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زن است .یکى از علمای تأایرگذار در مباحث زنان شیخ حر عاملى اسهت .بههطهوری کهه
برخههى از مسههائل زنههان ،میههراث بر،ههای مانههده از آرا ،ایههن عههالم اخبههاری اسههت .در نوشههتار
حاضر ت ش مىشود دیدگاههای حدییى «شیخ حر عاملى» را در مسئله زن و تأایرات آن
بر مباحث زنان بررسى کنیم .با واکاوی آرا ،حدییى حر عاملى در مسائل زنان و با مقایسه
دیدگاههای وی با علمای بل از او به ایهن نتیجهه مهىرسهیم کهه افهزایش تعهداد روایهات در
کتب وی ،نوع چینش روایات ،نوع باببندی روایات و شره روایات در مسائل زنهان تهاایر
بهسزایى گذاشته است .به ویژه در تشدید مسائلى چون :مردساالری ،خانهنشینى زنهان،
تشویق به متعه و تعدد زو،ات میتوان تغییرات ایجاد شده را مشاهده کرد.
کلیدواژهها :اخباریگری ،زن ،مردساالری ،متعه ،تعدد زو،ات ،اطاعت از مرد ،وسائل الشیعه.
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معرفتههى ،ا،تمههاعى و خههانوادگى زنههان هسههتیم .ایههن آرا نهههتنههها نظر یههههههای ذهنههى ،بلکههه پایههه و
مبنههای رفتههار مههردان نسههبت بههه زنههان بههوده اسههت .یکههى از مکههاتبى کههه در موضههوع مسههئله زنههان

تأایرگههذار بههوده ،مکتههب اخبههاریگههری اسههت .ایههن مکتههب بههین ههرنهههای یههازدهم تهها سههیزدهم بهها
ت ه ش محمههد امههین اسههترآبادی در مخالفههت بهها عقههلگرایههى و ا،تهههاد در میههان علمههای شههیعه

دوازده امامى در ایران ،عراق ،شرق عربستان و هندوستان شکوفا شد .این ،ر یهان ،نهه فقها در

فقه ،که در ک

و عقاید و حدیث و دیگهر حهوزههها نیهز پدیهد آمهد 1.اخبهاریگهری از هرن یهازدهم

ابتههدا در حههوزه درک متههون مههذهبى و فقههه و پههس از آن بههه عرصههه ا،تمههاعى نیههز تسههری یافههت و

رفتهههرفتههه بههه صههورت یه

اندیشههه گسههترده ،بههه و یههژه در سههالهههای پایههانى فرمههانروایى صههفویان،

درآمههد 2.برخههى از مجههامع حههدییى شههیعه هههم در همههین سههالههها گههردآوری و تههألیف شههد؛ بههرای
میال ،چندین کتاب حدییى مفصل از ،ملهه اللایی از فهیض کاشهانى ،وسدائل ال دیعه از حهر
عاملى ،بیار األیلار از ع مه مجلسى و نیهز علالم العلل از بحرانهى در همهین دوره نوشهته شهد.

،ر یان اخباریگری با ی

سازمان فکری حدود سه رن بر مراکز علمهى شهیعه سهیطره داشهت و

پس از آن ،گرچه توسا اصولیان از سیطره و حاکمیت افتاد ،لکن آاار و پیامدهای فکری آنان

را در دورههای بعد تا عصر حاضر مىتوان یافت.

در باره اخباریگری و مباحث زنان کتب و مقاالت متعددی نوشته شده است ،ولى کتهاب

و مقالهههای در بههاره اخبار یههان و مسههئله زن و یهها حرعههاملى و دیههدگاه وی نسههبت بههه مسههئله زن بهه
رشته تحریر در نیامده است.

ایههن تحقیههق درصههدد اسههت دیههدگاههههای حههدییى یکههى از بر،سههتهتههرین اخبار یههان ،یعنههى

حرعاملى را درباره مباحث زنان استخراج و تحلیل کند و نشان دهد که برخهى از دیهدگاهههای

رایهج و ابههل نقههد در بههاره مسهائل زنههان در متههون حههدییى و مهذهبى شههیعه میههراث بر،ههایمانههده از

آرای حدییى حر عاملى است .ما در اینجا سعى خواهیم کرد این تغییرات را بها مقایسهه وسائل

ال ددیعه بهها کتههب حههدییى بههل از وی نشههان دهههیم .ایههن تغییههرات در چیههنش احادیههث ،تعههداد

احادیههث ،تعههداد بههابههها و تغییههر در نههوع عنههوان بههاب ابههل مشههاهده اسههت .بههرای ایههن منظههور

مباحث این مقاله در سه بخش مباحث کلهى یها مقهدمات ،گهزارش آرای حهدییى حهر عهاملى و
تحلیل دیدگاه وی تنظیم شده است.
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 .1تاراخ تفسی ،

۱۹۸ - ۱۹۵؛ دائ ۀ المعارف بزرگ اسالمی ،ج،۷

 .2ساختار یهاد و اینا ه دایی،

.۵۹۹

.۱۶۳ - ۱۶۰

برای معلو ساختن تهأایر دیهدگاههای حهدییى حهر عهاملى بهر مسهائل زنهان ،نیهاز بهه ذکهر چنهد

مقدمه است.

 .1نگاهی به زندگی شیخ حر عاملی (1033 - 110۴ق)

محمههد بههن حسههن عههاملى در سههال  ۱۰۳۳در روسههتای مشههعر در نزدیکههى ،بههل عامههل بههه دنیهها

آمد 1.او چهل سال از زندگى خهویش را در ،بهل عامهل سهپری کهرد و پهس از آن بهه ز یهارت کعبهه

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

بخش اول .مقدمات

رفت و از آنجها بهه عتبهات سهفر کهرد و سهپس بهه مشههد مهها،رت کهرد و در سهال  ۱۰۷۳در آنجها

مقیم شد .طى دوره ا امهت در مشههد آاهار علمهى فراوانهى نوشهت کهه برخهى از آاهارش ،از ،ملهه

وسائل ال یعه تهأایری ورف در فضهای دینهى زمهان او گذاشهت .در عهین حهال ،در همهین دوران
بود که با دربار صهفوی پیونهد یافهت .وی در سهفرش بهه اصهفهان ،بهه وسهیله ع مهه مجلسهى بهه

شاه سلیمان معرفى شد 2.شیخ حر پس از بازگشت به مشهد ،بهه منصهب شهیخاإلسه مى ایهن
شههر رسهید و ضههاوت شههر نیههز بهه او سههپرده شهد و اعتبهار و نفههوذی دیهوانى در مشهههد بهه دسههت

آورد 3.با تکاپوهای مهذهبى و سیاسهى و ا،تمهاعى حهر عهاملى و بها زمینهه و شهرایا پیشهین بهود

مشهد در سالهای پایانى فرمانروایى صفویان کانون گرایش اخباری فقه شیعه نیز شد.

حر عاملى یکى از اخباریانى بود که آاارش را بهر پایهه دیهدگاهههای اخبهاریگهری تهدوین کهرده

اس ههت .او همانن ههد اخب ههاریه هها تفس ههیر ههرآن را فق هها در ص ههورتى  ،ههایز م ههىدان ههد ک ههه روایت ههى از

معصومان :رسیده باشد 4..ارزش کمتری برای عقل ایل اسهت و هماننهد دیگهر اخبهاریهها
منکر اعتبار ا،تهاد است.

5

 .2منابع تحقیق

حههر عههاملى آاههار علمههى فراوانههى نوشههته اسههت .در ایههن تحقیههق دو ااههر از مهههمتههرین و تأایرگههذارترین
6

کتابهای حر حاملى مبنا رار داده شده است« :وساه الشیمه» و «الفوائد الطوسیه»
 .1ر .ک :الیج ۀ العاملیۀ الی اا ان،
 .2روضات الجیات ،ج،۷
 .3رااض العلماء ،ج،۵
 .4الفلائن الطلسیه،

 .5الفلائن الطلسیه،
 .6أمل اآلمل ،ج،۱

۲۷۸؛ روضات الجیات ،ج،۷

۳۵۱؛ اعیان ال یعه ،ج،۱۳

۱۳۴؛ الیج ة العاملیة،

۳۲۵؛ وسائل ال یعه ،ج،۱۸

 ۴۰۸و.۴۱۴

.۳۳

.۴۱۳

۳۵۲ - ۳۴۳؛ رااض العلماء ،ج،۵

۲۷۸؛ ساختار یهاد و اینا ه دایی،

.۱۳۴ - ۱۱۲

.۲۳۱

۱۵۲
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«وسددائل ال ددیعه» اصههلىتههرین منبههع ایههن تحقیههق اسههت کههه ااههری شههاخص و شههناخته شههده

مشتمل بر  ۳۵۸۶۸حدیث فقهى است و از مصادر اصلى همه فقهای عصر ما و از کتب معتبهر
شیعه به شمار مىآید .این ااربه سب

محداان سهدهههای نخسهت ،کوشهیده اسهت کهه حکهم

شرعى را بها بههره بهردن از عهین الفهاظ حهدیث بیهان کنهد .شهیخ حهر رأی خهویش را بها عنهوانى کهه
برای هر باب برگزیده ،اع

کرده است.

1

حر عاملى در ایهن ااهر از یکصهد و پنجهاه کتهاب حهدیث نقهل کهرده اسهت کهه همهه آنهها را از

کتابهای مورد اعتماد شمرده و احادیث آنها را صحیز و طعىالصدور مىداند.

2

«الفلائن الطلسیه» اار دیگری که در این مقاله از آن استفاده شده است .این کتاب مشهتمل

بر  ۱۶۷فایده در مطالب متفر ه است که بسیاری از رویکردهای بر،سته مکتهب اخبهاریگهری
در آن مطره شده است .تعدادی از فواید این کتاب ،در شره و تفسهیر احادیهث مشهکل اسهت
و برخى از فواید نیز در ،واب سؤالها و شبهاتى است که اهل علم از وی پرسیدهاند.

3

 .3روش پژوهش

به هرای ب ههه دس ههت آوردن آرای ح ههدییى ح ههر ع ههاملى در ب ههاره مس ههائل زن ههان از چه ههار روش به ههره

،ستهایم:

 .۱نظرات صریز حرعاملى درباره مسائل زنان؛

 .۲تحلیل عناوین بابها؛
ً
برای این کار اوال ،آرای حر عاملى  -که در عنهوان در ههر بهاب بیهان مهىکنهد  -م حظهه شهده

اسههت .آیهها مسههئله را وا،ههب یهها حههرا یهها مسههتحب یهها مکههروه یهها بههه صههورت خنیههى بیههان مههىکنههد.

سپس ایهن آرا و عنهاوین بهابهها بها کتهب اربعهه و در برخهى مهوارد بها فقههای بلهى مقایسهه شهده
است تا تغییرات ایجاد شده به دست آید.
 .۳تحلیل تعداد بابها؛

در مههواردی بهها مقایسههه بههابهههای وسددائل ال ددیعه بهها دیگههر کتههب حههدییى متقههد  ،مشههاهده
مسههئله

مههىشههود کههه نههه تنههها تعههداد روایههات افههزایش یافتههه ،بلکههه تعههداد بههابههها نیههز در بههاره یه
افزایش یافته است؛ به عنوان میال :در بحث کمتعهه و تعهدد زو،هات ،تعهداد بهابهها بهه صهورت
 .1وسائل ال یعه،
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 .2همان ،ج،۳۰

 .3الفلائن الطلسیه،

۱۱۱و.۱۱۹

 ۱۵۳و ۱۶۵-۱۶۱؛ ج،۲۰
.۶

 ۴۷-۳۶و .۱۰۴-۹۶

 .۴مجموعه آرای حر عاملى؛

آرای حر عاملى را  -که در عناوین بابهای وسائل ال یعه بیان شهده  -بها ههم در نظهر گرفتهه

تا ایدئولوژیای که مجموع آرا در کنار هم ارائه مىکند ،به دست آید.
 .۵تحلیل تعداد روایات.

در کتب اخباریها ،بهه ویهژه در وسائل ال دیعه ،تعهداد روایهات افهزایش یافتهه اسهت .در ایهن تحقیهق

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

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

چشمگیری افزایش یافته که این فزونى بابها ،بیانگر اهمیت مسئله در نزد نویسنده است.

بخش دوم .آرای حدیثی حر عاملی در مسائل زنان

به منظور تحلیل آرای حدییى حر عاملى ،دیدگاههای ایشان در سه بخش :مباحث فردی و

تکونى زنان ،روابا خانوادگى و مسائل ا،تماعى زنان بررسى مىشود:
الف .مباحث تکوینی و معرفتی درباره زنان

بررسى شخصیت انسهانى زن ،میهزان برخهورداری وی از اسهتعدادها و آرمهانهها ،وابسهتگى و

اسههتق ل او در شخصههیت ،اولههین بحههث زیربنههایى در بررسههى مسههائل زنههان اسههت .بسههیاری از

داوریههها در بههاره مسههائل زن ه ان ،آ گاهانههه یهها نهها آ گاهانههه ،در ایههن موضههوع ریشههه دارد؛ چنههان کههه
تصمیم در باب ورود یا خروج زنهان در پهارهای از حهوزهههای زنهدگى بهه ایهن ضهیه منهوط اسهت.

این مبحث در هفت موضوع بررسى مىگردد:
 .1عقل زنان

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

نقصان عقل زنهان و،هود دارد کهه بیشهتر محهداان و فقهها ایهن روایهات را آوردهانهد؛ یه

پیامبر ۹است که مىفرماید:

أ ل َ َ
َ َ
َ
ل
َ ل
ّخلن ع َو ن عق َص عت ّخ لِما ع ِب أول َب عل ع
َم َسِب أنت عم أ عِیع عت ع

روایتهى از

ل
ل
خ ٍلب عم أاک لَ .

کلینههى 1،شههیخصههدوق 2و فههیض 3ایههن روای هت را نقههل کههردهانههد .مجلسههى اول نیههز ضههمن صههحیز
 .1الکایی ،ج،۵

.۳۲۲

 .3اللایی ،ج،۲۱

.۲۷

 .2من الایض ه الفقیه ،ج،۳

.۳۹۰
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هاب َک َر َاهه ِهة ْاإل ْفه َهر ِاط ِفههى کحه ّ
دانسههتن آن ،ایههن روایههت را آورده اسههت 1.حههر عههاملى نیههز اولههین روایههت از « َبه ک
هب
ِ
ِ
ْ
َ
ِّالن َس ِاَ ،و ت ْح ِر ِیم کح ِّب ِّالن َس ِا ،ال کم َح َّر َمات» 2را به این روایت اختصا مىدهد؛ اما آنچهه کهه ابهل تو،هه
است ،اینکه این روایت از سوی حر عهاملى در بهابى آمهده اسهت کهه مهردان را از محبهت ز یهادی بهه زنهان
نهى مىکند و این روایات در ابوابى مانند منع از مشورت با زنان نیامده است.
ک
روایت دیگر « کع کق کول ِّالن َس ِاِ ،فهى ََ ،مها ِله َّن َو ََ ،م کهال ّ َ
هال ِفهى کعقهو ِل ِه ْم» 3اسهت .ایهن روایهت را شهیخ
الرِ ،
ِ
ِ
6
صدوق در معایی األخ ار 4و األمالی 5ذکر کرده است .حر عهاملى در فائهده  ۶۱الفلائن الطلسیه بها تأییهد
و نقل حدیث ،شش و،ه درباره معنای این حدیث بیان مىکند که عبارت است از:

 .۱سزاوار است که به ،مهال آنهها اکتفها شهود و بهه خهاطر کمهى عقهل ،عقهل از آن زنهان اراده

نشود؛ گویى چنین گفته مهىشهود کهه عقهلههای زنهان در زیبهایىشهان اسهت؛ از ایهن حیهث کهه

همانا ،مهال عهوص از عقهل اسهت؛ نهه ایهنکهه مهراد از روایهت آن معنهایى اسهت کهه از واژه عقه

اراده مىشود؛ یعنى تدبیر و رأی.
ً
 .۲مههراد ایههن اسههت کههه یالبهها عقههل مه ز بهها زیبههایى زنههان اسههت .پههس زنههى کههه زیبههاتر اسههت،

عا لتر است و زمانى که بهزر شهد و زیبهایىاش رفهت ،عقلهش مهىرود و گهاهى گفتهه مهىشهود
ک
َ
که هر که خلقش (خلقتش) زیبا باشد ،خلقش زیباست.

 .۳مههراد ایههن اسههت کههه عقههلهههای زنههان در زیبههایىشههان صههرف مههىشههود؛ یعنههى ت ششههان در
ّ
تجمل و کسب ،مال با داروها و یذاها و آرایشهایى از روین و صبغ و عطهر اسهت و نیکهویى

مردان در عقلشان صرف مىشود .پس ت ش مهردان در ّ
تجمهل نیسهت ،بلکهه در کسهب عقهل و
کاملکردن آن و تحصیل علم است .پس عقل (در اینجا) به معنای علم وارد شده است.

 .۴مراد این است که عقهل زنهان در زیبهایىشهان پنههان شهده اسهت؛ ز یهرا زیبهایى زنهان بهرای

مرد ظاهر است و (زیبایىشان) مقصود عقه اسهت ،و عقهل زنهان بههخهاطر ضعفشهان و کمهى
عقههل نسههبت بههه زیبههایى ظههاهر نمههىشههود (بههه چشههم مههرد نمههىآیههد) .پههس انگههار (زیبههایىشههان)
عقلشان را مخفى کرده است .و در عقل و زیبایى مردان برعکس هستند.
.۱۰۵

 .1روضة المتقین ،ج،۸

 .2وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .3بیار األیلار ،ج،۱۰۰
 .4معایی األخ ار،
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 .5االمالی (صدوق)،
 .6الفلائن الطلسیه،

.۲۴

.۲۳۴

.۲۲۳

.۲۲۸

.۲۷۴

بودنشان باعهث ،هذب نفهوگ بهه سهوی آنهها مهىشهود و مهورد بهول دلهها وا هع مهىشهوند و (در

صههورت زیبابودنشههان) مههرد از عقلشههان راضههى مههىشههوند .بنههابراین هرچنههد در عقههل ضههعیف

باشههند ،ز یههادی زیبههایى ،بههرانکننههده ایههن نقههص اسههت( .و در مقابههل) نفههوگ بههه زن ییرزیبهها

متمایل نمىشود؛ هرچند عقلش از عقل زن زیبا بیشتر باشهد .پهس عقهل ههر یه

زیبایىشان نهفته است.

از آن زنهان در

 .۶سؤال انکاری در دو فقره از روایت است .گویى چنین مىفرمایهد :آیها گمهان مهىکنیهد کهه

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

 .۵مههراد ایههن اسههت کههه عقههلهههای زنههان در زیبههایىشههان اسههت؛ بههه ایههن معنهها کههه صههرف زیبهها

عقلهای زنان در زیبایىشهان اسهت؛ پهس شهما بهه زیبهایى تمایهل پیهدا مهىکنیهد و از عقلشهان

سؤال نمىکنید؟! .چنین نیست ،بلکه عقل از زیبایى ،دا مىشهود و یکهى از ایهن دو (عقهل و
زیبایى) بدون دیگری یافت مىشود .پس سزاوار است که درباره زنان به زیبایى ،بدون در نظهر
گرفتن عقل اکتفا نکنید ،بلکه هدف اصلى نزد شما عقل باشهد و زیبهایى ههدف تبعهى باشهد،

نه اصلى.

حر عاملى پس از اینکه شش و،ه احتمالى را بیان مىکند ،و،ه ششم را توضیز مىدههد.

او برای تأیید این که معیار اصلى باید عقل باشد ،نه صرف ،مال ،به روایاتى تمسه
که اولویت در ازدواج بهتر است دین و عقل باشد؛ نه مال و زیبایى.

مهىکنهد

1

ّ
 .2محدودیتهای تعلیم و تعلم زنان

در کتهب روایههى ،روایهاتى بههه چشههم مهىخههورد کههه زنهان را بههر خوانههدن سهوره نههور و ریسههندگى در

خانه تشویق مىکند و از یادگیری و خواندن سوره یوسف منع مىکند .در کتهاب الکایی ،بهاب

«تأدیب النسا 2»،دو روایت از چهار روایت این بهاب و در من الایض ه الفقیه ،بهاب حقهوق مهرد
بر زن دو روایت از سیزده روایت در این زمینه آمده است.

3

این روایات در وسائل ال یعه با ،لوهای بیشتر بازتاب یافته است .حرعهاملى بهابى را تحهت
َ
َ
عنوانَ « :ک َر َاه ِة إ ْن َهزال ِّ
هاْ ،ال کغ َهر َف َو َت ْع ِل ِ َّ ْ َ َ َ َ ک َ َ ک ک َ َ ْ ْ َ
هیم ِه ّن
الن َس ِ
اب ت ْع ِل ِ
ِ ِ
هیم ِهن ال ِکتابهة و سهور یوسهف و اس ِهتحب ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ ک ْ َ 4
ْ
ْ َ ْ َ َ ک َ َ ّک َ ک ک
وف َو ن ْه ِی ِه ْم َع ِن المنک ِر» آورده و در ذیل آن چههار
وب أ ْم ِر ابه ِل ِبال َم ْع کر ِ
الغزل و سور الن ِور و وِ ،
 .1همان،

.۲۷۵

 .2الکایی ،ج،۱۱

.۱۸۳

 .3من الایض ه الفقیه ،ج،۳
 .4وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۴۴۲

.۱۷۶
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روایت را مهىآورد کهه بهه زنانتهان سهوره یوسهف نیاموز یهد و بهرای آنهها ایهن سهوره را نخوانیهد .پهس

همانا در آن فتنه اسهت و بهه زنهان سهوره نهور بیاموز یهد کهه همانها در آن موعظهههها هسهت .سهپس

روایتههى مههىآورد کههه یههاد دادن حههب علههى ۷را بههه زنههان توصههیه مههىکنههد .سههپس حههدییى دیگههر

مىآورد و مردان را به امر به معروف و نهى از منکر زنانشان امر مىکند.
 .3کراهت مشورت با زنان

در کتابهای الکایی و من الایض ه الفقیه بابى درباره مشورت و عد مشاوره با زنان و،هود
ّ
ندارد؛ حتى روایهات شهدیداللحنى کهه در بیدار األیدلار و وسدائل ال دیعه آمهده ،در ایهن کتهب

نیامده است .حر عاملى با نوع رار دادن بابها در کنهار ههم و آوردن تعهداد فراوانهى از روایهات،

سعى در نفهى مشهورت زنهان مهىکنهد .مههمتهرین ،هایى کهه وی بحهث مشهورت زنهان را مهىآورد،
،لهد بیسههتم ،کتههاب نکههاه اسههت .در بههابى اطاعهت نکههردن از زنههان را حتههى در حیطههه کارهههای

معروف ،مستحب مىداند؛ «باب استحباب معصیة النسا ،و ترک طاعتهن و لو فى المعهروف
َ
و ائتمانهن» 1.در ادامه ،در باب دیگر ،مشاوره با زنان را مکروه مىدانهد« :.ب ک َ َ
هاب ک َراه ِهة ْاس ِتش َهار ِ
ْ َ ََ
َّ َ
ِّ
الن َس ِاِ ،إال ِبق ْص ِد ال کمخالفة» 2و هفت روایت را در این باره مىآورد.
ایشان ابتدا روایتى مىآورد که از مشاوره در نجوا با زنان نهى مىکند و سپس روایتى مهىآورد
کههه مشههاوره بهها زنههان را بهههخههاطر ضههعف و عجههز آنههها رد مههىکنههد .در ادامههه ،بهها ذکههر روایههت دیگههر،

مخالفت با زنان را عامل برکت مىداند .روایت دیگری به این امر داللت مهىکنهد کهه ههر کسهى
که زنى تدبیرش را انجا دهد ،ملعون است .دو روایت آخهری کهه در ایهن بهاب مهىآورد ،مر بهوط

به پیری زنهان اسهت ،نهه همهه دو ران زنهان 3.هفهت روایهت ذکرشهده در بهاره مخالفهت بها مشهورت
زنان ،هیچ کدا به صورت صریز بر عد مشورت بهه خهاطر نقصهان عقهل داللهت نهدارد ،بلکهه

مشورت به خاطر شو بودن ،ضعف ،عد مشاوره در نجوا و پیری زنان نهى شده است.

او درباره کراهت مشاوره با زنان ،در ،ای دیگر ،روایتى مىآورد که علت عد مشهاوره بها زن

را نه نقص عقل آنها ،بلکه شو بودن سخن آنها مىداند و به علت شهو بهودن سهخن آنهها از

مشاوره با آنها نهى مىکند.
 .1همان،
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.۱۷۸

 .2همان،

.۱۸۱

 .4همان،

.۲۱۲

 .3همان،

.۱۸۲

4

هنگهها کههه شههیخ حههر در بیههان مشههورت و افههراد مههورد مشههاوره مههىنویسههد ،نخسههت مشههورت بهها
ْ
َ
هاب ْاس ِهت ْح َباب کم َشه َهاو َر ِ أ ْصه َ
صهاحبان رأی را مسههتحب مههىدانههدَ « :به ک
اب اله َّهرأ ِی» 1.سههپس بههابى
هح
ِ
ِ
ک ْ ْ َ
اب
در بههاره اسههتحباب مشههاوره بهها عق ه و راسههتگو یههان و صههالحین و ...مههىآورد« :بههاب اسه ِهتحب ِ
ْ
ْ
َ
َّ
ک َ َ َ َّ
َ ََ
َ
الصههدیق َو ّات َباعههه َو َط َ
اع ِته ِهه َو ک َر َاهه ِهة کمخالف ِته ِهه» 2.از سههوی
الت ِقه ِ ّهى ال َعا ِ ه ِهل اله َهو ِرع
اصه ِهز ّ ِ ِ ِ ِ ِ
الن ِ
مشههاو ر ِ
ِ
دیگ ههر ،مش ههاوره ب هها ص ههاحبان رأی و عق ههل و ناص ههحین ص ههادق را مس ههتحب م ههىدان ههد .وی در
ادامه ،باب کراهت مشهاوره بها زنهان مگهر بهه بهه صهد مخالفهت بها آنهها و اسهتحباب مشهاوره بها

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

ع ه وه بههر ایههن ،چیههنش ابههواب نیههز خههود گو یههای دیههد نویسههنده اسههت .در ،لههد دوازدهههم ،آن

م ههردان را م ههىآورد« :ب ههاب کراه ههة مش ههاور النس هها ،إال بقص ههد المخالف ههة و اس ههتحباب مش ههاور
َ ک َ
هاب ک َر َاه ِهة
الر،ال» 3.سپس بابى دیگر در کراهت مشاوره با سهفیهان و فها،ران و ...مهىآورد« :ب
ْ
َ َّ َ َ ْ َ
کم َش َاو َر ِ ْال َج َبان َو ْال َب ِخ َ ْ َ
هاِ ،ر» 4.بها کنهار ههم گذاشهتن ایهن
یص َو العبیهد و
ِ
الس ِهفل ِة و الف ِ
یل و الح ِهر ِ
ِ
ابههواب ،نویسههنده بههه مخاطههب ایههن بههاور را منتقههل مههىکنههد کههه زنههان ،ههز ،عقهه و صههاد ین و
صاحبان رأی محسوب نمىشوند.
 .۴عدم جواز غیرت از سوی زنان

در کتههب بههل از وسدددائل ال دددیعه در بههاره ییههرت حکمههى صههادر نشههده اسههت و تنههها ب ههه

اختصا دادن بابى درباره این موضهوع ،ولهى بها عنهوانى خنیهى ،بها آوردن چنهد روایهت بسهنده
شههده اسههت .در الکددایی بههابى بههه نهها « َی ْیه َهر ِ ِّ
ها »،بهها شههش روایههت ،بهها عنههوانى خنیههى ،بههدون
الن َسه ِ
َ ک َْ
هاب الغ ْی َهر ِ » بها چههار
و،وب یا استحباب ،و،ود دارد و در من الایض ه الفقیه بهابى بها عنهوان «ب

روایت آورده شده است .حر عاملى اولین کسى است کهه ییهرت را بهر مهردان وا،هب مهىدانهد و
هاب کو ک،هوب ْال َغ ْی َهر ِ َع َلهى ّ َ
در ذیل « َب ک
هال» 5،ده روایهت بهرای تشهویق مهردان بهه ییهرت ورز یهدن
الرِ ،
ِ
ِ
مى آورد .حر عاملى بعد از وا،ب دانستن ییرت بر مردان ،بابى درباره عد ،واز ییرت بر زنان
اب َع َد ََ ،واز ْال َغ ْی َر ِ ِم َن ِّ
مىآورد و در ذیل « َب ک
الن َس ِا 6»،هشت روایت نقل مىکند.
ِ
ِ
این روایات با این محتوا و تعداد در کتب دیمى به چشم نمىخورد .همچنین حهر عهاملى
 .1همان ،ج،۱۲
 .2همان،
 .3همان،
 .4همان.

.۴۱
.۴۶

 .5همان ،ج،۲۰
 .6همان،

.۳۹

.۱۵۶

.۱۵۲
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حکههم بههه و،ههوب ییههرت بههر مههردان و عههد و،ههوب ییههرت بههر زنههان مههىدهههد و بههین ییههرت زنههان و

نجات نیافتن آنها ارتباط بر رار مىکند؛ ییرتهى را کهه ریشهه در تعهدد زو،هات و متعهه مهردان و

مههراوده آنههها بهها زنههان دیگههر دارد ،بهها نجههات یههافتن و نیههافتن زنههان مههرتبا مههىکنههد .او در صههورت
ییهرت ورز یههدن زنههان بهر مههردان ،نجههات یهافتن آنههها را کمتههر مهىدانههد؛ عه وه بهر ایههنکههه محتههوای

روایات در وسائل ال یعه خیلى تندتر از بقیه کتب است.
 .۵شومبودن زنان

در بخش نوادر «باب نکاه» الکایی دو روایت درباره شو بودن زنهان آمهده اسهت .در در بهاب
َ ْ َ ک ْ
« َب َرک ِة ال َم ْهرأ ِ َو شهؤ ِم َها» من الایضد ه الفقیده نیهز دو روایهت مصهادیق زنهان شهو را ز یهادی مئونهه،
زیادی ِمهر و شدت درد زایمان مىداند.

حر عاملى مصادیق شو بودن زنان را مبنایى برای پنج فتوا و آوردن پهنج بهاب مجهزا هرار داده اسهت.

در ،لههد پههنجم وسددائل ال ددیعه ،آنگههاه کههه «أحکهها المسههاکین» را بیههان مههىدارد ،در ذیههل «کراهههة ضههیق
المنزل و استحباب تحهول اإلنسهان عهن المنهزل الضهیق و إن کهان أحداهه أبهوه» ،روایتهى مهىآورد کهه سهه

چیز را شو مىداند :زن ،خانه و چهارپا 1.او معیار شومى زن را در مهریه زیاد مىداند.
َ
َ
اب َک َر َاه ِة کم َش َهاو َر ِ ِّ
در ،لد دوازدهم ،در « َب ک
الن َس ِ ّ َ ْ ْ ک َ َ َ َ ْ ْ َ
اب کمش َهاو َر ِ
هاِ ،إال ِبقص ِهد المخالف ِهة و اس ِهتحب ِ
ّ َ
هال» 2،آنجها کههه سهخن از مشههورت بها زنههان اسهت ،بهها مکهروه دانسههتن مشهورت بهها زنهان ،ز بههان
الرِ ،
ِ
3
آنها را شو مىداند.
در ،لد بیستم ،در باب «نکاه» این روایات را مبنا رار داده و حکم به اسهتحباب کهمبهودن
َ
َ ْ
َ ک ْ ْ َ
هف َم کئونه ِهة
اب تخ ِفیه ِ
مئونههه زنههان و مهرشههان و کراهههت ز یههادی آن دو را مههىدهههد؛ «بههاب اسه ِهتحب ِ
َْ ْ َ ََ َ َ ْ
َ َْ
َّ ْ
یره» 4و در ذیل این باب ،چهار روایت مىآورد که سه روایهت
یل المه ِر و کراه ِة تک ِ ِ
التز ِو ِیج و تق ِل ِ
مربوط به شو بودن زنانى است که دارای خرج و مهریه زیاد است .سپس با مبنا رار دادن ایهن
روایههات ،حکههم بههه اسههتحباب کههم بههودن مهر یههه مههىکنههد« :بههاب اسههتحباب لههة المهههر و کراهههة

ک رته» 5.دوازده روایت در ذیل این باب مىآورد که پنج روایت درباره شو بودن زنههایى اسهت
که دارای مهر زیادی هستند و پنج روایت درباره کم بودن مهریه حضرت فاطمه ۳است.

 .1همان ،ج،۵

 .2همان ،ج،۱۲

.۴۶

 .4همان.ج،۲۰
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 .3همان.
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.۳۰۳

 .5همان ،ج،۲۱

.۲۵۰

با و،ود اینکه در کتهابههای تهذاب األحکا و مدن الایضد ه الفقیده روایتهى در بهاره بیشهتر
بهودن شهههوت زنههان بههر مههردان و،هود نههدارد ،ولههى در الکددایی ،در بههاب « َف ْضههل َشه ْهه َو ِ ِّ
هاَ ،علههى
الن َسه ِ
ِ
َ َْ ّ
الر َِ ،ال» 1شش روایت در اینباره و،ود دارد .حر حاملى در دو ،ا ایهن روایهات را مهىآورد؛
شهو ِ ِ
ْ
َ َ َ َ
ْ
َ
َ
هاب ْاسه ِهت ْح َباب َم ْع ِصه َهی ِة ِّ
در « َبه ک
وف َو ائ ِت َمهها ِن ِه ّن» 2یکههى از
هاَ ،و ته ْهر ِک طههاع ِت ِه ّن َو له ْهو ِفههى ال َم ْعه کهر ِ
الن َسه ِ
ِ
هفت روایهت را بهه ایهن موضهوع اختصها مهىدههد و همچنهین در بهابى کهه ازدواج زودهنگها
دختران را مستحب مىداند 3،شش روایت از نه روایت را در این باره مىآورد تها انگیهزهای بهرای

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

ُ
 .۶شهوت نه برابری زنان نسبت به مردان

خانوادهها نسبت به تزویج زودهنگا دخترانشان ایجاد کند.
ک
حر عاملى در الفلائن الطلسیه در شره حدیث نه برابری شهوت زنان ،ایهن امهر را بهول دارد و
در تو،یه و شره آن مىنویسد:

روایت شده که دمانا خداوند شهو را به ده قسمت تقسی کارده اساتچ ناه جاز در
زنا و ی جز در مردا و اگر ن ود ن (میزا بیایی که در زنا قرار داده است ،برای
در مرد نه ز وجود داشت که متملق به او بودند.

4

ب .خانواده

در اینجهها بههرآنیم تهها تلقههى حههر حههاملى و اسههتفاده وی از احادیههث را در بههاره مسههئله ازدواج و

،ایگ ههاه زن در خ ههانواده ب ههه دس ههت بی ههاوریم و در ی ههابیم ک ههه ح ههر ع ههاملى ب ههرای زن در مجموع ههه

خههانوادگى چههه ،ایگههاهى ایههل اسههت؟ بههرای بههه دسههت آوردن دیههدگاههههای حههدییى حرعههاملى

هفت مبحث را پى مىگیریم.
 .1والیت مرد بر زن

والیت مرد در دو امر مطره مىشود:
 .1 - 1والیت پدر ر امر از واج ختر باکره غیررشیده

عمو فقها اذن ولى را در ازدواج دختر باکره شرط مىدانند .شهیخ صهدوق در من الایضد ه الفقیده،

والیههت پههدر و ،ههد پههدری را بههر دختههر بههاکره مههىپههذرد؛ بههه طههوری کههه پههدر مههىتوانههد او را بههه ازدواج کسههى در
.۶۰۸

 .1الکایی ،ج،۱۰

 .2وسائل ال یعه ،ج،۲۰
.3همان ،ج،۲

۶۱

 .4الفلائن الطلسیه،

.۹۷

.۱۷۸
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بیاورد .شیخ مفید در أحکا الیساء اذن ولى را بر باکره شهرط مهىدانهد ،ولهى بهرای زن بیهوه شهرط ندانسهته
َ
َ
اسههت؛ 1ولههى حههر عههاملى در « َبه ک
هاب َ،ه َهو ِاز ّالته ْهز ِو یج ِبغ ْیه ِهر َو ِله ّهى» 2ا،ههازه ولههى را در ازدواج دختههر بههاکره رشههیده
ً ِ
شرط نمىداند و دختر باکره رشیده مستق مىتواند ا دا به ازدواج کند.
 .2 - 1کراهت نذر ،هبه ،صدقه و روزه ن بدون اذن شوهر

عمو علما ،از ،مله .شیخ طوسى 3،محقق اردبیلى4و شیخ مفید نهذر ،بخشهش ،صهد ه
5

و روزه زن را بههدون اذن همسههر مجههاز نمههىداننههد .حههر عههاملى نیههز حکههم بههه کراهههت تصههرف زن از

مال خودش ،بدون اذن شوهر مىدهد و باب «کراهة تصرف المرأ فى مالهها و انفا هها منهه بغیهر
اذن زو،ههها اال فههى الوا،ههب» 6را بههه ایههن مسههئله اختصهها

مههىدهههد و بههاب دیگههر را نیههز چنههین

آورده است « :باب حکم الر،وع فى الهبة للزوج و الزو،ة و حکم هبة المرأ بغیر إذن الزوج».

7

صههاحب وسددائل ،روزه مسههتحبى زن را نیههز بههدون اذن شههوهر ،مکههروه مههىدانههد« :کراهههة صههو
ً
8
العبد و الولد تطوعا بغیر إذن السید و الوالدین و ،ملة من الصو المکروه و المحر ».
 .2اطاعت نکردن مردان از زنان

در کتهب الکایی ،منالایض ه الفقیده و تهدذاب األحکدا  ،عنهاوین و روایهاتى در بهاره نههى از

اطاعههتکههردن زنههان بههه چشههم نمههىخههورد ،ولههى حههر عههاملى بههر اسههتحباب معصههیت زنههان فتههوا

مىدهد و بهه مهردان سهفارش مهىکنهد در همهه کارهها ،حتهى در کارههای خهوب و معهروف ههم بها
ْ
َ َ َ َ
َ
زن ههان مخالف ههت کننهههدْ « :اس ه ِهت ْح َباب َم ْع ِص ه َهی ِة ِّ
وف َو
هاَ ،و ت ه ْهر ِک ط ههاع ِت ِه ّن َو لهه ْهو ِف ههى ال َم ْعهه کهر ِ
الن َسهه ِ
ِ
ْ
ائ ِت َمهها ِن ِه ّن» 9.بههرای ایههن فتههوا از هفههت روایههت اسههتفاده مههىکنههد .او سههه روایههت ،بهها ایههن مضههمون
مى آورد که اگر زنهان شهما را بهه کارههای خهوب دعهوت کردنهد ،بها آنهها مخالفهت کنیهد تها طمهع
نکننههد کههه شههما را بههه منکههر دعههوت کننههد 10.سههپس ی ه

 .1أحکا الیساء،

۳۶

 .2وسائل ال یعه ،ج،۲۰

 .3تهذاب االحکا  ،ج،۸

.۱۰۰
.۲۵

 .4مجم الفائنة و ال هان ،ج،۶

 .5أحکا الیساء،

.۳۶

 .7همان ،ج،۱۹

.۲۳۹

 .9همان ،ج،۲۰

.۱۷۸

 .6وسائل ال یعه ،ج،۲۱
 .8همان ،ج،۱۰
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.۵۱۶

.۵۲۹

 .10وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۱۷۹

.۱۰۸

روایههت مههىآورد کههه پیههامبر ۹بهها زنههان

دشمن مرد زن بد است .او در پایان ی

روایهت از امها علهى ۷نقهل مهىکنهد کهه شخصهى نهزد

حضرت امیر ۷شکایت کرد و حضرت خطبه خواند که:
 ...به دیچ وجه از زنا خود ایاعت نبنید.

2

حر عاملى بعد از این باب ،بابى درباره حکم اطاعت از زنان برای رفتن به حمها  ،عروسهى،
َّ
ْ
َ ک ک ْ َ َ ْ َ َ َ
الذ َه َ َ ْ َ
ات
اع ِة ال َم ْرأ ِ ِإذا َطل َب ِت
اعیاد و ...ذکر مىکند« :باب حک ِم ط
ات َو ال کع ْر َس ِ
اب ِإلى ال َح ّم َام ِ
َ
َ َّ
ْ َ
ّ
هات َو کله ْهب َس ِّ َ
هاق» 3.او در ایههن بههاب ،دو روایههات در بههاره عههد
ات و
النا ِئ َحه ِ
َو ال ِعیههد ِ
الر ه ِ
الییه ِ
هاب ِ

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

مشورت مىکرد و سپس مخالفت مىکرد 1.ی

روایت ییرمرتبا هم آورده شهده کهه بهزر تهرین

اطاعت از زنان مىآورد.

 .3وجوب اطاعتکردن زن از شوهر

اطاعت زن از شوهرش و ا،ازهگرفتن از شوهر مو ع خارجشدن از خانه ،از مواردی است کهه

در کتب الکایی ،تهذاب األحکا باب و عناوینى که به اینها اشاره شده باشد ،و،هود نهدارد.
در باب «حق الزوج على المرا » 4الکایی ،روایاتى درباره تشویق بر اطاعت از مردان آمده است؛
مانند :روایاتى که بیان مى کند اگر رار بهود بهه کسهى ییهر از خداونهد سهجده کننهد ،ههر آینهه بایهد

زن به شوهر خود سجده بکنهد .در من الایض ه الفقیده ههر چنهد بهابى در ایهنبهاره و،هود نهدارد،
َ َ
اب َما کی ْس َت َح ّکب َو کی ْح َم کد ِم ْن َأ ْخ َ ق ِّ
ولى در ذیل « َب ک
الن َس ِاَ ،و ِصفا ِت ِه ّن» 5،اطاعهت از شهوهر یکهى
ِ
6
از خصوصیات میبهت زنهان شهمرده شهده اسهت .همچنهین در بهاب «حهق الهزوج علهى المهرا »

روایههاتى بیههانگههر اطاعههت زن آمههده اسههت؛ خصوصههیتى کههه در کتههب بههل از وسددائل ال ددیعه یکههى از

ویژگىهای زنان خوب دانسته مىشد ،حر عاملى به «و،وب» آن فتوا مىدههد« :بهاب و،هوب طاعهة
الههزوج علههى المههرأ » 7و پههنج روایههت بههرای ایههن فتههوا مههىآورد .اولههین روایههت را بهها ایههن مضههمون شههروع

مىکنند که پیامبر ۹ا،هازه ندادنهد زنهى بهدون اذن شهوهرش بهرای عهزای پهدر و مهادرش بهرود 8.بهاب
 .1همان.
.2همان،

 .3همان،

.۱۸۰

.۱۸۱

 .4الکایی ،ج،۵

.۵۰۶

 .5من الایض ه الفقیه ،ج،۳
 .6همان،

.۴۳۸

 .8همان،

.۱۷۵

 .7وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۳۸۷
.۱۷۴
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دیگر با این نا است که ،هاد بر زن وا،ب نیست ،بلکه باید از شوهرش اطاعهت کنهد« :بهاب

و،وب الجهاد على الر،ل دون المرأ  ،بل تجب علیها طاعة زو،ها» 1.و ،هاد زن یعنهى صهبر
در مقابل ییرت و آزار مردان.

 .۴وجوب تمکین زن به شوهر

در کتب فقهى و حدییى عنوان و فصل مستقلى در بهاره تمکهین و،هود نهدارد ،بلکهه در ذیهل

مباحث مهر یهه ،نفقهه و حقهوق مهرد بهر زن ،مطهالبى آورده شهده اسهت .در کتهابههای الکدایی،

تهذاب األحکا  ،مسالک األیها  ،بیار األیلار و الدلایی عنهوان و حکمهى کهه مر بهوط بهه مسهئله
َ
َ
تمکههین باشههد ،یافههت نشههد .در کتههاب مددن الایض د ه الفقیدده ،در بههاب «به ک
هاب َحه ّ ِهق اله ّهز ْوج َعلههى
ِ
ْ َ
ال َم ْرأ ِ » 2دوازده روایت آورده شده است که یکهى ازحقهوق مهرد بهر زن را تمکهین مهىداننهد .شهیخ
حر اولین کسى است که به صهورت مفصهل در بهاره تمکهین بحهث کهرده و عنهاوینى در ایهن بهاره

مىآورد .در ابتدا بر و،هوب تمکهین همهه،انبهه و همههزمانهه زن فتهوا مهىدههد؛ یعنهى زن بایهد در
ْ َ
هاب کو ک،ه َ ْ
همههه زمههانههها و مکههانههها آمههادگى خههود بههرای تمکههین اع ه کنههدَ « :به ک
هین ال َمه ْهرأ ِ
ِ
هوب تم ِکه ِ
َ
َ
َ ک ّ
ک
َْ
َز ْو ََ ،ههها ِمه ْهن نف ِسه َهها َعلههى که ِهل َحههال َو کْ ،ملههة ِم ه ْن کحقو ِ ه ِهه َعل ْی َههها» 3.روایههاتى کههه صههاحب وسههائل
مههىآورد ،روایههاتى اسههت کههه خههروج زن از خانههه را بههدون اذن شههوهر منههع مههىکنههد و ایههن روایههات
داللهت آشهکاری بهر تمکهین همهه،انبهه و همههزمانهه نهدارد ،بلکهه زنهان را بهه اطاعهت از مهرد امهر
کرده و از خروج بدون اذن شوهر منع مىکند.

4

حههر عههاملى ،پههس از حکههم بههه و،ههوب تمکههین در هههر حههال ،دو بههاره بههه حرمههت تههأخیر تمکههین
َ ْ
َ
ْ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َ ک َ ْ
اع َو له ْهو ِب ِ َطاله ِهة
یر المههرأ ِ ِإ،ابههة زو ِ،ههها ِإذا طلههب ِاالسه ِهتمت
خ
هأ
ِ
حکههم مههىدهههد« :بههاب تحه ِهر ِیم ته ِ
َّ َ
الصه ِ » 5.در بههابى دیگههر «نفقههه» را بههه «تمکههین» مشههروط مههىکنههد و خهروج بههدون اذن شههوهر را از
َ ْ
َ
َ
َ ْ ک
ّک ک
باب کس کهق ِ َ َ َ َّ ْ َ
مصادیق نشوز مىداند « :ک
هوز َو ل ْهو ِبهالخ کروج ِبغ ْی ِهر ِإذ ِن ال ّهز ْوج َح ّتهى
وط نفق ِهة الزوِ ،هة ِبالنش ِ
ِ
ِ
6
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ
ین».
تر ِ،ع و اش ِتر ِاط نفق ِته ِبالتم ِک ِ
در حالى که بر زن تمکین در همه زمانها و مکانها وا،ب است ،حهق وا،هب بهر مهرد بهرای
 .1وسائل ال یعه ،ج،۱۵

 .2منالایض ه الفقیه ،ج،۳
 .3وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .4همان،
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 .5همان،

.۱۵۸

.۱۶۴

 .6همان ،ج،۲۱

.۵۱۷

.۲۳

.۴۳۸

.۱۵۷

وطأها لذل ».

2

 .۵استحباب تعدد زوجات

بههه مسههئله تعههد زو،ههات در ک ه

فقیهههان و منههابع اولیههه فقهههى تهها بههل از ههرن پههنجم ،ماننههد

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

َ
َ َ ً ْ َ
هب فهى ْال َق ْسهم ْال َمبی ک
هاب أ َّن ْال َواَ ،
کموا عه هر چهار ماه ی بهار اسهتَ « :ب ک
هت ِع ْنهد َها ل ْهی َو الک ْهو کن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ک َّ َ ک ّ َ
َْ
ِع ْن َد َها ِفى َصب َ
یح ِت َها ال ال کم َوا َعة ِإال َب ْعد ک ِهل أ ْر َب َع ِهة أش کههر َم َّهر ً » 1.در ادامهه بهابى مهىآورد کهه منهع
ِ
وطى را برای زن شیرده ،بهه خهاطر تهرگ از حهاملگى حهرا مهىدانهد؛ ولهى ا گهر مهرد آمیهزش نکنهد،
ً
مکروه است« :باب تحریم منع المرضعة زو،ها من الوط ،خوفا من الحمل و کراهة ترک الر،ل

کتهابههای من الایض ه الفقیه ،الکایی ،االست صار و تهذاب األحکدا چنهدان اشهارهای نشهده
اسههت و در برخههى کتههب بههه صههورت فتههوای ،ههواز و عههد ،ههواز بیههان شههده اسههت و یهها بههه صههورت

،زئى به این مسئله پرداخته شده است.

برای اولین بار شیخ طوسى در بحث نکاه ،کتاب الخالف ،برای اابات این امهر بهه ا،مهاع

و روایات استناد کرده و داللت آیه سو سوره نسا 3،را بر این حکم ناتما دانسته است .بعهد از

آن ع مههه حلههى 4،شهههید اههانى و محقههق کرکههى 5بهها آوردن دالیلههى چههون ا،مههاع و آیههه سههو سههوره
نسا ،به اابات تعدد زو،ات پرداختهاند.

در این میان ،شیخ حر عاملى چندین د پا را فراتر نهاده ،به صورت گسهترده در بهاره تعهدد

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

روایت را برای این حکم مىآورد .سپس بهر ،هواز تهر،یز زنهى بهر زن دیگهر در نفقهه رأی مهىدههد؛

اگر چه تسویه را مستحب مىداند« :باب ،واز تفضهیل بعهض النسها ،علهى بعهض فهى النفقهه و

استحباب تسویه» 7.سپس بهابى در بهاره و،هوب عهدالت در حهق ِ سهم (تقسهیم خوابیهدن پهیش
 .1همان،

.۳۴۲

 .2وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۱۸۹

ْ َ ََّ ُ ْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ََّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ ( .3و ِإ ْن ِخف ُت ْم ألا تق ِس ُطوا فِی الیتامى فان ِکحوا ما طاب لکم ِمن ال ِنس ِاء مثنى وثلاثَ وَُاا فا ِِإن ِخفاتم ألاا تِ ِاولوا فو ِاةاأو أو ماا م کا
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ
ک أ ْدنی ألا ت ُِولوا) (سوره نسا،،آیه .)۳
أیمانکم ذ ِل

ال یعة ،ج،۷

 .4مختل
 .5جام المقاصن ،ج.۳۷۴ ،۱۲
 .6وسائل ال یعه ،ج۲۴۱ ،۲۰
 .7همان .ج،۲۱

.۳۴۱

.۸۲
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َْ ْ
هاب کو ک
َْ ْ َْ
زنها در شهب) مهىآوردَ « :ب ک
هب» 1و در خوابیهدن پهیش زن را
ِ ،
هوب العهد ِل ِفهى القس ِهم الو ِاِ ،
َ
َ ک َّ ْ
َ َ ً ْ َ
َ
هب فهى ْال َق ْسهم ْال َمبی ک
هت ِع ْنهد َها ل ْهی َو الک ْهو کن ِع ْنهد َها
وا،ب مىداند ،نه آمیزش« :ب
هاب أن ال َو ِاِ َ ،
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ک َّ َ ْ َ ک ّ َ َ َ َ
ْ ک َ َّ ً 2
ِفى َصب َ
یح ِتها ال ال کم َوا عة ِإال بعد ک ِل أ ْر بع ِة أشهر مر »؛ البته مرد توانایى سا اکردن حهق سهم
ِ
َ ک َ َ ْ َ
اط
از زن ،به عوص اعطای چیزی به او یا بهه خهاطرترگ از طه ق یها ییهره دارد« :بهاب ،هو ِاز ِإسهق ِ
ْ َ َّ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َّ َّ َ َّ َ
ْ
َْ
َ َ
الطه ِق َو کحک ِهم َمها ل ْهو شه َر َطا ِفههى
ال َم ْهرأ ِ َحق َهها ِم َهن الق ْس ِهم ِب ِع َهوص و یی ِهر ِه و لهو خوفها ِمهن الضهر ِ أ ِو
ْال َع ْقههد َته ْهر َک ْال َق ْسههم» 3و آنچههه وا،ههب اسههت ،حههق سههم اسههت؛ نههه مه ّ
هودت و ع ههه لبههىَ « :به ک
هاب
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ک َ ْ َ َ َّ
ْ ک َ َ َ ْ َ َّ
4
َ
ک ک
ْ
ات ِفى القس ِم دون المود ِ » .او در پایان بیان مىکنهد کهه ا گهر مهردی
وب المساوا ِ بین الزوِ ،
وِ ،
دو زن داشته باشد ،مىتوانهد یکهى را بهر دیگهری تفضهیل بدههد؛ بهه ایهن صهورت کهه سهه شهب را

پیش یکى و ی شب را پیش دیگری بخوابد و فقا حق و،وب ههر چههار شهب را بهه ،ها آورد:
َ ک َ َ ً
َْ
اب ََ ،واز َت ْف ِضیل َب ْعض ِّ
« َب ک
الن َس ِاِ ،فى الق ْس ِم َمها ل ْهم َیک ّهن أ ْر َبعها» 5.او بهرای ایهن فتهوا از سهه روایهت
ِ
ِ
ِ
استفاده مىکند.
 .۶استحباب ازدواج موقت

«متعه» از ،مله مباحیى است که برای آن بابى مجزا در همه کتب فقههى و حهدییى شهیعه

آورده شههده اسههت .دلیههل اهمیههت آن را در تفههاوت شههیعه و سههنى مههىتههوان ،سههتجو کههرد .البتههه

علمههای گذشههته از ،ههواز و ح ه ل بههودن متعههه بحههث مههىکردنههد ،امهها حههر عههاملى از اسههتحبابش

سههخن مههىگو یههد .وی بههه صههورت گسههترده بههه مسههئله متعههه مههىپههردازد .شههیخ حههر در ابتههدا بههه
ْ
َ ک
َ ک ْ ْ َ
اب ال کم ْت َع ِهة َو َمها َی ْن َب ِغهى ْصهد که ِب َهها» 6در ذیهل ایهن
استحباب متعه فتوا مهىدههد« :بهاب اس ِهتحب ِ
باب پانزده روایات مىآورد .روایاتى که در اسهتحباب متعهه مهىآورد ،از حیهث تعهداد ،ز یهاد و بها
محتوایى در تأ کیهد بهر صهیغه هسهتند .اک هر روایهات مردهها را بهه صهیغه تشهویق کهرده و بهه آنهها
توصیه مىکند کهه بهل از ایهنکهه از ایهن دنیها برونهد ،حهدا ل یه

بهار متعهه کننهد .او در روایهاتى

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

 .1همان،
 .2همان،
 .3همان.
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.۳۴۲
.۳۴۳

 .4همان،

.۳۴۵

 .6همان،

.۱۲

 .5همان،

.۳۴۷

صیغه بر مردان فتوا مىدهد« :باب أنه یجوز أن یتمتع بأ ک ر من أربع نسها ،و إن کهان عنهده أر بهع

زو،ات بالدائم» 2و برای این باب نیز از چهارده روایت استفاده مىکند.

البته شیخ حر بعد از آوردن بیش از سى روایت درباره استحباب متعه ،بابى درباره کراههت

صیغه برای مردانى که نیاز ،نسى ندارند و یا متعهکردن مو،هب فسهاد زنهانش مهىشهود ،ایجهاد
َ ک َ َ َ ْ ک ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ّک
الش ْهن َع َة َأ ْو َف َس َ
هاد ِّ
ها 3.»،صهاحب
مىکند« :باب کراه ِهة المتع ِهة مهع ال ِغنهى عنهها و اس ِهتلز ِامها
الن َس ِ

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

شهیز حهر تها ،هایى پهیش مهىرود کهه ا گهر مهردی عههد کنهد کهه متعهه نکنهد ،مسهتحب اسهت
َ
َ
ْکَْ َ ْ َ ََ َ َ َ
َ ک ْ ْ َ
اهلل َعلهى ت ْر ِک َهها أ ْو ََ ،عهل
اب المتع ِة و ِإن عاهد
عهد خود را شکسته و صیغه کند« :باب اس ِتحب ِ
َ َْ ً
َعل ْی ِهه نهذرا» 1.حههر عهاملى در ادامههه بهابهههای گذشهته ،هماننهد فقهههای دیگهر ،بههر ،هواز نامحههدود

وسددائل نیههز هماننههد بقیههه علمهها بههه مههردان توصههیه مههىکنههد کههه زن مههؤمن و عفیههف را بههرای متعههه
ْ ْ َ ْ َ ْ
ْ
َ ک ْ ْ َ
اب اخ ِت َی ِار ال َمأ کمون ِة ال َع ِفیف ِة ِلل کم ْت َع ِة» 4،ولى متعهه زن ییهر مؤمنهه و
انتخاب کنند« :باب اس ِتحب ِ
ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ َ ْ ک ْ َ َ َ َ َّ ک
ک ْ ْ َ
الت َم ّت ههع
هار المؤ ِمن ه ِهة الع ِارف ه ِهة ِللمتع ه ِهة و  ،ههو ِاز
اب اخ ِتیه ِ
عارفههه ه ههم مج ههاز اس ههت« :ب ههاب اس ه ِهتحب ِ
ِ
َّ
ک َ َ َ َّ ک
َ
الزا ِن َیه ِهة
الت َم ّتههع ِب
ِبغ ْی ِر َههها» 5.در ادامههه ،متعههه بهها زن مشهههور بههه زنهها را مکههروه مههىدانههد« :بههاب کراهه ِهة
ِ
َ ک َ َ
ْ َ ْ ک َ َّ
هاب َعهد ِ ت ْح ِهر ِیم
الزنا» 6.در بابى دیگر به عد تحریم متعه با زناکار فتهوا مهىدههد« :ب
المشهور ِ ِب ِ
َ
َّ
َّ ک
7
الزا ِن َی ِة َو ِإ ْن أ َص َّر ْت».
الت َم ّتع ِب
ِ
ج .مسائل اجتماعی زنان

در این بخش ،مشارکت سیاسى و ا،تماعى زنان در یازده موضوع طره و بررسى مىشود.
 .1مکروه بودن خروج زنان

در حههالى کههه در کتههب اربعههه و دیگههر کتههابهههای اخبههاریههها حکمههى در بههاره خههروج زنههان بههه

چشههم نمههىخههورد ،حههر عههاملى بههه مکههروه بههودن خههروج زنههان از خانههه و اخههت ط بهها مههردان حکههم
مهىدهههد« :بهاب کراهه خهروج النسهها ،و اخههت طهن ّ
بالر،هال» 8.وی بهها آوردن روایهاتى کههه خههروج
 .1همان،

.۱۶

 .3همان،

.۲۲

 .5همان،

.۲۵

 .2همان،
 .4همان،
 .6همان،
 .7همان،

.۱۸
.۲۳
.۲۷

.۲۹

 .8همان ،ج،۲۰

.۲۳۵
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زنان را منافى با ییرت مردان مىدانهد ،حهس ییهرت آنهها را مبنهى بهر عهد ا،هازه بهه زنهان بهرای

خروج از خانه برمىانگیزاند .البته در روایاتى که ذیل باب ییرت مردان آمهده اسهت ،مصهادیق

ییرت مردان ،زنای زنان و ،لوگیری از این مسئله دانسته شهده اسهت و بهه مهردان توصهیه شهده
در مقابههل هههمخههوابگى زنانتههان ییههرت بههه خههرج بدهیههد و در ییههر ایههن صههورت ،آنههها را ّدیههوث

مىنامد؛ در حالى که شیخ حر صرف خروج زنان را منافى با ییرت مردان مىداند.
 .2استحباب حبس زنان در خانه

در الکایی و من الایض ه الفقیه هر چند بهاب ،داگانههای در بهاره نگهه داشهتن زنهان در خانهه
َّ
الت ْس ِلیم َع َلى ِّ
الن َسها 1»،الکدایی دو روایهت در بهاره ع ّهى و عهورت بهودن
و،ود ندارد ،ولى در باب «
ِ

زنههان آمههده اسههت؛ روایههاتى کههه توصههیه مههىکنههد زنههان بههه علههت عههورتبههودن بهتههر اسههت در خانههه
بماننههد .شههیخ صههدوق نیههز یهه روایههت در ایههنبههاره در بههاب « ْال َمه ْهذ کمو ِمه ْهن َأ ْخهه َ ق ِّ
هاَ ،و
الن َسه ِ
ِ
ِ
َ َ
ِصفا ِت ِه ّن» 2آورده است.
حر عاملى بر استحباب حبسکردن زنهان حکهم مهىکنهد و بهر زنهان مسهتحب مهىدانهد بهدون
نیاز از خانه خارج نشوند و مهردی بهر آنهها وارد نشهود .وی اولهین کسهى اسهت کهه بهر اسهتحباب
ْ َ
َْ َ َْ َْ َ ْ َ َ َ
َ ْ
َ ک ْ ْ َ
هت زو ِ،هها فه
س ال َم ْهرأ ِ ِفهى بی ِتهها أو بی ِ
حبس زنان در خانه رای مىدههد« :ب َهاب اس ِهتحب ِ
اب حهب ِ
َ ْ ک ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ک ْ َ ََْ َ ر َ ّ
الر َِ ،ال» 3.صهاحب وسائل ،ذیهل ایهن بهاب هفهت
تخرج ِلغی ِر حا،ة و ال یدخل علیها أحد ِمن ِ

روایت مىآورد که در سه روایت از زنان بهه عهورت تعبیهر شهده ،و در دو روایهت ،دیگهر علهت ایهن
حبس ،آفریدهشدن زنان از مردان و تمایل آنها به سوی مردان است.

بنههابراین در مجمههوع ،بههه دو علههت در روایههات بههرای حههبس در خانههه اشههاره شههده اسههت :یکههى

عورت بودن زنان و دیگری خلقت زنان از مردان که باعث کشش آنها به سوی مردان است.
 .3استحباب راه رفتن زنان از کنار گذرگاهها

نههوع راه رفههتن و پوشههش زنههان در بیههرون از منههزل ،از ،ملههه مسههائلى اسههت کههه روایتههى در مددن
الایض ه الفقیه ،تهذاب االحکا  ،مسالک االیها و تذک ه نیامده اسهت ،ولهى کلینهى در « َب ک
هاب
َّ ک
الت َس ّتر» 4کتاب الکایی ،درباره نوع پوشش و راه رفتن زنان در بیرون شش روایت آورده است.
 .1الکایی ،ج،۱۱

.۲۲۶

 .2من الایض ه الفقیه ،ج،۳
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 .3وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .4الکایی ،ج،۱۱

.۱۹۰

.۶۴

.۳۹

 .۴حرمت دیدن نامحرم حتی در صورت نابینا بودن

حههر عههاملى دیههدن مههرد نههامحر را بههر زن (هههر چنههد نههامحر کههور باشههد) حههرا مههىدانههدَ « :به ک
هاب
َ َْ
ْ َ َ َ
ْ ْ َ
َ
هان أ ْع َمهى»؛ 3امها چههار روایتهى کهه وی بهرای ایهن فتهوا
ت ْح ِهر ِیم کرؤ َیه ِة ال َم ْهرأ ِ َّالر ک،هل اب َْ ،ن ِب َّهى َو ِإن ک
ازآنها استفاده مىکند ،فقا نیکو بودن ندیدن مردان را مىرساند.

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

حر عاملى روایات نوع راه رفتن و پوشش زنان در بیرون از منزل را در دو ،ا مىآورد و بر طبهق
َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
ک ََ َ َ ْ
الطریهق َو ْاس ِهت ْح َ
اب َم ْش ِهی َها ِإلهى
ب
آن حکم به کراهت مىدهد« :بهاب کراه ِهة مش ِهى المهرأ ِ وسها ِ ِ
ِ
ْ
َ
هب ال َحهها ِئ ِا» 1و بههرای ایههن فتههوا از سههه روایههت اسههتفاده مههىکنههد .سههپس در بههاب «احکهها
،ا ِنه ِ
المختص باالنسا 2»،دو روایت در این زمینه مىآورد.

البته این روایات و روایاتى شبیه به این ،در کتب دیگهر اخبهاریهها نیامهده اسهت و حتهى در

کتب اربعه نیز این روایات نقل نشده است.

 .۵کراهت شنیدن صدای زن از سوی نامحرم

روایت نهى از سهخن گفهتن بها مهرد نهامحر را صهدوق در بهاب «،مهل مهن منهاهى النبهى» ذکهر کهرده
4

است ،ولى کلینى این روایت را نمىآورد .حر عاملى حکهم بهه کراههت داده و بهرای مهردان حهرفزدن بهه
ییههر نیههاز را بهها زنههان مکههروه مههىدانههد« :بههاب حکههم سههماع صههوت اب،نبیههة و کراهههة محاداههة النسهها ،لغیههر

حا،ة و تحریم مفاکهة اب،انب و ممازحتهن» 5.حر عاملى در ذیل ایهن حکهم شهش روایهات مهىآورد و
در تو،یه روایاتى که درباره صحبت زنان با ائمه :هست ،مىگوید:

احادییى که ائمه اطهار :بها زنهان صهحبت مهىکردنهد ،ز یهاد هسهتند؛ امها احتمهال دارد کهه

مختص به زنان پیر باشد.

6

 .۶کراهت سالم کردن به زنان

َ ک َّ
الت ْسه ِهلیم َع َلههى ِّ
الن َسهها 7»،چهههار روایههت در بههاره عه ّهى و عههورت بههودن زنههان و
کلینههى در «بههاب
ِ
 .1وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .2همان،
 .3همان،

.۲۲۲
.۲۳۲

 .4من الایض ه الفقیه ،ج،۴

 .5وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .6همان.

 .7الکایی ،ج،۱۱

.۲۲۶

.۱۸۳

.۶

.۱۹۷
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س نکردن به زنان مىآورد .حر عهاملى بها آوردن همهین روایهات ،حکهم بهه کراههت داده و بهرای

مههردان حههرفزدن بههه ییههر نیههاز بهها زنههان را مکههروه مههىدانههد« :بههاب حکههم سههماع صههوت اب،نبیههة و
کراهة محاداة النسا ،لغیر حا،ة و تحریم مفاکهة اب،انب و ممازحتهن» 1.او در ذیل این فتهوا

شش روایات مىآورد.

حرعاملى تقد س کردن به زنان و تعارف آنها برای یذا را نیز مکهروه مهىدانهد و ایهن کراههت را
َ ک َ َّ ْ
هاب أن کهه کیک َهر که
درباره زنان ،هوان شهدیدتر مهىدانهد و همهان روایهات الکدایی را در اینجها ذکهر مهىکنهد« :ب
َ َ ّک ْ َ
َّ َ
2
ل َّلر ک،ل ْابت َد کاّ ،الن َسا ،ب َّ
الس َ َو کد َع کاؤ که َّن إ َلى َّ
الش ّاب ِة».
الط َعا ِ َو تأ ک ِد الک َر َاه ِة ِفى
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
 .7منع قضاوت واجتهاد زنان

نگهاهى بهه آاهار متقهد روشههن مهىسهازد کهه در برخهى از منههابع شهرایا اضهى شهمارش نشههده

است؛ مانند :کتابهای المقی شیخ صدوق 3،المقیعة شیخ مفید 4.برخى فقیهان هم -ئکه

شرایا اضى را شمارش کردهاند  -به شرط مرد بودن اشاره نکردهاند؛ چنانکه محقق اردبیلهى
مرد بودن را از شرایا اضى بر نمىشمارد:

یشترط ی ّخبلاغ ،و ّخِم  ،و ّإلمی  ،و ّخِلّخة.

محقق اردبیلى با تشکی

5

در ا،ماع فقیهان ،به صراحت ضاوت زنان را مىپذیرد .وی بها

تقسیم امور ضاوت به سهه دسهته امهور خها

مهردان ،ضههاوت زنههان را در امههور خها

مهردان ،خها

زنهان ،و امهور مشهترک بهین زنهان و

زنههان و امههور مشههترک بههین زنهان و مههردان نافههذ مههىدانههد.

6

البته برخى از فقها مرد بودن را شرط مىدانند .شهید اانى با استناد به ایهنکهه مکهروه اسهت زن
صههدای خههود را در مقابههل نههامحر بلنههد کنههد ،ایهل بههه حرمههت ضههاوت زن شههده اسههت و شههرط

ذکههور بههودن اضههى را ناشههى از آن دانسههته کههه بههرای زن سههزاوار نیسههت در مجلههس مههردان شههرکت

کرده و صدای خود را بلند نماید.

7

حر عاملى بها اطعیهت تمها فتهوا مهىدههد کهه زنهان حهق ضهاوت ندارنهد« :بهاب أن المهرأ ال

 .1وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .2همان،

 .3المقی ،

 .4المقیعة،

.۲۳۴

.۱۹۷

.۳۹۷-۳۹۵

.۷۲۵-۷۱۹

 .5مجم الفائنة و ال هان ،ج،۱۲
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 .6همان،

.۱۵

 .7مسالک ،ج،۲

.۱۱۶

.۵

َ أ َأَ أ
ع ذِع عر ع
َ
لل
ُج َِ ٌة إ ََل ِب أ
ع

َ َ أ َ
ل َُم لَم ٍلَ ،ع أ آ َ ع ع ْ َو عص لَی عة ّخنیب ۹عل َِن ع ل َ ۷قن َ َ :نن َعن ع ل َخ أنی ََ عن َ
ُّ أنرِب ع
ع
ٍ
َ َ َ َ ََ ل أَ َ
2
ق و َل تع یَل ّخمض عء.

 .8واجب نبودن حضور در نماز جمعه

شیخ طوسى در تهذاب االحکا دو روایت مىآورد کهه حضهور در نماز،معهه بهر زنهان وا،هب

نمىداند 3.کلینى نیز هرچند به صورت مستقل بابى مجزا با عنوان حضور یا عد حضور زنان

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

تولى القضا 1.»،در ذیل این باب تنها از ی

روایت استفاده مىکند:

در نماز ،معه نمىآورد ،امها در ذیهل بهاب و،هوب نماز،معهه ،روایهاتى مهىآورد کهه نمهاز ،معهه
بههرای زن ،بچههه ،مههریض ،مسههافر ،و بههرده وا،ههب نمههىدانههد 4.حههر عههاملى نیههز بهها ایههنکههه روایههات

بسههیاری بههرای حضههور مههرد در نمههاز ،معههه مههىآورد (هماننههد روایههاتى کههه بیههان مههىکنههد حتههى
زندانیان را برای نماز،معه از زندان بیرون بیاوردید) 5،با این و،ود مستحب مهىدانهد کهه زنهان
در روز ،معهه بههه ،ههای خههروج از خانههه و حضههور در نمههاز ،معههه ،نمازشههان را در خانههه بخواننههد:

«باب استحباب اختیار المرا ص
برای این حکم تنها ی

الظهر فى بیتها على حضهور الجمعهة» 6.در وسائل ال یعه

روایت آورده شده است.

 .9واجب نبودن حضور زنان در نماز عیدین

در تهذاب االحکا  ،روایات عد ،واز شرکت زنان در نمهاز عیهد فطهر و عیهد ربهان مشهاهده
َ ْ َ
باب کخ کروج ِّ
نمىشود؛ اما کلینى در الکافى در « ک
الن َس ِاِ ،إلى ال ِعید ْی ِن» 7با دو روایت ،خهروج زنهان
ِ
برای نماز عیدین ،ز برای زنان مسن، ،ایز نمىداند.
با اینکه حر عاملى نماز عید را بر مردان وا،هب مهىدانهد و در بهابههایى بهر اسهتحباب ایهن

نمهاز تأ کیههد دارد ،ولهى شههرکت زنههان در نمهاز عیههدین را وا،هب نمههىدانههد ،بلکهه آن را بههرای زنههان
ْ
َّ َ
هاب ََ ،هواز کخ کهروج ِّ
خوشسیما و خوشهیکل مکهروه ههم مهىدانهدَ « :ب ک
لصه ِ َو
هاِ ،فهى ال ِعی ِهد ِل
الن َس ِ
ِ
ِ
 .1وسائل ال یعه ،ج،۲۷
 .2همان.

 .3تهذاب االحکا  ،ج،۳
 .4الکایی ،ج،۶

.۴۵۹

 .5وسائل ال یعه ،ج،۷
 .6همان.

 .7الکایی ،ج،۱۱

.۲۳۵

.۱۶
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ْ
َع َد کو ک،وب َها َع َل ْیه َّن َو َک َر َاهة کخ کهروج َذ َو ْ َ
هات َو ال َج َمهال» 1.البتهه در ،هایى دیگهر ،خهروج
ات ال َه ْیئ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
زنان برای ،معه و عیدین را به صورت کلى ،بدون در نظهر گهرفتن ،هوان یها خهوشسهیما بهودن،

مکروه مىداند.

2

 .10حضور در سوگواری به شرط عدم مفسده

و تى به کتب اربعه ،ماننهد الکدایی ،تهدذاب االحکدا و االست صدار مهىنگهریم ،ابهوابى کهه

بیانگر نوع حضور زنان در مراسم سوگواری باشد ،و،ود ندارد .نه تنها ابواب ،بلکهه روایهاتى ههم

در این کتابها به چشم نمىخهورد ،امها حهر عهاملى شهرکت زنهان را بهرای مراسهم عهزا و مهاتم ،بهه
شههرطى کههه مفسههده نداشههته باشههد ،مجههاز مههىدانههد و ا گههر مو،ههب تحر ی ه

مههردان شههود ،حههرا

مىداند که در ماتم و عزا نیز حضور داشته باشند .او خروج زنان از خانه را برای ییر ایهن مراسهم
مکهروه مهىشهمارد« :بهاب ،ههواز خهروج النسها ،فهى المهاتم لقضهها ،الحقهوق الندبهه و کراهتهه لغیههر
ذال  ،تحریمه مع المفسد ».

3

 .11استحباب نخریسی برای زنان

از میان مشایل ا تصادی آنچه بر زنان مستحب است ،مشایلى اسهت کهه در خانهه انجها

شههود و در بیههرون از خانههه نباشههد؛ هههر چنههد کههه در هههیچی ه

از کتههب متقههد چنههین بههابى را در

نمىیابیم و در خیلى از این کتابها به این روایت اشاره هم نشده است .حر عاملى بابى را به
نا استحباب نخریسى برای بانوان عنوانگذاری مىکند« :باب استحباب الغزل للمرا ».

4

تحلیل و بررسی
 .1تأیید عقل زنان

نقصان عقل زنان از مسائلى است که از دیر باز درباره زنان مطره بوده و مبنایى برای برخى

از احکا صادره درباره مسائل زنان ،چون منع مشورت با آنها ،منع ضاوت زنان و  ...اسهت،
َ
ولى حر عاملى 5با تأییهد عقهل زنهان ،در و،هوهى کهه بهرای روایهت « کع کق کهول ِّ
هاِ ،فهى ََ ،مها ِل ِه ّن َو
الن َس ِ
 .1وسائل ال یعه ،ج،۷
 .2همان ،ج،۲۰

.۱۳۶

 .4همان ،ج،۱۷

.۲۳۶

 .3همان ،ج،۳
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.۴۷۱

.۲۳۹

 .5الفلائن الطلسیه،

.۲۷۴

تنها به ،مال آنها اکتفا نکنید .و در این باره به صورت ،داگانه توضیز مىدهد.

ع وه بر این ،با و،ود اینکه حر عاملى مشورت با زنان را مکروه مىداند و بابى مجزا در ایهن

باره مى آورند ،ولى هیچ روایتى درباره نقصان عقل زنان برای این حکم نمىآورند ،بلکه روایتهى
چون شو بودن زنان را نقل مهىکنهد؛ حتهى روایتهى کهه بهرای منهع ضهاوت زنهان مهىآورد ،روایتهى
است کهه شهنیدن صهدای زن را بهر نهامحر مجهاز نمهىدانهد؛ نهه ایهنکهه زنهان دارای عقهل نها ص

باشند و درت حکم دادن نداشته باشند.

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

ک
َ َ ک ّ
الر َِ ،ال ِفى کعقو ِل ِه ْم» 1مهىآورد ،تأ کیهد مهىکنهد کهه عقهل آنهها بهرای شهما معیهار باشهد و و
،مال ِ

در کنار هم گذاشتن همهه آنچهه گفتهه شهد ،نشهان دهنهده ایهن اسهت کهه نقصهان عقهل زنهان

برای حر عاملى مورد بهول نبهوده اسهت و او عقهل زنهان را تأییهد مهىکنهد و توضهیحى کهه در ایهن

باره بیان مىکند ،نشانه تأ کید وی بر کمال عقل زنان است.
 .2تشدید مردساالری

گرچههه در کتههب روایههى توصههیه مههىشههود کههه زنههان همیشههه مطیههع همسرانشههان باشههند ،بهها ایههن

حال ،این مسئله در ساختار خانوادگى وسائل ال یعه با تأ کیدات بیشتری به چشم مهىخهورد.
ً
نه تنها فضای کلى کتهاب شهدیدا مردسهاالرنه اسهت ،بلکهه حکهمههایى کهه حهر عهاملى در امهور

خانواده مىدهد ،مسئله مردساالری را تشدید مىکند .مقایسه عناوین کتاب وسائل ال یعه با

عناوین بابهای کتابهای دیگر علما ،بهوضوه بیهانگهر ایهن مسهئله اسهت .در امهور خهانواده
به روشهای متفاوت کوشش شده که زنان تحت کنترل پهدر و شهوهر هرار بگیرنهد؛ حکهمههایى

چون :و ،وب اط عت زن از شوهر ،خروج به اذن شوهر ،اطاعت نکردن مردان از زنان ،و،هوب

تمکههین زن از شههوهر ،اسههتحباب تعههدد زو،ههات و متعههه ،و،ههوب ییههرت بههر مههردان و عههد ،ههواز

ییرت بر زنان و منع مشورت با زنان ،نمونههایى از عنهاوین و حکهمههایى اسهت کهه در وسدائل

ال یعه بر تشدید مردساالری کم

کرده است.

 .3تقویت خانهنشینی زنان

مسئله مشارکت ا،تمهاعى تها بهل از اخبهاریهها و دیهدگاهههای حهر عهاملى تها ایهن حهد منهع

نشده بود .فتاوای وی نفش بسزایى در ایجاد ذهنیت و ایدئولوزی منع از مشارکت زنان داشته

است؛ فتاوایى که مجموع آنها ،زنان و مردان را نسبت به در خانهماندن زنان و منهع از حضهور
 .1بیار األیلار ،ج،۱۰۰

.۲۲۳
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ا،تماعى آنها ترییت مهىکنهد .مسهتحب دانسهته مهىشهود کهه زنهان در خانهه بماننهد و خهروج

زنان را مکروه مىداند .سپس خروج زنان را منوط به اذن مردان مىداند و از طرفى خروج زنان را
با ییرت مردان منافى مىداند؛ ع و بر اینکه زنان با محهدودیتههایى در ،امعهه در برخهورد بها
نامحر برخوردار هستند :س کهردن بهه زنهان مکهروه اسهت .شهنیدن صهدای زن نهامحر مکهروه
است و دیدن نامحر نیز بر زنان حرا است .نماز،معه و نماز عیهدین بهر زنهان وا،هب نیسهت.

زنههان در سههوگواری بههه شههرط عههد مفسههده مههىتواننههد شههرکت کننههد و بههرای ییههر سههوگواری مکههروه
است از خانه خارج شهوند .زنهان بهه ،های ایهنکهه در خهارج از خانهه مشهغول کهاری شهوند ،بهتهر

اسههت در خانههه نشسههته و نههخ بریسههند .حتههى بههرای ایههنکههه صدایشههان را نههامحرمى نشههنود ،در

صورت توانایى نمىتواند ضاوت کنند .گر چه ت ت

این عناوین نیز بهه تنههایى در مقایسهه

با کتب روایى بل ،عد حضور ا،تماعى زنان را تشدید مىکنند ،و تى همه ایهن حکهمهها در

مجموع و با هم در نظر گرفته مىشود ،ناگزیر باید به ایهن مسهئله اذعهان کهرد کهه حکهمههای حهر

عاملى در خانهنشین کردن زنان تأایر بسزایى داشهته اسهت .همهه ایهن حکهمهها زنهان را ترییهب

مىکند که خانهنشینى را بر حضور ا،تمهاعى تهر،یز بدهنهد و مهردان را نیهز ترییهب مهىکنهد تها
،ایى که امکان داشته باشد از حضور ا،تماعى زنان ،لوگیری کنند.
 .۴زنانه و مردانهکردن مسائل

در طههول تههاریخ نگههرشهههای ارائههه شههده از سههوی علمههای دیههن در تبعههیض ،نسههیتى علیههه زنههان مههؤار

بوده است .این نگرشهای ،نسیتى گاه به صورت مستقیم و گاه نیهز بهه صهورت ییرمسهتقیم از سهوی
علما ارائه شده است .از عنوانهایى که حرعهاملى بهرای مباحهث انتخهاب مهىکنهد ،مهىتهوان بیشهتر بهه
این امر دست یافهت .در مهواردی شهیخ حهر حکهم مسهئلهای را بهرای زن و مهرد بهه صهورت ،داگانهه بیهان

مىکند؛ در حالى که در کتب حدییى بلى عنوان به صورت عا بیان شهده اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه در
َ ک َ
هاب ی ْی َهر ِ ِّالن َس ِها 1»،و
کتب من الایض ه الفقیه و الکایی عنوان بابى که برای ییرت بیهان شهده اسهت« ،ب
َ ک ْ
اب ال َغ ْی َر ِ » 2به صورت خنیى و بهدون ،نسهیتسهازی آمهده اسهت؛ در حهالى کهه در وسدائل ال دیعه
«ب
ْ
َ
َ
ایهن عنههوان بها دو صههورت تحهریم بههر زنهان و و،ههوب بهر مههردان « کو ک،هوب ال َغ ْیه َهر ِ َعلهى ّ َ
هال» و « َعهد ِ َ،ه َهو ِاز
الر،ه ِ
ِ
ِ
َْ
الغ ْی َر ِ ِم َن ِّالن َس ِا 3»،بیان شده است.
 .1الکایی ،ج،۱۱
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.۱۵۶

 .2منالایض ه الفقیه ،ج،۳
 .3وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۴۴۴

.۱۵۶

از گفتار و نوشتههای نویسنده ،مىتوان به بیشتر مبانى او دست یافت؛ مبهانىای اسهت کهه

خود نویسنده در ،اهایى آن را اظهار مهىکنهد .همچنهین بهه همهان انهدازه کهه گفتهههها مهىتهوان

نتیجه گرفت ،از ناگفتههای او نیز مىتوان مبانى دیگهر او را دریافهت .و تهى نویسهندهای در بهاره

مسئلهای در صفحات فراوانى مىپردازد و در بهاره ،زئیهات آن مهىنویسهد ،ولهى مسهئلهای دیگهر
کوچهه تههرین اشههارهای نمههىکنههد ،یعنههى نویسههنده در پههس ذهههنش مبنههایى را داشههته اسههت.

مباحث ،نسى ،یا دید ،نسى به زنان نیز ،ز ،این مقوله است .و تى به کتهاب وسائل ال یعه

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

 .۵اهمیتدادن بیش از حد به مسائل جنسی

به صهورتى کلهى و در مجمهوع نگریسهته مهىشهود ،بهه ،زئهىتهرین مسهایل ،نسهى پرداختهه شهده

است و احادییى در این زمینههها آورده شهده اسهت 1و در ،های،های ایهن کتهاب بها موضهوعات
متفاوت ،ریزترین مسایل درباره روابا ،نسى زن و مرد بیان شده و به ک ّهرات فتهاوایى ههم داده
شده است؛ در حالى که به مباحیى مانند مشارکت زنان در ا،تمهاع ،حقهوق زن، ،هز در مهوارد
ً
نادر اشارهای نمىشود .در مواردی هم که به این حقوق اشاره مىشود ،معموال احهادییى مبنهى
بر نفى این حقوق آورده مىشود.

از طرف دیگر ،در سیستم برنامهریزیشده برای زن در خانواده نیز دید ،نسى به زن تشهدید

شده است .زن باید همهگونه و در همه زمهانهها و مکهانهها آمهادگى خهود را بهرای تمکهین اعه

کنههد و در صههورت تههأخیر در ا،ابههت درخواسههت مههرد کههار حرامههى انجهها داده اسههت .ا گههر زن در

مقابل مرد تمکین نکند ،نفقهای به او تعلق نمىگیرد .او خروج بهدون اذن شهوهر را از مصهادیق

نشوز مىداند .از طرف دیگر ،مردان را درباره مسائل ،نسى آزاد مىگهذارد .حهر عهاملى بها آو ردن
روایههت فراوانههى در بههاره تعههدد زو،ههات و بهها مسههتحب دانسههتن آن ،بههر ایههن امههر تأ کیههد مههىکنههد .بههه

ع وه حر عاملى متعه را نیز برای مردان مستحب مىدانهد و روایهت فراونهى در اسهتحباب متعهه

مىآورد .همه اینها بیانگر آن است که اهمیت مسائل ،نسهى در وسائل ال یعه تشهدید شهده
است و تو،ه وی به مسائلى که در رابطه ،نسى با روابا زن و مرد بود ،بیشتر شده است.

جمعبندی

با د ت نظر در عناوین بابها ،تعداد روایات و تعهداد بهابههای وسدائل ال دیعه نسهبت بهه

کتههب بلههى مههىتههوان گفههت کههه عنههاوین بههابهههای ایههن ااههر  -کههه بیههان آرای نویسههنده اسههت -
 .1همان،

 ۱۴۹ ،۱۱۹و.۵۰۰

69

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره سوم

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

زنان ایجاد کرده است؛ در حالى که در کتب بل ،برخى موارد به صورت خنیى بیان مىشهود.

ع وه بر این ،در مواردی تعداد بابها نیز گسترش یافته و به اهمیت برخى مسائل زنهان افهزوده
و در برخههى مههوارد نیههز تعههداد روایههات بههه صههورت چشههمگیههری افههزایش یافتههه اسههت .نتیجههه ایههن
تغییرات ،تأایراتى است که در مسئله زنان بهه ،هود آمهد؛ هماننهد تقو یهت مهرد سهاالری ،تشهدید

خانهنشینى زنان ،رواج متعه و تعدد زو،ات.
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