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 ...یتو مفاد روازنان  یریتمد دربار،مسلمان  یشمنداناند یدگا،د ىبررس  

 
 
 

 یتزنان و مفاد روا یریتمد دربارهمسلمان  یشمنداناند یدگاهد یبررس
 «لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأة»

یافت: تاریخ  ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ در

 ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ پذیرش: تاریخ

1مهناز عباسی
 

 چکیده
گرفتن توانایى، دست شمردن زنانفرو کارآمد دانستن منادید،  ، دیریت زنهانهای آنان و نا

مطالعهه  .اسهت از ،مله ،وامع مسلمان، یکى از ،ریانات  ابل مشاهد، در تاریخ ،وامع
بررسههى آرای  .اسههت «لههن یفلههح  ههو  اسههندوا امههرهم الههى امههرا،» مههوردی ایههن پههژوهش روایههت
و سیاسهى و ا،تمهاعى صهدور ، ههای فرهنگهىعوامهل و زمینهه، موافقان و مخالفان روایهت

 ، مسأله پژوهش حاضر است.چنین روایاتىپذیرش 
کننهد، بها روش پهژوهش تحلیهل انتقهادی، طى این ،ستار  بازنمهایىای ،تفکهرات محهدود 

کهههه بهههمهههى زنهههان را نهههه تنهههها از مهههدیریت و ، ،هههاهلى بههها بازگشهههت بهههه سهههنن، تهههدری ه گهههردد 
رفهتن بهه بهازار و حتهى ، کهه از سهواد آمهوزی، کهالن سیاسهى و ا،تمهاعىههای گیریتصمیم

ههای . فهارغ از بحه رودمهى کرد، و تا حصر خانگى زنهان پهیش،د نی  نهى حمور در مسا
 از  رن دو  تها هشهتم هجهری روایت، با فرض صحت ی این حدی  وگذارمربوط به تاریخ

ک هرت نقهل،ریان اّلبمورد  بول  وارد ، های فکهری ،امعهه اههل سهنت بهود، و بهه دلیهل 
ورود بهه  بها و،هود .، اسهتگردیهد نیه  بحاار االناوار و الخالف ماننهد ،حدیثى شهیعى متون

کمتری دارد. با مطالعه شرای  تهاریخى  منابع شیعى این تفکر در میان شیعیان طرفداران 
کههه عوامهل وزمینهههمهى اولیهه متو،ههههههای دههه سههرگر  شههدن ، فتوحهات ماننههدههایى شههویم 

عمال سلیقه، صحابه و تابعین به ،نگ  ههایفردی خلفا باع  برگشهت بهه سهنتهای ا 
گرفتن زنانای ه،اهلى  بیل ، منتقدانهه با نگا،، ىاندیش دین،ریان نو .شوندمى و نادید، 

                                                      
 (.m.abbasi@alzahra.ac.ir)استادیار دانشکد، الهیات دانشگا، ال هراء  .1

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۹۹ )پیاپى ۱م شمار، ششسال بیست و 

  ۱۱۳ - ۴۱۰ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty- sixth No 1 
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 ىخیدانسته شود و چه برخاسته از فهم تهار ىچه ،عل اتیرواگونه متن این معتقد است 
  ى است.روایاتن چنین دور افکند، از آن حاصل جهینت، یاو منطقه
 .تطور، لحروایت لن یف، زن، مدیریت ها:کلیدواژه

 مقدمه
که طى آناندیشه مسلمانان انعکا  تاریخى سیر برخى ازمسهلمانان ، دهند، تفکری است 
زنهان را در ، ههای خهود از متهون روایهاتو برداشهتهها بها تکیهه بهر تاویهل، ۹پیهامبر رحلت پ  از

که با تفاوت اند  در متن، دید، تر،ایگا، پایین  را بیهان عد  ،واز مدیریت زنان، گرو، روایاتى 
 از ،مله این روایت است:، کنندمى

 1 ة.لن یفلح قوم قائدهم امر

کههردن بههه ، یههابى بههه تحلیههل و فهههم حقیقهت متههون اسههالمى و روایههاتبهه منظههور دسههت بسههند، 
بهها تعمقههى  .نیسههتگههرفتن سلسههله سههند مفیههد فایههد،  نظههر الفههاظ ذکههر شههد، در مههتن روایههت و در
که برداشتابتدایى در این متون به سادگى مى یافت  ههای افهراد از مهتن روایهات هنگها  توان در

سههاختار ّالههب ، و حتههى شههرای  معیشههتىههها آن سههطح فهههم، :و ا مههه۹ گفتگههو بهها پیههامبر
کم، فرهنگ رای ، ارزشى همهه و همهه در چگهونگى ادرا  از متهون ، نو  تفکر نظا  سیاسهى حها

 رد را در نظر داشت.گذار است و برای فهم روایات باید تمامى آن موادینى ا ر
گرفتن زنان(ای ،عد گفتمانى)نادید،  که شایدچنین  کم  فراتر رفته و معتقدند  گفتمان حها با 

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

برخههى مشههکالت ا،تمهاعى و فرهنگههى تهها بعهد از دوران رسههالت حمههرت نیه  پهها بر،هها ، رتحمه
 دستانه به زنان.داری یا نگا، فروماند؛ مانند برد،

سیاسهى  مختل  مذهبى وهای تصور دست دومى دربار، زنان را محصول تنش نی ای ،عد
ههای فکهری ،دیهد بهه یانو ،رها از پیامدهای فتوحات ورود اندیشه دانند.مى ،امعه اسالمى

یهان نیه   .فمای فکری ،امعه نوپای اسالمى بود این ،ریانات در دو  رن اول هجری بر ذهن راو
مستقیم داشت. شناخت شهرای  تهاریخى و ا،تمهاعى آن دوران در فههم متهون روایهات آن  تأ یر

                                                      
 .۷۱۱، ص۸، جالمصنف فی االحاداث .1



 

 

106 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 اول

کمک شایان تو،هى خواهد کهه در  ههاعلم تاریخ بهرای بهازخوانى روایهت، بدون شک کرد. دور، 
گفتگوی دو گذشته است وا ع   ی است. مؤ رراهنمای  ،شخص در زمان 

  پیشینه
گرفتههه ، فههراوانو شههرو  کتههب روایههى و،ههود عههالو، بههر  ،دربههار، ایههن روایههت مطالعههاتى صههورت 

از  «رأةگههذاری حههدی  لههن یفلههح  ههو  ولههوا امههرهم امههتههاریخ». محههور بحهه  در مقالههه وایههن اسههت
، آ هههها پیههههروزاز علههههى  «بررسههههى روایههههى مههههدیریت زنههههان»و ش سههههتایرحمههههان و یعههههانمعصههههومه ر

از محمهد  مقاله دیگر است.بود، ى و روایى مدیریت زنان فقهو بررسى  این روایتگذاری تاریخ
کههه در آن بههه بررسههى موانههع   مههدیریتىهههای ى زنههان بههه پسههتیههابدسههترحههیم اسههفیدانى اسههت 

 عوامههل و، افقههان و مخالفههان روایههتبررسههى آرای مو رو در صههددمقالههه پههیشدر ولههى ؛ پههردازدمههى
  تیم.هس روایاتى چنینپذیرش  و صدور ا،تماعى سیاسى و، های فرهنگىزمینه

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

کارآمدی معرفى ، خهاص بهرای زنهانههای با برشهمردن صهفت، در این دسته روایات. کنندمى نا
پههژوهش ایههن در . رودمههى سههؤال،امعههه ایههر  شایسههتگى زنههان بههرای سرپرسههتى و مههدیریت امههور

گرفته است.بررسى مورد  ۹با استناد به روایتى از پیامبر، موضو  مدیریت زناندر  1 رار 
که «ابوبکر،» از ،حسن بصری در حدیثى از  گوید:مى نقل شد، است 

 ؛ودم که در ایام جنگ جمل برای من بسییار مفیید بیودشنیده ب ۹من سخنی از پیامبر
این بود کیه ، بجنگم و آن سخنها آن چرا که نزدیک بود به لشکر جمل بپیوندم و همراه

ایرانییان دختیر کسیرا را بیه پادشیاهی  از رسید کیه گروهیی ۹وقتی این خبر به پیامبر
روی رسیتگاری را  ،نیدفرمود: هر قوم و ملتی کیه زنیی را زمامیدار خیود ک ،اندبرگزیده

 حکومیتهیا آن کیه عایشیه بیر - را سبب شد تا لشکر جمل، رنخواهد دید. همین ام
  .رها کنم - کردمی

که این حدی  را نقل   شود:مى در نمودار ذیل نمایش داد، ،کندمى طرق روایى 
                                                      

ک ۹لقد نفعنى اهلل بکلمه سمعتها من رسول اهلل .1 معههم،  هال:  دت ان الح  باصحاب الجمل، فا اتلایا  ،مل، بعد ما 
کسههری  ههال: ۹لمهها بلههغ رسههول اهلل حلح صاا)« لههن یفلههح  ههو  ولههوا امههرهم امههرا،» ان اهههل الفههار   ههد ملکههوا علههیهم بنههت 

 .(۱۱۹، ص۳، جمستخرک الوسائآ؛ ۹۷، ص۸، جبخار ال
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 ه روایى اهل سنت نقلاز دو طری  در ،امع ،در متن حدی  ىبا تغییرات اندک ،این روایت
که اسناد آن را ازمى ه شود. طری  اول از ابوبکر، است  و طری   کنندمى منبع معتبر روایى نقل نن

کهه از   کننهد. ایهن روایهت رامهى حهافظ طبرانهى نقهل معجام االوساطدو  از ،ابر بن سمر، اسهت 
کرد،ابى ترمذی از ، ن سمر، هم نقل شدب از ،ابر 1.سند آن را صحیح دانسته است و بکر، نقل 

 که پیامبر فرمودند:
 لن عنوان روایت با از برای رعایت اختصار در این پژوهش  2.یفلح  و  یملک رأیهم امرأ،ا  لن
 بریم.نا  مى یفلح

، متن و سهند د یه  آن، چرایى صدور این روایت دربار،که  دارهای دامنهفارغ از همه بح 
، آن و،هود دارد «گهذاریتاریخ» ادی صدور روایت وتاریخ پیشنه، انگی ، اصلى راوی آنکش  

                                                      
 .۶۴باب ، سنن الت مذ  .1

 .۲۱۲، ص۵، جو منبع الفوائخ مجمع الزوائخ .2
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گههرو، موافقههان و مخالفههان تقسههیم  ،امعههه علمههى مسههلمانان در برابههر مفهههو  ایههن روایههت بههه دو 
ههای زمینههتوان بهه در  پهیشالفاظ و سند این روایت و روایات مشابه مى در تأملشوند. با مى

که باع  صدور یا رواج تاریخى و، فرهنگى گردید، ا،تماعى   نایل شد. ، چنین روایاتى 
وهش سؤال  پژ

گذشهته های اندیشمندان مسلمان طهى  هرنآیا برداشت. ۱ مفههو  ایهن حهدی   دربهار،ههای 
 یکسان بود، است 

ا،تمههههاعى نقههههل و پههههذیرش ایههههن روایههههت ، سیاسههههى، ههههها و بسههههترهای فرهنگههههىمینهههههز. ۲
 هاست کدا 

یادی، های پایانى  رن اول هجریدر دهه که در همهنقل و تکرار مى روایات ا یهک ها آن شد 
، عنصهههر مشهههتر  و،هههود داشهههت و آن تنههه ل ،ایگههها، و مو عیهههت زنهههان بهههود. بهههاور بهههه ر،حهههان

 زدن زنان مّبدل شد.نشینى و انزوای زنان به تدری  به فرهنگ پ گوشه
گفههت موضههو  مههدیریت زنههان بههین اندیشههمندان و فقههها بهها اخههتالف نظههر  کههه در مقدمههه بایههد 

 رو بود، است.ه ب ،دی رو
حمهههور ا،تمهههاعى زنهههان مخهههال  بهههود، و بههها اتکههها بهههه  گروههههى بههها مهههدیریت زنهههان و اساسهههاا  -

گذشتگانسنت  ؛دانستندمى داری و تربیت فرزندوی را محدود به خانه، های رفتاری 
 ؛دانندگروهى نی  مدیریت زنان را ،ای  یا مبا  مى -
مامههههداری و حکومههههت مخههههال  بههههود، و گروهههههى نیهههه  بهههها مههههدیریت زنههههان تنههههها در سههههطح ز -

 دانند.رد را برای آنان مجاز مىهای خن مدیریت
 شود:های مرتب  با مدیریت زنان به دو دسته کلى تقسیم مىآرا و اندیشه ریالدر این طی  وسیع

کرد. ۱ که این روایت و روایات مشابه را نقل یا تلقى به  بول   ؛) بول روایت( اند،افرادی 
یر صحیح یا ،على دانسته افرادی که. ۲  .اند )عد   بول روایت(این روایت و روایات مشابه راّ 

 قبول روایت . 1
گفههتمهى گههرو، کههه تههوان  ههها و از  هرن دو  تهها هشههتم هجههری روایهات لههن یفلههح مههورد  بهول همههه 
دسهتخوش تغییهر  ،مهتن روایهت نیه  در ایهن میهان .فکری ،امعه اسالمى بهود، اسهتهای ،ریان
چههه در الفههاظ نگردیههد، اسههت؛ ولههى طههى ایههن سههالیان دراز اندیشههه و ه در مفهههو  چهه ،ای،عمههد

گرو، با استناد به آیاتتقویت گردید. این   کنند، این دست مفاهیم علیه زنان تشدید و ت بیت 
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که در ذیل  :باور خود را استحکا  بخشیدند ،آیدمى وروایاتى 
کهه خهدا بهه برخهى از ههایى ه سبب برتهریب ،اندمردان سرپرست زنان«1: وامیت مرد بر زنآیه 

 .«آنان در برابر برخى دیگر داد، است
که را طرفین راضى شوند، یک تن مرد و دو زن»: آیه شهادت گهر یهک نفهر ،هر  کهه ا گیرند   گوا، 

کنهههدهههها آن کهههاری زنهههان اشهههار،«)دیگهههری را در خهههاطر باشهههد، فرامهههوش   درایهههن آیهههه بهههه فرامهههوش 
 2.شود(مى

کس»: حلیهآیه  کهه در ار و ایهور پهرورش یافتهه و هنگها  مجادلهه مى ى را فرزند خداآیا  خوانند 
 3.«بیانش ّیر روشن است 

 4.«مکر و حیله شما زنان بسیار بزرگ و حیرت انگی  است»
که خدا زندگانى شما را در این مقرر داشته به تصرف سفیهان ندهید»  5.«اموالى 
  6.«خود بمانیدهای در خانه»
  7.«نان برتری دارندو مردان بر آ»

شههر و عقههرب » 9،«روایههات نقصههان عقههل زنههان»8،«منههع از مشههورت بهها زنههان»و روایههاتى ماننههد 
 11«.نهى از اطاعت و تدبیر زنان» و 10«دانستن زنان

وایت لن یفلح  گزارشی از راویان و شارحان موافق ر
گر بر کتهب رسهم، شناسهى ،دیهدمبنای مطالعات حهدی  ا ى و صهرف و،هود ایهن روایهت در 

                                                      
َ ْ  َعَل   َبْعض  ) .1 َه َبْعض  َ  ٱللکَ ضک  ََ َِ َبَمإ  إ اَ وَن َعَل  ٱلَنکس  َِ َهوکَ َجش  .(۳۴، آیه نساء)سور،  (ٱلَ ک
َ جلن َوا  اتإن َ   ...) .2  (.۲۸۲آیه ، بقر،)سور،  (َمْ َت ضون َ ْ الش ْاِ َان َتَض کَ َاحدی مإ الَای   ََبَذرکَ  َاحدی مإ الَای  ََ

3. (  ِ ِا فَ  الَحلَ   َو َهو ف  الَخصإَم َغرَِ َ َْ و
 . اشار، به دختر دانستن فرشتگان الهى توس  مشرکان.(۱۸آیه زخرف، )سور،  (َاَو َ ْ َینَشک 

4. ( َْ  ْ َم  ن َلنکَ ر  ََ ْکَ   (.۲۸ ، آیهیوس سور، ) (َك

َه َلَکْ  َهَ إً إ) .5 َتی َجَعَ  ٱللکَ
ْ َواَلَکَ  ٱلکَ

َ
َِ أ َفَ إ  (.۵ ، آیهنساء)سور،  (َوَلا َتْؤَتوا ٱلسکَ

ْکَ ) .6  (.۳۳ ، آیهاح ابسور، ) (َو َهْ َن فَ  َبَيوَتَک

ْکَ َدَ َجةن ) .7 َِ َعَلْ َ  َجش  .(۲۲۸ ، آیهبقر،سور، ) (َوَلاَ ک

، ۱۵، جصول مان الکاافیالا) ایا  و مشاور، النساءفان رایهن الى االفن و ع مهن الى الوهن...)و شهاوروهن و خهالفوهن( .8
 (.۱۸۲ص، مستخرک الوسائآ؛ ۳۳۸ص

، الت ماذ  سانن ؛۸۰خطبهه، نهاج البالیاه) نهوا ص العقهول، نهوا ص الحظهوظ، ان النساء نوا ص االیمهان، معاشر النا  .9
 (.۷۸، ص۱، جبخار ال صحلح؛ ۱۲۲ص

 (.۶۹ص ،۱۹ج، ش ح نهج البالیه ؛۱۰۳، صی رالحکم و درر الکةم)المرا، عقرب حلو، اللسعه .10

برن امهَر العیهال  ....فانها و،هدناهّنَ ال  .11 کل حال  و الَتا منوهن على مال  و ال َتذروهّنَ یهدن َمعاشَر النا   ال تطیعوا النساَء على 
ن ...َیَت  لبهتان  و َیتماَدن فىورَ  لهن عنَد حا،ته  کهل حهال   هافتَن با  ّنَ علهى  ین للشیطان  فهداروهن عةاآ ) الطغیان  و یَتصّدَ

 (.۵۱۳، ص۲، جالش ااع
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کهه ، مسندها دلیل بر صحت ایهن روایهت  لمهداد شهود بایهد ابتهدا اسهامى شهارحان و محهد انى 
کههرد،ایهن روایهت را از اولههین سهال گههردد ،انهدههها تلقهى بههه  بهول  آنگها، بههه  .بههه ترتیهب تههاریخى ذکهر 

چگهههونگى تطهههور تلقهههى روایهههت در منهههابع اههههل تسهههنن و شهههیعى پرداختهههه شهههود. ایهههن روایهههت در 
 شود:و شر  حدی  به  رار ایر مشاهد، مى های فقهىکتاب

 .۱۱۸صق(، ۲۰۴) مسنخ الطلالسی
 .۵۰، ۴۷، ۴۲، ۳۸ص، ۵ج ق(۲۴۱) بن حنبآ مسنخ احمخ

 .۹۷ص، ۸ج، ۱۳۶ص، ۵ج ق(۲۵۶) صحلح البخار 
 .۵۲۷ص، ۴ج، ۳۶۰ص، ۳جق(، ۲۷۹) سنن الت مذ 

 .۲۲۷ص، ۸جق(، ۳۰۳سنن النسا ى) 
  .۵۹۳۷  ،۴۶۵ص، ۳ج(، )نسا ى سنن الکب  

 .۱۲۳ص، (ق۳۶۰ ) معجم االوسط
 .۲۹۱ص، ۴ج ؛۱۱۹ص، ۳ج، (ق۴۰۵ ) المستخرک

 .۹۰ص، ۳ج، سنن البلهقی
 .۱۱۸ص، ۱۰جق(، ۴۵۸بیهقى)  سنن الکب  

 .۴۰۸ص، ۳جق(، ۵۱۶)  معالم التنزاآ
 .۱۳۵ص، ۴و ج۲۶ص، ۲جق(، ۷۷۴)  البخااه و النهااه
گفته نماند کتاب، نا سنن ابان ، داودسنن ابی، سهته های صهحا این حدی  در سه مورد از 

روایهات دیگهر بها مفههو   صحلح مساةمگرچهه در  ؛نیامد، است صحلح مسةمو  (ق۲۷۳)  ماجه
کههه  - (ق۲۰۴بههر ایههن اسهها  از طیالسههى)  1.نکههوهش زنههان آمههد، اسههت کههه اولههین فههردی اسههت 

کهرد، ک یهر - روایت را اواخهر  هرن دو   بهت  و  شهارحان، در  هرن هشهتم هجهری (ق۷۷۴)  تها ابهن 
 ۸-۲انههد. ایههن روایههت و روایههات مشههابه از  ههرن محههد ان مههتن روایههت را بهها تغییههرات انههد  آورد،

البتهه از  هرن دو  تها چههار  تنهها در ،ایگها، تهاریخى و تفسهیری مهورد . اندهجری مورد  بول بود،
د از ابتهدای  هرن چههار  ایهن روایهت در ،ایگها، فقههى مهور ،تهدری ه گرفتنهد و بهاستفاد،  هرار مهى

کتههب معتبههر فقههى شههیعه و سههنى تقریبههاا  گرفهت. اسههتفاد، از ایههن روایهت در    بهول و اسههتناد  ههرار 
که روایت را در مفهو  ،گونه بدین 2؛آّاز شد « رن چهار  هجری» هم مان از نههى » اولین فردی 

                                                      
 .۵۶-۳۳ص ، «بررسى روایى مدیریت زنان» .1

 .۳۱و۲۰ص ،«گذاری حدی  لن یفلح  و  ...تاریخ» .2
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 (ق۳۰۳نسهایى) ، مهورد اسهتناد  هرار داد «کهارگیری زنهان در مشهاّل حکهومتى یها  مهاوته از به
ک گرفت.ه ب «النهى عن استعمال النساء فى الحکم»ه روایت را در باب بود   1کار 

 عهد  شایسهتگى زنهان بهرای زمامهداری را شهکل بهار،بهاور اههل تسهنن در، مجمو  این روایات
وارد متهون حهدیثى شهیعه نیه   ههای بعهد بهه علهت نقهل مسهتمردههد. مهتن ایهن روایهت دردهههمى

چههه طیهه   رگهه 3؛نیهه  رد نمایانههد 2کتههب فقهههى شههیعهتههدری  ایههن بههاور در برخههى ه و بهه گردیههد
هههای سههطو  زنههان از عههد  ،ههواز زمامههداری و حکومههت تهها مههدیریتهههای مخالفههت بهها مههدیریت

کارآمدی زنان در این عرصهه را در بهر مهى پایین و یهان اههل سهنت گیهرد.نی  نا )ماننهد  برخهى از راو
گریههه  از انتقهههادات تنهههد بهههه  ابهههن ابهههى شهههیبه(  دربهههار، فقههه ایهههن روایهههت را ، عایشهههه ،نهههاببهههرای 

کسری پادشا، ایران، پوراندخت  4دانند.مى دختر 
امها سههیر ار،ها  بههه حهدی  لههن یفلهح در ،امعههه روایهى و فتههوایى شهیعى مقههداری متفهاوت بهها 

کتهب و مهم، پیش رفته است. بر حسب تقد  زمانى، آنچه در میان اهل سنت روی داد، تهرین 
که روایت لن یفلح را  از:  اندعبارت ،اند،درآ ار خود آورد محد ین شیعى 

 ق( ۳۶۳-۲۹۰محمدبن نعمان مغربى) -
 ،ق(۴۱۳)  شیخ مفید -
  ،ق(۴۶۰-۳۸۵) شیخ طوسى -
  ،ق(۵۷۳)  طب الدین راوندی -
  ،ق(۶۰۰ ) بطری ابن -
 .ق(۶۵۶ ) الحدیدابن ابى -
 ،ق(۶۶۴ ) بن طاوو  سید -
 ،ق(۸۷۷ ) بن یون  نباطى بیاضى على -
  ،ق(۱۰)متوفای  بل از  رن شعبه حرانىابن  -
 .ق(۱۱۱۰-۱۰۳۷) محمد با ر مجلسى -

کتب شیعى مشخص مى که این روایهت بهه دو صهورت با مروری بر نقل این حدی  در  شود 
کهه بها ایهن  نقهل مسهتند متقهدمى مرسل یا با سلسله اسهناد منتههى بهه ابهوبکر، نقهل شهد، اسهت.

                                                      
 .۲۱۳، ص۶، جیئسنن النسا .1

 .۲۱۳ص ،۶ج، الخالف مانند .2

 .۴۰-۲۰ص ،«گذاری حدی  لن یفلح  و  ...ریختا» .3

 .۷۱۱، صالمصنف ؛۷۸۴، ص۲ج، طب  التاراخ  .4
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  عبارت است از:، افتتوان یموضو  در ،امعه روایى شیعى مى
یک بن عبداهلل ی، بِإساناله،  ر

َ
َقلت ا اروَ َمَعهاا، َبکارهَعان أ

َ
، قاامف مَلاا َقاَدَمت عائشاه أ

ه ِمن شس،م اهلل تح عح م ِإیل ِإمر ًة »یق،مح ِإنهف ۹فذکرت حدیمًا ََسِ مَرهح
َ
وا أ فِلح قوٌم َ َعلح  «.َلن یح

کتاب مشغول ذکر طعن نویسند، که در وا عه ،مل به های مختدر این بخش از  لفى است 
کهرد، ای از این طعنعایشه زد، شد، است و نمونه ها را با سلسهله سهند آن نه د اههل سهنت ذکهر 

کال  وی حهاوی  ،شمردمعتقدان به صحت این روایت بر وتوان ،زاست. پ  وی را نمى بلکه 
که طعن به عایشه و یهاد، انذار مرد  از این مطلب است  و از زمهان پیهامبر ههای اخهواهىپیروی ا

 1کتب فریقین آمد، است. هم نقل شد، بود، و در
یهه را ابن طهاوو   کهه بهه دلیهل کنهوی بهه صهراحت اعهال  مهى 2،کهار بسهتهه بهمشهابه ایهن رو د 

کال  خودشهان حجهت را به منابع اهل سنت استدالل مى، کفر اتها  شیعیان به ّلو و کند و با 
کمتهر از  .کنهدبر آنان تما  مى کسهانى همچهون ایشهان  کتابشهان را بهه اختالفهات خلفها و  نصه  
هههای آنههان را از  ههرآن و اختصههاص داد، اسههت و شههواهد ایههن مخالفههت :بیههتعایشههه یهها اهههل

فهههى عهههد  » سهههنت نبهههوی ذکهههر نمهههود، اسهههت. مشخصهههاا نقهههل ایهههن روایهههت در فصهههلى بههها عنهههوان
کهههه چهههرا بههها هم «مسهههاعدتهم لفاطمهههه مسهههاعدتهم لعایشهههه سهههر طعنهههى اسهههت بهههر اههههل سهههنت 

کرد،۹پیامبر گذاشهتید ۳ولى دختر ایشان فاطمه ،در ایجاد فتنه همراهى  آن ههم در ! را تنها 
که اههل سهنت در منهابع خهود روایهت طعهن عایشهه را دارنهد ولهى چیه ی دال بهر طعهن  ،وضعیتى 

 شان و،ود ندارد.در منابع ۳فاطمه
امهها   ا موضههو بهه گرانقههدرش ا ههر وی در. شههوددیههد، مههى از شههیخ مفیههد نیهه  چنههین رویکههردی

، خصوص ایهن فتنهه ضمن شر  اعتقادات مذاهب اسالمى در، و ،ریان وا عه ،مل ۷على
کرد، است. شیخ مفید روایت لن یفلح را با  ید وَی » سبب آن را نی  بازگو  کند و آن را نقل مى «رن

که چنین  یهدی در علهم حهدی  بهه معنهای عهد  اطمینهان  ؛داندمنتسب به حمرت نمى چرا 
اسههتنادات ، شههیخ بهه ،هههت خههروج از اتهها  تعصههب ،صهحت روایههت اسههت. بهه عههالو، راوی از

کرد، است.   3خود را مستند به َاسناد اهل سنت 
کهه در ایههن ه صهورت مسههتقل و چنهدین بههار بهه بهار بهه ایهن روایهت یههک صههورت نقهل از منههابعى 

                                                      
 .۳۹۶ص ۱، جش ح االخبار فی فضائآ ائمه االطهار .1

 .۲۸۶، ص۱، جالط ائف .2

 .۲۹۷، صالجمآ .3
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ر بههاب احههوال ایههن روایههت را د نویسههند،آمههد، اسههت.  بحااار االنااواردر  ،مقالههه بههه آن اشههار، شههد،
کههرد، اسهت و آن را مربههوط بهه عایشههه مهى در بههابى مربهوط بههه کهه ایههن نهه ؛دانههد،نهگ ،مههل بیهان 

وی  .گر و،ه داللت حدی  از سوی مجلسى استاین موضو  نشان 1.ل زنان آورد، باشد مسا
داند. همچنین در طریقهه نقهل ایهن آیند، عایشه مى از۹گویى پیامبرنی  موضو  روایت را پیش

کال  را به پیهامبر، ایترو  بخاار الصاحلح در کهه  گویهدبلکهه مهى ،منتسهب نکهرد،۹مجلسى 
بحااار مجلسههى بهها آوردن ایههن روایههت در فصههل مههذکور ، گههویى چنههین مطلبههى نقههل شههد، اسههت.

 صد داشته بگوید آنچه به عنوان طعن به عایشه به سبب را، انداختن ،نگ ،مهل در  االنوار
کتاب اههل سهنت ههم نقهل تنها دی ،بین شیعیان رای  است دگا، شیعه نیست و در معتبرترین 

 شد، است. 
گهردآوری روایهات  ابن بطری  صاحلح ضهمن نقهل روایهت از ، پیهامبر و ا مهه فمهایلبا ههدف 

کهرد، اسهت! بخار ال تهر از موا،ههه بها چنهین بیهانى ،الهب آن را به عنوان طعنهى بهر عایشهه نقهل 
 روایاتى را ذهبى آورد، است:

ها دربیاره اصیحاب صیاف دلکه آن تا کنیمپنهان سازیم و حتی باید نابود  یدباها را آن
 2.شود و همگان ایشان را دوست بدارند و از آنان خشنود و راضی باشند

 گوید: وی مى .توان دیدکبری مىوضو  بیشتر چنین رفتاری را از ع  
دیگیر  های جنگ صفین و جنگ جمل و رخدادهای کشیته شیدن عثمیان وکتاب بایدن

نگاشیتن و ثبیت مکتیوب چنیین . های رخ نموده در میان صحابه را مطالعیه نمیودنزاع
زییرا کیه دانشیمندان بیزرآ  ؛نیست مطالبی وحتی خواندن و شنیدن این مطالب جایز

 3.اندامت چنین دستوری داده

چهه ابهن ابهى  گهر 4از ایهن روایهت آمهد، اسهت. شا ح نهاج البالیاهبا شک هم در   أدو نقل تو
با ر،هو   ولى ار،ا  به شر  وی در مطالعات شیعى مرسو  است. ،دانندنمىشیعه حدید را ال

یهان شهیعه از انتسهاب ایهن روایهت بهه  شودبه هر دوی این روایات مشخص مى که وی ماننهد راو
وَی » مطمهئن نیسهت و بها الفها ى ماننهد ۹پیامبر خهاتم رای نقهل آن به «،هاء فهى الخبهر» و « هد رن

                                                      
 .۴۵۵، صعلو  صحاح االخبار ةعمخ ؛۱۹۴، ص۱۵، جاالنوار بحار .1

 .۹۲ص۱۰، جسل  اعالم النبالء .2

 .۶۳، صالش ح و االبانه عةی اصول السنه و الخاانه .3

 .۱۹۲ص، ۹ج ؛۲۲۷ص ،۶ج، ش ح نهج البالیه .4
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کرد، اس کتهاب بهاباستفاد،  که وی در این  گیهری نکهرد، بنهدی خاصهى را پهىت. البته از آنجا 
 برد.توان به مراد روایت با نقل آن در ،ایگاهش پىنمى، است

که برای روایت مذکور مىنقل   :توان بر شمرد بدین شر  استهای مرسلى 

 ودیگهری آورد، نی  نقل مرسل  حّرانى 1است. کرد،صورت مرسل ذکر ه برا  این روایت راوندی
کههرد، اسههت «و روی عنههه» ندر بخشههى بهها عنههوا . بههه نقههل روایههاتى منسههوب بههه پیههامبر خههاتم ا ههدا  

نشههان از عههد  ا بههات ، کههه انتخههاب چنههین عنههوانى بههرای احادیهه  بخههش مههذکورروشههن اسههت 
 2.نسبت روایت به پیامبر ن د راوی دارد

بهرای طعهن بهه عایشهه ، گونهر،در خالل متنى منا ، متأخربه عنوان سندی کتاب نباطى  در
کهه نشهان از ،ایگها، و ن پهیش از اکهاربرد روایهت نه د متهأخر به روایت مهذکور اسهتناد شهد، اسهت 

 3.مجلسى دارد
کتب حدیثى کنار   ؛تهوان یافهتکتهب فقههى شهیعى مهى دررا گها، ایهن روایهت ، تاریخى یا در 

کتهاب از سهوی دلیهل  نیه  وا هع شهد، اسهت. کهه مهورد اسهتناد بسهیار الخالف مانند نگهارش ایهن 
گردیهد، و نهه بیهان فتهاوای فقههى، شیخ کهه خهودهمهان ؛مقایسهه فقهه فهریقین اعهال   نیه  در ، گونهه 

دارد. وی در را حاوی فتاوای فقهى خود اعهال  مهى ستبصارالاو  تهذا  االحکامکتاب مقدمه، 
 :گونه نگاشته است نقل روایت این
فیااه، و هااو  یااع  هفیمااا َیاا،ز  ن تکاا،ن  اااهدَیاا،ز  ن تکاا،ن قاضاایة  حنیفااةفقااام  بااو و

یرف و قام ابن اْلحکام إّل احلدول و القفاص. کال ماا َیا،ز  ن  ةَی،ز  ن تک،ن قاضی  ر ف 
 .فیه، ْلّنا تعد من  هل اّل َال یک،ن الر ل قاضیاً 

ذلک یتاَ إیل للیل، ْلن القلاا حکم  رعی، مفان یفالح لاه یتااَ إیل   ن  واز للیلناف
 عی.للیل  ر

 خاروهن مان حیاث » ف۷و قام «.ةّل یفلح قوم ولیَم امر »  نه قامف۹ و روی عن النیب
 مفن   از هلا  ن تیل القلاا فقد قدمها و  خر الر ل عهنا. ،« خرهن اهلل

و قامف من فاته شا ف صالته فلیسابح، فاان التسابیح للر اام و التفافیل للنسااا، فاإن 
اّلفتتان  ا، فبأن متنع القلاا الذی  ةکالمها، خماف منعها من النبل لئال یسمع ۹النیب

                                                      
 .۷۹، ص۱، جالخ ائج و الج ائح .1

 .۳۵، صتحف العقول .2

 .۱۴۲، ص۳، جالص اط المستقلم .3
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 1ه َزویل.یشتمل عیل الکالم و غیر
کهه فتهوای ،هواز  مهاوت بهانوانبه نظر مى بها مفهاهیم ، رسد مقصود شیخ طوسهى ایهن اسهت 

،ریهر طبهری بهرای ایهن حنیفهه و ابهندلیلى از ،انب ابو دو بای استروایات اهل تسنن مخال  
کههه در ایههن مقالههفتههوا نقههل شههود. د یم نظههر  صههد ه ههت شههود   مههاوت  ر،دربههارا شههیخ طوسههى  نههدار

کهه کنیم، بلکه بانوان تحلیل  مستمسهک اعتقهاد  شهاید نقهل وی نتوانهدهدف اصهلى آن اسهت 
 شیخ به روایت لن یفلح بود، باشد.

 :استسیر تطور روایت لن یفلح در منابع شیعى حاوی نکات ایر  ،در مجمو 
کتههب حههدیثى شههیعه ایههن روایههت نقههل نشههد، اسههت.تههدر برخههى از مهههم - از ،ملههه آ ههار  رین 

کلینى )  کرد،،  بل از شیخ طوسى که (ق۳۸۱بابویه) و ابن (ق۳۲۹حدیثى   اند. زندگى 

کههه در منطقههه ّههرب خالفههت  - یههانى ماننههد نعمههان مغربههى یهها علههى بههن یههون  نبههاطى نیهه   راو
انهد. شهرق و برای پاسخ به ر یهب آورد،  ر،روایت را در  الب منا ،ایستنداسالمى آن روزگار مى

 (مرکزیههت تمههدنى و علمههى آن روزگار)بغههداد و بصههر،از  خالفههت اسههالمى بههه دلیههل تغذیههه فکههری
 .ستا هتری نسبت به مباح  زنان داشتگیرانهنگا، سخت

 اند.رد،آو« و  د روی»و « ،آء فى الخبر» ها نی  روایت را در  البگروهى از راویان ایرانى آن سد، -
گهویى توسه  پیهامبر صهورت پهیشه ایهن روایهت در اصهل بهکهه  ن معتقدنهدامحققهاز برخى  -

ای در نه د صهورت حاشهیهه برای انذار مرد  از همراهى با عایشه نقل شد، است و این نقل نی  ب
روات اهههل سههنت بههرای تطهیههر چهههر، عایشههه ا ههدا  بههه ، شههیعه ،ههاری بههود، اسههت. امهها در مقابههل

کهرد،تحری  موضهو انهد. انهد و روایهت را مربهوط بهه پادشهاهان ایرانهى در آن دوران دانسهتهعى آن 
که نشان از نامربوط بودن این روایت تحلیل ههای در تحقی ، دارد پادشاهان زن ایرانىبه هایى 

 2.مستقلى ارا ه شد، است
کتب فقهى شیعى و شههرت آن، هر چه بود هیم باعه  ت بیهت مفها، ورود روایت لن یفلح به 

گردیهد. عد  صالحیت زنان برای والیت و  ماوت و کارآمد بهودن مهدیریت آنهان  زمهان بها ههم نا
کیههد کههه بههر حههب  زنههان در خانههه  - روایههات دیگههری، عمههومى شههدن ایههن فهم)نکههوهش زنههان( تأ

گرفتنههد - 3کردنههدمههى نشههینى ،هه  در برتههری خانههه دیههدگا، رایهه  شههیعه نیهه ، و بههر ایههن اسهها  رونهه  
                                                      

 .۲۱۳، ص۶، جالخالف .1
 .۲۸۶ص، التحقلق فی کةمات الق آ . 2

 (.۱۸۲، ص۱۴ج، آئمستخرک الوسا) استعینوا علیهن بالعری بیوت وعورٌ، فاحبسوهن فى ال النساءن  .3
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 1نوان شد.موارد ضروری ع
روایهات ، به موازات تغییهرات فکهری و اعتقهادی علمهای مسهلمان در اواخهر  هرن یکهم بهه بعهد

 گتهدری  بهر نگهرش و فرهنهه به ،کنهد. ایهن روایهاتگیری پیهدا مهىمحدودکنند، زنان رشد چشم
کهههرد. زن مبهههارز معتقهههد مجاههههد  تعریههه  از زن و نگههها، بهههه و گذاشهههت تهههأ یر،امعهههه  زن تغییهههر 
شهد، بهه زن تحقیهر، ههای عصهر نبهویهها و ،نهگمهها،رت، ههابیعهت، ر شوراهاکنند، دشرکت

کن  پستوها تبدیل شد.   منزوی در 
کید بر این مطلب بود که شاید میان علمای نخسهتین اههل تسهنن و شهیعى مطالب پیش گفته تأ

و  تههرتفههاوتى تئوریههک در برداشههت از ایههن روایههت و،ههود داشههته باشههد، و نگهها، شههیعه مقههداری منعطهه 
کهه شههرت و تسهل  ایهن « فرهنگ ایسته»تر بود،، ولىمعتدل گویهای آن اسهت  کلیهه ،وامهع اسهالمى 

کتههب روایههى و فقهههى بههر همههه ابعههاد حمههور ا،تمههاعى زن سههایه  روایههت بههه دلیههل نقههل مسههتمر آن در 
 صهحنه حیهات ا،تمهاعى و ازرا رانهدن زنهان به صورت یکسان، عقهب و همه آن کتب افکند، است
،وامههع اسههالمى گذشههته، زنههان در ،ایگهها، وا عههى  بیشههترعمههل، در  و در دنههکنمههایى مههىسیاسههى بازن

 .انددار هیچ منصب مدیریتى نبود،و عهد، اندخود حمور نداشته
 .در بخش بعدی به تبیین زمینه و آ ار پذیرش روایت خواهیم پرداخت

کههنش پدیههد، مههدیریت زنههان در یخ بهها وا  و بههود، اسههت.ره بهه هههای عدیههد، مخههال  روطههول تههار
د تهوان نبهو، عد  توانایى ذاتهى و ژنتیهک زنهان  بیل: از ،آوی  مخالفان دالیل متفاوتى بود،دست

، های فرهنگى الز  برای پذیرش مدیریت زنهاننبود زمینه، هایىعقلى برای احراز چنین پست
بها  ینهىا تمای شهرای  ا،تمهاعى بهرای عهد  بهاور زنهان و در انتهها تمسهک بهه دالیلهى از متهون د

کید و،ود کهریم بهر لهزو   ها و صهراحت  هرآنآخرین دین آسمانى بر برابری من لت فردی انسان تأ
گروههههى از مسهههلمانان بههها تمسهههک بهههه روایهههاتى زنهههان را از حههه   .بر هههراری عهههدالت بهههین زن و مهههرد

از طرف زنان ّیر مجهاز را هایى تصدی چنین پست ا،تماعى به نا  مدیریت محرو  دانسته و
که: د.ندانمى  پرسش مهم آن است 

 فرهنههگ نانوشههته ،امعههه  کننههد، زنههان را بههه و،ههود آورد تفکههرات محدودهههایى زمینههه چههه
تلقهى نفهى مهدیریت زنهان در طهول زمهان چگونهه   ومى های زمینه، عوامل سیاسى و ا،تماعى

گونه روایهات پدید آمد  کهالن  ههایتواننهد بهه پسهتآیها زنهان نیه  مهى کهدا  اسهت  آ ار  بول این 
نظیهر ضهع  و نقهص ههایى تکیهه بهر اسهتدالل چرا با ر خی مدیریتى و یا مدیریت خرد برسند یا

                                                      
 .۲۱۵، صاالنوار بحار .1
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 ت مناسب زنان دانسته نشد، اس امارت و  ماوت، عقل
ههای ایجهاد شهد، کوشد تا با طر  فرضیات ممکهن بهه بررسهى چرایهى محهدودیتمى محق 

 ا تصهادی و، سیاسهىههای مهدیریت در مسیر دسترسى زنان به حقوق ا،تماعى برابهر در زمینهه
 .ا،تماعى بپردازد

 فرهنگی  زمینه .1-1
فکهری پهذیرش روایهت لهن یفلهح  ا،تمهاعى و، سیاسهى، فرهنگى، بسترهای  ومى ها وزمینه

گرفت:ها ذیل تعدادی از زمینه در هاست کدا   و فرضیات مورد بررسى  رار خواهد 
  ؛زن دربار،لیات ییى و اسرانقش باورهای ّل  برآمد، از احادی  ،عل. الف

حههوا باعهه   و شههوندگههر معرفههى مههىگههر، شههرور و فتنهههدر عهههد عتیهه  و ،دیههد، زنههان مو،ههودی وسوسههه
فر تکوین،  1.شودخروج آد  از بهشت مى بعهدها ایهن افکهار،  ...و 2گهرددمى سار، زنى حسود معرفىدر س 

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

 کعههب آورد. افههرادی ماننههدسههتی  فههراهم مههىزمینههه را بههرای تههروی  برخههى روایههات زن ۹سههخنان پیههامبر
 بها نسهبت دادن مطالهب دروّهین و عمهر   بهنالعو،هاء و سهیبن منبه، ابهن ابهى ابوهریر،، وهب، االحبار

 3.اندکرد، مشوش چهر، اسال  را، خالف منط  به اسال 
  ؛های مختل مکتوب میان مسلمانان دور، فرهنگ یا رفتاری و تفاوت فرهنگ شفاهىب. 

کرامهت بهود، رشهد  بهرایدر آیهات  هرآن زنهان ، نگا،  رآنى به زن نگاهى انسانى همرا، با حفظ 
گرامهى نیه  م .گیرنهدی همدوش مردان  هرار مهىمعنوی و ماد یهد رویکهرد ؤسهیر، و سهخنان پیهامبر 

؛ اسهتیید همه منهابع أ،ایگا، زنان مورد ت ی. تالش ایشان برای ارتقااستحفظ ع ت انسانى 
گرچه حمرت موف  به تغییر برخهى باورهها  ؛ولى تحول فرهنگى ،امعه عرب بسیار دشوار بود،

گها، ا ،و رسو  شدند بنهابراین از نخسهتین روزههای په  از  اسهت. یهن تغییهرات مقطعهى بهود،اما 
که درنگار،غرافى، ایم. مقدسىرحلت شاهد بازگشت به رسو  و فرهنگ ،اهلى بود،  هرن  ی 

گ ارشههى از شهههر بیههار بههه بیههان فرهنههگ مههرد  ، کنههدمسههلمان شههد، دیههدن مههى ایههران   از چهههار  در 
 نویسد: داخته و مىتقبیح ازدواج مجدد زن بیو، پر منطقه در

                                                      
فر پیدایش، ا  از تةمودگنجلنه .1 فر خروج۱۷آیه، س    .۲۱آیه  ،و س 

 .۳۷۸، صالتحقلق فی کةمات الق آ  ؛۳۴، ص۱۰و ۹آیه ، ۲۱فصل ، عهخ عتلق .2

 .۴۴ و ۴۳، صتاراخ تحةلةی و سلاسی اسالم .3
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کودکان گرد آیند و سنگ بیه ، کرد اگر کند وشوهر نمی، در آنجا زنی که شوهرش بمیرد
 1.اش پرتاب کننددر خانه

  داند!مى ازدواج مجاابه2روز(د،  ما، وچهار ) ،ّد زن بیو، راپ  از ع   که فرهنگ  رآنىآن ،حال
ک  فقههدان پیشههرفت علمى)آموزشهههى و مههدیریتى(. پ در نتیجهههه ، ریهههت زنههان ،امعهههبههرای ا

کردن زنان از امکانات آموزشى و تعلیمىاعمال سیاست   ؛های تبعی  آمی  و محرو  
گههههرو،أههههای حکومههههت اسههههالمى در تهههضهههع  دسههههتگا،. ت هههههای مین امنیههههت بههههرای همهههه 

به ویا، زنان و به حاشیه راند، شدن زنان برای حفظ سالمت اخال ى خود. اولویهت  ،ا،تماعى
گسترش اراضى بوداصلى حکومت  عباسیان نی  در سودای حفهظ مملکهت  .اموی فتوحات و 

بههه ،ههای حفههظ امنیههت داخلههى شهههرها بههه مقابلههه بهها تههها،م   طعههاا ، گسههترد، اسههالمى خههویش
بهرای حفهظ ، بازار سرپرسهت خهانواد،در این آشفته .پرداختندمى مخالفانهای خار،ى و  یا 

نشههینى هههم نههد. خانهههدامههى ین مکههانتههرا امههندیواری خانههه ر، چهههارسههالمت همسههر و دختههران
  پیامدهای خاص فرهنگى خود را دارد.

زنههان در سههطو  فههردی و ا،تمههاعى بههه دنبههال پههذیرش  عههد  خودبههاوری و اعتمههاد بههه نفهه  درث. 
 عهد  5،فتنه بهودن، ناکارآمهد بهودن مهدیریت زنهان 4،عقرب بودن 3ن،بود تدریجى و دردنا  مفاهیم شر

  ؛ایر خا  برای آنان و احیاناا  7ر انتها بهتر دانستن  عر خانهد، آنان با 6مشورت
ا،تمههههاعى و سیاسههههى بههههه علههههت تفکههههر هههههای عرصههههه بیشههههترحههههذف تههههدریجى زنههههان از  ج.

کم   ؛مردساالرانه حا
  .خانگىهای تفکر انحصار زنان در نقش چ.

گهرایش پار،، های فکری فرهنگى فوقعالو، بر زمینه بهه ایهن ای عوامل سیاسى ا،تماعى در 
 هستند. مؤ رروایت 

                                                      
 .۵۴۷، صاحسن التقاسلم فی مع فه اال اللم .1

ْشًراو) .2 ََ ْ َ    َو
َ
ْ َبَعَة أ

َ
ْکَ أ نَفَسَ 

َ
َْ َبی ْص بکَ َِ َواًجش َیَت ْز

َ
وَن أ ْوَن َ نَکْ  َوَیَذَ  َکَ َِ َیَتَو َِّي

 .(۲۳۴آیه ، بقر،)سور،  (َٱلکَ

ها» .3 کلن  (.۱۰۳، صی ر الحکم ؛۲۳۰حکمت ، نهج البالیه («شر ما فیها َانه البد منها و المراة شّرٌ 

 (.۷۶، صی ر الحکم ؛۲۲۸، ص۱۰۰، جبحار االنوار) «ّالمرا، عقرب حلو، اللسعه» .4

کهم امرا،» .5 فلح  و  َتمل   (.۴۳ و ۴۷، صحنبآابن مسنخ ) «ال ین

، ۵۶یهت روا، احهوال الر،هال و النسهاء، ۴بهاب ، ۱۰۰، جبحاار االناوار)« ایا  و مشاور، النساء اال من ،ّربت بکمال عقل» .6
 (.۱۷۷، ص۲، جکنز الفوائخ؛ ۲۵۴ص

سههوا نسههاَ کم یهها  .7 حب  لقههت المههرا،ن مههن الر،ههال وانمهها همههها فههى الر،ههال ا  هههم فههى االرض وخن لهه  الر،ههالن مههن االرض وانمهها همن خن
ری (۳۳۷، ص۵، جالکااافی) معاشههَرالر،ال سههوهن فههى البیههوت و اسههَتعینوا علههیهن بههالعن َعورٌ، فاحب   مسههتدر )، و النسههاءن

 (.۱۸۲، ص۱۴ج، ل االوس
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 سیاسی های زمینه .1-2
گهذاری در تهاریخ «ینبهل» داننهد.ن خاستگا، صدور روایات نکوهش زنان را بصر، مهىامحققاز برخى 

کههه از طریهه  معتمههر، یحیههى بههن  گهها  دانسههته وروایههات فتنههه زنههان، بصههر، را پههیش معتقههد اسههت روایههاتى 
لبهههعلیهه - همههه بصههری هسههتنده کهه - ... سههعید و  دررا روایههات مههذمت زنههان  ه زنههان رواج یافتههه اسههت،ّ 

تههرین انگیهه ، بههرای رواج چنههین روایههاتى، انتقههاد بههه عایشههه بههه دلیههل اصههلى 1دهههد.مههى ایههن منطقههه نشههان
گههرو، از صههحابیان پیههامبر در مقابههل حمههور در ،نههگ ،مههل بههود. ،نههگ ،مههل محههل صهه  کشههى دو 

پیکهر، حکومهت نوپهای اسهالمى و تفکهر و اندیشهه  ،نگى که حاصل آن آسهیب سهنگین بهر ؛یکدیگر بود
 2.مرد  بود. حمله سخت به زنان از پیامدهای این آسیب است

گونهههای و ملیههتههها ابههان، ناادههها، هههافرهنههگ ،امعههه امههوی متشههکل از کههه وا  گونهها دار بههود 
گسههترد، فتوحههات بودنههد. عصههر راشههدین و  ههدرت و زن بههه عنههوان ، در ایههن ،امعههه  ههروت سههفر، 

کمیتى بهه مصهلحت مثل کمیت بهود. چنهین حها ثى همدوش شد، و مانند اب اری در اختیار حا
کنهدنمى خویش کهرد، و در سیاسهت وارد  که زن را شهریک  هدرت خهود  کهه ، نهه فقه  زنهان ؛دید 

شهیو، کهه آن ر عصهر عباسهیان نیه  بهاد 3موالى و نومسلمانان نیه  ا،هاز، ورود بهه  هدرت نداشهتند.
امهها در حیطههه زنههان همههان روش امههوی را در ، داشههتندا ههوا  و ناادههها تسههامح و پههذیرش سیاسههتى 

گرفتند گرفتبى زن، پیش    4.بهر، از  درت و در اختیار  درت  رار 
 ماعی تعو امل اجزمینه  .1-3

کههه تبعههی اآن عرصههه زنههان بههر گههرانپههژوهش ، هههای ،نسههیتى  المانههه بههین زنههان و مههرداننههد 
، در مقابهل نه از ،انب امور ذاتهى و طبیعهى. ،،وامع بود،اّلب برخاسته از ساختار ا،تماعى 
که این نابرابری برخهى بلکه  ،ها نه تنها ریشه در امور طبیعى خلقت داشتهگروهى بر این باورند 

ایهن تمهای  بهین زنهان و مهردان و  مؤیدنی  مستخرج از آن احکا  دینى کتاب آسمانى و های گ ار،
 روایهههات، آیهههات عهههالو، بهههر 5.گفتهههه ذیهههلنهههد آیهههات پهههیشمان ؛بلکهههه برتهههری مهههردان بهههود، اسهههت

                                                      
 .۸۹، ص«زن و معرفت دینى در ،هان اسال »، ۱۰مقاله ، ها و سل  تطورحخاث اسالمی خواستگاه .1

گذاری حدی  لن یفلح  و  ولوا امرهم امرا،». 2  .۱۱، ص«تاریخ 

 .۶، صزنا  در نخستلن سخه ها  اسالمی .3
 .۸، ص. همان4

ْکَ َدَ َجةن ). 5 َِ َعَلْ َ  َجش اَ ْ  َعَلا   َبْعاض  ) (۲۲۸ ، آیهبقر،، )سور (َوَلاَ ک اَه َبْعض  اَ  ٱللکَ ضک  ََ َِ َبَماإ  اإ اَ اوَن َعَلا  ٱلَنکس  َِ َهوکَ َجاش ، آیهه نسهاء)سهور،  (ٱلَ ک
ْکَ ) (؛۳۴ علااو  الحکاام و ؛ ۸۰خطبههه  ،هااج البالیااهن)نیه  روایههت نقصههان عقههل (؛۳۳ ، آیهههاحهه اب)سههور،  (َو َهاْ َن فَاا  َبَيااوَتَک

 .(۴۹۱، صالمواعظ
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که اّلب به  نی ای ،دنکنمحدود  .دنگردنیمه دو   رن اول هجری برمىبه منصه  هور رسیدند 
 :عصرمحصول این رویدادها است ا،تماعى و فرهنگى این، رای  خاص تاریخىش

 سهر، حمهرتبه و،ود آمهدن اولهین شهکاف سیاسهى در زمینهه ،انشهینى ، ۹پیامبر رحلت
هم مهان  و آنهانههای رکوبى شهورشوپیهامبران دروّهین و ضهرورت سه از دیهن برگشهتگانبرآوردن 

سرعت فتهو  » عصر ،دیدی به نا  فتوحات. خوردن ر مر و های مجاوانگی ، تصرف سرزمین
اعهراب مسهلمان را بهه ، آداب متنهو  بهه داراالسهال  گسهترد، بها فرهنهگ وهای وپیوستن سرزمین

کهههرد، و از پهههرداختن بهههه امهههور آموزشهههى بازداشهههت یىکشورگشههها بهههدون شهههک ادار،  1«.مشهههغول 
ضهى ولهى اسهتقرار صهحابه در ارا، فهتح شهد، نیازمنهد و،هود صهحابه و تهابعین بهودههای سهرزمین

پهه  از فتوحههات نسههلى از » فکههری و دینههى در شهههر شههد.مفتوحههه باعهه  بههه و،ههود آمههدن خههأل 
و سههنن و فرهنههگ خههود را در  ن اسههال  شههدندبههدون هههیچ تحههولى وارد ،هها ،مختلهه هههای امهت

درمجمهههو   2.«باورههههای مربهههوط بهههه زنهههان بهههودهههها، ایهههن اندیشهههه یکهههى از، ایهههن میهههان نشهههر دادنهههد
عمهال سهلیقه، سرگر  شدن صحابه و تهابعین بهه ،نهگ ، و  ههور طبقهه فقهها فهردی خلفهاههای ا 

گرفتن زنان ههای خهود از مفهاهیم آیهات و داشتتفکر خود و بر شوند. این فقهامى باع  نادید، 
ه  ههبرخههى از روایههات را تحههت عنههوان تفسههیر یهها شههر  حههدی  و فقههه یهها حتههى اخههالق بههه مههرد  ارا

ههای فکهری ایهن بسهته بهه مکاتهب فقههى و خاسهتگا،، پرداختنهدکردند و بهه صهدور فتهوا مهىمى
 توانستند بسته یا باز باشند. های صادر، مىحکم، فقها

 ت عدم قبول روای .2

وایت لن یفلح  گزارشی از راویان مخالف ر
ولههى از  ،آن دانسههت شههمردنتههوان بههه من لههه رد و ،علههى نمههى گرچههه عههد  نقههل روایههت را لزومههاا 

سانن ؛ انهدسه منبع و از میان بزرگان شیعه دو تن این روایهت را نیهاورد،، میان بزرگان اهل تسنن
کلینهىابن. نی  صحلح مسةمو  (ق۲۷۳)  سنن ابن ماجه، داودابی گرچهه  بهل از شهیخ ، بابویه و 

 اند.کرد،مى طوسى زندگى
گروههى برآمهد لی  مقهاالت أکهه بها ته انهد،در بدنه ،امعه علمهى مسهلمان طهى سهالیان اخیهر 

هههههای مطههههر  در داننههههد و معتقدنههههد طبهههه  شههههاخصمههههى انتقههههادی ایههههن روایههههت را برسههههاخته
                                                      

 .۳۸۰، صال با تاراخسی س .1

 .۳۸۰، صهمان .2
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چهون تنهها راوی  ؛شهودمهى ب ابل اعتنا نبهود، و ضهعی  محسهو، این حدی ، شناسىحدی 
 بههرای وی تنههها .کههه و ا ههت وی محههل تردیههد اسههت اسههت شخصههى بههه نهها  ابههو بکههر،، اصههلى آن

کهه  - ۹به این سخن پیهامبر ،فتنه همراهى با عایشه و فرار از شرکت در ،نگ ،مل از رهایى
و  ،بران ضهع  راوی بها موضه ،این شرای  در .شودمى متوسل - تنها راوی آن نی  خود اوست

شهود. بها اضهطرابات مهى ّیر  ابل اعتنا گیرد و حدی  عمالا نمى دیگری چون تواتر و ... صورت
 مو،ود در متن و ضع  سند این روایت و عد  سازگاری آن با آیات  رآن و مستندات تاریخى

کهرد. نکتهه مههم دیگهرنمى گذشهت  کههآن ،توان این سخن را بهه حمهرت منسهوب  راوی په  از 
کههه خههود از دالیههل تمههعی  آورد و آن را تکههرار مههىمههى دی  را بههه خههاطرایههن حهه، سههال سههى کنههد 

 1.استدوبار، روایت 
ههای نهو بهه مداری( نگهرشرواج اومانیسم)انسان ، هور مدرنیته در ،وامع ّربى و در پى آن

از پیامدهای ، ها را به همرا، آورد. رشد فکری و فرهنگى ،وامعحقوق فردی و ا،تماعى انسان
های اخیر شاهد تحولى اساسى در مبهانى فرهنگهى ،وامهع از دید، ا،تماعى بود. در سد،این پ

ای هخواهانههو،ریههان فکههری ن، ،ملههه ،امعههه مسههلمان هسههتیم. در میههان مسههلمانان  ههرن حاضههر
کههر  کههه طههى آن بهها اسههتناد بههه آیههات  ههرآن و سههیر، پیههامبر ا ، :و ا مههه معصههو ۹پدیههد آمههد، 

دانهههد و بهههه نفهههى دالیهههل مخالفهههان مهههى هههها ،هههای  و حتهههى الز مشهههارکت زنهههان را در تمههها  عرصهههه
کنهار مهردان  .پردازدمى گرو، با استناد به آیات و روایات نبوی بر حقوق برابر انسانى زنهان در  این 

کیددر ا،تما    :مانند ؛ورزندمى تأ
 2علم آموزی بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

از آنچیه ای هکردند و از برای زنان است بهیراز آنچه کسب ای هاز برای مردان است بهر
  3.کسب کردند
  4دانستند.مى مردانشقیقه زنان عصر پیامبر خود را 

                                                      
گذاری حدی  لن یفلح  و  ولوا امرهم امرا،» .1  .۴۵، ص«ى مدیریت زنانیبررسى روا» ؛۳۸ص، «تاریخ 

کّل  مسلم  ومسلم ةطلبن العلم  فریم .2  (.۳۰، ص۱، جالکافیة )على 

مکَ ) .3 َِ َنَصي ن َ ک إ وا َوَلاَنکس  َْ ََس  إ ٱْر مکَ َِ َنَصي ن َ ک َجش اَ ک
َِ َلک ْب ََس   (.۳۲ ، آیهنساء)سور،  (إ ٱْر

4. ( َِ اااإَدَهَ َِ َو ٱْلَقإَنَتاااإَٱ َو ٱلصک  َِ َو ٱْلَمْؤَ َناااإَٱ َو ٱْلَقاااإَنَتَ َِ َو ٱْلَمْساااَلَمإَٱ َو ٱْلَماااْؤَ َنَ اااإَبَ اَٱ َو  َلنکَ ٱْلَمْساااَلَمَ َْ َوٱلصک  اااإَبَ ی اااإَدَهإَٱ َو ٱلصک  َو ٱلصک 
َشَعإَٱ َو  َِ َو ٱْلَخااا  َشَعَ َمااإَٱ َو ٱلااِّکَ ٱْلَخااا  ََ وَجَ ْ  َو ٱْلَحش ااَ  ََ  َِ َمَ ََ ااإَکَمإَٱ َو ٱْلَحااش َِ َوٱلصک  ااإَکَمَ َهإَٱ َو ٱلصک  َْک اا َِ َو ٱْلَمَبص  َهَ َْک اا ااَه ٱْلَمَبص  َْ ٱللکَ اَرَ ی

َم ًمإ ََ ْجً ا 
َ
ْغَفَ ًة َو أ َه َلَ    کَ َعدکَ ٱللکَ

َ
اَرَ اَٱ أ ا َو ٱلِّکَ ًِ که به دو نهیم شهود و همهه شقیقه هر چ (.۳۵ آیه ،اح اب)سور،  (َكَثر ی ی است 

 .ک نیم به نیم دیگر نی  تعل  داردحقوق ی
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متون مقد  دین اسال  با مفهاهیم مثبهت و نهوگرای مدرنیتهه ههیچ تعارضهى ، در این دیدگا،
نیهه  نههدارد. اشههتغال زنههان بههه عنههوان نیمههى از بدنههه فعههال ،امعههه حقههى مسههلم و مههدیریت زنههان 

گهر در کهه دارنداینان ا هار مىگونه منافاتى با اصول صریح اسالمى ندارد. همهیچ ای ،امعهه ا
کم بود، و مردان از مو عیت مسل  برخوردار باشنداید ولوژی مرد زنان از نظهر   طعاا ، ساالری حا

 کههخواهنهد بهود. اینجاسهت  تهرسایر مواهب ا،تمهاعى از مهردان پهایین حمور فعال و، اشتغال
کهرد تها بهه ،ایگها، مهى کمهک  تهوان بها اتکها بهه فههم صهحیح دینهى برآمهد، از متهون روایهى بهه زنهان 

 مناسب ا،تماعى خود برسند.
کدا  از روایات بها مفههو که آنان معتقدند  دربردارنهد، حکمهى تعبهدی  «مهذمت زنهان» هیچ 

 تا چه رسد بهه بود،نگاهى خبر متواتر نی   ند ویستنو به لحاظ سندی نی  صحیح و معتبر  ،دبون
کهه معتقهد بهه حهب   1.بتوان آن را مستند یک حکم فقههى دانسهتکه این گروههى  در پاسهخ بهه 

گهر، زنان هستند که   ،دنمایهآور مهىچهه  هاهر ایهن روایهات اله ا  برخى از علمای شیعه معتقدند 
کهامالا کهه ایهن ولى با تو،ه به ن ایه، شهودمهى شهرعى محسهوب اصهل حمهور ا،تمهاعى زن امهری 

کرد.توصیه تنهاتوان ها را مىسفارش  هایى اخال ى تلقى 

بهاور بهه عهد  ، بهدبینى نسهبت بهه زنهان، های  بلهى ایهن پژوههه عنهوان شهده در بخشکچنان
ابتدا بهاور ذهنهى ، تحقیر آنان و عد  شایستگى زنان برای مدیریت، لزو  حمور ا،تماعى آنان

هههای ارزشههى و دل شههد. مبههارز، بهها نظهها بههن بعههدی بههه فرهنههگ رفتههاری مسههلماناهههای و در سههد،
که ،خرد، فرهنگ کار آسانى نیست. آنگا،  تحقیهر زنهان و ، ّالهب بهر فمهای فکهری ،وامهع ّو ها 

کهههردن آنهههان بهههود گهههاهى آنشهههد، نیههه  تسهههلیم همهههین ،هههّو  داراندیهههن، سهههرزنش   هههدر تسهههلیم انهههد و 
. معیهار سهنجش آنهان دانسهتندداری مهىعهین دیهن که حتى نکوهش و تحقیر زنهان را شدندمى

گ ار، که شاید بهترین راهنمای آنان در فهم   شد.های دینى محسوب مىنی  همان روایاتى بود 
ا مهه و سهنت ،هاری ر، برای یک مسلمان باورمند، انطباق مسا ل نو هور با آیهات  هرآن، سهیر، پیهامب

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

  قرآن .2-1
گفتهار بهرای ،امعه، معیار انحراف هر اندیشهه ، عرضهه آن تفکهر بهر آیهات مسهلمانانه عمهل یها 

                                                      
کاربست روایات نقصان عقل در مدیریت زنان» .1  .۱۳۲-۱۰۳، ص«بررسى 
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گههر موضههو اسههت ههرآن  کههریم شههد، شههناخته بههه عنههوان یکههى از حقههوق «اشههتغال یهها مههدیریت» . ا
های  رآن نی  تصریح بر رعایت عهدالت در حقهوق آموز،، شودا،تماعى برای افراد محسوب مى

که این حه  ، اعم از زن و مرد دارد ،فردی و ا،تماعى برای همه اعمای یک ،امعه هر تفکری 
 مذمو  و انحرافى است. ،را از زنان سلب نماید

،هواز ، ا بهات مالکیهت بهرای او، فعالیت ا تصادیتعدادی از آیات  رآن به آزادی زنان برای 
 مانند :؛  ماوت و حکومت اشار، مستقیم دارد

از آنچیه ای هاز آنچه کسب کردند و از برای زنان است بهیرای هاز برای مردان است بهر
  1.کسب کردند

  2.نخواهد بود، برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام دادهکه این و
 3(.اعم از مرد و زن) قسط قیام کنید ییاید برای برپان آوردهای کسانی که ایما

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

ا،عهه بهه شهر  و شهأن نهزول نقهل به ،های مر، گروهى الذکرگرچه در تفسیر برخى از آیات فوق
های صحابه متقد  و برخهى از تهابعین مرا،عهه به شرو  و برداشت، ا مه شد، از سوی پیامبر و

گرو، برداشت ،در وا ع اند.نمود، های شخصهى خهود را بهر مفهاهیم ایهن آیهات ها و استنباطاین 
کرد، کهه مهچه بسها در مهواردی تنهگ، حمل  روج مفههو  عهدالت بهین نظرانهه و سهوگیرانه بها آیهاتى 

کرد، باشهند. بهه مهدد اسهتناد بهه عملکهرد صهحابه متقهد  و تابعهان و ،زنان و مردان بود،  برخورد 
گردیههد دربههار،ای گیرانهههاحکهها  سههخت ،استشهههاد بههه برخههى ا ههوال آنههان بههه عنههوان  ؛زنههان صههادر 

 از زنههان هههای  یامههت را اطاعههت مههردانابههراهیم نخعههى پسههر مالههک اشههتر یکههى از نشههانه ،مثههال
َِ ) آیهه در کهه سهفیهبهن مالهک نقهل شهد،  از  هول انه  ،مثال دیگهر 5.دانستمى اَفَ إ َوَلاا َتْؤَتاوا ٱلسکَ

ْ َواَلَکَ  
َ
  6زنان هستند. (أ

                                                      
1 .( َِ ْب ََس  إ ٱْر مکَ َِ َنَصي ن َ ک إ وا َوَلاَنکس  َْ ََس  إ ٱْر مکَ َِ َنَصي ن َ ک َجش اَ ک

 (.۳۲ ، آیهنساء)سور،  (َلک

يْ ). 2
ن لکَ
َ
َعى  َو أ ا َ إ س 

إَن َللکَ  (.۳۹ ، آیهنجم)سور،  (س  َلْلَإنس 

َِ َبإْلَقْسَط ) .3 اَ َ اَ َنوا َروَنوا َهوکَ َِ  َِ َِّي
َ إ ٱلکَ یکَ

َ
 (.۱۳۵، آیه نساء)سور،  (َیإ أ

اْی ). 4 وَتَيْت َ ْ َرَ ک ش 
َ
ًة َتْمَلَکَ ْ  َو أ

َ
َک  َوَجدٱکَ ٱْ َ أ َما  ن َلن ََ اْ  ن  ََ ایهن آیهه تمجیهد ،نهاب بلقهی  و  (.۲۳آیهه  ،نمهل )سهور، (ِ  َو َلَ اإ 

 .داری استیید تدبیر ایشان در مدیریت وحکومتأت

 .۷۸۸، ص۲، جصحلح مسةم .5

 .۲۴۷، ص۵، جروض الجنا  و روح البلا  فی تفسل  الق آ . 6
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 سنت جاری مسلمانان .2-3
ى حمههور شناسههدر پیشههینه تابههد.سههنت رفتههاری مسههلمانان نیهه  ایههن نگهها، ،نسههیتى را برنمههى

کههرداى تههوان بهه آیههاتمهى زنههان مهؤ ر کههه در آن بهانوان  رآنههى بهه عنههوان مثهل و الگههوی ،امعههه  سهتناد 
ا ته عصهر نبهوی ههای ا،تمهاعى و فرهنگهى ازهمهه محهدودیت بها و،هود1.انهد،ایمانى معرفهى شهد

گذشههته عقیههدتى و ، ا تصههادی، سیاسههى، هههای علمههىزنههان مسههلمان در همههه عرصههه،  ههرون 
 اند.ا،تماعى ایفای نقش داشته

کبر بانو - کر ز ا ۳یخدیجه  گروندگان به پیامبر ا  .است ۹اولین 
 .انددر عرصه فکر و عقید، تا بذل ،ان ایر شکنجه استقامت داشتهزنان  -
تهیهههه ، بهههه مهههداوای مجهههروحین، ههههای بعهههدیّهههزوات پیهههامبر و در همهههه ادوار حکومهههت در -

 ،ههها،نههگ رمشههارکت زنههان د2.انههدرسههانى و تهیههه ّههذا اشههتغال داشههتهآب، مهمههات و سههال 
خه  مقهد  ،نهگ و  همچنهین فعالیهت مسهتقیم در، های متعدد آنان در پشهت ،بهههفعالیت

هههای مسههلم تههاریخ هههای نبههرد از وا عیههتگههذاری آنههان در صههحنهبههه عنههوان رزمنههد، و میهه ان تههأ یر
 ههای مختله  انجها های صدر اسال  با اهداف و انگیه ،. این مشارکت در ،نگاستاسال  

کمهکگرفته و زنان به عنوا ههم در ، رسهانى بهه مهردان ،نگجهون عنصری فعال و مؤ ر و به منظهور 
گا، نیهازپشت ،بهه شهدند و در در نبهرد بها سه ا، دشهمن حاضهر مهى، ها حمور داشتند و هم به 

 دادند. ،نگ را به نفع س ا، خویش تغییر مى، بسیاری از موارد
ولههى ، نرسههید، اسههت چههه در زمههان خلفههای اسههالمى زنههى بههه خالفههت یهها والیههت عمههومى گههر

  3عباسى و عثمانى در امور والیت دخالت و نفوذ داشتند.، بسیاری از زنان دربار اموی
 5،خطابهههماننههد 4،علمههى هههایعرصههه اّلههب هههای مختلهه  زنههان درمحههدودیت بهها و،ههود -

 .اندداشته گیرچشم حمور 6شعر و حدی ، تفسیر
                                                      

َْ  َا) .1 اْوَن َلْق َهإَلاْت َ َبک ٱْبا ََ  ْ ََ ٱ  
َ
اَ َناوا ٱْ اَ أ َِ  َِ َذي

َه َ َثلًا َلکاکَ َرب  ٱللکَ َْ ٱْلَقاْوَم ض  َمای َ ا ک َْ َمَلاَه َو َن ََ اْوَن َو  ََ  ْ ََ َمای َ اْ  ک َْ اَة َو َن نکَ َْ ك  َبْيًتاإ فَا  ٱْل َْ نا ََ   
 َِ إَلَمَ  .(۱۱ ، آیهتحریم)سور،  (ٱلمکَ

 .۴مقاله، ها تا پااا  دوره امو زنا  در کشاکش نب د، حضور زنا  مسةما  در جنگ. 2

 .۶۹، ص«زن و والیت سیاسى و  مایى» .3

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

 در لیبى به چا  رسید، است. 

 .۱۴۲ص، النساء ت اجم اعالم. 5

 .۱۷و۱۶، ص۱، جبالیات النساء .6
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 1هستند.تن از راویان حدی  زن  ۰۱۳ -
 2.اندهآفرینى داشتدر امور سیاسى نقش، چه به شکل ّیر مستقیم گر ،لفادربار خ در -
 3.اندهای بعدی در تمدن اسالمى زنان از عناصر بسیار فعال در حوز، و   بود،در دور، -
تها شها  و ایهران بانیهان و  )مراکش( مناط  ،فرافیایى متنو  حکومت اسالمى از مغرب در -

  4.دخورىساز زن به چشم مخیران مدرسه
گونه روایهات تحقیهرمى چگونه، الذکربا و،ود موارد فوق دسهت شهمردن کننهد، و فهروتوان این 

 زنان را پذیرفت 
و شههرط  اسههترد نویسههند، آن مههکههه  - ب فقهههى معتبههراکتههیههک حتههى در کههه آن نکتههه ،الههب

یهههت معرفهههى مهههى کههههتصهههریح مهههى کنهههد وتصهههدی مشهههاّل و مناصهههب را ذکور در مشهههاّل » کنهههد 
با تو،هه ، اری و والیت در امور و تصدی شئون سیاسى و ا،تماعى و  ماوت و مشاورتزمامد

به ادلهه و مهوااین اولیهه از آیهات و روایهات و سهیر، مسهلم دیهن مقهد  اسهال  و بلکهه سهایر ادیهان 
 نویسد:در ادامه در مبح  ا،تهاد مى - «ذکوریت و مرد بودن شرط است، الهى

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

گفههتبهها نگههاهى بههه دور از تنههدروی مههى گهها، زنههان از هههیچ ۹ردر عصههر حمههور پیههامب کههه تههوان 
 مهورد تو،هه بهود، همیشهه چهه اصهل و،هود سهاتر و حهریم گهر ؛شهدندحمور در مجال  نهى نمهى

، کهردا،تمهاعى زن وارد نمهى، ای بهه حمهور سیاسهىهیچ لطمهکه آن ضمن ،این حریمست. ا
تهوان بهه مهى در موضهو  مهدیریت زنهان ههم شهد.ن و ،ایگها، انسهانى زن ههم مهىأباع  حفظ ش
ههای گرچهه محهور فعالیهت ؛مبها  اسهت، مهدیریت وا،هب نیسهت .محهور رسهیددیدی عدالت

 است.  ترفتهسازی و تربیت نسل رشدیاانسان، زن
یهر مهرتب  بها سهیر، نبهوی اسهت و صهحنه حهذف زن از اساساا  ههای ا،تمهاعى، حاصهل تفسهیرهایّ 

 ههای تهاریخ اسهال  لزومهاا نی  عملکرد و رفتار زنهان در دور، .اسال  خودداری کرد هباید از نسبت دادن آن ب
                                                      

 .۲۸، صال سائآ حاشله صاح  جواه  مجمع .1

 .۲۶و۲۵، ص۱، جتمخ  اسالمی در     چهارم هج  . 2

 .۳۱، صو ف و گست ش امور درمانی .3

 .۳۴۸، صسف نامه ابن جبل  .4

 .۲۸، صال سائآ حاشله صاح  جواه  مجمع .5
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نهد، زنهان را ،علهى دانسهت، شهاید نتهوان ایهن روایهت و سهایر روایهات محهدود کن 1با اسهال  ارتبهاط نهدارد.
 ای آن سرزمین تلقى کرد.ها را مبتنى بر فهم تاریخى و منطقهتوان آنولى مى

 نتیجه  .3
گون شرای  فرهنگى. ۱ که برای زن من لتهى همسهان ای هتاریخى و ا،تماعى آن عصر به  بود 

از سههنت  تههوان ایههن سههنت فرهنگههى را برآمههد،ای نمههى،بههرخالف تصههور عههد. گرفتنههدنمههى در نظههر
که نگا، دسهت دومهى بهه زنهان در میهان خهود اعهراب و،هود داشهته اسهت.؛ یهودی دانست  چرا 

 از مدینه بود، است.  ترنو  نگا، به زنان در مکه پر رنگ اینکه ،الب است بدانیم 
کهههه ایجههاد همههان. ۲  کالمى)ماننهههدههههای فر هههتهههأ یر گسهههترش علهههو  اسههالمى تحهههت  و گونهههه 

روایهههات  و موضهههوعات فرهنگهههى ،امعهههه اسهههالمى در، بهههود، معت لهههه(  هههدری و، مر،ئهههه، اشهههاعر،
کالمههى و هههای فر ههه تههأ یرتحههت ، مربههوط بههه حههوز، زنههان نیهه  هههای متنههو  دینههى برداشههتمختلهه  

  هستیم. صحابه و تابعین از روایات
کههر کههه آن بهها . ۳ سههطح فرهنههگ ،امعههه نوپههای نبههوی و سههاختار  ۹در عصههر حمههور پیههامبر ا

گرد هها و بها برگشهت بهه ارزش، په  از رحلهت پیهامبر، ید و من لهت زن ارتقها یافهتارزشى دگرگون 
کههه مههى گونههه مههل در سههیر تطههور ایههن حههدی  ایههنأ، انحههراف پدیههد آمههد. تسههنن ،ههاهلى نمایههد 

برداشهت صهحابه و تهابعین و تهابعین  تهابعین از ، زنهان دربار،های مفسران از آیات  رآن برداشت
کهه بههه مههرور خههى احکها  فقهههى سهختمنجهر بههه صهدور بر، برخهى روایههات گردیههد  گیرانههه و خشهن 
کهرد و نتیجهه آن انهزوای عهفرهنگى و ا،تماعى ،ام، فکریهای زمان در الیه ه مسهلمان رسهوب 

 های مدیریتى بود. عد  حمور ا،تماعى آنان و بالطبع عد  ،واز اشتغال به ویا، پست، زنان
کهه در صهورت صهحت مهتن و  تهوانمهى، گذاری این حدی با عنایت به تاریخ . ۴ کهرد  ادعها 
ههههای ا،تمهههاعى تنهههها بهههه دور، تهههاریخى خهههاص تعلههه  داشهههته و شهههرای  زنهههان و  رفیهههت، سهههند

گردیهد، اسهت. ، گذشته گسهترش مفههو  مهذمت زنهان  نکتهه باع  صدور یا رواج این روایات و 
 ابهت  یرومهت و زمامهداکزنهان را در سهطح ح یارآمهدکتوانهد ناىت تنهها مهین روایاکه آن ،دیگر

 ردتر نیست. های خن ولى نافى مدیریت ،ندک
ههههای پدیهههد آمهههد، در ا،تماعهههات بشهههری و بهههاال رفهههتن سهههطح دانهههش و امهههروز، بههها پیشهههرفت

متکهى بهر آیهات بها رویکهردی دینهى ، ههای برابهر بهه همهه ا شهارهای زنان و اعطای فرصتتوانایى
                                                      

 .۳۴۳، صسی سال با تاراخ .1
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کیهددن مهدیریت زنهان مهورد مجهاز و مبها  بهو،  هرآن و سهنت نبهوی و نگهاهى نهوگرا بهه روایهات  تأ

گفههتمههىبهها مطالعههه تههاریخ ،وامههع . اسههتاّلههب مسههلمانان  ههها و گهها، مههدیریت هههر کههه  تههوان 
گذاشهته شهد، رحسا  بهای سازیتصمیم مفاهمهه و » ههایبها تکیهه بهر سیاسهت، عههد، زنهان 
گهر آن  انهد؛،کهرددر فمای مدیریت سیاسى حکمفرمها  نرمش و آرامش را، «مخاطبه زنهان البتهه ا
 ، باشند.نگر نبودگرایانه و ، مىمردانه و رویکردهای ا تدار هاییافته اندیشهتربیت

 ۹سیره پیامبر اکرم .2-2
نشههانگر ۹امهها دربههار، مشههارکت ا تصههادی یهها مههدیریت زنههان، مرا،عههه بههه سههیر، شههخص پیههامبر اکههر 

مبر، درشههوراها، اسههت. زنههان در عصههر حمههور پیههاالعههاد، ،امعههه زنههان در تفکههر حمههرت ،ایگهها، فههوق
هههای ا،تمههاعى، سیاسههى و ا تصههادی، ،نگ)خههدمات گیههریههها و کلیههه تصههمیممههها،رت 1بیعههت،

پشههت ،بههههه(، حتههى مبهههارزات سیاسههى بههها ،بهههه کفهههر در سههالیان ابتهههدایى  هههور اسهههال ، حمهههور در 
شههدند. ولههى بعههد از رحلههت حمههرت، بتههدری  حههذف زنههان از مسهها،د، رکههن اساسههى محسههوب مههى

گههرو، از بدنههه ،امعههه، منفههک شههدند و در درون خانههه هههاصههحنه فعالیههت ههها آّههاز شههد و آرا  آرا  ایههن 
کهامال ، های مههم حمهرت. این در حالى است که در همه توصیه2محصور شدند زنهان در کنهار مهردان 

کههه در پرسههش اول ایههن مقالههه تبیههین شههد، روایههات زنههان در یههک سههیر یکسههان  ههرار مههى گیرنههد. همههان طههور 
انجامهد، رشهد ف اینهد، مفهاهیم نیمه دو   هرن اول هجهری آّهاز وتها  هرن هشهتم بهه طهول مهى تاریخى که از

گههر درمههورد زنههان را بههه نمههایش مههى بههه طههور مثههال رونههد ا،ههاز، خههروج زنههان از  .گههذاردمحههدود کننههد، وکنتههرل 
زمهان  که خهروج زنهان و رفهتن آنهان بهه مسهجد دردهد. با آنخانه و رفتن به مسجد همین سیر را نشان مى

شهد ولهى رونهد ا،هاز، بتهدری  کهاهش یافتهه و تها حصهر امری کامال رای  و عهادی تلقهى مهى۹رسول خدا
یابد. روایاتى دربهار، چگهونگى نمهاز خوانهدن و شهرای  مسهجد پیهامبر خانگى یا حب  در خانه ادامه مى

مههد آنههان (وحتههى شههرای  حمههور زنههان و رفههت و آ3سههلمه و عایشهههاز  ههول دو تههن از همسههران حمههرت)ا 
و،ههود دارد.ایههن ممانعههت زنههان حتههى در سههالهای اولیههه پهه  از رحلههت هههم و،ههود نههدارد ولههى بتههدری  

الخطههاب تمههامى نمازهههایش را در مسههجد نویسد:همسههر عمههربنگیههری آّههاز میشههود.بخاری مههىسههخت
تههوانم مههانع او شههو  چههون خوانههد، و تههى بههه او گفتنههد عمههر راضههى نیسههت؛ عمههر خههود پاسههخ داد نمههىمههى
 4د.تور رسول خداست که زنان را از رفتن به مسا،د منع نکنیدس

                                                      
کنند، به تعد .1  (.۳۶۱ص، سی سال با تاراخ) رسدمى تن ۴۶۲اد زنان بیعت 

 .۳۶۴، صهمان .2

 .۲۰۲، ص۱، جبخار صحلح ال .3

 .۲۱۶، صهمان .4
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 تابنامهک

کریم.    رآن 
 دکتهر علهى :تر،مهه، بهن احمهد مقدسهى ابوعبداهلل محمد، احسن التقاسلم فی مع فه اال اللم -

کومش، تهران: نقى منزوی  .ش۱۳۸۵، انتشارات 
 :تعلیقههات، رازیاسهحاق الکلینهى اله بهن بهن یعقهوب ابهو،عفر محمهد، صاول مان الکاافیالا -

 تا.بى، مطبعه الحیدری :طهران، محمد آخوندی
، دارالحهدی ،  هم: کلینهى رازی اسهحاقبهن بهن یعقهوب ابهو،عفر محمهد، اصول من الکاافی -

 ق.۱۴۲۹
 ق.۱۴۰۲، دار احیاءالترا  العربى، بیروت: با ر مجلسى محمد، بحار االنوار -
 ق.۱۴۰۳، السالمیهالکتب ادار تهران: ، با ر مجلسى محمد، بحار االنوار -
ک یر، البخااه و النهااه -   ق.۱۴۰۸، دار احیاء الترا  العربىبیروت: ، اسماعیل بن 
 تا.بى، نشر الشری  الرضى،  م: طیفور طاهر بنبن ابى احمد، بالیات النساء -
 .ش۱۳۸۸، نشر هات ، مشهد: ،واد مصطفوی، بهشت خانواده -
، نشههر اسههاطیر، تهههران: بوالقاسههم پاینههد،ا :تر،مههه، بههن ،ریههر طبههری محمههد، تاااراخ الطباا   -

 .ش۱۳۷۵
کبههرعلههى، تاااراخ تحةلةاای و سلاساای اسااالم - ، دفتههر نشههر فرهنههگ اسههالمىتهههران: ، حسههنى ا

 .ش۱۳۷۹
 .ش۱۳۶۳، نشر ،امعه مدرسین،  م: شعبه حرانىبن على بن حسن، تحف العقول -
، النشههر مرکه  الکتههاب للتر،مههه و، حسههن مصههطفوی، التحقلااق فاای کةمااات القاا آ  الکاا ام -

 ق.۱۴۰۲
 ق.۱۴۲۱، اسو،تهران: ، محمد حسون، النساء ت اجم اعالم -
گ لهو :تر،مهه، آدا  مته ، تمخ  اساالمی در  ا   چهاارم هجا   - ، تههران: علیرضها ذکهاوتى  را

 .ش۱۳۶۴، امیرکبیر
تحقیههه : ، بهههن عیسهههى الترمهههذی عیسهههى محمهههدوابههه، ()سهههنن الترمهههذی الجاااامع الصاااحلح -

 ق.۱۴۰۳، دارالفکروت: ، بیرعبدالرحمن محمدبن عثمان
کنگر، شیخ ،  م: دیبن محمد مف محمد، الجمآ و النص ة لسلخ العت ة فی ح ب البص ه - نشر 

 ق.۱۴۱۳، مفید
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کوشهش، هارالهد موتسهکى، ها و سل  تطورحخاث اسالمی خواستگاه - کریمهى :بهه  ، نیهامرتمهى 
 . ش۱۳۸۱، الحدی دار م: 

نشهر مؤسسهه امها  مههدى ،  هم: ن راونهدییالهداهلل  طهب ة بهن هبه دیسهع، الخ ائج و الجا ائح -
 ق.۱۴۰۹، )ع (

 تا.بى، االسالمى النشرة ،  م: مؤسسبن حسن طوسى محمد ابو،عفر، الخالف -
، رازی بهن محمهد بهن علهى ابوالفتهو  حسهین، روض الجنا  و روح البلا  فی تفسال  القا آ  -

 ش.۱۳۷۱، های اسالمى آستان  د  رضویبنیاد پژوهشمشهد: 
کشههاکش نبهههردزنههان د - آذرتهههاش ، هههها تهها پایهههان دور، امههویحمههور زنهههان مسههلمان در ،نههگ، ر 

 .۱ش، دور، اول، ش۱۳۸۸زمستان ، زن در فرهنگ و هنر، ۴مقاله ، زهر، دهقان پور، آذرنوش
کتابخانه ملى، وندصادق آ ینه، ز  و مع فت دانی در جها  اسالم -  .۱۳۹۴، سازمان اسناد و 
ههای اسهالمى آسهتان بنیاد پهژوهش، مشهد: پروی  اتابکى :مهتر،،  محمدبن احمد، سف نامه -

  ش. ۱۳۷۰،  د  رضوی
ینهىبهن  بهن یزیهد محمهد، سنن ابن ماجاه - ، نشهر دار احیهاء الکتهب االعربیهه،  هاهر،: َرَبعهى  زو

 ق.۱۳۷۳
 ق.۱۴۱۰، دارالفکر، بیروت: بن عیسى ترمذی محمد، سنن الت مذ  -
 تا.بى، دارالفکربیروت: ، ىبن حسین بیهق احمدابوبکر ، سنن الکب  ال -
 .ق۱۳۴۸، دار الفکر، بیروت: بن شعیب نسا ى احمد، سنن النسائی -
  ق.۱۴۱۴، ه الرسالهمؤسسنشر  ، بیروت:بن احمد ذهبى محمد، سل  اعالم النبالء -
نشهر ،امعهه ،  هم: ونیهحبهنبهن محمهد  نعمهان، :ش ح األخبار فی فضائآ األئما  األطهاار -

 ق.۱۴۰۹، مدرسین
دارالکتههاب ،  ههم: عبههد الواحههدبن محمههد تمیمههى آمههدی، ر الکةاامرالحکاام و د شاا ح یاا ر -

 ق.۱۴۱۰، االسالمى
، الترا  العربهى احیاء دار، بیروت: الحدیداهلل بن بىعبدالحمید بن هبه، ش ح نهج البالیه -

 .ق۱۳۸۰
بهه ، بطه عکبری ابوعبداهلل عبیداهلل بن محمد بن، الش ح و االبانه عةی اصول السنه و الخاانه -

  .۱۹۵۸، دمش ، هانری ال وست :کوشش
 .ق۱۴۲۲، المکتبه العصریه، بیروت: بن اسماعیل بخاری محمد، صحلح البخار  -
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 تا.بى، دار الفکر، بیروت: بن حجاج نیشابوری مسلم، صحلح مسةم -
، نجه : ون  عهاملى نبهاطىیهبهن  بهن محمهد علهى، التقخام المستقلم إلی مستحقی الص اط -

 ق.۱۳۸۴، هیدریالح هتبکالم نشر
 ق.۱۴۰۰، نشر خیا  م: ، بن طاوو ، على بن موسى الط ائف فی مع ف  مذاه  الطوائف -
 ش.۱۳۸۵، کتابفروشى داوری م: ، صدوق محمدبن على بن بابویه، عةآ الش ااع -
مؤسسهة ،  هم:  یهبهن بطربهن حسهن یهىح، یعلو  صحاح األخبار فی منا   إمام األب ار هعمخ -

 ق.۱۴۰۷، ىالنشر االسالم
، انتشهارات اسهاطیر، تههران: فاضهل و... خهان همهدانى و :تر،مهه، کتهاب تهورات، عهخ عتلاق -

 ش.۱۳۸۰
 .ش۱۳۷۶، دارالحدی ،  م: على بن محمد لیثى واسطى، علو  الحکم و المواعظ -
کرا،کى، کنز الفوائخ -  ق.۱۴۱۰،اول ۱چ، دار الذخا ر،  م: محمد بن على 
کهههن، ا  از تةمااودگنجلنااه - گرگههانى :تر،مههه، رحسههین صههدری پههورامی، ابراهها   ، امیههر فریههدون 

 .ش۱۳۹۰، چا  اول، انتشارات اساطیرتهران: 
مرکهه  ، مشهههد: افهه ار ،ههامع فقههه اهههل البیههتنههر ، ال سااائآ حاشااله صاااح  جااواه  مجمااع -

کام یوتری علو  اسالمى  ق.۱۴۱۵، چا  اول، رنو تحقیقات 
 .ق۱۴۰۶، المعارف، بیروت: ابن ابوبکر هیثمىعلى، مجمع الزوائخ و منبع الفوائخ -
 ش.۱۳۹۱، بخش چهار ، کتاب توت، وندصادق آ ینه، مجموعه مقاالت سی سال با تاراخ -
ه آل البیهت ، بیهروت: مؤسسهحسهین نهوری طبرسهى، مستخرک الوساائآ و مساتنبط المساائآ -

 ق.۱۴۰۸، الحیاءالترا 
کم نیشابوری، المستخرک -  ق.۱۳۴۸، دارالفکربیروت: ، ابوعبداهلل حا
 تا.بى، صادر داربیروت: ، بن حنبل احمد، احمخ خمسن -
 تا.بى، دارالمعرفه، بیروت: طیالسىبن داود  ابوسلیمان، مسنخ -
، دار الفکههر، بیههروت: عبدالههه بههن محمههد ابههن ابههى شههیبه، المصاانف فاای االحاداااث و االثااار -

 ق.۱۴۰۹
 تا.بى، ،ابى، ابوبکر عبد الرزاق صنعانى، المصنف -
  تا.بى، دارالمعرفه، بیروت: اءفّر ابن ، ل  الق آ  بغو معالم التنزاآ فی تفس -
 ق.۱۴۱۵، نشر دارالحرمین، سلیمان بن احمد الطبرانى، معجم االوس  -
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 ش.۱۳۸۷، کومه،  م: ن هت احمدی، و ف و گست ش امور درمانی -
/کتهاب زنهان نامه مطالعات راهب د  زناا فصآ، على آ اپیروز، «بررسى روایى مدیریت زنان» -

 .۵۶-۳۳ص، ۷۲پیاپى ، ش۱۳۹۵تابستان ، سال هیجدهم، ساب 
کاربست روایات نقصان عقل در موضو  مدیریت زنان» - مجةه اسالم ، على آ اپیروز، «بررسى 

  .۱۳۲-۱۰۳ص، ۹و  ۸شمار، ، ش۱۳۹۵بهار و تابستان ، و مخا ات
یعهههان معصهههومه، «،حهههدی  لهههن یفلهههح  هههو  ولهههوا امهههرهم امهههرا گهههذاریتهههاریخ» - کههها م  محمهههد، ر

 (.۴۰-۲۰ص)، ۷۵شمار، ، ش۱۳۹۴بهار ، عةوم   آ  و حخاث، ستایشانرحم
بهههار و تابسههتان ، فقااه اهااآ بلاات، محمدمهههدی آصههفى، «زن و والیههت سیاسههى و  مههایى» -

 .(۱۰۰-۴۷ص)، ۴۲شش، ۱۳۸۵
فصةنامه پاووهش ، محمد رحهیم اسهفیدانى، «مدیریتهای یابى زنان به پستموانع دست» -

 .۱۵۵-۱۳۷صش، ۱۳۷۷تابستان ، ۴شمار، ، زنا 




