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 اهداء

 

  زندگی به مادرم؛ زنی که رستگاری ما در سايهء
 رعايت او تحقق يافت.بخش 

 زنی که اگر مسئوليتهای خانواده را  ؛به همسرم
 به دوش نمی گرفت، نوشتن برايم مقدور نبود. 

  به دوشيزگان اصيل و پاکدامن کشورم که
تگرگ مرگبار امواج تهاجم فرهنگی را با سپر 

 اخالق و چتر فضيلت دفع می نمايند. 
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 مقدمه
 

سخن از زن ، سخنی تازه نيست. از صبحدم آفرينش؛ از آن 

زمانی كه انسان در دو جنس زن و مرد آفريده شد ، هركس از 

الوهيت  ۀدريچه اي به اين موجود نگريست. گروهى او را تا مرتب

باال برده، مقدسش خوانده و به ستايشش پرداختند و دسته اي او را 

اطين تنزل داده و تقبيحش نمودند. زن در حيوانات و شي ۀتا مرتب

ميراث فرهنگى ما نيز گاهى مصدر الهام شاعرانه ايست كه صدها 

ديوان را بخود تخصيص ميدهد، و زمانى در قطار شياطين و 

ديوانگان و يا حيوانات جا داده می شود، يك روز بر چکاد قدرت 

ر فرو و فرمانروايی باال برده می شود و روز ديگري به قعر گو

كشيده شده و محکوم به مرگ می شود، گاهی بهشت برين زير 

پايش گذاشته می شود و زمانی عامل فرود آمدن آدم از بهشت 

 شناخته می شود.
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سخن پيرامون زن و حقوق و شخصيت او يکی از مباحث 

گرم و جنجال برانگيزي است كه از دير زمانی وجود داشته و تا 

اين قصه را نيز پايانی نخواهد بود. دمی كه زن ومرد وجود دارند 

ولی با وجود اين پيشينه طوالنی سخن از زن و حقوق او هميشه 

 تازگی داشته است.

يکى از نشانه هاى بارز عصر ما توجه روز افزون به زن و  

حقوق و مسئوليتهاي او است كه گرايشهاي مختلف سياسی، 

اهداف و  ۀدممکاتب فلسفی و نهضتهاي پيشرو اجتماعى آنرا در مق

برنامه هاي اصالحی خويش جا داده اند. در اين سالهاي اخير 

 ۀمراكز تحقيقاتی و اكاديميك جهان هم شاهد پديد آمدن رشت

جديد و با اهميتی بنام مطالعات زنان بوده اند. اين رشته كه درپيوند 

با تخصصهاى مختلف علوم انسانی تأسيس گرديده بزودي ابعادي 

رفته و به صورت شگفتی گسترش يافته است. تئوريك به خود گ

هدف از گشايش اين رشته ، اصالح حالتی است كه در اثر 

حاكميت طوالنی جنس مذكر و ديدگاههاي منفی و متحجرانه 

 نسبت به زنان ايجاد شده است. 
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گسترش همچو مسايل از يکسو و بلند رفتن شعور اجتماعی 

پژوهش و تحقيق  ۀنمردم و نبرد هاي تمدنی از سوي ديگر، زمي

پيرامون بسيارى از امور مربوط به زنان را پديد آورده است كه 

 يکى از اين ابحاث موقعيت زن در فقه سياسی اسالم می باشد.

آرى، موضوع زن و حقوق سياسی و مقام اجتماعی او يکی از 

رويارويی مکتبها و  ۀموضوعات مهم روز و بلکه گرمترين عرص

طرحهاى سياسی، عقيدتی و  ۀتجربتمدنهاي مختلف و محك 

اجتماعی گوناگونی در سطح گيتی گرديده و از همين جهت 

طرح تمدنی اسالم بدون توجه به جنسی  كه  ۀميتوان گفت كه ارائ

ما را تشکيل داده و نيم ديگرش را هم در دامان پر  ۀنيمی از جامع

 مهرخويش می پرورد، ناقص خواهدماند.

سينه زنی براى حقوق بر باد  ولی در كشاكش اين هياهو و

 ۀزنان برنامه هاي ديگري ديده می شود كه ميخواهند مسئل ۀرفت

جبهه گيري هاى شخصی و پياده  ۀمقدس حقوق زنان را تا درج

ساختن برنامه هاي نظامی و استراتيژيك و پروژه هاى اقتصادي 

حقوق زنان  ۀكمپنی هاي بزرگ جهانی تنزل دهند. از نظر ما مسئل

ر از آن است كه در چارچوب انجمنهاي )حقوق بشر( و يا بزرگت
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عناصر تحريك شده ،  ۀسخنرانيهاي دولتمردان و يا هم در حنجر

 احساساتی و عقده مند بگنجد.  

در كشاكش اين زد و خورد فرهنگی تيرهايی كه به استقامت 

مسلمانان و آئين ايشان پرتاب می گردد ، بيشترين آنها از سنگر زن 

او پرتاب گرديده و در مقابل كسانی كه پاسخ می دهند و حقوق 

يا دفاع ميکنند و يا اينکه با روحيه اي آگنده از ضعف و شرم به 

زنان مى پردازند. آنها با اين  ۀتبيين ديدگاه اسالم در خصوص مسئل

مطمئن حقوق و حيثيت  ۀعمل خويش دينی را كه تضمين كنند

هند. بی خبر از اين كه دين زنان است در جايگاه ضعيفی قرار می د

بيچارگانی چون ما نيازي نداشته بلکه آنچه  ۀخدا به دفاع خجوالن

نياز است همانا زدودن غبار غليظ دوره هاي انحطاط از سيماي 

دين است. دينى كه نه تقاليد وارده از غرب و نه هم  ۀدرخشند

سنتهاي موروث اجتماعی ما در خصوص زنان ميتواند از منزلت آن 

 کاهد.  ب

بحثی را كه پيش رو داريد از چند جهت حايز اهميت است. 

نخست اينکه تالش در اين مسير پيش از آنکه يك نياز اجتماعی و 

سياسی باشد واجبی است دينی، و مطالعاتی از اين نوع هم به سود 
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اصيل دينی ما. دوم اينکه تالش در  ۀزنان است و هم به نفع انديش

قبل از آن كه به سود زنان باشد به سود جهت احياي حقوق زنان 

جامعه است. استحصال حقوق زنان با آزادي هاي عمومی ارتباطی 

مستقيم دارد زيرا گفته اند كه مناسبات زن ومرد را نسبتی مستقيم با 

رابطه ميان زمامدار و زير دست است. شارل فوريه فيلسوف قرن 

نه اي از ميزان ميزان آزادي زنان نشا»نزدهم فرانسه می گويد: 

دانشمندان علم االجتماع را  نيز عقيده بر «.  آزادي عمومی است

اين است كه انواع ستم هايی را كه استبداد پيشگان به زير دستان 

شان روا می دارند آهسته آهسته همه  روابط اجتماعی را فاسد می 

سازد. مردان ستمديده از روي نا آگاهی، دوباره به زنان خود ستم 

می دارند و شوهرانی كه در اجتماع هدف ستم قرار می گيرند  روا

 بهاي آن را از زنان شان مى ستانند.

حقوق زنان و از آن جمله حقوق سياسى آنان ابعاد  ۀولى مسئل

 ۀگسترده و گوناگونی دارد كه تحقيق روي يکايك آنها از حوصل

 ۀاين رساله بيرون است، از همين رو تالش نويسنده تنها در نقط

جواز و حرمت و يا شايستگى و عدم شايستگى زنان براى تصدي 

مسئوليتهاي بزرگ سياسی و اداري و از آن جمله رياست دولت 

اسالمی می چرخد. هر گاه جواز رياست زن شرعا ثابت شد، 
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طبيعی است كه اين حق بزرگ، حقوق ديگر او را نيز با خود 

 خواهد داشت.

مشهور فقها است و  هر چند عدم جواز رياست زنان نظر

اند اما موضوعی  بسياري نيز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده

نيست كه باب بازنگري علمی آن در چهارچوب موازين شرعی 

كامال بسته باشد. اين مسئله تا هنوز در شمار مسلمات فقه اسالمی 

 بشمار می آيد اما از مسلمات شريعت اسالمی نيست.

ر باب عدم جواز اين امر تا هنوز قوي ترين استداللی كه د

صورت گرفته همان حديث معروف بخاري شريف است كه 

هرگز رستگار نخواهند  –قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَۀً   لَنْ يُفْلِحَ » ميگويد: 

از همين «. شد قومى كه زمام امور خويش را به دست زنى سپارند

زين پذيرفته شده ها و موا سبب خواستم تا در چهارچوب مالك

فقهی به قرائت مجدد آن بپردازم، زيرا اين حديث نه تنها كه از 

قديم االيام اساس حرمت تصدي مسئوليتهاي بزرگ دولتی از 

سوي زنان قرار گرفته بلکه اساس تحريم هر گونه سهمگيري و 

 مشاركت اجتماعی اين جنس قلمداد شده است. 
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 موضوع اين تحقيق:

بررسی فعاليت سياسی زنان پرداخته و از اين تحقيق به 

شايستگی و عدم شايستگی ايشان در تصدي مسئوليتهاي سياسی 

 كه در رأس آنها رياست دولت اسالمی قرار دارد، حرف می زند.

 

 اهميت اين تحقيق:

تحليلی داشته و بسان تحقيقات ديگر به جمع  ۀاين تحقيق جنب

توان  ۀمکررات تا اندازآورى آراي فقها اكتفا نکرده، از تکرار 

 اجنتاب نموده است.

اين رساله مستند بر مبانی شرعی و اصولی بوده و در نقد آراي 

فقهی مخالف، از نصوص قرآن و سنت و قواعد فقهی استمداد 

 ميجويد.

اين رساله هنگام شرح ، بسط ، تجزيه و تحليل حديث )لَنْ 

( و ابعاد و جوانب مر بوط به آن، سخن قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَۀ  يُفْلِحَ 

اسالمی و تحقيقات مربوط به زن و  ۀكامال جديدي تقديم انديش

 سياست نموده، به باز نگري و قرائت مجدد آن می پردازد.  
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حقوق سياسی  ۀاين تحقيق همچنان از موضوعی زنده كه مسئل

زنان است بحث ميکند، موضوعی كه امروز در محراق كشمکش 

رار گرفته بلکه اولين تيري است كه از سنگر فرهنگی تمدنی ق

سياسى و اجتماعی آن پرتاب می  ۀتهاجم، بصوب اسالم و منظوم

 گردد.

 

 فرضيه های اين تحقيق:

اين بحث حکومت را حوزه اي مردانه ندانسته و مسئوليتهاي 

سياسی را بر اساس توانايی افراد جامعه نه جنسيت آنها قرار می 

اف دين كه در متن سياست اسالمی جا دارد وظيفه دهد. تحقق اهد

 اي است كه زنان و هم مردان را شامل می شود.

در جهان بينی اسالمی، زن فردي از افراد امت بوده كه 

مشمول خليفۀ اللهی و خطاب قرآنی و نبوي و كرامت انسانی بوده 

 و در اين زمينه ها هيچ فرقی ميان زن و مرد ديده نمی شود.

ظر ما نه روايتاٌ و يق ثابت می سازد كه حديث مورد ناين تحق

می تواند دليلی براي حرمت مشاركت سياسی زنان  نه هم درايتاً

 باشد.
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 :اين رساله پاسخی است به پرسش های ذيل

راوي اين حديث كيست و دانشمندان علم جرح و تعديل در 

 موردش چه گفته اند؟

ن و شرايطی اين حديث از چه كسی و كدام زمان و مکا

 حرف می زند )سبب ورود حديث(؟

آيا اين حديث می تواند اساسی براي حرمت تصدي 

 مسئوليتهاي سياسی از سوي زنان باشد؟

اين حديث با قرآن كه مصدر اساسی شريعت اسالمی است، 

همنوا است و يا متعارض، و اگر تعارض دارد پس چطور می توان 

 اين تعارض را رفع نمود؟

ن رساله در حالی كه قرآن و سنت پيامبر اكرم را اي ۀنويسند 

به عنوان دو اصل مهم تشريعی پذيرفته و صحيح بخاري را معتبر 

ترين كتاب حديث می داند، ولی در عين وقت معتقد است كه 

ورود حديثی در صحيح بخاري به تنهايی نمی تواند روايتی را از 

هنگام بحث جنبه هاي مختلف آن بيمه نمايد. از همين لحاظ؛ 

پيرامون اين حديث، نويسنده كوشيده است تا به زوايايی روشنی 

عوامل و  ۀافگند كه تا هنوز از چشم بيننده پنهان مانده است. مطالع
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انگيزه هاي صدور حديث، شرايط آن روز امپراطوري ساسانی و 

جايگاه زنان در آن سرزمين، جنبه هاي جامعه شناسی و روان 

بررسی روايان حديث در ميزان  انشناسی حديث، و همچن

الرجال و جرح و تعديل و كاوش پيرامون شاهدختی كه اين  علم

حديث در موردش ذكر گرديده است، مباحث تازه اي است كه 

 بر فقه سياسی ما خواهد افزود.   

اصالح و  ۀاميد وارم كه اين بحث قدمی در مسير فرخند

هی در كشور ما تجديد دينی و كوششی در جهت خانه تکانی فق

محسوب شود. سرنوشت فکر و حركت و پيام دينی ما در گرو 

نهادينه ساختن گرايشی است كه انسانی ترين قرائت از دين را در 

 اختيار دارد.

خيري باشد در جهت مطالعات  ۀآرزومندم اين بحث مقدم

 گسترده تر، عميقتر و سود مند تري براي زنان كشور ما.   

 نصاريخواجه بشير احمد ا

 تکساس –داالس 

 7002اكتوبر   6

 رمضان  72مطابق به 
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 پيشگفتار
 

موقعيت اجتماعی زنان در تاريخ بشر به صورت عموم و تاريخ 

مسلمانان به صورت خصوص شاهد فرازها و فرود هاي گونااگونی  

بوده است كاه ايان عارو  و نازول را مای تاوان باا پيشارفت هاا و          

 ندازه نمود. پسرفتهاي تمدنی جوامع بشري ا

كه همقدم با  استعام انسانی  ۀحقوق زن يك مسئل ۀمسئل

تطور عمومی حيات اجتماعی بشر به پيش می رود. در حديثی كه 

صديقه روايت نموده است پيامبر اسالم می  ۀبخاري از عائش

نگذشته بود  زمان اندكیاگر از مسلمان شدن قوم تو » فرمايد: 

ابراهيم عليه السالم  ۀا بر مبناي نقشكعبه را از تهداب ويران و آنر

دل می را كه پيامبر بزرگ در  رزويیاما آ 1«می نمودم. باز سازي
                                                 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  عَائِشَةَ  عَنْ  أَبِيهِ  عَنْ  هِشَامٍ   عَنْ   أَبُو أُسَامَةَ  حَدَّثَنَا  عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  حَدَّثَنَا  -1

ثُمَّ  الْبَيْتَ   لَنَقَضْتُ لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  

     "خَلْفًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ   قُرَيْشًا  فَإِنَّ   عَلَيْهِ السَّلَام   إِبْرَاهِيمَ    لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ

 .) صحيح البخارى فضل مكة و بنيانها(
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راوي اين  صديقه ۀعائش ۀتوسط عبداهلل بن زبير خواهر زاد پرورانيد

صورت پذيرفت، ولی ديري نگذشته بود كه حجا  بن حديث 

 ۀشاموي كعبه را دوباره ويران، نق ۀيوسف ثقفی والی درند

ابراهيمی اش را مسخ و به همان شکلی كه قريش دوران جاهليت 

آنرا ساخته بودند، بنا نمود كه تا همين لحظه بهمان شکل باقی 

مانده است، درست همانطوري كه مبادي اجتماعی اسالم را از 

شکل ابراهيمی اش بيرون و به شکل قبيلوي دوران جاهليت عربی 

 بر گردانيدند.

دوم مسالمانان ايان تيييار تادريجی را      ۀليفعمر بن الخطاب، خ

زنان را چيزي به شمار ما در دوران جاهليت، » ... چنين بيان ميکند: 

، ولی زمانی كاه اساالم آماد و خداوناد از ايشاان يااد       نمی آورديم

 كرد، ما بدون آنکه زنان خاود را در اماري از اماور خاود دخالات     

. تيييار جامعاه اي   7«..افتيم كه ايشان را بر ما حقی اسات. دهيم، دري

كه زن را هيچ می شمرد، به جامعه اي كه زن را مسائوليت بازرگ   

سياسی دهد ممکن نبود و اين همان مسئله اي است كه نظام تشريع 

                                                 
سَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَ ذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّ ...  - 2

 )كتاب المظالم –صحيح البخارى (عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا ... 
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آناارا خااوب رعاياات  نمااوده اساات  زياارا  شااارع در امااور مربااوط  

اجتماعی اي كه با اصول اعتقادي تعارض نداشاته باشاد، عارف را    

اسات. و تيييار عارف اجتمااعی خصوصاا در مياان       در نظر گرفتاه  

قبايلی كه سنتهاي كهن در تاار و پاود وجاود شاان ريشاه داشات،       

 انجام يابد. يك و يا دو دههكاري نبود كه در 

در اياان شااکى نيساات كااه زنااان صاادر اول اسااالم بااه امااارت  

گمارده نشدند ولی باياد در نظار داشاته باشايم كاه در اصاول فقاه        

ميتواناد حجتای در جهات تحاريم اماري باه       اسالمی تارك عمال ن  

ما و جوامع شبه اسالمى ديگر آنچه در حاق   ۀدر جامعحساب آيد. 

زن صورت مى گيرد كارى با دين ندارد ودين فقط بخااطر توجياه   

 شود. یسنتهاي اجتماعی بکار برده م

فعاليت و مشاركت زن بسته به عارف و سانت اجتمااعی باوده     

ت او را محاادود و در زمانهااا و فعالياا اهااايیكااه اياان عاماال در ج 

پيامبر بزرگ اساالم هام در   مکانهاي ديگري آنرا تسريع می نمايد. 

 سياسی خويش اين عامل را از نظر دور نداشت. ۀتجرب

ماا قريشايان بار زناان خاويش      » حضرت عمر فاروق ميگوياد:  

درياافتيم   وديم كرچيره بوديم ، ولى پس از آنکه به مدينه هجرت 

بر مردان شان چيره اند، زنان ما از زنان انصاار تاأثير   كه زنان انصار 
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پاساخم را   در مقابال، پذيرفتند، )روزى( بر سر زنم فريااد زدم و او  

داد، عکس العمال او را زشات شامردم، گفات: از اينکاه پاساخت       

او را پاساخ  نياز(  به خدا قسم زنان پيامبر خادا )  ،دادم نا راحت مشو

مروز تا شب از خود راند. او با ايان  می دهند و يکی از ايشان او را ا

 صحيح البخاري ، كتاب المظالم.«. سخن مرا بيمناك ساخت

بزرگ اسالم در عصار   ۀاين سطور، چهار پروژ ۀبه نظر نويسند

پيااامبر آغاااز گرديااده و ساانآ تهااداب آن بااا دسااتهاي خااود او    

گذاشته شده و اصول و اساسات آن مشخص شاده و ديان تکميال    

پروژه هاي بزرگ اجتماعی اگار قرنهاا نگاويم     گرديد ولی تکميل

می توان به جرئت گفت كه نيازمند ده ها سال می باشد. اين پروژه 

ها عبارت اند از سيستم بردگی، مسايل مرباوط باه زناان، رواباط و     

 قبيلوي و نظام سياسی دولت اسالمی. ۀمناسبات عقب ماند

اصاالی آن نگاااهی  ۀاگاار بااه فرهنااآ اسااالمی و دو سرچشاام 

به هزاران باار  « بردگی»و « برده»بيفگنيم، در خواهيم يافت كه لفظ 

تکرار شده است كه دشمنان اسالم هم از آن ياد می نمايند. ولی با 

كمی دقت در می يابيم كه تکرار پيهم اين لفظ به معنای تأيياد آن   

نه، بلکه هرباري كه از دستگاه بردگی ذكاري باه عمال مای آياد،      
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اي آن و فرو آوردن تبر بر پيکر زشت هدف خشك كردن ريشه ه

آن و گشودن راه هاي متعدد براي رهاايی بردگاان اسات. ولای باا      

بردگای در زماان    ۀموسس ۀوجود اين همه اصرار و تأكيد آيا درواز

پيامبر بازرگ اساالم قفال شاد؟ پاساخ منفای اسات زيارا سانتهاي          

به اجتماعی را نمی توان يك شبه از ميان برداشت بلکه اين بستگی 

پيشرفت فکر و تطور حيات اجتماعی بشر دارد. آنکه نظام بردگای  

را در افيانستان مليی اعالم نمود، اماان اهلل خاان نباود و كسای كاه      

غالمی را در امريکا بسات ابراهاام ليانکن نباود؛ اماري كاه        ۀدرواز

 ۀبساط سياه بردگی را از سطح زمين برداشت تطور تدريجی انديشا 

از زبان اين و زمانی از طريق آن اعاالم   جمعی بشر است كه گاهی

 گرديده است. 

عرباای هاام جااز    ۀبيلااوي جامعاازياار و رو كااردن مناساابات ق 

ولی آيا می شاود نظاامی را كاه    هاي بزرگ پيامبر اسالم بود  برنامه

هايش تا صد ها قرن پيش می رود آنارا باراي هميشاه از مياان      ريشه

هسااتی سااوز  ۀعلر، زمااانی كااه شاابرداشاات. در دوران حيااات پيااامب

هاي قبيلوي زبانه می كشيد و قبايل عربی رو در روي هم قرار  كينه

می گرفتند پيامبر ندا در می داد كه آيا شما به تعصبهاي قبيلوي بار  

؟ «و أنا بين اظهركم»می گرديد در حالی كه من در ميان شما هستم 
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گويا اينکه پيامبر می خواست بگويد كه باا نباودن ايشاان در مياان     

 اعراب مسلمان، اين تفرقه ها از سر گرفته خواهد شد.   

نظام سياسی مسلمانان را هم نمای تاوان از نظار سياسای پاياان      

تاريخ ناميد. اين درست است كاه پياامبر بازرگ اساالم حکومات      

گذاشاته و زعامات سياسای     قرار داد اجتماعی ۀخويش را بر شالود

ولتشاهر باا زمامادار    آن را بر خاسته از ايجاب و قباول شاهروندان د  

دانست. اين درست است كه بيعت اسااس انتخااب رهباران جامعاه     

يااور و احکااام و شاارايط در همااان قاارار داده شااد ولاای حاادود و ث

هايی خالصه نمی شود كه تا هنوز فقه سياسی ماا از آن حارف   چيز

زده است. برخی، نظام خالفت صدر اول اسالم را از نظار اداري باا   

 ۀبيست و يکم مقايساه مای نمايناد. در جزيار    دموكراسی هاي قرن 

عربستان، جايی كه هيچگاهی دولت وجود نداشت، آيا ممکن بود 

 نظامی سياسی با شرايط قرن بيست و يکم اظهار وجود نمايد.  

مسايل مربوط به زنان هم امري نيست كه با يك امر شااهانه و  

 ۀك شاب زير و رو گرديده و طفال يا  « انقالبی»يا فرمان شماره چند 

جامعه را مجبور نمود تا ره صد ساله را در يك روز طی نماياد. در  

جامعه اي كه تا ديروز جنس مونث را زنده به گور می نمودند آياا  
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ممکن بود كه فاردايش او را در سِامَتها و مناصاب بلناد لشاکري و      

كشوري بگمارند. آيا آمادگی زنان براي پيشبرد چنين مسئوليتهايی 

 ل تربيت نيست؟نيازمند چند نس
بشر ارتباط می  جمعیموقعيت زن مسئله اي است كه با تمدن  

 عاام اندوخته هاي مادي و معنوي  ۀگيرد و تمدن عبارت از مجموع
. علی شريعتی معتقاد اسات كاه نميتاوانيم بگاوئيم تمادن       استبشر 

شرق و تمدن غرب، بلکه بايد گفت تمادن قارن هاژده و بيسات و     
ان به نژاد خاصى نسبت داد بلکه مربوط باه  . تمدن را نميتوامثال آن

تمدن در جائى قوى تر باشاد   ۀبشريت است. ممکن است جلو ۀهم
ولی باز هم نميتوان تمدن را به سرزمين خاص و نژاد خاصی نسبت 

 داد. 
اگر نگاهی به ميراث فرهنگی اسالم بيفگنيم خواهيم دياد كاه   

 ۀچهاار صاد ساال   متون دينی و فرهنگی ما در امتداد عمر يکهزار و 
اسالم شاهد تعبير ها و تفسير هايی كاامالً بيگاناه باا روح و مقاصاد     
دين بوده است. تفسيري كه از روح مسلط زماان رناآ پذيرفتاه و    

هم خدا و هم جبرئيل و مصطفی را به حيارت افگناده   » تأويلی كه 
«. تفسااير حسااينی»مااا در افيانسااتان تفساايري دارياام بااه نااام «. اساات
)ن( بحث می كناد، بادون    ۀتفسير هنگامی كه از سوراين  ۀنويسند

آنکه براي اثبات گفته هاي خويش دليلی عقلی و ياا دينای عرضاه    
كند می نويسد كه زمين بر سر شاخ يك گاو و گاو هام بار پشات    
 ۀيك ماهی قرار دارد. خرافااتی از ايان قبيال چاه  از طرياق ترجما      
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ماا وارد   ۀن منطقا متون يونانی و هندي و چه از راه افسانه هاي كها 

مرباوط باه    ۀرشته هاي مختلف علوم دينی ما شده اسات كاه حاوز   
زنان و حقوق آنها نيز نتوانسته است از تأثير عوامل ياد شده مصئون 
بماند. اگر فقيهی می آيد و مدعی می شاود كاه تعلايم زناان جاايز      

زن و اژدهاا  »نيست، و يا اينکه فردوسی می آياد و مای گوياد كاه     
و سانائی و .... بار جانس زن مای      ، و ساعد ي «باه  هردو در خاك

را « زنااده بااه گااور كااردن دختااران  »تازنااد، ويااا اينکااه  خاقااانی   
جوانمردي و بزرگمنشی می داند، اين سخنان باه هماان انادازه اي    
كه با افکار و انديشه ها رايج در همان دوره هاا همااهنگی دارد باه    

يعت ناسازگار مای  همان اندازه با متون آشکار دين و روح كلی شر
باشد. هنگام صحبت از زن، دانشمندان ما يا اينکه سنتهاي راياج در  
فرهنگها و تمدنهاي زن ستيز ديگر را رنآ و بويی دينای بخشايده   

متاون مقادس و معتبار دينای را تفسايري زن ساتيزانه       اند و يا اينکه 
 نموده اند.

حديث مورد بحث ما يکی از همين متونی است كه تا هنوز 
آنکه منصب اس احکام و فتواهاي گوناگونی قرار گرفته است. اس

رياست دولت را براي زنان حرام می داند، و كسی كه كانديد، 
رأى دهی و تصدي وظايف و مسئوليتهاي سياسی ديگري را براي 

قضا را خاص مردان می  ۀزنان حرام می شمارد، و فقيهی كه وظيف
 ۀاستشهاد می نمايند. دايرداند همه و همه به اين حديث استناد و 

تأثير وتحريم اين حديث رفته رفته آنقدر گسترش می يابد كه 
)خطابى( دانشمندي از خيل فقهاي قرن چهارم هجري، می گويد: 
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زن نميتواند امر ازدوا  خودش را در دست داشته باشد زيرا پيامبر 

هرگز رستگار  –أَۀ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَ  لَنْ يُفْلِحَ » می فرمايد: 
 «نخواهند شد مردمی كه زعامت شان را به زنی سپارند!

اما آنچه در اين رساله خواهيد يافت رويکارد جديادي اسات    
كه هنگام كاوش پيرامون اين حديث، به جاي اتکا به سنتهاي رايج 
و براهين شائع، به اصول و مقاصد كلی دين استناد داشاته اسات. از   

را  او ركتاا  وانسان را مقام بزرگی بخشايده   دنظر نويسنده، خداون
. اين مقام بزرگ، فارغ مزين ساخته استبه گوهر ملکوتی خالفت 

از ذكورت و انوثت بوده و تنها از آنِ انسانيت انساان اسات كاه باه     
جنس خاصی مربوط نبوده و يا بهتر بگوييم خالفت انسان در زمين 

ري! به هر اندازه اي مشروط به ذكورت و ممنوع به انوثت نيست. آ
كه انسان نصيب بيشتري از آدميت داشته باشد حظ او از خالفت و 

 سهم او از مسجود بودن بيشتر خواهد بود.
چرا ، در كجا ،  چه وقات   بياييد ببينيم كه اين حديث را كی ،
 و در مورد چه كسی روايت نموده است؟
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 حديث ۀپيش زمين
 

سرنوشت  ۀالدي مرحلدوم و سوم قرن هفتم مي ۀسالهاي ده

ساز در تاريخ خاور ميانه و آبستن تحوالت بزرگی در جهان بود. 

ميالدي مردي به نام محمد فرزند عبداهلل در حالی كه  610در سال 

قنديل وحی و عصاي هدايت در دست داشت از غار حرا فرود 

تحولی بزرگی را در همه عرصه هاي زندگی بشر  ۀآمد تا  شيراز

  پيريزي نمايد.

در آن زمان دو ابرقدرت نظامی و سياسی آن روزگار، فارس 

و روم سخت با هم درگيري داشتند. هنوز چهار سال از بعثت پيامبر 

ميالدي( كه امپراطوري ساسانی مقاومت رومی  616نگذشته بود )

ها را در چندين جبهه شکسته و مناطق مهم و استراتيژيکی چون 

امپراطوري روم بريده و به قلمرو  ۀدنانطاكيه و شام و فلسطين را از ب

جنگهايی كه بين ايران و روم در گرفت در ابتدا خويش افزودند. 

به پيروزي ايرانيان انجاميد و سپاهيان ساسانی از مصر تا آسياي  

سنگينی  شکست  صيير را زير پرچم خود در آوردند، اما در فرجام 

هاي  كنارهرا از رومی ها متحمل شدند و سپاهيان رومی به 
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هاي تيسفون رسيدند! اين شکست تاريخی نويد شادي براى  دروازه

زيرا مسلمانان از  3مؤمنان بود كه قرآن هم به آن اشاره كرده است

پيروزي اهل كتاب كه به مسلمانها يك قدم نزديکتر بودند، 

 خورسند می شدند.

هنوز يکسال از اين تحول بزرگ در ميزان قوا نمی گذشت 

يامبر يتيم مانيفست انقالب خويش را از سکوي كوه كه همان پ

قريش رسانده و با گروه كوچکی از  ۀصفا به سمع خانهاي قبيل

بردگان، زنان، كودكان و بينوايان، حضور خويش را اعالم نمودند. 

پيامبر اسالم در حالی كه پيروانش از دوصد نفر تجاوز نمی كرد و 

ن تشکيل می دادند، حوادث بيشتر آنها را زنان و كودكان و بردگا

جهان را با دقت زير نظر داشت و اوضاع سياسی منطقه را با 

ميالدي( كه مطابق به  677يارانش در ميان می گذاشت. در سال )

هجرت پيامبر اسالم به مدينه بود، رومی ها بار ديگر با ايرانی ها 

 درگير شده و سپاه امپراطوري ساسانی را شکست دردناكی دادند.

                                                 

اما  ;ن نزديكي رخ داد( )و اين شكست( در سرزمي2روميان مغلوب شدند! ))1الم) -3

( در چند سال، همه كار ها از 3آنان پس از )اين( مغلوبيت بزودی غلبه خواهند كرد... )

آن خداست؛ چه قبل و چه بعد )از اين شكست و پيروزی(؛ و در آن روز، مؤمنان )بخاطر 

 (.4-1الروم آيات  ۀ( )سور4پيروزی ديگری( خوشحال خواهند شد... )
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ش سال پس از هجرت، در آن احوالی كه پيامبر اسالم در ش 

شهر كوچکی به نام يثرب )مدينه( پناه جسته بود، در يك حركت 

دپلوماتيك، پيامبري خود را در سطح جهان  اعالم و كشور هاي 

بزرگ دنياي آنروز را به اسالم دعوت نموده نمايندگان خويش را 

ي هاي دور و پيش به سوي رهبران همه كشور ها و امپراطور

خويش گسيل داشت تا نامه هاي پيامبر را تسليم شان نمايند. در آن 

زمان امپراطوري حبشه در افريقا، امپراطوري ساسانی در آسيا و 

امپراطوري روم در اروپا ابرقدرتهاي جهان به حساب می آمدند 

كه مخاطب نامه ها و پيامهاي پيامبر اسالم قرار گرفتند. يکی از آن 

ها مکتوبی بود كه به خسرو پرويز پادشاه ايران فرستاده شد و  مهنا

او به دين جديد دعوت گرديد. رهبران جهان نامه هاي پيامبر را با 

اهتمام خواندند و بعضی از آنان پاسخ آن پيام بزرگ را توأم با 

پيامبر بی  ۀهدايايی فرستادند ولی تنها كسی كه نسبت به نام

مذكور را دريد. اين  ۀرو پرويز بود كه ناماحترامی پيشه كرد  خس

روابط  ۀعمل كه استخفاف و بی احترامی به يکی از تقاليد پسنديد

دپلوماتيك آن روز محسوب می شد خود يکی از عالمات فساد و 

 در نتيجه از زوال و نابودي آن دستگاه خبر می داد.  
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شاه يمن پيامبر را دريد بلکه به بازان پاد ۀخسرو نه تنها كه نام

اين  ۀنويسند ۀحکومت او بود دستور داد كه دربار ۀكه دست نشاند

 نامه تحقيق كند و او را نزد خسرو بفرستد. 

هنوز فرستادگان پادشاه يمن )بابويه و خسرو(  در مدينه بودند 

كه خسرو پرويز سقوط كرد و رسول اكرم صلی اهلل عليه وسلم  

رش براي فرستادگان يك روز قبل از كشته شدن خسرو بدست پس

بازان گفته بود كه فردا بياييد و جواب خود را دريافت كنيد. روز 

بعد كه خدمت ايشان آمدند، حضرت پيمبر فرمودند: شيرويه 

 ديشب شکم پدرش خسرو پرويز را دريد و او را هالك ساخت. 

نمايندگان به يمن باز گشتند و پس از چندي پيکی از تيسفون 

می از طرف شيرويه براي باذان آورد كه رسيد و نامه اي رس

موصوف علت كشتن پدرش را در آن شرح داده بود و در نهايت 

معلوم شد كه مسئله همانطوري بود كه پيامبر اسالم آنها را خبر 

 داده بود.   

دشواري براي دودمان ساسانی به  ۀحلميالدي، مر 676سال  

ن باعث شد كه نا توانى و هر  ومر  داخلى ايراحساب می آمد. 

شهريار كم تدبير چون خود را سالخورده و درمانده يافت مردانشاه 

فرزند خود را بجانشينی برگزيد، اين انتخاب باعث خشم پسر 
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بزرگش شيرويه شد. شيرويه مردانشاه را جلوي چشم پدر بکشت و 

پدر را بزندان افگند و خود بنام قباد دوم بسلطنت نشست، آنگاه 

بانان ايران را كه پدرش به امر خسرو پرويز كشته پسر يکی از مرز

شده بود بر آن داشت كه پادشاه زندانی را با تبرزينی از پاي در 

 پيامبر به خسرو پرويز رسيد ۀدر همان شب و روزي كه نام آورد.

ميالدي(  676خسرو كشته شد. پس از خسرو فرزندش شيرويه )

ا در راه حفظ و پادشاه شد و تمام برادران و نزديکان خود ر

ماه حکومت  انحصار قدرت از تيغ كشيد. شيرويه بيش از شش

نکرد. ديري نگذشته بود كه شيرويه هم درگذشت. پس از او 

پسرخورد سالش اردشير پادشاه شد ولی پس از مدت بسيار 

كوتاهى او نيز قربانی همين درگيري ها شد و تا روي كار آمدن 

ده تن به حکومت رسيدند.  ميالدي( دست كم 637يزدگرد سوم )

ساسان باقی  ۀپس از اردشير خوردسال چون مرد ديگري از سالل

برآمد  6نمانده بود قرعه بنام دختر بزرگ خسرو پرويز پوراندخت

ميالدي( كه برابر با سال نهم هجري قمري می  630و در سال )

 پوران چنين شرايطی درنهاده شد. تارك او شود، تا  سلطنت بر 

                                                 

 .گلگون ۀدختری با چهري پوران دخت يعن  -4
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بدون توجه به  تيسفون تا  بر سر گذاشتند تا در دخت را 

 ساسانی ۀجنسيت، قدرت را بار ديگر به خاندان از هم پاشيد

اردشير مردند، مردان و  بازگردانند. هنگامی كه شيرويه و پسرش

شاهی، هيچ مردي را  مدائن، از ميان خاندان در سران ساسانی

 دختر پرويز را بهنيافتند كه به تخت سلطنت بنشانند پس به ناچار 

تخت نشاندند. شرايط آن زمان نشان می دهد كه حتی كودكی 

بود زيرا خاندان هاي حکومتگر به جان  براي پادشاهی باقی نمانده

 بودند. هم افتاده و كشت و كشتار بزرگی راه انداخته

خواناادمير اياان چنااد بياات را در وصااف پااوران دخاات آورده 

 :2است
 رساايدچو تا  كياااانی به پوران 

 شاکوهى در آن خااندان كس نديد
 بيااد آور اين قول ساااانجيده را
 باخوان قول مرد جهاااان ديده را
 شااکوهى نماند در آن خااااندان
 كه بانآ خااروس آيد از ماكيااان

 

                                                 
  11 صفحه 1331رت، محمود طلوعى، انتشارات اسپرك، تهران، ايران،زن بر سرير قد -5

 (.به نقل از حبيب السير خواند مير)
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فردوسی هم حکايت پادشاهی پوران دخت را اين طور به نظم 

 :6كشيده است

 اارفاراوان بماااندند بااای شهريااا

 نيامد كساای تاااا  را خواستااااار

 بجساتند فارزند شاااهاان بسااای

 نديدند از آن نااااامداران كساااای

 يکی دختاااري بود پاوران  بنااااام

 چو زن شاه شد كارها گشت خاااااام

 كه از تخم ساسان هماااان ماانده بود

 بساى دفتر خساروان خاااوانده باود

 نشااااانادندبآرآن تخت شاااهيش ب

 بازرگان براو گاااوهاار افشاااااندند

 وران كه منچنين گفت پس دخت پا

 نخااواهاام پارا گاااندن انجمااان

 

 

                                                 

 .615و  614 ةصفح 1331شاهنامه، ابوالقاسم فردوسي، انتشارات سعدی، ايران،   -6
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 كساای را كه در وياش باشد ز گنااج

 توانگاار كناام ، تا نماااااند به رناج

 مبااادا به گايتای كاسای مسااتمند

 كاه از داد او بااار من آيد گااااازند

 كشااور كنااام دور بد خااواه راز 

 بر آئين شاااهااان كااااانم راه را

 هميداشت پوران جهااان را به مهاار

 نجسات از بار خااك بااد سااااپهر

 چاو شاش ماه بگذشت بر كااااار او

 ببد ناگهاااااان كاااژ ، پاار كار او

 آه بيماااار باااود و بامرده بيك هفت

 ااااى بابردابا خاويشاتن نااام نيک

 چناين است آئاين چاااااارخ روان

 تاوانا به هار كار  و مااااا ناتاااوان
 

زمانی كه پوراندخت بر سرير سلطنت نشست، پيامبر اسالم در 

مدينه بودند. ياران پيامبر به او اطالع دادند كه ساسانی ها زنی را به 

در پاسخ عنوان پادشاه بر گزيده اند، پيامبر صلی اهلل عليه وسلم 
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گروهی كه امور خويش را به زنی سپارند، هرگز »فرمودند: 

اين حديث اساس احکام و داوري هاي «. رستگار نخواهند شد

فراوانی در ميان مسلمانان شده است كه بايد بدان پرداخت و ديد 

كه اين حديث تا چه اندازه با اصول مسلم دينی همخوانی دارد و يا 

ايشان نموده  ۀو ما چه برداشتی از فرمود اينکه پيامبر چه گفته است

 ايم.

اما قبل از آن كه به اصل مطلب بپردازيم، بياييد ببينيم كه 

 پوراندخت چه كسی بود؟

پس از كشته شدن هرمز چهارم پسرش خسرو پرويز در سال 

ميالدي( به سلطنت رسيد و سلطنت او مصادف با آخرين  290)

م ( بود. خسرو دوران 676- 293 جنگهاي ايران و روم ) ۀدور

سلطنت پرشوري داشت زيرا چليپائی را كه حضرت عيسی برآن 

جان سپرده بود و نزد عيسويان بسيار گرامی بود ايرانيان متصرف 

شدند و بدين ترتيب آتش كينه در دل عيسويان نسبت به ايران 

شعله ور شد، جنگهاي بسيار بين ايران وروم در گرفت كه در ابتدا 

ي ايرانيان انجاميد و سپاهيان ساسانی از مصر تا آسياي به پيروز 

سنگينی  شکست  صيير را زير پرچم خود در آوردند، اما در فرجام 
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هاي  را از روميها متحمل شدند و سپاهيان رومى به كناره

هاي تيسفون رسيدند! اين شکست تاريخى كه نويد شادى  دروازه

كرده است دو بشارت را براى مؤمنان بود و قرآن هم به آن اشاره 

براى مسلمانان به ارميان آورد كه يکى نجات از دست همسايه اى 

بود كه هر زمانى دلش ميخواست سرحدات جيره العرب را لگد 

مال می كرد و ديگر اينکه از پيروزى اهل كتاب كه به مسلمانها 

 يك قدم نزديکتر بودند، نويد مى داد. 

م پادشاه شد و 676دوم(  پس از خسرو فرزندش شيرويه )قباد

تمام برادران و نزديکان خود را در راه حفظ و انحصار قدرت از 

تيغ كشيد. ديري نگذشته بود كه شيرويه هم در اثربيماري اي 

درگذشت و پس از او پسرخورد سالش اردشير پادشاه شد ولی 

پس از مدت بسيار كوتاهى او نيز قربانى همين درگيريها شد و تا 

ميالدي( دست كم ده تن به  637مدن يزدگرد سوم) روي كار آ

 حکومت رسيدند.

 ۀحکومت ساسانيان دور ۀدانشمندان تاريخ معتقدند كه دور

 امپراطوري ساسانی، زن برتري مرد بر زن بود. در تفوق و

شخصيت حقوقی نداشت و فرد محسوب نمی شد. زن از هر نظر 

 د.كدخداي خانواده بو يا« كتك ختاي»تحت سرپرستی 
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 صيغه های مختلف اين حديث 
  

قبل از آن كه به شرح و بسط حديث مورد نظر پرداخته شود 

در اين جا سعی خواهد شد تا صييه هاي مختلف آن را كه كتاب 

 هاي حديث روايث نموده اند پيش چشم خواننده قرار دهيم. 

اما بخاري حديث مذكور را به صييه هاي ذيل روايت نموده 
 است:

 :اول ۀصيغ

أَبِی    عَنْ  الْحَسَنِ   عَنْ عَوْفٌ  حَدَّثَنَا    عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ    حَدَّثَنَا 

 صَلَّى اللَّهُ   نَفَعَنِی اللَّهُ بِکَلِمَۀٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  لَقَدْ» قَالَ:    بَکْرَۀَ 

كِدْتُ أَنْ أَلْحَق بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ  أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَهْلَ    أَنَّ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ 

مْرَهُمْ وَلَّوْا أَ قَوْمٌ  قَالَ لَنْ يُفْلِحَ    كِسْرَى    بِنْتَ    قَدْ مَلَّکُوا عَلَيْهِمْ    فَارِسَ 

 «امْرَأَۀً.

پس از آنکه نزديك بود با ساپاه جمال   » يعنى: ابوبکرۀ گفت: 

پيوسته و در صف ايشان به نبرد بپردازم، خداوند مرا با ساخنی كاه   
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 قبال آنرا از پيامبر شنيده بودم، سودمند ساخت. هنگامی كه پياامبر 

شنيد مردم فارس دختر كسري را در مسند پادشاهی خويش نشانده 

گفت: مردمی كه امور خويش را به دست زنی ساپارند، هرگاز    اند

 « رستگار نخواهند شد.

 

 دوم:   ۀصيغ

أَبِی    عَنْ  الْحَسَنِ   عَنْ   عَوْفٌ   حَدَّثَنَا    عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ    حَدَّثَنَا   

صَلَّى   جَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِیَّ لَقَدْ نَفَعَنِی اللَّهُ بِکَلِمَۀٍ أَيَّامَ الْ: »  قَالَ    بَکْرَۀَ 

قَوْمٌ   لَنْ يُفْلِحَ       قَالَ    كِسْرَى    مَلَّکُوا ابْنَۀَ    فَارِسًا    أَنَّ    اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 «امْرَأَۀ ً. وَلَّوْا أَمْرَهُمْ

خداوند مارا در دوران جناآ جمال باا     » يعنى ابوبکره گفت: 

قبال آنرا از زبان پيامبر شنيده بودم( سود بخشيد كاه   اين سخن ) كه

شنيد مردم فارس دختر كسرى را پادشاه ساخته اناد،   هنگامى پيامبر

مردمی كه امور خاويش را باه دسات زنای ساپارند، هرگاز        گفت: 

 «رستگار نخواهند شد.

 در صحيح ترمذي آمده است:

  حَادَّثَنَا     خَالِدُ بْانُ الْحَاارِثِ      ثَنَا حَدَّ   مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى    حَدَّثَنَا   

عَصَامَنِی اللَّاهُ   »  قَاالَ :    أَبِای بَکْارَۀَ     عَانْ     الْحَسَانِ     عَنْ    حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ  
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  لَمَّاا هَلَاكَ      صَالَّى اللَّاهُ عَلَيْاهِ وَسَالَّمَ        بِشَیْ ٍ سَمِعْتُهُ مِانْ رَسُاولِ اللَّاهِ    

صَالَّى اللَّاهُ عَلَيْاهِ       النَّبِیُّ  مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا: ابْنَتَهُ، فَقَالَ   قَالَ:    كِسْرَى  

  يَعْنِی   عَائِشَۀُ    قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَۀً. قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ   لَنْ يُفْلِحَ  وَسَلَّمَ :

فَعَصَامَنِی     سَالَّمَ  صَالَّى اللَّاهُ عَلَيْاهِ وَ      هِ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّا    الْبَصْرَۀَ  

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.   هَذَا    عِيسَى  أَبُو   قَالَ   «.هِبِ اللَّهُ

خداوناد مارا باا شانيدن     »از ابو بکره روايت اسات كاه گفات:    

رهائی بخشيد)آن سخن اينست كه( زمانى كه  سخنى از زبان پيامبر

( گفت: چه كسى را جانشين او نموده پيامبر) كسرى بهالكت رسيد

در پاساخ گفات: هرگاز رساتگار      پياامبر  اند؟ گفتناد: دختارش را.  

نخواهند شد مردمى كاه اماور خاويش را بدسات زناى ساپارند. او       

)ابوبکرۀ( گفت: وقتى كه عائشاه رضاى اهلل عنهاا وارد بصاره شاد،      

نجاات   بيادم آمد و )با تذكر ايان ساخن( خداوناد مارا     پيامبرسخن 

 «داد.

 درسنن نسائى آمده است: 

قَاالَ     خَالِادُ بْانُ الْحَاارِثِ       قَاالَ حَادَّثَنَا      مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى    خْبَرَنَا 

عَصَمَنِی اللَّهُ بِشَیْ ٍ » قَالَ:    أَبِی بَکْرَۀَ    عَنْ    الْحَسَنِ    عَنْ    حُمَيْدٌ    حَدَّثَنَا 
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قَاالَ     كِسْرَى    لَمَّا هَلَكَ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    رَسُولِ اللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْ 

 «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَۀً.   مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بِنْتَهُ قَالَ 

خداوناد مارا باا شانيدن     » از ابو بکره روايت است كه گفات:   

رهائی بخشايد)آن ساخن اينسات كاه( زماانى كاه        سخنى از پيامبر

( گفت: چه كسى را جانشين او نموده پيامبركسرى بهالكت رسيد )

در پاساخ گفات: هرگاز رساتگار      پياامبر  اند؟ گفتناد: دختارش را.  

 «نخواهند شد مردمى كه امور خويش را به زنى سپارند.

اين حديث در مسند احمد بن حنبل به عبارات ذيل ذكر شاده  

عَانْ   أَبِای بَکْارَۀَ     عَانْ     أَبِای     حَادَّثَنِی     عُيَيْنَۀَ  عَنْ  يَحْيَى    دَّثَنَا حَ است:

أَمْارَهُمْ ِِلَاى    لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْانَدُوا   »قَالَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ   النَّبِیِّ 

 «ۀٍ.   امْرَأَ

رگاز رساتگار   ه» گفات:   از ابو بکره روايات شاده كاه پياامبر    

 «نخواهندشد مردمى كه امور خويش را به زنی وا گذار نمايند.

در روايت دوم امام احمد، حديث مذكوراين طور ذكار شاده   

  أَبِای بَکْارَۀَ      عَانْ   أَبِياهِ     عَنْ  عُيَيْنَۀُ   حَدَّثَنَا    مُحَمَّدُ بْنُ بَکْرٍ   حَدَّثَنَا   است:

لَانْ يُفْلِاحَ قَاوْمٌ      يَقُولُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ  » قَالَ:  

 «أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ ِِلَى امْرَأَۀٍ.
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شانيدم كاه     پياامبر از » گفات:  از اباو بکارۀ روايات شاده كاه      

ميگفت: مردمی كه امور خويش را به زنی وا گذار نمايناد، هرگاز   

 «رستگار نخواهندشد.

 

 سند احمد اين طور است:سوم م ۀصيغ

قَالَ رَسُولُ » قَالَ:    أَبِی بَکْرَۀَ   عَن    الْحَسَنِ   عَنْ    مُبَارَكٌ    حَدَّثَنَا    

 «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِکُهُمْ امْرَأَۀٌ. صَلَّى اللَّهُ   اللَّهِ 

سااتگار هرگااز ر» گفاات:  از ابااو بکااره رواياات شااده كااه پيااامبر   

 «نخواهندشد مردمی كه زنی بر آنها پادشاهی نمايد.

مختلااف  ۀاباای شاايبۀ بااا دو صاايياياان حااديث در مصاانف اباان 
 است: آمده

 حديث اول:

عَطَا ِ  عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا

قِيلَ لَهُ : مَا :» قَالَ  أَبِی بَکْرَۀَ عَنْ الْهَجَنَّعِ عَمْرِو بْنِ عَنْ بْنِ السَّائِبِ

؟ قَالَ : سَمِعْت الْجَمَلمَنَعَك أَنْ تَکُونَ قَاتَلْت عَلَى بَصِيرَتِك يَوْمَ 

يُفْلِحُونَ  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخْرُ ُ قَوْمٌ هَلْکَى لَا

 «هُمْ فِی الْجَنَّۀِ.قَالَ :  ;, قَائِدُهُمْ امْرَأَۀٌ 
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از ابوبکره پرسيده شد كه كدام بينش و بصيرتی مانع اشتراك 

شنيدم كاه گفات:    شما در كارزار جمل شد؟ او پاسخ داد: از پيامبر

مردمى هالك شده )به عزم نبرد( بيرون مای شاوند كاه رساتگاري     

نصيب شان نخواهد بود، زعامت آن گروه را زنی عهده دار اسات،  

 مردم اهل جنت اند. او گفت: آن
 

 حديث دوم:

أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُيَيْنَۀَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا  

سَمِعْت النَّبِیّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ »قَالَ : بَکْرَۀ 

  «أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ ِلَى امْرَأَۀ.

مردمى كه امور خويش را » ازابوبکرۀ روايت شده كه گفت: 

در النهايه آمده  «به زنی واگذار نمايند، هرگز رستگار نخواهند شد.

رستگار نميشوند مردمی »؛ يعنی: «مَا اَفلح قَومُ قيمهم امرأۀ» است :  

 «به عهده گيرد. كه زنی سر پرستی شان را

  ل می گويد:النم ۀسور 66 ۀقرطبی در زير تقسير آي

وَقَالَ أَبُو بَکْرَۀ: ذُكِرَتْ بِلْقِيس عِنْد النَّبِیّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 «لَا يُفْلِح قَوْم وَلَّوْا أَمْرهمْ اِمْرَأَۀ.» فَقَالَ: 
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در نزد پيامبر از بلقيس ياد شد. پيامبر » يعنى: ابوبکره گفت: 

امور خويش را به  هرگز رستگار نخواهند شد مردمی كهگفت: 

 « دست زنی سپارند.

 

؛ «ال يقادس اهلل اماۀ قاادتهم امارأۀ    »در كنزالعمال آمده اسات:  

خداوند امتى كه زنى رهبرى اش را بعهاده داشاته باشاد باه     » يعنی: 

 «پاكی ياد نخواهد كرد.

 در الخالف كه اين هم از كتب معتبر شيعه است  آمده است: و

رستگار نميشوند مردمی كه زنی » عنی: ي؛ «ال يفلح قوم ولتهم امرأۀ»

 «زعامت شان را عهده دار شود.

 در مجمع الزوائد به اين صييه ها آمده است:

 اول: ۀصيغ

عن عبداهلل بن المجنع، قال: لما قدمت عائشۀ زو  النبى اتينا 

ابابکرۀ فقلنا: هذه عائشۀ، كنت تقول عائشۀ ، عائشۀ! هى ذي عائشۀ! 

انی ذكرت حديثا سمعته من رسول »قال: قد جا ت فاخر  معنا. ف

اهلل. سمعت النبى و ذكر بلقيس صاحبۀ سبأ فقال: اليقدس اهلل امۀ 

 « قادتهم امرأۀ.
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هنگامى كه عائشه همسر » يعنى عبداهلل بن المجنع گفت: 

نزد ابو بکره رفتيم و برايش گفتيم: تو ما  ند،پيامبر تشريف آورد

عائشه آمده است بيا كه به  كه هميشه عائشه عائشه ميگفتى اينك

يادم آمد ه سپاه او بپيونديم. ابوبکره گفت: حديثى از پيامبرخدا ب

سبأ  ۀكه آنرا از خود او شنيده بودم. از پيامبر شنيدم كه بلقيس ملک

گفت: خداوند امتى را كه زنى زمام امور شان  و سپسنمود  يادرا 

 پاكى ياد نميکند.ه دوش گيرد، به را ب

 

 :دوم ۀصيغ

 «قَوْمٌ يملك رأيَهُمْ امْرَأَۀ لَنْ يُفْلِحَ» 

مردمی كه رأي شان در اختيار زنی رستگار نمی شوند » يعنی:  

 «باشد.

اين بود صييه هاي مختلفی كه حديث مورد نظر ما در كتب      

 گوناگون حديث بدان روايت شده است.
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 ؟ پوراندخت كی بود
Queen Pouran Doxt 

 

دي كه برابر با سال نهم هجري قمري می شود، ميال 630سال 

سال سرنوشت سازي در تاريخ منطقه به حساب می آمد. در اين 

 ۀسال امپراطور حبشه، نجاشی از دنيا رحلت كرد و در جزير

عربستان سعودي، پيامبر اسالم به استقامت مکه مارش نموده و آن 

سپاه براي شهر را فتح نمود. در همين سال رومی ها در صدد تهيۀ 

حمله به حدود مرزي دولت پيامبر شدند. پيامبر اسالم با شنيدن اين 

سپاه روم رفت، ولی وقتی كه سپاه مسلمانان به مرز  ۀخبر به مقابل

هاي آن امپراطوري رسيد، معلوم شد كه رومی ها عقب نشينی 

 كرده اند.

در ايران هم تحولی بزرگی به وقوع پيوست و چون پس از 

ساسان باقی نمانده بود  ۀدسال مرد ديگري از ساللاردشير خور

قرعه به نام پوران دخت برآمده و زنی بر سرير سلطنت آن كشور 

       می  71باستانی تکيه زد. رويدادنگاران كليسايی قسطنطنيه 
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ميالدي را روزي نوشته اند كه درجريان زوال حکومت  630سال 

 ساسانيان، پوراندخت شاه ايران شد.

دخت پادشاهی عادل و مردم نواز بود، ولی اين پادشاه پوران

وقتی بسلطنت رسيد كه كار از كار گذشته بود و ديگر مردم هيچ 

اميدي به مملکت خويش نداشتند، اختالف و جور و ستم سراسر 

 دستگاه هاي حکومت ايران را فرا گرفته بود.

وقتى پوران دخت به تخت شاهى نشست و زمام امور را در 

رفت بنياد عدالت پرورى نهاد. پوران دخت از اعتماد به دست گ

در تاريخ بلعمى چنين آمده است:  نفس بسيار برخوردار بود.

سياست پوراندخت نه تنها به دشمنی و ويرانی مملکت پايان داد، »

و با آنکه دوران  «تازه بين ايران و روم بوجود آورد.بلکه دوستی 

مين دوران كوتاه كشور را به حکمروائی اش كوتاه بود، اما در ه

 آرامش كم مانندي اداره كرد.

مه ها و خطابه هاي بسياري به ملکه پوران دخت نخست نا

ها فرستاد كه در آن بر روي اين نکته كه حکومت نه به شهر

جنسيت بلکه به دادگري و خردمندي شهريار بستگى دارد تکيه 

 می شد.
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واقع بينی شايان سياست خارجی نيز با  ۀپوران دخت در زمين

توجهی روش ميانه روي را انتخاب كرد و چليپائی را كه ميگفتند 

حضرت مسيح را با آن مصلوب كرده اند و به خاطر بدست آوردن 

آن بين ايران و روم پيکار هاى خونبارى در گرفته بود تدبير مندانه 

به هيراكليوس امپراطور روم سپرد و جشن باز گرداندن صليب 

تمبر( كه از آن پس در ميان عيسويان بر گذار می شود )چهارده سپ

 يادگاري از پوران دخت و تدبير اوست.

پوران دخت از زمان كورش نخسين زنى بود كه بطور رسمى 

در ايران به پادشاهى نشست. و باآلخره پس از يك هفته بيماري در 

گذشت. از اين ملکه چندين سکه با نقش خود او باقى مانده 

 .  2است

وران دخت پيراهنى سبز و شلوارى آبى به تن ميکرد ودر الى پ

 كه تبر زينى در دست داشت بر تخت مى نشست.

پادشاهى پوران شانزده ماه طول كشيد و در تاريخ فارس ذكر 

خوبى از خود بياد گذاشت. فقيه مشهور مصر محمد الخضرى بك 

هر سپس فارسيها پوران دختر خسرو پرويز و خوا» ... مينويسد: 

                                                 
 .دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان -3
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شيرويه را بر سرير قدرت نشاندند كه در تاريخ فارس شهرت 

خوبى از خود بياد گار گذاشته است، پادشاهى او كه يکسال و 

 «.6چهار ماه طول

ايرانى كه به مقام  نخستين زن» محمود طلوعی می نويسد: 

به معنى دخترى با « بوران دخت»يا « پوران دخت»سلطنت رسيده 

ال بعد از كشته شدن پدرش خسرو گلگون است كه يکس چهرۀ

ميالدى به سلطنت رسيد و به موجب  679پرويز در حدود سال 

 16بعضى منابع يك سال و چهار ماه و به موجب برخى منابع ديگر 

ماه سلطنت كرد. دوران سلطنت او مصادف با اواخر خالفت 

 ۀود. در بارابوبکر و اوائل خالفت عمر و دوران قدرت اسالم ب

 ۀبه نقل از ترجم «خواندمير»اثر « حبيب السير»نت او در سلط ۀدور

... پس چون پوران دخت به »تاريخ طبرى بلعمى آمده است:

پادشاهى نشست عدل و داد بگسترد و ستم بر گرفت... سفروح 

سپاه ها كه  ۀنامه نوشت به هم )پوس فرخ( را به وزيرى بر گزيد و

ه به عنايت پروردگار و اين پادشاهى نه به مردى توان داشتن، بلک»

به عدل و سياست پادشاه نگاه توان داشتن... و سپاه نتوان داشتن 

                                                 
 .266األمم االسالمية، محمد خضری بك، القاهره،  ص  تاريخ -8
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مگر به داد وعدل و انصاف و چون پادشاه دادگر بود ملك بتواند 

نگاه داشتن، اگر مرد بود و اگر زن. ومن چنان اميدوارم كه شما 

و  «چنانکه از هيچکس نديده باشيد... عدل و عطا از من ببينيد

بفرمود كه هرچه در واليت بر مردم از روزگار پرويز خرا  بمانده 

بود همه بيفگنند و آن دفتر ها بشستند و عدل بگسترانيد چنانچه به 

هيچ روزگار نديده بودند و آن چوب چليپا را كه از روم آورده 

بودند و پرويز باز نداده بود به ملك روم باز داد... او يکسال و 

 9«بود.چهار ماه پادشاه 

و بعد از مرگ او، پوران دخت در مداين به خاك سپرده شد 

كه به معنى دختر هميشه جوان  «آزرميدخت»خواهر كوچکترش 

ران سپاه ساسانى بنام است به سلطنت رسيد، ولى يکى از سردا

مدعى سلطنت او شد. فرخ آزرميدخت را به زنى  «فرخ هرمزد»

وى نبود موجبات  خواست و آزرميدخت كه حاضر به ازدوا  با

قتل او را فراهم ساخت. پسر فرخ هرمزد بنام رستم به انتقام خون 

پدر بر آزرميدخت شوريد و او را خلع و كور كرد. دوران سلطنت 

 آزرميدخت را سه تا چهار ماه نوشته اند.

                                                 
    1331زن بر سرير قدرت، محمود طلوعي، انتشارات اسپرك، چاپ اول، تهران، ايران، -9
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به هر حال پادشاهانى كه بعد از خسروپرويز روى كار آمدند، 

و موبدان بوده و هر كدام پس از  دست نجبا ۀقدرتى نداشتند و ملعب

رسيدند. يکى از نجباى اواخر دوره  مدتى كوتاه به قتل مى

آمد و  السلطنه به شمار مى ساسانيان رستم فرخزاد بود كه نايب

 10قدرتی بسيار داشت.

پس از خسرو پرويز، ظرف چند سال ده پادشاه بر ايران   

ين دوران حکومت كردند كه با قتل يزدگرد سوم دهمين شاه ا

بحرانی، حکومت دودمان ساسانی و همچنين عمر امپراطوري ايران 

 باستان به پايان رسيد.

 

 

 

 

 

                                                 

، بدالهادى احمدی، مجلة مشكاه، عهاى گسترش اسالم و تشيع در ايران ريشه -11

 .به نقل از تاريخ يعقوبي 44 ۀشمار
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 عهد ساسانی اوضاع زنان
 

جا  همه« حقوق زنان»و شعار هاي « يسمفمين»كه گرايش امروز 

را گرفته است، گروهی از نويسندگان ايرانی خصوصاً كساانی كاه   

معتقد به برتري نژادي اند، هنگام صحبت از سلطنت پوران دخات،  

در آن زماانی كاه   » بر اعراب آن زمان فضل فروخته و می گويناد:  

به گور مای كردناد ماا     جاهليت دختران شان را زنده ۀعربهاي دور

ايان ساخن   « ايرانی ها شاهدختی بر سرير سلطنت خاويش داشاتيم.  

كه تا اندازه اي می تواند درست باشد اما باه هايچ صاورت بياانگر     

 ساسانی نيست. ۀاوضاع عمومی زنان دور

ساساانی ديگار    ۀزن در جامعا » پروفيسور بارتلماه مای گوياد:    

آري، « 11شاد.  شخص حساب نمی شاد، بلکاه شايئی پنداشاته مای     

انسانی صاحب حق نبود بلکه چيزي بود كه خود حق كسی شمرده 

 می شد.

                                                 
داكتر ناصرالدين صاحب الزماني،  ة، ترجمين در حقوق ساسانكريستيان بارتلمه، ز -11

   .1333نشر مطبوعات عطائي، تهران ايران سال   13و  12ص 
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تمام دارايی زنان و يا آنچه كه آنهاا در اثار كاار و ياا غيار آن      

تحصيل می كردند عيناً همانند درآمادهاي اكتساابی بردگاان هماه     

متعلق به مرد خانه كه بنام كدختاي و يا كدخداي ناميده مای شاد،   

 بود.

زنان عهد ساسانی تا حد يك كاال پاائين باود و چيازي     منزلت

توليد نسل او نبودناد و تعاداد    ۀلذت و شهوت مرد و وسيل ۀجز برد

زنانی را كه يك مرد می توانست در عقد خود داشته باشد بسته باه  

 ميل و قدرت مالی او بود. 

ارزش پسر بيشتر از دختر بود، تولاد پسار موجاب خوشاحالی     

 ردم می شد.نسبت زيادي از م

در حقوق ساسانى مرد عالوه بار آن كاه صااحب ماال همسار      

خود بود اين حق را نيز داشت كه زن خويش را براي مدت معينای  

به مردي به زنی دهد )كرايه دهد(، مدت ايان زناا شاويی بساته باه      

 .17رضايت دو طرف )مرد اولی و مرد دومی( بود

                                                 
 42سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان، ص  -12

 .1342انتشارات دانشگاه تهران ، ايران 



 خواجه بشیر احمد انصاری      51         

يکتارين  اگر مردي می مرد و پساري نداشات، زناش را باه نزد    

 خويشاوندان آن شوهر می دادند.

عصار   يك از دوره هاي پيشين باه انادازۀ   موقعيت زن در هيچ

ساسانی پست ونازل نبوده است. در اين دوره بويژه در اواخر عهاد  

ساسانی حرمسراهاي اشراف مملاو از زناان و كنيزكاان باوده و زن     

 مفهومی برابر با كاال و مواشی داشته است.

ا زن و دختر را در حرم خود جمع كارده باود   بهرام گور صده

و شب و روز با آنها به عيش و عشرت مای پرداخات. فردوسای در    

 نکوهش اين پادشاه می سرايد:

 

 نياابد همی سايري از خفت و خيز

 شاب تيره زو جفت گياارد گاريز

 شبستان مر او را فزون از صد است

 شهناشه گر اينگوناه باشد بد است

 تن از دختااران كنون نهصد و سی

 همه بر سر از افسران گوهااااران

 همی جفت خواهد ز هر مرز و باوم

 به ساالی گدازد تنش همچو ماوم
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امام طبري، همين خسرو پرويز پدر پاوران دخات    ۀبه گفت  ًبنا

نيز در حرم خود غير از دخترانی كه خدمتگار و مطارب او بودناد،   

سه هازار زن هام باراي     سه هزار زن داشته است. شگفت اينکه اين

خاموش ساختن  آتش شهوت او كافی نباود. طباري در وصاف او    

دوشيزگان و بيوگان و زنان صااحب اوالد را در هرجاايی   » گويد: 

كه نشان می دادند به حرم خويش در می آورد و هر زمانی كه ميل 

تجديد حرم مای كارد، ناماه اي چناد باه فرمانرواياان اطاراف مای         

صف زن كامل عيار را در  می كرد. پس عماال  فرستاد و در آن و

كه كارشناسان مسائل جنسی پس از  -او هرجا زنی را با وصف نامه

مناسااب ماای  -ماادتها مطالعااه و صاارف وقاات فااراهم آورده بودنااد

 «13ديدند، به خدمت می بردند.

مؤرخان اوصاف زيادا را در مورد زنان دلخواه شهرياران 

صفت رسانده  29ين اوصاف را تا  ساسانی آورده اند كه ابن اثير ا

است. توجه بی اندازه به اوصاف فزيکی زنان يك مفهوم را می 

                                                 
داكتر ناصرالدين صاحب الزماني،  ة، ترجميساسانكريستيان بارتلمه، زن در حقوق  -13

   .1333نشر مطبوعات عطائي، تهران ايران سال   496ص 
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رساند كه زنان عصر ساسانی از مفهوم و ارزش انسانی تهی وچيزي 

 لذت و شهوت مرد نبودند.  ۀجز برد

هاي اشراف فارس ساسانی، زنان گاهی از تعليمات  در خانواده

زندگى طبقاتی در اين مورد نيز  عنی اصل اند، ي عاليه برخوردار بوده

حکمفرما بوده است. در دوره ساسانی پوراندخت و خواهرش 

آزرميدخت براي مدت كوتاهی كوس فرمانروايی كوبيدند، ولی 

از باب احترام به حقوق سياسی   نشستن آن دو زن بر تخت سلطنت

د زنان نه بلکه از جهت ايمانی بود كه فارسی ها به دودمان )ايز

نژاد( شاهی داشتند. پس از خسرو پرويز دو تن از بزرگان دولت 

شاهى نبودند  ۀشدند، ولى چون از تخم  مدعی تا  و تخت

نتوانستند دوام بياورند. همانطوري كه گفتيم دختران پرويز از آن 

به پادشاهى رسيدند كه شيرويه پسر خسرو پرويز هفده تن از  جهت

ها كسی كه از نژاد شاهی باقی مانده برادران خود را كشته بود و تن

بود اين دو دختر بودند. آري! اعتقاد عظيم به خون و نژاد را با 

حقوق زن نبايد اشتباه كرد. حکمروايی پوراندخت و  ۀمسال

آزرميدخت و همچنان تحصيالت بلند چند زن از طبقات بااليی 
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آن دوران را به هيچ صورت نميتوان مقياسی براي حقوق زن عصر 

 ساسانی قرار داد.  

حقوق و جايگاه زنان عصر ساسانی در آثار فراوانی انعکاس 

هاي دينکرد، ماتيگان  هاي موجود در كتاب آگاهیيافته است.  

نشايست،  هزار دادِستان، اندرزهاي آذرباد مهرسپندان، شايست

وهيشتان و بسياري منابع ديگر،  وِديوداد )ونديداد(، روايت اميد اشه

دهند.   فبار زن ساسانی را به روشنی گزارش میوضعيت اس

وضعيت ناگواري كه محصول حاكميت بالمنازع زرتشتی بوده 

االختيار خداوند بر روي زمين  است كه خود را نمايندگان تام

 دانستند. می

ماتيگان هزار »به موجب متون زرتشتی ساسانی و خصوصاً 

. بهايی كه شدند ، زنان جز  مايملك مرد دانسته می«دادستان

معموالً برابر با قيمت يك مرد برده. براي تفصيل بيشتر می توان 

 در دايره المعارف ايرانيکا مراجعه نمود.« داري برده و برده »بحث 

)روسپی/دختر « جِهی»زن از تبار « بندهش»در كتاب پهلوي 

در كتاب اهريمن( آفريده شده كه حتی خداوند را می رنجاند. 

 9دختر موظف بود در سن آمده است كه « یشاهنشاهی ساسان»
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اند، ازدوا  كند و  كرده سالگی با شوهري كه برايش انتخاب می

داد، سزاوار  اگر به مدتی طوالنی زندگی بدون شوهر را ترجيح می

مرگ بود. اين مجازات همچنين براي زنی كه به قهر شوهر خود 

ساسانی،  شد )شاهنشاهی را ترك گفته بود نيز در نظر گرفته می

 (.122تا  123فر، ص  تور  دريايی، ترجمه مرتضی ثاقب

از جزئيات خريد و فروش و « ماتيگان هزار دادستان»كتاب 

اجاره دادن زنان و ازدوا  با شمار غير محدودي از زنان و 

است. ازدوا  با محارم از قبيل معامالتی از اين دست سخن رفته 

زردشتی ساسانی  جامعۀمادر سنت زشت ديگري بود كه خواهر و 

 . 16بدان مبتال بود

 دور تا اند بوده موظف ماهانه عادت هنگام بهآن دوران  زنان

 نگاهشان و محبوس شوند« دشتانستان» نام بهدر جايی  همگان از

دورۀ  پايان از پس تا بودند آنان همچنان موظف. نيفتد آتش به

 دهند. شستشو نر گاو پيشاب با را خود شده،ياد

رادي غياث آبادي يك پژوهشگر ايرانی در مقاله اي رضا م

نوشته است، « حقوق و جايگاه زنان در ايران باستان»كه زير عنوان 
                                                 

 بيژن غيبي، مقاالت، چاپ آلمان.  -14
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حقايق تکان دهنده اي را براي خواننده نقل كرده و ادعاهاي خود 

بوده و جايی   را با منابع و اسناد مکتوب زرتشتی كه بسيار فراوان

 .12قويت می نمايدبراي ترديد باقی نمی گذارند ت

اوضاع اجتماعی دوران ساسانی به اين  ۀبی طرفان ۀبا مطالع

نتيجه می رسيم كه زنان عصر پوراندخت حالتی بهتر از زنان 

جوامع ديگر منطقه و جهان نداشتند. اينکه حکومتی با وجود 

گسترش ذهنيتی تا اين حد زن ستيزانه باز هم مجبور می شود كه  

وري پذيرا شود، اين حالت خود چيزي جز زنی را در رأس امپراط

آغاز انحطاط و قرار گرفتن در سراشيب شکست و سيه روزي 

 نيست.  
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 حديث یراو

 )ابوبكره نفيع فرزند مسروح(

 اسم او:

يکاتن از   16مسروح و كنياه اش اباوبکره   فرزنداسمش نفيع   

 .اسالم به حساب می آيدجليل القدر پيامبر  ياران

 پدر او:

ن پدر او را حارث بن كلده بن عمرو بن ااز محدث گروهی

عال  بن أبی سلمه بن عبد العزي بن غيره بن عوف بن ثقيف 

   ، و عده اي از مؤرخان نام پدر ايشان را 12الثقفی گفته اند

گفته اند. اما چنين معلوم می شود كه اسم پدرش  16مسروح

بوده مسروح بوده و مسروح هم از غالمان حبشی حارث بن كلده 

است، زيراحارث طبيب مشهور آن زمان عقيم بود وفرزند بدنيا 

                                                 

                   بكره در زبان عربي چرخي را گويند كه مردم بخاطر كشيدن آب چاه  -16

 طايف بزير آمده بود. ةآن از ديوار قلع ةاز آن استفاده مي كنند و ابوبكره ذريع

 .جمله است يكي از همينامام احمد بن حنبل  -13

 كتب سيرت و زندگي صحابه از آن جمله ) الروض األنف(. -18
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عمر وفات   آورد و در روزگار خالفت  اسالم حارثنمی آورد. 

اند كه سميه در منزل حارث،   نمود. دربارۀ نسب ابوبکره نوشته

نخست نافع و سپس نفيع )ابوبکره( را به دنيا آورد. چون ابوبکره 

فرزند من نيست، زيرا در  گفت: اين سيمايی تيره داشت، حارث

ميان پدران من كسی سياه نبوده است؛ پس ابوبکره به مسروح، 

 . 19حارث، منسوب گرديد غالم

حارث بن كلده از طبيبان معروف حجاز در آن دوران بود  

شهرت داشت. حارث جز  قشر اشرافيت « طبيب العرب»و بنه نام 

 عربی نيز به حساب می آمد.
 وداشت بنام سميه كاه داراي چناد فرزناد باود     حارث كنيزي 

. زياد در عهد خالفت 70و زياد از آن جمله بودند ه، نافعنفيع ابوبکر
بنى اميۀ از مقربان آن دربار بود و بنام زياد بن ابياه شاهرت حاصال    
نمود ولی نفيع راه دين را در پيش گرفت و مردم او را بنام نفيع بان  

 .71حارث بن كلده می شناختند

                                                 
احمدبن يحيي، انساب االشراف، به كوشش محمد حميداللـه، قاهره،  بالذری،  -19

 .م1959

 .288،  ، المعارف قتيبه  ابن -21

 .235 -استقالل المرأه، غزالى حرب، ص -21
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پياامبر اساالم بشامار مای      ۀغالمان آزاد كارد  ۀوبکره از جملاب
. او در اين مورد می گفت: أنا من ِخاوانکم فاى الادين، وأناا     فتر

مولی رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم، وِن أبی الناس ِال ينسبونى فأناا  
پياامبر   از ماوالی من برادر دينى شما و مان  » نفيع بن مسروح. يعنی: 
دم نخواستند مگر اينکاه مارا باه كساى نسابت      خدا هستم، و اگر مر

 «.دهند، پس من نفيع فرزند مسروح هستم

عالمه عال  الدين ميلطاي از كتاب )المثالب( تأليف ابى عبيده 
نقل ميکند كه ابوبکره ميگفت: روزي باا ماادرم ساميه در راه روان    

سرم كشايد و  ر گذشت دستى بمی  مااز كنار كه بودم كه شخصى 
بخشيد، از مادرم پرسايدم: ايان كاى باود؟ او جاواب       درهمى برايم

داد: پدرت صفوان بن عتبه. ابوبکره می گفت: اگر ادعاى انتسااب  
به يکای از خاانواده هاا را مای كاردم، خاود را باه صافوان نسابت          

ابوبکره از ذكر نام پدر و نسب خويش هيچ گاه ساخنی  . 77دادم می
 نمی راند.
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 مادر او:

، و دايره المعارف اسالمی  ام داشتمادر ابوبکره  سُمَيّه ن

خوانده اند كه  -واسط   نزديك -زَنْدوَرْد   ايران سميه را از اهالی

بود، در   بخشيده  يمن  از فرمانروايان  ابو الخير يکی  او را به  كسري

حالی كه بالذرى به نقل از ابن حجر در اصابه صريحاً گويد كه 

عارف اسالمی گويد كه ابوالخير سميه از اسيران روم بود. دايره الم

  را درمان بود، او  طبيب  كه  كلده بن حارث بيمار شد و  در طائف

  وي  )ابوبکره( به  بخشيد و نفيع حارث  را به  كرد. ابوالخير، سميه

همان طوري  حارث  گفتند و گرنه حارث  شد و او را ابن  منسوب

 شد.  فرزند نمی   بود و صاحب  كه گفتيم عقيم
 

 برادر او:

ابوبکره داراي دو برادر بود يکی نفيع و ديگري زيااد ولای   

معااروف تاارين آنهااا در تاااريخ همااان زياااد باان ابيااه ماای باشااد. در 

جاهلياات كسااانی را كااه پاادران شااان معلااوم نماای بااود و يااا اينکااه 

خواناده مای   « ابن ابيه»فرزندان شرعی مادران شان نمی بودند به نام 
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معنای  « فرزناد پادر خاودش   »را می توان « ن ابيهاب»شدند. اصطالح 

 نمود. 

زياد بن ابيه در دوران خالفت ابوبکر صديق ايماان آورد و بناا   

اماام ذهبای و ابان حجار و ابان عسااكر، زيااد هيچگااهی          ۀبه گفتا 

 مشرف به مالقات پيامبر نشده است. 

زياد از شخصيتهاي بسيار معروف عصر اموي باه حسااب مای    

بسيار بليغ و فرمانده نامور و سياساتمدار هوشاياري   آيد. او سخنران 

بود. معاويه بن ابی سفيان به خاطر جذب شخصيت سياسی و نظامی 

اي چون زياد حاضر شد تا اقرار نمايد كه ايشاان پادر اصالی زيااد     

بوده اند و از همين لحاظ اسم رسمی زياد بان ابای سافيان را بار او     

وبکره را بر انگيخات و در  گذاشت. اين امر چنان خشم برادرش، اب

به خدا سوگند مان نماى دانام    عکس العمل به كار برادرش گفت: 

او سپس سوگند ياد نمود تا  كه سميه هرگز ابوسفيان را ديده باشد.

حرف نزند. ابو بکره تاا آخار   « زياد بن ابيه»براي هميشه با برادرش 

ه با  ايان ادعاا را   اباوبکره  زندگی به سوگند خاويش وفاا دار ماناد.   

رومای   ۀشدت رد می كرد و می گفت كاه زيااد فرزناد عبياد بارد     

 است و ابوسفيان سميه را هرگز،  صفيه، دختر عبيد بن اسيد ثقفی
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امام شاوكانی نسابت دادن    . 73چه شب و چه روز، نديده بوده است

 زياد به معاويه را حرام خوانده است. 

ر زياد در پست والی عاراق ، خراساان ، بحارين و سيساتان كاا     

 از او به تفصيل ياد كرده است.     « تاريخ سيستان»كرده است. كتاب 
 

 لقب او:

ماای گوينااد كااه ابااوبکره هنگااام فاارار از طااائف، توسااط    

ريسمانی از ديوار قلعه به زير آمد و از همين لحاظ لقب ابوبکره را 

در طاائف   آيد كاه او  اما از انساب بالذري  بر می. 76به خود گرفت

او باه بکاره )شاتر     ۀشهرت داشته و اين به سبب عالق ابوبکره هم به

  . 72بچه( بوده است

 
 

                                                 
 .1/493بالذری، احمدبن يحيي، انساب االشراف  - 23
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 اسالم او:

 درماه شوال سال هشتم هجاري هنگاامی كاه پياامبر اساالم          

سااكنان آن شاهر مقاومات     ه باود و شهر طاايف را محاصاره نماود   

منادي پيامبر اعالم نمود كاه   ،نموده و حاضر به تسليمی شهر نشدند

مان مردم طايف، راه فرار را در پيش گرفته و خاود را  هر كه از غال

به سپاه مسلمانان برساند آزاد خواهد شد. باه اسااس ايان اعاالن در     

حدود بيست و سه  تن از غالمان آن شهر به سپاه مسلمانان پيوستند 

كه ابوبکره و برادرش نافع بن مساروح و اززرق غاالم حاارث بان     

شاامل   باود، زياد كنياز حاارث    كلده كه در حقيقت شوهر سميۀ ام

آن جمع بودند، واقادي اسام تاك تاك آن بردگاان را در كتااب       

سپس هار يکاى از آنهاا را باه     پيامبر . 76ميازي خويش نقل می كند

عهده گرفته وقرآن و علماش  ه او را ب ۀاز يارانش سپرد تا نفق يفرد

تعليم دهد كه ابو بکره به عمرو بن سعيد بن العاص رسيد. اباوبکره  

 ر هژده سالگی ايمان آورد.د

                                                 
، ص 2و ابن سيدالناس در عيون اآلثر، ج  932و  931، ص 3واقدی در مغازی، ج    -26

 .336، ص 4ابن حجر در االصابه، ج  و  232
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 2و از ميان آنها ،  حديث روايت نموده 137ابوبکره در حدود 

منفرد در صحيح بخاري و يك حديث منفرد در صحيح  حديث

ابراهيم بن  . كسانی كه از او روايت كرده اند،مسلم آمده است

بصري،  عوف، احنف بن قيس، اشعث بن ثرملۀعبدالرحمن بن 

صري، ربعی بن حراش عطفانی، عبدالرحمن الحسن ب حسن بن ابی

عثمان النهدي می و  ابوبکره بکره و ام عبدالرحمن همسر بن ابی 

 باشند.

ابوبکره ايام اخير زندگی خويش را در بصره سپري نمود. 

فرزندان او عبارت بودند از عبدالرحمن، عبدالعزيز، رواد، مسلم، 

نش و موقعيت سياسى كه با داشتن مال و دا 72كبشه، عتبه و عبيداهلل

اشراف آن شهر محسوب می شدند. عبيداهلل فرزند ابى  ۀاز جمل

بکره از طرف حجا  بن يوسف ثقفى بعنوان والى سيستان انتخاب 

شد و با رتبيل شاه پادشاه آن وقت كابل در آويخت ولی در برابر 

رتبيل شکست خورده و اسير شد و در فرجام توانست با پرداخت 

و همراهان خويش را آزاد سازد. هنوز چندي  پول گزافی خود

 نگذشته بود كه عبيده فرزند ابوبکره در گذشت.

                                                 
 .م1961ابن قتيبه، عبداللـه بن مسلم، المعارف، به كوشش ثروت عكاشه، قاهره،   -23
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ياران پيامبر فردي بهتر از  ۀحسن بصرى می گفت: از جمل

 عمران بن حصين و ابوبکره در بصره نه زيسته است.
هجري، در آن هنگامی كه معاويه  27ويا  21ابوبکره در سال  

يت بصره را بدوش داشت، در د و زياد والبن ابى سفيان خليفه بو
سالگی در گذشت و نظر به وصيتی كه كرده  63، به عمر آن شهر
. او همچنان وصيت كرده 76اسلمی جنازه اش را خواند ۀبود ابوبرز
. 79زياد برادر مادري اش نبايد بر جنازۀ او نماز بگزارد بود كه
 . 30است مختصر او در تهذيب الکمال مزّي نقل شده ۀنام وصيت

مايالدي مای    632ابوبکره در سال هفدهم هجري كه مطابق به 
 60بار اثار    شود از طرف عمر بن الخطاب تازياناه خاورد و بادنش   

چنان آزرده شد كه گوسفندي را كشتند و پوستش را  شالق ۀضرب
 .31التيام يابد بر تن او پوشاندند تا جراحات او

ب بار آن را در  ماجراي تازيانه خوردن ابوبکره و احکاام مترتا  
 فصل ديگر اين كتاب مطالعه خواهيد نمود.

 
                                                 

 الكبری، بيروت، دار صادر. ابن سعد، محمد، الطبقات -28
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 اميرالمومنين ۀابوبكره در زير تازيان
 

 روايت آنرا شيبه و ديگران ابی ابن و بيهقی كه حديثی در

 الخطاب بن عمر خالفت دوران درمده است كه روزي آ اند نموده

 هادتش شعبه بن مييره عليه معبد بن شبل و نافع برادرش و ابوبکره

 چهارمی شاهد چون اما نمودند زنا شنيع فعل به متهم را او و داده

 ورزيد، اجتناب مييره عليه شهادت اداي از بود « زياد بن ابيه»  كه

آن   از پس ابوبکره زد، شالق را اولی تن هرسه الخطاب عمربن

 پرداخت، مييره ساختن متهم كه از زير شالق برخاست دوباره به

 به نظر ولی زند شالق را او دوباره واستخ الخطاب عمربن

 . 37او صرف نظر نمود مکرر مجازات از اهلل كرم علی ممانعت

: گفت زهير بن قسامه: » می خوانيم طور اين بيهقی سنن در

 گذشت، آنچه گذشت مييره و بکره ابو ميان آن كه در از پس

 نافع عبداهلل ابو و معبد بن شبل و بکره ابو و شدند، خواسته شاهدان

 از پس عنه اهلل رضی عمر. دادند شهادت( شعبه بن مييره عليه)

 چهار من مييره ۀقضي اثبات براي: گفت آنها شهادت توسط اجراي
                                                 

 .365 ص 12 ج نى،المغ قدامه، ابن -32
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 كه هنگامی شد، تمام سخت عمر بر مسئله اين و می خواهم، شاهد

 مخاطب را او) عمر خاست، بر جا از( شهادت اداي براي) زياد

. داد نخواهی شهادت حق جز چيزي به شا اهلل ان: گفت( داده قرار

به  را زشتی ۀصحن ولی باشم زنا ۀقضي شاهد نمی توانم: گفت زياد

 جاري)شاهدان(  آنها بر را حد اكبر، اهلل: گفت عمر. ديده ام چشم

آن  از پس ابوبکره. زدند شالق را تن سه آن نتيجه، در و سازيد

 بن ييرهم) او كه می دهم شهادت من: گفت خورد، شالق كه

 علی ولی زند شالق دوباره را او خواست عمر است، زناكار( شعبه

را به سبب  ابوبکره كه اگر: گفت برايش و شده مانع طالب ابی بن

تازيانه زنند، چهار شهادت كامل خواهد شد و در آن  اين شهادت

 او آن كه بدون الخطاب بن عمر. صورت مييره بايد سنگسار شود

 .«نمود رهايش زند دوباره شالق را

 است روايت نموده المسيب بن سعيد از: » ميگويد عبدالبر ابن

 شهادت از زياد ولی دادند شهادت مييرۀ عليه تن سه: فرمود كه

 را تن سه آن الخطاب بن بنا بر آن عمر نمود، داري خود دادن

 توبه آنها دوتن نمايند، توبه تا خواست آنها از سپس و زد شالق

 كردن توبه از ابوبکره ولی گرديد جايز هم شان شهادت و كردند
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 اعالن قبول قابل غير هم شهادتش نتيجه در كه ورزيد ابا

 33«گرديد.

 زير در حاكم، مستدرك كتاب ۀصحاب معرفت فصل در

 :   است آمده چنين شعبۀ بن مييرۀ مناقب عنوان

 : گفت كه است روايت بکره ابو فرزند عبدالعزيز از

 كنار در معبد فرزند شبل و نافع برادرش و هابوبکر معيت به ما

 بن مييره كه بوديم نشسته( غيالن باب) مسجد كوچك ۀدرواز

ساخته  نی از روزگار آن در كه مسجد ۀساي در و شده داخل شعبه

 سالم برايش و رسيد بکره ابو به آن كه تا آمد پيش به بود شده

 امارت ختمانسا از ترا چيزى چه: گفت مييره براي بکره ابو. داد

 براي تان چيزى ميخواهم: داد پاسخ مييره است؟ آورده بيرون

 نداري، آمدن بيرون به ضرورت تو: گفت برايش ابوبکره. بگويم

 نزدنياز داشته باشد  كه كه را هر و نشيند می دفترش در امير

 ابوبکره اي: گفت مييره. زند می حرف با او و خواسته خويش

 ما هخان به كه تا شد كوچکی ۀدرواز سپس داخل. ندارد پروايی

 ميان در: گويد( حديث راوي) او. رسيد قيس ۀقبيل از زنی جميل

                                                 
 .633 ص 2 ج عبدالبر، االستيعاب، ابن  -33
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 پيش در آنرا مييره كه بود راهی مذكور زن ۀخان و عبداهلل ابو ۀخان

. نمايم صبر نميتوانم صحنه اين ديدن با من: گفت ابوبکره. گرفت

 تا خواست او از و نزد خود طلبيده را سالش خورد فرزندان از يکی

می  چهدر داخل  كه) ببيند سوراخ از و برآمده اطاقش بام بر

  و گشت بر ۀلحظ از پس و كرده را كار همين كودك(. گذرد

 . ديده است لحافی در را آنها كه خبر داد
 بن عمر آن از پس: می گويددر المستصفی  غزالی امام
 توبه شهادتش نشد پذيرفته به خاطر تا خواست ابوبکره از الخطاب
 قبول شهادتم تا كنم توبه: آيا گفت مقابل در ابوبکره اما نمايد
مجبور  پس: گفت ابوبکره. آرى: گفت الخطاب بن عمر! شود؟
 نخواست يعنی. ندهم شهادت كسی مورد در اين از بعد تا هستم
 الخطاب بن عمر»:ميگويد رابطه اين در غزالى امام. نمايد توبه

 حاضر شاهد بعنوان محاكمه ۀجلس در او زيرا دز شالق را ابوبکره
 او خليفه نشد تکميل شاهدان( الزم تعداد) نصاب چون ولى گرديد

 و عبدالبر ابن كه نمود قياس زنا( به كننده تهمت) قاذف به را
 «  36.اند زده حرف تفصيل به مورد اين در حزم ابن

                                                 
 چاپ 623 ص  عبدالبر ابن االستيعاب، و 144 ص 2ج الغزالى، حامد ابو المستصفى، -34

 طبقات؛  633. مصر المنيرية ةمطبع چاپ 259 ص 11 ج حزم ابن المحلى، و آباد حيدر

 .16 ص ، 3 جلد سعد، ابن
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الدرالمنثورآمده است كه عبدالرزاق و عبد بن   در كتاب
اند كه گفت :  كرده ميد و ابن منذر از سعيد بن مسيب روايتح

سه نفر عليه مييره بن شعبه شهادت به زنا دادند، و زياد كه چهارمى 
دادن شهادت خوددارى كرد، در نتيجه آن سه نفر به دستور  از بود

گفت : توبه كنيد تا شهادت تان  به ايشان عمر حد خوردند، و عمر
وبه كردند و ابوبکرۀ توبه نکرد، و هيچ وقت ت نفر پذيرفته شود دو

 هم شهادتش پذيرفته نشد.
فقهاي احناف می گويند آن كه حد قذف بر وي جاري شده  

است نمی تواند شهادتش قابل قبول باشد ولو كه توبه هم كرده 
 .32باشد

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ  »می فرمايد: در اين باره قرآن كريم خود 
لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَدَا َ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَۀً وَلَا  الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ

تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَۀً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ِ ِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ 
  .36«ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم

كنناد، ساپس    ی كه زنان پاكدامن را ماتهم مای   و كسان» يعنی: 

آورناد ، آنهاا را هشاتاد تازياناه      چهار شاهد )بر مدعاي خود( نمای  

مگار  نپذيريد؛ و آنها همان فاسقانند؛  بزنيد و شهادت شان را هرگز

                                                 
 .339 ص 4 ج عابدين، ابن حاشيه -35

 .5و  4النور، آيه های  ۀسور -36
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كسانی كه بعد از آن توبه كنند و جبران نمايند )كه خداوند آنها را 

 «.مهربان استبخشد( زيرا خداوند آمرزنده و  می 

ی را كه حد قذف بر او جاري شاده  ساز فقها شهادت كبرخی 

ولی سپس توبه كرده باشد قابل قبول می دانند ولی با ايان چاه مای    

توان كرد كه ابوبکره بنا بر شهادت مورخان، فقيهان و محدثان بای  

شماري پيشنهاد عمر بن الخطاب مبنی بر توبه را نه پذيرفت بلکه بر 

اصرار ورزياد تاا حادي كاه عمار بان الخطااب اراده        اتهام خويش 

 او را نمود.  ۀشالق زدن دوبار

حال اين سوال مطرح می شود كه چطور می توان كسی را كه 

شهادتش قابل قبول نباشد، ما روايتش را و آن هام از پياامبر اساالم    

قابل پسند و پذيرش بدانيم؟ و باز كسای را كاه عمار بان الخطااب      

رده است و حکم قرآن در ماوردش صاراحت   شهادتش را قبول نک

 ۀدارد  چطور می توان روايتش را در باب يکی از مسايل مهم جامع

بشاري نياز بادان پيوناد دارد قابال       ۀاسالمی كه سرنوشت نيم جامع

 قبول بدانيم؟ 
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 راويان ديگر حديث
 

پژوهش حاضر بدون پرداختن به راويان حديث مورد نظر ما و 
زان جرح و تعديل كه از شهکار هاي علمی سنجيدن آنها در مي

 و جرح دانشمندان حديث بشمار مى رود، ناقص خواهد ماند.
به شمار می  ترين وظايف دانش رجال  مهم راويان، يکی از تعديل

ضوابطی  و از اصول تعديل نيز و جرح رود. هر يك از موارد
 و مرهون تتبع ها دستيابى به آن و كشف برخوردار هستند كه

از  است. شده تعديل راويان جرح شده يا و مصاديق وهش درپژ
راويان مورد اطمينان از يك سو و تشخيص راويان  ۀاين رو مطالع

است، بلکه در  تنها در شناخت افراد مفيد ضعيف از سوي ديگر، نه 
 .است دسترسی به روايات مورد اعتماد نيز بسيار كار آمد

العات مربوط به هر راوى تمامى اطدانشمندان علم جرح و تعديل 
 را ثبت نموده اند. 

همان طورى كه قبال بادان اشااره رفات، ايان حاديث از چناد       
طريق از ابوبکره روايت شده و چون صاحيح بخاارى از اهميات و    
قوت بيشترى برخوردار است فلهذا ما از سلسله السند بخارى آغااز  

 می نمائيم. 
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 از:اين حديث چهار راوي دارد كه عبارت اند 

 عثمان بن الهيثم -1

 عوف -7

 حسن -3

 ابوبکره -6

راوي اول حديث عثمان بان الهياثم اسات كاه اماام ذهبای در       

ماؤذن مساجد جاامع بصاره باود و از عاوف       » موردش می گوياد:  

صادوق  » اعرابی و جريج روايت كرده اسات. دار قطنای ميگوياد:    

او شااخص راسااتينی بااود امااا هنگااام ذكاار روايااات،  "كثياار الخطااأ

شتباهات زيادي را مرتکب می شد. ابو حاتم نيز در مورد او همين ا

 « 32نظر را داشت.

امام ذهبی در مورد عثمان بن الهيثم اضافه می كند: او هن/ام 

روايت حديث توقف می نمود و سپس اشتباه می كرد، و وقتی كه 

                                                 
 .، دارالمعرفه، بيروت59،  ص 3محمد بن احمد الذهبي، ميزان االعتدال، ج  -33
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برايش تکرار می كردند، او همان سخن آن ها را بر زبان می آورد 

 . 36حفظ می كاهد ۀو اين، از رتب

دانشمندان علم حديث عثمان بن الهيثم را در لست راويانی 

را می پذيرفتند. تلقين در زبان عربی همان « تلقين»ار داده اند كه قر

و « مختار الصحاح»طوري كه قواميس و ليتنامه هاي عربی چون 

آورده اند به معناي ياد دادن « القاموس المحيط»و« لسان العرب»

كالمی به كسی و يا مطلبی را بطور شفاهی به شخصی گفتن و او 

فتن سخنی به كسی و سپس تکرار همان را فهماندن و يا اينکه گ

 سخن از سوي شخص دوم را گويند. 

اما در اصطالح علم حديث تلقين مطلبی را گويند كه راوي 

حديث از آن اطالع نداشته ولی از سوي شخص ديگري در ذهنش 

القا شده و او هم در حالی كه می داند آن مطلب از روايتهايش 

تمييزي دهد می پذيرد و نيست، آن را بدون آن كه تشخيص و 

 . 39سپس به روايت نمودن آن می پردازد

                                                 
 .211ص  1االعتدال، ج  ميزان -38

؛ و توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، تأليف 224الراوی ، ص: السيوطي، تدريب -39

 .2/258لسلفيه، المدينه المنوره، محمد بن إسماعيل الصنعاني، المكتبه ا



 خواجه بشیر احمد انصاری      74         

دانشمندان علم حديث معتقد اند كه راوي تلقين پذير در خور 

 اطمينان و اعتماد نبوده و روايتش نمی تواند دقيق و درست باشد.  

راوى دوم اين حديث حضرت عوف است. اين شخص يکاى  

 از باديه نشينان بصره است.

موردش می گويد: و قال عمر بن علی المقدمی:  امام ذهبی در

واهلل ما رضای عاوف   » رأيت ابن المبارك يقول لجعفر بن سليمان: 

يعنی: عمر بن علی می گفات كاه   «. ببدعه حتی كانت فيه بدعتان...

 عوف به يك بدعت بسنده نکرده دو بدعت را مرتکب شده است. 

ابای هناد را   محمد بن عبداهلل ازنصاري می گفت: من داود بن 

ديدم  كه عوف اعرابی را می زد و می گفت: هالكت برتو بااد اي  

راوياان    ۀقدري. اين راوي متهم به عقايدي است كه او را در جملا 

گفتااه  162ضااعيف قاارار ماای دهااد. أبااوداود وفااات او را در سااال 

 .60است

راوي سوم اين حديث حسن گفته شاده اسات. در ماورد ايان     

مندان علم حاديث هنگاام ذكار اسام او،     راوي  بايد گفت كه دانش

لقبش را نيز مى آورند كه نباودن لقاب و اسام پادر در پساوند ناام       

                                                 

 .315، ص 3ميزان االعتدال، االمام الذهبي، ج  -41
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حسن شناخت او را در اين جا مشکل می سازد، خصوصا وقتی می 

راوي بنام حسن وجود دارند كه تعداد كمی  129بينيم كه بيشتر از 

 از اين حسن ها قابل اعتماد دانشمندان حديث بوده اند. 

اما اگر مراد از حسان هماان حسان بصاري باشاد طاوري كاه        

ن حديث گفته اند، او پسر يسار بصري می باشاد  اگروهی از شارح

كه گروهای از يااران پياامبر را دياده و  از چناد تان محادود آنهاا         

هجاري متولاد و در    71روايت كرده است. حسن بصاري در ساال   

 هجري چشم از جهان پوشيده است.   110سال 

 دان علم جرح و تعديل در مورد حسن بصري گويند: دانشمن

حسن بصري با آن كه شخصيتی زاهد، فقيه و تقوي پيشه است اما » 

اماام  «. تدليس پيشگان به شامار مای رود   ۀدر دانش حديث از جمل

 «.  61كان كثير التدليس» ذهبی در مورد او می گويد: 

                                                 
را « تدليس»غير متخصص روشن گردد بايد  ۀبرای آن كه مسئله برای خوانند -14

دلس و  ةتدليس, اصطالحي است در فقه و حقوق و حديث. تدليس از ريشتعريف نمود. 
ارم قاموس خويش و ازهری در جلد دوازدهم دلسه گرفته شده كه ابن منظور جلد چه

خود آن را به معنای ظلمت و تاريكي و كتمان كردن و پوشاندن آورده اند. به  ةلغتنام
ازهری كسي كه در معامله يا نقل حديث تدليس مي كند گويي امر را برای فرد  ةگفت

در (Dolus) ه مقابل خود تاريك و مشتبه نموده و حقيقت را از او پوشيده مي دارد. واژ
زبان های يوناني و التيني هم تقريباً به همين مفهوم به كار رفته است. محدثان و 
دانشمندان علم الحديث اتفاق نظر دارند كه تدليس كاری نادرست و موجب تباهي 
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 .  67او بسيار تدليس می نمود

ن معاين، حسان بصاري را در قطاار     صنعانی و ابن صاالح و ابا  

ذهباوا  » مدلسان حديث جا داده اناد. يحيای بان معاين مای گفات:       

بصحيفۀ جابر الی الحسن فرواها، و ذهبوا بهاا الای قتااده فرواهاا، و     

فليعلم صااحب الحاديث   »و حاكم می گفت: « آتونی بها فلم أروها

ال  أن الحسن لم يسمع من أبى هريره و ال من جابر و ال مان عمار و  

                                                                                                       
مي نويسد كه امام شافعي « الكفايه في علم الروايه»حديث است. خطيب بغدادی در 

ياد آور مي شود « مقدمه ابن صالح»گذاشته بود. ابن صالح در  تدليس را برادر دروغ نام
كه شافعي تدليس را مطلقا مردود مي شمرد و حديث كسي را كه حتي يك بار تدليس 

كتاب كه  ليس آثار فراواني نگاشته شده استاو ثابت شده باشد نمي پذيرفت. پيرامون تد
التبيين »بن حجر در گذشته و  از« تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»

   از برهان الدين حلبي را در سالهای اخير مي توان ذكر نمود.« ألسماءالمدلسين

اما تدليس در حديث به عمل محدث و راوی گفته مي شود كه با آن عيب و ضعف سند 
در اصطالح محدثان مدلس به آن عده از راويان اطالق مي شود روايت پوشانيده شود. 

بنابر اين هرگاه راوی با ذكر يا  از كسي بدون صحبت و مالقات او روايت كنندكه 
سند بكوشد كه ضعف سند روايت را بپوشاند يا  ةحذف كلمات يا نام افرادی در سلسل

خوانده مي شود و « مدلس»آن را برتر از ميزان وثاقت واقعي اش نشان دهد اصطالحا 
ظر دانشمندان علم حديث چيز نا پسندی است و تدليس از ن عمل او را تدليس مي نامند.

راويان مجروح و ضعيف به حساب مي آيد. امام ذهبي در مورد  ةراوی مدلس از جمل
تدليس مي تواند در چهار چوب اين درسخن پيامبر مطالعه شود كه » تدليس مي گويد:

 «.آنكه ما را فريب دهد از ما نيست  -من غشنا فليس منا» مي ميفرمايد: 
 .523ص  1االمام الذهبي، ميزان االعتدال، ج  -42
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جابر را نزد حسن بردناد، او   ۀيعنی:  نوشت«. 63من ابن عباس شيئا قط

آن را روايت نمود، سپس آن نوشته را نزد قتاده بردند، قتاده نيز باه  

روايت كردن آن پرداخت ولی وقتی آن را نازد مان آوردناد، مان     

آن را رواياات نکااردم. حاااكم ماای گفاات: صاااحبان حااديث بايااد  

، نه از ابن عمار و ناه   ابو هريره، نه از جابر از باشند كه حسن نه آگاه

هم از ابن عباس چيزي را شنيده است. يکی از نمونه هااي تادليس   

حسن بصري احاديثی است كه از ابن عباس روايات نماوده اسات.    

اما حقيقت اين است زمانی كه حسن بصر ي در مدينه باود عباداهلل   

داشات و   چهارم در بصاره ساکونت   ۀبن عباس به حيث والی خليف

را ترك كرده باود.   زمانی كه حسن به بصره آمد، ابن عباس مدينه

نی را كه از ابن عبااس روايات نماوده اسات در     حسن بصري سخنا

نيده بلکااه از زبااان تااابعينی  حقيقاات اماار از زبانااان عباااس نااه شاا   

است كه آنها از ابن عباس شنيده بودناد. حسان باه جااي آن      شنيده

عبااس روايات كارده اسات ، اسام      كه بگويد فالن شخص از ابان  

                                                 
تدريب الراوی في شرح تقريب النووى، تحقيق و تعليق د. عزت على عطيه و موسي  -43

 .285، ص  1محمد موسي. ج
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روايت افگنده و می گوياد كاه ابان عبااس ايان       ۀتابعی را از سلسل

 طور گفت و آن طور گفت.    

راوي چهارم اين حديث كه خود از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم 

 روايت نموده، ابوبکره است.

همان طوري كاه در فصال گذشاته ذكار گردياد، اباوبکره از       

تهمت بساتن باه زناا( از طارف     به جرم قذف ) ی بود كهكسان ۀجمل

عمر بن الخطااب هشاتاد  تازياناه خاورد، و چاون از اداي توباه اباا        

. 66ورزيد، عمر رضی اهلل عنه شهادتش را غير قابل قبول اعالم نمود

كتابهاي اسداليابه، االصابه، االساتيعاب، طبقاات ابان ساعد، تااريخ      

  به تفصيل حرف زده اند.طبري، بدايه و نهايه و .... از آن حادثه 

 بود نوشته اشعري موسی ابو به كه اي نامه در الخطاب بن عمر

 حادود،  قضااياي  از يکای  در كاه  كسی شهادت قبول عدم به را او

 ساوابقی  حق، نا شهادت مسائل از يکی در يا و باشد  شده مجازات

 .  62نموده بود توصيه باشد، داشته

 

                                                 
 .419، 418ص    11تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقالنى، ج   -44

 األمارات، ارالقلم،د، الحديث علم في قضايا و بحوث همام، احمد محمد الشيخ  -45

 .1983 دبى،
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 در ميزان فقه
 

كه به اصل موضوع پرداخته شود قابل ذكر می دانم  قبل از آن

هر عملکردي را در اصول فقهی  ۀكه دانشمندان مسلمان ريش

جستجو نموده و پديده هاي اجتماعی را در ميزان اين علم سبك و 

سنگين می نمايند، زيراهيچ عملی از انسان سر نمی زند چه اين 

ا قرار دادي مگر عمل فکري باشد يا عضالتی و چه طبيعی باشد و ي

اين كه مشمول قواعد فراگير فقه باشد. پس براي فهم درست 

حديث ابوبکره)رض( نيز نخست بايد ابعاد فقهی آن را مورد 

 كنکاش قرار دهيم.

كليدي )لن يفلح، ال  ۀصييه هاي مختلف اين حديث با واژ

يفلح، ما افلح( آغاز گرديده است كه نمی شود از آن مفهوم 

شت نمود. اين حديث اگر از همه فلتر هاي روايتی و حرمت را بردا

درايتی عبور نمايد باز هم به معناي عدم جواز و يا حرمت و يا هم 

عدم صحت امري نيست بلکه از آن مفهوم عدم كمال و مفهوم 

ال يفلح »می شود. بطور مثال اگر بگوئيم  ضعف انتخاب فهميده

گر گروهی در زمستان يعنی ا ؛«قوم باعوا بضاعه الصيف فی الشتا 
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لوازم تابستان را بفروش رسانند رستگار نمی شوند. اين سخن بدان 

مفهوم نيست كه اين تجارت فاسد است و يا جايز نيست بلکه به 

مطلوب  ۀست كه تاجر نمی تواند از اين تجارت فايدا مفهوم اين

 به دست آورد.

نشانه اند اين گفته را  كسانی كه به اين روايت استدالل كرده

در و...  عدم توانايی زنان در پذيرش مسئوليت رياست و قضاوت

دانند يعنی از  نتيجه به سرانجام نرسيدن امور جامعه و مملکت می 

كنند. غافل از  يك بيان خارجی و تکوينی، برداشتی تشريعی می 

تواند مستقيماً مربوط به امر آخرت بوده و  اين كه عدم فالح نمی 

ن در ارتکاب اين كار باشد. به عبارت ديگر، اين معصيت آنا ۀعالم

گويد: زنان توان پذيرش اين مسئوليت را ندارند، و  حديث می 

گويند: بنابر اين نبايد آن را به عهده بگيرند.  استدالل كنندگان می 

مفاد اين روايات، يك امر ارشادي است و نه حکم شرعی و 

 الزامی.

ض( اين حديث را )رشهعاي ر پاسخ پيامهنگامی كه ابى بکره د

ما يقين داريم رضى اهلل عنها بدان عمل نکرد و  روايت نمود، عايشه

                المؤمنين و فقه او و مالزمتش  كه دانش دينى عايشه ام

و دانش او در علم حديث و مقاصد شريعت و )ص( پيامبر با
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 حکمت تشريع به مراتب بيشتر از ابى بکره)رض( بوده است. أم

المؤمنين عائشۀ در تصحيح مفاهيم صحابه و پاسخگويی سواالت و 

اشکاالت آنها شهرت بسزايى داشت تا جايی كه امام الزركشى 

اد ما استدركته االجابه الير» درين مورد دست به تأليف كتابى بنام

است. ابو موسی اشعري)رض( می زده « عايشه على الصحابه

ه سواالت مشکل خويش را ما ياران پيامبر)ص( پاسخ هم» گفت:

 «.در نزد عائشه می يافتيم

در فقه اسالمى حکم قضاياي بزرگی چون رياست دولت   

 افراد امت ارتباط می گيرد به شيوۀاسالمی كه به سرنوشت همه 

غير صريح و به اسلوب اشاره و آن هم اشاره به قضيه اى كه خار  

شيوه دايره امت اسالمى واقع شده است صورت نمى گيرد. 

معروف شارع در تحريم امور وخصوصاً امورى بدين سطح، 

ال تقربوا ظاهر و صريح است. به طور مثال ) واضح و مستقيم و

قتل  -)ال تقتلوا النفس التى حرم اهلل به زنا نزديك مشويد(، –الزنی 

نفسی را كه خدا حرام قرار داده است انجام ندهيد(، )واحل اهلل 

وند خريد وفروش را حالل و سود را حرام خدا -البيع وحرم الر با

قرار داده است( و صد ها مثال ديگر. قرآن خود به صراحت می 
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و خداوند تفصيل داده است براي شما آنچه را حرام كرده » گويد: 

 .  62«نيست پروردگار تو فراموش كننده» و  66«است بر شما
اسالم عبارت از نظام كاملی است كه يك حديث نمی تواند 

ادي اساسی آنرا تييير دهد. آنچه در انتخاب زعيم مهم است مب
تقوي، دانش، عدالت و كفايت و قدرت او در تحقق مصالح 
دنيوي واخروي مردم و براورده ساختن رضائيت افراد امت است و 
به همين لحاظ فقيه واصولى مشهور عصر ما عبدالوهاب خالف با 

رط قريشی بودن وجود ورود ده ها حديث صحيح در رابطه با ش
زعيم دولت اسالمى كه به گفته الکتانى قوت مسئله را تا حد تواتر 

داليل زيادى وجود دارد كه شرط قريشی » می رساند، می گويد: 
بودن زعيم دولت اسالمی را نفی مى كند، زيرا در قرآن و يا در 
احاديث صحيحه چيزي را نمی يابيم كه به اساس آن زعامت امت 

پيامبر)ص( به  فاميل خاص و يا افراد مشخصی  اسالمی پس از
سپرده شده باشد، اين بدان معنا است كه امت اسالمى در تعيين 
زعامت آزاد است امت حق دارد هر كه را مستحق ديد بحيث 

 .66«زعيم خويش بر گزيند

                                                 

  .119 -.  األنعام"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ -46
  .64  -. مريم"وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا -43
 .26ص  -السياسه الشرعيه، عبدالوهاب خالف -48



  83             فقه سیاسی اسالم میزانزن در

از طرف ديگر فقهاي پيشين ما وقتی كه در مورد رياست 

آنها پست خالفتی بود  )الواليه الکبري( زن بحث ميکردند هدف

كه سر زمين پهناور مسلمانها را در بر می گرفت. اما امروز آن 

خالفتی كه بر سه قاره پرچمش در اهتزار بود به كشور هاي 

 ۀمختلفی تقسيم شده و ما چيزي به نام خالفت كه نهادسياسی هم

مسلمانها باشد نداريم وبه اين اساس رياست زن در صدر يکی از 

به مفهوم الواليه العظمی)خالفت( نيست. آنها يی كه  اين كشورها

در تحريم رياست زن در صدر يکی از كشور هاي معاصر اسالمی 

به حديث )لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأه( استدالل می كنند آنها 

 در حقيقت ميان اين دو نوع حکومت خلط نموده اند.  

 در اياان حااديث هاادف پيااامبر اسااالم طااوري كااه همااه فقهااا 

كه پوراندخت را  يین اتفاق نظر دارند دربار كسري و آنهااومحدث

براي پادشاهی برگزيدند، بوده است. آنهايی كه امور خويش را باه  

ماردم.   ۀساسانی باود ناه عاما    ۀآن زن سپردند درباريان مستبد سلسل

لهذا حديث پيامبر ماى تواناد پيشاگويى از شکسات آن حکومات      

 ان آن دانسته شود.خودكامه وعدم رستگاري درباري
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نظامهاى اساتبدادى اگار   چنين در ، پرسشی كه مطرح می شود

وآيا  ؟خواهد ديدرا رستگارى طعم ملت آيا هم حاكم باشد  يمرد

ايان  ؟! اگر ماا پاساخ   ندزمامدارى مردان ساسانى بهتر از زنانش بود

 ، تاريخ پاسخ آنرا دارد. دو پرسش را نداريم

، خلق، قبيله و مردممعنی  هبدر اين حديث قوم عربی  ۀواژ

گروه آمده است، بنا بر اين اگر حديث را به مفهوم ظاهر آن 

بفهميم، در آن صورت زن بايد مستحق هيچ گونه مسئوليتی ولو 

فقها مسئوليتهايی را تمامی كوچك شناخته نشود، در صورتی كه 

 براي زنان جايز دانسته اند.

كسري آمده  از جانب ديگر چون اين حديث در مورد دختر

است بنا بران خصوصيت سبب حديث مذكور بر عموميت 

مفهومش تأثير داشته و نمی توان گفت كه عبرت به عموم لفظ 

 است نه خصوص سبب.

بخشد كه  فضاى صدور اين حديث، اين احتمال را قوت می 

سياسی و اجتماعى  سخن پيامبر بايد تنها در خصوص وضعيت 

يعنی مردم  ساسانيان بوده باشد.  طنتايران آن روزگار و دستگاه سل

و دستگاهی كه وضعيت اجتماعی و سياسی آنان به اين جا رسيده 
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است كه با وجود آنکه زن را جنسی پيش پا افتيده تصور نموده و 

او را فاقد هرگونه حقوق سياسی و اجتماعی می دانند ولی در اثر 

حکومت از فساد و خيانت و جنآ و توطئه ميان درباريان دستگاه 

و براي حفظ سلسله   وجود مردان كارآزموده و اليق تهى شده

ساسانيان و حفظ رسوم سياسی موجود، تا اين حد اصرار می 

ورزند كه زمام كشورخويش را در آن شرايط حساس به دختري  

سپارند كه جامعه و سنتهاي رايج آن او را براي تحمل چنين امر 

كه ريشه در اعماق تاريخ بزرگی آماده نساخته است. تمدنی 

دنيا  ۀداشت و كشوري كه پرچمش چند سال قبل بر فراز سه قار

اهتزاز می نمود و كوادر لشکري و كشوري فراوانی داشت، ولی 

براي حفظ قدرت خاندانی و با وجود بينش مسلط اجتماعی اي 

كه زن را مال كدخداي خانه تلقی می نمود، دختري را بر سرير 

آيا می توان به چنين مردمی رستگاران خطاب  سلطنت نشاندند.

 نمود؟ 

درگذشته ها و در فضايی كه زن حتی انسان شمرده نمی شد و 

شياطين به حساب مى آورده و حتی فيلساوف   ۀبرخی او را در جمل

طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد ناا  » بزرگی چون ارسطو می گفت: 
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ذهنياات زن  ، در چنااان شاارايطی كااه«تااوان اساات، زن ماای آفرينااد

ستيزي بر همه جا چيره باود حکومات كاردن زن چيازي باود غيار       

عادي  و دليلی بود بر امري كه آن را )قحط الرجالى( و يا )خاالي  

قدرت( نام نهاده اند. اقدام به چنين امري در چنان اوضاع و احاوال  

و عادم   بيانگر ضعف و ناتوانی دولت بودكه پيامبر اساالم انحطااط  

ايان حاديث بساان    پيش بينای نماوده باود.  آري،    اش را  رستگاري

درچهارچوب شرايط زمانى، مکاانی وتااريخی خاصاى آماده و از     

تشريعی ندارد. قراينای را كاه    ۀحالت فارسى ها خبرمى داده و جنب

ياد كرديم  حديث مورد نظر ما را ازمعناي ظاهر به معنااي بااطن و   

 ازعموميت به خصوصيت می كشاند. 

د حديث و شرايط تااريخی و اجتمااعی اي   توجه به سبب ورو

اي  وف و علل ومقاصد و مالبسات مسألهكه در آن گفته شده و ظر

كه حديث روي آن می چرخد، بدون شك كه ما را در فهام بهتار   

 آن كمك خواهد نمود.
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 در ميزان قرآن
 

براي قبول حديث و يا روايتی قبل از همه الزم است تا ببينيم 

معيار هاي پذيرفته شده نزد عموم مسلمانان توافق  كه اين حديث با

دارد و يا تعارض؟ دانشمندان علوم حديث براي شناخت احاديث 

در نظر داشتن موجبات ايراد يك حديث، معيارهايی دارند از قبيل 

توجه به حقيقت و مجاز در حديث، مدلوالت الفاظ در عصر 

جانبداري از  پيامبر، عقل، علم، واقعيت، تاريخ، ركاكت معنی،

جريانات سياسی و كالمی و تعارض يك حديث با احاديث ديگر 

معياري كه دانشمندان براي قبول و ترين  مهمنخستين و  است. اما

عدم تعارض آن با پذيرش احاديث وضع كرده اند، انطباق و يا 

  .   قرآن است

حال اگر كسی بپرسد كه آيا حاديث ماورد نظار ماا باا قارآن       

دارد؟ پاساخ ماا منفای خواهاد باود. قارآن كاريم در        مطابقت دارد 

خاويش را بار محاور زناان و      ۀپهلوي آن كه اسااس چنادين ساور   

و « النمال »مسائل مربوط باه آنهاا قارار داده اسات، در ساوره هااي       
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با لحنی سخن باه مياان مای آورد    « بلقيس»از شاهدختی بنام « السبأ»

 . 69 تعارض داردكه با مفاهيم برخاسته از حديث مورد نظر ما كامالً
                                                 

كرد چندان درنگ ن» )النمل( از اين قرار است:  ۀسور 44 -22آيت های  ةترجم -14
؛ من از  نيافتي : )من بر چيزى آگاهي يافتم كه تو بر آن آگاهي ]كه هدهد آمد و[ گفت

من زني را ديدم كه بر آنان حكومت   ! ام سرزمين )سبا( يك خبر قطعي براى تو آورده
و قومش را  او  ![ تخت عظيمي دارد چيز در اختيار دارد، و ]به خصوص كند، و همه مي 

نظرشان  كنند؛ و شيطان اعمالشان را در سجده مي  -خورشيد-دا ديدم كه برای غير خ
چرا برای خداوندی   شوند. ؛ و از اين رو هدايت نمي  ، و آنها را از راه بازداشته جلوه داده

سازد،  آشكار[ مي  كنند كه آنچه را در آسمانها و زمين پنهان است خارج ]و سجده نمي 
خداوندی كه معبودی جز او  !داند؟ كنيد مي  ر مي داريد يا آشكا و آنچه را پنهان مي 

كنيم ببينيم راست  : )ما تحقيق مى [ گفت }سليمان ! ، و پروردگار عرش عظيم است نيست
؛ سپس برگرد ]و در  اين نامه مرا ببر و بر آنان بيفكن  ؟ گفتى يا از دروغگويان هستى

: )اى  ]ملكه سبا[ گفت !دهند چه عكس العملى نشان مى [ ببين آنها اى توقّف كن گوشه
، و چنين  اين نامه از سليمان است ! ! نامه پرارزشى به سوى من افكنده شده اشراف

جويى  توصيه من اين است كه نسبت به من برترى باشد: به نام خداوند بخشنده مهربان. مى
]و : )اى اشراف  [ گفت ]سپس !حقّ هستيد نكنيد، و بسوى من آييد در حالى كه تسليم

كنيد، كه من هيچ كار مهمّى را  [! نظر خود را در اين امر مهمّ به من بازگو اى بزرگان
گفتند: )ما داراى نيروى كافى و قدرت  ! ام [ شما انجام نداده بدون حضور ]و مشورت

:  گفت ! دهى ببين چه دستور مى ؛ ، ولى تصميم نهايى با توست جنگى فراوان هستيم
عزيزان  كشند، و ارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مىپادشاهان هنگامى كه و

من ]اكنون جنگ را صالح  وگونه است  [ كار آنان همين كنند؛ ]آرى آنجا را ذليل مى
آورند  فرستادگان من چه خبر مى فرستم تا ببينم ،[ هديه گرانبهايى براى آنان مى بينم نمى

:  گفت گامى كه ]فرستاده ملكه سبا[ا نزد سليمان آمد،]و از اين طريق آنها را بيازمايم. هن
است از  ، بهتر خواهيد مرا با مال كمك كنيد ]و فريب دهيد[؟! آنچه خدا به من داده )مى

بسوى   ! شويد هايتان خوشحال مى ؛ بلكه شما هستيد كه به هديه آنچه به شما داده است
با آن را  آييم كه قدرت مقابله آنان مى[ با لشكريانى به سراغ  آنان بازگرد ]و اعالم كن

   ← ! رانيم  مى نداشته باشند؛ و آنان را از آن ]سرزمين آباد[ با ذلّت و خوارى بيرون
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)النمال( در مکاه ناازل شاده و      ۀفراموش نبايد نمود كاه ساور  

طبيعت آيات مکی اينست كه اصولپايه هاي اعتقادات و زيربناهاي 
قارآن كاريم در آطان    كلی جهانبينی قرآنی را مشخص می ساازد.  

و حکمت و دور انديشی و ماديريت عاالی    سوره از شاهدخت سبأ
ي كه هم در كفر و هم در اساالم خاود   او حکايت می كند، ملکه ا

 زمامداري وارسته بود. 

                                                                                                       
 آورد پيش از ! كدام يك از شما تخت او را براى من مى : )اى بزرگان [ گفت ]سليمان→

آورم پيش  را نزد تو مى : )من آن عفريتى از جنّ گفت   آنكه به حال تسليم نزد من آيند؟
كسى كه دانشى از  !نسبت به اين امر، توانا و امينم از آنكه از مجلست برخيزى و من

را نزد تو خواهم  ، آن : )پيش از آنكه چشم بر هم زنى [ داشت گفت كتاب ]آسمانى
: )اين از  ديد گفت [ را نزد خود ثابت و پابرجا [ آن ]تخت آورد!( و هنگامى كه ]سليمان

آورم يا كفران  مى ، تا مرا آزمايش كند كه آيا شكر او را بجا فضل پروردگار من است
نمايد ]بزيان  كند؛ و هر كس كفران ؟! و هر كس شكر كند، به نفع خود شكر مى كنم مى

: )تخت او را  سليمان گفت. ، غنىّ و كريم است [ پروردگار من ، كه خويش نموده است
كسانى است كه هدايت نخواهند  شود يا از م آيا متوجّه مىبرايش ناشناس سازيد؛ ببين

: گويا خود  ؟( گفت هنگامى كه آمد، به او گفته شد: )آيا تخت تو اين گونه است ! شد؟
او را از آنچه غير از  و!  ! و ما پيش از اين هم آگاه بوديم و اسالم آورده بوديم است آن

او گفته شد: )داخل  به. بود [ از قوم كافران، كه او ]= ملكه سبا خدا ميپرستيد بازداشت
و ساق پاهاى  حياط ]قصر[ شو!( هنگامى كه نظر به آن افكند، پنداشت نهر آبى است

،[ بلكه قصرى  نيست : )]اين آب [ گفت خود را برهنه كرد ]تا از آب بگذرد؛ امّا سليمان
[ با  ؛ و ]اينك كردم تم: )پروردگارا! من به خود س !( ]ملكه سبا[ گفت است از بلور صاف

 «. ! سليمان براى خداوندى كه پروردگار عالميان است اسالم آوردم
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تصويري را كه قرآن از بلقيس ارائه می كند تصوير زمامداري 
است دموكرات و حکيم و دور انديش و فرزانه كه شورا را اسااس  

ساليمان   ۀناما  اين ملکاه باا آن كاه    حکومت خويش قرار داده بود.
لی آن را )نامه اي گرامای( مای   عليه السالم پيامی تهديد آميز بود و

خواند. سپس سليمان عليه السالم را با ارسال هدياه اي مای آزماياد    
كه پييمبر است ويا پادشاه، و مى خواهد از راه فرستادگان خاويش  
وضعيت سياسی ، نظامی وعقيدتی حکومت سليمان عليه الساالم را  
 بررساای و معلااوم نمايااد. تحلياال و شااناخت او از روش پادشاااهان 
غالااب، مااورد تأييااد خداونااد قاارار گرفاات. وقتااى پااس از تحقيااق 
وآزمايش، نبوت سليمان عليه السالم برايش ثابات ماى شاود علاى     

ماان بااا سااليمان تسااليم  » الفااور ايمااان آورده و ناادا در مااى آورد  
وقتى بلقيس نزد سليمان عليه السالم آمد «. پروردگار عالميان هستم

و پرسيده شد آيا تخت تاو چناين   و تخت خود را در آنجا ديد، از ا
بود؟ گفت: گوئى همان است. و چون ساؤال بار تشابيه كردناد، او     

قرطبای: بلقايس در    ۀمطابق سوال جاواب بار تشابيه داد.  و باه گفتا     
پاسااخ سااليمان عليااه السااالم نااه اقاارار كاارد و نااه انکااار  و اياان      
موضعگيري در  برابر سليمان علياه الساالم، كماال عقال وحکمات      

 ا نشان داد.بلقيس ر
بلقيس شااهدخت فرزاناه اي باود كاه فرياب ارتاش وقادرت        
دولتى خويش را نخورده بر خالف مشاوران ونظامياان دولات كاه    
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در پاسخ اولتيماتوم ساليمان علياه الساالم از موضاع قاوت وشادت       
حرف مای زدناد، او نظار باه طباع ظرياف زناناه خاويش از تادبير          

 وعقالنيت تمام كار گرفت.
عضاي حکومتش تسليم عاطفه نيز نشاد بلکاه   بلقيس برعکس ا

به حکم عقل و حکمت از يك سو مانع درگيري نا عاقبت انديشانه 
با پادشاهی كه جوهر پيام و دعوتش هنوز برايش آشکار نباود شاد   
و از سوي ديگر هوشياري غير عاادي اي كاه خداوناد باه ايان زن      
ه و ارزانی داشته بود ملت خويش را در سلك ايماان داخال سااخت   

 زمينه رستگاري آنها را مهيا نمود.
حال اين سوال مطرح می شود كه اگر زعامت مملکت سابأ را  

يااانش كااه در اولااين تماااس بااا   بجاااي اياان زن يکاای از آن اطراف 
عليه السالم آساتين عنااد  و سركشاى بااال كشايدند و ياا در        سليمان

پاسخ سوال بلقيس كه از آنها مشوره خواست ولی آنهاا باه عاوض    
وره دهى عضالت خويش را به نمايش گذاشتند، باه دوش مای   مش

داشت آيا مى توانساتيم بگاوئيم كاه آن مارد، يمناى هاا را باه قلاه         
رستگاري رهنمون می شد. و آيا می توانيم ادعا كنيم كه )لم يفلح 

يمنی ها رستگار نشدند زيرا آنهاا   -ا امرهم امرأۀاليمنيون زنهم ولو
 ند(.زنی را بر مسند قدرت نشاند

مکی كه همه  ۀنزول آيات مربوط به بلقيس و آن هم در مرحل
چيز ضد زن بود ودختران فقط بجرم مؤنث بودن شان زنده به گور 
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شده و زنان در درجه اي نزدياك باه غالماان قارار داشاتند مفهاوم       
خاصی داشت، مفهومش شخصيت دادن باه زن و ايان كاه زن مای     

كاه تخاتش   -تی مقتدر تواند هم در اداره كشوري بزرگ و حکوم
از سوي هد هد به نام تخت بزرگ ياد مای شاود )در صاورتی كاه     

موفاق باشاد، و    -هدهد تخت سليمان عليه السالم را نيز ديده باود(  
 هم در كشاندن مردم به سوي حق و آئين رستگاري.

زمانی كه بلقيس مسلمان هم شد، سليمان عليه السالم اين طور 
مفساران او هام در    ۀياد، بلکاه باه گفتا    نکرد كه او را سلب تا  نما

بعد از آن شاه يمن باود.   ۀپيش از اسالم خود و هم در مرحل ۀمرحل
.اسالم آوردن بلقايس باه ساليمان و داخال شادن او در ديان الهای        

 چيزي از پادشاهی او نکاست.
بلقيس زمانی كه اولتيماتوم سليمان عليه السالم را دريافت 

ی كه وارد شهر و كشوري شوند آن پادشاهان هنگام» نمود گفت : 
و « كنند  عزيزان آن جا را ذليل مى كشند و را به فساد و تباهی می 

گذاشته و در پاسخ او  قرآن بر سخن آن  زمامدار فرزانه مهر تأييد
. طبري از ابن 20«گونه است [ كار آنان همين ]آري»می گويد: 

سخن  «و همين طور می كنند » عباس نقل می كند كه عبارت 
خداوند است  كه پيامبر اسالم و امتش را از حقيقتی آگاه می 

 سازد.

 

                                                 
 تفسير ابن كثير  و طبری و قرطبي و حديثي به روايت ابن عباس.  -51
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 یدموكراسی بلقيس
 )سخنی از عالمه سلجوقی(

 

عالمه صالح الدين سلجوقی از شخصيتهاي بزرگ صاد ساال   

اخير كشور ما است كه آثار گران سانگی در عرصاه هااي فلسافه،     

حکومتهاي  سياست و ادبيات به يادگار گذاشته است. سلجوقی در

مختلف افيانستان به عنوان سفير و رئيس و قنسل كاار كارده اسات    

ولی آنچه براي ما مهم است بخشهاي نظري شخصيت آن بزرگوار 

اين  ۀاست.  استاد صالح الدين آثار فراوانی دارد كه به نظر نويسند

سلجوقی باه حسااب مای     ۀگل سر سبد انديش« تقويم انسان»سطور 

ن اثر خوانناده احسااس مای كناد كاه باا غاواص        اي ۀآيد.  با مطالع

شناور همراه است كه دستش را گرفته و با كمال مهارت تا اعمااق  

درياهاي فلسفه و تاريخ و اجتماع و فرهنآ و سياست فرو می رود 

و مرواريد هاي گرانبهايی را اساتخرا  نماوده و در معارض چشام     

« تقويم انسان»بيننده اش قرار می دهد. سلجوقی در صفحات پايانی 

خويش بحث بس ظريف و عميقی در ماورد بلقايس دارد كاه مان     

حيااف ماای داناام اگاار قساامتهايی از آن را در اينجااا نقاال نااه كاانم. 
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ن كاااالم آسااامانی از اساااتبداد و  آ» ... سااالجوقی مااای نويساااد:  

العنانی و ظلم فرعون نکاوهش مای فرماياد و از شاکل ديگار       مطلق

دارد، و حکومت خاود را بار   حکومتی كه زنی آنجا فرمان فرمايی 

اساس ديموكراسی و حتی ديموكراسی قرن بيستم )وبيسات ويکام   

نويسنده( و به شکل و اصطالحات تکنيکی آن اداره می كناد   -هم

النمال   ۀمرحوم ماا در اينجاا يقينااً ساور     ۀسبأ )هدف عالم ۀدر سور

نويسنده( حسب خالصه ذيل بيان می نمايد: ملکه سابأ   -بوده است 

ه مکتوب سليمان)ع( بصورت اولتيمااتوم بااو مای رساد او     همين ك

علی الفور به جمع شدن )مال ( امر می دهد و آن را جمع می كند. 

و مأل به زبان عربی به معنی اشراف و اعياان و ساناتوران نياز آماده     

است و اين بمانند اياالت متحده امريکاا اسات كاه مجلاس سانا را      

ماأل بمعنای    ۀد . و نياز كلما  بيشتر محل حل و عقد اماور مای شناسا   

مشوره و شوري نيز آمده است ، طوري كه انگلستان زياده تر بادار  

العوام خود به رتق و فتق امور مراجعه می كند. باه هار حاال باه آن     

مأل  از اين اولتيماتوم سليمان خبار مای دهاد و روح حقيقای آن را     

فکر و  كه عبارت از دعوت به توحيد خدا و اينکه داعی و مبلغ اين

     عقيده اسات و تصاميم گرفتاه اسات كاه ديان و شاريعت و اوامار         
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را به قوه پيش ببرد به ايشان شرح داد و گفت : من هيچ كارى  خدا

 نمی كنم تا شما در آن رأي و مشوره ندهيد .

و اين تماماً اساس ديموكراسی است كه بايد رئيس حکومات  

را به ايشان اظهار  هر كس كه باشد پارلمان را دعوت كند و مسايل

نمايد. و باز عين پرنسيپ ديموكراسى عصرى است كه نماينادگان  

ملت كه از طرف قاوم و ماؤكلين خاود وكالات و اختياارات تاماه       

خود گفتند: ماا )قاوم ماا( نياروي      ۀملک« بلقيس»دارند ، در جواب  

كافی داريم و همه مى دانند كه ما مردم جنگجو و سلحشور بسايار  

م و به مقابل هار تجااوز و تعادي باه كفايات تماام       سخت سر هستي

حاضريم . اما چون كنون ضرورت فوري به ميان آماده اسات و باه    

است ازينرو به تو اختياارات تاماه مای    « امرجنسی»اصطالح امروزه 

دهيم كه از طرف ما و ماؤكلين ماا حساب درايات فطاري خاود و       

دى حسب اقتضاي زمان و مکان بدست آزاد هر سياساتی ماى پسان   

آنرا تنفياذ دهای. اماا اينجاا قارآن مجياد مای خواهاد ياك ساطح           

بلندتري را از ديموكراسی هاي امروزه نشان بدهد و آن اينست كه 

ملکه سبأ با گرفتن رأي اعتماد كافی و مطلاق از پارلماان خاود بااز     

هم خود خواست يك دو زينه بيشتر به عرش ديموكراسی باال شود 
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از مشوره و همکااري و همراهای    و يك دو حمايل گل بيشتري را

به گردن پارلمان بينادازد و در عاين حاال ياك دو حلقاه از طاوق       

سنگين و آهناين مساؤليت را از گاردن ضامير خاود باردارد، و بار        

گردن ايشان افگند. كه اين كار را نبايد بار افگنی بادوش ديگاران   

گفت : بلکه بايد آنرا تکامل شور و تسااند دولات و ملات و تعقال     

 يد در عواقب امور خواند.مز

آري اين ملکه دانشمند و ديماوكرات گفات: وقتای كاه ايان      

شاهان به شهر و يا ده ديگري داخال مای شاوند طبعااً چاون آن را      

شهر و ده خود نمی دانناد و خاود را امپراطاور )شاهنشااه( آن مای      

شمارند طبيعی است كه نظام اجتمااعی آن را وياران مای ساازند و     

عزيز و وطندوست آنارا ذليال مای كنناد و طبقاه      مردمان شريف و 

هاي غير وطنی را بنام و عنوان جاسوسی و وطن فروشی تقويه مای  

كنند و اين ذليالن را به مسند عزت ساوق ماى دهناد. و ايان اسات      

كار و باار اساتعمار كاه آن را شاهنشااهان اساتعماري در سارزمين       

د منقلاب مای   خود به كار می برند و هر چيز خوب را به ب ۀمستعمر

كنند و بد را بجاي خوب می گذارند . ايان كلماات بلقايس باراي     

بيگاناه   ۀاين نبود كه معنويات قوم خود را بشکند و ايشاان را از قاو  

 ونبرد به آن بترساند ، بلکه در اينجا سه مقصد داشت:
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ماای خواساات ايشااان را از عواقااب وخاايم اسااتعمار غياار     -1

ا به وحدت و شجاعت و قياام بيشاتر   بترساند و به اين وسيله ايشان ر

و قوي تري تشويق كند و بگويد اگر شما فداكاري نکرديد و يا از 

مرگ طبيعی ترسيديد بدانيد كه استعمار وقتی كه چياره شاود هام    

موجب مرگ طبيعی شما می شود و هم موجب مرگ معنوي شاما  

 پس بايد خود را به هر پيش آمد حاضر كنيد. 

ه غرض سليمان از اين تهديد چيسات  مى خواست بداند ك -7

؟ آيا او واقعاًپييامی دارد و به آن سبب لشکر كشى مای كناد و ياا    

حمله خود قرار می دهد. و هم بايد  ۀاينکه آن پييام را ذريعه و بهان

دانسته شود كه آن پييام چه روح و چه حقيقت و چه مبدا  و مآلی 

بار كند طوري كه نبايد دارد، كه انسان نبايد در همه چيز ابا و استک

 در همه چيز نيز تسليم و فروتنی نمايد . 

بايد اندازه قوت دشمن دانسته شود تابتوانيم آنرا به نياروي   -3

خود موازنه كنيم، زيرا اگر قوه خود را كافی بدانيم در آن صورت 

ممکن است با دشمن بتوانيم مقابله كنيم، و اگر قوه ما برابار نباشاد   

م كه طرف ناتوان بعد از ميلوبيت در جنآ خساره و پس بايد بداني

 غرامت و ورشکستگی هاي مادي و معنوي بيشتري بر می دارد.
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ديموكراساى را كاه    ۀو به اين ملحوظات و براي اين كه داير

روح حقيقی آن تشاور و همکاري تام اسات باين دولات و ملات     

و هنوز چند متري و بلکه چندين كيلاو متار ديگار وساعت بدهاد      

حتی آن چيزي را كه به او تفويض كرده بودند به گاوش و بلکاه   

به گوش هوش و ضمير ايشان برسااند و گفات: مان مای خاواهم      

وفدي از ايلچياان دور باين و دور اناديش و آزماوده را باا هدياه       

دوستانه به سليمان)ع( بفرستم و طبيعی است كه اين ماردم داناا و   

دولت را  باا انادازه و عاده    بينا اهداف معنوي و مطالع سياسی آن 

آن از نزديك می بينند و راپور مفصل بمن تقديم مای كنناد كاه    

آنجا ما خواهيم توانست كه نوعيت اغراض و مطامع آن كشور را 

با عمق آن بدانيم و باتفاق شما درباره طرق معالجه آن فکر كنيم. 

و نيز چون احياناً شاهان و كشور هاي ايشان از سعادت و پيشرفت 

كشور هاي مجاور خود و مخصوصاً كه بين شان روابط دوستی و 

همدردي برپاي نباشد هراس می كنند و بسا حمله ها و تهديد هاا  

از راه طمع در اراضی نبوده بلکه دفاع از آيناده خاويش اسات. و    

از اين رو وفد را بحيث وفد آرزو و نيات نيك فرستادم و بعضای  
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فرساتادم كاه واقعااً اگار ايان       تحفه ها بحيث يادگار دوساتانه نياز  

تهديد از راه اين باشد كه مارا دوست نمی دانند و از ما در هراس 

اند و طبيعی است كاه ايان هيئات سافرا  و ايان ماراوده دوساتانه        

مسئله را تماما ًحل می كنناد و اگار مااوراي آن چيازي ديگاري      

باشد هم اين نفري آزموده با همه كياف و كام آن آنارا بماا مای      

د و آن وقت ما بهتر می توانيم كه فکار كنايم و كاار كنايم.     آورن

پس شما هام باه مانناد مان انتظاار بکشايد كاه ايان وفاد سياسای           

 « 21باچگونه جواب و معلومات واپس می آيند.
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 هايی از مشاركت سياسی زنانفراز

 در جوامع اسالمی
 

از دوران هاي خيلی قديم تا همين چند دهه پيش عرف 

وامع بشري چنان بود كه حکومت را حوزه اي مردانه سياسی ج

ورود به اين  ۀتلقی نموده و زنان را تنها بخاطر زن بودن شان شايست

باب نمی دانستند. چنين تصوري نه تنها در كشور ما و ساير جوامع 

 ۀشرقی كه حتی در سرزمين هاي غرب نيز تا هنوز بر فکر و انديش

 زيادي سايه افگنده است.  ۀعد

ا آغاز قرن بيستم تنها زنان يك كشور جهان )زالند جديد( ت

به حقوق سياسی برابر با مردان نائل شده بودند و تا آغاز جنآ 

اول جهانی زنان آسترليا و فنلند و ناروي نيز حقوق سياسی شان را 

بدست آوردند. در فاصله دو جنآ جهانی اول و دوم زنان روسيه، 

حقوق سياسی شان دست يافتند. با  آلمان، انگلستان و امريکا به

پايان يافتن جنآ دوم جهانى زنان فرانسه و ايتاليا حق رأي بدست 

يکصد كشور مستقل  ۀدوم قرن بيستم از جمل ۀآوردند. در آغاز نيم

جهان  فقط زنان سی كشور حق رأي داشتند. در اين جمله حتی 
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كشورهاي پيشرفته اي چون سويس براي زنان حق كانديد و 

 كت در انتخابات و يا نامزدي در پستهاي سياسی را قايل نبودند. شر

در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست ويکم كشور هاي 

زيادي به زنان حق شركت در انتخابات و كانديد شدن را دادند و 

بانوانی هم در رأس قدرت دولتی كشور هاي مختلف قرار گرفتند. 

قدرت دولتی قرار گرفتند،  ۀدر جمع زنانی كه در باال ترين پل

زنانی مربوط به جوامع اسالمی نيز ديده می شوند كه خالده ضيا، 

شيخه حسينه، بينظير بوتو، تانسو چلر، مگاواتی سوكانو را می توان 

  نام برد.  

وضع زنان در پيچ و خام تااريخ اساالمی شااهد فاراز و فارود       

اسالم تصوير زيادي بوده است. نزديك نمونه به وضع آيديالی كه 

می كند،  زنان صادر اساالم اناد كاه در هماه عرصاه هااي حياات         

سياسی حضور شان احساس می گرديد. اولين انسانی كه باه پياامبر   

ايمان آورد زن بود و اولين فردي كه در راه دين او جام شهادت را  

نوشايد او هام ياك زن باود. زناان صادر اساالم در بيعات حضااور         

ه و مدينااه حضااور داشااتند، در همااه داشااتند، در هجاارت بااه حبشاا

غزوات شركت كردند، در انتخااب بعضاى از خلفاا ساهيم بودناد،      
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چنانچه در اپوزيسيون نيز ساهم بسايار فعاالی داشاتند.  اساما  بنات       

بکر در برابر حجا  می ايستد و ام الدردا  در مقابل عبدالملك  ابى

ه مای  احتجا  می نمايد وخولۀ بنت ثعلبه عمربن الخطاب را مشاور 

سياسی زعامات يکای از    ۀدهد و باآلخره در اولين درگيري مسلحان

 جناحهاي بزرگ درگير را زنی به دوش می گيرد.  

 719تاا   162 طبرى در )تااريخ ازمام والملاوك( از صافحات    

شاه رضاى اهلل عنهاا را در  كارده مای      جلد ساوم آن حکايات عاي  

ماان بان   شه رهبرى لشکرى را كه بخاطر خونخواهى عثعاي»گويد: 

عفان بر آمده بود به دوش داشت. در اين لشکر اشخاص بزرگی از 

ياران پيامبر چون طلحه و زبير رضی اهلل عنهما وجود داشتند، درآن 

لشکر فرماندهی به دست ام المؤمنين عائشه بود وديگران به شامول  

 «. طلحه و زبير از او اطاعت می نمودند

زركلااى آمااده  جلااد سااوم كتاااب )ازعالم(   766فحه در صاا

الشفا  دختر عبداهلل فرزند عبدشامس عدوياۀ قريشايۀ، ماادر     "است:

سليمان يکى از صحابيات پيامبر اسالم است. او از زنان فاضلی باود  

كه در جاهليت نوشتن را می دانست، او قبل از هجرت اسالم آورد 

را نوشتن آموخت. عمر بن الخطااب نظار و   « حفصه»و همسر پيامبر

قدم می شمرد و باه او برتاري قايال باود و باه گماان       مشوره او را م
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ولای  «  غالب بعضی از مسئوليتهاي شهر را به او واگذار نموده باود. 

ابن حزم اين شك نويسنده )ازعالم( را به يقين تباديل كارده و در   

عمر بن الخطاب )الشافا ( را شاهر دار تعياين    » )المحلی(می گويد: 

 «.نموده بود

كتاب )المرأه  20ر خريسات در صفحه دكتور محمد عبدالقاد

عمار بان   » والمشاركه السياسيه فی ظل الدوله االسالميه(می نويسد: 

الخطاب اولين كسی بود كه زنان را به وظايف دولتی گماشات. او  

 «.مسئوليت بازار را به سمرا  دختر ناهيك سپرده بود

اما در مورد زنان ونقش ايشان در تعيين زعامت جامعه فقط باه  

جلاد هفاتم    166يك حکايت بسنده می شويم. ابن كثير در صفحه 

پااس از شااهادت عماار باان    » ورد:البدايااه والنهايااه چنااين مااى آ   

)رض( عبدالرحمن بن عوف بر خاست تا رأي ماردم را در  الخطاب

مورد علی وعثمان )دو كانديد خالفت( جويا شاود. او از مسالمانها   

مای خواسات، تاا    بصورت فردى و گروهی، پنهاان و آشاکار نظار    

آنکه نوبت به زنانی رسيد كه در حجااب پنهاان بودناد، او رفات و     

 «.خالفت شد ۀخواستار نظر ايشان در زمين
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اسما  بنت ابوبکرالصاديق خاار چشام دساتگاه مساتبد و ساتم       

پيشه اموى و حجا  والى درنده خو و وحشاى صافت آن دساتگاه    

 بود.

 ۀى كاه در محاصار  عبداهلل بن الزبير فرزند اسما  در آن لحظاات 

حجا  گير مانده بود نزد مادرش رفته و در مورد صلح باا دساتگاه   

نباوت   ۀاموى از او مشاورت خواسات. اساما  ايان شاير زن مدرسا      

شمشير درعزت بهتار از شاالقی اسات     ۀبرايش گفت: فرزندم! ضرب

در ذلت.  ميگويند در آن وقتی كه حجا  بن يوساف نعاش پااك    

مان اسما  را بر فراز چوباه اي در يکاى از   عبداهلل بن زبير فرزند قهر

چهار راه هاى مکه آويزان نگاه داشاته باود، اساما  رفات و چاون       

چشاامانش نااور بينااايی خااود را از دساات داده بااود پاهاااي فرزنااد   

شهيدش را كه هنوز آويازان باود باا دسات خاويش لماس نماوده        

اين كدامين قهرمان است كه تا هنوز نمی خواهد از اسپش » گفت: 

ياده شود!؟ فرزندم! تو را قابال افتخاار مای دانام زيارا پاهايات در       پ

تو گويی  «.ستم پيشگان زورگو بلند تر اند! ۀحالت مرگ هم از كل

 اسما  را به نظم كشيده است كه:  ۀشاعر ما همين گفت

 به پا گرفتن تابوت من مناز رقيب

 ترا بار است!ۀمن زندۀهنوز مرد 
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رجی زن نامادار ديگاري در   غزاله، همسر شبيب بان يزياد خاا   

تاااريخ مساالمانان اساات كااه عااده زيااادي از جنگجويااان حرفااه اي 

حجا  بن يوسف ثقفی را به دست خويش از پا در آورد. غزاله در 

يکی از معارك، حجا  را به مبارزه تن بتن فرا خواند ولی حجاا   

حاضر نشد تا با غزالاه زور آزماايی نماياد. يکای از شاعراي عارب       

 اطب قرار داده می گويد:حجا  را مخ

 اساد على و فى الاحروب نعامه

 فتخاا  تنفر من صفير الصاافر

 فى الوغى «غزاله»برزت الى هال 

 بل كان قلبك فى جناحى طااائر

تو خود را در مقابل من شاير جلاوه ماى دهاى ولاى در      »يعنى: 

تاو چاون عقااب سسات باالى       پيکار شتر مرغى بيش نيستى. ۀعرص

ن صداى پرندگان كوچك )وجودت را ترس فرا هستى كه با شنيد

 ۀآياا مای تاوانی در سااح     گرفته( فرار را بر قرار ترجيح مای دهاد.  

 رزم آزمايی؟!« غزاله»پيکار با 

نه، نمی توانی، زيارا تاو شاخص بزدلای هساتی كاه  قلبات از        

 «در بال پرنده اي قرار گرفته است.خوف چنان می تپد كه گويی 
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له بصوب كوفه مركاز فرماانروايی   مؤرخان مى نويسند كه غزا

فرماناده  «  عتااب بان ورقاا    »حجا  حركت كرد و در آن معركاه  

لشکر حجا  را بدست خود از پا در آورده كوفه را تصارف نماود   

و در مسجد جامع آن دو ركعت نماز شکر بجا آورد كه در ركعت 

آل عماران را كاه از    ۀبقره و در ركعت دوم آن سور ۀاول آن سور

 ين سوره هاي قرآن اند تالوت نمود.دراز تر

مشاركت سياسی زناان يکای از ويژگيهااي مباارزات خاوار       

بود. ام حکيم زن ديگاري از خاوار  هنگاام نبارد باا لشاکر اماوي        

بانآ بر می آورد كه: از شستن سرم و ماليدن روغن بار آن خساته   

 شده ام، آيا كسی نيست كه مرا از اين كار دشوار بييم سازد؟

زنان با دولت بنی اميه چنان باال گرفت كه اماوي هاا    مبارزات

زندانها را از ايشان انباشتند. طبري در تاريخ خود می گوياد: وقتای   

حجا  بن يوسف مرد، در برابر پنجاه هزار مرد، سی هازار زن هام   

در زندان ها به سر می بردند. در قيامی كه ابو مسالم خراساانی هام    

ت داشاتند و دوش بادوش ماردان    به راه انداخت زنان زيادي شرك

 می جنگيدند.
ستمگر او می  ۀدر دوران حجا  زنی را كه در برابر  ادار

جنگيد، دستگير می كنند و به پيش او می برند. حجا  رو به زن 
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اي زن آيتی مناسب بخوان تا ترا » می كند و به او می گويد: 

الناس  زن جواب می دهد: اذا جا  نصراهلل والفتح و رأيت«. ببخشم
يخرجون من دين اهلل افواجا. يعنی: هنگامی كه پيروزي و فتح الهی 
فرا ميرسد مردمان را می بينی كه گروه گروه از دين خدا خار  
» می شوند. حجا  برايش گفت: ويلك )واي برتو( بخوان 

زن گفت: «. در دين خدا داخل می شوند -يدخلون فی دين اهلل
  27ولی تو ايشان را بيرون كردي.مردمان در آمدند به دين خداي 

تاريخ مسلمانان شاهد در پهلوي آنچه ياد آور شديم، 
مشاركت سياسی زنان در سطوح بلندي بوده است كه به ذكر 

 نمونه هايی از آن اكتفا می كنيم.
ملکه سيده در عراق، أروى بنت أحمد در يمن، شجره الدر در 

مخدومه جهان، چاند  مصر، گيتی آرا در زابلستان،و سلطانه رضيه ،
هناد كاوس    ۀبی بی ، سکندر بيگم، شااهجهان بايگم، در شابه قاار    

 حکومت دارى مى نواختند.
ملکه خاتون يکی از سياستمداران چيره دست دودمان ديلماى  
است كه سی ودو سال تمام بر بخاش مهمای از اياران آن روزگاار     
 فرمااان رانااده و در سياساات و اداره و سااربازي و شااجاعت زبااانزد 
خاص وعام بود. يکی از حکاياتی كه فراست و عبقريت اين بانوي 
سياستمدار را به نمايش می گذارد، برخوردش با سالطان قدرتمناد   

                                                 
انتشارات حاج محمد حسين  136فخرالدين على صفى، لطايف الطوايف، ص  موالنا -52

 .1336اقبال و شركاه، تهران، ايران، 
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محمودغزنوي است كه پس از فتح هندوستان سپاه بزرگای جهات   
تسخير مملکت ديالمه فراهم آورده و رو بساوي ري نهااد. سالطان    

د و از او خواست يا تسليم شود عنوانى سيده ملکه خاتون فرستا ۀنام
و يا هم خود را براي جنگی خونين آماده سازد. سايده خااتون كاه    

خردمنداناه اي در پاساخ    ۀسياستمدار هوشيار و حکيمای باود، ناما   
تاريخی، انصراف سلطان از تسخير  ۀآن نام ۀسلطان فرستاد كه نتيج

» ري ومملکت ديلميان بود. سايده خااتون باه سالطان نوشاته باود:       
مانعی ندارد كه تو به جنآ من بيايی چون اگر ترا شکسات بادهم   
اين ننآ در دودمان تو خواهد ماند كه بيوه زنای ، سالطان هاراس    
 ۀانگياازي چااون محمااود را در هاام شکساات و اياان عااار از صاافح 
روزگار به هيچ وجه محو نشود و مردم گويند چه ماردي باود كاز    

هم باراي تاو افتخااري     زنی كم بود و اگر تو مرا شکست بدهی باز
نخواهااد داشاات و خواهنااد گفاات كااه بيااوه زن پيااري را شکساات 

سلطان محمود از در خصومت او در گذشت و تاا زماانی    23«.دادي
كه او در قيد حيات بود، متوجه تسخير آن كشور نشد. سيده به اين 
ترتيب توانست كشور و مردمش را از جنگی تباه كن نجات دهد و 

سبأ را زنده سازد. شگفت اينکه با  ۀبلقيس ملک ۀيکبار ديگر كارنام
 ديلميان نيز پيچيده شد.    ۀمرگ سيده خاتون تومار سلس

                                                 
، ، انتشارات فروغى، تهران811م، ص سعيد نفيسى، در پيرامون تاريخ بيهقي، جلد دو -53

زنان مشهور ايران، فخرى قويمي، از انتشرات وزارت آموزش و  ةو كارنام 1352ايران، 

 .1352ورش، تهران ، ايران، پر
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او تاوران شااه    ۀبعد از وفات صالح الدين ايوبی ناواد در مصر 

به تخت سلطنت نشست وسپس در جريان  جنگهااي صاليبی بقتال    
ماان  رسيد. به تعقيب شهادت تورانشاه چون مارد باكفاايتی در دود  

ايوبی به چشم نمی خورد، زنی به نام شجره الدر بتاريخ دهم صافر  
ها ق سران لشکري وكشوري مملکت را فرا خوانده و وضاع    666

بحرانی مصر را با نطقی متين شرح داده و در پايان آمادگی خويش 
 آن كشور به سمع حاضران رسانيد. ۀرا براي ادار

كفايات و ناام آور   سران كشور باا شاناختى كاه از ايان زن باا      
 ۀداشتند همگی بپا خاسته و به او بيعت نمودناد وشاجره الادر ملکا    

 -رايج مصر بنام شجره الدر )ملکه المسلمين ۀمسلمانان شد كه سک
المعتصاامه باااهلل( نقااش گرديااد. اياان زماماادار در كنااار فعاليتهاااي  

 ديگرش انقالبی در امنيت و انکشاف زراعتی مصر به پا نمود. 
نامدار با عزالادين ايباك ازدوا  نماود ولاى چاون      اين بانوى 

عزالدين با لوئى نهم فرانسه قرارداد صلح امضا نموده و باا پاذيرش   
شرايط ننگين صليبيها خود را تسليم آنان نموده بود ايان امار سابب    
بروز اختالف ميان شجرۀ الدر و عزالدين ايباك گردياد. اخاتالف    

 622ا آنکاه در ساال   سياسى عزالدين وشاجره الادر بااال گرفات تا     
عزالدين قربانی اين اختالف شد ويکی دو هفته بعد شجره الدر هم 

 توسط غالمان عزالدين ايبك كشته شد. 
چند ماه بعد از مرگ شجره الدر هالكوخان مياولی باه بياداد    
حمله كرد و خون شهريان مركز خالفت عباسىی را باا خااك آن   
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هجرى قمري  622ا ت 666مدت سلطنت شجرۀ الدر از  در آميخت.

 يعنی قريب هشت سال بود.
» در لست پادشاهان قرن شانزدهم ميالدى مراكش زنی به ناام  

تطوان حکومت می نمود.  ۀديده می شود كه در منطق« السيده حره
مراكشی ها از احترام خاصی برخاوردار   ۀاين زن در فرهنآ عاميان

ا است. يکی از چهره هاي تصوفی ماراكش اسات كاه مراكشای ها     
 كراماتی را نيز به وي نسبت می دهند. 

زناان   ۀهند نامهی درخشاانی از طبقا   ۀدر تاريخ سياسی شبه قار
ديده می شود كه يکی هم نورجهان است. اين باانو از چهاره هااي    
سياسی و ادبی و از قهرمانان قلم و شمشير قارن هفادهم هندوساتان    

می رس ۀبه حساب می آيد. اسمش در كنار اسم شوهرش نقش سک
دولت بود و در مبارزه با فقر قدمهاي درخشانی برداشت. اين بيات  

پار   ۀكه نقش سنآ آرامگاه اوست، از طباع ادبای خاود ايان ملکا     
 استعداد تراوش كرده است.

 در مزار ما غريبان نه چراغ و نه گلی
 نه پرِ پروانه سوزد ، نه صاداي بلبلی
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 رياست زن

 از ديد دانشمندان مسلمان 
  
هاي يکی از مسايل جنجال برانگيز نهادامداري زن زم ۀلمسأ

فقهی جهان اسالم به حساب می آيد. شکی در اين نيست كه به 

جز چند تن محدود ديگر همه فقها و محدثان معاصر مخالف قرار 

گرفتن زن در پست عالی رهبري كشور می باشند كه دكتور 

ار يوسف قرضاوي مجتهد بزرگ دوران ما جز  همين گروه به شم

 می رود. 

شريعتمداران ما زن به خاطر از ديدگاه بخش بزرگی از 

هاى روانی، فيزيکی و روحی خويش نبايد در ميدانهاي  ويژگی

فعاليت اجتماعی شركت جويد. از ديدگاه اين گروه قلمرو فعاليت 

زنان از آشپزخانه تا اتاق خواب و سعادت ايشان يا در حامله بودن 

سينه داشتن. اين گروه معتقد است كه است و يا كودكی در زير 

طبيعت، موجودات را به ماده و نر تقسيم كرده و جايگاه هريك را 

فعاليت اجتماعی و  ۀهستی مشخص كرده و عرص ۀدر عرص

 بروز و ظهور انوثت, نيست, بلکه آفت آن است. ۀسياسی، عرص
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جواز به اين قضيه می  ۀدر مقابل، كسانی هم هستند كه از زاوي

ند. آخرين رايی كه در اين رابطه از نظر نويسنده گذشته است، نگر

ديدگاهی است كه  شيخ ابراهيم فيومی منشی عمومی مجمع 

بحوث اسالمی مصر مبنی بر جواز تصدي منصب رياست دولت از 

رئيس دانشگاه االزهر محمد سيد طنطاوي  26سوي زنان می باشد.

نان جايز می دانشمند ديگري است كه رياست دولت را براي ز

داند. دكتور محمد سليم العوا قانوندان معروف مصري كه در 

رابطه با مسايل قانونی دولت كتابهاي ارزشمندي نگاشته است هم 

معتقد است كه رياست دولت، غير از منصب خالفت است و 

مانعی براي انتخاب زن در پست مذكور وجود ندارد. او معتقد 

کره سه نظر وجود دارد: نخست است كه در رابطه با حديث ابوب

كسري محدود می شود؛  ۀخانواد ۀاينکه حديث مذكور در داير

دوم اينکه اين حديث از واقعه اي خبر می دهد، و خبر از يك 

واقعه نمی تواند اساس حقوق اسالمی قرار گيرد؛ و سوم اينکه 

مفهوم زعامت در عصر ما غير از مفهوم خالفت در دوران هاي 
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شيخ محمد غزالی نويسنده و انديشمند بزرگ   .22گذشته است

نشر شده است، « بحران شورا»مصر، سال ها قبل در كتابی كه به نام 

گفته بود كه زعامت زن دورانديشی چون اندراگاندي بهتر از 

 افسران دايم الخمري چون يحيی خان می باشد. 

در ميان دانشمندان شيعه چهره هايی چون مطهري در ايران و 

فضل اهلل و آيت اهلل مهدي شمس الدين در لبنان، از  حسين

طرفداران تصدي پست رياست دولت از سوي زنان به شمار می 

 روند. 

آنچه ياد آور شديم مربوط به نظريات دانشمندان خاور ميانه 

تولی  ۀهند نيز مسئل ۀدر پيوند با اين موضوع بود، اما در شبه قار

نی مطرح بوده و گفتگو هاي مناصب بزرگ توسط زنان از دير زما

 گرمی پيرامون آن صورت گرفته است. 

در ساارزمين بهوپااال هنااد، زناای بااه نااام ملکااه   1666در سااال 

شاهجهان بيگم حکومت می نمود. در آن زمان سلطنت زن يکی از 

مسائل جنجال بر انگيز حلقات فقهی هندوستان شاده باود و دوايار    

                                                 

  http://www.onislam.net-فقه تزكيه -22 
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ضد و نقيضای در ايان   علمی آن سرزمين شاهد بحث ها و نظريات 

 رابطه بود. 

 ۀموالنااا اشاارف علاای تهااانوي كااه يکاای از علماااي بلنااد آواز

ت زناان فتاوايی صاادر    ديوبند در آن زمان بود، در رابطاه باا رياسا   

دارالعلااوم گااورنگى  ۀچااام مکتباا»امااداد الفتاااوي »نمااود كااه  در 

 به چام رسيده است. « كراچى

 است: پرسش و پاسخ فتواي مذكور قرار ذيل آمده
» : در بخارى شريف حديثى آمده است كه مای فرماياد:   سوال

هرگاز رساتگار نخواهناد    » يعنای :   ؛«قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَه  لَنْ يُفْلِحَ

، از ايان  « شد مردمی كاه اماور خاويش را باه دسات زنای ساپارند       

حديث فهميده مى شاود كاه رياسات و واليات زن، عادم فاالح و       

بار می آورد، آيا اين حکم دولتهائيی را كاه هماين    رستگاري را به

 اكنون توسط زنان اداره می شوند، نيز شامل می شود؟

 حکومت سه قسم می باشد.  جواب:

نوع نخست، حکومت عام و تام است. هدف از تام ايان اسات كاه    

زمامدار مطلق الصالحيت بوده و امور كشور را در دسات خاويش   

 نهااد ام اصدار اوامر و فارامين باه كادام    جمع نمايد، و يا اينکه هنگ

 نباشد.  نيازديگري 
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 نوع دوم حکومتی است كه تام است ولی عام نيست. 

 نوع سوم حکومتی است كه عام است ولی تام نيست. 

در حکومتهاااي نااوع اول، همااه اختيااارات و صااالحيت هااا در 

 دست زمامدار جمع می باشد.

كوچکی اداره  در حکومتهاي نوع دوم، حکومت توسط گروه

 می شود كه زمامدار نيز جز آن است.

اسات كاه    يیدر حکومتهاي نوع ساوم، زعامات شاکل شاورا    

زمامدار ركنی از اركان شورا بوده و در اين گونه نظام ها، مجلاس  

 شورا حاكم حقيقی كشور می باشد.

اگر با ديده تعمق به الفاظ حديث نگريساته شاود، دانساته مای     

كور همان نوع نخست حکومت اسات  شود كه هدف از حديث مذ

چنانچه سبب ورود حديث كه در ماورد تاجپوشای دختار كساراي     

 فارس آمده است، اين حقيقت را بيان می كند.

در اين نوع حکومت، گروه كوچکی از درباريان كه زمامدار  

خود در امر انتخاب آنها خوشبين بوده است، شخصی را بر كرسی 

 می نشانند.
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ما كنت » د بلقيس و سلطنت او می فرمايد: قرآن كريم در مور

شما  ۀيعنی: من هيچ كاري را بدون مشور« قاطعۀ امرا حتی تشهدون

انجام نمی دهم.  از غاور در ايان آيات در مای ياابيم كاه سالطنت        

بوده است. دليلی هم نداريم كه بلقيس باا   يیبلقيس حکومتی شورا

 اعالم اسالمش، سلطنت را از دست داده باشد.

ك قاعده اي در اصول فقه داريام كاه اگار خداوناد و ياا      ما ي

پيامبر باز پسينش هنگام ذكر وقايع پياامبران پيشاين  بادون انکاار و     

رد، آنرا بيان می نمايند، آن واقعاه باراى ماا حجات محساوب ماى       

 شود.  

از البالى قرآن در مى يابيم كه رياسات شورائى)دموكراساى(   

اند مشااور باشاد هماان طاوري     براي زن جايز است. زيرا زن می تو

ام سالمه را   ۀكه پيامبر صلى اهلل عليه وسلم در صلح حديبياه مشاور  

  26پذيرفت كه نتيجهْ نيکويی در پی داشت.

صديق حسن خان دانشمند ديگاري اسات كاه معاصار موالناا      

 اشرف علی تهاونوي بود. 

                                                 

مكتبه دارالعلوم  ة، مطبعاد الفتاوى، جلد پنجمموالنا اشرف على تهانوى، امد -65

 .هـ ق 1331كراچى، پاكستان،  كورنگى
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صديق حسن خان از علماي اهل حديث بود كه ناه تنهاا هماه    

صحيح البخاري را باه اردو  ۀح الباري شرح ده جلدصحاح سته و فت

ترجمه نمود كاه خاود بيشاتر از سای كتااب در خادمت ايان علام         

باه نشار   « بهوپال»نگاشت. كتابهاي حديث كه به مصرف حکومت 

هند بطور رايگاان توزياع مای     ۀمی رسيد در طول و عرض شبه قار

خادمت حاديث    ۀگرديد. صديق حسن خان كسای باود كاه پاروژ    

 ا در هند بنا نهاد. نبوي ر

صديق حسن خان نه تنها كه رياست زن را پذيرفت كاه خاود   

آن وقات بهوپاال خادمات     ۀدر پرتو زعامت شاه جهان بايگم ملکا  

بزرگی براي علام حاديث انجاام داد كاه اسااس تحقيقاات بعادي        

 دانشمندان مسلمان قرار گرفت. 

نا گفته نماند كه ملکه شااه جهاان از صاديق حسان خاان ايان       

هنااد در خواساات  ۀحااديث در شاابه جزياار ۀش كسااوت مدرسااپااي

ازدوا  نمااود كااه صااديق حساان خااان بااه خوشاای از آن اسااتقبال  

 22نمود.

                                                 
مكتبه  ة، مطبع 111، 99موالنا اشرف على تهانوى، امداد الفتاوى، جلد پنجم، ص  -53

 .هـ ق 1331دارالعلوم كورنگى كراچى، پاكستان، 
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كسانی اسات كاه برخای او را  از     ۀابوازعلی مودودي از جمل

 1966دانشمندان راديکال می شناساند. ماودودي در اكتاوبر     ۀجمل

سالمى بصورت هيچ فردى نميتواند بگويد كه شريعت ا» گفته بود: 

قاطع مخالف انتخاب زن، در منصب رياست دولات اسات، )ولای(    

 26«.حکومت ما مذهب را در جهت گمراهی مردم به كاار مای بارد   

فاطماه  » مودوي در مورد انتخاب فاطماه جنااح چناين گفتاه باود:      

جناح را نمی توان تنها از بعد زنی اش ديد؛ او ماادر ملات، خاواهر    

تجربه، نيکنام، وحدت طلب و محترمی  محمد علی جناح، بانوي  با

است. در عملکرد هاي او جاي انتقادي نيست. هيچ بدنامی اي بدو 

  29«.نسبت داده نشده است. مردم به او ارادت خاصی دارند
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 خاتمه
 

ديگر گيتی از خال ها و  ۀما بسان جوامع عقب ماند ۀجامع

بيماري ها ديد بيماري هاي كشنده اي رنج می برد كه يکی از اين 

جامعه نسبت به زنان و موقعيت ايشان است. اگر موقف جامعه 

نسبت به زنان، ميزان عدالت و رفاه عمومی جامعه را نشان دهد، 

پس عجب نيست اگر اسم كشور خويش را در قطار جوامع بسيار 

  گيتی ببينيم.  ۀعقب ماند

ه جامعه شناسان می گويند كه پيشرفت جوامع انسانی مربوط ب

فرهنگی  بدون پااليش،  ۀتوسعه و تکامل فرهنآ آنست و توسع

 نقد و غربال سنتها و باور هاي جامعه امکان پذير نيست.

ما بازتابی  ۀباور هاي دينی جامع ۀدرييا كه تصوير زن در آئين

ثقيل خويش را بر  ۀاست از سنت هاي اجتماعی منحطی كه ساي

كه از جنس زن در متون مقدس دينی ما گسترده است. سيمايی 

ذهن انسان دينمدار ما جلوه می كند تصويري است تحقير  ۀآئين

آميز كه در هاله اي از برداشت ها و مفاهيم نادرست دينی جا داده 

 شده است.
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در جوامع اسالمی از دير زمانی تصميم بر آن شده تا زن را از 

همه عرصه هاي فعاليت اجتماعی با شالق دين رانده شايستگی 

ن براي احراز پست هاي رهبري كننده و تأثير گذار جامعه را زنا

زير سوال برند. دليلی كه در اين راستا مورد توجه قرار گرفته همان 

حديثی است كه ما آن را از چندين زاويه مورد بحث و بررسی 

 قرار داديم.

در اين رساله ثابت ساختيم كه شرط ذكورت در زعامت 

ها است و بسياري نيز آن را مورد جامعه هر چند نظر مشهور فق

اند اما موضوعی نيست كه باب بازنگري  اتفاق همه فقها خوانده

علمی آن، از نظر دينی بسته باشد. ما معتقد هستيم كه بيشتر 

مسلمات فقه را مسلمات شريعت هم ميتوان شمرد ولی اين حتمی 

نيست كه همه مسلمات فقه، مسلمات شريعت هم باشد. متييرات 

اسالمی در كشاكش زندگی اجتماعی انسان همراه با متييرات  فقه

زمان می آميزد و دانشمندان مسلمان گهر هاي نو پيدايی را از  آن 

بحر سيال امتداد زمان بيرون می كشند. از همين جا است كه می 

توان ادعا نمود كه ما در اسالم خاتم ازنبيا  داريم ولی خاتم 

 ا خاتم المحدثين نداريم. الفقها  وخاتم المفسرين وي
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در جهان بينی اسالمی، حکومت حوزه اي مردانه نبوده بلکه 

مسئوليتهاي اجتماعی بر مبناي توانايی افراد بدانها سپرده می شود نه 

 بر اساس جنسيت شان. 

در اين تحقيق ثابت ساختيم كه حديث مورد بحث ما نه از 

دليلی براي حرمت  درايت می تواند ۀنگاه روايت و نه هم از زاوي

 مشاركت سياسی زنانه در امر جامعه باشد. 

سخن پيرامون راوي نخست و راويان بعدي حديث از  

مورد نقد و « جرح و تعديل»ابواب مهم اين رساله بود كه در ميزان 

بررسی قرار گرفت. از نظر نويسنده، توجه به جنبه هاي روانی و 

بررسی روايات، نمی  اجتماعی شخصيت راويان را  هنگام نقد و

توان ناديده گرفت. چه كسی می تواند ادعا كند كه راوي نخست 

ما هنگام روايت اين حديث تحت تأثير اوضاع خانوادگی و 

كودكی خويش قرار نداشته است. چشم باز كردن در دامان 

مادري كه در بند اوضاع ضد اخالقی و غير انسانی عصر جاهلی 

هول بودن نسب او از سوي ديگر ، از گرفتار بوده از يکسو  و مج

جمله مسايلی است كه نمی تواند ديد انسان را در برابر جنس زن 
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تحت تأثير قرار ندهد. اگر چنين نيست، پس چرا سبب ورود اين 

 سبأ.  ۀروايت را پوراندخت می داند و بار ديگر بلقيس ملک

 ۀاگر چنين نيست، پس چرا  هنگام اداي شهادت در قضي

نان شهادت داده است كه گويی آن عمل را مطابق به همه مييره چ

معيار ها و شرايطش به چشم سر ديده است؟ آيا چنين كاري 

ممکن بوده است، اگر ممکن بوده است پس چرا آن سه تن ديگر 

چنان حالتی را با كوايف دقيق آن مشاهده نکردند؟ از نظر نويسنده 

ضاع اجتماعی شخصيت اين هم بر می گردد بر تأثيرات روانی و او

 راوي كه مشکل است آن را ناديده گرفت . 

اما زنی را كه قرآن براي ما معرفی می دارد غير از آن چيزي 

است كه در آثار فقها و شعراي خويش می بينيم. زنی را قرآن به ما 

معرفی می كند، انسانی است خردمند كه تحت تأثير عاطفه اش 

می كند. قرآن كريم زن را در  قرار نمی گيرد و به خوبی حکومت

سبأ بما می شناساند، همان انسانی كه مهار عقل خود را  ۀملک ۀچهر

به دست داشت و پيرو عواطف خود نشد، زيرا مسئوليتش موجب 

رشد عقلی و تکامل فکري او شده بود، به گونه اي كه می توانست 

 بر مردانی كه در او شخصيتی نيرومند وخردمند و توانمند سراغ

داشتند، حکم براند. شخصيتی كه وقتی حقانيت سليمان را در می 
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رب انى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان هلل » يابد، می گويد: 

يعنی: پروردگارا من در حق خود ستم روا داشتم و «. العالمين رب

 )حال( خود را با سليمان به پروردگار عالميان سپردم.

ن شما و يا يکی دو تن شايد دانشمندانی اعتراضی كنند كه اي

ديگر چه كاره هستيد كه بر خالف جمع بزرگی از فقها و محدثان 

نظر می دهيد، در پاسخ بايد گفت كه همين حکايت سليمان و 

 ۀبلقيس خود پاسخ اين پرسش را در خود نهفته دارد. آيا در سور

مورد بحث خويش ما نديديم كه سليمان عليه السالم با همان علم 

نه  ۀش از وجود كشوري نيرومند و آن هم در فاصلوقدرت خوي

 ۀ)النمل( می گويد كه پرند ۀچندان دوري بی خبر بود. آري! سور

نا چيزي در برابر پيامبري عظيم و تخت با شکوه و دانش فراوان او 

ما به داود وسليمان دانش قابل »كه قرآن در موردش می گويد: 

من به » م می دارد : ، می ايستد واعال«مالحظه اي بخشيده ايم

در فضاي آزادي «. چيزي آگاهی يافتم كه تو از آن آگاه نيستی

اسالمی ترسيم می كند يك فرد عادي، نه  ۀكه اين سوره از جامع

عادي با صراحت وآزادي اقامه حجت می كند و  ۀبلکه يك پرند
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دانشمند ترين فرد جامعه بلکه بزرگترين قدرت سياسی تاريخ 

 طق او می شود. تسليم دليل و من

ديگري كه بايد در نظر داشت، تحولی عظيمی است كه  ۀنکت

همه عرصه هاي زندگی بشر را تحت تأثير خويش درآورده و متود 

مديريت را بسان عرصه هاي ديگر جامعه زير و رو  ۀرهبري و نحو

كرده است. عقل عملی زنی كه يکنيم هزار سال پيش می زيست با 

به پاي مردان رفته و در ميادين زندگی به عقل عملی بانويی كه پا

 برادرانش موفق است، به هيچ صورت يکی نيست.  ۀانداز

امروز وقت آن فرا رسيده است كه بجاي تکرار مکررات و پر 

داختن به مسايل غير ضروري و يا سخن پيرامون مطالبی كه هزاران 

كتاب در موردش نگاشته شده است، الزم است تا بر زواياي 

ك فرهنآ دينی خويش روشنی افگنيم. رساله اي كه درپيش تاري

 فرزانه قرار دارد تالشی است در همين راستا.  ۀچشم خوانند
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