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هههای ذهنههى، بلکههه پایههه و تنههها نظریهههمعرفتههى، ا،تمههاعى و خههانوادگى زنههان هسههتیم. ایههن آرا نههه
کههه در موضههوع مسههئله زنههان  مبنههای رفتههار مههردان نسههبت بههه زنههان بههوده اسههت. یکههى از مکههاتبى 

هم تهها سههیزدهم بهها هههای یههازدگههری اسههت. ایههن مکتههب بههین  ههرنتأایرگههذار بههوده، مکتههب اخبههاری
گرایههى و ا،تهههاد در میههان علمههای شههیعه تهه ش محمههد امههین اسههترآبادی در مخالفههت بهها عقههل

دوازده امامى در ایران، عراق، شرق عربستان و هندوستان شکوفا شد. این ،ریهان، نهه فقها در 
ک   که در  زدهم گهری از  هرن یهااخبهاری 1هها نیهز پدیهد آمهد.و عقاید و حدیث و دیگهر حهوزه فقه، 

و ابتههدا در حههوزه درک متههون مههذهبى و فقههه و پههس از آن بههه عرصههه ا،تمههاعى نیههز تسههری یافههت 
گسههترده، بههه ویههژه در سههالرفتههه هههای پایههانى فرمههانروایى صههفویان، رفتههه بههه صههورت یهه  اندیشههه 

گههردآوری و تههألیف شههد؛برخههى از مجههامع حههدییى شههیعه هههم در همههین سههال 2درآمههد. بههرای  ههها 
کتاب کاشهانى،  اللاییحدییى مفصل از ،ملهه  میال، چندین  از حهر ال دیعه وسدائل از فهیض 

از بحرانهى در همهین دوره نوشهته شهد.  العلل  علالماز ع مه مجلسى و نیهز  بیار األیلارعاملى، 
کز علمه یسازمان فکر  یگری با اخباری انی،ر طره داشهت و یسه عهیشه ىحدود سه  رن بر مرا

کم طرهیاز س انیگرچه توسا اصول ،پس از آن آنان  یفکر یامدهایلکن آاار و پ ،افتاد تیو حا
 .افتیتوان مى بعد تا عصر حاضر یهارا در دوره

کتهاب  کتب و مقاالت متعددی نوشته شده است، ولى  در باره اخباریگری و مباحث زنان 
یههان و مسههئله زن و یهها حرعههاملى و دیههدگاه وی نسههبت بههه مسههئله زن بههو مقالههه ه ای دربههاره اخبار

 رشته تحریر در نیامده است. 
یههان، یعنههى هههای حههدییى یکههى از بر،سههتهایههن تحقیههق درصههدد اسههت دیههدگاه تههرین اخبار

که برخهى از دیهدگاه کند و نشان دهد  ههای حرعاملى را درباره مباحث زنان استخراج و تحلیل 
انههده از مرایهج و  ابههل نقههد دربههاره مسهائل زنههان در متههون حههدییى و مهذهبى شههیعه میههراث بر،ههای

کرد این تغییرات را بها مقایسهه  وسائل آرای حدییى حر عاملى است. ما در اینجا سعى خواهیم 
کتههب حههدییى  بههل از وی نشههان دهههیم. ایههن تغییههرات در چیههنش احادیههث، تعههداد ال ددیعه  بهها 

بههرای ایههن منظههور ههها و تغییههر در نههوع عنههوان بههاب  ابههل مشههاهده اسههت. احادیههث، تعههداد بههاب
گهزارش آرای حهدییى حهر عهاملى و مباحث این مق کلهى یها مقهدمات،  اله در سه بخش مباحث 
 وی تنظیم شده است. تحلیل دیدگاه

                                                      
 .۱۶۳ - ۱۶۰،  ۷، جدائ ۀ المعارف بزرگ اسالمی؛ ۱۹۸ - ۱۹۵،  تاراخ تفسی . 1
 .۵۹۹،  ساختار یهاد و اینا ه دایی. 2
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 بخش اول. مقدمات
ساختن تهأایر دیهدگاههای حهدییى حهر عهاملى بهر مسهائل زنهان، نیهاز بهه ذکهر چنهد برای معلو 
 مقدمه است.

 ق( 1033 - ۴110. نگاهی به زندگی شیخ حر عاملی )1
در روسههتای مشههعر در نزدیکههى ،بههل عامههل بههه دنیهها  ۱۰۳۳در سههال حسههن عههاملى محمههد بههن 

کعبهه  1آمد. یهارت  کهرد و پهس از آن بهه ز او چهل سال از زندگى خهویش را در ،بهل عامهل سهپری 
کهرد و در سهال  کهرد و سهپس بهه مشههد مهها،رت  در آنجها  ۱۰۷۳رفت و از آنجها بهه عتبهات سهفر 

کهه برخهى از آاهارش، از ،ملهه مقیم شد. طى دوره ا امهت در مشههد آاها ر علمهى فراوانهى نوشهت 
گذاشهت. در عهین حهال، در همهین دوران  وسائل ال یعه تهأایری ورف در فضهای دینهى زمهان او 

که با دربار صهفوی پیونهد یافهت. وی در سهفرش بهه اصهفهان، بهه وسهیله ع مهه مجلسهى بهه  بود 
اإلسه مى ایهن منصهب شهیخ شیخ حر پس از بازگشت به مشهد، بهه 2شاه سلیمان معرفى شد.

شههر رسهید و  ضههاوت شههر نیههز بهه او سههپرده شهد و اعتبهار و نفههوذی دیهوانى در مشهههد بهه دسههت 
با تکاپوهای مهذهبى و سیاسهى و ا،تمهاعى حهر عهاملى و بها زمینهه و شهرایا پیشهین بهود  3آورد.

گرایش اخباری فقه شیعه نمشهد در سال کانون   یز شد.های پایانى فرمانروایى صفویان 
که آاارش را بهر پایهه دیهدگاه یانى بود  کهرده ههای اخبهاریحر عاملى یکى از اخبار گهری تهدوین 

کهههه روایتهههى از هههها تفسهههیر  هههرآن را فقههها در صهههورتى ،هههایز مهههىاسهههت. او هماننهههد اخبهههاری دانهههد 
کمتری برای عقل  ایل اسهت  4رسیده باشد.. :معصومان هها و هماننهد دیگهر اخبهاریارزش 

 5ا،تهاد است.منکر اعتبار 
 . منابع تحقیق2

تههرین و تأایرگههذارترین در ایههن تحقیههق دو ااههر از مهههم 6حههر عههاملى آاههار علمههى فراوانههى نوشههته اسههت.
 «  الطوسیهالفوائد »و  «الشیمهوساه  »های حر حاملى مبنا  رار داده شده است: کتاب

                                                      
 .۱۳۴ - ۱۱۲،  ۵، جرااض العلماء؛ ۳۵۲ - ۳۴۳،  ۷، جروضات الجیات؛ ۲۷۸،  الیج ۀ العاملیۀ الی اا ان. ر. ک: 1
 .۴۱۳،  ۱۳، جهاعیان ال یع؛ ۳۵۱،  ۷، جروضات الجیات. 2
 .۲۳۱،  ساختار یهاد و اینا ه دایی؛ ۲۷۸،  ةالعاملی   ةالیج ؛ ۱۳۴،  ۵، جرااض العلماء. 3
  ۱۵۲،  ۱۸، جال یعهوسائل ؛ ۳۲۵،  الطلسیهالفلائن . 4
 .۴۱۴و ۴۰۸،  الطلسیهالفلائن . 5
 .۳۳،  ۱، جاآلملأمل . 6
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کههه ااههری شههاخص واصههلى «ال ددیعهوسددائل » شههناخته شههده  تههرین منبههع ایههن تحقیههق اسههت 
کتب معتبهر  ۳۵۸۶۸مشتمل بر  حدیث فقهى است و از مصادر اصلى همه فقهای عصر ما و از 

کهه حکهم آید. این ااربه سب  محداان سهدهشیعه به شمار مى کوشهیده اسهت  ههای نخسهت، 
کهه شرعى را بها بههره کنهد. شهیخ حهر رأی خهویش را بها عنهوانى  بهردن از عهین الفهاظ حهدیث بیهان 

کرده است.برای هر باب  1برگزیده، اع   
 

کهه همهه آن کهرده اسهت  کتهاب حهدیث نقهل  هها را از حر عاملى در ایهن ااهر از یکصهد و پنجهاه 
 2داند.الصدور مىها را صحیز و  طعىهای مورد اعتماد شمرده و احادیث آنکتاب
کتاب« الطلسیهالفلائن » که در این مقاله از آن استفاده شده است. این  مشهتمل  اار دیگری 
که بسیاری از رویکردهای بر،سته مکتهب اخبهاری ۱۶۷بر  گهری فایده در مطالب متفر ه است 

کتاب، در شره و تفسهیر احادیهث مشهکل اسهت  در آن مطره شده است. تعدادی از فواید این 
که اهل علم از وی پرسیدهو برخى از فواید نیز در ،واب سؤال 3اند.ها و شبهاتى است 

 

 . روش پژوهش3
رای بهههه دسهههت آوردن آرای حهههدییى حهههر عهههاملى دربهههاره مسهههائل زنهههان از چههههار روش بههههره بههه

 ایم: ،سته
 . نظرات صریز حرعاملى درباره مسائل زنان؛۱
 ها؛. تحلیل عناوین باب۲

کار اواًل، آرای حر عاملى م حظهه شهده  - کنهدکه در عنهوان در ههر بهاب بیهان مهى - برای این 
کنههد. صههورت خنیههى بیههان مههىحههرا  یهها مسههتحب یهها مکههروه یهها بههه  اسههت. آیهها مسههئله را وا،ههب یهها
کتهب اربعهه و در برخهى مهوارد بها فقههای  بلهى مقایسهه شهده سپس ایهن آرا و عنهاوین بهاب هها بها 

 دست آید. است تا تغییرات ایجاد شده به 
 ها؛. تحلیل تعداد باب۳

کتههب حههدیی ال ددیعهوسددائل هههای در مههواردی بهها مقایسههه بههاب ى متقههد ، مشههاهده بهها دیگههر 
کههه نههه تنههها تعههداد روایههات افههزایش یافتههه، بلکههه تعههداد بههابمههى ههها نیههز دربههاره یهه  مسههئله شههود 

تعهه و تعهدد زو،هات، تعهداد بهاب صهورت  هها بههافزایش یافته است؛ به عنوان میال: در بحث مک
                                                      

 .۱۱۹و۱۱۱،  ال یعهوسائل . 1
 .۱۰۴-۹۶و  ۴۷-۳۶،  ۲۰؛ ج۱۶۵-۱۶۱ و ۱۵۳،  ۳۰همان، ج. 2
 .۶،  الفلائن الطلسیه .3
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که این فزونى بابچشم  ده است.گر اهمیت مسئله در نزد نویسنها، بیانگیری افزایش یافته 
 مجموعه آرای حر عاملى؛. ۴

گرفتهه  - بیان شهده ال یعهوسائل های که در عناوین باب - آرای حر عاملى را بها ههم در نظهر 
کنار هم ارائه مىتا ایدئولوژی که مجموع آرا در   کند، به دست آید.ای 

 . تحلیل تعداد روایات.۵
روایهات افهزایش یافتهه اسهت. در ایهن تحقیهق ، تعهداد ال دیعهوسائل ها، بهه ویهژه در در کتب اخباری

 سعى شده است به تعداد روایات اشاره شده و تعداد روایات با کتب  بلى مقایسه شود.

 بخش دوم. آرای حدیثی حر عاملی در مسائل زنان
های ایشان در سه بخش: مباحث فردی و به منظور تحلیل آرای حدییى حر عاملى، دیدگاه

 شود:وادگى و مسائل ا،تماعى زنان بررسى مىتکونى زنان، روابا خان

 تکوینی و معرفتی درباره زنان مباحثالف. 
هها، وابسهتگى و بررسى شخصیت انسهانى زن، میهزان برخهورداری وی از اسهتعدادها و آرمهان

اسههتق ل او در شخصههیت، اولههین بحههث زیربنههایى در بررسههى مسههائل زنههان اسههت. بسههیاری از 
کههه ههها دربههاره مسههائل زنههداوری یشههه دارد؛ چنههان  گاهانههه، در ایههن موضههوع ر گاهانههه یهها نهها آ ان، آ

ههای زنهدگى بهه ایهن  ضهیه منهوط اسهت. ای از حهوزهتصمیم در باب ورود یا خروج زنهان در پهاره
 گردد:این مبحث در هفت موضوع بررسى مى

 . عقل زنان1
که از دیرباز مطره بوده است. دو روایت  اصلى در زمینه نقصان عقل زنان از مسائلى است 

کهه بیشهتر محهداان و فقهها ایهن روایهات را آورده انهد؛ یه  روایتهى از نقصان عقل زنهان و،هود دارد 
که مى ۹پیامبر  فرماید: است 

کل لَ  اأ بلٍ مع
َلَب لع ع  خل وأ

َ
ا ع ِب مل ِل

َص تع ّخأ ن ع َو َن قع ع یَع تع ّخلل ِع تل مع أ َ  نأ
َ
  .َم  َسِب

کههردهایههن روایهه 3و فههیض 2صههدوقشههیخ 1کلینههى، انههد. مجلسههى اول نیههز ضههمن صههحیز ت را نقههل 
                                                      

 .۳۲۲،  ۵، جالکایی. 1
 .۳۹۰،  ۳، جایض ه الفقیهال من. 2
 .۲۷،  ۲۱، جاللایی. 3
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ههّبِ »حههر عههاملى نیههز اولههین روایههت از  1دانسههتن آن، ایههن روایههت را آورده اسههت. ْفههَراِط ِفههى حک َکَراَهههِة اإْلِ َبههابک 
َمات َحّرَ َساِ، اْلمک ّبِ الّنِ َساِ، َو َتْحِریِم حک کهه  ابهل تو،ه ؛ امادهدبه این روایت اختصا  مى را 2«الّنِ ه آنچهه 

کهه مهردان را از محبهت زیهادی بهه زنهان است، این که این روایت از سوی حر عهاملى در بهابى آمهده اسهت 
 کند و این روایات در ابوابى مانند منع از مشورت با زنان نیامده است.نهى مى

ولک »روایت دیگر  قک َساِ،  عک هوِلِهْم  ِفهى الّرَِ،هاِل  َ،َمهالک  َو  َ،َمهاِلِهّنَ  ِفهى الّنِ قک ایهن روایهت را شهیخ  اسهت. 3«عک
بها تأییهد  6الطلسیهالفلائن  ۶۱ذکر کرده است. حر عهاملى در فائهده  5األمالی و 4معایی األخ ارصدوق در 

 کند که عبارت است از:و نقل حدیث، شش و،ه درباره معنای این حدیث بیان مى
که به ،مهال آن۱ کمهى عقهل، عقهل از آن . سزاوار است  کتفها شهود و بهه خهاطر  زنهان اراده هها ا

گفته مهى گویى چنین  کهه عقهلنشود؛  کهه ههای زنهان در زیبهایىشهود  شهان اسهت؛ از ایهن حیهث 
کهه از واژه عقه  همانا ،مهال عهوص از عقهل اسهت؛ نهه ایهن کهه مهراد از روایهت آن معنهایى اسهت 

 شود؛ یعنى تدبیر و رأی.اراده مى
کههه یالبههًا عقههل مهه ز  بهها زیبههایى زنههان اسههت.۲ کههه زیبههاتر اسههت،  . مههراد ایههن اسههت  پههس زنههى 
که بهزر  شهد و زیبهایىعا ل گفتهه مهىاش رفهت، عقلهش مهىتر است و زمانى  گهاهى  شهود رود و 

لقش زیباست. که َخلقش )خلقتش( زیبا باشد، خک  که هر 
کههه عقههل۳ شههود؛ یعنههى ت ششههان در شههان صههرف مههىهههای زنههان در زیبههایى. مههراد ایههن اسههت 

کسب ،مال با داروها و یذا هایى از روین و صبغ و عطهر اسهت و نیکهویى ها و آرایشتجّمل و 
کسهب عقهل و مردان در عقلشان صرف مى شود. پس ت ش مهردان در تجّمهل نیسهت، بلکهه در 

 کردن آن و تحصیل علم است. پس عقل )در اینجا( به معنای علم وارد شده است.کامل
که عقهل زنهان در زیبهایى۴ زیهرا زیبهایى زنهان بهرای شهان پنههان شهده اسهت؛ . مراد این است 

کمهى شان( مقصود عقه  اسهت، و عقهل زنهان بههمرد  ظاهر است و )زیبایى خهاطر ضعفشهان و 
شههان( آیههد(. پههس انگههار )زیبههایىشههود )بههه چشههم مههرد  نمههىعقههل نسههبت بههه زیبههایى ظههاهر نمههى

کرده است. و در عقل و زیبایى مردان برعکس هستند.  عقلشان را مخفى 
                                                      

 .۱۰۵،  ۸، جالمتقینروضة . 1
 .۲۴،  ۲۰، جال یعهوسائل . 2
 .۲۲۳،  ۱۰۰، جبیار األیلار. 3
 .۲۳۴  ،األخ ار معایی. 4
 .۲۲۸)صدوق(،   مالیالا .5
 .۲۷۴،  الطلسیهالفلائن . 6
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کههه۵ کههه صههرف زیبهها هههای زنههان در زیبههایىعقههل . مههراد ایههن اسههت  شههان اسههت؛ بههه ایههن معنهها 
شهوند و )در هها وا هع مهىشهود و مهورد  بهول دلهها مهىسهوی آنبودنشان باعهث ،هذب نفهوگ بهه 

شههوند. بنههابراین هرچنههد در عقههل ضههعیف صههورت زیبابودنشههان( مههرد  از عقلشههان راضههى مههى
یههادی زیبههایى ،بههران )و در مقابههل( نفههوگ بههه زن ییرزیبهها کننههده ایههن نقههص اسههت. باشههند، ز

شود؛ هرچند عقلش از عقل زن زیبا بیشتر باشهد. پهس عقهل ههر یه  از آن زنهان در متمایل نمى
 شان نهفته است.زیبایى
گویى چنین مى۶ گمهان مهى. سؤال انکاری در دو فقره از روایت است.  کهه فرمایهد: آیها  کنیهد 
کنیهد و از عقلشهان ه زیبهایى تمایهل پیهدا مهىشهان اسهت؛ پهس شهما بههای زنان در زیبایىعقل

شهود و یکهى از ایهن دو )عقهل و کنید؟!. چنین نیست، بلکه عقل از زیبایى ،دا مىسؤال نمى
که درباره زنان به زیبایى، بدون در نظهر زیبایى( بدون دیگری یافت مى شود. پس سزاوار است 

کتفا نکنید، بلکه هدف اصلى نزد شما عقل با شهد و زیبهایى ههدف تبعهى باشهد، گرفتن عقل ا
 نه اصلى.

دههد. کند، و،ه ششم را توضیز مىکه شش و،ه احتمالى را بیان مىحر عاملى پس از این
کنهد که معیار اصلى باید عقل باشد، نه صرف ،مال، به روایاتى تمسه  مهىاو برای تأیید این

  1ى.که اولویت در ازدواج بهتر است دین و عقل باشد؛ نه مال و زیبای

 های تعلیم و تعّلم زنان. محدودیت2
کتهب روایههى، روایهاتى بههه چشههم مهى یسههندگى در در  کههه زنهان را بههر خوانههدن سهوره نههور و ر خههورد 

کتهاب کند.کند و از یادگیری و خواندن سوره یوسف منع مىخانه تشویق مى ، بهاب الکایی در 
، بهاب حقهوق مهرد الایض ه الفقیه مندر دو روایت از چهار روایت این بهاب و  2«النسا، تأدیب»

 3بر زن دو روایت از سیزده روایت در این زمینه آمده است.
ای بیشتر بازتاب یافته است. حرعهاملى بهابى را تحهت با ،لوه ال یعهوسائل این روایات در 

هوَرَ  »عنوان:  هَرَف َو َتْعِلهیِمِهّنَ اْلِکَتاَبهَة َو سک َسهاِ، اْلغک هَف َو اْسهِتْحَباِب َتْعِلهیِمِهّنَ  َکَراَهِة ِإْنهَزاِل الّنِ وسک یک
ْنَکرِ  وِف َو َنْهِیِهْم َعِن اْلمک ْهِل ِباْلَمْعرک

َ
ْمِر اْب

َ
وِب أ ،ک وِر َو وک وَرَ  الّنک آورده و در ذیل آن چههار  4«اْلَغْزَل َو سک

                                                      
 .۲۷۵. همان،  1
 .۱۸۳،  ۱۱، جالکایی. 2
 .۴۴۲،  ۳، جایض ه الفقیهال من. 3
 .۱۷۶،  ۲۰، جال یعهوسائل . 4
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یهد و بهرای آنروایت را مهى کهه بهه زنانتهان سهوره یوسهف نیاموز  هها ایهن سهوره را نخوانیهد. پهسآورد 
کهه همانها در آن موعظهه یهد  هها هسهت. سهپس همانا در آن فتنه اسهت و بهه زنهان سهوره نهور بیاموز

کههه یههاد دادن حههب علههىروایتههى مههى کنههد. سههپس حههدییى دیگههر را بههه زنههان توصههیه مههى ۷آورد 
 کند. آورد و مردان را به امر به معروف و نهى از منکر زنانشان امر مىمى

کراهت مشورت با زنان3  . 
 و،هود زنان با مشاوره عد  و درباره مشورت بابى الفقیه الایض همن  و الکایی هایابکت در
 کتهب ایهن در آمهده، ال دیعهوسدائل  و بیدار األیدلار درکهه  شهدیدالّلحنى روایهات حتى ندارد؛
کنهار ههم و آوردن تعهداد فراوانهى از روایهات، حر عاملى با نوع  رار دادن باب .است نیامده ها در 

کهه وی بحهث مشهورت زنهان را مهىکنهد. مههمنفهى مشهورت زنهان مهى سعى در آورد، تهرین ،هایى 
کارهههای  کتههاب نکههاه اسههت. در بههابى اطاعهت نکههردن از زنههان را حتههى در حیطههه  ،لهد بیسههتم، 

باب استحباب معصیة النسا، و ترک طاعتهن و لو فى المعهروف »داند؛ معروف، مستحب مى
َکَراَههِة اْسِتَشهاَرِ  »دانهد.: یگر، مشاوره با زنان را مکروه مىدر ادامه، در باب د 1«.و ائتمانهن بهابک 

َخاَلَفة  ِبَقْصِد اْلمک
َ

َساِ، ِإاّل  آورد.و هفت روایت را در این باره مى 2«الّنِ
که از مشاوره در نجوا با زنان نهى مىایشان ابتدا روایتى مى آورد کند و سپس روایتى مهىآورد 

کنههد. در ادامههه، بهها ذکههر روایههت دیگههر، ههها رد مههىخههاطر ضههعف و عجههز آنبهههکههه مشههاوره بهها زنههان را 
کسهى داند. روایت دیگری به این امر داللت مهىمخالفت با زنان را عامل برکت مى کهه ههر  کنهد 

کهه در ایهن بهاب مهى آورد، مربهوط که زنى تدبیرش را انجا  دهد، ملعون است. دو روایت آخهری 
هفهت روایهت ذکرشهده دربهاره مخالفهت بها مشهورت  3ران زنهان.به پیری زنهان اسهت، نهه همهه دو

کدا  به صورت صریز بر عد  مشورت بهه خهاطر نقصهان عقهل داللهت نهدارد، بلکهه  زنان، هیچ 
 بودن، ضعف، عد  مشاوره در نجوا و پیری زنان نهى شده است. مشورت به خاطر شو 

کراهت مشاوره با زنان،  که علت عد  مشهاوره بها زن روایتى مىدر ،ای دیگر، او درباره  آورد 
هها از بهودن سهخن آنداند و به علت شهو ها مىبودن سخن آنها، بلکه شو را نه نقص عقل آن

  4کند.ها نهى مىمشاوره با آن
                                                      

 .۱۷۸. همان،  1
 .۱۸۱. همان،  2
 .۱۸۲. همان،  3
 .۲۱۲. همان،  4
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گویههای دیههد نویسههنده اسههت. در ،لههد دوازدهههم، آن  عهه وه بههر ایههن، چیههنش ابههواب نیههز خههود 
کههه شههیخ حههر در بیههان مشههورت و افههراد نویسههد، نخسههت مشههورت بهها مههورد مشههاوره مههى هنگهها  

ِی »دانههد: صهاحبان رأی را مسههتحب مههى
ْ
أ ْصههَحاِب الههّرَ

َ
َشههاَوَرِ  أ سههپس بههابى  1«.َبههابک اْسهِتْحَباِب مک

بههابک اْسههِتْحَباِب »آورد: گویههان و صههالحین و... مههىدربههاره اسههتحباب مشههاوره بهها عقهه  و راسههت
ِقههّىِ اْلَعاِ ههِل اْلههَورِ  َشههاَوَرِ  الّتَ َخاَلَفِتههِه مک َکَراَهههِة مک َباِعههِه َو َطاَعِتههِه َو  ههِدیِق َو اّتِ اِصههِز الّصَ از سههوی  2«.ِع الّنَ

 ردانهههد. وی ددیگهههر، مشهههاوره بههها صهههاحبان رأی و عقهههل و ناصهههحین صهههادق را مسهههتحب مهههى

کراهت مشهاوره بها زنهان مگهر بهه بهه  صهد مخالفهت بها آنادامه،  هها و اسهتحباب مشهاوره بها باب 
کراههههة مشهههاور  النسههها، إال بقصهههد المخالفهههة و اسهههتحباب مشهههاور  »ورد: آمهههردان را مهههى بهههاب 

کراهت مشاوره با سهفیهان و فها،ران و... مهى 3«.الر،ال َکَراَههِة »آورد: سپس بابى دیگر در  َبهابک 
هِفَلِة َو اْلَفهاِ،رِ  یِص َو اْلعبیهد َو الّسَ َشاَوَرِ  اْلَجَباِن َو اْلَبِخیِل َو اْلَحهِر کنهار 4«.مک گذاشهتن ایهن  بها  ههم 

کهههه زنهههان ،هههز، عقههه  و صهههاد ین و ابههواب، نویسهههنده بهههه مخاطهههب ایهههن بهههاور را منتقهههل مههى کنهههد 
 شوند. صاحبان رأی محسوب نمى

 . عدم جواز غیرت از سوی زنان۴
کتهههب  بهههل از  دربهههاره ییهههرت حکمهههى صهههادر نشهههده اسهههت و تنهههها بهههه  ال دددیعهوسدددائل در 

بها عنهوانى خنیهى، بها آوردن چنهد روایهت بسهنده  دادن بابى درباره این موضهوع، ولهىاختصا 
َسههاِ،  َیْیههَرِ  » نهها  بههه بههابى الکدداییدر  .شههده اسههت  بههدون خنیههى، عنههوانى بهها روایههت، شههش بهها «الّنِ

 چههار بها «اْلَغْیهَرِ   َبهابک » عنهوان بها بهابى الفقیه الایض همن  دارد و در و،ود استحباب،یا  و،وب
کهه ییهرت را بهر مهردان وا،هب مهىحر عاملى اولیاست.  شده آوردهروایت  کسى است  دانهد و ن 

َ،هاِل »در ذیل  هوِب اْلَغْیهَرِ  َعَلهى الّرِ ،ک یهدن ده روایهت بهرای تشهویق مهردان بهه ییهرت  5،«َبهابک وک ورز
آورد. حر عاملى بعد از وا،ب دانستن ییرت بر مردان، بابى درباره عد  ،واز ییرت بر زنان مى
َساِ،  َبابک َعَدِ  »آورد و در ذیل مى  کند.هشت روایت نقل مى 6«َ،َواِز اْلَغْیَرِ  ِمَن الّنِ

کتب  دیمى به چشم نمى خورد. همچنین حهر عهاملى این روایات با این محتوا و تعداد در 
                                                      

 .۳۹،  ۱۲. همان، ج1
 .۴۱. همان،  2
 .۴۶. همان،  3
 . همان.4
 .۱۵۲،  ۲۰. همان، ج5
 .۱۵۶. همان،  6
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دهههد و بههین ییههرت زنههان و حکههم بههه و،ههوب ییههرت بههر مههردان و عههد  و،ههوب ییههرت بههر زنههان مههى
کهه ریشهه در تعهدد زو،هات و متعهه مهردان و کند؛ یها ارتباط بر رار مىنجات نیافتن آن یرتهى را  

کنههد. او در صههورت ههها بهها زنههان دیگههر دارد، بهها نجههات یههافتن و نیههافتن زنههان مههرتبا مههىمههراوده آن
یههدن زنههان بهر مههردان، نجههات یهافتن آن کمتههر مهىییهرت ورز کههه محتههوای دانههد؛ عهه وه بهر ایههنههها را 

کتب است.خیلى تندتر از بقی ال یعهوسائل روایات در   ه 
 بودن زنانشوم. ۵
 بهاب در در. اسهت آمهده زنهان بودنشو  دربارهروایت  دو الکایی «نکاه باب» نوادر بخش در

ِ   َبَرَکِة »
َ
هْؤِمَها َو  اْلَمهْرأ یهادی را شهو  زنهان مصهادیقروایهت  دو نیهز الفقیده الایضد همن  «شک  مئونهه، ز

یادی  .داندمى زایمان درد شدت و ِمهر ز
بودن زنان را مبنایى برای پنج فتوا و آوردن پهنج بهاب مجهزا  هرار داده اسهت. صادیق شو حر عاملى م
کههه  ،ال ددیعهوسددائل در ،لههد پههنجم  کراهههة ضههیق »دارد، در ذیههل را بیههان مههى« أحکهها  المسههاکین»آنگههاه 

 آورد کهه سهه، روایتهى مهى«المنزل و استحباب تحهول اإلنسهان عهن المنهزل الضهیق و إن کهان أحداهه أبهوه
 داند.او معیار شومى زن را در مهریه زیاد مى 1داند: زن، خانه و چهارپا.چیز را شو  مى

َشهاَوَرِ  »در ،لد دوازدهم، در  َخاَلَفهِة َو اْسهِتْحَباِب مک  ِبَقْصهِد اْلمک
َ

َسهاِ، ِإاّل َشهاَوَرِ  الّنِ َکَراَهِة مک َبابک 
َ،هاِل  کههه سهخن از مشههورت بها زنههان اسهت، بهها مکهر 2،«الّرِ وه دانسههتن مشهورت بهها زنهان، زبههان آنجها 

  3داند.ها را شو  مىآن
کهم« نکاه»در ،لد بیستم، در باب  بهودن این روایات را مبنا  رار داده و حکم به اسهتحباب 

یههادی آن دو را مههى کراهههت ز وَنههِة »دهههد؛ مئونههه زنههان و مهرشههان و  َبههابک اْسههِتْحَباِب َتْخِفیههِف َمئک
یِج َو َتْقِلیِل الْ  ْزِو َکَراَهِة َتْکِ یِرهالّتَ که سه روایهت و در ذیل این باب، چهار روایت مى 4«َمْهِر َو  آورد 

یاد است. سپس با مبنا  رار دادن ایهن مربوط به شو  که دارای خرج و مهریه ز بودن زنانى است 
کههم بههودن مهریههه مههى کراهههة »کنههد: روایههات، حکههم بههه اسههتحباب  بههاب اسههتحباب  لههة المهههر و 

که پنج روایت درباره شو ده روایت در ذیل این باب مىدواز 5«.ک رته ههایى اسهت بودن زنآورد 
کم بودن مهریه حضرت فاطمه یادی هستند و پنج روایت درباره   است. ۳که دارای مهر ز

                                                      
 .۳۰۳،  ۵. همان، ج1
 .۴۶،  ۱۲. همان، ج2
 . همان.3
 111 ،  ۲۰. همان.ج4
 .۲۵۰،  ۲۱. همان، ج5
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 مردان به نسبت زنان برابری ُنه . شهوت۶
کتهاببا و،ود این ربهاره بیشهتر روایتهى د الایضد ه الفقیدهمدن و  تهذاب األحکا ههای که در 

َسههاِ، َعلههى »، در بههاب الکدداییبهودن شهههوت زنههان بههر مههردان و،هود نههدارد، ولههى در  َفْضههِل َشههْهَوِ  الّنِ
َ،اِل  آورد؛ باره و،ود دارد. حر حاملى در دو ،ا ایهن روایهات را مهىشش روایت در این 1«َشْهَوِ  الّرِ

َسههاِ، َو َتههْرِک َطهها»در  وِف َو اْئِتَمههاِنِهّنَ َبههابک اْسههِتْحَباِب َمْعِصههَیِة الّنِ یکههى از  2«َعِتِهّنَ َو َلههْو ِفههى اْلَمْعههرک
کهه ازدواج زودهنگها  هفت روایهت را بهه ایهن موضهوع اختصها  مهى دههد و همچنهین در بهابى 

ای بهرای آورد تها انگیهزهشش روایت از نه روایت را در این باره مى 3داند،دختران را مستحب مى
کند.ها نسبت به تزویج زودهخانواده  نگا  دخترانشان ایجاد 

ه برابری شهوت زنان، ایهن امهر را  بهول دارد و  الطلسیهالفلائن حر عاملى در  در شره حدیث نک
 نویسد: در تو،یه و شره آن مى

اه جاز  در که  شده روایت دمانا خداوند شهو  را به ده قسمت تقسی  کارده اساتچ ن 
در زنا  قرار داده است، برای که  ا   بیاییزنا  و ی  جز  در مردا  و اگر ن ود ن  )میز

ه ز    4.ندمتملق به او بودوجود داشت که در مرد ن 

 ب. خانواده
در اینجهها بهههرآنیم تههها تلقهههى حهههر حههاملى و اسهههتفاده وی از احادیهههث را دربهههاره مسهههئله ازدواج و 
کهههه حهههر عهههاملى بهههرای زن در مجموعهههه  یهههابیم  یم و در ،ایگهههاه زن در خهههانواده بهههه دسهههت بیهههاور

هههای حههدییى حرعههاملى خههانوادگى چههه ،ایگههاهى  ایههل اسههت؟ بههرای بههه دسههت آوردن دیههدگاه
 گیریم.هفت مبحث را پى مى

 . والیت مرد بر زن1

 شود:والیت مرد در دو امر مطره مى
کره غیررشیده1 - 1  . والیت پدر  ر امر از واج  ختر با

، الفقیده الایضد همن  در صهدوق شهیخ .دانندمى شرطدختر باکره  ازدواج در را ولى اذن فقها عمو 
 در کسههى ازدواج بههه را او توانههدمههى پههدرکههه  طههوری بههه پههذرد؛مههى بههاکره دختههر بههر را پههدری ،ههد و پههدر والیههت

                                                      
 .۶۰۸،  ۱۰، جالکایی. 1
 .۱۷۸،  ۲۰، جال یعهوسائل . 2
 ۶۱،  ۲.همان، ج3
 .۹۷،  الطلسیهالفلائن . 4
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ندانسهته  شهرط بیهوه زن بهرای ولهى دانهد،مهى شهرط باکره بر را ولى اذن الیساء أحکا  در مفید شیخ. بیاورد
ههْزِویِج ِبَغْیههِر َوِلههّى  َبههابک َ،ههَوازِ »ولههى حههر عههاملى در  1اسههت؛ ا،ههازه ولههى را در ازدواج دختههر بههاکره رشههیده  2«الّتَ

 کند. ازدواج به تواند ا دا مى رشیده مستق ً  دختر باکره و داندشرط نمى

کراهت نذر، هبه، صدقه و روزه  ن بدون اذن شوهر2 - 1  . 

بخشهش، صهد ه نهذر،  5و شیخ مفید4محقق اردبیلى 3عمو  علما، از ،مله. شیخ طوسى،
 از زن تصههرف کراهههت بههه نیههز حکههم عههاملى داننههد. حههرو روزه زن را بههدون اذن همسههر مجههاز نمههى

کراهة تصرف المرأ  فى مالهها و انفا هها منهه بغیهر »دهد و باب شوهر مى اذن بدون خودش، مال
دهههد و بههاب دیگههر را نیههز چنههین را  بههه ایههن مسههئله اختصهها  مههى 6«اذن زو،ههها اال فههى الوا،ههب

 7«.باب حکم الر،وع فى الهبة للزوج و الزو،ة و حکم هبة المرأ  بغیر إذن الزوج»ورده است: آ
کراهههة صههو  »دانههد: ، روزه مسههتحبى زن را نیههز بههدون اذن شههوهر، مکههروه مههىوسددائلصههاحب 

8«.العبد و الولد تطوعًا بغیر إذن السید و الوالدین و ،ملة من الصو  المکروه و المحر 
 

 ن مردان از زنان . اطاعت نکرد2
کتهب ، عنهاوین و روایهاتى دربهاره نههى از تهدذاب األحکدا و  الایض ه الفقیدهمن ،الکایی در 

خههورد، ولههى حههر عههاملى بههر اسههتحباب معصههیت زنههان فتههوا کههردن زنههان بههه چشههم نمههىاطاعههت
کارههای خهوب و معهروف ههم بها دهد و بهه مهردان سهفارش مهىمى کارهها، حتهى در  کنهد در همهه 

کننههههد: زنهههان مخا وِف َو »لفهههت  َسههههاِ، َو َتهههْرِک َطهههاَعِتِهّنَ َو َلههههْو ِفهههى اْلَمْعههههرک اْسهههِتْحَباِب َمْعِصهههَیِة الّنِ
کنههد. او سههه روایههت، بهها ایههن مضههمون بههرای ایههن فتههوا از هفههت روایههت اسههتفاده مههى 9«.اْئِتَمههاِنِهّن 

کردنهد، بها آنمى کارههای خهوب دعهوت  گر زنهان شهما را بهه  که ا کنیهآورد  د تها طمهع هها مخالفهت 
کننههد. کههه شههما را بههه منکههر دعههوت  کههه پیههامبرسههپس یهه  روایههت مههى 10نکننههد  بهها زنههان  ۹آورد 

                                                      
 ۳۶،  أحکا  الیساء. 1
 .۱۰۰،  ۲۰، جال یعهوسائل . 2
 .۲۵،  ۸، جاالحکا  تهذاب. 3
 .۱۰۸،  ۶، جمجم  الفائنة و ال  هان. 4
 .۳۶،  أحکا  الیساء. 5
 .۵۱۶،  ۲۱، جال یعهوسائل . 6
 .۲۳۹،  ۱۹. همان، ج7
 .۵۲۹،  ۱۰. همان، ج8
 .۱۷۸،  ۲۰. همان، ج9

 .۱۷۹،  ۲۰، جال یعهوسائل . 10



 یآرا لیتحل
 خیش یثیحد

عامل
حر

 ی
ه زن

سئل
به م

ت 
نسب

 

 

 

57 
 

کهه بهزر  1کرد.کرد و سپس مخالفت مىمشورت مى تهرین ی  روایت ییرمرتبا هم آورده شهده 
کهه شخصهى نهزد نقهل مهى ۷دشمن مرد زن بد است. او در پایان ی  روایهت از امها  علهى کنهد 

که: شکای ۷حضرت امیر کرد و حضرت خطبه خواند   ت 
  2.عت نبنید... به دیچ وجه از زنا  خود ایا

حر عاملى بعد از این باب، بابى درباره حکم اطاعت از زنان برای رفتن به حمها ، عروسهى، 
اَماِت »کند: اعیاد و... ذکر مى َهاَب ِإَلى اْلَحّمَ ِ  ِإَذا َطَلَبِت الّذَ

َ
ْکِم َطاَعِة اْلَمْرأ ْرَساِت َبابک حک َو اْلعک

َ هههاِق  َیهههاِب الّرِ هههْبَس الّیِ اِئَحهههاِت َو لک او در ایهههن بهههاب، دو روایهههات دربهههاره عهههد   3«.َو اْلِعیهههَداِت َو الّنَ
 آورد.اطاعت از زنان مى

 کردن زن از شوهر. وجوب اطاعت3
کهه گرفتن از شوهر مو ع خارجاطاعت زن از شوهرش و ا،ازه شدن از خانه، از مواردی است 

که به  تهذاب األحکا ، الکایی تبک در ها اشاره شده باشد، و،هود نهدارد. این باب و عناوینى 
، روایاتى درباره تشویق بر اطاعت از مردان آمده است؛ الکایی 4«حق الزوج على المرا »در باب 

که بیان مى کننهد، ههر آینهه بایهد مانند: روایاتى  کسهى ییهر از خداونهد سهجده  گر  رار بهود بهه  کند ا
بهاره و،هود نهدارد، ههر چنهد بهابى در ایهن الایض ه الفقیدهمن زن به شوهر خود سجده بکنهد. در 

َساِ، َو ِصَفاِتِهّنَ »ولى در ذیل  ْخَ ِق الّنِ
َ
ْحَمدک ِمْن أ ْسَتَحّبک َو یک اطاعهت از شهوهر یکهى  5،«َبابک َما یک

 6«المهرا  حهق الهزوج علهى»از خصوصیات میبهت زنهان شهمرده شهده اسهت. همچنهین در بهاب 
کتههب  بههل از روایههاتى بیههان کههه در  یکههى از  ال ددیعهوسددائل گههر اطاعههت زن آمههده اسههت؛ خصوصههیتى 

بهاب و،هوب طاعهة »دههد: آن فتوا مى« و،وب»شد، حر عاملى به های زنان خوب دانسته مىویژگى
شههروع آورد. اولههین روایههت را بهها ایههن مضههمون و پههنج روایههت بههرای ایههن فتههوا مههى 7«الههزوج علههى المههرأ 

که پیامبرمى بهاب  8ا،هازه ندادنهد زنهى بهدون اذن شهوهرش بهرای عهزای پهدر و مهادرش بهرود. ۹کنند 
                                                      

 . همان.1
 .۱۸۰.همان،  2
 .۱۸۱. همان،  3
 .۵۰۶،  ۵، جالکایی. 4
 .۳۸۷،  ۳، جایض ه الفقیهال من. 5
 .۴۳۸. همان،  6
 .۱۷۴،  ۲۰، جال یعهوسائل . 7
 .۱۷۵همان،  . 8
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کنهد:  که ،هاد بر زن وا،ب نیست، بلکه باید از شوهرش اطاعهت   بهاب»دیگر با این نا  است 
 صهبر یعنهى و ،هاد زن 1.«زو،ها طاعة علیها تجب بل المرأ ، دون الر،ل على الجهاد و،وب

  مردان. آزار و ییرت لمقاب در
 . وجوب تمکین زن به شوهر۴

کتب فقهى و حدییى عنوان و فصل مستقلى دربهاره تمکهین و،هود نهدارد، بلکهه در ذیهل  در 
کتهاب مباحث مهریهه، نفقهه و حقهوق مهرد بهر زن، مطهالبى ، الکدایی ههایآورده شهده اسهت. در 

کهه مربهوط بهه مسهئله عنهو الدلایی و بیار األیلار، مسالک األیها ، تهذاب األحکا  ان و حکمهى 
کتههاب  ْوِج َعَلههى »، در بههاب الایضدد ه الفقیددهمددن تمکههین باشههد، یافههت نشههد. در  بههابک َحههّقِ الههّزَ

  ِ
َ
که یکهى ازحقهوق مهرد بهر زن را تمکهین مهى 2«اْلَمْرأ داننهد. شهیخ دوازده روایت آورده شده است 

کهرده  که به صهورت مفصهل دربهاره تمکهین بحهث  کسى است  و عنهاوینى در ایهن بهاره حر اولین 
دههد؛ یعنهى زن بایهد در زمانهه زن فتهوا مهى،انبهه و همههآورد. در ابتدا بر و،هوب تمکهین همههمى

کنههد: ههها و مکههانهمههه زمههان ِ  »ههها آمههادگى خههود بههرای تمکههین اعهه   
َ
ههوِب َتْمِکههیِن اْلَمههْرأ ،ک َبههابک وک

ْمَلههة  ِمهه ههّلِ َحههال  َو ،ک کک وِ ههِه َعَلْیَهههاَزْوَ،َههها ِمههْن َنْفِسههَها َعَلههى  قک کههه صههاحب وسههائل  3«.ْن حک روایههاتى 
کههه خههروج زن از خانههه را بههدون اذن شههوهر منههع مههى آورد،مههى کنههد و ایههن روایههات روایههاتى اسههت 

امهر  زمانهه نهدارد، بلکهه زنهان را بهه اطاعهت از مهرد،انبهه و همههداللهت آشهکاری بهر تمکهین همهه
 4کند.کرده و از خروج بدون اذن شوهر منع مى

حههر عههاملى، پههس از حکههم بههه و،ههوب تمکههین در هههر حههال، دوبههاره بههه حرمههت تههأخیر تمکههین 
ِ  ِإَ،اَبهههَة َزْوِ،َهههها ِإَذا َطَلهههَب ااِلْسهههِتْمَتاَع َو َلهههْو ِبِ َطاَلهههِة »دههههد: حکهههم مهههى

َ
ِخیِر اْلَمهههْرأ

ْ
یِم َتهههأ َبهههابک َتْحهههِر

هَ ِ   روج بههدون اذن شههوهر را از کنههد و خههمشههروط مههى« تمکههین»را بههه « نفقههه»در بههابى دیگههر  5«.الّصَ
هى »داند: مصادیق نشوز مى ْوِج َحّتَ وِج ِبَغْیهِر ِإْذِن الهّزَ رک هوِز َو َلهْو ِبهاْلخک شک ْوَ،هِة ِبالّنک وِط َنَفَقهِة الّزَ هقک بابک سک

ْمِکیِن   6«.َتْرِ،َع َو اْشِتَراِط َنَفَقِتَه ِبالّتَ
که بر زن تمکین در همه زمان حهق وا،هب بهر مهرد بهرای  ها وا،ب است،ها و مکاندر حالى 

                                                      
 .۲۳،  ۱۵، جال یعهوسائل . 1
 .۴۳۸،  ۳، جالایض ه الفقیهمن. 2
 .۱۵۷،  ۲۰، جال یعهوسائل . 3
 .۱۵۸. همان،  4
 .۱۶۴. همان،  5
 .۵۱۷،  ۲۱همان، ج. 6
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وا عه هر چهار ماه ی  بهار اسهت:  ّنَ اْلَواِ،هَب ِفهى اْلَقْسهِم اْلَمِبیهتک ِعْنهَدَها َلهْیً  َو اْلَکهْونک »مک
َ
َبهابک أ

  ً ر  َمهّرَ ْشههک
َ
َبَعهِة أ ْر

َ
هّلِ أ کک  َبْعَد 

َ
َواَ َعةک ِإاّل کهه مدر ادامهه بهابى مهى 1«.ِعْنَدَها ِفى َصِبیَحِتَها اَل اْلمک نهع آورد 

گهر مهرد آمیهزش نکنهد، وطى را برای زن شیرده، بهه خهاطر تهرگ از حهاملگى حهرا  مهى دانهد؛ ولهى ا
کراهة ترک الر،ل »مکروه است:  باب تحریم منع المرضعة زو،ها من الوط، خوفًا من الحمل و 
  2«.وطأها لذل 

 . استحباب تعدد زوجات۵
کهه   فقیهههان و منههابع اولیههه فقهههى تهها  بههل از  ههرن پههنجم، ماننههد  بههه مسههئله تعههد زو،ههات در 

ای نشهده چنهدان اشهاره تهذاب األحکدا و  االست صار، الکایی ،الفقیه الایض ه منههای کتهاب
کتههب بههه صههورت فتههوای ،ههواز و عههد  ،ههواز بیههان شههده اسههت و یهها بههه صههورت  اسههت و در برخههى 

 ،زئى به این مسئله پرداخته شده است.
، برای اابات این امهر بهه ا،مهاع الخالفکتاب برای اولین بار شیخ طوسى در بحث نکاه، 

کرده و داللت آیه سو  سوره نسا، را بر این حکم ناتما  دانسته است. بعهد از  3و روایات استناد 
کرکههى 4آن ع مههه حلههى، بهها آوردن دالیلههى چههون ا،مههاع و آیههه سههو  سههوره  5شهههید اههانى و محقههق 

 اند.نسا، به اابات تعدد زو،ات پرداخته
گسهترده دربهاره تعهدد در این میا ن، شیخ حر عاملى چندین  د  پا را فراتر نهاده، به صورت 

بههاب »دهههد: کنههد. وی در آیههاز، حکههم بههه اسههتحباب تعههدد زو،ههات مههىزو،ههات صههحبت مههى
ک ر  ایتانهن بغیهر افهراط ک ر  الزو،ات و المنکوحات و  دوازده  وسدائل صهاحب 6«.استحباب 

دههد؛ بهر ،هواز تهر،یز زنهى بهر زن دیگهر در نفقهه رأی مهى آورد. سپسروایت را برای این حکم مى
گر چه تسویه را مستحب مى باب ،واز تفضهیل بعهض النسها، علهى بعهض فهى النفقهه و »داند: ا

سپس بهابى دربهاره و،هوب عهدالت در حهق ِ سهم )تقسهیم خوابیهدن پهیش  7«.استحباب تسویه
                                                      

 .۳۴۲. همان،  1
 .۱۸۹،  ۲۰، جال یعهوسائل . 2
ااَ  َفا). 3 ََ ُُ ََ َو ا ُتْقِسُطوا فِی اْلَیَتاَمى َفاْنِکُحوا َما َطاَب َلُکْم ِمَن الِنََّساِء َمْثنَى َوُثَلاث

َّ
َل
َ
ْو َماا َمَ َکاْ  َو ِإْن ِخْفُتْم أ

َ
اِوُلوا َفَواِةاَأْو أ ِْ اا َت

َّ
َل
َ
ِِإْن ِخْفاُتْم أ

یْ 
َ
وُلواأ ُِ ا َت

َّ
َل
َ
ْدنَی أ

َ
 .(۳آیه نسا،،)سوره  (َماُنُکْم َذِلَک أ

 . ۸۲،  ۷، جةمختل  ال یع. 4
 . ۳۷۴،  ۱۲ج ،جام  المقاصن .5
 ۲۴۱،  ۲۰، جال یعهوسائل . 6
 .۳۴۱،  ۲۱. همان. ج7
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هوِب اْلَعهْدِل ِفهى الْ »آورد: ها در شهب( مهىزن ،ک و در خوابیهدن پهیش زن را  1«َقْسهِم اْلَواِ،هِب َبهابک وک
ّنَ اْلَواِ،هَب ِفهى اْلَقْسهِم اْلَمِبیهتک ِعْنهَدَها َلهْیً  َو اْلَکهْونک ِعْنهَدَها »داند، نه آمیزش: وا،ب مى

َ
َبهابک أ

  ً ر  َمّرَ ْشهک
َ
َبَعِة أ ْر

َ
ّلِ أ

کک  َبْعَد 
َ

َواَ َعةک ِإاّل کردن حهق  سهم انایى سا االبته مرد تو 2؛«ِفى َصِبیَحِتَها اَل اْلمک
َبهابک َ،هَواِز ِإْسهَقاِط »از زن، به عوص اعطای چیزی به او یا بهه خهاطرترگ از طه ق یها ییهره دارد: 

ْکهِم َمها َلهْو َشه هَ ِق َو حک ِو الّطَ
َ
ِ  أ هّرَ َهها ِمهَن اْلَقْسهِم ِبِعهَوص  َو َیْیهِرِه َو َلهْو َخْوفهًا ِمهَن الّضَ ِ  َحّقَ

َ
َرَطا ِفههى اْلَمهْرأ
َبههابک »و آنچههه وا،ههب اسههت، حههق ِ سههم اسههت؛ نههه مههوّدت و ع  ههه  لبههى:  3«ْقههِد َتههْرَک اْلَقْسههِم اْلَع 

  ِ وَن اْلَمَوّدَ ْوَ،اِت ِفى اْلَقْسِم دک َساَواِ  َبْیَن الّزَ وِب اْلمک ،ک گهر مهردی او در پایان بیان مى 4«.وک کهه ا کنهد 
کهه سهه شهب را توانهد یکهى را بهر دیگهری تفضهیل بدههد؛ بهه دو زن داشته باشد، مى ایهن صهورت 

پیش یکى و ی  شب را پیش دیگری بخوابد و فقا حق و،وب ههر چههار شهب را بهه ،ها آورد: 
ْرَبعهاً »

َ
هّنَ أ َساِ، ِفى اْلَقْسِم َمها َلهْم َیکک او بهرای ایهن فتهوا از سهه روایهت  5«.َبابک َ،َواِز َتْفِضیِل َبْعِض الّنِ

 کند.استفاده مى

 . استحباب ازدواج موقت۶

کتب فقههى و حهدییى شهیعه « همتع» که برای آن بابى مجزا در همه  از ،مله مباحیى است 
کههرد. البتههه آورده شههده اسههت. دلیههل اهمیههت آن را در تفههاوت شههیعه و سههنى مههى تههوان ،سههتجو 

گذشههته از ،ههواز و حهه ل بههودن متعههه بحههث مههى کردنههد، امهها حههر عههاملى از اسههتحبابش علمههای 
گسههترده سههخن مههى پههردازد. شههیخ حههر در ابتههدا بههه بههه مسههئله متعههه مههىگویههد. وی بههه صههورت 

هک ِبَهها»دههد: استحباب متعه فتوا مهى ْتَعهِة َو َمها َیْنَبِغهى َ ْصهدک در ذیهل ایهن  6«َبهابک اْسهِتْحَباِب اْلمک
که در اسهتحباب متعهه مهىباب پانزده روایات مى یهاد و بها آورد. روایاتى  آورد، از حیهث تعهداد، ز

کیهد بهر صهی کهرده و بهه آنمحتوایى در تأ ک هر روایهات مردهها را بهه صهیغه تشهویق  هها غه هسهتند. ا
کهه  بهل از ایهنتوصیه مى کننهد. او در روایهاتى کند  کهه از ایهن دنیها برونهد، حهدا ل یه  بهار متعهه 

گناهانشان مى کار را مو،ب آمرزش   داند.زنان را بر ازدواج مو ت تشویق و این 
                                                      

 .۳۴۲. همان،  1
 .۳۴۳. همان،  2
 . همان.3
 .۳۴۵. همان،  4
 .۳۴۷. همان،  5
 .۱۲. همان،  6
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گهر مهردشهیز حهر تها ،هایى پهیش مهى کهه ا کهه متعهه نکنهد، مسهتحب اسهت رود  کنهد  ی عههد 
کند:  ْو َ،َعهَل »عهد خود را شکسته و صیغه 

َ
ْتَعِة َو ِإْن َعاَهَد اهلَل َعَلهى َتْرِکَهها أ َبابک اْسِتْحَباِب اْلمک

گذشهته، هماننهد فقهههای دیگهر، بههر ،هواز نامحههدود حههر عهاملى در ادامههه بهاب 1«.َعَلْیهِه َنهْذراً  هههای 
کهان عنهده أربهع »دهد: صیغه بر مردان فتوا مى ک ر من أربع نسها، و إن  باب أنه یجوز أن یتمتع بأ

 کند.و برای این باب نیز از چهارده روایت استفاده مى 2«زو،ات بالدائم

کراههت  البته شیخ حر بعد از آوردن بیش از سى روایت درباره استحباب متعه، بابى درباره 
که نیاز ،نسى ندارند و یا شهود، ایجهاد کردن مو،هب فسهاد زنهانش مهىمتعه صیغه برای مردانى 

َسهاِ، »کند: مى ْو َفَسهاَد الّنِ
َ
هْنَعَة أ ْتَعهِة َمهَع اْلِغَنهى َعْنَهها َو اْسهِتْلَزاِمَها الّشک َکَراَههِة اْلمک صهاحب  3«.َبابک 

کههه زن مههؤمن و عفیههف را بههرای متعههه نیههز هماننههد بقیههه علمهها بههه مههردان توصههیه مههى وسددائل کنههد 
کنند:  ْتَعِة »انتخاب  وَنِة اْلَعِفیَفِة ِلْلمک مک

ْ
ولى متعهه زن ییهر مؤمنهه و  4،«َبابک اْسِتْحَباِب اْخِتَیاِر اْلَمأ

هههِع »عارفهههه ههههم مجهههاز اسهههت:  َمّتک ْتَعهههِة َو َ،هههَواِز الّتَ ْؤِمَنهههِة اْلَعاِرَفهههِة ِلْلمک بهههابک اْسهههِتْحَباِب اْخِتَیهههاِر اْلمک
اِنَیههِة »دانههد: زنهها را مکههروه مههى در ادامههه، متعههه بهها زن مشهههور بههه 5«.ِبَغْیِرَههها ههِع ِبالّزَ َمّتک َکَراَهههِة الّتَ بههابک 

َنا وَرِ  ِبالّزِ کار فتهوا مهى 6«.اْلَمْشهک یِم »دههد: در بابى دیگر به عد  تحریم متعه با زنا َبهابک َعهَدِ  َتْحهِر
ْت  َصّرَ

َ
اِنَیِة َو ِإْن أ ِع ِبالّزَ َمّتک  7«.الّتَ

 ج. مسائل اجتماعی زنان
 شود.مشارکت سیاسى و ا،تماعى زنان در یازده موضوع طره و بررسى مى در این بخش،

 . مکروه بودن خروج زنان1
کتههاب کتههب اربعههه و دیگههر  کههه در  ههها حکمههى دربههاره خههروج زنههان بههه هههای اخبههاریدر حههالى 

خههورد، حههر عههاملى بههه مکههروه بههودن خههروج زنههان از خانههه و اخههت ط بهها مههردان حکههم چشههم نمههى
کرا»دهههد: مهى کههه خههروج  8«.ههه  خهروج النسهها، و اخههت طهن بالّر،هالبهاب  وی بهها آوردن روایهاتى 

                                                      
 .۱۶ن،  . هما1
 .۱۸. همان،  2
 .۲۲. همان،  3
 .۲۳. همان،  4
 .۲۵. همان،  5
 .۲۷. همان،  6
 .۲۹. همان،  7
 .۲۳۵  ،۲۰. همان، ج8
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هها را مبنهى بهر عهد  ا،هازه بهه زنهان بهرای دانهد، حهس ییهرت آنزنان را منافى با ییرت مردان مى
که ذیل باب ییرت مردان آمهده اسهت، مصهادیق خروج از خانه برمى انگیزاند. البته در روایاتى 

و ،لوگیری از این مسئله دانسته شهده اسهت و بهه مهردان توصهیه شهده  ییرت مردان، زنای زنان
ههها را دّیههوث خههوابگى زنانتههان ییههرت بههه خههرج بدهیههد و در ییههر ایههن صههورت، آندر مقابههل هههم

که شیخ حر صرف خروج زنان را منافى با ییرت مردان مىمى  داند.نامد؛ در حالى 

 . استحباب حبس زنان در خانه2
گانهه الایض ه الفقیهمن و  الکایی در ای دربهاره نگهه داشهتن زنهان در خانهه هر چند بهاب ،دا

َسها،»و،ود ندارد، ولى در باب  ْسِلیِم َعَلى الّنِ دو روایهت دربهاره عهّى و عهورت بهودن  الکدایی 1«الّتَ
کههه توصههیه مههى بههودن بهتههر اسههت در خانههه کنههد زنههان بههه علههت عههورتزنههان آمههده اسههت؛ روایههاتى 

َسهههاِ، َو »بهههاره در بهههاب نیهههز یههه  روایهههت در ایهههنبماننهههد. شهههیخ صهههدوق  ْخهههَ ِق الّنِ
َ
وِ  ِمهههْن أ اْلَمهههْذمک

 آورده است. 2«ِصَفاِتِهّنَ 
دانهد بهدون کنهد و بهر زنهان مسهتحب مهىکردن زنهان حکهم مهىحر عاملى بر استحباب حبس

کهه بهر اسهتحبابنیاز از خانه خارج نشوند و مهردی بهر آن کسهى اسهت   هها وارد نشهود. وی اولهین 
ْو َبْیهِت َزْوِ،َهها َفهَ  »دههد: حبس زنان در خانه رای مى

َ
ِ  ِفهى َبْیِتَهها أ

َ
َبهابک اْسهِتْحَباِب َحهْبِس اْلَمهْرأ

َ،اِل  َحدر ِمَن الّرِ
َ
ْل َعَلْیَها أ ْج ِلَغْیِر َحاَ،ة  َو اَل َیْدخک ، ذیهل ایهن بهاب هفهت وسائلصهاحب  3«.َتْخرک

که در سه روایت از زنان بههروایت مى عهورت تعبیهر شهده، و در دو روایهت، دیگهر علهت ایهن  آورد 
 ها به سوی مردان است.شدن زنان از مردان و تمایل آنحبس، آفریده

بنههابراین در مجمههوع، بههه دو علههت در روایههات بههرای حههبس در خانههه اشههاره شههده اسههت: یکههى 
کشش آن که باعث   ست. ها به سوی مردان اعورت بودن زنان و دیگری خلقت زنان از مردان 

گذرگاه3 کنار   ها. استحباب راه رفتن زنان از 
کههه روایتههى در  مددن نههوع راه رفههتن و پوشههش زنههان در بیههرون از منههزل، از ،ملههه مسههائلى اسههت 

کلینهى در  تذک هو  مسالک االیها ، تهذاب االحکا ، الایض ه الفقیه َبهابک »نیامده اسهت، ولهى 
ر َسّتک  راه رفتن زنان در بیرون شش روایت آورده است. ، درباره نوع پوشش والکایی کتاب 4«الّتَ

                                                      
 .۲۲۶،  ۱۱، جالکایی. 1
 .۳۹،  ۳، جایض ه الفقیهال من. 2
 .۶۴،  ۲۰، جال یعهوسائل . 3
 .۱۹۰،  ۱۱، جالکایی .4
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آورد و بر طبهق حر عاملى روایات نوع راه رفتن و پوشش زنان در بیرون از منزل را در دو ،ا مى
کراهت مى ِریهِق َو اْسهِتْحَباِب َمْشهِیَها ِإَلهى »دهد: آن حکم به  ِ  َوَسهَا الّطَ

َ
َکَراَههِة َمْشهِى اْلَمهْرأ بهابک 

احکهها  »کنههد. سههپس در بههاب و بههرای ایههن فتههوا از سههه روایههت اسههتفاده مههى 1«ِا َ،اِنههِب اْلَحههائِ 
 آورد.دو روایت در این زمینه مى 2«المختص  باالنسا،

 حرمت دیدن نامحرم حتی در صورت نابینا بودن. ۴

کههور باشههد( حههرا  مههى َبههابک »دانههد: حههر عههاملى دیههدن مههرد نههامحر  را بههر زن )هههر چنههد نههامحر  
َیه ْؤ یِم رک ْعَمهىَتْحهِر

َ
َکهاَن أ ْ،َنِبهّىَ َو ِإْن 

َ
هَل اْب ،ک ِ  الّرَ

َ
کهه وی بهرای ایهن فتهوا  3؛«ِة اْلَمهْرأ امها چههار روایتهى 

 رساند. کند، فقا نیکو بودن ندیدن مردان را مىها استفاده مىازآن
کتب دیگهر اخبهاری هها نیامهده اسهت و حتهى در البته این روایات و روایاتى شبیه به این، در 

 ه نیز این روایات نقل نشده است. کتب اربع

کراهت شنیدن صدای زن از سوی نامحرم۵  . 

کهرده  4«النبهى منهاهى مهن ،مهل» در بهاب صهدوق را نهامحر  مهرد بها گفهتن سهخن از نهى روایت ذکهر 
زدن بهه حر عاملى حکهم بهه کراههت داده و بهرای مهردان حهرف .آوردنمى راروایت  این است، ولى کلینى

بههاب حکههم سههماع صههوت اب،نبیههة و کراهههة محاداههة النسهها، لغیههر »دانههد: نههان مکههروه مههىییههر نیههاز را بهها ز
آورد و حر عاملى در ذیل ایهن حکهم شهش روایهات مهى 5«.حا،ة و تحریم مفاکهة اب،انب و ممازحتهن

 گوید: هست، مى :در تو،یه روایاتى که درباره صحبت زنان با ائمه
که ائمه اطهار کهه مهىبها زنهان صهحبت  :احادییى  یهاد هسهتند؛ امها احتمهال دارد  کردنهد، ز
 6مختص به زنان پیر باشد.

کردن به زنان۶ کراهت سالم   . 
َسهها،»کلینههى در  ْسههِلیِم َعَلههى الّنِ چههههار روایههت دربههاره عههّى و عههورت بههودن زنهههان و  7«َبههابک الّتَ

                                                      
 .۱۸۳،  ۲۰، جال یعهوسائل . 1
 .۲۲۲. همان،  2
 .۲۳۲. همان،  3

 .۶،  ۴، جایض ه الفقیهال من 4.
 .۱۹۷،  ۲۰، جال یعهوسائل . 5
 . همان.6
 .۲۲۶،  ۱۱، جالکایی .7
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کراههت دادهنکردن به زنان مىس   و بهرای  آورد. حر عهاملى بها آوردن همهین روایهات، حکهم بهه 
بههاب حکههم سههماع صههوت اب،نبیههة و »دانههد: زدن بههه ییههر نیههاز بهها زنههان را مکههروه مههىمههردان حههرف

کهة اب،انب و ممازحتهن او در ذیل این فتهوا  1«.کراهة محاداة النسا، لغیر حا،ة و تحریم مفا
 .آوردشش روایات مى

کردن به زنان و تعارف آن کراههت را کهروه مهىها برای یذا را نیز محرعاملى تقد  س    دانهد و ایهن 
ْکهَرهک »کنهد: را در اینجها ذکهر مهى الکداییدانهد و همهان روایهات درباره زنان ،هوان شهدیدتر مهى ههک یک ّنَ

َ
َبهابک أ

ِة  اّبَ ِد اْلَکَراَهِة ِفى الّشَ ّکک
َ
َعاِ  َو َتأ ّنَ ِإَلى الّطَ هک َعاؤک َ ِ  َو دک َساِ، ِبالّسَ ِل اْبِتَدا،ک الّنِ ،ک  2«.ِللّرَ

 منع قضاوت واجتهاد زنان. 7
کهه در برخهى از منههابع شهرایا  اضهى شهمارش نشههده نگهاهى بهه آاهار متقهد  روشههن مهى سهازد 

کتاب ئکه -برخى فقیهان هم  4شیخ مفید. مقیعةال 3شیخ صدوق، المقی  هایاست؛ مانند: 
کرده بیلهى که محقق ارداند؛ چنانبه شرط مرد بودن اشاره نکرده - اندشرایا  اضى را شمارش 

 شمارد:مرد بودن را از شرایا  اضى بر نمى
 5.یشترط  ی  ّخبلاغ، و ّخِم ، و ّإلمی  ، و ّخِلّخة

پذیرد. وی بها محقق اردبیلى با تشکی  در ا،ماع فقیهان، به صراحت  ضاوت زنان را مى
تقسیم امور  ضاوت به سهه دسهته امهور خها  مهردان، خها  زنهان، و امهور مشهترک بهین زنهان و 

 6دانههد.،  ضههاوت زنههان را در امههور خها  زنههان و امههور مشههترک بههین زنهان و مههردان نافههذ مههىمهردان
مکهروه اسهت زن کهه شهید اانى با استناد به ایهندانند. البته برخى از فقها مرد بودن را شرط مى

کنههد،  ل بههه حرمههت  ضههاوت زن شههده اسههت و شههرط یهه اصههدای خههود را در مقابههل نههامحر  بلنههد 
بههرای زن سههزاوار نیسههت در مجلههس مههردان شههرکت کههه  ا ناشههى از آن دانسههتهذکههور بههودن  اضههى ر

 7و صدای خود را بلند نماید. کرده
کهه زنهان حهق  ضهاوت ندارنهد: حر عاملى بها  اطعیهت تمها  فتهوا مهى بهاب أن المهرأ  ال »دههد 
                                                      

 .۱۹۷،  ۲۰، جال یعهوسائل . 1
 .۲۳۴. همان،  2
 .۳۹۷-۳۹۵،  المقی . 3
 .۷۲۵-۷۱۹،  ةالمقیع .4
 .۵،  ۱۲، جمجم  الفائنة و ال  هان. 5
 .۱۵. همان،  6
 .۱۱۶،  ۲، جکمسال. 7
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 کند: در ذیل این باب تنها از ی  روایت استفاده مى 1«.تولى القضا،
َعرع  أ ع  ِأ ٍل َع أ َذ ملَ َ ةع ّخنیب ،ُمل یلَ ْع َوصع لٍ  ۹َع أ آَ   ع ع  ن ع َِ  ع  ۷لع

َ
ِب نرأ َ ُأ ََ َعنَ  ّ لل َخنیأ َقن َ : َنن  َعن ع

َمَض ءع  َللی ّخأ  أ َق َ  َو ََل َتَع
َ
ََل ِب ٌة إع َِ ل  2.ُجل

 . واجب نبودن حضور در نماز جمعه8
کهه حضهور در نماز،معهه بهر زنهدو روایت مى تهذاب االحکا شیخ طوسى در  ان وا،هب آورد 

کلینى نیز هرچند به صورت مستقل بابى مجزا با عنوان حضور یا عد  حضور زنان  3داند.نمى
کهه نمهاز ،معهه آورد، امها در ذیهل بهاب و،هوب نماز،معهه، روایهاتى مهىدر نماز ،معه نمى آورد 

کههه روایههات حههر عههاملى نیههز بهها ایههن 4دانههد.بههرای زن، بچههه، مههریض، مسههافر، و بههرده وا،ههب نمههى
کههه بیههان مههىری بههرای حضههور مههرد  در نمههاز ،معههه مههىبسههیا کنههد حتههى آورد )هماننههد روایههاتى 

کهه زنهان با این و،ود مستحب مهى 5زندانیان را برای نماز،معه از زندان بیرون بیاوردید(، دانهد 
در روز ،معهه بههه ،ههای خههروج از خانههه و حضههور در نمههاز ،معههه، نمازشههان را در خانههه بخواننههد: 

 وسائل ال یعهدر  6«.ختیار المرا  ص   الظهر فى بیتها على حضهور الجمعهةباب استحباب ا»
 برای این حکم تنها ی  روایت آورده شده است.

 . واجب نبودن حضور زنان در نماز عیدین 9
عیهد فطهر و عیهد  ربهان مشهاهده  نمهاز در روایات عد  ،واز شرکت زنان ،تهذاب االحکا  در
کلینىنمى وِج  بابک » در الکافى در شود؛ اما  رک َساِ،  خک  زنهان خهروج روایت، دو با 7«اْلِعیَدْیِن  ِإَلى الّنِ
 داند.نمى ،ایز مسن، زنان برای ،ز عیدین نماز برای

ههایى بهر اسهتحباب ایهن دانهد و در بهابکه حر عاملى نماز عید را بر مردان وا،هب مهىبا این
کیههد دارد، ولهى شههرکت زنههان در نمهاز عیههدین را وا،هب را بههرای زنههان دانههد، بلکهه آن نمههى نمهاز تأ

هَ ِ  َو »دانهد: هیکل مکهروه ههم مهىسیما و خوشخوش َسهاِ، ِفهى اْلِعیهِد ِللّصَ وِج الّنِ هرک َبهابک َ،هَواِز خک
                                                      

 .۱۶،  ۲۷، جال یعهوسائل . 1
 . همان.2
 .۲۱،  ۳، جاالحکا  تهذاب. 3
 .۴۵۹،  ۶، جالکایی .4
 .۳۴۰،  ۷، جال یعهوسائل . 5
 . همان.6
 .۲۳۵،  ۱۱، جالکایی .7
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وِج َذَواِت اْلَهْیَئهاِت َو اْلَجَمهال هرک َکَراَهِة خک وِبَها َعَلْیِهّنَ َو  ،ک ،هایى دیگهر، خهروج  البتهه در 1«.َعَدِ  وک
گهرفتن ،هوان یها خهوش زنان برای کلى، بدون در نظهر  سهیما بهودن، ،معه و عیدین را به صورت 
 2داند.مکروه مى

 . حضور در سوگواری به شرط عدم مفسده10
کتب اربعه، ماننهد  کهه مهى االست صدارو   تهدذاب االحکدا ، الکداییو تى به  نگهریم، ابهوابى 

تنها ابواب، بلکهه روایهاتى ههم ارد. نه گر نوع حضور زنان در مراسم سوگواری باشد، و،ود ندبیان
کتاب خهورد، امها حهر عهاملى شهرکت زنهان را بهرای مراسهم عهزا و مهاتم، بهه ها به چشم نمىدر این 

کههه مفسههده نداشههته باشههد، مجههاز مههى گههر مو،ههب تحریهه  مههردان شههود، حههرا  شههرطى  دانههد و ا
که در ماتم و عزا نیز حضور داشته باشند. او خروج زنان ازمى خانه را برای ییر ایهن مراسهم  داند 

کراهتهه لغیههر »شهمارد: مکهروه مهى بهاب ،ههواز خهروج النسها، فهى المهاتم لقضهها، الحقهوق الندبهه و 
 3«.ذال ، تحریمه مع المفسد 

 ریسی برای زنان. استحباب نخ11
کهه در خانهه انجها   از میان مشایل ا تصادی آنچه بر زنان مستحب است، مشایلى اسهت 

کههه در هههیچشههود و در بیههرون  کتههب متقههد  چنههین بههابى را در از خانههه نباشههد؛ هههر چنههد  یهه  از 
کتابنمى ها به این روایت اشاره هم نشده است. حر عاملى بابى را به یابیم و در خیلى از این 

 4«.باب استحباب الغزل للمرا »کند: گذاری مىریسى برای بانوان عنواننا  استحباب نخ

 تحلیل و بررسی

 قل زنان. تأیید ع1

که از دیر باز درباره زنان مطره بوده و مبنایى برای برخى  نقصان عقل زنان از مسائلى است 
ها، منع  ضاوت زنان و ... اسهت، از احکا  صادره درباره مسائل زنان، چون منع مشورت با آن

کهه بهرای روایهت  5ولى حر عاملى هولک »با تأییهد عقهل زنهان، در و،هوهى  قک َسهاِ،  عک  َو  َ،َمهاِلِهّنَ  ِفهى الّنِ
                                                      

 .۴۷۱،  ۷، جال یعهوسائل . 1
 .۱۳۶،  ۲۰. همان، ج2
 .۲۳۹،  ۳. همان، ج3
 .۲۳۶،  ۱۷. همان، ج4
 .۲۷۴،  الطلسیهالفلائن . 5
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َ،اِل  َ،َمالک  وِلِهْم  ِفى الّرِ قک کیهد مهىمهى 1«عک کهه عقهل آنآورد، تأ هها بهرای شهما معیهار باشهد و و کنهد 
گانه توضیز مىتنها به ،مال آن کتفا نکنید. و در این باره به صورت ،دا  دهد.ها ا

و بابى مجزا در ایهن  داندکه حر عاملى مشورت با زنان را مکروه مىع وه بر این، با و،ود این
آورند، بلکه روایتهى آورند، ولى هیچ روایتى درباره نقصان عقل زنان برای این حکم نمىباره مى

کهه بهرای منهع  ضهاوت زنهان مهىچون شو  بودن زنان را نقل مهى آورد، روایتهى کنهد؛ حتهى روایتهى 
کهه شهنیدن صهدای زن را بهر نهامحر  مجهاز نمهى ارای عقهل نها ص کهه زنهان ددانهد؛ نهه ایهناست 

 باشند و  درت حکم دادن نداشته باشند. 
کهه نقصهان عقهل زنهان  گفتهه شهد، نشهان دهنهده ایهن اسهت  گذاشتن همهه آنچهه  کنار هم  در 

کهه در ایهن برای حر عاملى مورد  بهول نبهوده اسهت و او عقهل زنهان را تأییهد مهى کنهد و توضهیحى 
کمال عقل زنانباره بیان مى کید وی بر   است. کند، نشانه تأ

 . تشدید مردساالری2
کتههب روایههى توصههیه مههى کههه زنههان همیشههه مطیههع همسرانشههان باشههند، بهها ایههن گرچههه در  شههود 

کیدات بیشتری به چشم مهى ال یعهوسائل حال، این مسئله در ساختار خانوادگى  خهورد. با تأ
کتهاب شهدیدًا مردسهاالرنه اسهت، بلکهه حکهمنه  کلى  کهه حهر عهاملى در تنها فضای  امهور ههایى 

کتاب دهد، مسئله مردساالری را تشدید مىخانواده مى با  ال یعهوسائل کند. مقایسه عناوین 
کتابعناوین باب گهر ایهن مسهئله اسهت. در امهور خهانواده وضوه بیهانهای دیگر علما، بههای 

کنترل پهدر و شهوهر  هرار بگیرنهد؛ حکهمبه روش که زنان تحت  کوشش شده  ههایى های متفاوت 
،وب اط عت زن از شوهر، خروج به اذن شوهر، اطاعت نکردن مردان از زنان، و،هوب چون: و

تمکههین زن از شههوهر، اسههتحباب تعههدد زو،ههات و متعههه، و،ههوب ییههرت بههر مههردان و عههد  ،ههواز 
کهه در هایى از عنهاوین و حکهمییرت بر زنان و منع مشورت با زنان، نمونه وسدائل ههایى اسهت 

کرده است. بر تشدید مردساالری ال یعه  کم  

 نشینی زنان. تقویت خانه3
ههای حهر عهاملى تها ایهن حهد منهع هها و دیهدگاهمسئله مشارکت ا،تمهاعى تها  بهل از اخبهاری

نشده بود. فتاوای وی نفش بسزایى در ایجاد ذهنیت و ایدئولوزی منع از مشارکت زنان داشته 
که مجموع آن ماندن زنان و منهع از حضهور خانه به درها، زنان و مردان را نسبت است؛ فتاوایى 

                                                      
 .۲۲۳،  ۱۰۰، جبیار األیلار. 1
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کهه زنهان در خانهه بماننهد و خهروج کنهد. مسهتحب دانسهته مهىها ترییت مهىا،تماعى آن شهود 
داند و از طرفى خروج زنان را داند. سپس خروج زنان را منوط به اذن مردان مىزنان را مکروه مى

ههایى در ،امعهه در برخهورد بها تکه زنان با محهدودیداند؛ ع و بر اینبا ییرت مردان منافى مى
کهردن بهه زنهان مکهروه اسهت. شهنیدن صهدای زن نهامحر  مکهروه نامحر  برخوردار هستند: س  

است و دیدن نامحر  نیز بر زنان حرا  است. نماز،معه و نماز عیهدین بهر زنهان وا،هب نیسهت. 
کننههد و بههرای ییههر سههوگزنههان در سههوگواری بههه شههرط عههد  مفسههده مههى واری مکههروه تواننههد شههرکت 

کهاری شهوند، بهتهر است از خانه خارج شهوند. زنهان بهه ،های ایهن کهه در خهارج از خانهه مشهغول 
کههه صدایشههان را نههامحرمى نشههنود، در اسههت در خانههه نشسههته و نههخ بریسههند. حتههى بههرای ایههن

گر چه ت صورت توانایى نمى کنند.  تنههایى در مقایسهه  ت  این عناوین نیز بههتواند  ضاوت 
کتب هها در کنند، و تى همه ایهن حکهمروایى  بل، عد  حضور ا،تماعى زنان را تشدید مى با 

گرفته مى کهه حکهممجموع و با هم در نظر  کهرد  گزیر باید به ایهن مسهئله اذعهان  ههای حهر شود، نا
کردن زنان تأایر بسزایى داشهته اسهت. همهه ایهن حکهمعاملى در خانه هها زنهان را ترییهب نشین 

که خانهمى کنهد تها نشینى را بر حضور ا،تمهاعى تهر،یز بدهنهد و مهردان را نیهز ترییهب مهىکند 
کنند. که امکان داشته باشد از حضور ا،تماعى زنان ،لوگیری   ،ایى 

 کردن مسائل. زنانه و مردانه۴
هههای ارائههه شههده از سههوی علمههای دیههن در تبعههیض ،نسههیتى علیههه زنههان مههؤار در طههول تههاریخ نگههرش

های ،نسیتى گاه به صورت مستقیم و گاه نیهز بهه صهورت ییرمسهتقیم از سهوی بوده است. این نگرش
تهوان بیشهتر بهه کنهد، مهىهایى که حرعهاملى بهرای مباحهث انتخهاب مهىاست. از عنوانعلما ارائه شده 

ای را بهرای زن و مهرد بهه صهورت ،داگانهه بیهان این امر دست یافهت. در مهواردی شهیخ حهر حکهم مسهئله
که در کتب حدییى  بلى عنوان به صورت عا  بیان شهده اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه در کند؛ در حالى مى

َسهاِ، »عنوان بابى که برای ییرت بیهان شهده اسهت،  الکاییو  الفقیه هالایض من کتب  و  1«َبهابک َیْیهَرِ  الّنِ
 ل دیعهاوسدائل سهازی آمهده اسهت؛ در حهالى کهه در به صورت خنیى و بهدون ،نسهیت 2«َبابک اْلَغْیَرِ  »

هوِب اْلَغْیههَرِ  َعَلهى الّرَِ،ههاِل »ایهن عنههوان بها دو صههورت تحهریم بههر زنهان و و،ههوب بهر مههردان  ،ک َعهَدِ  َ،ههَواِز »و  «وک
َساِ،   بیان شده است. 3«اْلَغْیَرِ  ِمَن الّنِ

                                                      
 .۱۵۶،  ۱۱، جالکایی. 1
 .۴۴۴،  ۳، جالایض ه الفقیهمن. 2
 .۱۵۶،  ۲۰، جال یعهوسائل . 3
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 دادن بیش از حد به مسائل جنسی. اهمیت۵
گفتار و نوشته کهه یافت؛ مبهانى او دست توان به بیشتر مبانىهای نویسنده، مىاز  ای اسهت 

گفتههخود نویسنده در ،اهایى آن را اظهار مهى کهه  تهوان هها مهىکنهد. همچنهین بهه همهان انهدازه 
گفته گرفت، از نا یافهت. و تهى نویسهندههای او نیز مىنتیجه  ای دربهاره توان مبانى دیگهر او را در

ای دیگهر سهد، ولهى مسهئلهنویپردازد و دربهاره ،زئیهات آن مهىای در صفحات فراوانى مىمسئله
کنهههد، یعنهههى نویسهههنده در پهههس ذههههنش مبنهههایى را داشهههته اسهههت. ای نمهههىتهههرین اشهههارهکوچههه 

کتهاب   ال یعهوسائل مباحث ،نسى، یا دید ،نسى به زنان نیز ،ز، این مقوله است. و تى به 
کلهى و در مجمهوع نگریسهته مهى تهرین مسهایل ،نسهى پرداختهه شهده شهود، بهه ،زئهىبه صهورتى 

کتهاب بها موضهوعات و در ،های 1هها آورده شهده اسهتو احادییى در این زمینه است ،های ایهن 
کهّرات فتهاوایى ههم داده  متفاوت، ریزترین مسایل درباره روابا ،نسى زن و مرد بیان شده و به 
که به مباحیى مانند مشارکت زنان در ا،تمهاع، حقهوق زن، ،هز در مهوارد  شده است؛ در حالى 

که به این حقوق اشاره مىىای نمنادر اشاره شود، معمواًل احهادییى مبنهى شود. در مواردی هم 
 شود.بر نفى این حقوق آورده مى

شده برای زن در خانواده نیز دید ،نسى به زن تشهدید ریزیاز طرف دیگر، در سیستم برنامه
کهین اعه   هها آمهادگى خهود را بهرای تمهها و مکهانگونه و در همه زمهانشده است. زن باید همه

گههر زن در  کههار حرامههى انجهها  داده اسههت. ا کنههد و در صههورت تههأخیر در ا،ابههت درخواسههت مههرد 
گیرد. او خروج بهدون اذن شهوهر را از مصهادیق ای به او تعلق نمىمقابل مرد تمکین نکند، نفقه

ردن گهذارد. حهر عهاملى بها آوداند. از طرف دیگر، مردان را درباره مسائل ،نسى آزاد مىنشوز مى
کیههد مههى کنههد. بههه روایههت فراوانههى دربههاره تعههدد زو،ههات و بهها مسههتحب دانسههتن آن، بههر ایههن امههر تأ

دانهد و روایهت فراونهى در اسهتحباب متعهه ع وه حر عاملى متعه را نیز برای مردان مستحب مى
که اهمیت مسائل ،نسهى در ها بیانآورد. همه اینمى تشهدید شهده  ال یعهوسائل گر آن است 

که در رابطه ،نسى با روابا زن و مرد بود، بیشتر شده است.است   و تو،ه وی به مسائلى 

 بندیجمع
نسهبت بهه  ال دیعهوسدائل ههای ها، تعداد روایات و تعهداد بهاببا د ت نظر در عناوین باب

کههه عنههاوین بههابکتههب  بلههى مههى گفههت   - کههه بیههان آرای نویسههنده اسههت - هههای ایههن ااههرتههوان 
                                                      

 .۵۰۰و ۱۴۹، ۱۱۹. همان،  1
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کههرده اسههت. حههر تغییراتههى  ابههل تههو کتههاب  کتههب فقهههى و حههدییى  بههل از ایههن  ،هى نسههبت بههه 
کراهههت، و،ههوب و حههرا ، تغییههرات  ابههل تههو،ى در مسههائل عههاملى بهها نظههر دادن بههه اسههتحباب و 

کتب  بل، برخى موارد به  که در  کرده است؛ در حالى  شهود. صورت خنیى بیان مىزنان ایجاد 
گسترش یافته و به اهمیت برخى مسائل زنهان افهزوده ها ، در مواردی تعداد بابع وه بر این نیز 

گیههری افههزایش یافتههه اسههت. نتیجههه ایههن صههورت چشههم و در برخههى مههوارد نیههز تعههداد روایههات بههه
که در مسئله زنان بهه ،هود آمهد؛ هماننهد تقویهت مهرد سهاالری، تشهدید  تغییرات، تأایراتى است 

 .نشینى زنان، رواج متعه و تعدد زو،اتخانه

 نامهکتاب

کنگهره ،ههانى ههزاره الیساءأحکا  - ، محمد بن محمد بهن نعمهان عکبهری مفیهد بغهدادی، م: 
 ق.۱۴۱۳شیخ مفید، 

گلیهو، تر،مههعهیشد اناداخ ار نادو عقا خاتارگ ا: اسال  ی  - و  نهوه ىمیسهل میابهراه: ، رابهرت 
 ش.۱۳۹۶یى،  م: دانشگاه ادیان و مذاهب، طباطبا یمهددیس

 ق.۱۴۱۸مین، تحقیق: سیدحسن امین، بیروت: دار التعارف، ، سیدمحسن اال یعهاعیان -

 ةمکتبهه، محمههد بههن حسههن حههر عههاملى، تحقیههق: سههیداحمد حسههینى، بغههداد، أمددل اآلمددل -
 ق.۱۳۸۵ابندلس، 

،  م: مؤسسهه :البیت، حسن بن یوسف بن مطهر حلى، تحقیق: مؤسسه آلتذک ۀ الفقهاء -
 ق.۱۴۱۴، :البیتآل

چها  چهههار ،  ه،اإلسهه مّی تهههران: دار الکتهب وسهى، ، محمهد بههن حسهن طتهددذاب األحکددا  -
 ق.۱۴۰۷

کرکهى، جام  المقاصن یدی شد ح القلاعدن - الحیها،  :البیهتآل ةمؤسسه، علهى بهن حسهین 
 ق.۱۴۱۱التراث، 

و  ةو یتائجهدا الققایید ةهدا التاراخیداسد اب، الی اا ان یی العصد  الصدفلش ةالعاملی ةالیج  -
 ق.۱۴۱۰، و النشر ةللطباع ةالروضدار، ،عفر المها،ر، بیروت: ةالسیاسی

 ق.۱۴۰۷، محمد بن حسن طوسى،  م: اس مى، الخالف -

بهزر  اسه مى،  المعهارف  دائهرتههران: مرکهز ، احسهان  یصهری، بزرگ اسدالمی المعارف ةدائ  -
 ش.۱۳۶۷
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 ق.۱۴۰۳، محمدحسین آ ابزر  تهرانى، بیروت: دار االضوا،، الذراعة إلی تصایی  ال یعة -

، هاالسه می، محمهدبا ر خوانسهاری،  هم: داری احلال العلمداء و السداداتروضات الجیات ی -
 ق.۱۴۱۱

، عبهداهلل افنهدی اصهفهانى، تحقیهق: سهیداحمد حسهینى، رااض العلماء و حیاض الفضالء -
 ق.۱۴۰۱الخیا ،  مطبع  م: 

ههای )تهاریخ تحهوالت دینهى ایهران در سهده ساختار یهاد و اینا ه دایی در اا ان عص  صفلش -
 ش.۱۳۸۱تهران: رسا، چا  اول، گل، دوازدهم هجری  مری(، منصور صفت دهم تا

 ش.۱۳۹۲تهران: علم، ، رسول ،عفریان، سیاس  و ی هیگ روزگار صفلش -

الدین حلى،  هم: اسهماعیلیان، چها  دو ، ، نجمش اا  اإلسال  یی مسائل الیالل و الی ا  -
 ق.۱۴۰۸

 ق.۱۴۲۳المح تى،  مکتب : ، محمد بن حسن حر عاملى،  مالطلسیهالفلائن  -

کلینى،  م: دار الحدیث الکایی -  ق.۱۴۲۹و النشر،  للطباع ، محمد بن یعقوب 

، احمد بن محمد اردبیلى، تحقیق: مجتبهى مجم  الفائنۀ و ال  هان یی ش ح ازشاد األ هان -
 ق.۱۴۰۳پناه اشتهاردی و حسین یزدی،  م: اس مى، عرا ى و على

الهدین عهاملى )شههید اهانى(. ، حسهن بهن زیهن ائ  االسدال مسالک األیهدا  الدی تیقدیح شد -
گروه پژوهش مؤسسه معارف اس مى.  م:   ق.۱۴۱۳ه، مؤسس  المعارف االس میتحقیق: 

 ق.۱۴۱۵، ۷، محمد بن على بن بابویه صدوق،  م: اما  هادیالمقی  -

کنگره ،هانى شیخ مفةالمقیع - یهد، ، محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی،  م: 
 ق.۱۴۱۳

 ق.۱۴۱۳، محمد بن على بن بابویه صدوق،  م: اس مى، الایض ه الفقیهمن  -

 .ق۱۴۰۹، :، محمد بن حسن حر عاملى،  م: مؤسس  آل البیتةال یعوسائل -




