی می

، 1404، شمارد )سیوطیسال، پیرزنان، کودکان و بردگان را جزء اين دسته از مستضعفین برمیکهن

( و مسلم با توسعه معنايی آن، هر شخصی که توانايی جسمی و دينی اندکی دارد 207، ص2ج

عفین ای از مستضهجا(. در روايات امامیه حتی افراد غیر مستعد نیز گونداند )همانرا مستضعف می

اند. در حديثی از امام صادق )ع( مستضعف شخصی معرفی شده که نتواند يك سوره شده معرفی

ای بوده که استعداد خوب فراگرفتن را ندارد )ابن گونهرا درست فراگیرد و خلقش به قرآناز 

 (.19، ص2، ج1377بابويه، 
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 با استفاده از اعراب كلماتبررسی داللت حديث  -3-2

تواند به خود گیرد، داللت نیز در روايت مزبور می« النساء»بر اساس اعراب مختلفی که واژه 

 گذارد. متغیر خواهد کرد و در معنای جمله اثر می

 بهبدل يا مفعولاحتمال نخست:  -1-3-2

به برای بدل يا مفعول «اكثر اهل اجلنة من املستضعفني النساء»در عبارت « النساء»نقش نحوی 

عل محذوف باشد که در صورت اول، مجرور و در صورت دوم، منصوب خواهد بود. در اين ف

ی از دهند که جزئصورت مفهوم عبارت، آن است که اکثر اهل بهشت را مستضعفین تشکیل می

و يا اينکه اکثر اهل بهشت را  «(نساء»ها، زنان خواهند بود )بنا بر بدل بعض از کل بودن آن

« نساء»به بودن دهند و منظور از مستضعفین، زنان خواهد بود )بنا بر مفعولمیمستضعفین تشکیل 

 محذوف(. در ارزيابی اين ديدگاه، توجه به نکات زير ضروری است: « يعنی»برای فعل 

د، هیچ دهننخست اينکه باور به اين سخن که اکثر اهل بهشت را مستضعفین تشکیل می

عده زيادی در هر عصر و زمان مشمول واژه مستضعف نخواهند پشتوانه عقلی و نقلی ندارد؛ زيرا 

، عده صراحتکريم نیز به قرآنشد؛ تا چه رسد به اينکه اکثر اهل بهشت را نیز تشکیل دهند. 

شمارد )نساء: دلیل عدم هجرت و عدم رفع ظلم، مشمول عذاب میبسیاری از مستضعفان را به 

 کسانی»فرمايد: ا نموده و وعده بخشش داده است و میای از ايشان را استثن( و فقط عده97/ 4

ها که به خويشتن ستم کرده بودند، به آنها را گرفتند درحالیکه فرشتگان )قبض ارواح(، روح آن

گفتند: شما در چه حالی بوديد؟ )و چرا با اينکه مسلمان بوديد، در صف کفار جای داشتید؟!( 

مگر »[ گفتند: ها ]= فرشتگانو مستضعف بوديم. آن فشارگفتند: ما در سرزمین خود، تحت 

ها )عذری نداشتند و( جايگاهشان دوزخ است آن« سرزمین خدا، پهناور نبود که مهاجرت کنید؟!

مگر آن دسته از مردان و زنان و »فرمايد: (؛ و در ادامه می97/ 4)نساء: « و سرانجام بدی دارند

ای دارند و نه اند(؛ نه چارهاند )و حقیقتاً مستضعفرفتهفشار قرارگ راستی تحتکودکانی که به

 (.98/ 4)نساء: « يابندراهی )برای نجات از آن محیط آلوده( می

شدت ايشان را توبیخ نموده و وعده توان پذيرفت گروهی که خداوند بهحال چگونه می 

ثريت اهل بهشت عذاب داده و فقط گروهی از آنان را با شرايطی خاص مستثنی نموده را اک

از آن دانست؟! به فرض اينکه بپذيريم اکثر اهل بهشت مستضعفان هستند، ذکر کلمه نساء پس 

گونه خواهد شد که معنی و يا اين که توضیحی اضافی خواهد بود؛ زيرا معنای حديث اينبی
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ان را ندهند که گروهی از آنان را زنان و گروهی از آبیشتر اهل بهشت را مستضعفان تشکیل می

 دهند. در اين حالت نیازی به ذکر کلمه نساء نبود.مردان تشکیل می

نکته دوم آنکه در برخی از روايات بیان شده که مؤمنان، خوف نزول به درجه و منزلگاه 

. اين مطلب نشانگر آن است که درجه مستضعفان حتی از مؤمنان گناهکار 1مستضعفان را دارند

 متصور است که بیشتر اهل بهشت را اين دسته تشکیل دهند؟! تر است؛ پس چگونهنیز پايین

نکته سوم آنکه اين مطلب که اکثر بهشتیان را زنان مستضعفین تشکیل دهد، مخالف با روايات 

بسیاری است که در کتب روايی معتبر شیعه و سنی وارد شده است. جز آنچه در ابتدای مقاله 

 کنیم: می بدان اشاره رفت، به دو مورد ديگر اشاره

ابوبصیر گويد: از امام صادق )ع( شنیدم که رسول خدا )ص( زنان را مخاطب قرار »الف( 

خرمايی باشد؛ زيرا بیشتر شما داده و فرمود: ای گروه زنان، صدقه دهید گرچه از زيور خود يا نیم

فت: د. زنی گانگاريهیزم دوزخید. شما بسیار لعن و نفرين بر زبان داريد و معاشرت را ناديده می

ای رسول خدا، آيا ما مادران و شیردهنده کودکان نیستیم؟ آيا دختران همراه و خواهران مهربان 

از ما نیستند؟ آنگاه فرمود: شما باردار، زاينده، شیردهنده و مهربانید؛ اگر رفتار بدتان با شوهران 

 (.514ص، 5، ج1429)کلینی، « افتادنبود، هیچ نمازگزاری از شما به آتش نمی

ب( زنی نزد پیامبر )ص( آمد تا از ايشان سؤال کند و همراه او دو کودك بود. پیامبر به وی 

سه خرما داد. زن هم به هر يك، خرمايی داد. آنگاه يکی از دو کودك گريه کرد. مادر خرمای 

مادرانی که کودکان را حمل »سوم را دونیمه کرد و به هر يك داد. آنگاه رسول خدا فرمود: 

د ها وارکنند، نمازگزاران آنورزند، اگر نبود آنچه با شوهران رفتار میکنند و به آنان مهر میمی

دست، در مصادر اهل (. احاديثی از اين 252، ص5تا، ج)احمد بن حنبل، بی« شدندبهشت می

، 4/ مسلم نیشابوری، ج303، ص11تا، جخورد )ر.ك. صنعانی، بیسنت بسیار به چشم می

 (.174ص

 : موصوف و صفتاحتمال دوم -2-3-2

« لنساءا»و « المستضعف»اشتباه کلمه اند، به ای که از حديث مزبور ارائه دادهبرخی در ترجمه

اند که از حديث اند و عباراتی را به ترجمه افزودهصورت موصوف و صفت ترجمه کردهرا به

                                                           

ايوب بن حر مي گويد: در حايل که ما نزد امام صادق )ع( بودمي، مردي به امام )ع( گفت: »رواييت آمده است:  . در1

ترسيم که به خاطر گناهامنان به درجه مستضعفني تزنل پيدا کنيم. امام )ع( فرمودند: نه! به خدا قسم، فدايت گردم ما مي

 (.183، ص4، ج1429ين، )کلي« کندخداوند هرگز چنني کاري را با مشا مني
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اند؛ فت بهشت از زنان مستضعبیشتر جمعی»شود. ترجمه ايشان بدين صورت است: برداشت نمی

جهت، بر ايشان خداوند عزوجل بر نارسايی انديشه و کوتاهی فکری آنان آگاه است و از اين 

از لحاظ جنس « النساء»و « المستضعفین»(؛ اما دو کلمه 134، ص5)غفاری، ج« رحم نموده است

عالوه کلمه گردد. بهگونه که در شرايط موصوف و صفت لحاظ میبا يکديگر تطابق ندارند، آن

ذکر شده است و برای تشکیل موصوف و صفت در عبارت مطابق « النساء»قبل از « المستضعف»

الزم بود. اشکال ديگر اين ترجمه، آن است که « النساء المستضعفات»ترجمه مذکور، عبارت 

داشت رعنوان مستفاد از اصل حديث نیست و بهیچبه« نارسايی انديشه و کوتاهی فکر»عبارت 

 شخصی مترجم است.

 : مبتدا و خبراحتمال سوم -3-3-2

باشد. « اکثر»خبر برای مبتدای « اكثر اهل اجلنة ِمن املستضعفني النساء»در عبارت « النساء»کلمه 

ی بر رسد و ايرادترين ترکیب به نظر میاين ترکیب از هر لحاظ چه لفظی و چه معنايی، درست

« النساء»در شرح اين حديث به اين نکته توجه نموده و کلمه  آن مترتب نیست. مجلسی اول نیز

اكثر »د: گويکند و میرا خبر برای اکثر گرفته، و سپس در ادامه، به ضعف عقلی ايشان اشاره می

(. 516، ص8، ج1406)مجلسی،  «ضعفاء العقول الذين يدخلون اجلنة فالينايف َان يدخل اكثرهن النار

گونه که از بررسی آيات و روايات در زيرا همان ؛تأمل استی قابلالبته قسمت دوم سخن مجلس

ز شود که فقط يك دسته اهای مختلفی اطالق میآيد، مستضعف بر گروهاين زمینه بدست می

العقل هستند و حديث مورد بحث، گويا اشاره به مصاديق ديگری از ايشان، افراد ضعیف

خاص، توان رفع ظلم و ترك محیط انباشته از ظلم  مستضعفان دارد که به دلیل شرايط اجتماعی

 کند. او توسط فرعوناز وی تجلیل می قرآنرا ندارند. از مصاديق بارز اين افراد، آسیه است که 

(. 11/ 66به ضعف کشیده شده و از خداوند، طلب رهايی از ظلم شوهرش را داشت )تحريم: 

العقل را به جهانیان معرفی نمايد )ر.ك. یفای ضعتوان پذيرفت که خداوند اسوهحال چگونه می

 (.11/ 66تحريم: 

از اين نشان داده شد در احاديث بسیاری چه در منابع اهل سنت و چه در منابع چنانکه پیش 

اند. ولی آنچه از فرهنگ شدهشیعه اکثر اهل جهنم و يا برعکس اکثر اهل بهشت، زنان معرفی

ه معیار ثواب و عقاب است تقواست و مذکر و مؤنث شود اين است که آنچبرداشت می قرآن

هايی از نظر جسم و روح شك، زن و مرد تفاوت(. بی97/ 16)نحل: بودن در آن دخیل نیست 

اند و هر کاری از کسی ساخته است های اجتماعی متفاوتدارند و به همین دلیل در احراز پست
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ها و يا تفاوت مقامشان در پیشگاه ی آنها دلیلی بر تفاوت شخصیت انسانيك از اينولی هیچ

ها خدا نیست و از اين نظر هر دو کاماًل برابرند. معیاری که بر شخصیت و مقام معنوی آن

کند، يك معیار بیش نیست و آن ايمان، عمل صالح و تقواست که امکان دسترسی حکومت می

 (.391، ص11، ج1374هر دو به آن يکسان است )مکارم شیرازی، 

توان دريافت که ضعف موجود در حديث توجه به جايگاه الهی يکسان مرد و زن، می با 

زنان  منّتی برواسطه آن شريف، ضعف ذاتی، فکری يا فطری در زنان نیست تا مثالً خداوند به

بگذارد و بهشت را به ايشان ارزانی دارد؛ بلکه ضعفی اجتماعی و محیطی است که از سوی 

یات واسطه خصوصشدگان بهشده است و اين ضعیف شمردهن تحمیل قشری مستکبر بر ايشا

جسمی و يا جايگاه اجتماعی ويژه، توان دفع آن را ندارند و در نتیجه در طول تاريخ، بیشترين 

اند و خداوند نیز به آنان، وعده بخشش و آمرزش داده ديدگان و مستضعفان را تشکیل دادهرنج

تواند فضای حاکم بر اجتماع زنان در زمان امام صادق )ع(، می است. درك اين معنا با توجه به

 گیرند که امکان خالصی ازبیانگر اين معنا باشد که چون اين گروه از زنان در موقعیتی قرار می

 حلی جز تحمل ندارند، مورد رحمت الهی واقع خواهند شد.ظلم را ندارند و راه

 گیرینتیجه

 بندی و ارائه کرد: توان جمعصورت زير مینتايج بحث را به

رود؛ ( حديث مذکور به دلیل حضور عمار ساباطی در سلسله سند، روايتی موثق به شمار می1

بدان دلیل که فردی فطحی مذهب بوده است. البته در بسیاری از موارد، جامعان روايی امامیّه به 

 اند.مرويّات او اعتماد کرده

ست که دلیل و برهانی از دين و آيین صحیح به او کسی ا« مستضعف»( منظور از واژه 2

نرسیده است. حتی کسی که چنین دلیل و برهانی بدو رسیده ولی فضای اجتماعی حاکم، اجازه 

 ترك محیط و هجرت به مکانی ديگر را فراهم نکرده، مستضعف تلقی شده است.

گر اين است که ها، مفهوم حديث بیانها و ترکیب نحوی آن( با توجه به معنای واژه3

مستضعفین، نه به خاطر ضعف و نقصی که در خلقت دارند و يا ناتوان از کسب و دريافت 

شوند و توان دفع آن را ندارند، نزد خداوند اند، بلکه به دلیل اينکه مورد ظلم واقع میهای کمالراه

 معذورند و مورد رحمت واقع خواهند شد. 

عبارت ه دهند. ببهشتیانِ مستضعف را زنان تشکیل می( روايت حاکی از آن است که بیشتر 4

 شوند، زنان هستند.ديگر، بخش عمده مستضعفانی که وارد بهشت می
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