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مقدمه

و  زنان، زمینه های تحقیق بسیار است  با مسائل  ارتباط  در 
کارهای برجای مانده فراوان؛ اهمیت مطلب از آن جهت است که 
نیمی از افراد جامعه را زنان تشکیل می دهند و امروزه، برخالف 
قرار دارند و  از جهت علمی در سطح قابل قبولی  آنان  گذشته، 
تأثریگذار  کالن بسیار  آنان در مدیریت جامعه، در سطح  حضور 
در  می تواند  اجتماع،  در  آنان  مدیریت  حق  مزیان  تعینی  است. 

میان این جمع، تأثری مثبت یا منفی داشته باشد.
است.  بانوان«  »والیت تحقیق،  بایسته  موضوعات  جمله  از 
والیت زنان در مسائل اجتماعی - سیایس، از مباحث دشوار و 
چالش زای امروز است. این موضوع، که دارای زوایای گوناگونی 
خود  دیدگاه  برای  گروه  هر  و  دارد  مخالفانی  و  موافقان  است، 
خود  مخالف  گروه  دیدگاه  رّد  به  و  می نمایند  اقامه  برهان هایی 
می پردازند. این موضوع، از مباحیث است که در سال های پس 
ح شده است و با ایجاد  از پریوزی انقالب اسالمی، بیش تر مطر
زمینه اجتماعی و سیایس، امکان حضور زنان با ایمان، با تحفظ و 

مراعات آداب و تکالیف رشعی فراهم شده است.



ن 12 والیِت ز

جامعی  و  مفصل  مقاالت  و  کتاب ها  »والیت«  با  ارتباط  در 
نوشته شده و تحقیقات فراوانی در این راستا به رشته تحریر در 
آمده است. اما در خصوص بحث »والیت زنان« بحث مستقلی 
ح نشده است؛ زیرا کلیت آن مورد ابتال نیست؛ بلکه بیشرت  مطر
باید  ولی  است  بوده  نیاز  مورد  و...(  قضاوت  )مثل  آن  مصادیق 
دانست که بیشرت ادله ای که فقها برای اشرتاط مرد بودن قایض 
هرگونه  بلکه  ندارد  بودن  قایض  به  اختصایص  کرده اند  ح  مطر
عمال والیی را نزی شامل می شود. بنابراین از این بحث بطور کلی 

َ
ا

می توان برای دیدگاه آنان درباره »والیتزنان« در امور عمومی )اعم 
( پی برد. از قضاوت، رهربی و امور والیی دیگر

و  روایات  که  می شود  ح  مطر سوال  این  رشایط،  این  با  حال 
آیات مطروحه در این باب، تا چه مزیان بر والیت یا عدم والیت 
زنان تاکید دارد؟ مزیان داللت آیات و روایات بر والیت و قیمومیت 
آیا جایگاه فردی و اجتماعی  مردان بر زنان به چه مزیان است؟ 
زنان با والیتشان خدشه دار می شود؟ آن چه در این نوشتار مورد 
توجه و نظر است، برریس موضوع، از چشم انداز آیات و روایات 
و زوایای فقهی آن است که از دیر زمان، مورد بحث بوده است و 

مباحث اختالف برانگزی گوناگونی را در پی داشته است.
آنچه در این کتاب به رشته نگارش درآمده است اختصاص 
مبحث  تاریخچه  و  مفاهیم  تعاریف،  از  کلیاتی  به  آن  اول  فصل 
والیت می باشد؛ در فصل دوم سعی شده تا ادله موافقان والیت 
بانوان مورد واکاوی قرارگرید تا مستندات قرآنی و سریه نبوی ؟ص؟ 
و سریه علوی؟ع؟، دالیل موافقان این موضوع باشند که نسبت 
ه هایی انجام گرید. فصل سوم، مخالفان والیت 

ّ
به هرکدام مداق

زنان با استدالل هایی هفتگانه همچون آیات قرآن کریم، روایات، 
ع، ارتکاز مترشعه و در  اجماع، مقتضای اصول عملیه، مذاق شار
با  را  ادله پیشنی، مخالفت خود  با استدالل به مجموع  نهایت 



13 مقدمه 

والیت بانوان ابراز داشته اند که به نسبت هر دلیلی پاسخ هایی 
نزی ارائه گردیده است. در نهایت چند سوال اسایس در ارتباط با 
ح شده که پاسخ آن به طور مرشوح ارائه گردیده و  موضوع مطر
نتیجه گریی از مباحث، پایان بخش این تحقیق مخترص می باشد.

در پایان الزم می دانم از تمامی عزیزانی که زحمات زیادی در 
 موسسه رشد 

ً
به ثمر نشسنت این اثر متحمل شدند خصوصا

و شکوفایی اندیشه دیین)رشاد( استان اردبیل که سهم بزسایی 
در ایجاد انگزیه برای تکمیل این کتاب داشتند نهایت قدردانی و 

تشکر را داشته باشم.

الُم َعلْیکْم َو َرمَحُة اهلِل َو َبَرکاُته والّسَ
۱۳رجبالمرجب۱۴۳۹ ۱۱فروردین۱۳۹۷ اردبیل محمدعلمداریفر

والدتمولودکعبهعلیبنابیطالب؟ع؟ مصادفباسالروز





فصل اول

کلیات
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مباحثرضوریومورد کلیاتیاز فصلاول، اشاره:در
ارائه مختلف کتب  از لغت،  در والیت تعاریف  از  نیاز
ادامهبیانشدهاست. شدهوتعاریفاصطالحیآندر
سپسبهبیانزوایایوالیتوانواعآنپرداختهشدهو
بابوالیتوقضاوت سعیگردیدهتااقوالمختلفدر

بهصورتمخترصبیانگردد.

معنای والیت در لغت
»والیت« از ریشه »َولی« به معنای قرب و دنّو و نزدیکی است. 
 صحیٌح 

ٌ
یل )الواو والالم و الیاء( أصل معجم مقاییس اللغه می گوید: َو

یٍل« أی:  یل: القرب. ُیقال: »تباعد بعد و  عیل قرٍب. من ذالک، الو
ُّ

یدل
»قرب« و »جلس مما یلیین« أی: »قاربین«.۱

گریند همقرار راغب نزی می گوید: دوچزی،هرگاهچسبیدهوکنار
ویشءسوم،میانآندو،فاصلهایپدیدنیاوردوپیوندشانرااز

همنگسلد،واژه»ولی«معناومفهومپیدامیکند.۲

۱- ابن فارس، احمد، معجممقاییساللغة، ج6، ص۱۴۱
2- راغب اصفهانی، حسنی بن محمد، المفرداتفیغریبالقرآن، کتاب الواو، ص۵۳۳



ن 18 والیِت ز

از آنجا که توّجه انسان به جهان ماّده و محسوس، چه از نظر 
یک فرد در طول حیات خویش و چه از نظر اجتماع برشی در طول 
تاریخ، بر امور فراحیّس مقّدم است، به نظر می رسد که انسان، 
نخست این به هم پیوستگی و پیوند را در جسمانیات و روابط 
مکانی و زمانی اشیا، تجربه کرده، آن گاه به طور استعاره، در امور 

غری ماّدی از آن بهره برده است.
»ولّی«،  »مولی«،  مانند  فراوانی  لغات  اشتقاق  ریشه  »َولی« 
ی« است که  در همه آنها، معنای قرابت و به 

ّ
»والی«، »والیت«، »تول

هم پیوستگی وجود دارد و در معانی مختلف و یا متضاّدی که گاه 
برای برخی از این واژه ها، مثل »مولی« می شمارند، همه، مشرتک 
معنوی اند و نه مشرتک لفظی. معانی گفته شده برای واژه والیت، 
در کتب لغت، عبارت است از: محّبت، نرصت، تدبری، قیام به امر 
و ملک امر، امارت دولت، سلطان، خّطه، شهر و موطن هر کس.۱
همان  اصل،  و  ریشه  در  والیت،  شده؛  گفته  که  چنان  ولی 
قرابت و پیوند است و این پیوند، از مقوله اضافه و یک حقیقت 
گروه های  و  افراد  پیوستگی  هم  به  و  پیوند  است.  دوسویه 
گرفت: پیوند و  از حیثّیات مختلف می توان در نظر  را  اجتماعی 
قرابت فامیلی، پیوند از جهت حّب و عشق، پیوند از جهت پیمان 
و تعّهد و غریه. با توّجه به شکل های متنوع قرابت و پیوند است 
که انواع متفاوت والیت مانند والیت حّب، والیت نرصت، والیت 
ف، والیت ابن العّم، والیت عتق، عهد، حکم، امر پدید می آید.

ْ
َحل

این موارد، در واقع، معانی متنّوع برای والیت نیستند که در 
هر مورد، والیت وضِع لغوِی مخصوص دارا باشد، بلکه در اینها، 
ح است که این پیوند، موجب نوعی  رابطه اتحاد و پیوندی مطر

۱- ابن منظور، محمد، لسانالعرب، ج۱۵، ص۴۰۰ - ۴۰2؛ الطریحی؛ شیخ فخرالدین 
مجمعالبحرین، ج۱، ص ۴۵۵ - ۴۵۸؛ فریوزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس

المحیط، ج۴، ص۵۸2؛



19 کلیات 

حّقِ ترّصف و مالکیت تدبری خواهد بود. این اولوّیت، برای کسانی 
که از دو طرف این رابطه و پیوند نیستند، وجود ندارد۱.

ی« هرگاه به شکل 
ّ
ی« است. »تول

ّ
یکی از مشتقات »َولی«، »تول

یگانگی  از  رود،  کار  به  بنفسه«  »متعّدی  و  بی واسطه  مفعول 
می دهد، مانند  نشان  را  والیتش  قبول  و  دارد  حکایت  پیوند  و 
ه«۳ و هرگاه 

ْو�نَ
َّ
َول �تَ َ �ی �نَ �ی �ن

َّ
یال

َ
ُهَعل

طا�نُ
ْ
ماُسل

�نَّ ُروا«۲ و »اإِ َک�نَ �نَ �ی �ن
َّ
ال ْو�نَ

َّ
َول �تَ َ »�ی

 
ً
تقدیرا یا   

ً
لفظا »عن«  جّر  حرف  با  و  واسطه  با  مفعول  شکل  به 

بر  و  داشت  خواهد  سابق  با  متضاد  مفهومی  شود،  متعّدی 


ْعِر�نْ
أَ
ا
َ »�ن مانند  می کند.۴  داللت  قرابت  و  یگانگی  ترک  و  اعراض 

َه
َ
الّل

�نَّ اإِ
َ ْوا�ن

َّ
َول �تَ �نْ اإِ

َ ا«۵ و »�ن �ی
�نْ
ُ

الّ� ا�تَ �ی
حَ
ْ
ال

َّ
لا ِرْداإِ ُ ْم�ی

َ
اَول ِر�ن

ْ
ک دنِ یَع�نْ

َّ
َول �تَ َم�نْ َع�نْ

«۶ �ن ِسد�ی
ُم�نْ

ْ
ال ٌم�بِ َعل�ی

معنای والیت در اصطالح
ریشه ی  در  که  است  رسپرسیت  و  حکومت  همان  »والیت« 
تمام  که  نیست  معین  بدان  این  البته  است.  نهفته  آن  لغوی 
به  اصاًل  مردم  که  طوری  به  شود  سرپده  ولی  به  مردم  اختیارات 
بر اموال صغار دارد،  حساب نیایند. در مورد والییت که شخص 
صغری اصاًل به حساب نمی آید، ولی در مورد والییت که ولی امر بر 

مردم دارد این گونه نیست که مردم هیچ انگاشته شوند.
برخی »والیت« را به معنای »قیمومّیت« که الزمه ی آن تداعی 
نوشته اند:  و  پنداشته اند  است  ی علیه 

ّ
مول در  »محجورّیت« 

و  حکومت  با   
ً
ماهیتا و   

ً
مفهوما قیمومّیت،  معنای  به  »والیت 

۱- المزیانفیتفسریالقرآن، ج۵، ص۴۰2 - ۴۰۳ و ج6، ص۹ - ۱۰ 
2 - سوره�مائده، آیه ۸۰ 

۳- سوره�نحل،�آیه ۱۰۰ 
۴ - راغب اصفهانی، حسنی بن محمد، المفرداتفیغریبالقرآن، ص۵۳۴؛ 

۵ - سوره�نجم، آیه 2۹ 
6 - سوره�آل�عمران، آیه 6۳ 
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حاکمیت سیایس متفاوت است؛ زیرا والیت حق ترصف ولّی امر 
به  که  است،  ی علیه 

ّ
مول شخیص  اختصایص  حقوق  و  اموال  در 

و  دیوانگی  عقالنی،  رشد  و  بلوغ  عدم  قبیل  از  جهات،  از  جهیت 
غریه، از ترصف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که 
حکومت و حاکمیت سیایس به معنای کشورداری و تدبری امور 

مملکیت است...«۱
این چننی تعریفی که نویسنده ارایه داده است، با رصاحت سخنان 
فقها که بعد خواهد آمد، منافات دارد. مقام معظم رهربی می فرماید: 
»معنای »والیت« در اصطالح و استعمال اسالمی این است: یعین 
حکومیت که در آن اقتدار حاکمیت هست، ولی خودخواهی نیست؛ 

جزم و عزم قاطع هست اما استبداد به رأی نیست«۲

زوایای والیت و انواع آن
و  امر  والیت  آن،  مهم ترین  دارد.  گوناگونی  زوایای  والیت، 
حکومت کلی است که از آن تعبری به امامت کربی یا والیت کربی 
و به عقیده شیعه والیت معصوم است؛ یعین این که زن، حاکم و 
ولی تمام مسلمنی باشد. گاهی این والیت در محدوده پاینی تر 
است مانند: مدیریت شهر، وزارت خانه و قضاوت و مانند آن، که 

والیت محدود است.
همچننی  و  خود  فقهی  کتب  در  امامیه،  شیعه  فقهای 
امام  بودن  مرد  رشط  ذکر  به  کالمی،  مباحث  در  آنان  متکلمان 
سخن  است،  ح  مطر کالمی  مباحث  در  آن چه  زیرا  نرپداخته اند؛ 
عالی  صفات  و  وی  امامت  درباره  نص  و  است  معصوم  امام  از 
عالم ترین،  باید  که  این  مانند  باشد،  داشته  باید  حاکم  یک  که 

۱- حایری یزدی، مهدی، حکمتوحکومت، ص۱۷۸ 
 ۱۷ شنبه  سه  اسالمی،  جمهوری روزنامه سخرنانی،  علی،  سید  خامنه ای،   -2

فروردین ۱۳۷۸،ص۱۵ 
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با فضیلت ترین، شجاع ترین افراد و... باشد؛ از این روی، تقدیم 
؟ع؟  علی  امام  گفته اند:  و  ندانسته  جایز  افضل  بر  را  مفضول 
او، تقدیم  بر  برترین فرد صحابه است و پیش داشنت هرکیس 

مفضول بر افضل است و ناروا.
خود،  نهج البالغه  ح  رش کتاب  در  معزتلی،  ابی الحدید  ابن 
تقدیم مفضول بر افضل را، که علی ؟ع؟ باشد روا دانسته است۱. 
امامت  حقانیت  اثبات  شیعه،  متکلمان  بحث  محور   

ً
اساسا و 

حرضت علی ؟ع؟ و فرزندان وی بوده است و از آن تعبری به امامت 
شده،  ارائه  امامت  از  که  تعریفی  گرچه  کرده اند،  عامه  و  اصلی 
ممکن است در مواردی، دیگران را نزی شامل شود، یا آنان ادعای 

چننی مقامی داشته باشند.
امور  یف  عامة  رئاسة  هی  »االمامة،  گفته اند:  امامت  تعریف  در 
دیینو الدین و الدنیا باالصالة.«۲ امامتاصلی،ریاستعمومیامور
دنیویاست.قید عامه، برای خروج امامت در موارد خاص است، 
ج  مانند قضاوت و امامت شهر و روستا و قید باالصاله، برای خار
کردن نایبان امام و والیان از طرف وی بر شهرها و مناطق است.

بر  کس  هر  عهده  از  که  است  صفاتی  دارای  امامی  چننی 
مرد  و  ندانسته  الزم  را  بودن  مرد  از  بحث  روی،  این  از  نمی آید، 
بودن وی را امری پذیرفته شده می دانستند و زمانی که واژه امام 
در رواییت و کتب فقهی به کار می رفته، آن را حمل بر امام معصوم 

می کردند که با نص، امامت شان ثابت شده است.
در منابع اهل سنت، والیت به دو قسم کلی تقسیم شده و 
برای هر یک اقسامی ذکر شده است. والیت عامه و والیت خاصه. 
برای والیت عامه انواعی ذکر شده که مهم ترین آن، امامت کربی 
است. تعریفی که برای امام از شیعه نقل کردیم، علما و متکلمان 

۱. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبةاهلل، رشحنهجالبالغه، ج۱، ص۳ 
2 - ابن میثم، میثم بن علی، قواعدالمرامفیعلمالکالم، ص۱۷۴ 
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اهل سنت، برای امامت کربی آورده اند: »و هی الرئاسة العظمی یف 
حراسة الدین و سیاسة الدنیا خالفة عن النیب؟ص؟« وآنریاستعالی

پیامرب. برایپاسداریدینودنیاستبهجانشییناز
قید عظمی برای اخراج امامت جماعت و امارت شهر و مانند 
آن است.۱ با نگاهی به این تعریف، همانندی آن با تعریف امامت 

روشن می شود.
والیت خاصه: مانند والیت بر وقف، والیت بر وصیت و نظارت 
بر نحوه اجرای وصیت نامه، والیت بر افراد قارص و محجور، والیت 

اولیاء خون در انتخاب قصاص یا دریافت دیه و امثال آن.
آن چه مسلم است در والیت خاصه، در بیش تر موارد تفاوتی 
بنی زن و مرد نیست، فقط در والیت بر دخرت این حق از آن پدر و 

جد پدری است.۲
مرد  رشط  در  تردیدی  کربی  امامت  در  عامه،  والیت  انواع  از 
بودن به نظر نمی رسد. بنابراین محل بحث در نمونه های دیگری 
از انواع والیت است. شماری از علمای اهل سنت، اصواًل والیت 
آن  مهم ترین  قضاوت  چون  و  نمی دانند  جایز  زن  برای  را  عامه 
است، فقهاء در این بحث، رشط مرد بودن قایض را یادآور شده اند 
و این موضوع بیش تر مورد توجه بوده است. چون امارت همراه 
با جنگ و درگریی بوده، و به طور کلی از عهده زنان بر نمی آمده، به 

این رشط کم تر توجه کرده اند.
ح است.  البته امروزه نمونه های بیش تری از والیت عامه مطر
شهر،  شورای  در  عضویت  قانونگذاری،  مجلس  عضویت  مثاًل 
خصویص،  و  عمومی  رشکت های  مدیریت  شهرداری،  ریاست 
ریاست هیأت امنا و هیأت مدیره رشکت ها، مؤسسات، سازمان ها 
و کارخانه ها، تعاونی ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها و مانند آن که از 

۱ - دائرة المعارف الفقه االسالمی، الموسوعةالفقهیةالکویتیه،ج۱۵، ص۴۵2 
2 - همان، ص۴۸۰ 
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نوع والیت عامه است که درباره جمع تصمیم گریی می شود و مورد 
موافقت و اجرای جمع قرار می گرید.

آن چه  با  گذشته،  در  مدیریت ها  که  است  این  واقعیت 
ح است، بسیار تفاوت داشته است؛ مانند کیس که  اکنون مطر
می خواسته زکات یا خراج گرد آورد، باید با َمرکب از این آب گاه به 
آب گاهی دیگر برود و با افراد متعددی رس و کار داشته است. این 
از  رفت و آمدها خطرات جانی و مالی به دنبال داشته است که 
عهده زنان بر نمی آمده است؛ اما امروزه مأمور گردآوری زکات و... 
به راحیت می تواند وارد مغازه، کارخانه و هر کارگاهی شود و با توجه 
به در آمدها به تعینی مالیات برپدازد. و در بسیاری، این موارد 

برابر قراردادهای اجتماعی قابل حل است.

اقوال در باب والیت و قضاوت
از آن جـا کـه یکـی از مهم تریـن مـوارد بحـث، قضـاوت اسـت و از 
ح بـوده اسـت، بـا محـور قـرار دادن آن می تـوان ادلـه  گذشـته مطـر
موضـوع والیـت را بحـث کـرد. اقوالـی کـه در ایـن مـورد وجـود دارد، 
ح می کنیـم؛ چـون فقهـاء در بحـث  بـه عنـوان یـک شـاخص مطـر
ح کرده انـد. و در ایـن بـاره، سـه قـول،  قضـاوت ایـن موضـوع را مطـر

ح یافتـه اسـت. مجـال طـر
۱. زن به طور مطلق حق قضاوت ندارد. این قول مشهور بنی 
فقهای شیعه است. شیخ طویس، در مسأله ششم قضاِء کتاب 
خالف۱ و مبسوط۲، محقق در رشایع۳، عالمه در قواعد۴ و کتب 

۱ - طویس، محمد بن حسن، الخالف، ج6 ص2۱۳ 
2- همان، المبسوطفیفقهاإلمامیة، ج۸، ص۳۰۷ 

۳- محقق حلی، جعفر بن حسن، التنقیحالرائعلمخترصالشائع، ج۴ ص۴۸۰ 
۴- عالمه حلی، حسن، قواعداألحکامفیمعرفةالحاللوالحرام، ج۳ ص۴2۱ 
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دیگرش، شهیداول۱، شهیدثانی۲ و دیگران.
از اهل سنت، شافعی، که در کتاب خالف نظر وی آمده است، 
ابویعلی فراء۳ ماوردی۴، ابن رشد۵، ابن قدامه۶ و دیگران چننی 

نظری دارند.
2. مرد بودن قایض رشط نیست، به طور مطلق؛ از علمای اهل 
سنت، طربی چننی نظری دارد که شیخ طویس در خالف، دیدگاه 
وی را نقل کرده است. از عبارات محقق اردبیلی در مجمعالفائده۷، 
مریزای قمی۸ و خوانساری در مدارک۹ و موسوی اردبیلی در فقه
القضاء۱۰ تمایل به این نظر، تا حدودی استفاده می شود؛ چرا که 

در ادله ی این رشط تردید می نمایند.
۳. قول به تفصیل که از ابوحنیفه نقل شده که در موارد جواز 
شهادت زن، قضاوت وی نزی جایز است. نظر وی را شیخ در خالف 

آورده است.۱۱
به نظر می رسد اهل سنت و جماعت، اجماع دارند که رئیس 
در  اّما  باشد؛  مرد  باید  اسالمی،  دولت  و  مسلمانان  حکومت 
لزوم این رشط در قایض و مسؤولیت های کم تر از ریاست دولت 
اختالف نظر دارند۱۲ و به این نکته در منابع گوناگون آنان اشاره 

۱ - شهید اول، محمد بن مکی، الدروسالشعیةفیفقهاإلمامیة، ج2 ص6۵ 
2- زین  الدین بن علی بن احمد عاملی شامی، المسالک، ص۳2۸ 

۳ - ابویعلی فراء، االحکامالسلطانیه،ص6۰ 
۴- ماوردی، االحکامالسلطانیه، ص۱۰۹ 

۵- ابن رشد، بدایةالمجتهد، ج2 ص۴6۰ 
6- ابن قدامه، المغین، ج۱۱، ص۳۸۰ 

الفائدةوالربهانفیرشحإرشاد مجمع اردبیلی، احمد بن محمد،  ۷ - مقدس 
األذهان، ج۱2، ص۱۵ 

۸- مریزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، الرسائل، ج2، ص۵۹۸ 
۹- موسوی خوانساری، احمد، جامعالمدارک، ج6، ص۷ 

۱۰ - موسوی اردبیلی، عبد الکریم، فقهالقضاء، ج۱ ص۱۳۰ 
۱۱- طویس، محمد بن حسن، الخالف، ج6 ص2۱۳ 

۱2- شمس الدین، محمد مهدی، أهلیةالمراهلتولیالسلطه، ص۴۳۴ 
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ی، مرد بودن امام 
ّ
شده است. ابن حزم، در کتاب شهادات المحل

مسلمانان را اتفاقی دانسته، اما درباره کم تر از امامت کربی، مانند 
قایض و امام شهرها گفته است که الزم نیست مرد باشد و حدیث 
لح...« را حمل بر امامت کربی می کند و بر مدیریت  �ف پیامرب »ل�ف �ی
�ةُ َعلی ماِل  �ةُ راِع�ی

أَ
زن به حدیث نبوی استناد می کند که فرمود: »الَمْرا

ها«۱ زنمحافظمالهمرسشمیباشدو ِ �ة �ة َع�فْ َرِع�ی
َ
ول ها و ِهَی َمْس�أُ ْو�جِ رفَ

مسؤولزیردستانخوداست؛و می افزاید: مالکی ها، ویص و وکیل 
بودن زن را اجازه داده اند و نص و دلیلی رشعی بر ممنوعیت زن 
در برخی موارد، نقل نشده است و این که خلیفه دوم زنی به نام 

شفاء را بر بازار گمارد؛ یعین امور حسبه را به او وانهاد.۲
اما فقهای شیعه، که در گذشته به این رشط در امام و رهرب 
سوی  از  شیعی  و  دیین  حکومیت  که  امروز  نرپداخته اند،  جامعه 
رشط  است،  شده  تشکیل  اسالمی  احکام  اجرای  برای  مردم، 
حکومت  ریاست  برای  را  زن  و  کرده  ح  مطر را  امام  بودن  مرد 
ح و  را مطر لزوم مرد بودن قایض  ندانسته اند. درگذشته،  صالح 
زنان  ریاست  برای نفی  که  آورده اند  زنان  دالئلی در نفی قضاوت 
نزی قابل استناد است. شماری، نزی دالئلی بر جواز اقامه کرده اند. 
در قانون اسایس جمهوری اسالمی ایران در رشائط رهرب به این 
موضوع اشاره نشده که به نظر می رسد خربگان آن را امری مسلم 
گرفته اند که رهرب، مرد خواهد بود. اما در رشائط ریاست جمهوری 
زنان وجود داشته، در اصل ۱۱۵ آمده است:  که احتمال حضور 
واجد  که  سیایس  و  مذهیب  رجال  میان  از  باید  جمهور  »رئیس 

رشائط زیر باشند انتخاب گردد....«
برای روشن شدن موضوع، باید ادله آن را مورد توجه قرار داد 

عوالیاللیالیالعزیزیهفیاالحادیث الدین،  ۱ - ابن ابی جمهور، محمد بن زین 
الدینیه، ج۱ ص2۵۵- نوری، حسنی بن محمد تقی، مستدرکالوسایلومستنبط
المسایل، ج۱۴، ص2۴۸ - بروجردی، حسنی، جامعأحادیثالشیعة، ج2، ص2۵۵ 

2- انصاری، قدرت اهلل، موسوعهاحکاماالطفالوادلتها، ج۸، ص۵2۷ 
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و این که داللت دلیل های ذکر شده بر نفی قضاوت و حکومت 
زنان، در صورت اثبات تا چه مقدار است.

ما در این مقال، بحث را در محدوده خاص قرار می دهیم و 
به والیت عظمی نمی پردازیم و فقط والیت زنان را به بوته بحث 
بشوند؟  قایض  یا  و  وکیل  ولی،  می توانند  زنان  آیا  که  می گذاریم 

چنانچه این ادله کافی باشد، شامل آن قسم هم می شود.



فصل دوم

ادله 
موافقان 

والیت 
بانوان
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فصلدومادلهموافقانوالیتبانوانمورد اشاره:در
موافقان آن  در که گرفت خواهد  قرار برریس و بحث
چندبخش:آیاتقرآنکریم، والیتزنان،ادلهخودرادر
سنتپیامرب؟ص؟وسریهامامعلی؟ع؟ارائهنمودهاند.
استداللخودبهآیاتقرآنکریم،جریانملکهسبأ در
رادلیلو منکر بهمعروفونهیاز وآیاتمربوطبهامر
استداللبهسنت،سریه مدرکخودعنوانکردهودر
قضایای زنان، با بیعت با ارتباط  در اکرم؟ص؟ پیامرب
زنان حرضتخدیجه؟اهس؟،مشاورهباامسلمهوحضور
کردهاند.در زمانایشانبعنواننمونهذکر جبههدر در
جنگجملوهمچننی ادامه،سریهامامعلی؟ع؟رادر
و دالیل و آورده مثال شاهد ایشان حکومت  در

استداللهایخودرابیاننمودهاند.

1- آیات قرآن کریم
در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که می توان بر جواز والیت زنان 
به آنها استدالل کرد. روشن است چنانچه داللت این آیات کامل 

باشد، هر خربی که مخالف آن باشد اعتبار نخواهد داشت.



ن 30 والیِت ز

جریان ملکه سبا
در قرآن، در سوره نمل، از قول هدهد نقل شده که با تعجب 
مشاهده کرده در رسزمنی سبا، که مردم آن خورشید پرستند، 

ُهم«۱
ُ
ْمِلک �تَ �تً

أَ
اْمَرا ْد�تُ یَو�بَ ِ

�نّ زنی حکومت می کند: »اإِ
سلیمان پس از آگاهی از این حکومت، نامه ای به حاکم آن جا 
نوشت و او را دعوت به تسلیم کرد. هدهد نامه را در درون قرص 
ملکه سبا انداخت. بلقیس بزرگان حکومت را برای مشورت گرد 
هم آورد و از آنان نظر خواهی کرد. آنان قدرت و توانایی حکومت را 
ح کردند که می توانند به خوبی با هر قدرتی در بیفتند و به نربد  مطر
وا

ُ
ل اَد�نَ دن وَکاإِ

ُ
ُمل

ْ
ال

�نَّ برپدازند. ولی ملکه، سخن حکیمانه ای گفت: »اإِ
«۲ پادشاهان و�نَ

ُ
َعل

�نْ َ ِلَک�ی َوَکدن �تً
َّ
ل دنِ

أَ
ْهِلهاا

أَ
ا �تَ ِعرنَّ

أَ
واا

ُ
َعل َ َسُدوهاَو�ب

�نْ
أَ
ا هتً ْر�یَ

�تَ
هنگامیکهواردمنطقهآبادیشوندآنرابهفسادوتباهیمیکشند،و

آنانهمنیگونهاست. عزیزانآنجاراذلیلمیکنند؛)آری(کار
ملکه سبا، دستور داد برای جلوگریی از خطر هجوم دشمن، 
هدایایی برای سلیمان ارسال شود، تا ببینند آیا او اهل دنیاست 
و یا دنبال حقیقت است. کارگزاران و رسان کشور اعالم کردند هر 

تصمیمی که ملکه بگرید برای آنان قابل پذیرش است.
استدالل به این آیات این گونه است: خداوند این موضوع را 
ح کرده و حکومت ملکه سبا را نادرست معرفی ننموده است.  مطر
بلکه سخن حکمت آمزی وی را درباره ویژگی پادشاهان در هنگامی 
که وارد مناطق مسکونی می شوند آنها را ویران می کنند، تأیید کرده 

« و عقل و درایت ملکه را نزی ستوده است. و�نَ
ُ
َعل

�نْ َ ِلَک�ی »َوَکدن
« را ادامـه سـخن بلقیـس و  علو�ن �ن لک�ی شـماری از مفـران، »کدن
گروهـی سـخن خـدا دانسـته اند، ماننـد: قمـی،۳ فیـض کاشـانی،۴ 

۱ - سوره�نمل، آیه 2۳. 
2 - سوره�نمل، آیه ۳۴

۳ - قمی، علی بن ابراهیم، تفسریالقمی، ج2، ص۱2۸ 
۴ - االصفیفیتفسریالقرآن، ج2، ص۹۰۷، تفسری صافی، ج۴، ص6۵ 
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حویـزی۱، ابـن قتیبـه۲ و ایـن نظـر از سـعید بـن جبـری۳ و از عبـد اهلل 
بـن عبـاس نقـل شـده اسـت: »قـال ابـن عبـاس هـذا قـول اهلل تعـایل 
للنـیب ؟ص؟ قـال: و کذلـک یفعلـون تصدیقـا لقـول املـرآة قـال احلسـن: هـذا 
ین عـیل  کثـر املفسـر قـول بلقیـس ای سـلیمان وجنـوده کذلـک یفعلـون و ا

خـالف ذلـک«۴
برابر رواییت که ذکر خواهد شد، عقل ملکه سبا به جهت این 
اظهار نظر مورد تأیید قرار گرفته است. یکی از مفران و از اعضای 
مجلس خربگان قانون اسایس، در زمان تدوین قانون اسایس 
جمهوری اسالمی، در سخرنانی خود در مدرسه فیضیه قم، برای 
بیان موقعیت سیایس و اجتماعی زنان در اسالم، به جریان ملکه 
سبا اشاره کرد و یادآور شد که قرآن با آن مخالفت نکرده است. 
این  قانون اسایس،  نظر می رسد در مجلس خربگان تدوین  به 

ح بوده است. موضوع مطر
برخالف آن چه مشهور است که زنان کم عقل هستند، ملکه 
سبا در این جا زیرکی و توانائی خود را به خوبی نشان داده و در 
رواییت، وی جزو زنان عاقل و هوشمند معرفی شده است. برابر 
این نقل، در قرآن در دوازده مورد به زنان اشاره شده است و ده 
خصلت برای زنان در آنها بیان گردیده که از ملکه سبا به جهت 
عقل و درایتش ستایش شده است: »توبه برای حواء، شوق برای 
آسیه و مهمان داری برای ساره و عقل برای بلقیس و حیا برای زن 

مویس )دخرت شعیب( و احسان برای خدیجه و...«۵

الثقلنی، ج۴، ص۸6  ۱ - حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسرینور
2 - ابن قتیبه، عبد اهلل بن مسلم، تاویلمشکلالقرآن، ص2۹۴ 

۳ - نحاس، احمد بن محمد، اعرابالقرآن، ج۳، ص۱۴۴ 
۴ - ابن ابی حاتم، عبد الرحمن بن محمد، تفسریالقرآنالعظیم، ج۹ ص2۸۷۷، 

المنثور، ج۵، ص۱۰۷  سیوطی، جالل الدین، الدر
ج۳،  طالب،  ابی آل مناقب علی،  بن  محمد  مازندرانی،  آشوب  شهر  ابن   -  ۵

ص۳2۰- مجلیس، محمدباقر، بحاراالنوار، ج۴۳، ص۳2 



ن 32 والیِت ز

در ادامه بیان می کند: خداوند ده چزی را به ده تن از زنان داده 
است، با این که در مواردی نامهای زنان، با آن چه به آنان داده 

شده تغیری کرده، اما اعطائی بلقیس باز عقل ذکر شده است.
شماری به این استدالل پاسخ داده اند که عمل ملکه سبا، 
حجت نیست؛ زیرا وی مسلمان نبوده است. اگر پس از این که 
با سلیمان آشنا شد و ایمان آورد، بر رس حکومت باقی می ماند، 
از حرضت  ایمان به خدا و پریوی  از  قابل استناد بود، ولی پس 
سلیمان، ما دلیلی نداریم که به حکومت خود ادامه داده باشد.

در پاسخ باید گفت: نخست آن که، استناد به تأیید خداوند 
شده، نه به کفر و ایمان ملکه سبا. در همنی داستان، آن جا که 
آن  مردمان  عملکرد  است،  پرسیت  خورشید  و  رشک  از  سخن 
آنان دعوت شده که به  از  رسزمنی ناشایست انگاشته شده و 
َء �بْ

حنَ
ْ
ال ُ ِر�ب

حنْ ُ
ی�ی �ن

َّ
ِهال

َ
ُدواِلّل َْس�بُ �ی

َّ
لا

أَ
پرستش خدای یگانه روی آورند: »ا

چراسجده .«۱  و�ن ْعِل�نُ �تُ ما َو  و�نَ
�نُ
حنْ
�تُ ما ُم

َ
ْعل َ �ی َو  ْر�نِ

أَ
ا
ْ
ال َو  ماوا�تِ الّسَ ی ِ

�ن
آسمانوزمنیبریونمیآوردو نمیکنندبرایخداییکهنهانهارادر
میسازیدمیداند. اما در آیه  آنچهراپنهانمیکنیدوآنچهراآشکار
« سخن ملکه سبا و عقل  علو�ن �ن لک�ی ۳۴ سوره نمل با تعبری »کدن

و درایتش تأیید می شود.
دیگر آنکه: چگونه است که وقیت رسول خدا می شنود دخرت 
�م  لح �ة �ف کری بر مردم ایران حکومت می کند، می فرماید: »ل�ف �ی
«؛ و آنها هم برای به کریس نشاندن نظر خود به  �ة

أ
مرا اإ ول�ا امرهم 

این حدیث استناد می جویند؛ اما در داستان ملکه سبا، که بدون 
هیچ ایرادی، بلکه با تأیید و یا با تقریر، سخنان ملکه سبا نقل 
می شود، قابل استناد نیست. شهید مطهری، در یاداشت های 
کرده،  بیان  را  ادله ممنوع بودن والیت عامه و زعامت زن  خود 
سپس به بیان ادله باورمندان به والیت و زعامت زن پرداخته و 

۱ - سورهنمل، آیه 2۵ 
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بدون اظهار نظری به جریان ملکه سبا نزی اشاره کرده است: »ادله 
کسانی که جایز می دانند: الف. اصل عدالت و تساوی زن و مرد در 
انسانیت ب. بیعت در اسالم با رشکت زنها بوده ج. قرآن داستان 
از  نکته هایی  بیان  و  ملکه  از  تجلیل  با  کرده،  نقل  را  سبا  ملکه 
باشد  داشته  انتقادی  اشاره  کوچک ترین  آن که  بدون  او،  زبان 
د. هر طبقه ای باید از خود در دستگاه اداری مملکت، نماینده 
داشته باشند تا مدافع حقوق آنها باشد. زنان نزی باید طبقه ای از 
خودشان که واقف به دردهای آنهاست مدافع داشته باشند ه. 
آمدن حرضت زهرا؟اهس؟ به مسجد و خطبه در حضور جمع خواندن. 

همچننی خطابه حرضت زینب دلیل بر جواز است.«۱

آیه امر به معروف و نهی از منکر
در قرآن کریم، آیات بسیاری درباره امر به معروف و نهی از منکر 
وارد شده است و هیچ یک از آنان را نمی توان ویژه مردان دانست؛ 
سوره  در  است،  عام  طور  به  اسالمی  امت  قرآن،  مخاطب  بلکه 
اء ْوِل�ی

أَ
ا ُهْم ْع�نُ َ �ب  ا�تُ ِم�ن ُموأْ

ْ
ال َو  و�نَ ِم�نُ ُموأْ

ْ
ال »َو می فرماید:  این باره  در  توبه 

 و�نَ
�تُ وأْ ُ َو�ی لا�تَ

َ
الّص ُمو�نَ �ی �ت ُ ِرَو�ی

َ
ک ُم�نْ

ْ
ال َع�نِ َهْو�نَ �نْ َ َو�ی ِ َمْعُرو�ن

ْ
ال �بِ

ُمُرو�نَ
أْ
ا َ �ی

ْع�نً �بَ
م«۲  َ�ک�ی رن �ی الّلَهَعرن

�نَّ ْرَحُمُهُمالّلُهاإِ َکَس�یَ ول�أِ
أُ
ُ�ا

َ
الّلَهَوَرُسول ُعو�نَ ط�ی َو�یُ

کا�تَ الرنَّ
مردانباایمانوزنانباایمان،بعیضشانرسپرستانبعیضدیگرندبه
رابرپامیدارندوزکات میدارند.نماز باز منکر معروفامرمیکنندواز
رامیپردازندوخداورسولاشرااطاعتمیکنند.بهزودیخداآنانرا

میدهد.خداوندتواناوحکیماست. موردرحمتخویشقرار
عالمه طباطبائی »اولیاء« را به رسپرستان ترجمه کرده است.۳ 
تدبری« دانسته است.۴ ایشان در  و والیت در این جا را »والیتدر

۱ - مطهری، مرتیض، یادداشتها، ج۵، ص2۹۰ 
2 - سوره�توبه، آیه ۷۱ 

اسالم، ص۱۱6  ۳ - طباطبایی؛ محمد حسنی؛ قراندر
۴ - همان؛ تفسریالمزیان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، ج۱۳، ص۱۴ 
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مقاله والیت و زعامت، معتقد است: ولی و اولیاء در این آیه و آیه 
والیت۳،  آیه  و  اولیاالمر۲  آیه  ِسِهْم«،۱ 

�نُ
�نْ
أَ
ا  ِم�نْ  �نَ �ی ِم�نِ

الُموأْ �بِ ْولی
أَ
ا  ّیُ �بِ

»ال�نَّ
به معین ولی و رسپرست است و اگر کیس آن را به معین دوسیت 
بگرید، واژه را از معین اصلی آن منحرف کرده است: »البته جماعیت 
والیت را در این آیات به معنای دوسیت یا معنای یاری گرفته اند، 
سلخ  آن  اصلی  ماده  حقیقی  معنای  از  را  کلمه  این که  جز  ولی 

نموده اند کاری انجام نداده اند.«۴
رسپرسیت  معین  به  این جا  در  را  والیت  نزی  مطهری  شهید 
بعیض شان  مؤمنات  و  »مؤمننی  می نویسد:  و  است  دانسته 
حامی و راعی و رسپرست بعض دیگر هستند؛ که چه می کنند؟ 

امر به معروف و نهی از منکر می کنند.«۵
پس در دفاع از حقیقت، هیچ فرقی میان مرد و زن نیست، و هر 
دفاعی، اولنی رشطش شجاعت و قّوت و نریومندی است که زنان 
و مردان هر یک به سهم خود می توانند در آن نقش آفرین باشند و 
از آن جا که در برخی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، والیت رشط 

است خداوند این والیت را برای زنان قائل شده است.
در این آیه، زنان و مرداِن مؤمن، بدون هیچ تفاوتی بر یکدیگر 
معروف  به  امر  دارند  وظیفه  اساس،  همنی  بر  و  دارند  والیت 
نموده و از منکر نهی نمایند و پی گری اجرای تمام احکام سیایس 
با  همکاری  و  پی گریی  باشند.  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  و 
حکومت برای مدیریت درست جامعه و انتقاد از عملکرد خالف 
چه  ندارد.  خایص  گروه  به  اختصاص  ها،  حکومت  نادرست  و 

۱ - سوره�احزاب، آیه 6 
ْم« 

ُ
ک ْمِرِم�نْ

أ
وِلیالا

أُ
ُسوَلَوا ُعواالّرَ ط�ی

أَ
َهَوا

َ
ُعواالّل ِط�ی

أَ
2 - سوره�نساء، آیه ۵۹. »ا

 لا�تَ
َ

الّص ُمو�نَ �ی �تِ �ی �نَ �ی ِ �ن
َّ
واال َم�نُ

آ
ا �نَ �ی ِ �ن

َّ
ُ�َوال

ُ
ُهَوَرُسول

َ
ُمالّل

ُ
ک ماَوِل�ی

�نَّ ۳ - سوره�مائده، آیه ۵۵. »اإِ
« َوُهْمراِکُعو�نَ کا�تَ الرنَّ و�نَ

�تُ وأْ َو�ی
۴ - طباطبایی، محمد حسنی، برریسهایاسالمی، ج۱، ص۱۷۴ 

ثار، ج22، ص6۳۰  ۵ - مطهری، مرتیض، مجموعهآ
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مردان و چه زنان، باید به انجام این کار مهم برپدازند. به همنی 
جهت بی تفاوتی در این امر، برابر روایات، باعِث چریگی افراد فاسد 

و رش بر رسنوشت مسلمانان خواهد شد.۱
در روایِت معروف تحف العقول از امام حسنی؟ع؟ و به نقلی 
از امام علی؟ع؟ پس از اشاره به لعن بین ارسائیل به جهت ترک 
این امر مهم، به این آیه اشاره شده که جامعه اسالمی از زن و 
ْهِی َع�فِ 

ِ َو ال�فَّ َمْعُرو�ف
ْ
ال ْمِر �جِ

�أَ
ْ
ال ُه �جِ

َ
َداَء الّل �جَ

مرد، نباید بی تفاوت باشند: »�فَ
�فُ  َرا�أِ �فَ

ْ
ِ ال اَم�ة َ �ة َم�ةْ اْس�ةَ �ی �ةِ

أُ
َ�ةْ َو ا �ی ّدِ

أُ
ا ا دفَ َها اإِ

�فَّ
أَ
ا ِمِ� �جِ

ْ
ُ� ِلِعل �ةً ِم�فْ �فَ ِر�ی ِر �فَ

َ
ک ُم�فْ

ْ
ال

ِر 
َ
ک ُم�فْ

ْ
ال َع�فِ  ْهَی 

ال�فَّ َو   ِ َمْعُرو�ف
ْ
ال �جِ ْمَر 

ال�أَ �فَّ 
أَ
ا ِلَک  دفَ َو  َها  َو َصْع�جُ َها  �فُ ِ

َه�یّ َها 
ُّ
ُکل

َو  ْی ِء  �فَ
ْ
ال ْسَم�ةِ  �ةِ َو  اِلِم 

َ ال�فّ �ةِ  �فَ
َ
ال ُم�فَ َو  اِلِم  َ َم�ف

ْ
ال َرّدِ  َمَع  ْسلَاِم  ال�إِ ی 

َ
ل اإِ ُدَعاُء 

پس َها.«۲  ِ
َ��ةّ ِی 

�ف ِعَها  َوصفْ َو  ِعَها  َمَ�اصفِ ِم�فْ  ا�ةِ  َ َد�ة الّ�َ  ِ �ف �فْ
أَ
ا َو  ِم  ا�أِ َ �ف عفَ

ْ
ال

رابهعنوانیکفریضهو منکر بهمعروفونهیاز آغاز،امر خداونددر
جامعه گاهآناداشودودر حکردهاست؛زیرامیداندکههر واجبمطر
آسانودشوار،برپاداشتهمیشودواین پیادهشود،تمامواجبات،از
منکر،دعوتبهاسالم از بهمعروفونهی امر که بهآنجهتاست
وتقسیمعادالنهبیت است،باردستمگریهاومخالفتباستمگر
جایگاهحقآن. مواردوجوبآنورصفزکاتدر المالوگرفنتزکاتاز
چنانچه ما تشکیل دولت و حکومت را برای امر به معروف و 
نهی از منکر و اجرای احکام الهی بدانیم، اهمیت مشارکت زنان 
روشن  بسیار  آنان،  برای  حق  این  اثبات  و  سیایس  مسائل  در 
خواهد بود، این آیه، نشان می دهد برخالف آن چه شماری مدعی 
هستند، زنان بر مردان والییت ندارند، خداوند بیان کرده که زن 
نیاز  رشعی  حکم  اجرای  چنانچه  دارند،  والیت  یکدیگر  بر  مرد  و 
به حضور زنان داشته باشد، باید در صحنه سیایس اجتماعی و 

ْم 
ُ

یک
َ
ی َعل

َّ
ِر َفیَول

َ
ُمْنک

ْ
ْهی َعِن ال وِف َو الّنَ َمْعُر

ْ
ْمَر ِبال

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
ا َتْتُرک

َ
۱ - نهجالبالغه، نامه ۴۷ »ل

ْم« 
ُ

ک
َ
ا یْسَتَجاُب ل

َ
ْم ُثّمَ َتْدُعوَن َفل

ُ
ْشَراُرک

َ
أ

تحفالعقول، ص2۳۷ - مجلیس، محمدباقر،  2- ابن شعبه، حسن بن علی، 
بحاراالنوار،ج۹۷، ص۷۹ 
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برابر  کنیم  توجه  که  است  جالب  شوند.  حارض  جامعه  مدیرییت 
نقلی، امام صادق؟ع؟ قیام های پس از پیامرب؟ص؟ و قبل از ظهور 
امام عرص را در صورتی روا و درست معرفی کرده و فرموده از آنها 
حمایت می کند که به انگزیه امر به معروف و نهی از منکر باشد. به 
همنی جهت، حمایت از محمد بن عبد اهلل بن حسن را مرشوط 
به آن دانست که مدعی مهدویت نشود و برای امر به معروف 
که  امام، در پاسخ عبداهلل بن حسن،  کند.  از منکر قیام  و نهی 
َری  �ةَ �ةَ �فْ ُک�فْ از ایشان خواست با محمد بیعت کند، فرمود: »اإِ
ِ� َو لَ�  َس �جِ

�یْ
َ
ل َمْهِدّیُ �فَ

ْ
ع�فی محمد( ُهَ� ال ا )�ی

َک َهدفَ �فَ ْ �فَّ ا�ج
أَ
ِه ا

َ
َد الّل ی َع�جْ ْع�فِ َ �ی

 ِ َمْعُرو�ف
ْ
ال ُمَر �جِ

أْ
ا َ ِه َو ِل�ی

َ
 ِلّل

ً
ا �ج

�فَ ُ� عفَ َ ِر�ج �فْ
�فْ �ةُ

أَ
ُد ا ِر�ی َما �ةُ

�فَّ  اإِ
�ةَ �فْ ُک�فْ ُ� َو اإِ َوا�فَ

أَ
ا ا

َهدفَ
ِی 

َک �ف �فَ ْ ُع ا�ج ا�یِ َ �ج
ا َو �فُ َ �ف حفُ �یْ

َ �فْ�ةَ سش
أَ
َدُعَک َو ا � �فَ

َ
ِه ل

َ
ا َو الّل

َ �فّ اإِ
َ ِر �ف

َ
ک ُم�فْ

ْ
َهی َع�فِ ال �فْ َ َو �ی

میبیینایعبداهللکهاینفرزندت)محمدکهقیامکردهو ْمِر.«۱ اگر
�أَ

ْ
ا ال

َهدفَ
پیامرباست(واومهدی بااوبیعتمیکنندبهعنوانامامتعظمیوجانشییناز

امتاست،مردوداست.او،مهدینیستووقتآننرسیدهاست
َضب

َ
تواورابرایغ )ومنباآنمخالفهستموبیعتاشباطلاست(.امااگر

بهقیامواداشتهای)قیاماش منکر بهمعروفونهیاز برایخداوامر
قابلتأییداست(ماتوراتنهانمیگذاریم؛زیرابزرگماهسیتوبافرزندت

بیعتمیکنیم.۲ اینکار در
مویس بن جعفر ؟ع؟ نزی در تجلیل از حسنی شهید فخ، بر 
تالش وی برای امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و بر او درود 

فرستاد.۳ با این که در آغاز از حرضت خواست با وی بیعت کند.۴
با توجه به این که برابر آیه رشیفه، زن و مرد در امر به معروف 

۱- مجلیس، محمدباقر، بحاراالنوار، ج۴6، ص۱۸۸ و ج۴۷، ص2۷۷ 
2- این پاسخ مناسب به کسانی است که هر گونه قیام اصالحی را قبل ظهور 
مردود می دانند و به روایات باب ۱۳ کتاب جهادوسائلالشیعه استناد می کنند 
 
ً
صاحلا  

ً
مسلما واهلل  »میض  ص۱6۵-  ج۴۸،  بحاراالنوار،  محمدباقر،  مجلیس،   -  ۳

کان یف أهل املدینة مثله«   عن املنکر، ما 
ً
وف ناهیا  باملعر

ً
 آمرا

ً
صّواما

۴ - همان، ص۱6۹ 
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ونهی از منکر مشرتک و مسؤول و بر یکدیگر والیت دارند، زنان 
و  باشند  داشته  دخالت  سیایس  امور  مدیریت  در  دارند  حق 
ح نیست، دخالت زنان  چون اکنون سخن از والیت عظمی مطر

بی اشکال خواهد بود.
در این جا، توجه به دو نکته الزم می نماید:

عدم  اصل  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  آیه  به  توجه  با   -۱
حق  مردان،  همچون  زنان،  و  ندارد  جایی  مردان  بر  زنان  والیت 
معروف  به  امر  باب  از  اسالمی  احکام  اجرای  زیرا  دارند؛  والیت 
است که اجرای آن بر هر دو گروه الزم است و طربیس، صاحب 
مجمعالبیان، با توجه به این آیه، آن را واجب عیین می داند.۱ شیخ 

طویس نزی آن را واجب عیین شمرده است.۲
2- در ادامه آیه، چند ویژگی دیگر برای مؤمنان ذکر شده است: 
پرداخت زکات و اطاعت از خدا و رسول خدا. اطاعت از خدا را عمل 
اجرای  هم  را  رسول  از  اطاعت  و  دانسته اند  الهی  دستورات  به 
دستورهای حکومیت وی. بنابراین، والییت که زنان دارند مرشوط به 
آن است که در مواردی دیگر، خداوند و یا پیامربش آن را محدود 
نکرده باشند که اگر چننی مطلیب ثابت شد، در َمَثل به اثبات رسید 
زنان حق قضاوت ندارند، برابر همنی آیه، والیت زنان در این مورد 
محدود می شود ما در هر مورد باید دالئل مخصوص آن را برریس 
کنیم، تا حکم رشعی آن را، که همان فرمان خدا و رسول است، به 

دست آوریم؛ که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

2- سریه و سنت
سنت شامل قول و عمل )سریه( و تقریر معصوم می شود. 

لة عیل أن  ۱- طربیس، فضل بن حسن، مجمعالبیان، ج۵، ص۷۷، »و یف اآلیة دال
نه جعلهما من صفات مجیع  وض األعیان أل وف و الهنی عن املنکر من فر األمر باملعر

املؤمننی و مل خیص قوما مهنم دون قوم« 
2 - طویس، محمدبن حسن، االقتصادالهادیإلیطریقالرشاد، ص۱۴۷ 
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 - سیایس  صحنه های  در  زنان  حضور  مشارکت  جواز  بیان  در 
که  کرده اند  استفاده  معصومان  سریه  از  موافقان  اجتماعی، 
برای رد و نفی ادله مخالفان، توجه به آنها مناسب است، گرچه 
را نمی توان دلیلی مستقل برای اصل والیت زنان برشمرد؛  آنها 
از  مواردی  و  می رساند  گوناگون  مسائل  در  را  آنان  مشارکت  اما 

والیت های عامه را که ذکر شد دربر می گرید.

الف( سریه نبوی؟ص؟
در  زنان  حضور  از  موردی  پیامرب؟ص؟  کلی  سریه  در  گرچه 
مدیریت کالن جامعه دیده نمی شود و شاید این نکته روشن 
زنان به دیده  که به  با توجه به تسلط فرهنگ جاهلی  که  باشد 
تحقری می نگریستند، هنوز زنان به رشد کافی نرسیده بودند که 
به کارهای مهم برپدازند؛ اما در عنی حال، رسول خدا در مواردی 
خاص به زنان مسلمان اجازه می دادند در صحنه های سیایس و 
اجتماعی و حیت نظامی حارض شوند که در نوع خود مهم است. 
ضمن  در  و  می کند  روشن  را  پیامرب  نگاه  زاویه  موارد،  این  بیان 
خود پاسخی است به برخی شبهه ها و اشکالهایی که مخالفان 

ح می کنند. مشارکت زنان در امور اجتماعی مطر

بیعت زنان
بیعت زنان با رسول خدا ؟ص؟ و سپس با علی ؟ع؟ به دستور 
حرضت، یکی از موارد مشارکت زنان در امور سیایس و اجتماعی 
پیامرب ؟ص؟  آخر حضور  که در سال  است. در بیعت عقبه دوم، 
خ داد، در جمع ۷۳ مرد از مردم مدینه که با  در مکه در ایام حج ر
رسول خدا ؟ص؟ بیعت کردند، دو زن نزی دیده می شود که با بیعت 

با آن حرضت، قول وفاداری و همکاری با حرضت را دادند.۱

۱ - ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، إلصابةفیتمیزیالصحابة، ج۸ ص۳۳۴ 
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در فتح مکه، وقیت که مردان با رسول خدا ؟ص؟ بیعت کردند، 
آن  و  پیوستند  بیعت کنندگان  صف  به  خدا  دستور  به  نزی  زنان 
حرضت با رشائطی با زنان مکه بیعت کرد که در آیه قرآن ذکر شده 
است۱؛ پیامرب ظرف آبی قرار داد و دست خود را در آن نهاد و زنان 

نزی با قرار دادن دست خود در آب، با آن حرضت بیعت کردند.۲
جای  به  علی؟ع؟  جانشیین  اعالن  از  پس  خم،  غدیر  در 
با آن حرضت بیعت  که مردان  پیامرب؟ص؟، پیامرب، دستور دادند 
کنند و به علی؟ع؟ تربیک بگویند، مردان چننی کردند و پس از 
آن زنان به خیمه ای که حرضت در آن قرار داشت رفته و امامت را 

به علی تربیک گفتند.۳
پس از کشته شدن عثمان، که مردم با علی؟ع؟ بیعت کردند، 
حرضت از حضور زنان در این بیعت سخن گفته است. گر چه از 
سخن حرضت، بیعت خاِص زنان استفاده نمی شود؛ اما از حضور 

شوق انگزی آنان در این رخداد مهم حکایت دارد.۴

حرضت خدیجه وزیر پیامرب
در کتب تاریخی و حدییث در توصیف حرضت خدیجه آمده است که 
او وزیر صادقی برای پیامرب بود. عالمه مجلیس می نویسد: »و کاَنْت 
و ْیا.« ۵ خدیجهوزیر

َ
کاَن َیْسُکن إل یَر ِصْدٍق عیَل اإلْسالِم، و  َخدجیُة َوز

حامیصادقیبرایپیامرببودوآنحرضتبهاواعتمادوتکیهمیکرد.
ابن هشام، درباره حرضت خدیجه، همنی تعبری را آورده است: 

 �نَ
ْ
ِرک

ْ سش �ی
َ
لا �نْ

أَ
یا

َ
َکَعل ْع�نَ ا�ی َ �ب �ی ا�تُ َ ِم�ن ُموأْ

ْ
َکال

أَ
� َ ا�ب

دنَ یاإِ �بِ
َهاال�نَّ �ی

أَ
اا ۱ - سوره�ممتحنه، آیه۱2. »�ی

 ِه�نَّ ِد�ی �ی
أَ
ا �نَ �ی َ ُه�ب �نَ ِر�ی �تَ

�نْ �ی ا�نً َ ْه�ت �بُ �بِ
�نَ �ی �تِ

أْ
ا �ی

َ
َولا َدُه�نَّ

َ
ْولا

أَ
ا �نَ

ْ
ل �تُ �تْ �ی

َ
َولا �نَ �ی �نِ رنْ �ی

َ
َولا �نَ

ْسِر�تْ �ی
َ
َولا

ً
ا �أ �ی

َ ِهسش
َ
الّل �بِ

م«. ورَرِ��ی
�نُ
َهعنَ

َ
الّل

�نَّ َهاإِ
َ
الّل ُه�نَّ

َ
ْرل �نِ

عنْ َواْس�تَ ْعُه�نَّ ا�ی َ �ب
�نَ

ِیَمْعُرو�نً
َک�ن �نَ ْعِص�ی �ی

َ
َولا ِلِه�نَّ ُ

ْر�ب
أَ
َوا

2 - طربی، محمد بن جریر، تاریخطربی، ج2، ص۳2۸
۳ - شوشرتی، نوراهلل بن رشیف الدین، احقاقالحقوازهاقالباطل، ج2، ص۴۷۳-

فیالکتابوالسنهواالدب، ج۱، ص۵۱۰ امیین، عبد الحسنی، الغدیر
۴ - نهجالبالغه،خطبه22۹.

آلالرسول؛ ج۵، ص۱۸۵  ۵ - مرآةالعقولفیرشحأخبار
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 االْسالم«۱
َ

یَر ِصْدٍق عیل »کانْت له وز
خدیجه برای پیامرب حامی راستیین در حمایت از اسالم بود.

از رسول خدا ؟ص؟ درباره وزیر، حدییث نقل شده که می فرماید: 
َکَر  �فْ دفَ َکرُ� و اإ ِسَی دفَ

�فْ �فَ ٍ اإ َر ِصْد�ة �ی ُ� ورف
َ
َعَل ل َ  �ج

ً
را �ی

ِر �فَ م�ی ال�أ راَد اهلُل �ج
أ
ا ا دف »اإ

ُ�... «۲ خداوند زمانی که به امری و فرماندهی اراده نیکی نماید،  عا�فَ
أ
ا

برای او همکار صادقی قرار می دهد که اگر فراموش کند، به یادش 
آرد و اگر به یادش باشد او را یاری نماید.

واژه وزیر در قرآن دو مرتبه درباره هارون، برادر مویس، به کار 
رفته است: در یک مورد مویس در خواست می کند که خداوند 
شخیص از خاندانش، یعین برادرش هارون را، به عنوان کمک وی 

ً
را �ی َعْللیَورن ْ قرار دهد تا به خوبی از عهده دعوت فرعون برآید: »َوا�ب

ری« ۳ رنْ
أَ
ِها ُدْد�بِ

ْ یاسش �ن
أَ
ا ْهلیهاُرو�نَ

أَ
ا ِم�نْ

 هاُرو�نَ �ُ� �ن
أَ
ا َمَعُه ا �ن

ْ
َعل َ �ب »َو می فرماید:  خداوند  دوم،  مورد  در 

دادیم. یعین درخواست  مویسقرار وهمکار هارونراوزیر  ۴.»
ً
را �ی َورن

وی پذیرفته می شود و پس از آن، هر دو برای دعوت هارون به 
توحید، به سوی کاخ فرعون می روند.

رسول خدا؟ص؟ نزی در اولنی دعوتی که از اقوام خود، بین هاشم، 
داشت فرمود: »هر کس که به من ایمان بیاورد وزیر و ویص و جانشنی 
من خواهد بود« پس از آن که تنها علی؟ع؟ اظهار اسالم کرد و دیگران 
پاسخ منفی دادند، او را به عنوان ویص و وزیر خود معرفی کرد.۵ و به 
گزارش طربی: »فرمود: چه کیس از شما مرا حمایت می کند؟ علی؟ع؟ 

پاسخ داد من وزیر و حامی تو خواهم بود«.۶

۱ - ابن هشام، عبد الملک بن هشام، السریةالنبویه، ج۱، ص۴26 
2 - نهجالفصاحه، ص۳۰، حدیث ۱6۰

۳ - سوره�طه، آیه 2۹
۴ - سوره�فرقان، آیه ۳۵.

۵ - مجلیس، محمدباقر، بحاراالنوار، ج۳۸، ص222
ین اهلل تعایل ان ادعوکم  6 - طربی، محمد بن جریر، تاریخطربی، ج2، ص۳2۱ »و قد أمر
ین عیل هذا األمر عیل ان یکون أخی و وصیی و خلیفیت فیکم؟ قال:  ر الیه، فأیکم یؤاز
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و آن زمان که مردم برای بیعت با علی؟ع؟ آمدند فرمود: من 
وزیر شما باشم بهرت است برای شما از آن که امری و فرمانده شما 

۱. »
ً
را ِم�ی

أَ
ی ا ِ

ْم ِم�فّ
ُ
ک

َ
ُر ل �یْ

 �فَ
ً
را �ی ِ رف ْم َو

ُ
ک

َ
ا ل َ �ف

أَ
باشم. »َو ا

در کتب لغت برای وزیر دو اشتقاق ذکر کرده اند: وزیر مشتق 
از ِوْزر به کر واو به معین بار سنگنی است؛ یعین وزیر از جانب 

سلطان آن چه از تدبری مملکت سنگنی است به عهده می گرید.
دوم از َوَزر مشتق است. وزر به کوهی گفته می شود که به آن 
پناه می برند، تا از هالکت نجات یابند، وزیر هم به معنای کیس 
است که به رأی و تدبری او در امور اعتماد می شود و به وی پناه 
برده می شود۲. با توجه به این که خدیجه در مکه با پیامرب ؟ص؟ 
بوده است، وزیر بودن وی به معین حامی و مشاور بودن اوست.

مشاوره با ام سلمه
در صلح حدیبیه، که کفار به مسلمانان اجازه طواف کعبه را 
ندادند، پیامرب؟ص؟ از مسلمانان خواست در همان جا که هستند 
ج شوند. مسلمانان به سخن حرضت توجه نکردند  از احرام خار
خدا،  رسول  می دانستند.  خود  گذشته  آداب  خالف  بر  را  آن  و 
ح و در این باره با وی  که نگران بود، موضوع را با ام سلمه مطر
ج  مشورت کرد. ام سلمه پیشنهاد کرد: اول خودتان از احرام خار
شوید پس از آن مسلمانان برابر آن عمل خواهند کرد. پیامرب؟ص؟ 
نزی، برابر این نظر عمل کرد و مسلمنی از پیامرب؟ص؟ تبعیت کردند 

ج شدند.۳ و از احرام خار

فاحجم القوم عهنا مجیعا، و قلت: و این الحدهثم سنا، و أرمصهم عینا، و اعظمهم بطنا، 
یرک علیه فاخذ برقبیت، مث قال: ان هذا أخی و  کون وز و أمحشهم ساقا، انا یا نیب اهلل، أ

ویص و خلیفیت فیکم، فامسعوا له و أطیعوا.« 
۱ - نهجالبالغه، خطبه ۹۱.

القاموس، ج۷، ص۵۸۹  2 - مرتیض زبیدی، محمد بن محمد، تاجالعروسمنجواهر
۳ - طربی، محمد بن جریر، تاریخطربی، ج2، ص6۳۷
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ابن حجر با توجه به نظر ام سلمه، در توصیف وی می نویسد: 
»کانت ام سلمه موصوفة باجلمال البارع و العقل البالغ و الرأی الصائب 
 عیل وفور عقِلها و صواُب رأهیا«.۱ 

ّ
و إشارهتا عیل النیب یوم احلدیبیة تدل

درست امسلمهزنیدارایجمالتماموبرجستهوعقلکاملونظر
زیادیعقلو صلححدیبیهداللتبر روز بودواشارهویبهپیامربدر

اودارد. درسیتنظر

حضور زنان در جبهه
با این که جهاد بر زنان واجب نبود، رسول خدا آنان را به جبهه 
می برد تا به مداوای مجروحان برپدازند و به رزمندگان آب بدهند.
نقل  و تهذیب چننی  کافی  کتاب  در  از صادقنی؟ع؟  از یکی 
ْرَحی  َ یَن اجلْ ْرِب َحیّتَ ُیَداِو َ َساِء یِف احلْ  اهلِل ؟ص؟َخَرَج ِبالّنِ

َ
است: »ِإّنَ َرُسول

ُهّن«۲. رسولخدازنانرابه
َ
ل

َ
ُه َنّف ِکّنَ

َ
 َو ل

ً
َفْ ِء َشْیئا

ْ
ّنَ ِمَن ال ُ َو مَلْ َیْقِسْم لَ

غنائموفیء جنگمیبردتامجروحنیرامداواکنندوسهممعییناز
برایآنانتعینیمینمود. بهآناننمیداد،بلکهمقدار

ابن عباس نقل شده است: »زنان  از  در منابع اهل سنت، 
در جنگها رشکت می کردند و آنان به جهاد می رفتند و به مداوای 
داشتند.«۳  غنائم  از  بهره ای  رو  این  از  می پرداختند  مجروحان 
ابو  و  کرده است.۴  نکته، شیخ طویس در خالف ترصیح  این  به 
صالح حلیب بهره مندی زنان را از غنیمت در جبهه، جزو سنتهای 
پیامرب؟ص؟ دانسته است؛ زیرا آنان به مداوای مجروحان، پرستاری 

مریضان و اصالح و ترمیم وسائل مجاهدان می پرداختند.۵

۱ - ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، إلصابةفیتمیزیالصحابة، ج۸، ص۴۰6
2 - کلیین، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۵ 

۳ - عالمه حلی، حسن بن یوسف، منتهیالمطلبفیتحقیقالمذهب،ج۱۴، ص۳2۵
۴ - طویس، محمد بن حسن، الخالف، ج۴، ص۱۹۸.

۵ - ابوالصالح حلیب، تقی بن نجم، الکافیفیالفقه، ص2۵۹
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در جنگ احد و حننی، که مسلمانان دچار شکست شدند، 
دخرت  نسیبة،  عماره  ام  درباره  پرداختند.  دفاع  و  نربد  به  زنان 
کعب، که از بزرگان زنان صحابی بود، گفته اند: همراه پیامرب؟ص؟ 
مجروحان  و  مریضان  مداوای  به  و  می کرد  رشکت  جنگ ها  در 
دشمنان  با  و  می برد  سالح  به  دست  گاهی  و  می پرداخت 
داشت  حضور  عقبه  بیعت  در  که  بود  زنانی  از  وی  می جنگید۱. 
از  به دفاع  باقی ماند و  ثابت قدم  که  کسانی بود  و در احد جزو 
پیامرب؟ص؟ پرداخت و چهارده جراحت برداشت و حرضت از وی 
تجلیل کرد. در خیرب، حدیبیه، عمرة القضاء و ُحَننی حضور داشت 

و در نربد با مسیلمه کّذاب یک دستش قطع شد.۲
سخرنان  عنوان  به  او  از  که  سکن،  بن  یزید  دخرت  اسماء، 
زنان یاد می شود و درباره حقوق زنان از پیامرب؟ص؟ پرسش کرد 
و هشتاد و یک حدیث از او نقل شده است. در فتح مکه حارض 
با  را  رومیان  از  نفر  نه  و  داشته  رشکت  یرموک  جنگ  در  و  بوده 

چوب خیمه اش کشته است.۳
در جنگ خندق که مسلمانان به نربد رفتند، گروهی از زنان 
در حصن حسان بن ثابت بودند که دیدند در اطراف حصار، مردی 
از حسان بن  یهودی جاسویس می کند. صفیه، عمه پیامرب؟ص؟، 
از حصن  نرفته بود، خواست  از ترس به جبهه خندق  که  ثابت، 
پاینی رفته و او را بکشد، زیرا وی برای یهودان اطالعات و خرب می َبَرد 
و برخی کاسیت های مسلمانان را گزارش می دهد و پیامرب؟ص؟ هم 
درگری نربد با دشمن است، اّما حسان ترسید و حارض نشد از حصن 
پاینی برود و با مرد یهودی درگری شود. صفیه، خود از حصن پاینی 
رفت از پشت با عمودی به آن مرد حمله کرد و او را از پای در آورد و 

۱ - ابن  عبد الرب، یوسف  بن  عبد اهلل، االستیعابفیمعرفهاالصحاب، ج۴، ص۱۹۴۸ 
الرجالوالنساءمنالعربو 2 - زرکلی، خری الدین، االعالم)قاموستراجمالشهر

المستعربنیوالمستشقنی(، ج۸، ص۱۹
۳ - حسون، محمد، اعالمالنساءالمومنات، ص6۷
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به حصن بازگشت. از حسان خواست به جست وجوی لباس های 
وی برپدازد، باز هم حسان نپذیرفت.۱

ب( سریه امام علی؟ع؟
در سریه امام علی؟ع؟ به مواردی بر می خوریم که آن حرضت، 
خاص،  موارد  در  یا  و  داده  زنان  به  را  مهمی  مسؤولیت های 
دیدگاه های آنان را مالک عمل قرار داده است و این سریه، برخالف 
این  و  است  شده  نقل  زنان  درباره  حرضت  از  که  است  سخنانی 

نشانه آن است که سخنان حرضت جهت خایص داشته است.

در جنگ جمل
در جنگ جمل، عایشه و ناکثنی شکست خوردند، طلحه و 
زبری کشته شدند، مروان اسری و مورد عفو علی؟ع؟ قرار گرفت. آن 
حرضت اجازه تقسیم غنائم را نداد و برخورد کریمانه با ارسا کرد 
و همه آنها آزاد شدند. احرتام الزم را حرضت نسبت به عایشه روا 
داشت. برابر نقل موّرخان، امریالمؤمننی علی؟ع؟ عایشه، همر 
پیامرب را، همراه چهل زن، با عزت و احرتام کامل به مدینه فرستاد. 
البته عایشه در مدینه متوجه شد که همراهان و مستخدمان 
وی زن هستند، چون همه به دستور علی؟ع؟ مانند مردان کاله 
را  مدینه  به  برصه  طوالنی  مسری  آنان  بودند.  پوشیده  عمامه  و 
زنان است که چننی  طی کردند و این نشانه اعتماد حرضت به 

مسؤولیت مهمی را به آنان واگذار کرده است.
از گزارش شیخ مفید استفاده می شود که همه گروه را زنان 
تشکیل می دادند. آنان از زنان قبیله عبد القیس و َهْمدان بودند 

که شمشری به دست اعزام شدند.۲

۱- ابن اثری، علی بن محمد، اسدالغابةفیمعرفهالصحابة، ج۷ ص۱۷2 
2 - مسعودی، علی بن حسنی، مروجالذهبومعادنالجوهر، ج2 ص۳۸۸.
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شکایت عایشه از علی ؟ع؟ در طول سفر که چرا مردان را با 
وی اعزام کرده، نشانه آن است که همراهان عایشه به تصور او، 
همه مرد و نامحرم بودند. از آن جا که موضوع مهم است گزارش 
؟ع؟  امریالمؤمننی  که  هنگامی  »و  می کنیم:  نقل  را  مفید  شیخ 
مدینه  به  داد  دستور  عایشه  به  برود،  کوفه  به  گرفت  تصمیم 
بازگردد و تدارک آن را دید. همراه عایشه چهل زن فرستاد، بر آنان 
کاله پوشاند و به شمشری مسلح شان نمود و به آنان دستور داد 
او را از راست، چپ و پشت رس محافظت نمایند. عایشه در مسری 
راه، به علی بن ابی طالب؟ع؟ بد می گفت و او را نفرین می کرد، به 
جهت آن که مردان را با او فرستاده است و حرمت رسول خدا 
زنان  را درباره اش رعایت نکرده است. وقیت به مدینه رسیدند، 
بر عایشه وارد شدند  کنار گذاشتند و  را  عمامه ها و شمشریها 
رسزنش  و  مذمت  در  خود  اظهارات  از  دید  را  آنان  عایشه  وقیت 
طالب؟ع؟  ابی  بن  علی  به  خدا  گفت:  و  شد  پشیمان  علی؟ع؟ 

پاداش خری دهد که حرمت رسول خدا را حفظ کرد.«۱
این گزارش، در تاریخالفتوح ابن اعثم کوفی۲ و تاریخفخری۳ 
و با تفاوت هایی در مروجالذهب آمده است۴. این گزارش بدون 
و  زنان  برای  لباس مردان  که پوشیدن  اختالف، نشان می دهد 

۱ - مفید، محمد بن محمد، الجملوالنرصةلسیدالعرتةفیحربالبرصة،ص۴۱۵ 
- و ملا عزم أمیر املؤمننی؟ع؟ عیل املسیر إیل الکوفة أنفذ إیل عائشة یأمرها بالرحیل إیل 
املدینة فهتیأت لذلک و أنفذ معها أربعنی امرأة ألبسهن العمامئ و القالنس و قلدهن 
السیوف و أمرهن أن حیفظهنا و یکن عن مییهنا و مشاهلا و من وراهئا فجعلت عائشة تقول 
یق اللهم افعل بعیل بن أیب طالب مبا فعل یب بعث معی الرجال و مل حیفظ یب  یف الطر
حرمة رسول اهلل صفلما قدمن املدینة معها ألقنی العمامئ و السیوف و دخلن معها فلما 
رأهتن ندمت عیل ما فرطت بذم أمیر املؤمننی ؟ع؟ و سّبه و قالت جزی اهلل ابن أیب طالب 

خیرا فلقد حفظ یف حرمة رسول اهلل؟ص؟
2 - ابن اعثم کوفی، محمد بن علی، الفتوح، فاریس، تحقیق: مجد طباطبائی، ص۱۸2 
۳ - ذاکری، علی اکرب، سیمایکارگزارانعلیبنابیطالبامریالمؤمننی،ج2، ص۳۳۸

۴ - مسعودی، علی بن حسنی، مروجالذهبومعادنالجوهر، ج2، ص۳۸۸
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تشّبه آنان به مردان، برای غرض عقالئی منع رشعی ندارد و زنان 
می توانند فرماندهی را در امور نظامی و انتظامی به عهده بگریند.

اعتماد به زنان در حکومت علی؟ع؟
از دوران امریالمؤمننی، گزارش هایی وجود دارد که آن حرضت، 
به گفته زنان اعتماد کرده و به جهت این اعتماد، افرادی را عزل 
و نصب کرده است. جریان سوده، دخرت عماره َهْمدانی، از این 
قبیل است. او از کارگزاری، که به منطقه آنان اعزام شده بود، به 
حرضت شکایت کرد. حرضت نزی برابر این شکایت، کارگزار خود را 
از منطقه عزل کرد و از او خواست که اموالی که در اختیار دارد. به 

کارگزار بعدی تحویل دهد.
یادآوری این نکته الزم است که در نظام اسالمی، رهرب محور 
افراد، تحت امر و فرمان او هستند و  اصلی نظام است و دیگر 
مسؤولیت های آنان در طول مسؤولیت رهربی است و او حق 
والیت دارد. زمانی که رهربی جامعه اسالمی احساس نیاز نماید 
که زنان باید وارد صحنه سیایس شوند، این کار روا خواهد بود. 
همان گونه که در رشائط قایض، بسیاری اجتهاد را ذکر کرده اند؛ اما 
گفته اند در صورت نیاز، غریمجتهد نزی می تواند به قضاوت برپدازد 

و مطابق با دستورات اسالم قضاوت نماید.
نتیجه اینکه: موافقان والیت زنان، ابتدا به جریان ملکه سبأ 
استدالل می کنند و آیات قرآن هم، حکومت ملکه سبأ را نادرست 
معرفی نکرده و عقل و درایت ملکه را ستوده است؛ اما مخالفان 
این نظریه، قائل به این هستند چون ملکه سبأ مسلمان نبوده 
به  امر  موضوع  در  نمی باشد.  استدالل  قابل  ما  برای  او  عمل 
معروف و نهی از منکر نزی استدالل های ارائه شده نشان از آن 
دارد که اصل عدم والیت زنان جایی ندارد و حیت در بخش مربوط 
به سنت و سریه پیامرب؟ص؟ و امام علی؟ع؟ نزی ظاهر امر نشان 
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دهنده این است که زنان نزی مانند مردان هستند و می توانند بر 
دیگران والیت داشته باشند. اما این امور زمانی صحیح خواهد 
را محدود نکرده  آنها  ائمه طاهرینش  و  که خدا و رسولش  بود 
باشند که در ادامه به آنها اشاره می شود و نتیجه واقعی، در ادله 

مخالفنی روشن تر خواهد شد.





فصل سوم

ادله 
مخالفان 

والیت 
بانوان





51

فصلسوممخالفانوالیتزنان،ادلهخودرا اشاره:در
دلیلقرآنی،مهمرتین هفتبخشارائهکردهاند؛در در
نگاهتفاسری دلیلآنهاآیه۳۴سورهنساءمیباشدکهاز
ادامهبهآیات مختلفبحثوبرریسخواهدشدودر
دیگرینزیاستنادشدهاست.بخشبعدیمربوطبه
کدام  کههر روایت نوع بههفت که روایاتاست  ذکر
است معصومنی؟ع؟ ائمه  از حدیث چندین دارای
ادامهبهدلیلهاییهمچوناجماع، اشارهشدهودر
متشعهو ع،ارتکاز مقتضایاصولعملیه،مذاقشار

مجموعادلهذکرشدهاستنادکردهاند.

1- آیات قرآن کریم
یفه »الرجال قوامون علی النساء...« آیه رش

�ُل �ب »الّرِ می فرماید:  نساء  سوره   ۳۴ آیه  در  متعال  خداوند 
 ِم�نْ وا �تُ

�نَ
�نْ
أَ
ا ما �بِ َو  ْع�نٍ �بَ َعلی ُهْم ْع�نَ َ �ب ُه

َ
الّل َل

صنَّ
�نَ ما �بِ ساِء ِ

ال�نّ ی
َ
َعل  اُمو�نَ ّوَ

�تَ
ُه...« مردان، َ

الّل
�نَ ماَ��نِ �بِ �بِ �یْ

عنَ
ْ
ِلل ا�تٌ طن ���نِ ا�تٌ �ت ا�نِ �ت اِلحا�تُ

َ
الّص

َ ْمواِلِهْم�ن
أَ
ا

برای خداوند که برتریهایی  خاطر به زناناند، نگهبان و رسپرست
انفاقهاییکه دادهاست،وبهخاطر قرار بعیضنسبتبهبعیضدیگر

موردزنان[میکنند. اموالشان]در از
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در سوره نساء آیه بحث برانگزیی وجود دارد که می فرماید: 
و  فقها  بنی  زیادی  عقیده  اختالف  هستند«  زنان  قوام  »مردان 
منظور  می گویند  برخی  دارد.  وجود  مذکور  آیه  مورد  در  مفران 
آیه این است که مردان حامی زنان هستند. بعیض معتقدند که 
آیه مزبور برتری مردان را بر زنان نشان می دهد به این معنا که 
مردان بر امور زنان ریاست و حیت برآنان تسلط دارند و زنان تحت 
برتری،  این  که  معتقدند  دیگر  بعیض  هستند.  مردان  حمایت 
نایش از موقعیت ژنتیکی است که البته این نظر، مخالف آیه های 
دیگر است، بنا به نظر بعیض دیگر از مفران این برتری مربوط 
به روابط زناشویی است، در حالی که بعیض آن را به تمامی روابط 
اجتماعی تعمیم داده اند. محروم نمودن زنان از بعیض ازمشاغل 

اجتماعی، نایش از همنی نظراست.
بیانگر  رصفا  آیه  این  که  معتقدند  قرآن  مفران  از  بسیاری 
دور،  زمانهای  در  برتری  این  چون  است.  زنان  بر  مردان  برتری 
ازلحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی، امری واضح و از هنجارهای 
ثابت جامعه بود و چندان شگفت انگزی نبود. بسیاری ازعلما این 
تفاوت موجود بنی زنان و مردان را به تفاوت مزیان تعقل زنان 
مرتبط ساخته و چون آن را امری ذاتی دانسته اند، این حکم را به 
تمامی شؤون اجتماعی که با نریوی تعقل و تفکر مرتبط است، 

تری داده اند.
پیرشفت جوامع در دوره های اخری وتغیریات اجتماعی نایش 
از آن که باعث تغیری چشمگری وضعیت اجتماعی وسیایس زنان 
در جوامع گشت، در برداشت های متفکران از آیه نزی اثر گذاشت. 
بتدریج بسیاری از ایشان در برتری مردان بر زنان تشکیک کردند 
و حیت چننی استنباطی را مغایر با آیات دیگر قرآن دانستند و آیه را 
به معنای مسؤولیت مردان در برابر همران، اداره اموراقتصادی 
خانواده و هدایت و رسپرسیت آن دانستند؛ نه برتری و امتیاز مرد 
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یا ضعف و بی کفاییت زن؛ هر چند چننی تفسریی در میان قدمای 
علما و مفران هم دارای سابقه است.

معنای »قوام«
از ماده قیام است. اهل لغت همه  »قوام« صیغه مبالغه و 
از »محافظت وکارپردازی« در توضیح واژه »قّوام« و قوامیت مرد 
( به نقل  ّوامو�ن �ل�ت سود برده اند، مفران نزی بیشرت ذیل آیه )الر�ب
این دیدگاه مشرتک لغت شناسان پرداخته اند، به عنوان نمونه 
ابن منظور می نویسد: »قد جییء القیام مبعین املحافظة و االصالح، و 
منه قوله »الرجال قّوامون عیل النساء«۱ »قیام«گاهیبهمعینمحافظت
میفرماید: که خداوند استسخن قبیل همنی  از میآید. اصالح و

زنانهستند. مردانقّوامبر
به  ملایقوم  اسم  القّوام  و  »القیام  می نویسد:  اصفهانی  راغب 
وا �تُ وأْ کقوله )َولا�تُ کالعماد و السناد ملا یعمد و یسند به  الیشء أی یثبت، 
اما(۲ أی جعلها مما میسککم،  �ی ْم�تِ

ُ
ک

َ
ُهل

َ
َعَلالّل َ �تی�ب

َّ
ُمال

ُ
ک

َ
ْموال

أَ
هاَءا

�نَ الّسُ
(۳ أی… یقوم به معاشهم 

ً
اما �ی راَم�تِ حَ

ْ
ال �تَ �یْ �بَ

ْ
ال

هتَ ْع�بَ
َ
ک

ْ
ُهال

َ
َعَلالّل َ و قوله )�ب

و  معاشهم  ألمور   
ً
مقّوما  

ً
ثابتا أی   ۴،)

ً
ما �ی �ت 

ً
ا �ن )د�ی قوله  و  معادهم…  و 

القامئ احلافظ لکل یشء و املعطی له ما  وم( ای  �ی ال�ت )الحّی معادهم… 
قیاموقوام،نامچزییاستکهسببثباتچزییشود، به قوامه«۵ 
مانندعمادوسنادکهناموسیلهپایداریواستحکاممیباشد،مانند
دادهبهسفیهانندهید« آیه:»مالخودراکهخداوندوسیلهقیامقرار
دادهاست.وآیه:»خداوندکعبه یعینآنراوسیلهنگهداریشماقرار
دادهاست«یعینمعیشتو یعینبیتالحرامراوسیلهقیاممردمقرار

۱ - ابن منظور، محمد، لسانالعرب، جلد ۱۱، واژه قوم.
2 - سوره�نساء، آیه ۵

۳ - سوره�مائده، آیه ۹۷
۴ - سوره�انعام، آیه ۱6۱

۵ - راغب اصفهانی، حسنی، المفرداتفیغریبالقرآن، ص۴۱۷.
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پادارنده« است.وخداوندمیفرماید:»دینبر آناستوار معادمردمبر
مربوطبهمعاشومعادانسانها.»الحی یعینثابتوبرپادارندهامور
چزیپرداختهووسیلهپایداری القیوم«یعینکیسکهبهمحافظتهر

میدهد. اوقرار رادراختیار
فخررازی که سنیت ترین نگاه را به حق رسپرسیت شوهر دارد، 
دارد:  همسویی  لغت  اهل  با   ) وامو�ن )�ت لغوی  تحقیق  مقام  در 
 یف القیام باألمر، یقال هذا قّی املرأة و قّوامها، 

ً
»القّوام اسم ملن یکون مبالغا

با که قّواماسماستبرایکیس و هیمّت حبفظها.«۱  بأمرها  یقوم  للذی 
جدیتبهکاریمیپردازد،وقیتگفتهمیشوداینقّیماینزناست،
اومیپردازدوبهنگهداریاواهتماممیورزد. مرادکیساستکهبهکار

برریس شان نزول آیه
ربیـع  بـن  دربـاره سـعد  آیـه  کـه  آمـده  اهـل سـنت  تفاسـری  در 
بـن عمـر و زنـش حبیبـه دخـرت زیدبـن ابـی زهـری نـازل شـده اسـت. 
سـعد و زیـد هـر دو از انصـار بودنـد. حبیبـه ازسـعد نافرمانـی کـرد و 
او وی را کتـک زد. حبیبـه بـه اتفـاق پـدر خدمـت پیامـرب؟ص؟ رفـت. 
سـعد عـرض کـرد: دخـرتم را بـه اوداده ام و سـعد او را زده اسـت. 
پیامـرب؟ص؟ فرمـود: »قصـاص کنیـد«! آنهـا رفتنـد کـه قصـاص کننـد؛ 
امـا پیامـرب؟ص؟ فرمـود: بازگردیـد! اینـک جربئیـل نازل شـد و این آیه 
را نـازل کـرد؛ سـپس فرمـود: »مـا چـزیی اراده کرده ایـم و خداوند چزی 
دیگـری اراده فرمـوده و آنچـه خـدا اراده کـرده، بهـرت اسـت.« پـس 
قصـاص را رفـع کـرد.۲ ایـن حدیـث بـا مضمونـی مشـابه و از طـرق 

دیگـر نـزی ازپیامـرب؟ص؟ نقـل شـده اسـت. ۳

۱ - فخر رازی، التفسریالکبری، ج۱۰ ص۸۸.
2 - طربیس، فضل بن حسن، مجمعالبیان، ج۵، ص۱۳۳

از طریق کلیب درمورد سعدبن ربیع و زنش  ۳ - در همان منبع، این حدیث 
از قول ابوروق آمده که آیه درباره  خولد دخرت محمد بن سلمه نقل شده و 
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احادیــث  ایــن  خصــوص  در  طباطبایــی  عالمــه  مرحــوم 
می فرمایــد: شــاید ایــن مــورد ســؤال از مــوارد نشــوز زن بــوده کــه 
زدن وی مجــاز دانســته شــده اســت؛ وگرنــه ذیــل آیــه یعــین »فــان 
ایشــان  نفــی می کنــد.  را  آن  اطعنکــم فالتبغــوا علیهــن ســبیال« 
ــت  ــزی هس ــری ن ــکال دیگ ــات اش ــن روای ــر ای ــه درظاه ــد ک می افزاین
 فرمــوده حــرضت پیامــرب؟ص؟ و حکــم قصــاص، 

ً
و آن اینکــه ظاهــرا

جــواب مســاله ســائل اســت و حکــم مســاله اســت نــه قضــاوت؛ 
زیــرا طــرف دیگــر دعــوا )مدعی علیــه: شــوهرزن( آنجــا حــارض نبــوده 
راتخطئــه  پیامــرب؟ص؟  ترشیــع  آیــه،  اســت  الزم  بنابرایــن  اســت؛ 
و باطــل کــرده باشــد و ایــن امــر بــا عصمــت آن حــرضت منافــات 
عمــل« اســت.  دارد. نســخ نــزی نمی باشــد؛ زیــرا »رفــعحکــمقبــلاز
خداونــد متعــال در دفــع و رفــع احــکام، در برخــی از احــکام حــرضت 
رســول ؟ص؟ تــرصف می فرمایــد؛ ولــی اینهــا همــه در احــکام والیــت و 
حکومــت آن حــرضت اســت نــه در ترشیعــات و احــکام رشعــی؛ چــرا 

ــت. ــل اس ــه باط ــرز تخطئ ــن ط ــه ای ک
همچننی در تهذیب شیخ طویس ازابراهیم بن محرز رواییت 
من  درحضور  السالم  علیه  باقر  حرضت  از  مردی  که  شده  نقل 
خودت!«  دست  به  تو  »امور  بگوید:  زنش  به  مردی  اگر  پرسید: 
چه حکمی دارد؟ حرضت فرمودند: چگونه می شود چننی چزیی 
گفت؟! خداوند فرموده است »الرجال قوامون علی النساء«این 

کار درست نیست.۱

جمیله دخرت عبداهلل بن ابی و شوهرش ثابت بن قیس بن شماس نازل شده 
است. در تفسری المزیان نزی به نقل از الدرالمنثور رواییت آمده است که زنی نزد 
پیغمرب؟ص؟ آمد و ازشوهرش شکایت کرد که وی را سیلی زده است.حرضت 
فرمود: قصاص! و این ایه نازل شد: »الرجال قوامون علی النساء...« و زن بدون 

اذن قصاص برگشت.
موسوی  محمدباقر  ترجمه  المزیان،  تفسری حسنی،  محمد  طباطبایی،   -  ۱

همدانی،ج ۸، ص۱۸۸-۱۸۷
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معنای »قوام بودن مردان بر زنان«
بودن  قوام  معنای  و  ساء«  ال�ن علی  وامو�ن �ت �ل »الر�ب آیه  تفسری  در 
مردان بنی مفران، اعم از شیعه و سین، اختالف نظرهای زیادی به 
چشم می خورد؛ باتوجه به منابع برریس شده، حدود ۹ تفسری مختلف 

از آیه مزبور شده است.۱ که می توان آنها را در دو دسته کلی قرار داد:
الف- افرادی با توجه به ادامه آیه که به مساله انفاق و نشوز 
زنان پرداخته است، آیه را به روابط زن و مرد در خانواده اختصاص 
داده اند و وظایف و اختیارات خاص را برای مردان در این خصوص 

برشمرده اند.
ب- گروهی به عموم الفاظ بکار برده شده در آیه استناد کرده، 
آن را مختص رابطه زن و شوهر نمی دانند؛ بلکه برای کل مردان 
در جامعه برشی صفت »قوام« بودن را لحاظ کرده و امتیازات و 

حقوق ویژه ای را برای مردان نسبت به زنان برشمرده اند.

برریس تفاسری گروه اول )اختصاص آیه به مسائل خانوادگی(
مفران این دسته، معانی مختلفی درمورد وظایف و نقش 

برتر مرد در خانواده بیان داشته اند:
است.۲  زن  تادیب  حق  داشنت  معین  به  مرد  بودن  قوام   -۱
بر  مردان  رسپرسیت  که  آمده  چننی  مجمع البحرین  کتاب  در 
زنان به معین تدبری امور آنها و ادب کردن زن و نگاهداشنت او 
موظف  نزی  زن  و  است  مزنل  از  وی  ازخروج  ممانعت  و  خانه  در 

۱ -این معانی و تفاسری مختلف عبارتند از: حق سلطه و حمایت، حق والیت 
و سیاست، تادیب و اجبار زن به انجام واجبات، تادیب و تدبری، قیام به نفقه 
رعیت،  بر  حاکم  رسپرسیت  همانند  زن  رسپرسیت  زنان.  از  حمایت  و  دفاع  و 
قیمومت  و  خانوادگی  مصالح  اجرای  و  رسپرسیت  خدمتگزاری،  و  رسپرسیت 

مردان در جهات اجتماعی همگانی.
2 - الطریحی، شیخ فخرالدین، مجمعالبحرین، »ای هلم علین قیام الوالء و السیاسة« 

ج۳، ص۵6۴
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معصییت  بر  مشتمل  که  مادام  را  همر  فرمانهای  که  است 
نباشد، بپذیرد.۱ به نظر شیخ طویس قوام بودن مردان به معین 
قیام  مردان  که  معنا  بدین  است؛  تدبری  و  تادیب  حق  داشنت 
می کنند به امر به زنان در خصوص اطاعت از دستورات الهی و 
دستورات همرانشان.۲ تفسری جامع البیان نزی نزدیک به چننی 
از آیه ارائه داده است؛ بدین بیان که مردان موظف به  معنایی 
قیام به امور زنانشان هستند؛ درخصوص تادیب آنها در راستای 
فرمانربداری از واجبات الهی و دستورات همرانشان.۳ در این 
باره به احادییث هم استناد کرده که در یکی از آنها در تفسری آیه 
 و�ن دن ا�ن الای�ی السری:�ت ساء« گفته شده »ع�ن علیال�ن وامو�ن �ل�ت »الر�ب
را ایشان و میگریند را زنان مرداندست که  » ه�ن د�ب وأ �ی و  ه�ن د�ی ا�ی علی
آورده است:  ابن عباس  از  نقل  به  نزی درحدییث  و  ادبمیکنند. 
ما امرها اهلل  �ی ع� �ف ��ی ها ا�ف �ة ساء ای امراء عل�ی �ام��ف علی ال�ف ال �ة »الر�ج
�ة لما ل�...« معنای قوام  �ف �ة الی اهل� �ا�ف ک��ف محس�ف � ا�ف �ة � م�ف طاع�ة �ج
بودن مردان این است که مردان امری زنان خود هستند دراینکه 
آنها را در خصوص فرمان های الهی در مورد نیک رفتار بودن با 
خانواده ومحافظت مال همر به فرمانربداری وادارند.۴ تفسری 
کزنالعرفان نزی سیاست به معنای تادیب را از معانی قوام بودن 

مرد دانسته است.۵
2- برخی دیگر از متفکران، قوام بودن مرد را به معنای حمایت 
مردان از زنان ومحافظت کردن از ایشان می دانند؛ مانندمؤلف 
که دفاع مردان از زنان را از جمله معانی  »الجامعالحکامالقرآن« 

۱ - قرطیب، محمد بن احمد، الجامعالحکامالقرآن، ج۵، ص۱6۸
2 - طویس، محمد بن حسن، التبیانفیتفسریالقرآن، ج۳، ص۳۸۵

۳ - طربی، ابی جعفرمحمد بن جریر، جامعالبیانفیتفسریالقرآن، ج۴، ص۳۷2
۴ - همان

۵ - سیوری، جمال الدین المقداد بن عبداهلل، کزنالعرفانفیفقهالقرآن، ج2، 
ص2۱۱: )ای هلم علین قیام الوالیة و السیاسة(
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»غرائبالقرآن« نزی اهتمام مردان را  قوام بودن مردان می داند.۱ 
خزائلی  دکرت  است.۲  دانسته  بودن  قوام  معنای  زنان،  حفظ  به 
نزی وظیفه حمایت را به همراه حق سلطه، ازمصادیق قوام بودن 

گرفته است.۳
۳- دسته دیگر عهده دار بودن نفقه وتدبری امور اقتصادی زن 
را معنای قوام بودن مردان بر زنان می دانند؛ قرطیب قوام بودن 
همر  به  نفقه  پرداخت  معنای  به  زن،  از  دفاع  بر  عالوه  را  مرد 

می داند »ای یقومون بالنفقة علین و الذب عهنن«.۴
۴- دسته دیگر از متفکران، معنای قوام بودن مرد را »رسپرسیت
که  می کنند  معنا  چننی  را  آیه  و  می دانند  وی  سوی  از  خانواده« 
چننی  تفسرینمونه  در  زنانند.«  خدمتگزار  و  رسپرست  »مردان، 
همانند  و  است  اجتماعی  کوچک  واحد  یک  خانواده  که:  آمده 
باشد؛  داشته  واحدی  رسپرست  و  رهرب  باید  بزرگ  اجتماع  یک 
 آن را بر 

ً
زیرا رهربی ورسپرسیت دسته جمعی که زن و مرد مشرتکا

عهده گریند، مفهومی ندارد و یکی باید »رئیس« خانواده ودیگری 
این  از  »منظور  می افزاید:  تفسری  این  تبینی  در  باشد.  »معاون« 
تعبری استبداد، اجحاف و تعدی نیست؛ بلکه منظور رهربی واحد 

و منظم با توجه به مسؤولیت ها و مشورت های الزم است.«۵
به نظر استاد محمد تقی جعفری۶ با نظر به موارد استعمال و 
به قرینه آیات فراوانی که درباره تساوی ارزش شخصیت زن و مرد 
آمده، معنای »قوام« این است که »مرد رسپرست و اجرا کننده 

۱ - قرطیب، ابی عبداهلل بن احمداالنصاری، الجامعالحکامالقرآن، ج۵، ص۱6۸
رغائب و القرآن غرائب القمی،  محمد  بن  الحسن  الدین  نظام  نیشابوری،   -  2

الفرقان، ذیل تفسریآیه.
۳ - خزائلی، محم، احکامقرآن، ص6۵

۴ - قرطیب، ابی عبداهلل بن احمداالنصاری، الجامعالحکامالقرآن، ج۵، ص۱6۸
۵- مکارم شریازی، نارص، تفسرینمونه، ج۳، ص۳۷۰ 

6 - جعفری تربیزی، محمدتقی، ترجمهوتفسرینهجالبالغه،ج۱۱،ص 2۷۰ - 2۷۱
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مصالح خانوادگی است.« نه قیم به اصطالح فقهی و حقوقی؛ زیرا 
زندگی  و توجیه  اختیار ترصف در مال  که  را می گویند  کیس  قیم 
کس دیگر را در اختیار داشته باشد؛ مانند قیم صغری، دیوانه و 
سفیه؛ مسلم است که مرد به هیچ وجه قیمومیت بر زن ندارد؛ 
اجتماعی  و  مذهیب  اخالقی،  اقتصادی،  شؤون  تمام  در  زن  زیرا 
امور  در  رشط  این  فقط  است.  برخوردار  کامل  اختیار  و  آزادی  از 
اجتماعی شده که فعالیت هایش مزاحم حق همرش نباشد؛ 
یعین زن باید از عهده وظایفی که در برابر مرد دارد، برآید. چنانکه 
ایشان  برآید.  برابر زن دارد،  که در  از عهده وظایفی  باید  مرد نزی 
تاکید می ورزند که این وظایف برای طرفنی، به علت لزوم حفظ 
تشکل نظام خانواده، یعین اسایس ترین عنرص اجتماع است که 
با کمرتین اخالل طرفنی در وظایف ترکییب خود، مختل خواهد 
شد. با این حال می افزایند که مدیریت و رسپرسیت خانواده در 
صورتی مثبت است که درون خانواده شورایی به رسپرسیت مرد 
باشد؛ در اکرث خانواده ها مرد جز جنبه عادی اجرای زندگی خانواده، 
حق  به  معتقد  واقع  در  جعفری  عالمه  ندارد.  دیگری  حاکمیت 

ساالری و انسان ساالری هستند؛ نه پدرساالری و مادرساالری.۱

برریس تفاسری گروه دوم
به بیان  گروه دو دسته می باشند: یک دسته  این  مفران 
سلطه مرد بر زن بطور کلی اکتفا کرده اند و دسته دیگر، قیمومت 
مرد را به تمام جهات اجتماعی همگانی گسرتش داده اند که به 

بیان نظرات ایشان می پردازیم:
۱- در بعیض تفاسری، قوام بودن مرد را بر زن به قیام حکام و والیان 
بر رعایا تشبیه کرده اند؛۲ اما نوع این قیام را توضیح نداده اند. در 

۱ - جعفری تربیزی، محمدتقی، ترجمهوتفسرینهجالبالغه، ج۱۱، ص2۰۸ به بعد
ة عیل الرعیة« 2 - ترجمهتفسریرشیفصافی، ج۱، ص۳۵۳ »یقومون علین قیام الوال
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بعیض تفاسری۱ تشبیه مزبور بدین گونه تفسری شده که »مردان، 
وی  حفظ  در  کرده  قیام  زن  امور  به  یعین  هستند«،  برزنان  قوام 
اهتمام می ورزند؛ همچنانکه والی )حاکم( بر امور رعایای خود قیام 
می کند یعین به رتق و فتق امور ایشان پرداخته، حمایت و دفاع 

از آنها را بر عهده دارد.
2- مرحوم عالمه طباطبایی۲ که علت قیمومیت مرد بر زن را 
زیادی قوه تعقل مرد و فروع آن می دانند، از عموم و توسعه این 
علت، دامنه قیمومت مرد بر زن را منحرص به مورد زن و شوهر 
نمی دانند؛ بلکه معتقدند دامنه آن، تمامی نوع زن را در تمام جهاتی 
که زندگی آن دو را به هم پیوند داده، یعین جهات اجتماعی همگانی 
مانند حکومت، دفاع و قضاوت در بر می گرید؛ زیرا این جهات با 
ارتباط  زنان است،  از  بالنسبه بیش  که در مردان  مساله تعقل، 
می افزاید:  خویش  نظر  تایید  در  عالمه  دارد.  مستقیم  نسبت  و 
روایات هم معنای قوام بودن را کلی گرفته اند وعمل پیامرب؟ص؟ نزی 
بر همنی منوال بوده است؛ چه هرگز زنی را بر قومی، والی وقایض 

نکرد و هیچ گاه آنان را برای مبارزه با دشمنان نفرستاد.
هر چند متذکر می شود که این امر با استقالل و حقوق فردی 
این دستاویز حق دخالت در تمامی  با  ندارد و مرد  زن منافات 
امور زن را ندارد و زنان نزی در انجام هر کار شایسته ای مختارند. 
همانطور هم قیمومت شوهر بر همرش طوری نیست که اداره 
و ترصف زن را در ملک خودش سلب کند یا زن را از استقالل و 
در  دارد.  باز  آن  از  دفاع  و  خود  فردی  و  اجتماعی  حقوق  حفظ 
خصوص این جنبه از مساله هم به سریه نبوی استناد می ورزند 
که در مشاغل اجتماعی مانند آموزش و پرورش، پرستاری و امثال 

رغائب و القرآن غرائب القمی،  محمد  بن  الحسن  الدین  نظام  نیشابوری،   -  ۱
الفرقان، و در حاشیه تفسری جامع البیان فی تفسریالقرآن، ج۴؛ »یقوم بامرها و 

کما یقوم الوایل عیل الرعیة« هیمت حبفظها 
2 - طباطبایی، محمد حسنی، تفسریالمزیان، ج۸، ص۱۸۱ به بعد
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آنها که دخالت عواطف منافاتی با آنها ندارد، هیچگونه منعی برای 
اشتغال زنان مشاهده نشده و اجازه این امور را الزمه آزادی اراده 
زندگی  شؤون  بیشرت  در  خداوند  که  می دانند  عملی  استقالل  و 
به زنان عطا فرموده است. معنا ندارد که زنان در امور مربوط به 
خود، تحت والیت مرد نبوده، مالک جان و مال خود باشند و در 
عنی حال از اقدام و عمل دلخواه در اصالح ملک و مال خود منع 
ادعا و حق  با داشنت حق  که  گردند. همچنانکه بی معین است 
ادای شهادت نزد والی و قایض، نتوانند این کار را بکنند؛ هر چند 
اعمال و استفاده از این حقوق تا حدی مجاز است که به حقی 

ازحقوق شوهر در حضور یا غیاب وی صدمه ای وارد نشود.

برریس علت قوام بودن مردان بر زنان
پس از ذکر معانی مختلف »قوامبودنمردان« باید به برریس 
تفاسری مختلفی که در خصوص بیان علت این امر شده، برپدازیم. 
در این خصوص نزی همانند مبحث سابق بنی مفران اختالف 
نظر مشاهده می شود که با توجه به منابع برریس شده، می توان 

این نظرات را به دو گروه کلی تقسیم کرد:
زنان  بر  را در قوام بودن مردان  گروهاول: یک علت اسایس 
موثر می دانند که در بیان آن سه نظر متفاوت ارائه شده است: 
بعیض از مفران این علت را برتری قوه تعقل مردان دانسته با 
مسلم دانسنت این فرض، فروعی را بر این امر مرتتب کرده اند؛ 
و  نفقه  پرداخت  را  مرد  بودن  قوام  اسایس  علت  دیگر  عده ای 
مهریه و اداره زندگی اقتصادی زن، و دسته دیگر آن را نایش از یک 

علت طبیعی مربوط به فزییولوژی مردان و زنان می دانند.
گروهدوم: به تبع دو تعلیلی که در آیه مورد بحث بیان شده، 

دو امر را در این خصوص مؤثر می دانند:
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روا داشته است:  که خداوند در مورد مردان  الهی  ۱- فضل 
«. در خصوص تفسری این فضل و  ع�ن همعلی�ب ع�ن لاهلل�ب صن ما�ن »�ب
 آن را به 

ً
موهبت الهی بنی مفران اختالف نظر است؛ اما غالبا
برتری علم و عقل و نریوی جسمانی مرد تفسریکرده اند.

و  اقتصادی  امور  اداره  و  نفقه  و  مهر  پرداخت  دلیل  به   -2
وا.« �ت �ن ماا�ن زندگانی زنان به دلیل »و�ب

الف - برریس نظرات گروه اول که یک علت اسایس را 
سبب قوام بودن مردان می دانند.

تفسریاول:برتریقوهتعقلمردان
وفروعآنسببقوامبودنمرداناست.

لاهلل« فزونی و امتیازی  صن به نظر عالمه طباطبایی۱ مراد از »ما�ن
و  زیادی قوه تعقل  دارند؛ یعین  زنان  بر  بالطبع مردان  که  است 
و  سخت  کارهای  و  شداید  تحمل  هماوردی،  مانند  آن؛  فروع 
سنگنی؛ زیرا زندگی زنان احسایس و عاطفی است و بر نازک دلی و 
ظرافت مبتین می باشد؛ همانگونه که قباًل متذکر شدیم این گروه 
مفران از عموم و توسعه علت قیمومت مردان نتیجه گرفته اند 
که قیمومت منحرص به امور خانوادگی نیست بلکه تمام جهات 
اجتماعی مرتبط با تعقل را در بر می گرید؛ مثل قضاوت، حکومت 
و دفاع. شیخ طویس نزی دلیل قوام بودن مردان را برتری قدرت 

عقل و اندیشه در ایشان می داند.۲
 » ع�ن همعلی�ب ع�ن لاهلل�ب صن ما�ن بعیض تفاسری در تفسری آیه »�ب
زنان برشمرده اند.  بر  اثبات برتری مردان  را در  از ده مورد  بیش 
بعنوان مثال شیخ رازی در تفسری خویش چننی آورده است:۳ 

۱ - همان، ج۸، ص۱۸2
2 - طویس، محمد بن حسن، التبیانفیتفسریالقرآن، ج۳، ص۱۸۸

۳ - ابوالفتوح رازی، حسنی بن علی، روضالجنانوروحالجنانفیتفسریالقرآن، 
ترجمه ابوالحسن شعرانی، ج2،ص ۳۷۸ به بعد
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گفته اند: منظور برتری در عقل و نزی زیادی دین و یقنی در مردان 
است. زن در عقل ودین ناقص است؛ به این دلیل که چند روزی 
را در ماه نمی تواند نماز بخواند و روزه بگرید. همچننی گفته شده 
به دلیل نقصان گواهی زن است؛ چون شهادت دو زن، معادل 
است  کردن  جهاد  دلیل  به  گفته اند  عده ای  و  است  مرد  یک 
زنان  به  که  حالی  در  فرموده  جهاد  به  امر  را  مردان  خداوند  که 
نماز  دلیل  به  می گوید  ربیع  بمانند.  خود  خانه های  در  کرده  امر 
جمعه و جماعت است که بر زن واجب نمی باشد. حسن برصی 
معتقد است که دلیل آن وجوب نفقه است که به عهده مردان 
می باشد نه زنان. عده ای هم گفته اند بهرتین تفضیل آن است 
 می تواند چهار زن بگرید، اما زن بیش از یک شوهر 

ً
که مرد رشعا

نمی تواند داشته باشد. نزی گفته اند بدین سبب که حق طالق با 
ساء«۱  ال�ف ال و العد�ة �ج الر�ج مردان است و در حدیث آمده که »ال�لا�ة �ج
و نزی گفته اند به دلیل اینکه مریاث و سهم االرث مردان بیشرت 
است و عده ای گفته اند برتری مردان به دیه ایشان است؛ چون 
دیه زن نصف دیه مرد است و گفته شده دلیل برتری مردان نبوت 
و امامت و خالفت است؛ چون خداوند هیچ زنی را به پیغمربی 
از  نداده است. حدییث  قرار  امام و خلیفه  ایشان  از  و  نفرستاده 
ک�ف لها  �ة مالم �ی �ف قول پیامرب؟ص؟ نقل شده است که: »المرا�ة مسک�ی
« پرسیدند یا رسول اهلل حیت اگر زن دارای مال و اموال باشد؟  و�ج رف
فرمودند: هر چند مال داشته باشد و آنگاه این آیه راخواندند که 

ساء...« علیال�ن وامو�ن �ل�ت »الر�ب
افزوده اند  برمراتب فوق  امور دیگری هم  در بعیض تفاسری، 
مثل برتری مردان در سواد، چون انبیا، علما و حکما غالبا از مردان 
هستند. همچننی مردان را به سبب انتساب فرزندان به ایشان 
و داشنت والیت در نکاح، طالق، رجوع و... برتر از زنان می دانند و 

۱- نوری، حسنی بن محمد تقی، مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل،ج۱۴، ص۳2۳ 
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می افزایند که تمامی این امورحاکی از برتری مردان است و مرجع 
تمامی این امور به برتری علم و قدرت مردان برمی گردد.۱

بعنوان  که  مواردی  غالب  می شود  مالحظه  که  همانگونه 
نمونه های برتری مردان بر زنان ذکر شده، خدشه پذیر است؛ چه 
بسیاری از آنها مواردی است که بیانگر اوضاع و احوال اجتماعی 
حاکم بر زنان در جامعه و زمان خایص بوده است که اکنون در 
و دانش در مردان  ندارد؛ مثل غلبه سواد  اکرث جوامع مصداق 
و خانه نشیین زنان که باعث دوری ایشان از مسائل اجتماعی و 
موارد،  بعیض  در  و  است  می شده  ایشان  اظهارنظر  و  مشارکت 
 علمای معارص ومتاخر وجود 

ً
اتفاق نظر بنی علما و فقها خصوصا

ندارد مثل اختصاص قضاوت و ادای شهادت و دخالت در امور 
مزیان  مثل  آنها  از  بعیض  خصوص  در  و  زنان  سوی  از  حکومیت 
سهم االرث مردان، اجازه تعدد زوجات، مزیان دیه، وجوب جهاد 
مردان  تعقل  قوه  زیادی  با  احکام  این  ارتباط  ایشان.  بر  دفاع  و 
روشن نیست بلکه دالیل دیگری در خصوص آنها می توان ارائه 
یا  جمعه  نماز  وجوب  عدم  مثل  عبادی  احکام  بعیض  در  و  کرد 
معافیت از خواندن نماز در بعیض روزهای سال - که سبب نقص 

عقل و دین زن معرفی شده - به شدت می توان تشکیک کرد.

ونفقهسببقوامبودنمرداست تفسریدوم:پرداختمهر
دلیل  به  زنان  رابر  مردان  بودن  قوام  مفران،  از  بعیض 
بعیض  در  و  می دانند  ایشان  امور  کفایت  و  نفقه  پرداخت 
تفاسریاهل سنت، احادییث نزی در تایید این مطلب آمده است؛ 
مثاًل جامع البیان در تفسری این آیه به نقل از ابن عباس آورده 
اوامر  مطیع  که  می دهند  فرمان  زنان  به  مردان  یعین  که:  است 
الهی و دستورهای شوهرانشان باشند؛ یعین با خانواده خوش 

ج، حسن بن محمد، غرائبالقرآنورغائبالفرقان،ج۴ ۱ - نظام االعر
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رفتار و نگاهدار مال شوهر خویش باشند و دلیل این برتری، آن 
است که خداوند نفقه دادن به زن و کفایت امور او را به عهده 

مرد گذاشته است.۱
پرسیش که به ذهن متبادر می شود این است که اگر قوام 
بودن مردان به سبب پرداخت نفقه و اداره امور زن باشد، آیا در 
صورت عجز مرد از پرداخت نفقه، قوام بودن او نزی منتفی است؟ 
یا در صورتی که زن، خود به فعالیت اقتصادی پرداخته، ازلحاظ 
وابسته  و  باشد  داشته  مستقل  دارایی  خویش،  زندگی  تامنی 
به انفاق شوهر نباشد و حیت در بعیض حاالت، کمک مثبیت در 
اوضاع اقتصادی خانواده و یاور همر در تامنی امور خانه باشد 

باز هم می توان مرد را قوام بر زن دانست؟
بعیض از علمای اهل سنت در پاسخ به پرسش اول از تعلیل 
وا« استنباط کرده اند که هرگاه مرد ازدادن  �ت �ن ماا�ن قوام بودن به »�ب
نفقه همرش عاجز باشد، صفت قوام بودنش زایل می شود و 
زن حق فسخ عقد نکاح را دارد؛ چون مقصود رشعی ازعقد نکاح 
در چننی رشایطی برآورده نشده است. این آیه به وضوح داللت 
و  پوشاک  تهیه  در  مرد  اعسار  هنگام  به  نکاح  فسخ  ثبوت  بر 
نفقه دارد و این رای علمای مالکی و شافعی است؛ هرچند نظر 
 کا�نَ �نْ ابوحنیفه آن است که در چننی رشایطی به دالیل آیه »َواإِ

«۲ عقد نکاح فسخ نمی شود.۳ َسَر�ت لیَم�یْ اإِ
َر�تٌ ِ طن �نَ

�نَ وُعْسَر�تٍ
دنُ

مزبور  آیه  از  می توان  را  انفاق  وجوب  شیعه  علمای  نظر  به 
استنباط کرد؛ یعین در زندگی مشرتک مسؤولیت پرداخت نفقه 
و اداره امور اقتصادی با مرد است، اما ضمانت اجرای پرداخت 

۱ - طربی، محمد بن جریر، جامعالبیانفیتفسریالقرآن، ج۴، »عن ابن عباس: قوله 
الرجال قوامون... یعین امراء علیاان تطیعه فیما امرها اهلل به من طاعته و طاعته ان 

تکون حمسنة ایل اهله حافظة ملاله و فضله علیابنفقته وسعیه.«
2- سوره�بقره، آیه 2۸۰ 

۳ - قرطیب، محمد بن احمد، الجامعالحکامالقرآن، ج۵، ص۱6۸ به بعد
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ضمانت  این،  قطع  بطور  کرد؛  استنباط  آیه  از  نمی توان  را  نفقه 
اجرای فسخ نکاح نخواهد بود؛ بلکه در درجه اول، زن باید اجبار 
مرد را بر انجام دادن تعهد و وظیفه رشعی و قانونی اش مطالبه 
کند و در صورت استنکاف، مرد تعزیر خواهد شد۱ و در صورت 
را  یا عدم توانایی پرداخت، زن حق مطالبه طالق  عدم پرداخت 
خواهد داشت؛۲ هر چند زن خود از لحاظ اقتصادی دارای توانایی 
مالی بوده، نیازی به انفاق شوهر نداشته باشد. اما در خصوص 
نظر  به  است،  مرد«  بودن  »قوام  که  کنونی  بحث  مورد  مساله 
می آید در صورت عدم توانایی پرداخت نفقه و در فریض که زن 
خود، به کار و فعالیت مبادرت کند و زندگی خویش و بلکه زندگی 
مرد و خانواده وی را تامنی کند، قوام بودن مرد الاقل از جهت 

انفاق خانواده، منتفی است.

تفسریسوم:وجودعلتطبیعیسببقوامدانسنتمرداست
به نظر بعیض از متفکران علت معرفی شدن مرد به عنوان 
آیه مورد بحث، یک علت طبیعی محض  رسپرست خانواده در 
است نه قراردادی و تحکمی و نه امتیاز خاص »مرد بودن«؛ این 
علت طبیعی مقاومت مردان در برابر رویدادهای خشن زندگی 
آنها  دائمی  آمادگی  نزی  و  طبیعت  مزاحم  عوامل  با  رویارویی  و 
درگرداندن چرخه های اقتصادی است؛ ازطرف دیگر محدودیت 
زن در دوران قاعدگی، بارداری، وضع حمل، شریدهی و غریه سبب 
هم  ع�ن لاهلل�ب صن ما�ن این امر گشته است و همنی امر مضمون آیه »�ب
« است؛ زیرا این آیه بطور قطع نه ارزش انسانی مرد را از  ع�ن علی�ب
بلکه  ح می کند؛  بر زن مطر را  نه قیم بودن مرد  باالتر می برد  زن 

تا پنج ماه  روز  ۱ - ماده 6۴2 قانون مجازات اسالمی، مجازات سه ماه و یک 
حبس را در مورد این جرم در نظر گرفته است.

2 - مواد ۱۱۱۱ و ۱۱2۹ قانون مدنی
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ناظر به تفاوتی است که مرد و زن در ارتباط با طبیعت و استخراج 
مواد معشییت با یکدیگر دارند. به نظر ایشان، کلمه »فضل« که 
در این آیه آمده، برتری و تفوق ارزیش مرد بر زن نیست، بلکه به 
معنای اختصاص مرد به داشنت استعداد و نریویی خاص است؛ 
مانند مقاومت در مقابل عالم طبیعت برای ترصف در آن و عدم 
معذوریت بوسیله پدیده های طبیعی که زن را معذور می سازد.۱

ب - برریس نظرات گروه دوم: امر به فضل الهی 
و دادن نفقه را سبب قوام بودن مردان می دانند.

ل صن �ن ما »�ب یعین  آیه  ادامه  به  توجه  با  مفران  از  دسته  این 
وا« همنی دو عامل را علت قوام  �ت �ن ماا�ن « و »�ب ع�ن همعلی�ب ع�ن اهلل�ب
بودن مردان بر زنان می دانند و می گویند این امر، دو سبب دارد. 
خداوند  زیرا  است؛  مردان  بر  خداوند  الهی  موهبت  آنها  از  یکی 
مردان را در امور متعددی بر زنان برتری داده است، مثل کمال 
عقل، حسن تدبری، زیادی نریو و افزونی عبادات. به همنی جهات 
است که نبوت، امامت، والیت، برپا کردن شعایر اسالمی و جهاد، 
مختص مردان است و شهادت ایشان در تمامی امور مورد قبول 

واقع می شود و سهم االرث بیشرتی نسبت به زنان دارند.
ثمرات  اینکه  با  که  است  این  و  است  اکتسابی  دوم  دلیل 
نکاح، مشرتک بنی زوجنی است اما مسؤولیت پرداخت مهر و 

نفقه به عهده مردان می باشد.۲
این  در  آیات،  این  نظم  وجه  گفته اند:  مفران  از  عده ای 
است که زنان در مورد برتری سهم االرث مردان بر ایشان سؤال 
ْم

ُ
ک

ْعصنَ َ �ب ِه �بِ ُه
َ
الّل َل

صنَّ
�نَ ْواما

َم�نَّ �تَ �تَ لا »َو کردند و این آیه نازل شد که 

۱ - جعفری تربیزی، محمدتقی، ترجمهوتفسرینهجالبالغه،ج۱۱، ص2۷۵-2۷۰
2 - فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتیض، تفسریالصافی،ج۱، ص۳۵۳؛ فاضل 

مقداد، مقداد بن عبد اهلل، کزنالعرفانفیفقهالقرآن، ج2، ص2۱۱
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...«.۱ سپس خداوند علت برتری مردان بر زنان را در ارث  ْع�نٍ َعلی�بَ
بیان می کند که بواسطه مسؤولیت پرداخت نفقه و مهریه است 
که بر عهده مردان می باشد؛ پس فایده برتری نصیب مردان، به 

زنان بر می گردد.۲
تفسرینمونه۳ پس از آنکه قوام بودن مرد را به معین رهربی 
وجود  معلول  را  موقعیت  این  می گرید،  خانواده  رسپرسیت  و 
خصوصیات مرد می داند؛ مانند غلبه قدرت تفکر بر نریوی عاطفه 
و احساس و داشنت بنیه و نریوی جسمی بیشرت، که با اولی بتواند 
بیندیشد و نقشه بریزد و با دومی از حریم خانواده خود دفاع کند. 
بعالوه تعهد او در برابر زن و فرزندان راجع به پرداخنت هزینه های 
زندگی و پرداخت مهریه و تامنی زندگی آبرومندانه همر و فرزند، 
این حق را به او می دهد که وظیفه رسپرسیت به عهده او باشد. آیات 
»بما فضل اهلل بعضهم علی بعض« و»بما انفقوا من اموالهم« نزی 
اشاره به همنی حقیقت دارد؛ زیرا در قسمت اول می فرماید »این 
رسپرسیت به خاطرتفاوت هایی است که خداوند بنا به مصلحت 
آخر می فرماید  آنها قرار داده است« و درقسمت  نوع برش میان 
»نزی این رسپرسیت بخاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق 
برعهده دارند«  برابر زن و خانواده  و پرداخت های مالی در  کردن 
سپس برای رفع توهم »برتری مرد بر زن« بواسطه این تکالیف و 
این وظیفه به  که سرپدن  مسؤولیت ها می افزاید: روشن است 
مردان، نه دلیل باالتر بودن شخصیت انسانی آنهاست و نه سبب 
 بستگی به تقوا و 

ً
امتیاز آنها به جهات دیگر؛ زیرا چننی برتری رصفا

پرهزیکاری دارد. همانطور که ممکن است شخصیت انسانی یک 
معاون از یک رئیس در جنبه های مختلف بیشرت باشد.

۱ - سوره�نساء،�آیه ۳2
2 - قرطیب، محمد بن احمد، الجامعالحکامالقرآن، ج۵، ص۱6۸

۳ - مکارم شریازی، نارص، تفسرینمونه، ج۳، ص۳۷۰
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لاهلل صن ما�ن ح شود که اگر منظور از آیه »�ب شاید این سؤال مطر
« برتری مردان بر زنان بوده است - حال هرگونه  ع�ن همعلی�ب ع�ن �ب
ضمری  یا  رصیح  اسم  آوردن  با  چرا   - شود  تفسری  برتری  این  که 
خاص مذکر و مونث بر این امر ترصیح نشده ونگفته »مبا فضل 
اهلل الرجال عیل النساء« یا »مبا فضلهم علین« بلکه بصورت مبهم 
ح کرده و  بیان شده است؟ بعیض از مفران این پرسش را طر

در پاسخ گفته اند:
الف- شاید به این دلیل است که هرفردی از افراد صنف مرد 
از  برتر  که  زنی  برتری ندارد. چه بسا  افراد صنف زن  از  زنی  به هر 
لهم« از ضمری مذکر استفاده  صن بسیاری مردان باشد و اینکه در»�ن
 از جهت تغلیب )یعین غلبه دادن اسم و ضمری مذکر بر اسم و 

ً
شده رصفا

ضمری مؤنث در قواعد رصف و نحو عرب( است؛ بنابراین، آیه هم مردان 

و هم زنان برتر را دربر می گرید و معین آیه چننی می شود: به سبب 
آنکه خداوند برخی از مردان و زنان را بر بعض مردان و زنان دیگر 

برتری بخشیده است.
بر  صنف  یک  داشنت  برتری  الزمه  که  شده  گفته  نزی  و  ب- 
صنف دیگر برتری وفضیلت شخیص هر فردی از افراد آن برفرد 
صنف دیگر نمی باشد؛ یعین مردان برتر از زنانند بی آنکه الزمه این 
قضیه آن باشد که هر شخیص از مردان بر هرشخیص از زنان برتری 

داشته باشد. ۱
ح شده که ممکن است زنانی  ع مطر در تفسری نمونه، این فر
امتیاز  خود  شوهران  بر  جسمانی  بنیه  و  تفکر  قدرت  لحاظ  از 
افراد و نفرات نظر ندارد،  داشته باشند ولی قواننی به تک تک 
بلکه نوع و کلی را در نظر می گرید و شکی نیست که از نظر کلی 
آمادگی بیشرتی دارند؛۲ هر  کار  این  برای  زنان  به  مردان نسبت 

۱ - فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهلل، کزنالعرفانفیفقهالقرآن، ج2، ص2۱2
2 - مکارم شریازی، نارص، تفسرینمونه، ج۳، ص۳۷۱
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چند به نظر بعیض مفران، دیگر ادعای برتری صنف مردان بر 
زنان - که عنی مدعی است - از آیه استفاده نمی شود؛ چون وقیت 
فقط بعیض از مردان برتر از بعیض زنان باشند وبالعکس، وجهی 

برای برتری صنفی برصنف دیگر باقی نمی ماند.۱
بنی  که  می شود  روشن  مذکور  مباحث  به  توجه  با  نتیجه:
بحث  مورد  آیه  تفسری  در  وسین  شیعه  متفکران  و  مفران 
اتفاق نظر وجود ندارد؛ به نظر بسیاری از مفران، آیه مذکور با توجه 
به سیاق آیات قبل و بعد و حیت صدر و ذیل آیه، مربوط به روابط زن 
و مرد در خانواده می باشد وبیانگر حکم مسؤولیت و رسپرسیت 
مرد در خانواده و حمایت و حفاظت از آن و تامنی معاش و تدبری 
امور اقتصادی خانواده است و به هر حال نمی توان از آیه مزبور 
حکم برتری مردان بر زنان را استنباط کرد. چننی برداشیت با سایر 
آیات قرآن که در مقام بیان مالک های برتری و فضیلت انسان است 
منافات دارد؛ زیرا هیچ یک از آیات قرآنی که مالک ارزش ها را درباره 
انسان بیان می کند، اختصایص به مرد ندارد. مالک ارزشها در قرآن، 
کار وکوشش با هدف گریی های انسانی است و این امور در مورد 
ما

َّ
لا اإِ سا�نِ

�نْ اإِ
ْ
َسِلل �یْ

َ
ح شده نه زن یا مرد بخصوص: »ل »انسان« مطر

َسعی«۲ و حیت نمی توان یک آیه در قرآن پیدا کرد که برای مرد در برابر 
زن ارزش انسانی خایص را اثبات کند.۳ و به نظر اکرث فقها نزی فلسفه 
قوام بودن مرد، عهده دار بودن امور زنان و برتری ارزش اقتصادی 

مرد در غالب جوامع است.۴
در آیه مورد بحث، برای رفع توهم برتری ذاتی و فضیلت مردان 
و زنان، پس از بیان حکم قوام بودن و رسپرسیت مرد، اوصافی از 

۱ - فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهلل، کزنالعرفانفیفقهالقرآن، ج2، ص2۱2
2- سوره�نجم، آیه ۳۹ 

۳ - جعفری تربیزی، محمدتقی، ترجمهوتفسرینهجالبالغه، ج۱۱، ص2۷۳
اسالم،ترجمه  ۴ - شمس الدین، محمدمهدی، حدودمشارکتسیایسزناندر

محسن عابدی



71 ادله مخالفان والیت بانوان 

ح می شود که زنهای شایسته زنهایی  ارزش های انسانی زن مطر
الهی  بوده، نگهبان فرمان  با خدا  ارتباط  در  که همواره  هستند 
اِلحاُت قاِنتاٌت حاِفظاٌت  الّصَ

َ
در غیاب همرانشان می باشند؛ »ف

اخالل  یا  بهره برداری  در  زن  نقش  زیرا  اهلل «۱؛  َحِفَظ  ِبما  َغْیِب 
ْ
ِلل

نظم خانواده فوق العاده مهمرت و بیشرت از مرد است؛ به  همنی 
او  و  می سازد  گاه  آ دارد،  که  نقیش  آن  به  را  زن  صنف  آیه،  جهت 
را متوجه مسؤولیتش می کند و از بی تفاوتی یا کجروی در اداره 
خانواده برحذر می دارد. این یک اصل تجربه شده است که اگر 
در یک خانواده، زن با کمال، خردمند و باتقوا باشد، اغلب اعضای 
خانواده سعادتمند خواهند بود و در صورتی که زن بی اعتنا به 
مسائل انسانی و از تدبری و تقوا بی بهره باشد، مرد هر اندازه هم 
در اوج عظمت انسانی باشد، تاثریش در خانواده ناچزی خواهد 
بود. به همنی علت آیه، صنف زن را توصیف و ارزش های سازنده 
او را گوزشد می کند و ثابت می کند که رکن اصلی و عامل اعتدال 

خانواده، زن است.۲

»
ٌ

ْیِهّنَ َدَرَجة
َ
یفه: »...ِللّرِجاِل َعل آیه رش

«۳ وبرای
هتٌ َ َدَر�ب ِه�نَّ �یْ

َ
�ِلَعل �ب َوِللّرِ ِ َمْعُرو�ن

ْ
ال �بِ

ِه�نَّ �یْ
َ
یَعل ِ �ن

َّ
ُلال

ْ ِم�ش ُه�نَّ
َ
»َول

زنان،حقوقشایستهایبرعهدهمرداناست،مانندحقوقیکهبرای
کارگزاری،وتدبریامور آنان]بهخاطر مردانبرعهدهآناناست،ومردانرابر

دادگاهوغریاینامورحقوقی[افزونیاست؛ امرمریاثودیه،گواهیدر زندگیدر

در تفسری احسن الحدیث آمده است: »این جمله بیان دو مطلب 
است یکی اینکه: زنان و مردان نسبت به یکدیگر حقوق و وظائف 
متقابل دارند، زنان در مقابل مسئولییت که بر عهده آنهاست حقوقی 

۱- سوره�نساء، آیه ۳۴ 
2 - جعفری تربیزی، محمدتقی، ترجمهوتفسرینهجالبالغه، ج۱۱، ص2۷۵

۳- سوره�بقره، آیه 22۸ 
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بر عهده مردان دارند، این جمله با این کوتاهی و اختصار دارای معنای 
وسیعی است و سند شخصیت زن در اسالم می باشد.

دیگر اینکه: مردان از زنان برتر هستند، قطع نظر از تفاوت های 
جسمی که میان مردان و زنان وجود دارد، زنان از حیث عاطفه بر 
از وظائف  از حیث تفکر، لذا مقداری  مردان برتری دارند و مردان 
اجتماعی که نیاز بیشرت به نریوی تفکر دارد و باید دور از احساسات 
قضاوت،  حکومت،  جنگ،  میدان  اداره  قبیل  از  باشد  عاطفه  و 
رسپرسیت خانواده، به عهده مرد گذاشته شده و مردان در این باره 
از زنان برتر می باشند چون اداره جامعه اصل مهم زندگی است و 

مردان از لحاظ جسمی و روحی بدان آمادگی بیشرت دارند.« ۱
اما واقعیت این است که »درجه« در آیه یاد شده نه به معنای 
برتری وجودی است و نه به معنای برتری حقوقی به معنای عام، 
بلکه به یک سلسله اختیارات اشاره دارد که مرد به عنوان مدیر 
حقوق  بیان  مقام  در  آیه  اواًل  زیرا  است.  برخوردار  آن  از  خانواده 
معنای  به  نمی تواند  درجه  بنابراین  وجودی؛  فضایل  نه  است 
برتری وجودی باشد. دوم اینکه آیه در مقام بیان حقوق دو سویه 
و متقابل زن و شوهر در خانواده است نه زنان و مردان به صورت 
یکدیگر  به  نسبت  حقوقی  خانواده،  از  جدا  مرد  و  زن  زیرا  کلی؛ 
ندارند تا در آن زمینه برتری برای مردان قائل شویم؛ بنابراین آیه 
یاد شده در حقیقت بیان دیگری از همان قوامیت مرد بر زن در 
خانواده است که نوعی مدیریت و سلطه اداری در خانواده را برای 
مرد اثبات می کند که این تنها چزیی است که در حقوق متقابل 
مرد و زن، مرد به صورت ویژه از آن برخوردار است. به همنی دلیل 
از »درجه« حق طالق است که تنها  بعیض گفته اند۲ که مقصود 

مرد از آن برخوردار است.۳

۱ - قریش بنابی، علی اکرب، تفسریاحسنالحدیث، ج ۱، ص۴2۵    
2 - امنی، سید محمد حسنی، وضعالمرأهالحقوقیبنیالثابتوالمتغری،ص۳۷

افقوحی، ص۱۴۰ ۳ - جمعی از نویسندگان، زنوخانوادهدر
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َحُدُهْم...«
َ
َر أ ِ

ّ
یفه: »َو ِإذا ُبش آیه رش

ُهَو َو ا
ً
ُمْسَوّد ُهُه ْ َو�ب  ّلَ

لًاطنَ َ َم�ش  ْحم�نِ ِللّرَ  َر�بَ
ما�نَ �بِ َ�ُدُهْم

أَ
ا َر ِ

ّ ُسش �ب ا دن اإِ »َو
۱» �نٍ �ی ُرُم�ب �یْ

صاِمعنَ حنِ
ْ
یال ِ

َوُهَو�ن هتِ �یَ
ْ
ل حِ

ْ
یال ِ

ا�ن وأُ
َّ سش �نَ ُ �ی َوَم�نْ

أَ
ٌم-ا �ی طن

َ
ک

و کهشبیه ]والدت[دخرتی به را آنان  از یکی که[چون صورتی ]در و
اندوه  از  پر ]دلش[ که حالی  در دهند مژده داده  قرار خدا همجنس
دخرتداری اینکه  بر عالوه ]چون میشود! سیاه صورتش است، خشم و
وفرزندخدا بهعنوانهمجنس را اماهمنیدخرت آنننگدارد،  از ندارد رادوست

پرورش وزیور زر دادهاند[کهدر قلمدادمیکند!![آیاکیسرا]رشیکخداقرار

یافتهاستو]هنگام[مجادلهوبحثبیانشروشننیست؟
گفته شده این آیات بیانگر دو نقطه ضعف اسایس در طبیعت 
فعالیت های  برخی  از  مانع  می تواند  ضعف ها  این  که  است  زن 
سیایس شود؛ یکی گرایش به زینت آالت و آرایش و دیگری ضعف 

منطق در مقام جدال و مخامصه.
این دو ویژگی پرده از یک حقیقت در روح و روان زن بر می دارد 
کر هذین النعتنی ألن املرأة  که عبارت است از احسایس بودن: »و إمنا ذ
بالطبع أقوی عاطفة و شفقة و أضعف تعقال بالقیاس إیل الرجل و هو 
ینة  بالعکس و من أوضح مظاهر قوة عواطفها تعلقها الشدید باحللیة و الز
یر احلجة املبین عیل قوة التعقل«۲ ایندوصفتکهبرای و ضعفها یف تقر
زنانآورده،برایایناستکهزنبالطبعدارایعاطفهوشفقتبیشرتی
مرداست،وبهعکسمردبالطبعدارایعواطف وتعقلضعیفتریاز
قوتعاطفهزن روشنترینمظاهر کمرتیوتعقلبیشرتیاست.واز
تقریرحجتودلیل دارد،واز عالقهشدیدیاستکهبهزینتوزیور

کهاساسشقوهعاقلهاستضعیفاست.
بنابراین از آنجا که فعالیت های سیایس نیازمند عقالنیت و 
حسابگری است زن شایستگی مشارکت و سهم گرفنت در امور 

۱ - سورهزخرف، آیات ۱۷ و ۱۸
2 - طباطبایی، محمد حسنی، تفسریالمزیان، ج ۱۸، ص ۹۰  
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سیایس جامعه را ندارد.
این استدالل از چند جهت قابل نقد است:

از  اخص  جهت  دو  از  دلیل  استدالل،  درسیت  فرض  بر 
که  چرا  نیست؛  تطبیق  قابل  زنان  همه  بر  هم  زیرا  مدعاست، 
همه  مورد  در  هم  و  برخوردارند  باالیی  عقالنیت  از  آنان  برخی 
گوناگون  زمینه های  زیرا  نمی کند،  صدق  سیایس  فعالیت های 
مشارکت سیایس همه مثل ریاست جمهوری یا رهربی نیستند.
این استدالل از بنیاد نادرست است؛ زیرا قرآن بینش وتصور 
اعراب جاهلی را نسبت به زن بیان می کند نه طبیعت واقعی وی 
را، از این رو برخی گفته اند که بیان قرآن اقناعی است نه برهانی.۱

یا اگر بیان قرآن ناظر به واقع است، از واقعیت زن در جامعه 
و نظام تربییت عرب حکایت می کند نه از زن به عنوان یک انسان 

فرا تاریخی و جدا از فرهنگ و وضعیت اجتماعی.
و  زن  وجودی  واقعیت  بیان  صدد  در  کریمه  آیه  بنابراین 
ضعف ها و کاسیت های روحی او نیست تا بر اساس آن ناشایستگی 
این  از  کم  دست  یا  بگرییم  نتیجه  سیایس  مشارکت  در  را  زن 
جهت مبهم است؛ یعین نمی توان به صورت قطعی تعینی کرد 
که قرآن نگاه به واقعیت وجودی زن دارد یا به وضعیت خارجی 

او در جامعه و فرهنگ عرب یا به تصور و برداشت عرب از زن.۲

»... َن ِفی ُبُیوِتُکّنَ ْر
َ

یفه: »َو ق آیه رش
خانههای ولی«۳ ودر

أُ
ا
ْ
ال هتِ اِهِل�یَّ حب

ْ
ال َ �ب ّرُ �بَ

�تَ �نَ ْ �ب ّرَ �بَ
َولا�تَ �نَّ

ُ
ک و�تِ �یُ ُ ی�ب ِ

�ن ْر�نَ
»َو�تَ

خودنمایی به نخستنی، جاهلّیت دوران همچون و بمانید، خود
بریوننشوید.

والتنویر، ج2۵، ص۱۸۱ ۱ - ابن عاشور، محمد طاهر، تفسریالتحریر
افقوحی، ص۱۴2 2 - جمعی از نویسندگان، زنوخانوادهدر

۳ - سوره�احزاب، آیه ۳۳.
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مانند  و  بمانند  خانه  در  زنان  که  می دهد  دستور  خداوند 
خداوند  دستور  این  نکنند.  خودنمایی  و  ج  ترب جاهلیت  زمان 
با مدیریت زنان و هم صحبت شدن با مردان نمی سازد، بویژه 

ُپست قضاوت که ناگزیر باید با متخاصم هم کالم شوند؟
پیامرب  زنان  مخصوص  آیه  این  اواًل:  که  گفت  باید  پاسخ  در 
را می رساند. دوم  از این، به روشین این مطلب  آیه پیش  است. 
رواست.  بی گمان  عمومی،  مصالح  در  مردان  با  گفت وگو  اینکه: 
فرماندهی  به  که  جنگ هایی  از  می توان  روشین  به  را  نکته  این 
به وقوع پیوسته دریافت. در جنگ های رسول  رسول خدا؟ص؟، 
خدا؟ص؟ با مرشکان، زنانی نزی حضور داشته و مسؤولیت هایی بر 
از جمله مداوای مجروحان. بی گمان در  بوده است،  عهده شان 
این مسؤولیت، با مردان هم سخن می شده اند. و یا زنانی که برای 
گردآوری و ضبط حدیث، به تالش برخاسته اند، و نام شان در تاریخ 
آمده، جز با هم سخن شدن با مردان، نمی توانسته اند به این امر 
برپدازند. در مجموع، از آیات قرآن دلیل روشین بر این ادعا وجود 

ندارد باید دنبال دیگر ادله رفت و مزیان داللت آنها را ارزیابی کرد.

2- روایات
برای نفی والیت زنان، به روایات بسیاری استناد شده است. 
این روایات، هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل سنت نقل 
گردیده است؛ در این میان برخی از روایات سند معتربی دارند و 

بعیض دیگر چننی نیستند:

ِلَح...«
ْ

ْن ُیف
َ

روایت مشهور »ل
»رستگار  ۱» �ةً

أَ
اْمَرا ْمَرُهُم 

أَ
ا ْ�ا 

َّ
ل َو  ْ�ٌم  �ةَ ِلَح  �فْ ُ �ی �فْ 

َ
»ل اهلل؟ص؟:  رسول  قال 

خودرابهزنبسپارند.« نمیشوندقومیکهوالیتأمر

۱- ابن حنبل، احمدبن محمد، مسندحنبل، ج۵، ص۳۸و۴۳ 
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وزیر،  الوزراء،  رئیُس  سلطان ،  ولّی،  رئیس ،  حاکم ،  که   قومی  
 و أمثال  اینها را زن  قرار بدهد، أصاًل رستگار نخواهد شد. 

ّ
مدیر کل

 رستگار نمی شوند. این  
ً
أبدا أبد می کند؛ یعین   ْن« هم  که  نفی  

َ
»ل

روایت  را بخاری  در دو موضع  از »صحیح« خود )أّول  در کتاب  مغازی  و 
دّوم  در کتاب  فنت ( از عثمان  بن  هیثم ، از عوف ، از حسن ، از أبی  َبکَرة  
  

َّ
ا ِمْن َرُسوِل اهلَلِ َصیل ْعهُتَ َقْد َنَفَعیِنَ اهلَلُ ِبَکِلَمٍة مَسِ

َ
: ل

َ
نقل  کرده  است . َقال

َمِل  َ ْصَحاِب اجلْ
َ
َق ِبأ َ حلْ

َ
ْن أ

َ
ٍل َبْعَد َما ِکْدُت أ اَم مَجَ ّیَ

َ
َم أ

َّ
ْیِه )َو َءاِلِه( َو َسل

َ
اهلَلُ َعل

خدا  رسول   از  که   کلمه ای   یک   می گوید:  »أبی َبکَره   َمَعُهْم.   
َ

َقاِتل
ُ
َفأ

شنیدم ، چنان  از آن  منتفع  و بهره مند شدم  که  موجب  شد در أّیام  
جمل ، هنگامی  که  نزدیک  بود من  هم  به  أصحاب  جمل  ملحق  
شوم ، دست  به  جنگ  نزدم  و علیه  أمریالمؤمننی  جنگ  نکردم .« 
حرکت   برصه   أهل   تمام   با  بودم ،  نشنیده   را  کلمه   این   اگر  إاّل  و 
می کردم  )أبوبکره  أهل  برصه  بود( و در رکاب  عائشه  و مساعدت  وی  
َغ 

َ
َبل ا  َلَّ  :

َ
َقال اینست :  کلمه   آن   أمریالمؤمننی؟ع؟  می جنگیدم .  با 

ْم  ْیِ
َ
ُکوا َعل

َّ
 َفاِرٍس َقْد َمل

َ
ْهل

َ
ّنَ أ

َ
َم، أ

َّ
ْیِه )َوَءاِلِه( َو َسل

َ
  اهلَلُ َعل

َّ
 اهلَل  َصیل

َ
َرُسول

ًة. ۱ »میگوید:چونبه
َ
ْمَرُهُم اْمَرأ

َ
ْوا أ

َّ
ْن ُیْفِلَح َقْوٌم َول

َ
: ل

َ
ِکْسَری ، َقال ِبْنَت 

رسولخداخربرسیدکهأهلفارس)ایران(دخرتکرسیراپادشاهخود
دادهاند،حرضتفرمود:قومیکهوالیتآنهاوحکومتآنهارازن قرار
نمیگردند.«ولذادیدیمکهسلطنتو بدستبگرید،آنقومرستگار

همپاشید. حکومتشانزوداز
این  حدیث ، در جمیع  ُنسخ  »صحیح  بخاری« قدیم  و جدید، 
القاری«  »ُعمدُة  و  الّساری«  »إرشاُد  مثل :  آن ،  رشوح   جمیع   در  و 

موجود است .
نسائی  در »سنن« به  سند دیگر در کتاب  قضاء از أبی  بکره  با 
ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اهلَلِ  ٍء مَسِ : َعَصَمیِنَ اهلَلُ ِبیَشْ

َ
این  عبارت  نقل  می کند: َقال

۱ - بخاری، ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل، صحیحالبخاری، ج۳ - واقدی، محمد 
بن عمر، المغازی، ص6۰ - مروزی، نعیم بن حماد، کتابالفنت، ج۴، ص ۱۵۴ 
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ُفوا؟ 
َ
: َمِن اْسَتْخل

َ
َکْسَری ؛ َقال َک 

َ
ا َهل َم َلَّ

َّ
ْیِه ]َو َءاِلِه[ َو َسل

َ
  اهلَلُ َعل

َّ
َصیل

وا: ِبْنَتُه. پیغمربپرسیدند:حالکهپادشاهایران)کرسی(هالکشده
ُ
َقال

ْن 
َ
: ل

َ
دادهاند؟گفتند:دخرتشرا؛َقال است،چهکیسراخلیفۀاوقرار

ًة. ۱
َ
ْمَرُهُم اْمَرأ

َ
ْوا أ

َّ
ُیْفِلَح َقْوٌم َول

نقل   نسائی   روایت   عنی   به   ِترمِذی   را  روایت   این   همچننی  
می کند، ولیکن  در ذیلش  أبوبکره  می گوید: چون  عائشه  حرکت  کرد 
و قصد آمدن  به  سوی  برصه  را داشت ، من  بخاطر آوردم  قول  رسول  
ِ�«. خداوند به  همان  کلمه ای  که  از پیغمرب  َی الَلُه �جِ َعَ�َم�فِ اهلل  ؟ص؟  را، »�فَ
شنیدم  مرا حفظ  کرد؛ و من  خود را آلوده  به  جنگ  با أمریالمؤمننی  
علیه  الّسالم  نکردم . ترمذی  می گوید: این  حدیث ، حدیث  حسن  و 

 أبوعیَس : َهذا َحدیٌث َحَسٌن َصحیٌح«.۲
َ

صحیحی  است . »قال
این  کالم  حّقی  که  از پیغمرب أکرم  ؟ص؟ روایت  شده  است ، به  
عبارات  مختلف  آمده  است : در تحفالعقول آمده  است : »َو َقْد 
ی  

َ
ل ْمَرُهْم اإ

أَ
ُدوا ا ْس�فَ

أَ
ْ�ٌم ا ِلَح �ةَ �فْ ُ �فْ �ی

َ
ْیِه َو َءاِلِه: ل

َ
  اهلَلُ َعل

َّ
 َصیل

َ
َوَرَد أْیًضا: َو َقال

ْسَدْوا« 
َ
«۳. ولیکن  در بحار از تحفالعقول لفظ  »أْسَنُدوا« را به  »أ �ةٍ

أَ
اْمَرا

«.۴ »هرگز رستگار  �ة
أَ
ی  اْمَرا

َ
ل ْمَرُهْم اإ

أَ
ْسَدْوا ا

أَ
ْ�ٌم ا ِلَح �ةَ �فْ ُ �فْ �ی

َ
آورده  است : »ل

در  أثری  ابن   سرپدند.«  زن   به   را  خود  مور 
ُ
ا که   قومی   نمی گردند 

«۵ حاج  ماّلأحمد  �ةٌ
أَ
ُمُهُم اْمَرا ِ

�یّ
ْ�ٌم �ةَ َح �ةَ

َ
ل �فْ

أَ
نهایه در ماّدۀ َقَیَ گوید: »َما ا

«.۶ شیخ   �ةٌ
أَ
ُهُم اْمَرا �ةْ

َّ
ْ�ٌم َول ُح �ةَ

َ
ْ�ل َ ��ی

َ
نراقی  با این عبارت  آورده  است : »ل

۱ - نسائی، ابوعبدالرحمن احمدبن علی شعیب، سنننسآئی، ج۸، کتاب  آداب  
القضاة ، ص22۷

2 - ترمذی، ابوعییس محمدبن عییس، سننترمذی، ج۴، باب  ۷۵ از کتاب  فنت ، 
ص۵2۷ و ۵2۸

۳ - ابومحمد الحسن الحرانی، تحفالعقول، ص۳۵
ترجمهموسویهمدانی، االنوار  بحار تقی،  محمد  بن  باقر  محمد  مجلیس،   -  ۴

ج۷۷، ص۱۳۸
۵ - ابن اثری، مبارک بن محمد، النهایةفیغریبالحدیثواألثر، ج۴، ص۱۳۵

6 - نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستندالشیعهفیاحکامالرشیعه، ج2، کتاب  
القضآء، ص۵۱۹
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محّمد حسن  صاحب  جواهر، در جواهر به  این  عبارت  آورده  است : 
از هروی  و  تعلیقۀنهایه  در  أثری  ابن    .۱» �ةٌ

أَ
اْمَرا ُهُم  �ةْ َوِل�یَ ْ�ٌم  �ةَ ِلُح  �فْ ُ �ی  �

َ
»ل

۲» �ةٌ
أَ
ُهُم اْمَرا َم�ةُ ِ

�یّ
ْ�ٌم �ةَ َح �ةَ

َ
ل �فْ

أَ
لسانالعرب به  این  عبارت  آورده  است : »َما ا

به هر حال، این  حدیث ، هم  مشـهور اسـت  و هم  مسـتفیض ، 
کـه  علمـاء، چـه  شـیعه  و چـه  سـیّن ، در کتـب  خـود )از تفسـری و تاریـخ  و 
سـریه ( ایـن  عبـارت  را از پیغمـرب نقـل  کرده انـد؛ و بـزرگان  از فقهـاء 
بـدان   مواضـع   از  بسـیاری   در  و  آورده انـد؛  خـود  فقهّیـۀ  کتـب   در 
استشـهاد می کننـد. و در هرجـا بحـث  از ریاسـت  و والیـت  بـه  میـان  
می آیـد، ایـن  روایـت ، أّولـنی  روایـیت  اسـت  کـه  بـه  چشـم  می خـورد و 
بـه  ایـن  روایـت  همـه  استشـهاد می کننـد که : زن  نمی توانـد زمامدار 
أمـری  نسـبت  بـه  جماعـیت  بشـود، بدلیـل  اینکـه  پیغمـرب؟ص؟ چننی  
بـه  حـّد  بالـغ  اسـت   کـه   ـق  

َ
ُمحّق بنابرایـن ، شـهرت  عظیـم   فرمـود. 

إجمـاع ، إیجـاب  می کنـد کـه  ایـن  روایـت  را جـزو روایـات  مقبولـه  قـرار 
بدهیـم  و طبـق  آن  عمـل  کنیـم .

برخی استدالل کرده اند به اینکه: حدیث، حکومت مستقل 
در  ایران  شاهنشاهی  حکومت  مانند  می شود،  شامل  را  زنان 
با  این  و  می گرفت  تصمیم  تنهایی  به  شاه  که  پیامرب؟ص؟  زمان 
که دارای سه قوه مستقل بوده و شورایی  امروزی  حکومتهای 
تصمیم می گریند متفاوت بوده است.۳ در جایی دیگر آمده است: 
»اگر در رسزمنی فارس کارها بر اساس شورا انجام می شد و رئیس 
حکومت زنی بود که امور نظامی را در اختیار فرماندهان توانمند 
 پیامرب به 

ً
می گذاشت و آنها امور مربوطه را انجام می دادند حتما

گونه ای دیگر اوضاع جاری را توصیف می کرد و...«۴
در پاسخ باید گفت که خصوصیت زمان یا مکان صدورحدیث 

الکالم، کتاب  القضآء، ص2 ۱ - صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر
2 - ابن اثری، مبارک بن محمد، النهایةفیغریبالحدیثواألثر، ج۴، ص۱۳۵

۳ - شمس الدین، محمد مهدی، أهلیةالمراهلتولیالسلطه، ص۸۴
۴ - غزالی، شیخ محمد، السنهالنبویهبنیاهلالفقهواهلالحدیث؛ ص۴۹
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سبب از بنی رفنت عمومیت حکم در آن روایات نمی شود؛ بلکه 
�« ثبوت و دوام همیشگی این 

أ
�م ول�ا امرهم امرا لح �ة �ف عبارت »ل�ف �ی

حکم را می رساند؛ چون از یک سو نکره در سیاق نفی مفید عموم 
داللت  بودن  همیشگی  برای  »لن«  واژه  دیگر  سوی  از  و  است 
مناقشه  و  است  روشن  احادیث  بودن  عام  رو  این  از  می کند. 
در داللت روایات بر حرمت بی جاست. بنابراین می توان به این 
روایات برای اثبات حرمت والیت زنان و بطالن آن استدالل کرد. 
امرهم  »ول�ا  عبارت  مفهوم  بلکه  روایات  این  از  متیقن  قدر  ولی 
عام  والیت  همان   »�

أ
امرا م  »ملک�ة و   »�

أ
امرا امرهم  »ملک�ا  و   »�

أ
امرا

از والیت عام و  است. اما نفی والیت های فرعی منشعب شده 
همچننی قضاوت از این روایات فهمیده نمی شود.

شماری نزی گفته اند معنای عدم فالح، منافاتی با جواز رشعی آن 
«۱ به تعبری روشن تر، در بسیاری  �ارف ا�فی ال�ج �ف لح ل� �ی �ف لا �ی ر �ج �ی ع�ج ندارد: »و ال�ة
ع  از موارد حکومت زنان همراه با عدم رستگاری است، اما خالف رش
را نمی رساند. در  آنان  نیست و ممنوعیت حکم وضعی و ترصف 

مواردی ممکن است رستگاری را در پی داشته باشد.
برخی منتقدان نزی گفته اند: سند آن مرسله است، چون در 
منابع شیعه نیامده و نقل متفاوت آن دلیل دیگری بر ضعف آن 
است.۲ ادعای این که شهرت، ضعف سند آن را جربان می کند، 
درست نیست؛ زیرا گفته اند: شهرت عملی باعث جربان ضعف 
سند می شود، اما ممکن است در این مورد، کسانی که مخالف 
والیت زنان بوده اند به آیات قرآن استناد کرده باشند و دلیل آنان 
آن در  از  که نقل های متفاوتی  این  بر  افزون  روایت نباشد.  این 
ْ�ٌم  ِلُح �ةَ �فْ ُ دست داریم؛ در َمَثل در نقلی از احمد آمده است: »ل��ی

۱ - موسوی خوانساری، احمد، جامعالمدارکفیرشحمخترصالنافع، ج6، ص۷
2 - شمس الدین، محمد مهدی، أهلیةالمراهلتولیالسلطه، ص۸۱
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«۱ و مشابه آن در منابع شیعه، بدون سند،۲  �ةٍ
أَ
ی اْمَرا

َ
ل ْمَرُهْم اإِ

أَ
ُدْوا ا ْس�فَ

أَ
ا

از ابوبکره آمده است.

روایات اختصاص قضاوت به مردان
روایاتی هستند که قضاوت را مختص مردان می دانند مانند: 
معتربه ی ابی خدیجه سالم بن مکرم جّمال. وی از امام صادق؟ع؟ 
 الی اهل 

ً
ا ع�ف کم �ج ع�ف �اکم �ج اکم ا�ف �ی روایت می کند که فرمود: »ا�ی

عل��  ا�ج ا �ف ا�ف ا�ی �ف  م�ف �ة
ً
ا �أ �ی علم سش کم �ی ل م�ف روا الی ر�ج �ف �ر و ولک�ف ا�ف ال�ج

۳.»� حاکم�ا ال�ی �ة  �ف
ً
ا �ی اصف � �ة عل�ة د �ج ا�فی �ة کم �ف �ف �ی �ج

کیفیت استدالل به این دسته از روایات آن است که دستور 
رجوع به قضات، به طور مطلق صادر نشده است، بلکه مقید به 
قضات مرد شده است، در حالی که امام؟ع؟ به راحیت می توانست 
وا من  از کلمه رجل استفاده نکند و به جای آن، مثاًل بفرماید: »انظر
 من قضایانا...« تا با اطالق خودش، هم مردان 

ً
کان منکم یعلم شیئا

را شامل شود و هم زنان را.
سند  پذیرش  ضمن  استدالل،  این  بر  اشکال  در  اشکال:
روایت، گفته شده است: سند این روایت، صحیح است ولی هیچ 
کم« بر ممنوعیت قضاوت  ل م�ف »ر�ج از روایت جز عبارت  بخیش 
برای زن داللت ندارد. این واژه در لغت عرب از باب تغلیب به طور 
کم«  ل م�ف یکسان بر زن و مرد اطالق می شود. بنابراین، عبارت »ر�ج
در این روایت به معنای »ا��کم« )یکی از شما( است. این مسئله 
مربوط به لغت است و هرگز از آن، ممنوعیت قضاوت برای زنان 

از دیدگاه فقهی استفاده نمی شود.۴

۱ - احمد بن حنبل بن هالل بن اسد شیبانی، مسنداحمد، ج۷، ص۳26، ح 2۰۴۹۹
2 - ابومحمد الحسن الحرانی، تحفالعقول، ص۳۵ و مجلیس، محمد باقر بن 

االنوار، ج۷۴، ص۱۳۸ محمد تقی، بحار
۳ - ابن بابویه، محمد بن علی، منالیحرضهالفقیه، ج۳، ص2؛ کلیین، محمد بن 

یعقوب، اصولکافی، ج۷، ص۴۱2
۴ - آصفی، محمد مهدی، االجتهادوالتقلیدوسلطاتالفقیهوصالحیاته،ص۷۹
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است،  آمده  اشکال  بیان  در  که  طور  همان  برریس:  و نقد
کلمه رجل گاهی از باب تغلیب در معنای اعم از زن و مرد به کار 
می رود، ولی نکته اینجاست که تغلیب، َمجاز است و َمجاز فقط 
با وجود دلیل )قرینه( پذیرفته می شود. در موضوع مورد بحث، نه 
تنها قرینه ای برای این تجّوز )مجازگویی( وجود ندارد، بلکه قرائین 

برخالف آن موجود است؛ مانند:
۱. تناسب قضاوت با روحیه مردان و عدم تناسب آن با روحیه زنان؛

2. عدم تصدی منصب قضا توسط زنان، در طول تاریخ اسالم 
)حیت زنانی که در مقام رفیع علمی و عدالت و تقوای آنان شکی وجود نداشت، 

همچون حرضت زهرا و حرضت زینب ؟اهس؟(؛
۳. وجود روایات متعددی )ولو اینکه برخی از آنها سند قوی ندارند(، 
عدم  یا  و  زنان  توسط  منصب  این  تصدی  جواز  عدم  بر  مبین 

صالحیت آنان برای این کار.
با وجود چننی قرائین هیچگاه نمی توان احتمال تغلیب در 
روایات مورد استناد را پذیرفت، بلکه باالتر از این باید گفت: در 
واقع، این قرائن باعث شکل گریی جّو ترشیعی خایص می شود که 
حیت اگر رواییت با الفاظ مطلق در مورد قایض یا حاکم صادر شده 
باشد )همچون تعبری »من کان منکم« در مقبوله عمر بن حنظله(، انرصاف 
به مردان پیدا می کند، تا چه رسد به اینکه در روایت لفظ »رجل« 
آمده باشد که معنای حقیقی آن اختصاص به مردان دارد و شامل 

زن نمی شود، مگر با وجود دلیل.

روایات ممنوعیت اطاعت از زنان
روایاتی که اطاعت کردن از زنان را نهی می کند، مانند حدییث 
از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است که آن  که عبداهلل بن سنان 
همران  از  مردی  فرمود:  معصومش  پدران  از  نقل  به  حرضت 
خود به نزد امریالمومننی؟ع؟ شکایت کرد. پس علی؟ع؟ به ایراد 
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ع�ا  ��ی اس ل��ة ر ال�ف خطابه ای پرداخت و در ضمن آن فرمود: »معاسش
ساء علی �ال...«؛۱ ای مردم! در هیچ حال زنان را اطاعت نکنید... ال�ف
و  پریوی  اکرم؟ص؟  پیامرب  که  است  آمده  دیگری  روایت  در 
دام�«.۲  � �ف

أ
»طاع� المرا اطاعت از زن را باعث پشیمانی دانستند: 

سند این روایات معترب است و داللت آنها هم واضح و روشن 
است؛ زیرا نکره »حاِل« در سیاق نهی »ال تطیعوا«، از الفاظ عموم 

است و مدلول آن، عدم جواز اطاعت از زنان در هر حالی است.
اشکالاول: در اشکال بر استدالل به حدیث اول )از دو حدیث 
پیش گفته(، باید گفت این روایت با این فراگریی و گسرتدگی )از هیچ 
زنی در هیچ امری فرمان نربید...(، زمینه اجرا ندارد؛ زیرا اگر این معنا را 
بپذیریم، زنان باید از بسیاری امور اداری، اجتماعی و خانوادگی باز 
داشته شوند که پایبندی به آن دشوار خواهد بود و هیچ فقیهی 
چننی فتوایی نداده است... منع کلی بودن، حدیث را از عموم به 

اجمال سوق می دهد.
نقدوبرریس: این بیان که »اگر این معنا را بپذیریم، زنان باید از 
بسیاری امور اداری، اجتماعی و خانوادگی بازداشته شوند« صحیح 
از مداخله زنان در امور مختلف  زیرا، روایت ناظر به نهی  نیست؛ 
نیست تا چنان الزمه فاسدی به دنبال داشته باشد، بلکه ناظر به 
نهی از اطاعت از زنان است. بنابراین، معنای روایت آن است که 
زنان نباید امر و نهی در امور مختلف را بر عهده داشته باشند و امر و 
نهی یعین ِاعمال والیت. پس مطابق روایت، زنان در هیچ امری نباید 
عهده دار ِاعمال والیت باشند و این هم چزیی نیست که مخالف 
فتوای فقها باشد، ولی اصل مشارکت زنان در امور مختلف اداری، 
اجتماعی، خانوادگی و... با رعایت موازین اسالمی، بدون آنکه ِاعمال 

والیت در آن امور را بر عهده داشته باشند، هیچگونه منعی ندارد.

۱ - مجلیس، محمدباقر بن محمدتقی، بحاراالنوار، ج۱۰۳، ص2۵۴، ب۵، ح۱
2 - نوری، حسنی بن محمد تقی، مستدرکالوسایلومستنبطالمسایل،ج۱۴، ص262
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اول  حدیث  به  استدالل  بر  که  دیگری  اشکال  اشکالدوم: 
ح شده است، ادعای انرصاف این حدیث از مواردی است که  مطر
یک زن در مقام قضاوت یا حکومت، مردم را به اجرای فرمان های 
الهی دعوت کند. به این بیان که جمله ی »ال تطیعوا النساء علی 
حال«، به اموری انرصاف دارد که زنان بر اساس فکر و رأی خود و با 

انگزیه های نفسانی، مردان را به فرمانربداری فرا خوانند.۱
نقدوبرریس: اواًل. اگر بیان پیش گفته در تفسری روایت پذیرفته 
شود، آنگاه اختصاص روایت به زنان، لغو بلکه ناصواب خواهد 
بود؛ زیرا اگر یک مرد نزی بر اساس فکر و رأی خود بدون آنکه بیان 
کننده احکام الهی باشد و فقط بر پایه انگزیه های نفسانی، زنان 
و یا مردان دیگر را به فرمانربداری فراخواند، اطاعتش بدون شک 
جایز نیست، در حالی که روایت، نهی از اطاعت را فقط درباره زنان 
ساء علی �ال«. آیا از یک  ع�ا ال�ف ��ی بیان کرده و فرموده است: »ل� �ة
فرد معمولی نزی می توان انتظار داشت که چننی منظور عامی را با 
چننی عبارت خایص بیان کند، تا چه رسد به امریالمؤمننی؟ع؟ که 
امری کالم است و سلطان فصاحت و بالغت؟! دوم اینکه در جایی 
که یک شخص به عنوان قایض یا حاکم، حکمی صادر می کند، از 
از تشخیص موضوع صورت می گرید،  که صدور حکم پس  آنجا 
اطاعت از این حکم در واقع فقط اطاعت از دستور الهی نیست، 
بلکه اطاعت از دستور کلی الهی پس از تطبیق آن بر یک موضوع 
مشخص است که توسط قایض صورت گرفته است و از آنجا که 
قایض درباره تشخیص موضوع والیت دارد، هیچ یک از اصحاب 
موضوعی  تشخیص  نمی توانند  ثالث  اشخاص  حیت  و  دعوی 
و اصواًل  کنند  را قبول  کلی رشعی  و فقط حکم  نپذیرند  را  قایض 
نیست،  اثر  منشأ  موارد،  گونه  این  در  کلی  حکم  پذیرش  رِصف 
بلکه تمام اثر نایش از مرتتب دانسنت حکم بر یک موضوع خاص 

۱ - واثقی راد، محمدحسنی، سریهمعصومنی؟مهع؟، ص۱۹2
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از  حاکم،  یا  قایض  توسط  که  است  کاری  همان  نزی  این  و  است 
طریق تشخیص حکم کلی رشعی و سپس موضوع معنّی خارجی 
و آنگاه دستور به اجرای حکم مزبور در خصوص موضوع مورد 

نظر انجام می شود.۱

روایات نقصان عقل زنان
روایاتی که بیان گر ناتمامی عقل زنان هستند، بسیارند. اما دو 
ح است، یکی در منابع شیعی و دیگری  نقل از همه بیش تر مطر
در منابع اهل سنت که به گونه ای همانندند و از کمبود عقل و 

ایمان زنان سخن می گویند.
اهل  منابع  در  که  است  شده  نقل  رواییت  خدا  رسول  از   -۱
سنت، از جمله صحیح بخاری آمده است. بخاری این حدیث را در 
سه مورد و در سه باب نقل کرده است: در کتاب حیض۲ و کتاب 
زکات به طور کامل۳ و در کتاب شهادت۴ این نقل ها یک روایت 
است که سه تن از صحابه، با تفاوت هایی اندک نقل کرده اند. در 
منابع معترب دیگر اهل سنت به نقل از افراد دیگر نزی ذکر شده 
کرده است. مسلم  ابو سعید خدری نقل  از  را  است. بخاری آن 
از  با دو سند  االیمان  نزی در شعب  بیهقی  از عبد اهلل بن عمر۵ 
عبد اهلل بن عمر۶. حاکم از عبد اهلل بن مسعود که زنش در این 
واقعه نقیش داشته است و ذهیب نقل وی را به رشط نقل بخاری 
از نظر سند  و مسلم صحیح دانسته است.۷ در این روایت که 

۱ - ارسطا، محمد جواد، والیت زن، فصلنامهفقهوحقوق، شمار ۱۸، ص۱2۳
2 - بخاری، ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل، صحیحالبخاری، کتاب الحائض باب 

ترک الحائض الصوم، ج۱، ص۹۰، ح ۳۰۴ 
۳ - همان، باب الزکات علی االقارب، ج۱، ص۱۵۴، ح ۱۴62

۴ - همان، باب شهادة النساء، ج۳، ص2۰6، ح26۵۸
۵ - نیشابوری، ابوالحسن مسلم بن حجاج، صحیحمسلم،ج۱ ص6۱، ح 2۵۰

6 - بیهقی، احمد بن حسنی، شعباإلیمان، ج۱ ص6۱؛و ج۴، ص2۹۷
۷ - حاکم نیشابوری، المستدرکعلیالصحیحنیللحاکم، با تلخیص ذهیب، ج۴، ص6۴۵
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نزد عامه صحیح است، پیامرب بعد از نماز عید، به جمعی از زنان 
اهل  بیش تر  زیرا  بدهند؛  صدقه  کرد:  توصیه  آنان  به  برخورد، 

جهنم را زنان تشکیل می دهند!
آنان پرسیدند: به چه علت؟ حرضت این گونه به آنان پاسخ 
�فٍ  ٍل َو ِد�ی َ�ا�ةِ َع�ةْ ا�ةِ َ ْ�ةُ ِم�فْ �ف �ی

أَ
َر، َما َرا �ی َعسشِ

ْ
ْر�فَ ال �فُ

ْ
ک ، َو �ةَ ْع�فَ

َّ
ْر�فَ الل �شِ

ْ
ک داد: »�ةُ

ا  َ ِل�ف ا َو َع�ةْ َ �ف �فِ َ�ا�فُ ِد�ی �ةْ : َو َما �فُ �فَ
ْ
ل . �ةُ �فَّ

ُ
ْ�َ�اک ِم ِم�فْ اإِ ِ َ�ارف

ْ
ِل ال �جُ ِ الّرَ

�جّ
ُ
َه�جَ ِلل دفْ

أَ
ا

 : �فَ
ْ
ل ِل. �ةُ �جُ َهاَد�ةِ الّرَ َ ِ سش ْ��ف َل �فِ

ْ �ةِ ِم�ش
أَ
َمْرا

ْ
َهاَد�ةُ ال َ َس سش �یْ

َ
ل
أَ
اَل: ا َ ِه. �ة

َ
ا َرُس�َل الّل َ �ی

ْم 
َ
َ�ّلِ َو ل ْم �ةُ

َ
�ةْ ل ا َ�اصفَ دفَ َس اإِ

�یْ
َ
ل
أَ
ِلَها. ا َ�ا�فِ َع�ةْ �ةْ ِلَک ِم�فْ �فُ

دفَ اَل: �فَ َ ی. �ة
َ
ل َ �ج

َها«۱ ِ �ف َ�ا�فِ ِد�ی �ةْ ِلَک ِم�فْ �فُ
دفَ اَل: �فَ َ ی. �ة

َ
ل َ : �ج �فَ

ْ
ل ُ�ْم. �ةُ �ةَ

زناندیگرانرازیادلعنمیکنندونسبتبههمرسوتالشهای
میورزند.منندیدمناقصعقالنوناقصدینانیکهبربایند ویکفر
عقلمردانهوشمندوقاطعراجزشمازنان.زنانگفتند:ایرسول
مانند زن  گواهیهر آیا ودینماچیست؟فرمود: خدانقصانعقل

نصفگواهیمردنیست؟گفتند:آری.
که  زمانی  آیا  آنان است. فرمود:  از نقصان عقل  این  فرمود: 
زنان دچار عادت ماهیانه )حیض( شوند ترک نماز و روزه نمی کنند؟ 

گفتند: چرا؟ فرمود: این از کاسیت دین آنان است.
بــه ایــن روایــت اســتدالل کرده انــد: چــون بنابــر فرمــوده رســول 
خــدا، زنــان از نظــر عقلــی و دیــین کمبــود دارنــد، پــس نمی تواننــد 
مقــام والیــت را دارا باشــند، مقامــی کــه نیــاز بــه هــوش و ذکاوِت 

بســیار بــاال دارد.
ِهُدوا

ْ سش این حدیث، اشاره به آیه قرآن دارد که می فرماید: »اْس�تَ
 ْو�نَ

ْر�نَ
�تَ �نْ ِمّمَ ا�نِ �ت

أَ
ٌلَواْمَرا َر�بُ

�نَ �نِ
ْ �ی
َ
ل اَر�بُ و�ن

ُ
ک ْم�یَ

َ
ل �نْ اإِ

َ ْم�ن
ُ
�ِلک ِر�ب ِم�نْ �نِ

ْ َد�ی ه�ی
َ سش

ری«.۲ برایگواهی، �نْ
أُ
ا
ْ
ْ�داُهَماال َراإِ ّکِ

دنَ �تُ
ْ�داُهما�نَ اإِ

ّلَ صنِ
�تَ �نْ

أَ
َهداِءا

ُّ السش ِم�نَ

۱ - بخاری، ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل، صحیحالبخاری، کتاب الحائض باب 
ترک الحائض الصوم، ج۱ ص۹۰، ح ۳۰۴

2 - سوره�بقره، آیه 2۸2.
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یکیفراموشکرد،دیگریبهیاد بهجاییکمرد،دوزنباشدکهاگر
اوبیاورد.بهاینآیهرشیفهوروایتیادشده،فقها،براینفیوالیتو

کتابهایفقهیخوداستنادکردهاند. قضاوتزناندر
2- در نهج البالغه، دو فراز از سخنان امریالمؤمننی علی؟ع؟ 

نقل شده که حرضت، زنان را کم خرد خوانده است.
َساَء  ِ

ال�فّ �فَّ  اإِ اِس 
َ ال�فّ َر  »َمَعاسشِ می فرماید:  هشتاد  خطبه  در  الف. 

ِه�فَّ  َما�فِ �ی  اإِ
َ�ا�فُ �ةْ ا �فُ ّمَ

أَ
ا َ �ِل، �ف ُع�ةُ

ْ
ُ� ال َ�ا�ةِ ، �فَ ِ ��ف ُ��فُ

ْ
ُ� ال َ�ا�ةِ ، �فَ َما�فِ �ی ُ� ال�إِ َ�ا�ةِ �فَ

�ِلِه�فَّ  َ�ا�فُ ُع�ةُ �ةْ ا �فُ ّمَ
أَ
، َو ا ِه�فَّ �فِ اِم َ��یْ َ �یّ

أَ
ِی ا

اِم �ف َ �ی ا�ةِ َو الّ�ِ
َ
ل ُع�ُدُه�فَّ َع�فِ الّ�َ �ةُ �فَ

ِه�فَّ  ِ �طف ُ��فُ َ�ا�فُ  �ةْ �فُ ا  ّمَ
أَ
َوا َ�اِ�ِ�، 

ْ
ال ِل  �جُ الّرَ َهاَد�ةِ  َ َکسش �فِ  ْ �ی

�ةَ
أَ
اْمَرا َهاَد�ةُ  َ سش �فَ

�ا  ��فُ
ُ
َساء َوک ِ

َراَر ال�فّ �ا سشِ �ةُ
ا�ةَّ َ اِل. �ف َ �ج ِ الّرِ ِ ِم�فْ َمَ�اِر�ی�ش َ�ا�ف �فْ

�أَ
ْ
ی ال

َ
ُه�فَّ َعل ُ �ش َمَ�اِر�ی �فَ

ِی 
ْ�َمْع�فَ �ف َ ِ َ��ةَّی ل� �ی َمْعُرو�ف

ْ
ِی ال

ُع�ُه�فَّ �ف ِ��ی � �ةُ
َ
ٍر َو ل

ی َ��فَ
َ
اِرِه�فَّ َعل َ �ی ِم�فْ �فِ

ِر«۱ مردم!ایمانزنانناتماماست،بهرهآنانناتمام،خردایشان
َ
ک ُم�فْ

ْ
ال

وروزهاست- نماز بودنشاناز ناتمام.نشانهناتمامیایمان،معذور
بههنگامعادتشان-ونقصانبهرهایشان،نصفبودنسهمآنان
مریاثاست،نسبتبهسهممردانونشانهناتمامیخردآناناین از
زنانبد ُبَودکهگواهیدوزنچونگواهییکمردبهحسابرود.پساز
زشتطمعنکنند، کار نیکانشانواپاییدوتادر برپهزییدوخودرااز

آناناطاعتننمایید. نیکاز کار در
با  ب: سفارش حرضت، به سپاهیان خود در چگونگی رفتار 
�ف  �ج کم و س�ج عراصف

أَ
ْم�فَ ا �ةَ َ �فْ سش ی و اإ دفً

أ
ا ساء �ج �ا ال�فّ حج ه�ی زنان نازساگو: »ول� �ة

�ل«.۲ زنانرابازدنبر س و الع�ة �ف �ی و ال��ف ا�ة ال�ة �ف ع�ی ه�فّ صف ا�فّ کم، �ف
أَ
مرا

أُ
ا

مینگزیانید،هرچندآبرویشمارابریزند،یاامریانتانرادشنامگویند،که
توانزناناندکاستوجانشانناتوانوِخردشاندستخوشنقصان.

پاسخ این روایت را بسیاری نقل و فقها در کتابهای فقهی خود 
ح کرده اند، و فقیهان این روایات را غری قابل انکار دانسته  مطر

۱ - نهج�البالغه، خطبه هشتاد، ترجمه دکرت سید جعفر شهیدی
ُعُقوِل«

ْ
ْنُفِس َو ال

َ
أ

ْ
ُقَوی َو ال

ْ
ُهّنَ َضِعیَفاُت ال

َ
2 - همان، نامه۱۴. »َفِإّن
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رسول  سخنان  به  توجه  با  گفته اند:  زنان  والیت  مخالفان  و 
پست های  در  را  آنان  نمی توان  زنان  درباره  علی؟ع؟  خدا؟ص؟و 

مدیرییت و والیی جامعه برگمارد.
از این استناد و برداشت، پاسخ هایی داده شده که یادآور می شویم.

۱. دو روایِت حرضت علی؟ع؟ با نقل های مختلفی ارائه شده 
است. نقل نهج البالغه مرسل است و منابع دیگر آن سند ندارند. 

نقل اهل سنت نزی برای شیعه در حد سند صحیح اعتبار ندارد.
2. سخن پیامرب؟ص؟ درباره زنان بیان گر ناتوانی آنان نیست. 
حرضت با این که زنان را در عقل ناتمام دانسته، اّما خطاب به زنان 
ّب( غالب می شوید. 

ُ
می فرماید شما بر مردان دارای عقل خالص )ل

یعین حرضت به توانایی هایی نظر دارد که در زنان وجود دارند و 
این توانایی ها خردمندترین مردان را تحت سلطه قرار می دهند.

۳. جنبه احسایس و عاطفی زنان، بسیار باالست و چه بسا در 
مواردی، این جنبه بر جنبه و جهت خردورزی آنان غلبه کند. به 
همنی جهت حرضت علی؟ع؟ به نریوهای نظامی خود سفارش 
نشان  بازتاب  زنان،  انگزی  بر  تأثر  احساسات  برابر  در  می کند 
ندهند. زنان مانند هر کس دیگر می دانند هر کس به جنگ برود، 
می کشد یا کشته می شود و باید پاسخ گوی عمل خود باشد. اما 
وقیت که با کشته خود روبه رو می شوند، سخنانی بر زبان می آورند 
که نادرست و غری مناسب است. امام علی ؟ع؟ بیان می کند این 
غلبه احساسات زنان باعث نشود که نریوهای نظامی نسبت به 
سخنان زنان بازتاب نشان دهند، زیرا آنان در چننی مواردی، به 
بر  و احساساتشان  ندارند  کاری  کشته شدگان در جنگ  نقش 

ِخردشان غلبه می کند.
صحنه ای  چننی  شاهد  جمل  جنگ  پایان  در  خود  علی؟ع؟ 
علی  به  خزاعی  خلف  بن  اهلل  عبد  زن  حارث،  دخرت  صفیه،  بود. 
علی؟ع؟  جماعتها«.  کننده  متفرق  و  دوستان  قاتل  »ای  گفت: 
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د  �ة و   � �ی ص�ف ا  �ی �فی  �ی �ف عف �ج �ة ا�ف  ال�مک  ل�  »ا�فی  فرمود:  وی  پاسخ  در 
�ة  ل� ک�ف و  ال�آ�ف  ک  و�ج رف و  �م ا��  �ی و عّمک  در  �ج �م  �ی ّ�ک  ل�ة �ج �ة �ة
ها مروا�ف و  �ی کا�ف �ف سش �ف �ةّ �ف �ة ��ة �ف �ی � ال�ج ل�ة م�ف �فی هدف �ة �ة ل�ة ل ال���ج ا�ة �ة
بدر روز منتورارسزنشنمیکنم؛زیراجدترادر ر«۱  �ی �ج رف �ف  �ج داهلل  ع�ج
کشنده احدوهمرسترااکنونکشتهام.مناگر روز وعمویترادر
دوستانبودم،تمامکسانیراکهبهاینخانههاپناهبردهاندمیکشتم.
آنخانههاهستند. تفتیشکردنددیدندعبداهللبنزبریومرواندر

می توان  نهج البالغه  در  علی؟ع؟  امام  سخن  به  راجع   .۴
نخواستند  حرضت  شده  ایراد  جمل  جنگ  از  پس  چون  گفت 
ذکر  که  گونه  همان  و  کنند  یاد  بدی  به  عایشه  ام المؤمننی  از 
مدینه  به  زن  چهل  همراه  کامل  احرتام  با  را  وی  حرضت  شد، 
زنان،  دیگر  مانند  او  می گوید:  وی  از  انتقاد  در  جا  این  فرستاد. 
با خلیفه و  دارای کاسیت هایی است که تصمیم وی برای جنگ 
در  که  کاسیت هاست  این  از  برخاسته  پیامرب،  جانشنی  با  جنگ 
ع  رسشت تمام زنان وجود دارد. و این خود، احکام خایص را در رش
آنان واجب  بر  برداشته است: جهاد  آنان  از  را  تکالیف مهمی  و 
نیست، در ایام خاص، نماز و روزه از آنان برداشته شده است و... 
بنابراین، باید از پریوی نیکان آنان در کار نیک هم پرهزی کرد تا 

انسان گرفتار غفلت نشود.
پریوی مردم از عایشه برخاسته از بی بصریتی بود و بی توجهی 
درباره  اسالم  گرامی  رسول  سفارش های  و  دین  احکام  به  آنان 
مورد  در  حرضت  علت  همنی  به  آنان.  ظرفیت  و  زنان  جایگاه 
لا �فی صدرها  �ف عف عف ساء وصفِ ی ال�ف

أ
درکها را

أ
ا �ة �ف لا�ف دیگر فرمود: »و اّما �ف

اودستیافتودر «۲ اّماآنزن]عایشه[اندیشهزنانهبر �ف �ی ِل ال�ة ِمر�جَ
َ
ک

سینهاشکینه،چونکورهآهنگریبتافت.

۱ - ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقبآلابیطالب، ج2، ص262 
2 - نهجالبالغه، خطبه ۱۵6
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چنـنی  گرفتـار  مردمـان  دوبـاره  کـه  بـود  ایـن  حـرضت  هـدف 
مشـکلی نشـوند. بدیهـی اسـت وقـیت می فرمایـد: از نیـکان آنـان 
در معـروف پـریوی نکنیـد، یعـین از زنانـی کـه اندیشـه زنانـه بـر آنـان 
بـر اسـاس خـرد،  کـه  آنـان  نظـر  امـا  گشـته؛  یافتـه و چـریه  دسـت 
دیـن و مذهـب می اندیشـند و اندیشـه و رأی شـان زنانـه نیسـت 
بی گمـان محـرتم اسـت.۱ زنـان برابـر آموزه هـای َوحیانـی و قرآنی حق 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر دارنـد. و اگـر سـخن حـرضت را حمـل 
بـر ایـن بکنیـم کـه امـر آنـان را در معـروف نبایـد پـریوی کنیـم و نهـی 
آنـان را از منکـر نبایـد بـه کار بندیـم، سـخن حـرضت را در برابـر قـرآن 

و آموزه هـای َوحیانـی قـرار داده ایـم.
۵. حرضت در این جا نمی خواهد بگوید: در آفرینش عقل زنان 
کم تر از عقل مردان است. یعین ساختار وجودی آنان به گونه ای 
عقل  حرضت  منظور  بلکه  است،  ناتمام  عقل شان  که  است 
اکتسابی و تجربی است که در اکرث زنان کم تر است. در آیه قرآن، 
اگر یکی  بیان شده  بلکه  به نقص عقل زن نشده است،  تعبری 
فراموش کرد دیگری به یادش بیاورد؛ چون زنان به کار داد و ستد 
و قرض و امثال آن نمی پرداختند، در منت جامعه حضور نداشتند 
و به خاطر نداشنت حرش و نرش گسرتده و آشنا نبودن با شگردها 
و... در چننی مواردی ممکن بود جزئیات تأثری گذار را از یاد بربند، 
و یا فریب بخورند؛ لذا گواهی دیگری ضمیمه می شود و این ربطی 

به بی عقلی و ناتوانی ذاتی و هوش زنان ندارد.
است،  مربوط  آنان  به  و  دارند  تخصص  که  مواردی  در  زنان 
حیت،  زن  یک  گواهی  مواردی  چننی  در  بدهند.  گواهی  می توانند 
قابل پذیرش است.۲ این نکته نشان می دهد سطح آگاهی و توان 

۱ - شمس الدین، محمد مهدی، أهلیةالمراهلتولیالسلطه،ص۱۰2
2 - نوری، حسنی بن محمد تقی، مستدرکالوسایلومستنبطالمسایل،ج۱۷، 

صص ۴2۵-۴2۴ 
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ع نقش داشته و دارد. مندی زنان در احکام صادره از طرف رش
پرده  حرضت  سخن  از  می توان  نزی  دیگر  بیانی  به  یادآوری: 
برداشت و آن را روشن کرد: حرضت عقل را دو گونه می داند عقل 
طبیعی و عقل اکتسابی. سخنان حرضت در این باره با تعبریهای 

گوناگون نقل شده است.
اُهَما 

َ
ِکل َو  �ةِ  ِر�جَ ْ حج

ال�ةَّ ُل  َع�ةْ َو  ِع  �جْ
الّ�َ ُل  َع�ةْ لا�فِ  َع�ةْ ُل  َع�ةْ

ْ
»ال الف. 

گونهاست:عقلطبیعیوعقلتجربی عقلدو  ۱» َع�ةِ �فَ َم�فْ
ْ
ال ی 

َ
ل اإِ ی  ّدِ �أَ ُ �ی

دوبهسودراهمیبرند. واکتسابیوهر
در سخین دیگر، در نامه ای به امام حسن، عقل را به استفاده 
اِر�جِ  �جَ

ال�ةَّ �فُ  ِ��فْ ُل  َع�ةْ
ْ
ال »َو  می فرماید:  و  می کند  تعریف  تجربه ها  از 

بهرتین و هاست تجربه حفظ عقل، َک«۲  َوَع�فَ َما  ْ�ةَ  �ج ّرَ َ �ج َما  ُر  �یْ
�فَ َو 

دیگر  سخین  در  و  توبشود.  ووعظ باعثعربت که آناست تجربه
س 

أ
ار�ج را �ج �ف ال�ة »��ف حفظ تجربه را اصل و رأس ِخَرد می شمارد: 

از  که  می داند  کیس  را  شقی  ابومویس،  به  خود  نامه  در  ل«۳  الع�ة
ع ما او�ةی م�ف  �ف ی م�ف �رم �ف �ة ا�ف السش سود خرد و تجربه بهره نربد. »�ف
ح سخن حرضت، که عقل  �«۴ ابن ابی الحدید در رش ر�ج حج ل و ال�ة الع�ة
حفظ تجربه هاست، می نویسد: بر اساس همنی سخن حرضت، 
را به دو قسم غریزی و اکتسابی  دانشمندان و متکلمان عقل 

تقسیم کرده اند.۵
حرضت  آن،  در  که  شده  نقل  علی؟ع؟  حرضت  از  شعری  ب. 

عقل را به دو قسم مطبوع و مسموع تقسیم کرده است.
راغب در مفردات، در آغاز تعریف عقل می نویسد: یک وقت 
برای  شده  آماده  که  است  قوه ای  منظور  و  می شود  گفته  عقل 

۱ - مجلیس، محمدباقر بن محمدتقی، بحاراالنوار، ج۷۵، ص6
2 - نهجالبالغه، ص۴۰2

الکلم، ص۴۴۴، ش ۱۰۱۴۱ الحکمودرر ۳ - آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیفغرر
ْجِرَبِة َعْقِل َو الّتَ

ْ
وتِی ِمَن ال

ُ
ِقی َمْن ُحِرَم َنْفَع َما أ

َ
۴ - نهجالبالغه، نامه ۷۸. َفِإّنَ الّش

۵ - ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه اهلل، رشحنهجالبالغه، ج۱6 ص۱۰2 
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این  با  که  گفته می شود به دانیش  گاهی عقل  دریافت دانش و 
امری  جهت  همنی  به  و  است  آورده  دست  به  را  آن  عقلی  قوه 
ُع  �فَ �فْ َ ا �ی

َ
ل �ع َو َمْسُم�َع �فَ م��ج : �ف �ف ل�ی ل ع�ة َع�ةْ

ْ
�یْ�ةَ ال

أَ
المؤمننی؟ع؟ فرمود: »َرا

�ع«.۱  �فِ َمْم�فُ ْ َع�ی
ْ
ْ�ِء ال ْمس، َو صفَ

َّ ُع السش �فَ �فْ � �ةَ
َ
�ُع َکَما ل ُک َمْ��جُ ْم �یَ

َ
ا ل دفَ َمْسُم�َع، اإِ

عقلرادیدیکهدوگونهاست:عقلمطبوع)غریزی(ومسموع)شنیدنی
واکتسابی(،عقلشنیدنیبدونعقلطبیعیفایدهایندارد،همانگونه

نورچشمنیست. کهبدونخورشیدامکاناستفادهاز
کتابهای لغت به آن توجه  این اشعار، در  به جهت اهمیت 
شده است.۲ و فیلسوفان نزی آن را مورد توجه قرار داده اند۳ و در 
کتاب های اخالقی نزی آمده است. و در کتابهای حدییث و اصولی 

نزی نقل شده است.۴
زنان سخن می گوید،  از کاسیت عقل  بنابراین، وقیت حرضت 
منظور عقل اکتسابی است که زنان، با توجه به اوضاع اجتماعی و 
فرهنگی، دچار آن شده اند. و زمانی که بتوانند این کاسیت را جربان 
کنند، می توانند در مناصب مناسب، با توجه به توان مندی خود 

به کار مشغول شوند.

روایات نفی کننده والیت زنان
از روایاتی می پردازیم که خاص  در این بخش به سه نمونه 
والیت و قضاوت زنان است و آن را از زنان نفی و آنان را شایسته 

برای این کارها نمی دانند:

تحقیق  القرآن،  غریب فی المفردات محمد،  بن  حسنی  اصفهانی،  راغب   -  ۱
صفوان عدنان داوودی، ص۵۷۷

مرتیض  6جلدی؛  ص۳۵۳،  ج۱  البحرین،  مجمع فخرالدین  شیخ  طریحی؛   -  2
القاموس، ج۱۵، ص۵۰۴ زبیدی، محمد بن محمد، تاجالعروسمنجواهر

الحکمفیالمفتتحوالمختتم،ص6۴۰ ۳ - سزبواری، مالهادی بن مهدی، ارسار
۴ - فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتیض، الوافی؛ ج۱، ص۵۵؛ فیض کاشانی، 

محمد بن شاه مرتیض، الشافیفیالعقائدواألخالقواألحکام؛ ج۱، ص۳۹
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۱. امام باقر؟ع؟ نقل می کند که پیامرب؟ص؟خطاب به علی؟ع؟ 
اَم�ة  َ �ة ا�فُ َو ل� اإِ دفَ

أَ
َماَع�ةُ َو ل� ا َ ُمَع�ةُ َو ل� �ج ُ َساِء �ج ِ

ی ال�فّ
َ
َس َعل �یْ

َ
ا َعِلّیُ ل فرمود: »�ی

 �
َ
َو�ةِ َو ل َمْر

ْ
ا َو ال َ �ف �فَ الّ�َ ْ �ی َ �ةُ �ج

َ
َول �ةٍ َو ل� َهْر ارفَ َ �ف َ اُع �ج َ �ج ِ

� ا�ةّ
َ
�فٍ َو ل اَد�ة َمِر�ی َ َو ل� ِع�ی

َد  � ِع�فْ
َّ
ل ُح اإِ

َ �ج
دفْ اُر َو ل� �ةَ َ سش ْس�ةَ

اِء َو ل� �ةُ َ �ف �ةَ
ْ
ِی ال

ّ
َ�ل �ةُ َو ل� �ةَ

ْ
ِر َو ل� َ�ل َ َ�حج

ْ
اُم ال

َ
ل اْس�ةِ

ر...«۱ یاعلّی!زنانجمعه �ج َد �ة ُم ِع�فْ �ی �ةِ
�ةِ َو ل� �ةُ �یَ �جِ

ْ
ل

ال�ةَّ َهُر �جِ ْ �ج
ُروَر�ةِ َو ل� �ةَ

ال�فَّ
هروله و جنازه، تشییع و بیمار، عیادت و اقامه و أذان و وجماعت،
األسود،وتراشیدنرسندارند، حجر میانصفاومروه،ودستزدنبر
عهدهندارند،وایشانموردمشورتواقع وتصّدیمنصبقضارابر
خودرابهتلبیه بههنگامرضورت،ذبحنمیکنند،وآواز نمیشوند،وجز

قربیاقامتنمیکنند... کنار نمیآورند،ودر بر
ردیف  در  و  نیست  قبول  قابل  سند،  جهت  از  حدیث  این 
این  در  که  این  مهم  نکته  نمی گرید.  قرار  صحیح السند  روایات 
برای  نزی  برخی  و  است  مکروه  که  شده  ذکر  مواردی  حدیث، 
نفی وجوب است، مانند رشکت زنان در نماز جمعه. برخی نفی 
استحباب است، مانند استالم حجر که بر مردان مستحب است 
برای مردان در سعی مستحب است و  یا هروله  زنان خری.  بر  و 
برای زنان استحباب ندارد و تراشیدن مو برای زنان در حج حرام 
است. بنابراین، از این حدیث نمی توان حرمت قضاوت را برای 

زنان اثبات کرد.
در  الفقیه،  یحرضه  ال  من  بر  خود  ح  رش در  اول،  مجلیس 
توضیح این فراز از حدیث که زنان قضاوت را به عهده نمی گریند، 
می نویسد: ممکن است که این حکم مربوط به قایض منصوب 
باشد؛ اما در قایض غری منصوب از طرف امام، قضاوت زن دانشمند 
کما  یل القضاء  برای زنان و یا مردان محرم اشکالی ندارد: »و ال تو
کره األصحاب یف أّنه یشترط یف القایض أن یکون رجال، و الظاهر أنه یف  ذ
کانت عاملة و قضت بنی النساء أو الرجال املحارم  املنصوب اخلاص، فلو 

۱ - ابن بابویه، محمد بن علی، منالیحرضهالفقیه، ج۴، ص۳6۴
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فالظاهر عدم البأس، و حیتمل التعمی و هو أحوط«۱ ونبایدزن،مسؤول
اینکهرشطاست کردهانددر قضاوتباشدآنگونهکهاصحابذکر
از خاص منصوب قایض  منظور است این  ظاهر و باشد. مرد قایض
یکزنیعالمباشدوبنیزنانقضاوتکند، طرفاماماست.پساگر
اشکالندارد.واحتمالدارداینرشط

ً
یابنیمردانمحرمخود،ظاهرا

قضاوتزنبود]برایمردان تماممواردقائلبهجواز راعامدانستهودر
محرمونامحرم[واینبااحتیاطهمراهاست.

یا نه منظور وی از تعمیم، تعمیم در عدم جواز قضاوت زن 
غری  قایض  و  نیست  خاص  منصوب  قایض  به  منحرص  که  است 

منصوب خاص را نزی شامل می شود.
در این جا به چند نکته اشاره می کنیم.

از  که  است  قایض  مخصوص،  منصوب  قایض  از  منظور  الف. 
طرف امام معصوم نصب شده باشد، مانند رشیح در کوفه، مالک 
اشرت در مرص و ابواسود در برصه. منصوب خاص در برابر منصوب 
عام است که نصب فقهاء از طرف امام، به نصب عام است، همان 
گونه که مجلیس اول در موردی دیگر، از این تعبری استفاده کرده 
است۲ و دیگر فقها نزی چننی نظری دارند.َمثاًل، مریداماد در بحث 
نماز جمعه، که رشط است توسط امام یا منصوب از طرف وی گزارده 
شود، می نویسد: »و باجلملة الراّد یف االصحاب الشتراط صالة اجلمعة 
باالمام، علیه السالم، او منصوب من قبله، لکن اصحاب القول باجلواز 
نّزلوا الفقیه اجلامع لشرایط احلکم، منزلة املنصوب اخلاص عیل ماتنطبق 
 و توّهم خالف ذلک من سوء التدّبرا و ضعف التدّرب او 

ً
به اقواهلم مجیعا

برگزارینمازجمعه کسانیکهقائلبهجواز رّدِ نقص التتبع«۳ دلیلیبر
به را، جامعرشائِطحکم فقیه آنان نیست. غیبتهستند، زمان  در

۱ - مجلیس، محمد تقی بن مقصود علی، روضةالمتقنیفیرشحمنالیحرضه
الفقیه، ج۱2، ص۱۹۱

کالفقیه 2 - همان، ج۱۰، ص2۱۴، و ال شک یف املنصوب اخلاص أما العام 
عالنجاةوعیونالمسائل، ص22۰ ۳ - مریداماد، محمدباقر بن محمد، شار
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آن طرفاماممیدانند.آنگونهکهتماماقوالبر مزنلهمنصوبخاصاز
توهمیداشتهباشد،برخواسته انطباقداردوکیسکهبرخالفایننظر

بدیتدبرییاضعفمهارتونقصتتبعاوست. از
به نظر می رسد قید مخصوص برای بیان همنی نکته است. 
ولی  و  حاکم  طرف  از  منصوبی  قایض  هر  وی،  منظور  بنابراین، 
رشعی در حکومت نخواهد بود، بلکه رشط مرد بودن قایض برای 

منصوب خاص است.
ب. با توجه به نکته اول، به نظر می رسد دلیل معتربی برای 
را  زنان  قضاوت  مجلیس،  که  نداشته  وجود  زنان  قضاوت  نفی 
برای مطلق زنان جایز دانسته است و روشن است که هدف وی، 

قایض تحکیم نبوده است.
ج. از نظر مجلیس، آن چه باعث می شود که زنان نتوانند برای 
از  بلکه  نیست،  آنان  قضاوت  رشعی  منع  کنند،  قضاوت  عموم 
آنان را  آن رو نمی توانند برای دیگران قضاوت نمایند که صدای 
به  می شوند  آنان  با  اختالط  به  مجبور  یا  می شنوند،  نامحرمان 
همنی جهت، برای مردان خویشاوند خود می توانند داوری کنند. 
بنابراین، اگر کیس اصل شنیدن صدای زن را بدون شوائب دیگر 
حرام نداند و یا اختالط زنان را با مردان با رعایت ضوابط رشعی و 
در صورتی که باعث فتنه نشود، روا بداند، می تواند حکم به جواز 

قضاوت زن و والیت محدود وی بدهد.
د. احتیاط، که دو وجه در معنای آن ذکر شد، به عنوان یک 
مجلیس  گفت:  می توان  نتیجه،  در  است.  شده  ذکر  احتمال 
اول، جزو کسانی است که قائل به جواز قضاوِت زن به صورت 
بدون  زنان،  تمام  برای  او  قضاوت  و  است  مردان  برای  محدود 
اشکال خواهد بود. به این نکته نزی بد نیست اشاره کنم که وی 
شاگرد شیخ عبد اهلل بن حسنی تسرتی، از شاگردان بناِم محقق 
اردبیلی بوده است و ممکن است این اندیشه از طریق تسرتی، 
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از اردبیلی به مجلیس اول رسیده باشد که در ادله ممنوع بودن 
قضاوت زن در مجمع الفائده تردید نموده است.۱

2. مشابه این روایات را شیخ صدوق در کتاب خصال، از جابر 
از  با این اضافه که بعد  از امام باقر؟ع؟ نقل کرده است؛  جعفی 

۲.» �لی ال�مار�ة اء« آمده است: »و ل��ة �ف �لی ال�ة »ل��ة
این روایت نزی مانند روایت پیشنی از جهت سند و داللت 

ح شده داللت ندارد. دارای اشکال است و بر ادعای مطر
ُرُ�  ِ

ّ َد�ج �ةُ اْمِری ٍء  �فَ ؟ع؟: ُکّلُ  �ی ِم�فِ ُم�أْ
ْ
ال ُر  ِم�ی

أَ
ا اَل  َ �ة اِد  َ ْس�ف �إِ

ْ
ال ا 

َهدفَ �جِ »َو   .۳
ویرازنیبهعهدهبگرید،پس مردیکهتدبریکار «۳ هر ُع��ف

ْ
ُهَ� َمل �ةُ �فَ

أَ
اْمَرا

اوملعوناست. با توجه به این روایت زنان نمی توانند تدبری اموری 
را در دست بگریند که زیر دست آنان مرد باشد. قضاوت و والیت 

نزی این گونه است.
در پاسخ کسانی که به این روایت برای روا نبودن والیت زنان 
و  است  مجهول  هم  روایت  سند  گفت  باید  جسته اند،  استناد 
هم مرفوعه، در نتیجه به هیچ وجه قابل استناد و استدالل برای 

حکمی فقهی نیست.

روایات بیان گر مقدم نداشنت زنان بر مردان
ره�فّ اهلل« زنانرادر �فّ

أ
�ش ا روه�فّ م�ف ��ی �فّ

أ
در حدیث آمده است: »ا

دادهاست. قرار آخر دهید؛زیراخداوندآنانرادر قرار آخر
به این حدیث برای نفی والیت و قضاوت زنان، شیخ طویس 

۱ - موسسه امام صادق ؟ع؟، گروه علمی، موسوعةطبقاتالفقهاء، ج۱۱، ص۱6۸
بابویه،  ابن   - مستدرکالوسائل، ج۸، ص۳۴۹  2 - نوری، حسنی بن محمدتقی، 
 

ُ
َبا َجْعَفٍر؟ع؟ یُقول

َ
ْعُت أ  مَسِ

َ
ْعِف َقال ُ حممد بن عیل )صدوق(، خصال، ص585 »َجاِبًر اجلْ

َباُع  یِض َو اَل اّتِ ِر اَعُة َو اَل ِعیاَدُة اْلَ َعُة َو اَل مَجَ َذاُن َو اَل ِإَقاَمُة َو اَل مُجُ
َ
َساِء أ  الّنِ

َ
یَس َعیل

َ
ل

ْسَوِد َو 
َ
َجِر اأْل َ ُم احلْ

َ
َوِة َو اَل اْسِتال ْر َفا َو اْلَ ُة َبنَی الّصَ

َ
َول ْر َ ِبیِة َو اَل الْ

ْ
ل َناَزِة َو اَل ِإْجَهاُر ِبالّتَ ِ

ْ
اجل

 
َ

یّل َقَضاَء َو اَل ُتَو
ْ
ُة ال

َ
ْرأ  اْلَ

َ
یّل َن ِمْن ُشُعوِرِهّنَ َو اَل ُتَو ْر ا یَقّصِ َ َ

ُق ِإّن
ْ
ل َ َکْعَبِة َو اَل احلْ

ْ
 ال

ُ
اَل ُدُخول

 ِمَن ااِلْضِطَراِر«.
َ

َماَرَة َو اَل ُتْسَتَشاُر َو اَل َتْذَبُح ِإاّل اإْلِ
۳ - کلیین، محمد بن یعقوب، الکافی،ج۵، ص۵۱۸
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نهجالحق۲ استدالل کرده اند و  خالف۱ و عالمه حلی در  در کتاب 
گفته اند: قایض قرار دادن زنان بر مردان، به معنای مقدم داشنت 
آنان بر مردان است که این حدیث دستور می دهد آنان را در آخر 
قرار دهید و بر مردان مقدم ندارید که برای قضاوت نزد زنان بیایند.

در پاسخ به این حدیث به چند نکته می توان اشاره کرد.
این حدیث از ابن مسعود نقل شده و مرفوع و سند آن را 

ضعیف و غری قابل پذیرش دانسته اند.۳
2. ابن مسعود آن را از پیامرب؟ص؟ نقل نکرده است. ممکن 
است این نظر ابن مسعود بوده باشد. بر فرض که چننی حدییث 
نقل شده باشد، به معنای جاهایی است که خدا زنان را در آخر 
قرار داده و باید این گونه با آنان عمل کرد و قضاوت و والیت را 
نمی توان با این روایت از زنان نفی کرد، مگر دلیل دیگری وجود 
داشته باشد. این حدیث، می گوید زنان را در آخر قرار دهید؛ اما 

این که آخر چیست، حدیث آن را بیان نمی کند.
در  یعین  است؛  مکان  برای  حدیث  این  در  حیث،  واژه   .۳
مکانهایی که خداوند آنان را در آخر قرار داده، شما نزی آنان را در 
آخر قرار دهید و بر مردان مقدم مدارید. بنابراین، حدیث ربطی 
به  مربوط  و  ندارد  زن  سیایس  و  اجتماعی  مقام  و  قضاوت  به 
شیوه نماز زنان و مردان در یک مکان است و از آن استفاده های 

مختلفی کرده اند.
بایستند.  مردان  از  جلوتر  نباید  زنان  نماز،  هنگام  در  الف. 
صاحب مستدرک الوسائل، حدیث را در بابی ذکر کرده که این 

معین را بیان می کند و آن را دلیل بر کراهت می داند.۴

۱ - طویس، محمد بن حسن، الخالف، ج6، ص2۱۳
2 - حلی، حسن بن یوسف، )عالمه حلی(، نهجالحقوکشفالصدق، ص۵62 و من 

واّلها القضاء قّدمها و أّخر الرجال
۳ - زیلعی، جمال الدین، نصبالرایه، ج2، ص۴6

َکَراَهِة  »َباُب  مستدرکالوسائل، ج۳، ص۳۳۳  ۴ - نوری، حسنی بن محمدتقی، 
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ب. برخی به این حدیث استناد کرده اند که نماز محاذات )هم 
ردیف شدن مرد با زن( باعث بطالن نماز مرد می شود.۱ اّما محدث 

نوری آن را مکروه دانسته است.
ج. از منابع زیادی استفاده می شود که این حدیث، ناظر به 
نماز جماعت و ترتیب ایستادن مردان و زنان در صفوف جماعت 
است. از این حدیث به دست می آید باید زنان جلوتر از مردان 
نایستند؛ زیرا در معابد یهود، زنان و مردان به صورت مختلط برای 
عبادت می ایستادند. مسلمانان نزی در آغاز بدون ترتیب بنی زن 
و مرد نماز می خواندند. دستور داده شد که مردان در نماز جلوتر 
از ابوهریره، جابر بن  از زنان بایستند.۲ به همنی جهت روایاتی 
رها  �ف

آ
ساء ا ��ف ال�ف ر ص�ف �ی عبد اهلل و دیگران نقل شده است که: »�ف

بهرتین رها«۳  �ف
آ
ا ّرها  سش و  ولها 

أ
ا ال  الر�ج ��ف  ص�ف ر  �ی �ف و  اولها  ّرها  سش و 

آنانوبدترینصفهایآنان،صفهای صفهایزنانصفهایآخر
اولآناناستوبهرتینصفهایمردانصفهایاولآنانوبدترین

آناناست. آن،صفهایآخر
حلی  محقق  بار  اولنی  برای  که  است  این  توجه  جالب  نکته 
امام  رس  پشت  باید  جماعت  در  زنان  که  این  برای  معترب  در 
جماعت بایستند، به این حدیث استناد کرده است.۴ و عالمه در 
کتاب هایش۵ برای شیوه نماز جماعت زن و مرد به آن استناد کرده 
ی، دیگر علمای شیعه، برای 

ّ
ی و عالمه حل

ّ
است و پس از محقق حل

ترتیب صفوف نماز زن و مرد به این حدیث استدالل کرده اند.

َة«.
َ

ّک  ِبَ
َ

ُة ِإاّل
َ
َکَذا اَلْرأ ْو ِإیَل َجاِنِبِه َو 

َ
اَمُه أ

َ
ِ ُقّد

ّ
ُة ُتَصیل

َ
ُجِل َو اَلْرأ ِة الّرَ

َ
َصال

۱ - عسقالنی، ابن حجر، فتحالباری، ج2، ص۱۷۷
2 - ابی شیبه، ابن ابوبکر، المصنف، ج۳، ص۱۴۹، ح ۵۱۱۵

۳ - ترمذی، محمد، سنن، ج۱، ص۳۱۹، ح ۱۰۰۱ - ۱۰۰۰ 
۴ - محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتربفیرشحالمخترص،ج2، ص۴26 - ۴۳۸
مختلفالشیعةفیأحکام تذکرةالفقهاء، ج2، ص۴۱۵، چاپ جدید؛  ۵ - همان، 

الرشیعة، ج2، ص۱۱2
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زنان  که  گرفته اند  آن  بر  دلیل  را  حدیث  این  نزی،  شماری  د. 
کیس  که  را به عهده بگریند۱  امامت جماعت مردان  نمی توانند 

مدعی آن نیست و از ادله دیگر باید استفاده کرد.
امامت  نمی تواند  زن  وقیت  گفته اند:  شماری  که  این  اما 
نماز جماعت برای مردان را به عهده بگرید، پس به طریق اولی، 
نمی تواند والیت و قضاوت را به عهده بگرید، درست نیست؛ زیرا 
خایص  رشایط  دارای  عبادت  و  است  عبادات  جزو  جماعت  نماز 
است و با مسائل اجتماعی که زنان در برابر آن، بماننِد مردان، 

مسؤول هستند، متفاوت است.

روایات بیان گر ممنوعیت مشورت با زنان
در این باره روایات فراوانی دیده می شود. در پاره ای از روایات 
عمل  نظرشان  خالف  بر  سپس  کنید  مشورت  آنان  با  آمده 
نمایید. یا نقل شده سریه رسول خدا ؟ص؟ این بود که وقیت قصد 
جنگ داشت، زنان خود را برای مشورت جمع می کرد، سپس با 
نظر آنان مخالفت می نمود. افرادی نزی بر این ادعا شواهد تاریخی 

ارائه کرده اند.
آمده  زنان  با  مشاورت  مذمت  در  روایاتی  نهج البالغه  در 
که  است  شده  ذکر  متعددی  موارد  دیگر،  منابع  در  و  است.۲ 
دستور پرهزی از مشورت با زنان داده شده، یا مشورت با آنان روا 

دانسته نشده است.
۱. در دو رواییت که در دسته قبل ذکر شد، چننی آمده بود: »و 

ار« زنان مورد مشورت واقع نمی شوند. سش ل��ةس�ة

۱ - طویس، محمد بن حسن، المبسوطفیفقهاالمامیه، ج۱، ص۱۸۰
ا 

َّ
ِإل ِفیِه  ُب  یَقّرَ ا 

َ
ل َزَماُن  اِس  الّنَ ی 

َ
َعل تِی 

ْ
»یأ  .۳۱ نامه   ،۴۸۵ حکمت  نهجالبالغة،   -  2

َدَقَة  الّصَ وَن  یُعّدُ ُمْنِصُف 
ْ
ال  

َ
ِإلّا ِفیِه  ُف  یَضّعَ ا 

َ
ل َو  َفاِجُر 

ْ
ال ا 

َّ
ِإل ِفیِه  ُف  یَظّرَ ا 

َ
ل َو  َماِحُل 

ْ
ال

َطاُن 
ْ
ل وُن الّسُ

ُ
اِس َفِعْنَد َذِلَک یک ی الّنَ

َ
ًة َعل

َ
ِعَباَدَة اْسِتَطال

ْ
 َو ال

ً
ِحِم َمّنا َة الّرَ

َ
 َو ِصل

ً
ِفیِه ُغْرما

ِخْصیاِن«
ْ
ْبیاِن َو َتْدِبیِر ال َساِء َو ِإَماَرِة الّصِ ِبَمُشوَرِة الّنِ
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َ�ْر�جَ 
ْ
َراَد ال

أَ
ا ا دفَ ِه ؟ص؟اإِ

َ
اَل: َکا�فَ َرُس�ُل الّل َ َعُ� �ة اًر َر�فَ �فِ َعّمَ ْسَ�ا�ةَ �جْ 2. »اإِ

بدونسندگوید: «۱ اسحاقبنعمار ُه�ف �فَ
َ
ال َ ّمَ �ف

ُ اَرُه�فَّ �ش َ سش اْس�ةَ َ َساَءُ� �ف َدَعا �فِ
شیوهپیامرب؟ص؟اینبودکههرگاهارادهنربدداشتزنانخودرامیخواند

وباآنانمشورتمیکرد،آنگاهبانظرشانمخالفتمینمود.
حسن؟ع؟  امام  فرزندش  به  خود  نامه  در  علی؟ع؟   .۳
ی

َ
ل اإِ 

َمُه�نَّ َعرنْ َو  �نً
�نْ
أَ
ا ی

َ
ل اإِ 

ُه�نَّ َ �ی
أْ
َرا 

�نَّ اإِ
َ �ن َساِء ِ

ال�نّ  اَوَر�تَ
َ َوُمسش اَک َ �یّ اإِ »َو می فرماید: 

آنانروبهنابودیو مشورتبازنان،زیرانظر باشاز حذر «۲ وبر َوْه�نً
ناقصاستوتصمیمآنانسستاست.

۴. سلْیمان ْبِن خالد گوید: شنیدم که امام صادق می فرمود: 
برحذر  ۳» رفَ ْ َعحج

ْ
ال َو  َ�ْه�فَ 

ْ
ال َو  ْع�فَ 

ِه�فَّ ال�فَّ �ی �فِ �فَّ  اإِ
َ �ف َساء  ِ

ال�فّ اَوَر�ةَ  َ َو ُمسش ْم 
ُ
اک َّ �ی »اإِ

آنانضعف،سسیتوناتوانیوجوددارد. باشیدازمشورتبازنانزیرادر
در  ۴» �ةُ

َ
َرک �جَ

ْ
ال َساِء  ِ

ال�فّ  ِ ا�ف
َ
ل �فِ ِی 

»�ف فرمود:  مْؤمننی؟ع؟ 
ْ
ال أمری   .۵

مخالفتبازنانبرکتاست.
ِه 

َ
الّل �جِ وا 

دفُ ِع�ی »اْس�ةَ فرمود:  یارانش  برخی  به  صادق؟ع؟  امام   .6
ِی 

�ف ُع�ُه�فَّ  ِ��ی �ةُ َو ل�  ٍر 
ی َ��فَ

َ
َعل اِرِه�فَّ  َ �ی �ا ِم�فْ �فِ َو ُک��فُ ْم 

ُ
ک َسا�أِ �فِ َراِر  ِم�فْ سشِ

ل�  َساء  ِ
ِه ؟ص؟ال�فّ

َ
الّل َرُس�ُل  اَل  َ �ة اَل  َ �ة َو  ِر 

َ
ک ُم�فْ

ْ
ال ی 

َ
ل اإِ ْم 

ُ
ک ْدُع��فَ �یَ

�فَ  ِ َمْعُرو�ف
ْ
ال

زنان  از بربید پناه َی«۵ 
ْر�ج

�ةُ
ْ
ال ِوی  دفَ ِی 

�ف َ�ْع�فَ  ُ �ی ل�  َو  َ�ی  ْ حج
ال�فَّ ِی 

�ف اَوْر�فَ  َ ُسش �ی
آناندر باشیدوپرهزیکنید.از حذر برگزیدگانآنانبر بدتانبهخداواز
نخوانندوفرمود، کارهایمعروفاطاعتننمایید،تاشمارابهمنکر
نهانمشورتنمیشودونظرشان پیامرب؟ص؟فرمودهاست:بازناندر

بارهنزدیکانمورداطاعتواقعنمیگردد. در
۷. در روایت مرسلی آمده که نزد امام باقر؟ع؟ سخن از زنان 
ی  ِی دفِ

ُع�ُه�فَّ �ف ِ��ی َ�ی َو ل� �ةُ ْ حج
ِی ال�فَّ

اِوُروُه�فَّ �ف َ سش
به میان آمد، فرمود: »ل� �ةُ

۱ - کلیین، محمد بن یعقوب،الکافی، ج۵، ص۵۱۸.
2 - نهجالبالغه، نامه ۳۱.

۳ - کلیین، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵ ص۵۱۷.
۴ - همان، ص۵۱۸.

۵ - همان.
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آناندربارهنزدیکان نهانباآنانمشورتنکنیدونههماز «۱ در �ةٍ َرا�جَ �ةَ
اطاعتنمایید.

در پاسخ به این روایات و همانند آنها می توان گفت که در قرآن 
مشورت با افراد جامعه در مسائل اجتماعی، اعم از زن و مرد، مورد 
تأکید قرار گرفته است.۲ و در امور جامع و کارهای همگانی، که در 
آیه قرآن می گوید بدون اجازه پیامرب؟ص؟ جلسه را ترک نکنید، حق 
مشارکت دارند.۳ روشن است که در مشورت مسائل اجتماعی، 
باید  باشند،  داشته  خایص  گاهی های  آ و  اطالعات  زنان  چنانچه 
طرف مشورت قرار گریند. در قرآن حل مسائل خانواده با مشورت 
از  درباره  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  مرد  و  زن  فکری  تبادل  و 
 َرا�نٍ �تَ  َع�نْ 

ً
َصالا �نِ َراَدا

أَ
ا  �نْ اإِ

َ »�ن فرزند، خداوند می فرماید:  گرفنت  شری 
لَا

ْم�نَ
ُ
َدک

َ
ْولا

أَ
ُعواا ْر�نِ ْس�تَ

�تَ �نْ
أَ
ْما َرْد�تُ

أَ
ا �نْ ِهَماَواإِ �یْ

َ
اَ�َعل َ �ن ُ لَا�ب

اُوٍر�نَ
َ سش
ُهَماَو�تَ ِم�نْ

بخواهندبارضایتومشورتیکدیگر، ومادر پدر ْم«۴ اگر
ُ
ک �یْ

َ
اَ�َعل َ �ن ُ �ب

آندونیست. گریند،اشکالیبر شریباز دوسالاز فرزندشانراقبلاز
معرفی  به  دخرتان  شعیب،  دخرتان  و  مویس  داستان  در 
مویس در نزد پدر می پردازند و به اذن و خواست پدر، او را به نزد 
پدر می آورند و از پدر می خواهند که وی را به خاطر شایستگی هایی 
و  بودند  خرد  کم  شعیب،  دخرتان  آیا  بگمارد.۵  کار  به  دارد،  که 
نمی باید شعیب پیامرب به پیشنهادشان گوش می داد؟ یا خری؛ 
کار خردمندانه همان است که شعیب انجام داد. یعین شعیب، 
پیشنهاد خردمندانه دخرتان خود را پذیرفت و فرجام خوش و 
شریین و سعادت آفرین آن را دید. و کار او چنان زیبا و خردمندانه 

۱ - کلیین، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۵۱۸.
هم �ن �ی وری�ب مرهمسش

أ
2 - سوره�شوری، آیه ۳۸ وا

ْمٍر
أَ
واَمَعُهَعلیا

اکا�نُ دن ِهَوَرُسوِلِ�َواإِ
َ
الّل وا�بِ

َم�نُ
آ
ا �نَ �ی �ن

َّ
ال و�نَ ِم�نُ ُموأْ

ْ
َماال

�نَّ ۳ - سوره�نور، آیه62 »اإِ
و�«

�نُ دنِ
أْ
ا َ ْس�ت ی�ی

واَ��تَّ َه�بُ
دنْ ْم�ی

َ
�ِمٍعل �ب

۴ - سوره�بقره، آیه 2۳۳.
۵ - سوره�قصص، آیه 2۵.
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و  خانوادگی  زندگی  رسمشق  تا  داده،  گزارش  را  آن  قرآن  که  بود 
اجتماعی مسلمانان قرار بگرید.

بنابراین، روایات ذکر شده بر خالف آیات قرآن و سنت نبوی 
است که در قبل به آن اشاره شد. افزون بر این، می توان از آن 

روایات این گونه پاسخ داد:
الف. بسیاری از این روایات دارای سند قابل قبولی نیستند 
که بتوان با آنها یک حکم فقهی استخراج کرد. درباره دو روایت 
ار« دارند سخن گفته شد. روایت مربوط  سش اول، که تعبری »ل� �ةس�ة
به مشورت پیامرب؟ص؟ با زنانش و مخالفت با آنان مرسل است 
و سند ندارد و بی اعتبار است. همچننی روایت پنجم تا هفتم. 

چهار روایت دیگر نزی، از نظر سند ضعیف هستند.
روایت  زیرا در دو  بر حرمت نیست؛  ب. نفی مشورت دلیل 
اول، که به یک شماره ذکر شد، مواردی از نفی استحباب و کراهت 

دیده می شود.
که  زنانی  با  مشورت  که  شده  نقل  ؟ع؟  علی  از  رواییت  در  ج. 
کزن  در  روایت  اصل  ندارد.  اشکال  باشند  تجربه  و  عقل  دارای 
را نقل کرده  الفوائد کراجکی است و مجلیس در بحار األنوار آن 
ُه�فَّ  َ �ی

أْ
�فَّ َرا اإِ

َ ِلها �ف َماِل َع�ةْ
َ
ک  �جِ

ْ�ةَ �ج ّرَ َ � َم�فْ �ج
َّ
ل َساء اإِ ِ

َر�ةَ ال�فّ اَو َ اَک َو ُمسش َّ �ی است: »اإِ
مشورتبازنان،مگر باشاز «۱ برحذر ی َوَه�ف

َ
ل  اإِ

َمُه�فَّ �فِ َو َعرفْ �فَ
�أَ

ْ
ی ال

َ
ل  اإِ

ّرُ ُ �ج َ �ی
آنانکهتجربهوکمالعقلآنانرادریافتهبایش؛زیراآنانداراینظری

سستوتصمیمیناپایدارند.
دراین جا حرضت مشورت با زنان مجرب و عاقل را روا دانسته 
است. ممکن است این نقلی دیگر از نامه ۳۱ باشد و ممکن است 
سخین دیگر از حرضت باشد. در موارد دیگر نزی حرضت تجربه را 
ُل  �ف �ف

أ
برای مشورت مناسب دانسته است. آن جا که می فرماید: »ا

»
ً

اِل َعْقل َ ْبَت ِبکَ ۱ - مجلیس، محمدباقر، بحاراالنوار، ج۱۰۰، ص2۵۳ »َمْن َجّرَ



ن 102 والیِت ز

«۱ برترینکسانیکهمیتوانندطرفمشورتتو اِر�جِ �ج
ُو ال�ةَّ اَوْر�ةَ دفَ َ َم�فْ سش

گریندباتجربگانهستند. قرار
زنان  با  از این نقل شد، پیامرب؟ص؟  د. همان گونه که پیش 
خود مانند ام سلمه و خدیجه، مشورت می کرده است. بنابراین، 
رواییت که ذکر شد پیامرب؟ص؟ با زنان خود مشورت می کرد، بعد به 
از سند آن که  مخالفت می پرداخت، با سریه حرضت نمی سازد. 
بگذریم، شاید مربوط به زمانی بوده که افرادی سعی داشته اند 
از طریق زنان حرضت، نظر ایشان را تغیری دهند و آنان نزی در این 
ح می کرده اند؛ از این روی پیامرب نظر  جلسات نظر دیگران را مطر
آنان را نمی پذیرفته است، نه این که رصف مخالفت با نظر آنان 
ارزش بوده است، بلکه می دانست نظر دیگران را ابراز می نمایند.
ه. از ذیل روایت ششم و روایت هفتم استفاده می شود که 
جلسه نهانی، یا مشورت پنهانی با زنان، روا نیست و دیدگاه آنان 
را ممکن  آنان  درباره نزدیکان در مواردی نادرست است؛ چون 

است رقیب خود بدانند و این به طور مطلق نیست.
در نتیجه می توان گفت اصل مشورت با زنان اشکال ندارد 
استفاده  امریالمؤمننی؟ع؟  سخن  و  پیامرب؟ص؟  سریه  از  این  و 
می شود، منتهی این مشورت باید با زنان دارای تجربه و عقل و با 
رشائط خاص و در موارد خاص باشد و این نکات در هر مشورتی 

می بایست مورد توجه قرار گرید.
در ارتباط با این گونه روایات، باید زمان و مکان را نزی در نظر 
گرفت؛ چون در زمانی که زنان از مسائل اجتماعی بیگانه هستند 
و از نظر فرهنگی عقب مانده، نظرات آنان نزی نارسا خواهد بود؛ 
اما اگر به رشد علمی کافی رسیده و دارای کمال و تجربه باشند، 

مشورت با آنان سودمند خواهد بود.

۱ - نوری، حسنی بن محمد تقی، مستدرکالوسایل، ج۸، ص۳۴۳
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3- اجماع
در کتاب های علمای گذشته شیعه در این مسئله اجماعی 
نیافتیم ولی فقیهان اهل سنت این مسئله را ذکر کرده اند. شاید 
علت عدم ذکر اجماع در این مسئله نزد امامیه این باشد که شیعه، 
امامت و والیت عظمی را به نص پیامرب اکرم؟ص؟ برای ویص اول 
امریالمومننی علی ؟ع؟ ثابت می داند و سپس برای دیگر اوصیاء 
به نص ویص پیشنی ثابت می شود. به همنی جهت فقهای امامیه 

در این مسئله نیاز ندیده اند که راجع به آن بحث فقهی کنند.
صورت  به  که  کرده اند  استناد  روایاتی  به  فقها  بعیض  البته 
با والیت زنان داللت دارد و ادعا  بر اجماع مخالف  غریمستقیم 
ح کرده  ی در نهجالحق برای اولنی بار اجماع را مطر

ّ
دارند عالمه حل

را نمی رساند.  است.۱ گرچه عبارت عالمه به روشین این مطلب 
بودن  مردن  »رشط  تعبری  با  مسالک  در  ثانی  شهید  اینکه  یا 
قایض مورد وفاق و اتفاق است«، از این اجماع یاد کرده است.۲ 
این اجماع را نراقی در مستند از مسالک و نهج الحق و معتمد 
نقل کرده است.۳ صاحب جواهر آن را از منابع گوناگونی مانند 
اهل  علمای  اما  است.۴  کرده  نقل  ریاض  و  نهج الحق  مسالک، 

سنت در این مسئله ترصیح به اجماع کرده اند.
اینکه زن  در  قرطیب در تفسری خود نوشته است: »فقیهان 
نمی تواند امام باشد اجماع دارند هرچند در جواز قضاوت زن در 

اموری که شهادتش پذیرفته می شود اختالف نظر دارند«. ۵

۱ - عالمه حلی، حسن بن یوسف، نهجالحقوکشفالصدق،ص۵62. »ذهبت 
یل املرأة القضاء.« اإلمامیة إیل أنه ال جیوز أن یتو

2 - شهید ثانی، زین  الدین بن علی، مسالکاألفهامإلیتنقیحرشائعاإلسالم،ج۱۳ 
ص۳2۹ »هو موضع وفاق«

۳ - نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستندالشیعةفیأحکامالرشیعه، ج۱۳، ص۳۵
الکالمفیرشحرشائعاإلسالم، ج۴۰، ص۱2 ۴ - جواهر

۵ - قرطیب، محمد بن احمد، الجامعالحکامالقرآن. ج۱، ص2۷۰
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امام الحرمنی جویین می گوید: »فقیهان در اینکه زن نمی تواند 
الفقهعلی امام باشد اجماع دارند«. ۱ و از معارصین مولف کتاب 

مذاهباالربعه به اجماع فقیهان ترصیح کرده است.۲
در پاسخ به ادعای اجماع و دالیل آنها باید گفت که حجیت اجماع 
در نزد ما بر این پایه استوار است که وجود روایات رصیح ائمه 
معصومنی؟ع؟ که به دست علمای متقدم رسیده است باعث 
اتفاق نظر آنان گشته و پس از آن این روایات مفقود شده و فقط 
فتوای فقیهان باقی مانده که بر وجود روایات داللت می کند. زیرا 
کنیم  را در میان فتوای فقها مشاهده  که یک حکم  در صورتی 
مطمنئ  بیاوریم  بدست  آنها  کلمات  از  نتوانیم  هم  آنرا  دلیل  و 
که  روایات رصیحی بوده  بر اساس  این فتوا   

ً
که حتما می شویم 

به دست ما نرسیده است. و این گونه از فتاوا نشانگر روایاتی 
است که در زمان ظلم و استبداد و فشار سیایس از بنی رفته اند. 
بنابراین دیدگاه فتوای فقها در فروع فقهی که در کلمات آخرین 
سلسله از علمای گذشته و یا علمای متأخر یافت می شود حیت 
در صورت اجماع حجت نیست؛ چون زمان این فتواها به زمان 
امامان متصل نیست تا از این راه بتوانیم اتصال حکم را به زمان 
وجود  حیت  و  اختالف  نبود  رو  این  از  آوریم.  دست  به  معصوم 
ح شده در عرص متأخرین حجت به  اجماع در مسائل و فروع مطر

معنای علمی این واژه نیست.

4- مقتضای اصول عملیه
سلیب  رشعی  حجج  و  ادله  مقتضای  شد  بیان  تاکنون  آنچه 
اگر فقیه نتواند  ح است که  اما این پرسش مطر ایجابی بود.  یا 

االدلهفیاصول الیقواطع االرشاد اهلل،  عبد  بن  الملک  عبد  الحرمنی،  امام   -  ۱
االعتقاد، ص62

2 - جزیری، عبد الرحمن، الفقهعلیمذاهباالربعه، ج۵، ص۴۱6
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از ادله اجتهادی به یک نتیجه قطعی در این زمینه دست یابد، 
مقتضای اصول عملی چیست؟

همه فقیهان بر این باورند که در حالت شک، به اصول نفی 
کننده تمسک می شود. زیرا والیت سلطنت و نفوذ رای از اموری 
است که به جعل از سوی خدوند و دلیلی که بیانگر چننی جعلی 
باشد نیاز دارد و هیچ انسانی جز در صورت وجود دلیل خاص 
نمی تواند بر دیگری والیت داشته باشد و اگر در وجود دلیل شک 
داشتیم، اصل بر عدم والیت و نفوذ حکم انسانی بر انسان دیگر 
است. به نظر می رسد این سخن صحیح و بدون اشکال است. 
و تا آنجا که رساغ داریم شیخ طویس اولنی کیس است که به این 

اصل تمسک کرده است.
برای  درباره ممنوعیت والیت و حکومت و قضاوت  ایشان 
زنان می گوید: »دلیل ما برای ادعای فوق این است که جایز بودن 
حکم  یک  قضاوت  چون  دارد؛  نیاز  دلیل  به  زنان  برای  قضاوت 
رشعی است و هرکس مدعی شود که زن شایستگی قضاوت دارد 

باید دلیل آنرا نزی ذکر کند«.۱
نویسنده کتاب دراساتفیوالیهالفقیه درباره رجوع به اصل در 
هنگام شک می نویسد: »در این مقام، مجرد شک کفایت می کند 

زیرا اصل بر عدم ثبوت والیت شخیص بر شخص دیگر است«.۲
و  عمومات  که  است  صحیح  صورتی  در  سخن  این  البته 
اطالقات لفظی که شامل مردان و زنان در شئون حکومت، والیت و 
قضاوت وجود نداشته باشد در حالیکه چننی نیست، چون برخی 

از اطالقات و عمومات به طور یکسان شامل زن و مرد می شود.
وارثان  عالمان  اء«۳  �ی �ج ال��ف  � ور�ش »العلماء  همچون:  روایاتی  در 

۱ - طویس، محمد بن حسن، الخالف، ج۳، ص۳۱۱
2 - منتظری، حسینعلی، دراساتفیوالیهالفقیه،ج۱، ص۳6۱

۳ - ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالیاللیالیالعزیزیهفیاالحادیث
الدینیه،ج۱، ص۳۵۸
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دژهای  فقیهان  ال�سلام«۱  ����ف  ها  �ة »ال�ف هستند؛  پیامربان 
مستحکم اسالم هستند؛ بدون شک این روایات مطلق بوده و 
شامل زن و مرد می شود و تا زمانی که ضمری مذکر و مونث در یک 
کالم جمع نشده و قرینه ای بر اراده مذکر وجود نداشته باشد، 
اطالق  از  را  آنها  نمی تواند  شده  یاد  روایات  ضمایر  بودن  مذکر 
ج کند. چون در بسیار از موارد ضمری مذکر، از باب تغلیب در  خار
اعم از زن و مرد استعمال شده است؛ مانند آیاتی که در ابتدای آن 
وا« قرار دارد. زیرا بدون شک مراد از الذین  ام�ن �ن �ی هاال�ن اا�ی عبارت »�ی

آمنوا جنس زن و مرد هر دو می باشد.
 به اصل 

ً
از طرف دیگر مردم در گفتگوهای روزمره خود قطعا

موضوع  بر  حکمی  نصوص،  از  یکی  در  اگر  می کنند  عمل  اطالق 
واقعی  مراد  که  کنیم  شک  و  شود  وارد  قیدی  بدون  و  مطلق 
گوینده از آن موضوع، اطالق بوده یا تقیید، روش مردم در سخنان 
جاری میان خودشان عمل به اصل اطالق است؛ البته به رشطی 
که مقدمات حکمت که در اصول ثابت شده است فراهم باشد. 
از  یکی  اطالق  اصل  می نامند.  اطالق  اصل  را  این  اصول  علمای 
کار می رود. در  که در مقابل اصول عملی به  اصول لفظی است 
این جا نزی مقدمات حکمت فراهم است. و در نتیجه اصل اطالق 

جاری می شود.۲

۱ - محمدی ری شهری، محمد، مزیانالحکمه، ج۳، ص2۴۵۹، ح ۱6۱6۷
مقام  در  متیقن  قدر  نبود  اصولی ها،  برخی  کالم  در  مقدمات  این  از  یکی   -2
تخاطب است. آخوند خراسانی در کتاب کفایه این دیدگاه را پذیرفته و معتقد 
است که در صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اطالق منعقد نمی شود.
)آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسنی، کفایه االصول، ج۱، ص2۴۷( بنابراین استدالل به 
اطالقات یاد شده جایز نیست. زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب )مرد( وجود 
دارد. اما برخی از دانشمندان اصول مانند مریزای ناییین، محمد حسنی، در 
را قبول ندارند و معتقدند  کتاب فوائد االصول ص۵۷۵ و دیگران این رشط 
تمسک به اصل اطالق بدون اعتبار این رشط در میان مقدمات حکمت جایز 

است و می توان به اصل اطالق تمسک کرد. 
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وارد  فقیهان  کلمات  در  که  نافیه ای  اصول  بر  مطلقات  این 
شده حکومت دارند و بر آنها مقدم می باشند زیرا در این مسئله 
موضوع اصول نافیه شک در ثبوت حکومت و والیت و قضاوت 
برای زنان است و این مطلقات به دلیل اصل اطالق این شک را 
اما این رفع شک حقیقی نیست بلکه به سبب  از بنی می برند 
ع نزی این سریه  معترب بودن این سریه در نزد عقال می باشد و شار
ر ا رد نکرده و آنرا امضا نموده است. پس اطالقات بر اصول نافیه 
حکومت دارند، و بر آنها مقدم می شوند و با وجود این اطالقات 

جایی برای رجوع به اصول نافیه یاد شده نمی ماند.۱

ع 5- مذاق شار
تمسک  به  زن  والیت  عدم  اثبات  برای  که  دالیلی  از  یکی 
ع،  ع یا مذاق رش ع است. مقصود از مذاق شار کرده اند، مذاق شار
روح حاکم بر رشیعت و دیدگاه کلی آن در خصوص یک موضوع 
آن است  ع  گفته می شود مذاق شار معنّی است. چنانکه مثاًل 
که هیچ رضر جربان نشده ای باقی نماند و یا امور عمومی مردم، 
تسهیالتی  ایجاد  پرورش،  و  آموزش  همگانی،  بهداشت  مانند 
آنها  همه  رأس  در  و  مردم  به  گاز  و  برق  آب،  رساندن  همچون 

مسئله حکومت و اداره کشور، به حال خود رها نشود.
ع، می توان گفت: از روح حاکم  در تبینی استدالل به مذاق شار
به  اسالم  آنچه  که  می شود  استفاده  ع  شار مذاق  و  رشیعت  بر 
عنوان وظیفه اصلی از زنان خواسته است، رعایت پوشش و عدم 
اختالط با مردان نامحرم و تصدی امور داخل خانه است. واضح 
است که عهده دار شدن امور والییت مانند قضاوت و حکومت، 
با این وظیفه منافات دارد. تصدی چننی اموری نه با روحیه زن 

۱ - آصفی، محمد مهدی، زنووالیتسیایسوقضایی،فصلنامه تخصیص فقه 
اهل بیت؟ع؟، شماره ۴2، ص۷۸، تابستان ۸۴
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او نهاده  ع بر عهده  سازگار است و نه با وظایف اصیلی که شار
مات فقه اسالم است که زن نمی تواند امامت نماز 

ّ
است. از مسل

جماعت مردان را بر عهده بگرید، در حالی که این امکان وجود 
دارد که بنی او و مأمومنی پرده ای زده شود تا حجم بدن او در 
موقع رکوع و سجده دیده نشود و پس از نماز نزی اگر پرسیش 
ع مقدس اسالم به  از او برپسند، ولی شار از پشت پرده  باشد، 
هیچ وجه و در هیچ صورتی این امر را نپذیرفته است. پس چگونه 
والیی  مناصب  تصدی  یا  او  حکومت  و  قضاوت  است  ممکن 
دیگر را که بسیار بیشرت از امامت نماز، مقتیض ارتباط با نامحرم و 

مراجعه آنان به وی است، پذیرفته باشد؟!

6- ارتکاز مترشعه
مقصود از ارتکاز مترشعه، ثبوت و رسوخ یک مفهوم معنّی 
در ذهن افرادی است که به رشیعت اسالم پایبند و معتقدند. 
برای ارتکاز مترشعه، می توان به احرتام قرآن و کعبه در نزد همه 
مسلمنی و احرتام خاص ائمه؟ع؟ در نزد شیعیان مثال زد. فقها 
را  آن  و  کرده اند  استدالل  مترشعه  ارتکاز  به  متعددی  موارد  در 
یکی از راههای کشف حکم رشعی دانسته اند. نکته قابل توجه 
در ارتکاز مترشعه آن است که ارتکاز، مبنّی نوع حکم نزی هست، 
برخالف سریه که چننی نیست و یک دلیل لیّب محسوب می شود 

که باید به قدر متیّقن آن اکتفا کرد.
تبینی استدالل به ارتکاز مترشعه در اینجا بدین صورت است 
که در ذهن همه افراد پایبند به رشیعت، این نکته نهفته است 
که زن را مجاز به تصدی ِسمت های والیی نمی دانند. بنابراین، 
اگر کیس در این خصوص نظر مخالفی ابراز کند، با انکار و تحایش 

مترشعه مواجه می شود.
شاهد دیگر بر وجود این ارتکاز، آن است که در هیچ یک از 
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جوامع اسالمی، اعم از شیعه و اهل سّنت، در هیچ زمانی دیده 
یا شنیده نشده است که یک زن متصدی حکومت یا قضاوت 
اصحاب  ائمه؟ع؟،  ؟ص؟،  پیامرب  شود.  دیگر  والیی  مناصب  یا  و 
آنان و حیت خلفا و شاهانی که به نام اسالم حکومت کرده اند نزی 
تاکنون چننی اجازه ای به خود نداده اند که زنی را در یکی از این 
مناصب قرار دهند. البته واضح است که عملکرد خلفا به دلیل 
عدم حجیت رشعی، مستند ما نیست، ولی نشان دهنده این 
مطلب است که ارتکاز مترشعه بر نامرشوع بودن والیت زن به 
اندازه ای قوی بوده است که خلفا نزی از مخالفت با آن خودداری 
کرده اند؛ با آنکه در زمان بین امیه و بین عباس که بیش از ششصد 
سال بر امت اسالمی حکومت کردند زنان زیادی بودند که هم از 
حیث علم و فضل، هم طراز و یا برتر از مردان هم عرص خود بودند 

و هم در دربار خلیفه نفوذ قابل توجهی داشتند.۱
این نکته مورد توجه فقهای شیعه و اهل سّنت قرار گرفته 

است و در استدالل های خود به آن اشاره کرده اند.

7- مجموع ادله پیشنی
اگر فرض کنیم که هیچ یک از ادله ای که بیان شد، به تنهایی 
با  می توانیم  نشود،  شمرده  کافی  زن  والیت  عدم  اثبات  برای 
استناد به مجموع من حیث المجموع آنها، این مسئله را اثبات 
که  فرض  )بر  ضعیف  دلیل  چند  مجموع  که  است  روشن  کنیم. 
ضعف ادله پیشنی پذیرفته شود(، یک دلیل قوی را به وجود می آورد. 
بنابراین، استدالل به مجموع ادله پیش گفته، چینش چند صفر 
در کنار یکدیگر نیست تا نتیجه نهایی نزی صفر باشد، جمع زدن 

چند عدد کوچک است که نتیجه آن یک عدد بزرگ خواهد بود.

۱ - منتظری، حسینعلی، دراساتفیوالیةالفقیه، ج۱، ص۳۳۸
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آیاممنوعیتوالیتزن،بهحالتهایاستثناییهم
شاملمیشود؟

بر اساس آنچه گذشت، اثبات شد که زنان مجاز به تصدی 
حکم،  این  آیا  که  پرسید  باید  اکنون  نیستند.  والیی  مناصب 
اینکه  یا  در رشایط مختلف و حالت های گوناگون ثابت است و 
در برخی حالت ها امکان تغیری آن وجود دارد؟ در پاسخ به این 

پرسش، به چند نکته باید توجه داشت:
اواًل: احکام اسالم، اختصاص به زمان و مکان خایص ندارد؛ 
زیرا، دین اسالم جاودانه و جهان شمول است و به این مطلب 

در آیات و روایات متعددی ترصیح شده است.
امام  که  چنان  ثابت اند،  اسالم  احکام  همه  اینکه:  دوم
ام�ة  �ی �م ال�ة  الی �ی

ً
دا صادق؟ع؟ فرموده است: »�لال محمد �لال ا�ج

ر�«۱ �ی یء عف �ج ر� و ل� �ی �ی ک��ف عف ل� �ی
و  انعطاف پذیری  مانع  اسالم،  احکام  بودن  ثابت   :

ً
ثالثا

پاسخگویی آنها به نیازهای گوناگون انسان و مقتضیات زمان ها 
ع اسالم با در نظر گرفنت  و مکان های مختلف نیست؛ زیرا شار
ج، تقدیم اهّم بر مهم،  عناوین راهگشایی مانند: الرضر، نفی حر

حفظ نظام، مقدمه واجب و... این مهم را تأمنی کرده است.

۱ - کلیین، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱ ص۵۸
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و  یا عوارض، مقطعی اند  که حالت های عاریض  آنجا  از  البته 
حکم ثانوی نزی به دنبال پیدایش این حالت ها بر موضوع مرتتب 
 احکام ثانوی مقطعی خواهند بود نه دائمی و با از 

ً
می شود، قهرا

بنی رفنت عوارض پیش آمده، احکام ثانوی نزی به دلیل منتفی 
شدن موضوعشان، منتفی خواهند شد.

اینک با توجه به نکات پیش گفته، باید گفت که حالت های 
استثنایی اگر باعث شکل گرفنت مصلحیت شود که رعایت آن در 
نظر رشیعت اسالم از رعایت حکم اولی متعلق به موضوع، مهم تر 
باشد، آنگاه بدون شک به دلیل تحقق یک عنوان ثانوی یعین 
لزوم تقدیم مصلحت اهّم بر مهم، یک حکم ثانوی پدید می آید 

که مانع اجرای حکم اولی می شود.

ن برای تصدی قضاوت الف( اصلح بودن ز
بر اساس آنچه گفته شد، یکی از حاالت استثنایی که ممکن 
مرد  فقدان  شود،  اهّم  مصلحت  یک  پیدایش  باعث  است 
هیچ  اینکه  مانند  است؛  والیی  امور  تصدی  برای  جامع الرشایط 
امر قضاوت شود، وجود  بتواند متصدی  که  مرد واجد رشایطی 
زیرا  کرد؛  تعطیل  را  قضاوت  نمی توان  بی تردید  باشد.  نداشته 
تراکم اختالفات و منازعات در بنی مردم و در  باعث  آن  تعطیل 
نهایت، فروپایش جامعه می شود. بنابراین، امر آن دایر می شود 
بنی اینکه یک مرد فاقد رشایط، متصدی قضاوت شود و یا اینکه 
رجولیت،  رشط  استثنای  به  که  زنی  شود؛  آن  عهده دار  زن  یک 
رشایط دیگر قضاوت را داراست. پس بدین ترتیب باید پرسید 
از میان یک مرد و یک زن که بنا بر فرض، هیچ یک واجد تمامی 
امر شود؟  این  باید متصدی  کدامیک  رشایط قضاوت نیستند، 
در پاسخ می توان گفت اگر مجموع رشایط موجود در زن بیشرت و 
مهم تر از مجموع رشایط موجود در مرد باشد، الزم است که زن 
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مزبور متصدی امر قضا شود؛ زیرا بنا بر فرض، او اصلح است و 
ع، با بودن اصلح نوبت به غریاصلح نمی رسد.  به حکم عقل و رش
یا به تعبری دیگر، در صورت تصدی زن مورد نظر، مصالح عمومی، 
به  رشایط  فاقد  مرد  که  می شود  تأمنی  حالیت  از  بیشرت  و  بهرت 

تصدی قضاوت برپدازد.

ب( تفویض والیت از جانب مردان به زنان
از دالیلی که در مباحث گذشته بیان شد، معلوم شد که یکی 
است.  بودن  مرد  والیت،  متصدی  شخص  برای  الزم  صفات  از 
از  باواسطه  یا  بی واسطه  را  خود  والیت  که  نزی  والیت  دارندگان 
خداوند گرفته اند، به حکم اولی مجاز نخواهند بود به زنان و یا به 

اشخاص دیگر فاقد رشایط، تفویض والیت کنند.
مجتهد  که  مردانی  یعین  مأذون،  قضاوت  خصوص  در  ولی 
واجد رشایط قضاوت نیستند و مع ذلک از سوی ولی فقیه به آنان 
اذن در قضاوت داده شده است، باید گفت که اذن و تفویض 
والیت مزبور، در واقع براساس رضورت و به منظور حفظ مصلحت 
اهّم در زمان نبوِد مجتهد واجد رشایط قضا صورت گرفته است 
از  یکی  اهّم  مصلحت  حفظ  شد،  گفته  این  از  پیش  که  چنان  و 
عناوین ثانویه است که حکم ثانوی را به دنبال می آورد. بنابراین 
فاقد  مرِد  بر  قضا  والیت  تفویض  مصلحیت  چننی  وجود  بدون 
تحقق  صورت  در  ولی  بود.  نخواهد  مجاز  و  صحیح  نزی  رشایط 
م تفویض والیت قضائی بر مردان 

ّ
مصلحت مزبور به طور مسل

درها«  �ة �ج در  �ة �ة �ة رور�ة  »ال�ف زیرا  زنان است،  بر  آن  بر تفویض  مقدم 
رضورت  یا  موردنظر  مصلحت  تأمنی  منظور  به  اینکه  توضیح 
اجتهاد در قایض رصف  از رشط  که فقط  کافی است  آمده  پیش 
نظر شود و دلیلی ندارد که عالوه بر آن از رشط رجولیت نزی رصف 
نظر شود. آری اگر مردان غریمجتهدی که واجد رشایط دیگِر الزم 
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برای قضاوت هستند به اندازه ای که برای تأمنی مصلحت مزبور 
کافی باشد وجود نداشته باشند آنگاه نوبت به تفویض والیت 
قضایی به زنان می رسد؛ زنانی که غری از اجتهاد و رجولیت واجد 

رشایط دیگر قایض هستند.

نشدهاست؟ والییبهزنانواگذار اسالم،تصدیامور چرادر
تردیدی وجود ندارد که احکام رشعیه بر مدار مصالح و مفاسد 
یک  بر  مبتین  دارد،  وجود  واجیب  هرجا  یعین  می شود،  واقعی 
مصلحت واقعی و نفس االمری است و هرجا حرامی ترشیع شده 
است، براساس یک مفسدٔه واقعی بوده است. احکام رشعی دیگر 
نزی همنی طور هستند. بنابراین، عدم جواز تصدی امور والیی برای 
زنان، مانند بقیه ی احکام رشعیه، تأمنی کننده ی یک مصلحت 
یا  را تشخیص دهیم و  اینکه ما بتوانیم آن  از  واقعی است؛ اعم 
نتوانیم. سعی ما در اینجا آن است که با تأمالت عقلی و با مراجعه به 
کتاب و سّنت، گوشه ای از این مصلحت واقعی را بازشنایس کنیم:

این  بر  گواه  برش،  طوالنی  تجربٔه  و  علمی  دستاوردهای   .۱
معناست که زن و مرد همان گونه که از نظر جسمی متفاوتند، 
از حیث روحیه نزی با یکدیگر فرق دارند. این تفاوت های تکویین 
چنان آشکار است که از همان آغاز کودکی خود را نشان می دهد.

2. این تفاوت ها به هیچ وجه باعث نمی شود که یکی از دو 
صنف مرد یا زن نسبت به دیگری از دیدگاه اسالم کامل تر تلقی 
شود؛ زیرا، قرآن به عنوان یک ضابطٔه کلی و مطلق، مالک برتری 
در نزد خداوند را تقوا دانسته است، بدون آنکه در این جهت بنی 
�شیَو

�نْ
أُ
َکٍرَوا

دنَ اُکْمِم�نْ �ن �تْ
َ
ل ا�نَ

َ �نّ اُساإِ
َ َهاال�نّ ُّ �ی

أَ
اا زن و مرد فرقی بگذارد: »�ی


�نَّ اُکْماإِ �ت �تْ

أَ
ِها

َ
َدالّل ْمِع�نْ

ُ
ْکَرَمک

أَ
ا

�نَّ وااإِ
عاَر�نُ َلِل�تَ ا�أِ �ب

َو�تَ
ً
ا ُعو�ب

ُ اُکْمسش �ن
ْ
َعل َ �ب

یکمردوزنآفریدیموملتها ر«۱ ایمردم!ماشمارااز �ی �ب
ٌم�نَ َهَعل�ی

َ
الّل

۱ - سوره�حجرات، آیه ۱۳
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رابشناسید.بیتردیدگرامیترینشما دادیمتایکدیگر وقبیلههاقرار
نزدخداپرهزیکارترینشماست

است.  عدالت  اسالمی،  احکام  همٔه  پایٔه  و  اساس   .۳
ا�ة ال��کام«.۱  همان گونه که حرضت علی؟ع؟ می فرماید: »العدل ��ی
بدین ترتیب عالم ترشیع، همچون عالم تکوین، بر مبنای عدالت 
العدل  استوار شده است، چنان که پیامرب اکرم؟ص؟ می فرماید: »�ج
«۲ اگرچه درک ُحسن عدالت از مستقالت  ام�ة السم�ا�ة وال�ر�ف �ة
عقل عملی است، ولی تشخیص مصادیق عدالت در همٔه موارد 
ع ممکن نیست. به همنی دلیل،  برای عقل آدمی بدون کمک رش
در  را  و موارد عدالت  یاری عقل شتافته و مصادیق  به  رشیعت 
ع برای انسان ها تبینی کرده است. البته واضح  قالب احکام رش
است که عدالت همواره به معنای تساوی نیست، بلکه چه بسا 
بنی  تساوی  مانند  شود؛  ظلم  به  منجر  موارد  برخی  در  تساوی 
عاِلم و جاهل یا بنی صغری و کبری یا بنی قادر و عاجز، در تکالیفی 

که بر عهدٔه هریک گذاشته می شود.
۴. طبق آنچه گفته شد، می توان چننی نتیجه گرفت که: حکم 
رشعِی عدم جواز تصدی زنان نسبت به امور والیی: اواًل عادالنه 
است؛ دوم اینکه براساس تأمنی مصالح واقعی و دوری از مفاسد 
این  پس  نیست،  زن  ذاتی  نقصان  از  نایش   

ً
ثالثا است؛  واقعی 

حکم ناگزیر باید علت دیگری داشته باشد. به نظر می رسد علت 
مزبور را باید در وظایفی که رشیعت اسالم برای زن در نظر گرفته 
امور  با تصدی  آنها  انجام  که  کرد، وظایف مهمی  است جستجو 
والیی سازگار نیست. توضیح اینکه؛ خداوند متعال به تناسب 
ویژگی های جسمی و روحی هریک از مرد و زن، حقوقی را برای آنان 
گذاشته  آنها  عهدٔه  بر  را  تکالیفی  و  وظایف  و  است  کرده  معنّی 

الکلم، ج۱ ص۹۹ الحکمودرر ۱ - آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر
2 - فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتیض، تفسریالصافی، ج2، ص6۳۸
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راه  کردن  هموار  تکالیف،  و  حقوق  این  از  نهایی  هدف  است. 
تحصیل اختیاری سعادت دنیا و آخرت، برای زن و مرد است. در 
این میان، هر امری که با حقوق و تکالیف اصلی زن و مرد منافات 
سعادت  و  مال  به  آنان  رسیدن  راه  در  مانعی  و  باشد  داشته 
باشد، توسط قانونگذار اسالم معرفی شده است و پرداخنت به 
آنها ممنوع اعالم شده است. یکی از این امور برای زنان، تصدی 
مشاغل والیی است؛ زیرا، با لزوم حفظ عفاف، حرمت و کرامت 
زن و تسرّت و اجتناب وی از اختالط با مردان نامحرم که از اصلی 

ترین وظایف رشعی زن است، منافات دارد.

اختالطبامرداننامحرماجتنابکند چرازنبایداز
وخودراپوشیدهنگاهدارد؟

پاسخ آن است که: اواًل این کار باعث حفظ عفاف او می شود 
دوم  می دارد؛  نگاه  محفوظ  جامعه  در  را  وی  کرامت  و  حرمت  و 
اینکه عدم رعایت این امر هم با مصالح زن ناسازگار است و هم 
با مصالح مرد. دلیل ناسازگاری با مصالح زن این است که لطافت 
و ظرافت روحیٔه او باعث می شود که در اثر ارتباط با مردان نامحرم 
ارتباطی است  آنها ایجاد چننی  یا پرداخنت به اموری که الزمٔه  و 
 آسیب ببیند و از انجام وظایف 

ً
)همچون تصدی امور والیی(، شدیدا

مهم تر زندگی خود بازماند، ولی علت ناسازگاری با مصالح مرد این 
است که از یک سو، احتمال افتتان مرد بیگانه ای را که با یک زن 
نامحرم اختالط دارد، افزایش می دهد و زمینٔه ارتکاب جرم و گناه 
کنار  در  که  از سوی دیگر، در وضعیت مردی  و  فراهم می کند  را 
تأثری منفی بر جای  او زندگی می کند،  چننی زنی به عنوان محرم 
می گذارد؛ زیرا، واضح است که در یک زندگی مشرتک، هرگاه یکی 
از اعضا دچار مشکلی شود، اعضای دیگر نزی از عواقب آن مصون 
نخواهند ماند. بنابراین، هرگاه زنی در اثر اختالط با مردان نامحرم 
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دچار آسیب و مشکالتی شود، بی تردید این مشکالت به زندگی 
داخلی او نزی رسایت می کند و عواقب سوء فراوانی را برای شوهر، 

فرزند و اعضای دیگر خانواده اش به دنبال خواهد آورد.
امریالمؤمننی؟ع؟ همنی مطلب را با سخنانی کوتاه و گویا در 
ملک  نامه اش به امام حسنی؟ع؟ چننی بیان کرده است: »و ل��ة
 ۱»� هرما�ف �ة س�ة �ج � و ل�ی �ا�ف � ر�ی

أ
ا�فّ المرا سها �ف �ف اورف �ف � م�ف امرها ما �ج

أ
المرا

استمسلطمکن؛ حّداوفراتر آنچهبهاومربوطنیستواز زنرابر
امور.   بر مسلط و کارفرما نه خوشبو، است گیاهی )همچون( زن زیرا
تعلیلی که امریالمؤمننی؟ع؟ برای سخن خود آورده است و زن 
را به عنوان گیاهی خوشبو معرفی کرده است، تعلیل بسیار زیبا 
و سنجیده ای است که براساس قاعدٔه »العلهتعّمموتخّصص«

نکات مختلفی از آن استنباط می شود:
اواًل نشان دهندٔه دیدگاه اسالم نسبت به زن است که او را 
موجودی ضعیف و پست یا ناقص تر از مرد نمی داند، بلکه وی را 
نشانٔه زیبایی خلقت الهی می شمارد که هم برخوردار از لطافت و 

ظرافت است و هم وجود معطری دارد.
دوماینکه لزوم محافظت مرد نسبت به زن را نشان می دهد؛ 

همان گونه که از یک گل زیبا و خوشبو باید محافظت کرد.
 جایگاه زن را در جامعٔه انسانی مشخص می کند؛ همان 

ً
ثالثا

جایگاهی که یک گل معطر و زیبا در یک خانه دارد، جایگاهی رفیع 
و در عنی حال محفوظ و مطمنئ در برابر آسیب های احتمالی.

 نشانگر محدودٔه وظایف و مسئولیت هایی است که بر 
ً
رابعا

عهدٔه یک زن قرار می گرید. بدون تردید، این مسئولیت ها نباید 
ریحانه بودن زن را به خطر بیاندازد، چنانکه این معنا به خوبی از 
حیانه« و »قهرمانه« در کالم حرضت علی؟ع؟ فهمیده  تقابل بنی »ر

.»� هرما�ف �ة س�ة �ج � و ل�ی �ا�ف � ر�ی
أ
ا�ف المرا می شود: »�ف

۱ - کلیین، محمد بن یعقوب، اصولکافی، ترجمه کمره ای ، ج۵، ص۵۱۰
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بر اساس آنچه گفته شد، هر کاری که با عفاف و کرامت زن 
منافات داشته باشد یا باعث اختالط وی با مردان بیگانه شود، 
از نظر رشیعت اسالم ممنوع است. از آنجا که تصدی امور والیی 
همواره مالزم با اختالط زن با مردان نامحرم است و حفظ عفاف 
او را در معرض تهدید قرار می دهد، در اسالم ممنوع شمرده شده 
است، ولی باید توجه داشت که این ممنوعیت اختصاص به امور 
داشته  مالزمه ای  چننی  که  را  دیگری  امر  هر  بلکه  ندارد،  والیی 

باشد نزی شامل می شود.
تکامل و ارتقا باعث نمیتواند والیی عمال

َ
ا تصدی آیا

پرداخنت اینصورتآیاممنوعکردنزناز انسانشودودر
به رسیدن امکان  از او کردن محروم باعث  امور این به

چننیکمالینخواهدشد؟
عمال والیی، چننی نیست 

َ
پاسخ آن است که اواًل اشتغال به ا

که همواره باعث رسیدن انسان به یک کمال روحی و معنوی شود، 
عدم  صورت  در  که  هستند  پرخطری  عمال 

َ
ا مشاغل،  این  بلکه 

ُخران  باعث  می توانند  دشوارشان،  اقتضائات  و  رشایط  رعایت 
معنوی و هالکت شخص شوند. چنان که از امام صادق؟ع؟ روایت 
شده است که قضات، چهار دسته اند: سه دسته در آتش اند و یک 
دسته در بهشت. مردی که براساس ظلم و جور قضاوت کند، در 
حالی که خود می داند و مردی که ظالمانه قضاوت کند، در حالی که 
خود نمی داند و مردی که براساس حق قضاوت کند، در حالی که 
نمی داند، همگی در آتش جهنم اند و مردی که بر طبق حق قضاوت 

کند و خود بداند، در بهشت است.۱
را در  که قایض عادل  نزی نقل شده است  اکرم؟ص؟  پیامرب  از 
روز قیامت می آورند، پس آنچنان به سخیت و دقت حسابریس 
می شود که آرزو می کند، ای کاش بنی دو نفر دربارٔه هستٔه خرمایی 

۱ - کلیین، محمد بن یعقوب، اصولکافی، ترجمه کمره ای ، ج۷، ص۴۰۷
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نزی قضاوت نکرده بود.۱
با تنقیح مناط می توان گفت مشاغل دیگری نزی که مستلزم 
مردم  جان  و  مال  خصوص  در  والیت  ِاعمال  و  گریی  تصمیم 
است، همچون منصب قضاوت پرخطرند، بلکه براساس طریق 
اولویت باید گفت منصب رهربی و ریاست جمهوری و ریاست 
قؤه قضائیه که اهمیتش بسیار بیش از قضاست و ترصفش در 
اموال و نفوس مردم بیش از ترصفی است که یک قایض در این 
موارد دارد، به طور یقنی در معرض خطرات بزرگ تری قرار دارند. 
چنان که در حدییث از پیامرب اکرم؟ص؟ آمده است که فرمود: »هیچ 
کس نیست که بر ده نفر یا بیشرت ریاست داده شده باشد، مگر 
اینکه روز قیامت با دست بسته آورده می شود. پس اگر نیکوکار 
باشد، غل و زنجری از او باز می شود و اگر گناهکار باشد، بر غل و 

زنجری او افزوده می شود«.۲
به دلیل پر خطر بودن این مشاغل بوده است که بسیاری 
از علمای بزرگ تا زمانی که رضورت ایجاب نمی کرد، از پرداخنت به 
را به لقایش می بخشیدند.  آنها خودداری می کردند و عطای آن 
 به عنوان امتیازی 

ً
نتیجه آنکه تصدی چننی مشاغلی را نباید الزاما

برای مردان ارزیابی کرد، بلکه آنها را باید امتحانی سنگنی و دشوار 
دانست که کمرت کیس رسبلند از آنها بریون می آید.

: به منظور رعایت کمال عدالت، از آنجا که ممکن است 
ً
ثانیا

برخی مردان با تصدی مشاغل خطریی همچون قضاوت، حکومت 
و مشاغل والیی دیگر، همراه با رعایت موازین اسالمی به درجاتی از 
کمال روحی و تقوا برسند، برای اینکه زنان از این امکان که بسیار 
دشوار به دست می آید محروم نشوند، خداوند متعال جایگزیین 
با  کامل  هماهنگی  عنی  در  که  است  گرفته  نظر  در  آنان  برای  را 

۱ - محمدی ری شهری، محمد، منتخبمزیانالحکمة، ح ۴۷2
2 - ابن بابویه، محمد بن علی، ثواباألعمالوعقاباألعمال، ص۵6۹
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ویژگی های روحی و جسمی زنان، می تواند آنان را به همان کمالی 
برساند که مردان از راه های دیگر به آن می رسند.

جایگزین مزبور آن است که یک زن با مدیریت خردمندانه 
صبوری  و  خانوادگی  زندگی  داخلی  محیط  در  خود  دلسوزانٔه  و 
روبه رو  آنها  با  راه  این  در   

ً
احیانا که  نامالیماتی  برابر  در  ورزیدن 

می شود، بهشیت زمیین را برای همر و فرزندانش فراهم کند و 
ساخنت  و  شایسته  های  انسان  تربیت  و  رشد  در  طریق  این  از 
تأثریی  باشد،  داشته  را  تأثری  کمال  اسالمی  و  سالم  جامعه ای 
آن چنان مهم که در روایات اسالمی هم طراز دشوارترین وظایف 
که  است  واضح  زیرا  شده است؛  دانسته  جهاد  یعین  مردان 
جامعٔه  و  است  اجتماعی  زندگی  هستٔه  بنیادی ترین  خانواده، 
سالم جز بر پایٔه خانواده های سالم بنا نمی شود و کلیدی ترین 
نقش در خانواده، به عنوان همر و مادر، بر عهدٔه زن قرار دارد.

)نیکو  عل«  �ج ال�ة »ُ�س�ف  تعبری  با  روایات  در  جایگزین،  این  از 
 
ً
شوهرداری کردن( یاد شده است و از آنجا که یک زن، زمانی واقعا

همر خوبی خواهد بود که مادر خوبی نزی باشد، بنابراین تعبری 
ُحسن التبعل دربردارندٔه ُحسن انجام وظیفٔه مادری نزی هست.
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مسئله والیت زن از جمله مسائل بسیار مهم و بحث برانگزی 
در اندیشه اسالمی است و موافقان و مخالفان والیت زنان، هر یک 
برای نظر خود شواهد و دالئلی ارائه کرده اند که مهم ترین دالیل 
موافقان، آیات قرآن و سنت و سریه پیامرب گرامی اسالم و حرضت 
علی ؟ع؟ بود که اشاره شد؛ مخالفان والیت زنان به ۴ آیه از آیات 
علی وامو�ن �ل�ت قرآن کریم استناد کرده اند که مهمرتین آنها آیه »الر�ب
ساء« بود که با توجه به تفاسری و استدالل های انجام شده اتفاق  ال�ن
نظری در این خصوص مشاهده نشد و این آیه به تنهایی تحمل 
اثبات عدم والیت بانوان را ندارد؛ آیات دیگر نزی در مجموع دلیل 
خدشه  قابل  آنها  همه  و  باشند  ادعا  این  به  نمی توانند  روشین 
است. در بخش روایات نزی که به ۷ نوع از روایت استناد شده هر 
کدام استدالل خاص خود را داشته و بخیش از آنها قابل خدشه و 
بخیش اثبات کننده عدم والیت زنان است؛ مهمرتین روایت نفی 
�م ول�ا امرهم امرا�«  لح �ة �ف کننده والیت بانوان، روایت مشهور »ل�ف �ی

می باشد که هیچ خدشه ای به آن وارد نیست.
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دلیل دیگری برای عدم والیت زنان همچون اجماع نزی بیان 
پایه استوار  این  بر  نزد ما  گفت حجیت اجماع در  باید  که  شده 
است که وجود روایات رصیح ائمه معصومنی؟ع؟ که به دست 
علمای متقدم رسیده است باعث اتفاق نظر آنان گشته و پس 
از آن این روایات مفقود شده و فقط فتوای فقیهان باقی مانده 

است که بر وجود روایات داللت می کند.
ع و  دالیل دیگری همچون مقتضای اصول عملیه، مذاق شار
ارتکاز مترشعه نزی ذکر شده و استدالل های هر کدام نزی جداگانه 

بحث و برریس شده است.
نشانگر  همگی  شده  بیان  ادله های  مجموع  گفت  باید  اما 
این است که اگر فرض کنیم که هیچ یک از ادله ای که بیان شد، به 
تنهایی برای اثبات عدم والیت زن کافی شمرده نشود، می توانیم 
با استناد به مجموع من حیث المجموع آنها، این مسئله را اثبات 
کنیم. نکته مهمی که باید گفت این  است که اگر حاالت استثنایی 
باعث شکل گرفنت مصلحیت شود که رعایت آن در نظر رشیعت 
اسالم از رعایت حکم اولی متعلق به موضوع مهم تر باشد بدون 
شک به خاطر تعلق عنوان ثانوی این امر بالاشکال است. چرا 
که فلسفه عدم والیت زن نقصان ذاتی زن نیست، بلکه رعایت 
مصالح زن و مرد است یعین این حکم از سوی خداوند برای نوع 
مردان به نوع زنان در جهات و مصالح عمومی که ارتباط با زندگی 
هر دو دارد قرار داده شده است. بنابراین در امور زیر مردان بر 

زنان قیمومیت دارند:
مرتبط  مردان  برتری  با  که  اجتماعی  و  عمومی  جهات  الف( 
است مانند حکومت و قضاوت که حیات جامعه به آن وابسته 
 در مردان بیشرت از 

ً
است و قوام این دو به تعقل است که طبعا

زنان وجود دارد.
ب( دفاع در میدان نربد که نیازمند قدرت بدنی و قوت عقالنی است. 
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