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مهناز عباسی

1

چکیده
فرودست شمردن زنان ،نادید ،گرفتن توانایىهای آنان و ناکارآمد دانستن مدیریت زنهان،
یکى از ،ریانات ابل مشاهد ،در تاریخ ،وامع ،از ،مله ،وامع مسلمان اسهت .مطالعهه
مههوردی ایههن پههژوهش روایههت «لههن یفلههح ههو اسههندوا امههرهم الههى امههرا »،اسههت .بررسههى آرای
موافقان و مخالفان روایهت ،عوامهل و زمینههههای فرهنگهى ،سیاسهى و ا،تمهاعى صهدور و
پذیرش چنین روایاتى ،مسأله پژوهش حاضر است.
طى این ،ستار ،بها روش پهژوهش تحلیهل انتقهادی ،تفکهرات محهدود کننهد،ای بازنمهایى
مههىگ ههردد کههه بههه تههدری  ،بهها بازگشههت بههه سههنن ،هههاهلى ،زنهههان را نهههه تنهههها از م ههدیریت و
تصمیمگیریههای کهالن سیاسهى و ا،تمهاعى ،کهه از سهواد آمهوزی ،رفهتن بهه بهازار و حتهى
حمور در مسا،د نی نهى کرد ،و تا حصر خانگى زنهان پهیش مهىرود .فهارغ از بحه ههای
مربوط به تاریخگذار ی این حدی

و با فرض صحت ،روایت از رن دو تها هشهتم هجهری

مورد بول اّلب ،ریانهای فکهری ،امعهه اههل سهنت بهود ،و بهه دلیهل ک هرت نقهل ،وارد
متون حدیثى شهیعى ،ماننهد الخالف و بحاار االناوار نیه گردیهد ،اسهت .بها و،هود ورود بهه
منابع شیعى این تفکر در میان شیعیان طرفداران کمتری دارد .با مطالعه شرای تهاریخى
دههههههای اولیهه متو،ههه مهىشههویم کههه عوامهل وزمینهههههایى ماننههد فتوحهات ،سههرگر شههدن
صحابه و تابعین به ،نگ ،اعمال سلیقههای فردی خلفا باع

برگشهت بهه سهنتههای

،اهلى بیلهای و نادید ،گرفتن زنان مىشوند، .ریان نواندیش دینى ،با نگا ،منتقدانهه،
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و منطقهای ،نتیجه حاصل از آن ،دور افکندن چنین روایاتى است.
کلیدواژهها :مدیریت ،زن ،روایت لن یفلح ،تطور.

مقدمه

پ

سیر تاریخى اندیشه مسلمانان انعکا دهند ،تفکری است که طى آن ،برخى ازمسهلمانان

از رحلت پیهامبر ،۹بها تکیهه بهر تاو یهلهها و برداشهتههای خهود از متهون روایهات ،زنهان را در

،ایگا ،پایینتر دید ،،گرو ،روایاتى که با تفاوت اند در متن ،عد ،واز مدیریت زنان را بیهان

مىکنند ،از ،مله این روایت است:

لن یفلح قوم قائدهم امر ة.

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

معتقد است متن این گونه روایات چه ،على دانسته شود و چه برخاسته از فهم تهار یخى

1

بهه منظههور دسههتیههابى بههه تحلیههل و فهههم حقیقهت متههون اسههالمى و روایههات ،بسههند ،کههردن بههه
الفههاظ ذکههر شههد ،در مههتن روایههت و در نظههر گههرفتن سلسههله سههند مفیههد فایههد ،نیسههت .بهها تعمقههى
ابتدایى در این متون به سادگى مىتوان دریافت که برداشتههای افهراد از مهتن روایهات هنگها

گفتگههو بهها پیههامبر ۹و ا مههه ،:سههطح فهههم آنههها و حتههى شههرای معیشههتى ،سههاختار ّالههب
ارزشى ،فرهنگ رای  ،نو تفکر نظا سیاسهى حها کم ،همهه و همهه در چگهونگى ادرا از متهون
دینى ا رگذار است و برای فهم روایات باید تمامى آن موارد را در نظر داشت.

عد،ای فراتر رفته و معتقدند که شایدچنین گفتمانى(نادید ،گرفتن زنان) با گفتمان حها کم

بههر حجههاز عصههر پیههامبر ۹سههازگاری داشههته ،بههه و یهها ،کههه شههواهدی در روایههات دیگههر نی ه دارد.
اصههالحات پیههامبر ۹نی ه در حههد رفیههت تههاریخى ههومش بههود ،و بهها و،ههود تههالش بسههیار ا یههاد

حمهرت ،برخههى مشههکالت ا،تمهاعى و فرهنگههى تهها بعهد از دوران رسههالت حمههرت نیه پهها بر،هها
ماند؛ مانند برد،داری یا نگا ،فرودستانه به زنان.
عد،ای نی تصور دست دومى دربار ،زنان را محصول تنشهای مختل

مذهبى و سیاسهى

،امعه اسالمى مىدانند .از پیامدهای فتوحات ورود اندیشهها و ،ر یانههای فکهری ،دیهد بهه
فمای فکری ،امعه نوپای اسالمى بود .این ،ریانات در دو رن اول هجری بر ذهن راو یهان نیه
تأ یر مستقیم داشت .شناخت شهرای تهاریخى و ا،تمهاعى آن دوران در فههم متهون روایهات آن
 .1المصنف فی االحاداث ،ج ،۸ص.۷۱۱
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دور ،کمک شایان تو،هى خواهد کرد .بدون شک ،علم تاریخ بهرای بهازخوانى روایهتهها کهه در
وا ع گفتگوی دو شخص در زمان گذشته است ،راهنمای مؤ ری است.
پیشینه

در بههار ،ایههن روایههت ،عههالو ،بههر و،ههود کتههب روایههى و شههرو فههراوان ،مطالعههاتى صههورت گرفتههه

اسههت .محههور بح ه

در مقالههه وا یههن «تههاریخگههذاری حههدی

لههن یفلههح ههو ولههوا امههرهم ام هرأة» از

معصه ههومه ر یعه ههان و رحمه ههانسه ههتایش و «بررسه ههى روایه ههى مه ههدیریت زنه ههان» از عله ههى آ ه هها پیه ههروز،

تاریخگذاری این روایت و بررسى فقهى و روایى مدیریت زنان بود ،است .مقاله دیگر از محمهد
رحههیم اسههفیدانى اسههت کههه در آن بههه بررسههى موانههع دسههتیههابى زنههان بههه پسههتهههای مههدیریتى

مههىپههردازد؛ ولههى در مقالههه پههیشرو در صههدد بررسههى آرای موافقههان و مخالفههان روایههت ،عوامههل و

زمینههای فرهنگى ،سیاسى و ا،تماعى صدور و پذیرش چنین روایاتى هستیم.
طرح مسأله

در برخى متون روایى با استناد به گرو ،روایات «لن یفلح» ،مدیریت زنان را عامل شکست و

ناکارآمدی معرفى مىکنند .در این دسته روایات ،با برشهمردن صهفتههای خهاص بهرای زنهان،

شایسههتگى زنههان بههرای سرپرسههتى و مههدیریت امههور ،امعههه ا یههر سههؤال مههىرود .در ایههن پههژوهش

درموضو مدیریت زنان ،با استناد به روایتى از پیامبر ۹مورد بررسى رار گرفته است.

1

در حدیثى از حسن بصری ،از «ابوبکر »،نقل شد ،است که مىگوید:

من سخنی از پیامبر ۹شنیده بودم که در ایام جنگ جمل برای من بسییار مفیید بیود؛
چرا که نزدیک بود به لشکر جمل بپیوندم و همراه آنها بجنگم و آن سخن ،این بود کیه
وقتی این خبر به پیامبر ۹رسید کیه گروهیی از ایرانییان دختیر کسیرا را بیه پادشیاهی
برگزیدهاند ،فرمود :هر قوم و ملتی کیه زنیی را زمامیدار خیود کنید ،روی رسیتگاری را
نخواهد دید .همین امر ،سبب شد تا لشکر جمل را  -کیه عایشیه بیر آنهیا حکومیت

میکرد  -رها کنم.

طرق روایى که این حدی

را نقل مىکند ،در نمودار ذیل نمایش داد ،مىشود:

 .1لقد نفعنى اهلل بکلمه سمعتها من رسول اهلل ۹ایا ،مل ،بعد ما کدت ان الح باصحاب الجمل ،فا اتل معههم ،هال:
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لمهها بلههغ رسههول اهلل ۹ان اهههل الفههار ههد ملکههوا علههیهم بنههت کسههری ههال« :لههن یفلههح ههو ولههوا امههرهم امههرا( »،صااحلح
البخار  ،ج ،۸ص۹۷؛ مستخرک الوسائآ ،ج ،۳ص.)۱۱۹
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این روایت ،با تغییرات اندکى در متن حدی  ،از دو طری در ،امعه روایى اهل سنت نقل
ن
مىشود .طری اول از ابوبکر ،است که اسناد آن را از نه منبع معتبر روایى نقل مىکنند و طری
دو از ،ابر بن سمر ،اسهت کهه از معجام االوساط حهافظ طبرانهى نقهل مهىکننهد .ایهن روایهت را

ترمذی از ابىبکر ،نقل کرد ،و سند آن را صحیح دانسته است 1.از ،ابر بن سمر ،هم نقل شد،
که پیامبر فرمودند:

لن یفلح و یملک رأیهم ا
امرأ 2.،برای رعایت اختصار در این پژوهش از روایت با عنوان لن

یفلح نا مىبریم.
کش

فارغ از همه بح های دامنهدار که دربار ،چرایى صدور این روایت ،متن و سهند د یه آن،
انگی  ،اصلى راوی آن ،تاریخ پیشنهادی صدور روایت و «تاریخگهذاری» آن و،هود دارد،

 .1سنن الت مذ  ،باب .۶۴

 .2مجمع الزوائخ و منبع الفوائخ ،ج ،۵ص.۲۱۲
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،امعههه علمههى مسههلمانان در برابههر مفهههو ایههن روایههت بههه دو گههرو ،موافقههان و مخالفههان تقسههیم

مىشوند .با تأمل در الفاظ و سند این روایت و روایات مشابه مىتوان بهه در پهیشزمینههههای

فرهنگى ،تاریخى و ا،تماعى که باع

صدور یا رواج چنین روایاتى گردید ،،نایل شد.

سؤال پژوهش

 .۱آیا برداشتهای اندیشمندان مسلمان طهى هرنههای گذشهته در بهار ،مفههو ایهن حهدی

یکسان بود ،است

 .۲زمینه ههههه هها و بسه ههترهای فرهنگه ههى ،سیاسه ههى ،ا،تمه ههاعى نقه ههل و په ههذیرش ایه ههن روایه ههت

کدا هاست

در دهههای پایانى رن اول هجری ،روایات ایادی نقل و تکرار مىشد که در همه آنها یهک

عنص ههر مش ههتر و ،ههود داش ههت و آن تنه ه ل ،ایگ هها ،و مو عی ههت زن ههان ب ههود .ب ههاور ب ههه ر،ح ههان،
گوشهنشینى و انزوای زنان به تدری به فرهنگ پ زدن زنان ّمبدل شد.

در مقدمههه بایههد گفههت کههه موضههو مههدیریت زنههان بههین اندیشههمندان و فقههها بهها اخههتالف نظههر

،دی رو به رو بود ،است.

ا
 -گروهههى بهها مههدیریت زنههان و اساسهها حمههور ا،تمههاعى زنههان مخههال

بههود ،و بهها اتکهها بههه

سنتهای رفتاری گذشتگان ،وی را محدود به خانهداری و تربیت فرزند مىدانستند؛
 -گروهى نی مدیریت زنان را ،ای یا مبا مىدانند؛

 گروههههى نیه ه بههها مهههدیریت زنهههان تنهههها در سهههطح زمامهههداری و حکومهههت مخهههالن
مدیریتهای خرد را برای آنان مجاز مىدانند.
در این طی

بهههود ،و

وسیعریال آرا و اندیشههای مرتب با مدیریت زنان به دو دسته کلى تقسیم مىشود:

 .۱افرادی که این روایت و روایات مشابه را نقل یا تلقى به بول کرد،اند ( بول روایت)؛

 .۲افرادی که این روایت و روایات مشابه را ّیر صحیح یا ،على دانستهاند (عد بول روایت).
 .1قبول روایت

مهىتههوان گفههت کههه از هرن دو تهها هشههتم هجههری روایهات لههن یفلههح مههورد بهول همههه گههرو،ههها و

،ریانهای فکری ،امعه اسالمى بهود ،اسهت .مهتن روایهت نیه در ایهن میهان ،دسهتخوش تغییهر
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عمههد،ای ،چ هه در مفهههو و چههه در الفههاظ نگردیههد ،اسههت؛ ولههى طههى ایههن سههالیان دراز اندیشههه
تقویت کنند ،این دست مفاهیم علیه زنان تشدید و ت بیت گردید .این گرو ،با استناد به آیات

آیه وامیت مرد بر زن»1:مردان سرپرست زناناند ،به سبب برتهریههایى کهه خهدا بهه برخهى از

آنان در برابر برخى دیگر داد ،است».

آیه شهادت« :یک تن مرد و دو زن ،هر که را طرفین راضى شوند ،گوا ،گیرند کهه ا گهر یهک نفهر

آنه هها فرام ههوش کن ههد ،دیگ ههری را در خ ههاطر باش ههد»(درای ههن آی ههه ب ههه فرام ههوش ک ههاری زن ههان اش ههار،

مىشود).

2

آیه حلیه« :آیا کسى را فرزند خدا مىخوانند کهه در ار و ا یهور پهرورش یافتهه و هنگها مجادلهه

بیانش ّیر روشن است ».

3

«مکر و حیله شما زنان بسیار بزرگ و حیرت انگی است».

4

« اموالى که خدا زندگانى شما را در این مقرر داشته به تصرف سفیهان ندهید».
«در خانههای خود بمانید».

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

وروایاتى که در ذیل مىآید ،باور خود را استحکا بخشیدند:

5

6

«و مردان بر آنان برتری دارند».

7

و روایههاتى ماننههد «منههع از مشههورت بهها زنههان»« ،روایههات نقصههان عقههل زنههان»« ،شههر و عقههرب
8

دانستن زنان» 10و «نهى از اطاعت و تدبیر زنان».

9

11

گزارشی از راویان و شارحان موافق روایت لن یفلح

اگر بر مبنای مطالعات حهدی شناسهى ،دیهد ،صهرف و،هود ایهن روایهت در کتهب رسهمى و
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ٱلسف َ َإِ أ ْ َوالک َ ٱل َتی َج َع َ ٱ کلل َه لک ْ َه َ إ ً إ) (سور ،نساء ،آیه .)۵
 .5ولا تؤتوا
َ

َ

َ ( .6و ه ْ َن ف َ َب َي َوتک کَْ) (سور ،اح اب ،آیه .)۳۳
َ
ن
َ ( .7و َلا ک َ َج َشِ َعل ْ َ کَْ َد َ َجة) (سور ،بقر ،،آیه .)۲۲۸
 .8ایا و مشاور ،النساءفان رایهن الى االفن و ع مهن الى الوهن(...و شهاوروهن و خهالفوهن) (االصول مان الکاافی ،ج،۱۵
ص۳۳۸؛ مستخرک الوسائآ ،ص.)۱۸۲
 .9معاشر النا  ،ان النساء نوا ص االیمهان ،نهوا ص الحظهوظ ،نهوا ص العقهول (نهاج البالیاه ،خطبهه۸۰؛ سانن الت ماذ ،
ص۱۲۲؛ صحلح البخار  ،ج ،۱ص.)۷۸

 .10المرا ،عقرب حلو ،اللسعه(ی رالحکم و درر الکةم ،ص۱۰۳؛ ش ح نهج البالیه ،ج ،۱۹ص.)۶۹
َّ
َّ
َ
َ
َ
ذروهن نیهدبرن َ
َ .11م َ
امهر العیهال ....فانها و،هدناهن ال
النساء على کل حال و التا منوهن على مال و ال ت
عاشر النا ال تطیعوا
َ
َ ّ
َ
ن َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ور َ لهن عند حا،تهن ...یتهافتن بالبهتان و یتمادن فى الطغیان و یتصدین للشیطان فهداروهن علهى کهل حهال (عةاآ
الش ااع ،ج ،۲ص.)۵۱۳
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مسندها دلیل بر صحت ایهن روایهت لمهداد شهود ،بایهد ابتهدا اسهامى شهارحان و محهد انى کهه

ایهن روایهت را از اولههین سهالههها تلقهى بههه بهول کههرد،انهد ،بههه ترتیهب تههاریخى ذکهر گههردد .آنگها ،بههه

چگ ههونگى تط ههور تلق ههى روای ههت در من ههابع اه ههل تس ههنن و ش ههیعى پرداخت ههه ش ههود .ای ههن روای ههت در

کتابهای فقهى و شر حدی

به رار ایر مشاهد ،مىشود:

مسنخ الطلالسی( ۲۰۴ق) ،ص.۱۱۸

مسنخ احمخ بن حنبآ( ۲۴۱ق) ج ،۵ص.۵۰ ،۴۷ ،۴۲ ،۳۸
صحلح البخار ( ۲۵۶ق) ج ،۵ص ،۱۳۶ج ،۸ص.۹۷
سنن الت مذ ( ۲۷۹ق) ،ج ،۳ص ،۳۶۰ج ،۴ص.۵۲۷

سنن النسا ى( ۳۰۳ق) ،ج ،۸ص.۲۲۷

(نسا ى) ،ج ،۳ص.۵۹۳۷ ،۴۶۵

سنن الکب
معجم االوسط ( ۳۶۰ق) ،ص.۱۲۳
المستخرک ( ۴۰۵ق) ،ج ،۳ص۱۱۹؛ ج ،۴ص.۲۹۱
سنن البلهقی ،ج ،۳ص.۹۰
سنن الکب بیهقى( ۴۵۸ق) ،ج ،۱۰ص.۱۱۸
معالم التنزاآ ( ۵۱۶ق) ،ج ،۳ص.۴۰۸

البخااه و النهااه ( ۷۷۴ق) ،ج ،۲ص۲۶و ج ،۴ص.۱۳۵

ناگفته نماند ،این حدی در سه مورد از کتابهای صهحا سهته ،سنن ابیداود ،سنن ابان
ماجه ( ۲۷۳ق) و صحلح مسةم نیامد ،است؛ گرچهه در صحلح مساةم روایهات دیگهر بها مفههو
نکههوهش زنههان آمههد ،اسههت 1.بههر ایههن اسهها

از طیالسههى( ۲۰۴ق)  -کههه اولههین فههردی اسههت کههه

روایت را اواخهر هرن دو بهت کهرد - ،تها ابهن ک یهر ( ۷۷۴ق) در هرن هشهتم هجهری ،شهارحان و

محههد ان مههتن روایههت را بهها تغییههرات انههد آورد،انههد .ایههن روایههت و روایههات مشههابه از ههرن ۸-۲

هجری مورد بول بود،اند .البتهه از هرن دو تها چههار تنهها در ،ایگها ،تهاریخى و تفسهیری مهورد
استفاد ،هرار مهىگرفتنهد و بهه تهدری  ،از ابتهدای هرن چههار ایهن روایهت در ،ایگها ،فقههى مهورد
ا
بهول و اسههتناد ههرار گرفهت .اسههتفاد ،از ایههن روایهت در کتههب معتبههر فقههى شههیعه و سههنى تقریبهها

هم مان از « رن چهار هجری» آّاز شد؛ 2بدین گونه ،اولین فردی که روایت را در مفهو «نههى
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« .1بررسى روایى مدیریت زنان» ،ص .۵۶-۳۳
« .2تاریخگذاری حدی

لن یفلح و  ،»...ص۲۰و.۳۱

بود که روایت را در باب «النهى عن استعمال النساء فى الحکم» به کار گرفت.

1

مجمو این روایات ،بهاور اههل تسهنن در بهار ،عهد شایسهتگى زنهان بهرای زمامهداری را شهکل

مىدههد .مهتن ایهن روایهت دردهههههای بعهد بهه علهت نقهل مسهتمر وارد متهون حهدیثى شهیعه نیه
گردیههد و ب هه تههدری ایههن بههاور در برخههى کتههب فقهههى شههیعه 2نی ه رد نمایانههد؛ 3گ هر چههه طی ه

مخالفههت بهها مههدیریتهههای زنههان از عههد ،ههواز زمامههداری و حکومههت تهها مههدیریتهههای سههطو

پایین و نی ناکارآمدی زنان در این عرصهه را در بهر مهىگیهرد .برخهى از راو یهان اههل سهنت (ماننهد
ابههن ابههى شههیبه) بههرای گریهه از انتقههادات تنههد بههه ،نههاب عایشههه ،ایههن روایههت را فقهه در بههار،

پوراندخت ،دختر کسری پادشا ،ایران مىدانند.
امها سههیر ار،ها بههه حهدی

4

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

از بهه کهارگیری زنهان در مشهاّل حکهومتى یها مهاوت» مهورد اسهتناد هرار داد ،نسهایى( ۳۰۳ق)

لههن یفلهح در ،امعههه روایهى و فتههوایى شهیعى مقههداری متفهاوت بهها

آنچه در میان اهل سنت روی داد ،،پیش رفته است .بر حسب تقد زمانى ،مهمتهرین کتهب و

محد ین شیعى که روایت لن یفلح را درآ ار خود آورد،اند ،عبارتاند از:
 محمدبن نعمان مغربى( ۳۶۳-۲۹۰ق) -شیخ مفید ( ۴۱۳ق)،

 -شیخ طوسى (۴۶۰-۳۸۵ق)،

 طب الدین راوندی (۵۷۳ق)، ابنبطری ( ۶۰۰ق)، ابن ابىالحدید ( ۶۵۶ق). سید بن طاوو -على بن یون

( ۶۶۴ق)،

نباطى بیاضى ( ۸۷۷ق)،

 ابن شعبه حرانى (متوفای بل از رن۱۰ق)، محمد با ر مجلسى (۱۱۱۰-۱۰۳۷ق).با مروری بر نقل این حدی

در کتب شیعى مشخص مىشود که این روایهت بهه دو صهورت

مرسل یا با سلسله اسهناد منتههى بهه ابهوبکر ،نقهل شهد ،اسهت .نقهل مسهتند متقهدمى کهه بها ایهن
 .1سنن النسائی ،ج ،۶ص.۲۱۳

 .2مانند الخالف ،ج ،۶ص.۲۱۳
« .3تاریخگذاری حدی

لن یفلح و  ،»...ص.۴۰-۲۰

 .4تاراخ الطب  ،ج ،۲ص۷۸۴؛ المصنف ،ص.۷۱۱
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موضو در ،امعه روایى شیعى مىتوان یافت ،عبارت است از:

َ
َ
َ َ
ر یک بن عبداهللِ ،بإسانالهَ ،عان أی َبکاره ،قاامف ملاا ق َاد َمت عائشاه أ َقلت ا اروَ َم َعهاا،
َ
ً
 ۹ح
ً
یق،م إنهف« َلن حی ِفلح ٌ
قوم َ َع حلوا أ َ
مر حهم ِإیل ِإمر ة».
فذکرت حدیما َ َِس حع حته ِمن شس،م اهلل
ِ

نویسند ،در این بخش از کتاب مشغول ذکر طعنهای مختلفى است که در وا عه ،مل به

عایشه زد ،شد ،است و نمونهای از این طعنها را با سلسهله سهند آن نه د اههل سهنت ذکهر کهرد،
است .پ

وی را نمىتوان ،زو معتقدان به صحت این روایت برشمرد ،بلکه کال وی حهاوی

این مطلب است که طعن به عایشه و انذار مرد از پیروی ا یهاد،خهواهىههای او از زمهان پیهامبر

هم نقل شد ،بود ،و در کتب فریقین آمد ،است.
ابن طهاوو

1

مشهابه ایهن رو یهه را بهه کهار بسهته ،وی بهه صهراحت اعهال مهىکنهد کهه بهه دلیهل
2

اتها شیعیان به ّلو و کفر ،به منابع اهل سنت استدالل مىکند و با کال خودشهان حجهت را
بر آنان تما مىکنهد .ایشهان کمتهر از نصه

کتابشهان را بهه اختالفهات خلفها و کسهانى همچهون

عایشههه یهها اهههلبیههت :اختصههاص داد ،اسههت و شههواهد ایههن مخالفههتهههای آنههان را از ههرآن و
ا
س ههنت نب ههوی ذک ههر نم ههود ،اس ههت .مشخص هها نق ههل ای ههن روای ههت در فص ههلى ب هها عن ههوان «ف ههى ع ههد
مس ههاعدتهم لفاطم ههه مس ههاعدتهم لعایش ههه» طعن ههى اس ههت ب ههر اه ههل س ههنت ک ههه چ ههرا ب هها همس ههر

پیامبر۹در ایجاد فتنه همراهى کرد ،،ولى دختر ایشان فاطمه ۳را تنها گذاشهتید! آن ههم در
وضعیتى که اههل سهنت در منهابع خهود روایهت طعهن عایشهه را دارنهد ،ولهى چیه ی دال بهر طعهن

فاطمه ۳در منابعشان و،ود ندارد.

از شههیخ مفیههد نی ه چنههین رویکههردی دیههد ،مههىشههود .وی در ا ههر گرانقههدرش ب ها موضههو امهها

على ۷و ،ریان وا عه ،مل ،ضمن شر اعتقادات مذاهب اسالمى در خصوص ایهن فتنهه،
سبب آن را نی بازگو کرد ،است .شیخ مفید روایت لن یفلح را با ید « نر َ
وی» نقل مىکند و آن را
منتسب به حمرت نمىداند؛ چرا که چنین یهدی در علهم حهدی

بهه معنهای عهد اطمینهان

راوی از صهحت روایههت اسههت .بهه عههالو ،،شههیخ بهه ،هههت خههروج از اتهها تعصههب ،اسههتنادات
َ
3
خود را مستند به اسناد اهل سنت کرد ،است.
ایهن روایهت یههک بهار بهه صهورت مسههتقل و چنهدین بههار بهه صههورت نقهل از منههابعى کهه در ایههن

 .1ش ح االخبار فی فضائآ ائمه االطهار ،ج۱ص .۳۹۶
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 .2الط ائف ،ج ،۱ص.۲۸۶
 .3الجمآ ،ص.۲۹۷

،نهگ ،مههل بیهان کههرد ،اسهت و آن را مر بههوط بهه عایشههه مهىدانههد؛ نهه ایههنکهه در بههابى مر بهوط بههه

مسا ل زنان آورد ،باشد 1.این موضو نشانگر و،ه داللت حدی

از سوی مجلسى است .وی

نی موضو روایت را پیشگویى پیامبر۹از آیند ،عایشه مىداند .همچنین در طریقهه نقهل ایهن

روایت ،مجلسى کال را به پیهامبر۹منتسهب نکهرد ،،بلکهه مهىگو یهد کهه در صاحلح البخاار
چنههین مطلبههى نقههل شههد ،اسههت .گههویى ،مجلسههى بهها آوردن ایههن روایههت در فصههل مههذکور بحااار
االنوار صد داشته بگوید آنچه به عنوان طعن به عایشه به سبب را ،انداختن ،نگ ،مهل در
بین شیعیان رای است ،تنها دیدگا ،شیعه نیست و در معتبرترین کتاب اههل سهنت ههم نقهل

شد ،است.

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

مقالههه بههه آن اشههار ،شههد ،،در بحااار االنااوار آمههد ،اسههت .نویسههند ،ایههن روایههت را در بههاب احههوال

ابن بطری با ههدف گهردآوری روایهات فمهایل پیهامبر و ا مهه ،ضهمن نقهل روایهت از صاحلح

البخار آن را به عنوان طعنهى بهر عایشهه نقهل کهرد ،اسهت! بیهانى ،الهبتهر از موا،ههه بها چنهین
روایاتى را ذهبى آورد ،است:

آنها را باید پنهان سازیم و حتی باید نابود کنیم تا آنکه دلها دربیاره اصیحاب صیاف
شود و همگان ایشان را دوست بدارند و از آنان خشنود و راضی باشند.

2

وضو بیشتر چنین رفتاری را از عکبری مىتوان دید .وی مىگوید:
نباید کتابهای جنگ صفین و جنگ جمل و رخدادهای کشیته شیدن عثمیان و دیگیر
نزاعهای رخ نموده در میان صحابه را مطالعیه نمیود .نگاشیتن و ثبیت مکتیوب چنیین
مطالبی وحتی خواندن و شنیدن این مطالب جایز نیست؛ زییرا کیه دانشیمندان بیزرآ
امت چنین دستوری دادهاند.

3

دو نقل توأ با شک هم در شا ح نهاج البالیاه از ایهن روایهت آمهد ،اسهت 4.گهر چهه ابهن ابهى

الحدید را شیعه نمىدانند ،ولى ار،ا به شر وی در مطالعات شیعى مرسو است .با ر،هو

به هر دوی این روایات مشخص مىشود که وی ماننهد راو یهان شهیعه از انتسهاب ایهن روایهت بهه
پیامبر خهاتم ۹مطمهئن نیسهت و بها الفها ى ماننهد « هد نر َ
وی» و «،هاء فهى الخبهر» بهرای نقهل آن
 .1بحار االنوار ،ج ،۱۵ص۱۹۴؛ عمخة علو صحاح االخبار ،ص.۴۵۵
 .2سل اعالم النبالء ،ج۱۰ص.۹۲

 .3الش ح و االبانه عةی اصول السنه و الخاانه ،ص.۶۳
 .4ش ح نهج البالیه ،ج ،۶ص۲۲۷؛ ج ،۹ص.۱۹۲
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استفاد ،کرد ،است .البته از آنجا که وی در این کتهاب بهاببنهدی خاصهى را پهىگیهری نکهرد،

است ،نمىتوان به مراد روایت با نقل آن در ،ایگاهش پىبرد.

نقلهای مرسلى که برای روایت مذکور مىتوان بر شمرد بدین شر است:
راوندی این روایت را به صورت مرسل ذکر کرد ،استّ 1.
حرانى نی نقل مرسل دیگهری آورد ،و

در بخشههى بهها عنههوان «و روی عنههه» بههه نقههل روایههاتى منسههوب بههه پیههامبر خههاتم ا ههدا کههرد ،اسههت.

روشههن اسههت کههه انتخههاب چنههین عنههوانى بههرای احادی ه
نسبت روایت به پیامبر ن د راوی دارد.

بخههش مههذکور ،نشههان از عههد ا بههات

2

در کتاب نباطى به عنوان سندی متأخر ،در خالل متنى منا ر،گونه ،بهرای طعهن بهه عایشهه

به روایت مهذکور اسهتناد شهد ،اسهت کهه نشهان از ،ایگها ،و کهاربرد روایهت نه د متهأخران پهیش از

مجلسى دارد.

3

در کنار کتب حدیثى یا تاریخى ،گها ،ایهن روایهت را در کتهب فقههى شهیعى مهىتهوان یافهت؛

مانند الخالف کهه مهورد اسهتناد بسهیار نیه وا هع شهد ،اسهت .دلیهل نگهارش ایهن کتهاب از سهوی

شیخ ،مقایسهه فقهه فهریقین اعهال گردیهد ،و نهه بیهان فتهاوای فقههى؛ همهانگونهه کهه خهود ،نیه در
مقدمه ،کتاب تهذا االحکام و االستبصار را حاوی فتاوای فقهى خود اعهال مهىدارد .وی در
نقل روایت این گونه نگاشته است:

و قااام بااوحنیفااةف َیاا،ز ن تکاا،ن قاضاایة فیمااا َیاا،ز ن تکاا،ن اااهده فیااه ،و هااو یااع
اْلحکام إّل احلدول و القفاص .و قام ابن ر یرف َی،ز ن تک،ن قاضیة ف کال ماا َیا،ز ن
ً
یک،ن الر ل قاضیا فیهْ ،لّنا تعد من هل اّل َال.
للیلناف ن واز ذلک یتاَ إیل للیلْ ،لن القلاا حکم رعی ،مفان یفالح لاه یتااَ إیل
للیل رعی.
و روی عن النیب  ۹نه قامف «ّل یفلح قوم ولیَم امر ة» .و قام۷ف « خاروهن مان حیاث
خرهن اهلل» ،مفن از هلا ن تیل القلاا فقد قدمها و خر الر ل عهنا.
و قامف من فاته شا ف صالته فلیسابح ،فاان التسابیح للر اام و التفافیل للنسااا ،فاإن
النیب ۹منعها من النبل لئال یسمع کالمها ،خمافة اّلفتتان ا ،فبأن متنع القلاا الذی
 .1الخ ائج و الج ائح ،ج ،۱ص.۷۹
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 .3الص اط المستقلم ،ج ،۳ص.۱۴۲

به نظر مىرسد مقصود شیخ طوسهى ایهن اسهت کهه فتهوای ،هواز مهاوت بهانوان ،بها مفهاهیم
است و باید دلیلى از ،انب ابوحنیفهه و ابهن،ریهر طبهری بهرای ایهن

روایات اهل تسنن مخال

فتههوا نقههل شههود .د ههت شههود کههه در ایههن مقالهه صههد نههداریم نظههر شههیخ طوسههى را در بههار ،مههاوت
بانوان تحلیل کنیم ،بلکه هدف اصهلى آن اسهت کهه شهاید نقهل وی نتوانهد مستمسهک اعتقهاد

شیخ به روایت لن یفلح بود ،باشد.

در مجمو  ،سیر تطور روایت لن یفلح در منابع شیعى حاوی نکات ایر است:

 -در برخههى از مهههمت هرین کتههب حههدیثى شههیعه ایههن روایههت نقههل نشههد ،اسههت .از ،ملههه آ ههار

حدیثى کلینى ( ۳۲۹ق) و ابنبابویه( ۳۸۱ق) که بل از شیخ طوسى ،زندگى کرد،اند.
 -راو یههانى ماننههد نعمههان مغر بههى یهها علههى بههن یههون

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

َ
یشتمل عیل الکالم و غیره زو یل.

1

نبههاطى نیه کههه در منطقههه ّههرب خالفههت

اسالمى آن روزگار مىایستند ،روایت را در الب منا ر ،و برای پاسخ به ر یهب آورد،انهد .شهرق

خالفههت اسههالمى بههه دلیههل تغذیههه فکههری از مرکز یههت تمههدنى و علمههى آن روزگار(بغههداد و بصههر)،

نگا ،سختگیرانهتری نسبت به مباح

زنان داشته است.

 -گروهى از راویان ایرانى آن سد،ها نی روایت را در الب «،آء فى الخبر» و «و د روی» آورد،اند.

 -برخى از محققهان معتقدنهد کهه ایهن روایهت در اصهل بهه صهورت پهیشگهویى توسه پیهامبر

برای انذار مرد از همراهى با عایشه نقل شد ،است و این نقل نی به صهورت حاشهیهای در نه د

شههیعه ،ههاری بههود ،اسههت .امهها در مقابههل ،روات اهههل سههنت بههرای تطهیههر چهههر ،عایشههه ا ههدا بههه

تحری

موضهوعى آن کهرد ،انهد و روایهت را مر بهوط بهه پادشهاهان ایرانهى در آن دوران دانسهتهانهد.

تحلیلهایى که نشان از نامربوط بودن این روایت به پادشاهان زن ایرانى دارد ،در تحقی ههای
مستقلى ارا ه شد ،است.

2

هر چه بود ،ورود روایت لن یفلح به کتب فقهى شیعى و شههرت آن ،باعه

ت بیهت مفهاهیم

عد صالحیت زنان برای والیت و ماوت و ناکارآمد بهودن مهدیریت آنهان گردیهد .ههمزمهان بها

عمههومى شههدن ایههن فهم(نکههوهش زنههان) ،روایههات دیگههری  -کههه بههر حههب

زنههان در خانههه تأ کیههد

مههىکردنههد - 3رونه گرفتنههد و بههر ایههن اسهها  ،دیههدگا ،رایه شههیعه نیه برتههری خانهههنشههینى ،ه در
 .1الخالف ،ج ،۶ص.۲۱۳

 .2التحقلق فی کةمات الق آ  ،ص.۲۸۶
النساء ٌ
ن
عور ،فاحبسوهن فى البیوت و استعینوا علیهن بالعری (مستخرک الوسائآ ،ج ،۱۴ص.)۱۸۲
.3
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موارد ضروری عنوان شد.

1

به موازات تغییهرات فکهری و اعتقهادی علمهای مسهلمان در اواخهر هرن یکهم بهه بعهد ،روایهات

محدودکنند ،زنان رشد چشمگیری پیهدا مهىکنهد .ایهن روایهات ،بهه تهدری بهر نگهرش و فرهنهگ

،امع ههه ت ههأ یر گذاش ههت و تعر یه ه

از زن و نگ هها ،ب ههه زن تغیی ههر ک ههرد .زن مب ههارز معتق ههد مجاه ههد

شرکتکنند ،در شوراها ،بیعهتهها ،مهها،رتهها و ،نهگههای عصهر نبهوی ،بهه زن تحقیهرشهد،
منزوی در کن پستوها تبدیل شد.

مطالب پیشگفته تأ کید بر این مطلب بود که شاید میان علمای نخسهتین اههل تسهنن و شهیعى

تفههاوتى تئور یههک در برداشههت از ایههن روایههت و،ههود داشههته باشههد ،و نگهها ،شههیعه مقههداری منعطه تههر و

معتدلتر بود ،،ولى«فرهنگ ایسته» کلیهه ،وامهع اسهالمى گو یهای آن اسهت کهه شههرت و تسهل ایهن
روایههت بههه دلیههل نقههل مسههتمر آن در کتههب روایههى و فقهههى بههر همههه ابعههاد حمههور ا،تمههاعى زن سههایه

افکند ،است و همه آن کتب به صورت یکسان ،عقهبرانهدن زنهان را از صهحنه حیهات ا،تمهاعى و

سیاسههى بازنمههایى مههىکنن هد و در عمههل ،در بیشههتر ،وامههع اسههالمى گذشههته ،زنههان در ،ایگهها ،وا عههى
خود حمور نداشتهاند و عهد،دار هیچ منصب مدیریتى نبود،اند.

در بخش بعدی به تبیین زمینه و آ ار پذیرش روایت خواهیم پرداخت.

پدیههد ،مههدیریت زنههان در طههول تههاریخ بهها وا کههنشهههای عدیههد ،مخههال

رو بهه رو بههود ،اسههت.

دستآوی مخالفان دالیل متفاوتى بود ،،از بیل :عد توانایى ذاتهى و ژنتیهک زنهان ،نبهود تهوان
عقلى برای احراز چنین پستهایى ،نبود زمینههای فرهنگى الز برای پذیرش مدیریت زنهان،

ا تمای شهرای ا،تمهاعى بهرای عهد بهاور زنهان و در انتهها تمسهک بهه دالیلهى از متهون دینهى بها

و،ود تأ کید آخرین دین آسمانى بر برابری من لت فردی انسانها و صهراحت هرآن کهریم بهر لهزو
بر ههراری عههدالت ب ههین زن و مههرد .گروهههى از مس ههلمانان بهها تمسههک ب ههه روایههاتى زنههان را از حه ه

ا،تماعى به نا مدیریت محرو دانسته و تصدی چنین پستهایى را از طرف زنان ّیر مجهاز

مىدانند .پرسش مهم آن است که:

چههه زمینههههههایى تفکههرات محدودکننههد ،زنههان را بههه و،ههود آورد فرهنههگ نانوشههته ،امعههه

عوامل سیاسى و ا،تماعى ،زمینههای ومى تلقهى نفهى مهدیریت زنهان در طهول زمهان چگونهه
پدید آمد آ ار بول این گونه روایهات کهدا اسهت آیها زنهان نیه مهىتواننهد بهه پسهتههای کهالن
مدیریتى و یا مدیریت خرد برسند یا خیر چرا با تکیهه بهر اسهتداللههایى نظیهر ضهع
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و نقهص

محق مىکوشد تا با طر فرضیات ممکهن بهه بررسهى چرایهى محهدودیتههای ایجهاد شهد،

در مسیر دسترسى زنان به حقوق ا،تماعى برابهر در زمینهه مهدیریتههای سیاسهى ،ا تصهادی و

ا،تماعى بپردازد.

 .1-1زمینه فرهنگی

زمینهها و بسترهای ومى ،فرهنگى ،سیاسهى ،ا،تمهاعى و فکهری پهذیرش روایهت لهن یفلهح

کدا هاست در ذیل تعدادی از زمینهها و فرضیات مورد بررسى رار خواهد گرفت:
الف .نقش باورهای ّل برآمد ،از احادی

،على و اسراییلیات دربار ،زن؛

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

عقل ،امارت و ماوت مناسب زنان دانسته نشد ،است

در عهههد عتیه و ،دیههد ،زنههان مو،ههودی وسوسهههگههر ،شههرور و فتنهههگههر معرفههى مههىشههوند و حههوا باع ه

خروج آد از بهشت مىشود 1.در سفر تکوین ،سار ،زنى حسود معرفى مىگهردد 2و ...بعهدها ایهن افکهار،

توس ه دانشههمندان اهههل کتههاب مسههلمان شههد ،در الههب تفاسههیر ههرآن و روایههات بههه فمههای اعتقههادی و
اخال ى ،امعه مسهلمان منتقهل گردیهد .شهاید همهین برداشهتههای تهابعین و تهابعین تهابعین از آیهات و

سههخنان پیههامبر ۹زمینههه را بههرای تههروی برخههى روایههات زنسههتی فههراهم مههىآورد .افههرادی ماننههد کعههب
االحبار ،ابوهریر ،،وهب بن منبه ،ابهن ابهىالعو،هاء و سهی

خالف منط به اسال  ،چهر ،اسال را مشوش کرد،اند.

بهن عمهر بها نسهبت دادن مطالهب دروّهین و

3

ب .تفاوت فرهنگ شفاهى یا رفتاری و فرهنگ مکتوب میان مسلمانان دور،های مختل ؛

نگا ،رآنى به زن نگاهى انسانى همرا ،با حفظ کرامهت بهود ،،در آیهات هرآن زنهان بهرای رشهد

معنوی و مادی همدوش مردان هرار مهىگیرنهد .سهیر ،و سهخنان پیهامبر گرامهى نیه مؤ یهد رویکهرد
حفظ ع ت انسانى است .تالش ایشان برای ارتقای ،ایگا ،زنان مورد تأیید همه منهابع اسهت؛

ولى تحول فرهنگى ،امعه عرب بسیار دشوار بود،؛ گرچه حمرت موف به تغییر برخهى باورهها

و رسو شدند ،اما گها ،ایهن تغییهرات مقطعهى بهود ،اسهت .بنهابراین از نخسهتین روزههای په

از

رحلت شاهد بازگشت به رسو و فرهنگ ،اهلى بود،ایم .مقدسى، ،غرافىنگار ی که در هرن

چهههار از ایههران مسههلمان شههد ،دیههدن مههىکنههد ،در گ ارشههى از شهههر بیههار بههه بیههان فرهنههگ مههرد

منطقه در تقبیح ازدواج مجدد زن بیو ،پرداخته و مىنویسد:
 .1گنجلنها از تةمود ،سفر پیدایش ،آیه۱۷و سفر خروج ،آیه .۲۱

 .2عهخ عتلق ،فصل  ،۲۱آیه  ۹و ،۱۰ص۳۴؛ التحقلق فی کةمات الق آ  ،ص.۳۷۸
 .3تاراخ تحةلةی و سلاسی اسالم ،ص ۴۳و .۴۴
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در آنجا زنی که شوهرش بمیرد ،شوهر نمیکند و اگر کرد ،کودکان گرد آیند و سنگ بیه
در خانهاش پرتاب کنند.

1

حال ،آنکه فرهنگ رآنى زن بیو ،راپ

ّ
از عد( ،چهار ما ،و د ،روز)2مجاابه ازدواج مىداند!

پ .فقههدان پیشههرفت علمى(آموزشههى و مههدیریتى) بههرای اک ر یههت زنههان ،امعههه ،در نتیجههه

اعمال سیاستهای تبعی
ت .ض ههع

آمی و محرو کردن زنان از امکانات آموزشى و تعلیمى؛

دسهههتگا،ه ههای حکومهههت اسهههالمى در ته هأمین امنیهههت بهههرای هم ههه گهههرو،ههههای

ا،تماعى ،به ویا ،زنان و به حاشیه راند ،شدن زنان برای حفظ سالمت اخال ى خود .اولو یهت
اصلى حکومت اموی فتوحات و گسترش اراضى بود .عباسیان نی در سودای حفهظ مملکهت
ا
گسههترد ،اسههالمى خههویش ،طعهها بههه ،ههای حفههظ امنیههت داخلههى شهههرها بههه مقابلههه بهها تههها،م

خار،ى و یا های مخالفان مىپرداختند .در این آشفتهبازار سرپرسهت خهانواد ،،بهرای حفهظ

سههالمت همسههر و دختههران ،چهههاردیواری خانههه را امههنتههرین مکههان مههىدانههد .خانهههنشههینى هههم
پیامدهای خاص فرهنگى خود را دارد.
ث .عههد خودبههاوری و اعتمههاد بههه نف ه

در زنههان در سههطو فههردی و ا،تمههاعى بههه دنبههال پههذیرش

تدریجى و دردنا مفاهیم شر بودن 3،عقرب بودن ،فتنه بهودن ،ناکارآمهد بهودن مهدیریت زنهان ،عهد
ا
مشورت 6با آنان ،در انتها بهتر دانستن عر خانه 7و احیانا ایر خا برای آنان؛
4

5

ج .حهههذف تهههدریجى زنهههان از بیشهههتر عرصههههههههای ا،تمهههاعى و سیاسهههى بهههه علهههت تفکهههر

مردساالرانه حا کم؛

چ .تفکر انحصار زنان در نقشهای خانگى.

عالو ،بر زمینههای فکری فرهنگى فوق ،پار،ای عوامل سیاسى ا،تماعى در گهرایش بهه ایهن

روایت مؤ ر هستند.
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 .1احسن التقاسلم فی مع فه اال اللم ،ص.۵۴۷
( کَ َ َ َ َ کَ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ کَ ْ َ َ َ کَ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
ً
)
 .2وَٱل َِّيِ یتوَون َ نک ویذ ون أز واجش یتِبصْ َبینف َس َ ْ أ بعة أ وَشرا (سور ،بقر ،،آیه .)۲۳۴
ٌّ ن
َ
شر کلها و شر ما فیها انه البد منها» )نهج البالیه ،حکمت ۲۳۰؛ ی ر الحکم ،ص.)۱۰۳
« .3المراة
« .4المرا ،عقرب حلو ،اللسعه»ّ (بحار االنوار ،ج ،۱۰۰ص۲۲۸؛ ی ر الحکم ،ص.)۷۶
َ
« .5ال نیفلح و تملکهم امرا( »،مسنخ ابن حنبآ ،ص ۴۷و .)۴۳
« .6ایا و مشاور ،النساء اال من ّ
،ربت بکمال عقل» (بحاار االناوار ،ج ،۱۰۰بهاب  ،۴احهوال الر،هال و النسهاء ،روایهت ،۵۶
ص۲۵۴؛ کنز الفوائخ ،ج ،۲ص.)۱۷۷
َ
ن
وخلقههت المه ن
 .7نخله الر،ه نهال مههن االرض وانمهها ن
هرا ،مههن الر،ههال وانمهها همههها فههى الر،ههال احبسههوا نسهها کم یهها
همهههم فههى االرض
ور ،فاحبسههوهن فههى البیههوت و اسه َهتعینوا علههیهن به ن
هاء َع ٌ
معاشه َهرالر،ال (الکااافی ،ج ،۵ص )۳۳۷و النسه ن
هالعری( ،مسههتدر
الوسا ل ،ج ،۱۴ص.)۱۸۲

برخى از محققان خاستگا ،صدور روایات نکوهش زنان را بصر ،مهىداننهد« .ینبهل» در تهاریخگهذاری

روایههات فتنههه زنههان ،بصههر ،را پههیشگهها دانسههته و معتقههد اسههت روایههاتى کههه از طری ه معتمههر ،یحیههى بههن
سههعید و  - ...کهه همههه بصههری هسههتند  -علیهه زنههان رواج یافتههه اسههتّ ،لبههه روایههات مههذمت زنههان را در
ایههن منطقههه نشههان مههىدهههد 1.اصههلىتههرین انگی ه  ،بههرای رواج چنههین روایههاتى ،انتقههاد بههه عایشههه بههه دلیههل
حمههور در ،نههگ ،مههل بههود، .نههگ ،مههل محههل ص ه کشههى دو گههرو ،از صههحابیان پیههامبر در مقابههل

یکدیگر بود؛ ،نگى که حاصل آن آسهیب سهنگین بهر پیکهر ،حکومهت نو پهای اسهالمى و تفکهر و اندیشهه

مرد بود .حمله سخت به زنان از پیامدهای این آسیب است.

2

،امعههه امههوی متشههکل از فرهنههگههها ،ناادههها ،ا بههانههها و ملیههتهههای گونههاگون بههود کههه وا دار

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

 .2-1زمینههای سیاسی

عصههر راشههدین و سههفر ،گسههترد ،فتوحههات بودنههد .در ایههن ،امعههه ههروت ،ههدرت و زن بههه عنههوان

مثلثى همدوش شد ،و مانند اب اری در اختیار حاکمیت بهود .چنهین حهاکمیتى بهه مصهلحت
خویش نمىدید که زن را شهریک هدرت خهود کهرد ،و در سیاسهت وارد کنهد؛ نهه فقه زنهان ،کهه
موالى و نومسلمانان نیه ا،هاز ،ورود بهه هدرت نداشهتند 3.در عصهر عباسهیان نیه بها آنکهه شهیو،

سیاسههتى تسههامح و پههذیرش ا ههوا و ناادههها داشههتند ،امهها در حیطههه زنههان همههان روش امههوی را در
پیش گرفتند ،زن بىبهر ،از درت و در اختیار درت رار گرفت.
 .3-1زمینه عو امل اجتماعی

پههژوهشگههران عرصههه زنههان بههر آنانههد کههه تبعههی

4

هههای ،نسههیتى المانههه بههین زنههان و مههردان،

اّلب برخاسته از ساختار ا،تماعى ،وامع بود ،،نه از ،انب امور ذاتهى و طبیعهى .در مقابهل،

گروهى بر این باورند که این نابرابریها نه تنها ریشه در امور طبیعى خلقت داشته ،بلکه برخهى

گ ار،های کتاب آسمانى و احکا دینى مستخرج از آن نی مؤید ایهن تمهای بهین زنهان و مهردان و
بلک ههه برت ههری م ههردان ب ههود ،اس ههت؛ مانن ههد آی ههات پ ههیشگفت ههه ذی ههل 5.ع ههالو ،ب ههر آی ههات ،روای ههات

 .1حخاث اسالمی خواستگاهها و سل تطور ،مقاله « ،۱۰زن و معرفت دینى در ،هان اسال » ،ص.۸۹
« .2تاریخ گذاری حدی

لن یفلح و ولوا امرهم امرا ،»،ص.۱۱

 .3زنا در نخستلن سخه ها اسالمی ،ص.۶
 .4همان ،ص.۸

َ
َ
َ
ن
( ک َ َ َ کَ َ َ َ ک
َ ک
اون َعلا ٱل َنس َاإِ َب َماإ َضا َ ٱ کلل َاه َب ْعضا َ ْ َعلا َب ْعاض) (سهور ،نسهاء ،آیهه
َ ( .5و َلا ک َ َج َشِ َعل ْ َ کَْ َد َ َجة) (سور ،بقر ،،آیه  )۲۲۸ٱل َ جاشِ هوا
َ
)۳۴؛ ( َو َها ْ َن ف َا َب َيا َاوتک کَْ) (سههور ،احه اب ،آیههه )۳۳؛ نیه روایههت نقصههان عقههل(نهااج البالیااه ،خطبههه ۸۰؛ علااو الحکاام و

المواعظ ،ص.)۴۹۱
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محدودکنند،ای نی به منصه هور رسیدند که اّلب به نیمه دو رن اول هجری برمىگردند.

شرای خاص تاریخى ،ا،تماعى و فرهنگى این عصرمحصول این رویدادها است:

رحلت پیامبر ،۹به و،ود آمهدن اولهین شهکاف سیاسهى در زمینهه ،انشهینى حمهرت ،سهر

برآوردن از دیهن برگشهتگان وپیهامبران دروّهین و ضهرورت سهرکوبى شهورشههای آنهان و هم مهان
انگی  ،تصرف سرزمینهای مجاو ر و ر م خوردن عصر ،دیدی به نا فتوحات« .سرعت فتهو

وپیوستن سرزمینهای گسهترد ،بها فرهنهگ و آداب متنهو بهه داراالسهال  ،اعهراب مسهلمان را بهه
کشورگش ههایى مش ههغول ک ههرد ،و از پ ههرداختن ب ههه ام ههور آموزش ههى بازداش ههت» 1.ب ههدون ش ههک ادار،

سهرزمینههای فهتح شهد ،نیازمنهد و،هود صهحابه و تهابعین بهود ،ولهى اسهتقرار صهحابه در اراضهى
مفتوحههه باع ه

بههه و،ههود آمههدن خههأل فکههری و دینههى در شهههر شههد« .پ ه

از فتوحههات نسههلى از

امهتهههای مختله  ،بههدون هههیچ تحههولى وارد ،ههان اسههال شههدند و سههنن و فرهنههگ خههود را در
ایههن میههان نشههر دادنههد ،یکههى از ایههن اندیشهههههها ،باورهههای مر بههوط بههه زنههان بههود» 2.درمجمههو

سرگر شدن صحابه و تهابعین بهه ،نهگ ،اعمهال سهلیقهههای فهردی خلفها و ههور طبقهه فقهها،
باع

نادید ،گرفتن زنان مىشوند .این فقها تفکر خود و برداشتههای خهود از مفهاهیم آیهات و

برخههى از روایههات را تحههت عنههوان تفسههیر یهها شههر حههدی

و فقههه یهها حتههى اخههالق بههه مههرد ارا هه

مىکردند و بهه صهدور فتهوا مهىپرداختنهد ،بسهته بهه مکاتهب فقههى و خاسهتگا،ههای فکهری ایهن

فقها ،حکمهای صادر ،مىتوانستند بسته یا باز باشند.
 .2عدم قبول روایت
گزارشی از راویان مخالف روایت لن یفلح

ا
گرچههه عههد نقههل روایههت را لزومهها نمههىتههوان بههه من لههه رد و ،علههى شههمردن آن دانسههت ،ولههى از

میان بزرگان اهل تسنن ،سه منبع و از میان بزرگان شیعه دو تن این روایهت را نیهاورد،انهد؛ سانن

ابیداود ،سنن ابن ماجه ( ۲۷۳ق) و صحلح مسةم .نی ابنبابویه و کلینهى ،گرچهه بهل از شهیخ

طوسى زندگى مىکرد،اند.

در بدنه ،امعه علمهى مسهلمان طهى سهالیان اخیهر گروههى برآمهد،انهد کهه بها تهألی

مقهاالت

انتقه ههادی ایه ههن روایه ههت را برسه ههاخته مه ههىداننه ههد و معتقدنه ههد طب ه ه شه ههاخصهه ههای مطه ههر در
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 .1سی سال با تاراخ ،ص.۳۸۰
 .2همان ،ص.۳۸۰

اصههلى آن ،شخصههى بههه نهها ابههو بکههر ،اسههت کههه و ا ههت وی محههل تردیههد اسههت .وی تنههها بههرای

رهایى از فتنه همراهى با عایشه و فرار از شرکت در ،نگ ،مل ،به این سخن پیهامبر - ۹کهه
راوی بها موضهو

تنها راوی آن نی خود اوست  -متوسل مىشود .در این شرای ، ،بران ضهع
ا
دیگری چون تواتر و  ...صورت نمىگیرد و حدی عمال ّیر ابل اعتنا مهىشهود .بها اضهطرابات
مو،ود در متن و ضع

سند این روایت و عد سازگاری آن با آیات رآن و مستندات تاریخى

سههى سههال ،ایههن حهدی

را بههه خههاطر مههىآورد و آن را تکههرار مههىکنههد کههه خههود از دالیههل تمههعی

نمىتوان این سخن را بهه حمهرت منسهوب کهرد .نکتهه مههم دیگهر ،آنکهه راوی په

دوبار ،روایت است.

از گذشهت

1

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

حدی شناسى ،این حدی  ،ابل اعتنا نبهود ،و ضهعی

محسهوب مهىشهود؛ چهون تنهها راوی

هور مدرنیته در ،وامع ّربى و در پى آن ،رواج اومانیسم(انسانمداری) نگهرشههای نهو بهه

حقوق فردی و ا،تماعى انسانها را به همرا ،آورد .رشد فکری و فرهنگى ،وامع ،از پیامدهای

این پدید ،ا،تماعى بود .در سد،های اخیر شاهد تحولى اساسى در مبهانى فرهنگهى ،وامهع از
،ملههه ،امعههه مسههلمان هسههتیم .در میههان مسههلمانان ههرن حاضههر، ،ر یههان فکههری نوخواهانههای
پدیههد آمههد ،کههه طههى آن بهها اسههتناد بههه آیههات ههرآن و سههیر ،پیههامبر ا کههر ۹و ا مههه معصههو ،:

مشههارکت زنههان را در تم هها عرصهههههها  ،ههای و حتههى الز م ههىدانههد و بههه نف ههى دالیههل مخالف ههان

مىپردازد .این گرو ،با استناد به آیات و روایات نبوی بر حقوق برابر انسانى زنهان در کنهار مهردان
در ا،تما تأ کید مىورزند؛ مانند:

علم آموزی بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

2

از برای مردان است بهرهای از آنچه کسب کردند و از برای زنان است بهیرهای از آنچیه
کسب کردند.

3

زنان عصر پیامبر خود را شقیقه مردان مىدانستند.

4

« .1تاریخ گذاری حدی لن یفلح و ولوا امرهم امرا ،»،ص۳۸؛ «بررسى روایى مدیریت زنان» ،ص.۴۵
ّ
 .2ن
طلب العلم فریمة على کل مسلم ومسلمة (الکافی ،ج ،۱ص.)۳۰
( ک ک َ َ ن ک کَ ْ َ َ َ ک َ ن ک کَ ْ َ
ٱرَس ْب َِ) (سور ،نساء ،آیه .)۳۲
َ .3لا َ ج َشِ ن َصي َ مإ ٱرَسْوا و َلا َنس َإِ ن َصي َ مإ

َ ْ
َ ْ
َ َ ک َ
َِ َو ْٱل َم ْؤ َنااإٱ َو ْٱل َقااإنت َ ْ َ َ
إٱ َو ْٱل َما ْاؤ َ َن َ
یْ َو ک
إٱ َو ک
اإٱ َو ک
ٱلصااإب َ
ٱلصا َاإب َ َاٱ َو
َ( .4ل کن ٱل َم ْسا َال َم
اإد َهَِ و ٱلصا َ
ٱلصا َ
ََ
اإده َ
َِ َو ٱلق َإنتا َ
َ َ
َِ َو ٱل َم ْسا َال َم َ
َ َ
َ
َ َ
ْ َ
ک
َ َ ْ َ َ َ ََْ ک َ ْ َ ک َ
ْ َ
إٱ َو ْٱل َحا َاشَ َم َ
ٱلصا َاإک َم َ
َِ َو ک
إٱ َو ک
َِ ََ ا َ َ
یْ ٱ کللا َاه
إٱ وٱلمبصا َاْ َه
اإٱ َو ٱلااِّ َ
وج َ ْ َو ٱل َح َشَما َ
ٱلصا َاإک َم َ
َِ َو ٱل َمبصا َاْه َ
ٱلخاا َش َعَِ و ٱلخا ا َشع َ
ار َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ک
ً
ار َ َاٱ أ َع کد ٱ کلل َه ل َ کَ ْغ َف َ ة َو أ ْج ً ا ََ َم ًمإ) (سور ،اح اب ،آیه  .)۳۵شقیقه هر چی ی است که به دو نهیم شهود و همهه
ك َث ًرِا َو ٱلِّ َ

حقوق یک نیم به نیم دیگر نی تعل دارد.
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در این دیدگا ،،متون مقد

دین اسال با مفهاهیم مثبهت و نهوگرای مدرنیتهه ههیچ تعارضهى

نههدارد .اشههتغال زنههان بههه عنههوان نیمههى از بدنههه فعههال ،امعههه حقههى مسههلم و مههدیریت زنههان نی ه

هیچگونه منافاتى با اصول صریح اسالمى ندارد .هماینان ا هار مىدارند کهه ا گهر در ،امعههای
ا
اید ولوژی مردساالری حا کم بود ،و مردان از مو عیت مسل برخوردار باشند ،طعا زنان از نظهر
اشتغال ،حمور فعال و سایر مواهب ا،تمهاعى از مهردان پهایینتهر خواهنهد بهود .اینجاسهت کهه

مهى تهوان بها اتکها بهه فههم صهحیح دینهى برآمهد ،از متهون روایهى بهه زنهان کمهک کهرد تها بهه ،ایگها،
مناسب ا،تماعى خود برسند.

آنان معتقدند که هیچ کدا از روایات بها مفههو «مهذمت زنهان» دربردارنهد ،حکمهى تعبهدی

نبود ،و به لحاظ سندی نی صحیح و معتبر نیستند و گاهى خبر متواتر نی نبود ،تا چه رسد بهه
اینکه بتوان آن را مستند یک حکم فقههى دانسهت 1.در پاسهخ بهه گروههى کهه معتقهد بهه حهب

زنان هستند ،برخى از علمای شیعه معتقدند که گهر چهه هاهر ایهن روایهات اله ا آور مهىنمایهد،
ا
ولى با تو،ه به ایهنکهه اصهل حمهور ا،تمهاعى زن امهری کهامال شهرعى محسهوب مهىشهود ،ایهن

سفارشها را مىتوان تنها توصیههایى اخال ى تلقى کرد.

چنانکه در بخشهای بلهى ایهن پژوههه عنهوان شهد ،بهدبینى نسهبت بهه زنهان ،بهاور بهه عهد

لزو حمور ا،تماعى آنان ،تحقیر آنان و عد شایستگى زنان برای مدیریت ،ابتدا بهاور ذهنهى

و در سههد،هههای بعههدی بههه فرهنههگ رفتههاری مسههلمانان ب هدل شههد .مبههارز ،بهها نظهها هههای ارزشههى و
خرد ،فرهنگها کار آسانى نیست .آنگا ،که ّ ،و ّالهب بهر فمهای فکهری ،وامهع ،تحقیهر زنهان و
سههرزنش کههردن آنههان بههود ،دیههنداران نیهه تسههلیم همههین ،ه ّهو شههد،انههد و گههاهى آن ههدر تسههلیم

مىشدند که حتى نکوهش و تحقیر زنهان را عهین دیهنداری مهىدانسهتند .معیهار سهنجش آنهان
نی همان روایاتى بود که شاید بهترین راهنمای آنان در فهم گ ار،های دینى محسوب مىشد.

برای یک مسلمان باورمند ،انطباق مسا ل نو هور با آیهات هرآن ،سهیر ،پیهامبر ،ا مهه و سهنت ،هاری

مسلمانان معیاری مطمئن برای مصهونیت از انحهراف محسهوب مهىشهود .از ایهن رو ،در ایهن سهمت از
مقاله موضو «،ایگا ،اشتغال و مدیریت زنان» در اسال را با سه معیار ذیل خواهیم سنجید.
 .1-2قرآن

معیار انحراف هر اندیشهه ،عمهل یها گفتهار بهرای ،امعهه مسهلمانان ،عرضهه آن تفکهر بهر آیهات
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« .1بررسى کاربست روایات نقصان عقل در مدیریت زنان» ،ص.۱۳۲-۱۰۳

ا،تماعى برای افراد محسوب مىشود ،آموز،های رآن نی تصریح بر رعایت عهدالت در حقهوق

فردی و ا،تماعى برای همه اعمای یک ،امعه ،اعم از زن و مرد دارد ،هر تفکری که این حه

را از زنان سلب نماید ،مذمو و انحرافى است.

تعدادی از آیات رآن به آزادی زنان برای فعالیت ا تصادی ،ا بهات مالکیهت بهرای او، ،هواز

ماوت و حکومت اشار ،مستقیم دارد؛ مانند :

از برای مردان است بهرهای از آنچه کسب کردند و از برای زنان است بهیرهای از آنچیه
کسب کردند.

1

و اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده ،نخواهد بود.

2

ای کسانی که ایمان آوردهاید برای برپایی قسط قیام کنید (اعم از مرد و زن).

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

کههریم ههرآن اسههت .ا گههر موضههو «اشههتغال یهها مههدیریت» بههه عنههوان یکههى از حقههوق شههناختهشههد،

3

در آیه ملکه سبا همانا در آن سرزمین زنی را یافتم که بر مردم آن کشور پادشاهی داشیت و
به آن زن هر گونه دولت و زینت عطا شده بود و تخت با عظمتی داشت.

4

گرچه در تفسیر برخى از آیات فوقالذکر گروهى ،به ،های مرا،عهه بهه شهر و شهأن نهزول نقهل

شد ،از سوی پیامبر و ا مه ،به شرو و برداشتهای صحابه متقد و برخهى از تهابعین مرا،عهه
نمود،اند .در وا ع ،این گرو ،برداشتها و استنباطهای شخصهى خهود را بهر مفهاهیم ایهن آیهات

حمل کرد ،،چه بسها در مهواردی تنهگنظرانهه و سهوگیرانه بها آیهاتى کهه مهروج مفههو عهدالت بهین

زنان و مردان بود ،،برخورد کرد ،باشهند .بهه مهدد اسهتناد بهه عملکهرد صهحابه متقهد و تابعهان و

استشهههاد بههه برخههى ا ههوال آنههان ،احکهها سههختگیرانهههای در بههار ،زنههان صههادر گردیههد؛ بههه عنههوان

مثههال ،ابههراهیم نخعههى پسههر مالههک اشههتر یکههى از نشههانههههای یامههت را اطاعههت مههردان از زنههان
کَ َ
َ َ َ
5
ٱلساف َ َإِ
مىدانست .مثال دیگهر ،از هول انه بهن مالهک نقهل شهد ،کهه سهفیه در آیهه ( َولاا ت ْؤتاوا
َ

َ َ

أ ْ َوالک َ ) زنان هستند.

6

( ک ک َ َ ن ک کَ ْ َ َ َ ک َ ن ک کَ ْ َ
ٱرَس ْب َِ) (سور ،نساء ،آیه .)۳۲
َ .1لا َ ج َشِ ن َصي َ مإ ٱرَسْوا و َلا َنس َإِ ن َصي َ مإ
َ کَ

ْ

کَ

ْ
إن َللا َ إ س َعى) (سور ،نجم ،آیه .)۳۹
َ ( .2و أن ليس َلل َإنس َ
ََ

کَ

َ َ

ْ

َ َ ََ َ
رونوا ه کَوا َ َ
َِ َبإل َق ْس َط) (سور ،نساء ،آیه .)۱۳۵
َ ( .3یإ أ کی َ إ ٱل َِّيِ ِا نوا
(ک
َ .4لن َ

َ َ کَ َ ً َ َ
َ ک ْ َ ََ َ ْ ن
َ ْ
دٱ ٱ ْ َ أة ت ْم َلک َ ْ َو أ َوت َيت َ ْ ر َ شایِ و ل اإ َا
وج

تأیید تدبیر ایشان در مدیریت وحکومتداری است.

 .5صحلح مسةم ،ج ،۲ص.۷۸۸

ََ َما ن ) (سهور ،نمهل ،آیهه  .)۲۳ایهن آیهه تمجیهد ،نهاب بلقهی

 .6روض الجنا و روح البلا فی تفسل الق آ  ،ج ،۵ص.۲۴۷

و
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 .3-2سنت جاری مسلمانان

سههنت رفتههاری مسههلمانان نیه ایههن نگهها، ،نسههیتى را برنمههىتابههد .در پیشههینهشناسهى حمههور

مهؤ ر زنههان مهىتههوان بهه آیههاتى اسهتناد کههرد کههه در آن بهانوان رآنههى بهه عنههوان مثهل و الگههوی ،امعههه
ایمانى معرفهى شهد،انهد1.بها و،هود همهه محهدودیتههای ا،تمهاعى و فرهنگهى از عصهر نبهوی تها

ههرون گذشههته ،زنههان مسههلمان در همههه عرصههههههای علمههى ،سیاسههى ،ا تصههادی ،عقیههدتى و

ا،تماعى ایفای نقش داشتهاند.

 -بانو خدیجه کبری ۳از اولین گروندگان به پیامبر اکر  ۹است.

 -زنان در عرصه فکر و عقید ،تا بذل ،ان ایر شکنجه استقامت داشتهاند.

 -در ّههزوات پیههامبر و در همههه ادوار حکومههتهههای بعههدی ،بههه مههداوای مجههروحین ،تهیههه

مهمههات و سههال  ،آبرسههانى و تهیههه ّههذا اشههتغال داشههتهانههد2.مشههارکت زنههان در ،نههگههها،

فعالیتهای متعدد آنان در پشهت ،بههه ،همچنهین فعالیهت مسهتقیم در خه مقهد ،نهگ و
بههه عنههوان رزمنههد ،و میه ان تههأ یرگههذاری آنههان در صههحنههههای نبههرد از وا عیههتهههای مسههلم تههاریخ
انجها

اسال است .این مشارکت در ،نگهای صدر اسال با اهداف و انگیه ،ههای مختله

گرفته و زنان به عنوان عنصری فعال و مؤ ر و به منظهور کمهکرسهانى بهه مهردان ،نگجهو ،ههم در

پشت ،بههها حمور داشتند و هم به گا ،نیهاز ،در نبهرد بها سه ا ،دشهمن حاضهر مهىشهدند و در
بسیاری از موارد، ،نگ را به نفع س ا ،خویش تغییر مىدادند.

گههر چههه در زمههان خلفههای اسههالمى زنههى بههه خالفههت یهها والیههت عمههومى نرسههید ،اسههت ،ولههى

بسیاری از زنان دربار اموی ،عباسى و عثمانى در امور والیت دخالت و نفوذ داشتند.
 -بهها و،ههود محههدودیتهههای مختله

تفسیر ،حدی

3

زنههان در اّلههب عرصههههههای علمههى4،ماننههد خطابههه،

5

و شعر 6حمور چشمگیر داشتهاند.

َ
َ َ ً ک کَ
َْ
َ
ْ َ َ
ْ َ َ ْ
( .1ض َرب ٱ کلل َه َ ثلا َلا َذ َيِ َِا َ َناوا ٱ ْ ا َ أٱ ََ ْ ََ ْاو َن َلق هإلات َ َکب ْٱب َاْ َا ََن َاْك َب ْي ًتاإ فَا ٱل َْ کناةَ َو ن َکْ َمای َ اْ ََ ْ ََ ْاو َن َو ََ َم َل َاه َو ن َکْ َمای َ َاْ ٱلق ْاو َم
کَ
ٱلم َإل َم َ
َِ) (سور ،تحریم ،آیه .)۱۱

 .2زنا در کشاکش نب د ،حضور زنا مسةما در جنگها تا پااا دوره امو  ،مقاله.۴
« .3زن و والیت سیاسى و مایى» ،ص.۶۹

 .4کتبى ماننهد الحخائق الغناء فی اخبار النساء ،ت اجم شهل ات النسااء فای صاخر االساالم ا هر ابوالحسهن علهى بهن محمهد
المعافری المالقى به زندگى و افکار و اشعار زنان صدر اسال پرداخته است .این کتاب در نهه ،ه ء توسه عا هد ،الطیهى

در لیبى به چا
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رسید ،است.

 .5ت اجم اعالم النساء ،ص.۱۴۲

 .6بالیات النساء ،ج ،۱ص۱۶و.۱۷

 در دربار خلفا ،گر چه به شکل ّیر مستقیم ،در امور سیاسى نقشآفرینى داشتهاند. -در دور،های بعدی در تمدن اسالمى زنان از عناصر بسیار فعال در حوز ،و

2

بود،اند.

3

 -در مناط ،فرافیایى متنو حکومت اسالمى از مغرب (مراکش) تها شها و ایهران بانیهان و

خیران مدرسهساز زن به چشم مىخورد.

4

با و،ود موارد فوقالذکر ،چگونه مىتوان این گونه روایهات تحقیهرکننهد ،و فهرودسهت شهمردن

زنان را پذیرفت

نکتههه ،الههب آنکههه حتههى در یههک کتهاب فقهههى معتبههر  -کههه نویسههند ،آن مهرد اسههت و شههرط

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

 ۱۳۰ -تن از راویان حدی

زن هستند.

1

تصههدی مشههاّل و مناصههب را ذکور یههت معرفههى مههىکنههد و تصههریح مههىکنههد کههه «در مشههاّل

زمامداری و والیت در امور و تصدی شئون سیاسى و ا،تماعى و ماوت و مشاورت ،با تو،هه
به ادلهه و مهوااین اولیهه از آیهات و روایهات و سهیر ،مسهلم دیهن مقهد

الهى ،ذکوریت و مرد بودن شرط است»  -در ادامه در مبح

اسهال و بلکهه سهایر ادیهان

ا،تهاد مىنویسد:

ولی نقل در روایت و حدیث مسلما ذکوریت شر نیست؛ چرا که  ۱۳۰تین از راوییان
حدیث زن هستند که نمونه بارز آن حضرت فاطمه و ام سلمه است.

5

بهها نگههاهى بههه دور از تنههدروی مههىتههوان گفههت کههه در عصههر حمههور پیههامبر ۹هههیچگهها ،زنههان از

حمور در مجال

نهى نمهىشهدند؛ گهر چهه اصهل و،هود سهاتر و حهریم همیشهه مهورد تو،هه بهود،

است .این حریم ،ضمن آنکه هیچ لطمهای بهه حمهور سیاسهى ،ا،تمهاعى زن وارد نمهىکهرد،
باع

حفظ شأن و ،ایگها ،انسهانى زن ههم مهىشهد .در موضهو مهدیریت زنهان ههم مهىتهوان بهه

دیدی عدالتمحهور رسهید .مهدیریت وا،هب نیسهت ،مبها اسهت؛ گرچهه محهور فعالیهتههای

زن ،انسانسازی و تربیت نسل رشدیافتهتر است.
ا
اساسا حهذف زن از صهحنهههای ا،تمهاعى ،حاصهل تفسهیرهای ّیهر مهرتب بها سهیر ،نبهوی اسهت و
ا
باید از نسبت دادن آن به اسال خودداری کرد .نی عملکرد و رفتار زنهان در دور،ههای تهاریخ اسهال لزومها
جواه  ،ص.۲۸

 .1مجمع ال سائآ حاشله صاح
 .2تمخ اسالمی در
 .3و ف و گست ش امور درمانی ،ص.۳۱
 .4سف نامه ابن جبل  ،ص.۳۴۸
 .5مجمع ال سائآ حاشله صاح جواه  ،ص.۲۸

چهارم هج  ،ج ،۱ص۲۵و.۲۶
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با اسهال ارتبهاط نهدارد 1.شهاید نتهوان ایهن روایهت و سهایر روایهات محهدود کننهد ،زنهان را ،علهى دانسهت،

ولى مىتوان آنها را مبتنى بر فهم تاریخى و منطقهای آن سرزمین تلقى کرد.
 .3نتیجه

 .۱شرای فرهنگى تاریخى و ا،تماعى آن عصر به گونهای بود که برای زن من لتهى همسهان

در نظههر نمههىگرفتنههد .بههرخالف تصههور عههد،ای نمههىتههوان ایههن سههنت فرهنگههى را برآمههد ،از سههنت

یهودی دانست؛ چرا که نگا ،دسهت دومهى بهه زنهان در میهان خهود اعهراب و،هود داشهته اسهت.
،الب است بدانیم که این نو نگا ،به زنان در مکه پر رنگتر از مدینه بود ،است.

 .۲همههان گونههه کههه ایجههاد و گسههترش علههو اسههالمى تحههت تههأ یر فر ههههههای کالمى(ماننههد

اشههاعر ،،مر،ئههه ،ههدری و معت لههه) بههود ،،در موضههوعات فرهنگههى ،امعههه اسههالمى و روایههات

مر بههوط بههه حههوز ،زنههان نیه  ،تحههت تههأ یر فر ههههههای مختله
صحابه و تابعین از روایات هستیم.

کالمههى و برداشههتهههای متنههو دینههى

 .۳بهها آنکههه در عصههر حمههور پیههامبر ا کههر  ۹سههطح فرهنههگ ،امعههه نو پههای نبههوی و سههاختار

ارزشى دگرگون گردید و من لهت زن ارتقها یافهت ،په

از رحلهت پیهامبر ،بها برگشهت بهه ارزشهها و

سههنن ،ههاهلى ،انحههراف پدیههد آمههد .تأمههل در سههیر تطههور ایههن حههدی

ایههن گونههه مههىنمایههد کههه

برداشتهای مفسران از آیات رآن دربار ،زنهان ،برداشهت صهحابه و تهابعین و تهابعین تهابعین از

برخهى روایههات ،منجهر بههه صهدور برخههى احکها فقهههى سهختگیرانههه و خشهن گردیههد کهه بههه مههرور

زمان در الیههای فکری ،فرهنگى و ا،تماعى ،امعهه مسهلمان رسهوب کهرد و نتیجهه آن انهزوای

زنان ،عد حمور ا،تماعى آنان و بالطبع عد ،واز اشتغال به ویا ،پستهای مدیریتى بود.

 .۴با عنایت به تاریخگذاری این حدی  ،مهىتهوان ادعها کهرد کهه در صهورت صهحت مهتن و

سههند ،تنههها بههه دور ،تههاریخى خههاص تعلهه داشههته و شههرای زنههان و رفیههتهههای ا،تمههاعى
گذشته ،باع

صدور یا رواج این روایات و گسهترش مفههو مهذمت زنهان گردیهد ،اسهت .نکتهه

دیگر ،آنکه این روایت تنهها مهىتوانهد نا کارآمهدی زنهان را در سهطح حکومهت و زمامهدار ی ابهت
ن
کند ،ولى نافى مدیریتهای خردتر نیست.

ام ههروز ،ب هها پیش ههرفته ههای پدی ههد آم ههد ،در ا،تماع ههات بش ههری و ب ههاال رف ههتن س ههطح دان ههش و
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توانایىهای زنان و اعطای فرصتههای برابهر بهه همهه ا شهار ،بها رویکهردی دینهى متکهى بهر آیهات
 .1سی سال با تاراخ ،ص.۳۴۳

اّلههب مسههلمانان اسههت .بهها مطالعههه تههاریخ ،وامههع مههىتههوان گفههت کههه هههر گهها ،مههدیریتههها و

تصمیمسازیهای حسا

بر عههد ،زنهان گذاشهته شهد ،،بها تکیهه بهر سیاسهتههای «مفاهمهه و

مخاطبه» ،نرمش و آرامش را در فمای مدیریت سیاسى حکمفرمها کهرد،انهد؛ البتهه ا گهر آن زنهان
تربیتیافته اندیشههای مردانه و رویکردهای ا تدارگرایانه و  ،مىنگر نبود ،باشند.
 .2-2سیره پیامبر اکرم۹

امهها دربههار ،مشههارکت ا تصههادی یهها مههدیریت زنههان ،مرا،عههه بههه سههیر ،شههخص پیههامبر ا کههر ۹نشههانگر

،ایگهها ،فههوقالعههاد، ،امعههه زنههان در تفکههر حمههرت اسههت .زنههان در عصههر حمههور پیههامبر ،درشههوراها،
بیعههت 1،مههها،رتههها و کلیههه تصههمیمگیههریهههای ا،تمههاعى ،سیاسههى و ا تصههادی، ،نگ(خههدمات

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

هرآن و سهنت نبهوی و نگهاهى نهوگرا بهه روایهات ،مجهاز و مبها بهودن مهدیریت زنهان مهورد تأ کیهد

پشههت ،بهههه) ،حتههى مبههارزات سیاسههى بهها ،بهههه کفههر در سههالیان ابتههدایى هههور اسههال  ،حمههور در

مسهها،د ،رکههن اساسههى محسههوب مههىشههدند .ولههى بعههد از رحلههت حمههرت ،بتههدری حههذف زنههان از
صههحنه فعالیههتههها آّههاز شههد و آرا آرا ایههن گههرو ،از بدنههه ،امعههه ،منفههک شههدند و در درون خانهههههها

محصور شدند .2این در حالى است که در همه توصیههای مههم حمهرت ،زنهان در کنهار مهردان کهامال
یکسههان ههرار مههىگیرنههد .همههان طههور کههه در پرسههش اول ایههن مقالههه تبیههین شههد ،روایههات زنههان در یههک سههیر
تاریخى که از نیمه دو هرن اول هجهری آّهاز وتها هرن هشهتم بهه طهول مهىانجامهد ،رشهد ف اینهد ،مفهاهیم

محههدود کننههد ،وکنتههرل گههر درمههورد زنههان را بههه نمههایش مههىگههذارد .بههه طههور مثههال رونههد ا،ههاز ،خههروج زنههان از

خانه و رفتن به مسجد همین سیر را نشان مىدهد .با آنکه خهروج زنهان و رفهتن آنهان بهه مسهجد در زمهان

رسول خدا۹امری کامال رای و عهادی تلقهى مهىشهد ولهى رونهد ا،هاز ،بتهدری کهاهش یافتهه و تها حصهر
خانگى یا حب

در خانه ادامه مىیابد .روایاتى دربهار ،چگهونگى نمهاز خوانهدن و شهرای مسهجد پیهامبر

از ههول دو تههن از همسههران حمههرت(ا سههلمه و عایشههه )وحتههى شههرای حمههور زنههان و رفههت و آمههد آنههان
3

و،ههود دارد.ایههن ممانعههت زنههان حتههى در سههالهای اولیههه پ ه

از رحلههت هههم و،ههود نههدارد ولههى بتههدری

سههختگیههری آّههاز میشههود.بخاری مههىنویسد:همسههر عمههربنالخطههاب تمههامى نمازهههایش را در مسههجد
مههىخوانههد ،و تههى بههه او گفتنههد عمههر راضههى نیسههت؛ عمههر خههود پاسههخ داد نمههىتههوانم مههانع او شههو چههون
دستور رسول خداست که زنان را از رفتن به مسا،د منع نکنید.

4

 .1تعداد زنان بیعت کنند ،به  ۴۶۲تن مىرسد (سی سال با تاراخ ،ص.)۳۶۱
 .2همان ،ص.۳۶۴

 .3صحلح البخار  ،ج ،۱ص.۲۰۲
 .4همان ،ص.۲۱۶
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کتابنامه

رآن کریم.

 احسن التقاسلم فی مع فه اال اللم ،ابوعبداهلل محمد بهن احمهد مقدسهى ،تر،مهه :دکتهر علهىنقى منزوی ،تهران :انتشارات کومش۱۳۸۵ ،ش.

 االصاول مان الکاافی ،ابهو،عفر محمهد بهن یعقهوب بهن اسهحاق الکلینهى الهرازی ،تعلیقههات:محمد آخوندی ،طهران :مطبعه الحیدری ،بىتا.

 اصول من الکاافی ،ابهو،عفر محمهد بهن یعقهوب بهناسهحاق کلینهى رازی ،هم :دارالحهدی ،۱۴۲۹ق.

 -بحار االنوار ،محمد با ر مجلسى ،بیروت :دار احیاءالترا

العربى۱۴۰۲ ،ق.

 بحار االنوار ،محمد با ر مجلسى ،تهران :دار الکتب االسالمیه۱۴۰۳ ،ق. -البخااه و النهااه ،اسماعیل بن ک یر ،بیروت :دار احیاء الترا

 -بالیات النساء ،احمد بن ابىطاهر بن طیفور ،م :نشر الشری

العربى۱۴۰۸ ،ق.
الرضى ،بىتا.

 -بهشت خانواده، ،واد مصطفوی ،مشهد :نشر هات ۱۳۸۸ ،ش.

 تاااراخ الطباا  ،محمههد بههن ،ریههر طبههری ،تر،مههه :ابوالقاسههم پاینههد ،،تهههران :نشههر اسههاطیر،۱۳۷۵ش.

 تاااراخ تحةلةاای و سلاساای اسااالم ،علههىاکبههر حسههنى ،تهههران :دفتههر نشههر فرهنههگ اسههالمى،۱۳۷۹ش.

 -تحف العقول ،حسن بن على بنشعبه حرانى ،م :نشر ،امعه مدرسین۱۳۶۳ ،ش.

 التحقلااق فاای کةمااات القا آ الکا ام ،حسههن مصههطفوی ،مرکه الکتههاب للتر،مههه و النشههر،۱۴۰۲ق.

 -ت اجم اعالم النساء ،محمد حسون ،تهران :اسو۱۴۲۱ ،،ق.

 تمخ اساالمی در اامیرکبیر۱۳۶۴ ،ش.

چهاارم هجا  ،آدا مته  ،تر،مهه :علیرضها ذکهاوتى راگ لهو ،تههران:

 الجاااامع الصاااحلح (سههنن الترمههذی) ،ابههوعیسههى محمههد بههن عیسههى الترمههذی ،تحقیهه :عبدالرحمن محمدبن عثمان ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۳ ،ق.
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 الجمآ و النص ة لسلخ العت ة فی ح ب البص ه ،محمد بن محمد مفید ،م :نشر کنگر ،شیخمفید۱۴۱۳ ،ق.

م :دارالحدی ۱۳۸۱ ،ش.

 الخ ائج و الجا ائح ،سهعید بهن هبهة اهلل طهب الهدین راونهدی ،هم :نشهر مؤسسهه امها مههدى(ع )۱۴۰۹ ،ق.

 -الخالف ،ابو،عفر محمد بن حسن طوسى ،م :مؤسسة النشر االسالمى ،بىتا.

 روض الجنا و روح البلا فی تفسال القا آ  ،ابوالفتهو حسهین بهن علهى بهن محمهد رازی،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمى آستان د

رضوی۱۳۷۱ ،ش.

 زنههان در کشههاکش نبههرد ،حمههور زنههان مسههلمان در ،نههگههها تهها پایههان دور ،امههوی ،آذرتههاشآذرنوش ،زهر ،دهقان پور ،مقاله  ،۴زن در فرهنگ و هنر ،زمستان ۱۳۸۸ش ،دور ،اول ،ش.۱

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

 -حخاث اسالمی خواستگاهها و سل تطور ،هارالهد موتسهکى ،بهه کوشهش :مرتمهى کریمهىنیها،

 -ز و مع فت دانی در جها اسالم ،صادق آ ینهوند ،سازمان اسناد و کتابخانه ملى.۱۳۹۴ ،

 سف نامه ،محمدبن احمد  ،تر،مه :پروی اتابکى ،مشهد :بنیاد پهژوهشههای اسهالمى آسهتاند

رضوی ۱۳۷۰ ،ش.

 سنن ابن ماجاه ،محمهد بهن یز یهد بهن َر َبعهى زوینهى ،هاهر :،نشهر دار احیهاء الکتهب االعربیهه،۱۳۷۳ق.

 -سنن الت مذ  ،محمد بن عیسى ترمذی ،بیروت :دارالفکر۱۴۱۰ ،ق.

 السنن الکب  ،ابوبکر احمد بن حسین بیهقى ،بیروت :دارالفکر ،بىتا. -سنن النسائی ،احمد بن شعیب نسا ى ،بیروت :دار الفکر۱۳۴۸ ،ق.

 -سل اعالم النبالء ،محمد بن احمد ذهبى ،بیروت :نشر مؤسسه الرساله۱۴۱۴ ،ق.

 ش ح األخبار فی فضائآ األئما األطهاار ،:نعمهان بهن محمهد بهنحیهون ،هم :نشهر ،امعههمدرسین۱۴۰۹ ،ق.

 ش ا ح ی ا ر الحکاام و درر الکةاام ،عبههد الواحههدبن محمههد تمیمههى آمههدی ،ههم :دارالکتههاباالسالمى۱۴۱۰ ،ق.

 ش ح نهج البالیه ،عبدالحمید بن هبهاهلل بن بىالحدید ،بیروت :دار احیاء الترا۱۳۸۰ق.

العر بهى،

 الش ح و االبانه عةی اصول السنه و الخاانه ،ابوعبداهلل عبیداهلل بن محمد بن بطه عکبری ،بههکوشش :هانری ال وست ،دمش . ۱۹۵۸ ،

 -صحلح البخار  ،محمد بن اسماعیل بخاری ،بیروت :المکتبه العصریه۱۴۲۲ ،ق.
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 صحلح مسةم ،مسلم بن حجاج نیشابوری ،بیروت :دار الفکر ،بىتا. الص اط المستقلم إلی مستحقی التقخام ،علهى بهن محمهد بهن یهوننشر المکتبه الحیدر یه۱۳۸۴ ،ق.

عهاملى نبهاطى ،نجه :

 الط ائف فی مع ف مذاه الطوائف ،على بن موسى بن طاوو  ،م :نشر خیا ۱۴۰۰ ،ق. -عةآ الش ااع ،محمدبن على بن بابویه صدوق ،م :کتابفروشى داوری۱۳۸۵ ،ش.

 عمخه علو صحاح األخبار فی مناالنشر االسالمى۱۴۰۷ ،ق.

إمام األب ار ،یحیهىبهن حسهن بهن بطریه  ،هم :مؤسسهة

 عهخ عتلاق ،کتهاب تهورات ،تر،مهه :خهان همهدانى و فاضهل و ،...تههران :انتشهارات اسهاطیر،۱۳۸۰ش.

 علو الحکم و المواعظ ،على بن محمد لیثى واسطى ،م :دارالحدی ۱۳۷۶ ،ش. -کنز الفوائخ ،محمد بن على کرا،کى ،م :دار الذخا ر ،چ،۱اول ۱۴۱۰ق.

 گنجلنااها از تةمااود ،ابراهها کهههن ،امیرحسههین صههدری پههور ،تر،مههه :امیههر فر یههدون گرگههانى،تهران :انتشارات اساطیر ،چا

اول۱۳۹۰ ،ش.

 مجمااع ال سااائآ حاشااله صاااح جااواه  ،نههر افه ار ،ههامع فقههه اهههل البیههت ،مشهههد :مرک هتحقیقات کام یوتری علو اسالمى نور ،چا

اول۱۴۱۵ ،ق.

 -مجمع الزوائخ و منبع الفوائخ ،علىابن ابوبکر هیثمى ،بیروت :المعارف۱۴۰۶ ،ق.

 -مجموعه مقاالت سی سال با تاراخ ،صادق آ ینهوند ،کتاب توت ،بخش چهار ۱۳۹۱ ،ش.

 مستخرک الوساائآ و مساتنبط المساائآ ،حسهین نهوری طبرسهى ،بیهروت :مؤسسهه آل البیهتالحیاءالترا ۱۴۰۸ ،ق.

 المستخرک ،ابوعبداهلل حا کم نیشابوری ،بیروت :دارالفکر۱۳۴۸ ،ق. -مسنخ احمخ ،احمد بن حنبل ،بیروت :دار صادر ،بىتا.

 -مسنخ ،ابوسلیمان بن داود طیالسى ،بیروت :دارالمعرفه ،بىتا.

 المصاانف فاای االحاداااث و االثااار ،عبدالههه بههن محمههد ابههن ابههى شههیبه ،بیههروت :دار الفکههر،۱۴۰۹ق.
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 المصنف ،ابوبکر عبد الرزاق صنعانى ،بى،ا ،بىتا. معالم التنزاآ فی تفسل الق آ بغو  ،ابن ّفراء ،بیروت :دارالمعرفه ،بىتا. -معجم االوس  ،سلیمان بن احمد الطبرانى ،نشر دارالحرمین۱۴۱۵ ،ق.

 «بررسى روایى مدیریت زنان» ،على آ اپیروز ،فصآنامه مطالعات راهب د زناا /کتهاب زنهانساب  ،سال هیجدهم ،تابستان ۱۳۹۵ش ،پیاپى  ،۷۲ص.۵۶-۳۳

 «بررسى کاربست روایات نقصان عقل در موضو مدیریت زنان» ،على آ اپیروز ،مجةه اسالمو مخا ات ،بهار و تابستان ۱۳۹۵ش ،شمار ۸ ،و  ،۹ص.۱۳۲-۱۰۳
« -تههاریخگههذاری حههدی

لههن یفلههح ههو ولههوا امههرهم امههرا ،»،معصههومه ریعههان ،محمههد کهها م

رحمانستایش ،عةوم آ و حخاث ،بهار ۱۳۹۴ش ،شمار ،۷۵ ،ص(.)۴۰-۲۰

 «زن و والیههت سیاسههى و مههایى» ،محمدمهههدی آصههفى ،فقااه اهااآ بلاات ،بهههار و تابسههتان۱۳۸۵ش ،ش ،۴۲ص(.)۱۰۰-۴۷

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت...

 -و ف و گست ش امور درمانی ،ن هت احمدی ،م :کومه۱۳۸۷ ،ش.

 «موانع دستیابى زنان به پستهای مدیریت» ،محمد رحهیم اسهفیدانى ،فصةنامه پاووهشزنا  ،شمار ،۴ ،تابستان ۱۳۷۷ش ،ص.۱۵۵-۱۳۷
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