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نگاه جاهلي به زن در متون  اجتماعي ـ سياسيهاي  شاخصه
  .ق.ه 7ـ2ن وتاريخي و رواييِ قر

  3شماعي پروين سهيل ،2حانيه عسكري، *1ميخديجه عال

  چكيده
با  .رنگ وي در اين عرصه، با ظهور اسالم متحول شد و نقش كم دورة پيش از اسالمو اجتماعي زن در  سياسيانزواي 

اين فترت  ةدر دوران خلفا، با ورود عناصري از تعاليم يهوديت و مسيحيت و احياي افكار و سنن جاهلي، زمينهمه،  اين
نقد و بررسي اين نگاه جاهلي در متون تاريخي و . شدوضوح نمايان  اهم شد و بازتاب آن در متون تاريخي و روايي بهفر

نگاه سياسي و اجتماعي هاي  شاخصه: ، تا به اين مسئله بپردازداين پژوهش است ةعمد محور .ق. ه 7ـ2ن وروايي قر
در پاسخ به سؤال مذكور، اين مدعا مطرح ؟ چگونه بوده است .ق. ه 7ـ2نوجاهلي به زن در متون تاريخي و روايي قر

يـا  بـوده   يسـتيز  حاوي نگرش زن ،قرون مورد نظر متون تاريخي و رواييِدر   روايات مندرجبسياري از شود كه  مي
 ايه از دستاوردهاي اين پژوهش، شناسايي روايت. جعليات قرار دارند ةو در زمر ندارندات موثق و مطمئني ايرو سلسله

روش تحقيق در اين پـژوهش  . هاي جاهلي به زن تأثيرگذار خواهد بود موثق است كه در اصالح و تغيير ديدگاه غير
  .انجام شده است. ق.ه 7ـ2قرون با استفاده از متون و منابع مكتوب تحليلي است و  ـ تاريخي

  گانواژكليد
  .نگاه جاهلي ،و اجتماعي، متون تاريخي و روايي سياسي ةشاخص ،زن
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 مقدمه
هـاي   پـژوهش  ةموضوع جايگاه زن در جوامع و ادوار مختلف همواره از موضوعات مهـم در حـوز  

له و ئشدن مسـ  بررسي تاريخي اين مقوله كمك شاياني به روشن ،بدون شك. تاريخي بوده است
بررسي جايگاه زن اهميت ، مطالعات اسالمي نيز ةدر حوز. كند مي موجود پيرامون آن هاي هنظري
و ابهـام در فهـم برخـي از     سو يكنگرش اصالحي دين اسالم به موضوع زن از  دارد، زيرازايي بس

هـاي   ساز بـروز افكـار متضـاد و برداشـت     آيات قرآن و احكام شرعي اسالمي از سوي ديگر، زمينه
تحول منزلـت زنـان بـا آغـاز     . متفاوت و گاه ضد و نقيض از جايگاه زن در دين اسالم شده است

الم و بهبود شرايط آنان در ابعاد مختلف و سپس تنزل مقامشان پس از رحلـت پيـامبر   انتشار اس
و مقاالتي كه در اين  كتب برخي از. ، موضوع مورد توجه بسياري از مورخان بوده است)ص(اكرم

  :اند از عبارتاند  زمينه نوشته شده
  ؛1391علم،  :، تهرانمهدي مهريزي و رسول جعفريان ،في االخبار و اآلثار هموسوعه المرأـ 
 ،»اسـالمي  ةثير باورهاي يهود در بازتوليد نگاه جاهلي به حيات اجتماعي زن در جامعـ أت«ـ 

، 5 ش ،2 انجمن ايرانـي تـاريخ، س   ةنام وند، ليال هوشنگي، پژوهش فاطمه جعفرنيا، صادق آيينه
  ؛1389پاييز 
، زن در توسـعه و سياسـت   ةوند، نشـري  صادق آيينه ،»اسالميهاي  زنان در نخستين سده«ـ 
  ؛13 ، ش1384پاييز 
  ؛1383دانشگاه الزهرا، : تهران ،آزيتا رضوي بني ،اميه و عصر اول عباسي بنيـ 
زهـرا   ،»بازگشت سنن جاهلي در دوران پس از پيامبر و نقـش آن در تحـول منزلـت زن   «ـ 

  ؛51 ، ش1383علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا،  ةنام الهوئى نظري، فصل
، زن در توسـعه و سياسـت   ةوند، نشـري  صادق آيينه ،»اسالميهاي  زنان در نخستين سده«ـ 
  ؛1384پاييز 
، ش 8ة ، دوررشد آموزش تاريخ ةبني، نشري آزيتا رضوي ،»زن در عصر عرب قبل از اسالم«ـ 

  ؛1386، تابستان 4
  .1386ب، بوستان كتا: زاده، قم فتحيه فتاحي ،اسالمي ةزن در تاريخ و انديشـ 
شناسايي و تحليل نگرش منفي به زن در متون تاريخي و  ةلئمذكور، مسهاي  رغم پژوهش به

پـژوهش حاضـر در تـالش اسـت معيارهـا و       ،رو ايـن  از .طور مشخص انجام نيافته اسـت  روايي به
و بازتاب آن در متون تـاريخي  به زن  )سياسي و اجتماعيهاي  شاخصه( نگاه جاهليهاي  شاخصه
پـژوهش تـاريخي را در    ةعملي از شـيو اي  و نمونه كندرا نقد و بررسي  ).ق.ه7ـ2قرون (ي و رواي

  .تاريخ قرار دهد ةگران حوز اختيار پژوهش
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 آنان ناپذير بودن اصالح و تربيتو  نهي از تعليم و آموزش زنان
گاهي هاي متعالي انسان، عالقه و ظرفيت و تالش او براي كسب معرفت و علم و آ يكي از ويژگي

؛ ]81ص ،1ج ،7[ در نظر گرفته شـده براي دانستن و آگاهي ارزش بسيار وااليي ، در اسالم. است
دعـوت فراگيـر   . تفكر و تعقل و تدبر تأكيـد دارنـد   ،تا جايي كه آيات بسياري از قرآن بر خواندن

زنان طور ويژه  عصر نبوي و به ةجامع است كه اسالم به كسب معارف براي زنان و مردان تا جايي
 گـويي بـه سـؤاالت و احكـام     ، پيامبر براي پاسخآنانبه خواست  وآموزي كرده بود  را مشتاق علم

حـد و مـرزي بـراي      ،طبق تعـاليم اسـالمي   .را در مسجد به آنان اختصاص داده بود اوقاتي زنان
 حتـي زنـان  . مگر آنجا كه خالف مصالح خود ايشان باشد ؛آموزي زنان و دختران وجود ندارد علم

ــز هر ــه ســبب مســئوليت چشــوهردار ني ــد شــايد ب ــه   ن ــن زمين ــدگي زناشــويي، در اي هــاي زن
ها مانع از تالش ايشان بـراي كسـب علـم نيسـت و      اين مسئوليت ،هايي داشته باشند محدوديت

حتي برخي از فقها معتقدنـد خـروج   . توانند با آزادي عمل در طلب معرفت كوشا باشند ها مي آن
يم ديني، نشوز و نافرماني همسر و خـالف مصـالح   لمعارف الهي و تعا زن از منزل به قصد كسب
زنان  ،آموزي به دليل تأكيد فراوان اسالم براي علم .]122، ص31[ شود شوهرداري محسوب نمي

هـاي جماعـت    نيز همانند مردان در اين زمينه اشتياق فراواني نشان دادند و بـا حضـور در نمـاز   
اين امر تـا حـدي بـود كـه پيـامبر يكـي از       . علم را اغنا كنند كردند نياز خود به كسب سعي مي

فقيـه و  . ]16، ص1ج، 29[ گويي به سؤاالتشان قرار داد هاي مسجد را براي ورود زنان و پاسخ در
 االصابه في تمييز الصحابهدر كتاب خود  ـ».ق.ه 852ـ773« ابن حجر عسقالنيـ  محدث معروف

هـاي   زن صـحابي دانشـمند در رشـته    1522آن از  د كـه در النساء دار باب مستقلي به نام كتاب
اين تعداد صـرفاً مربـوط    يادآور شدبايد . برد تاريخ و حقوق نام مي ،حديث ،مختلف از جمله فقه

 اسـتناد بـه  بـا   .ها افزوده شده اسـت  به دانشمندان زمان پيامبر است و مسلماً بعدها بر تعداد آن
انـدوزي زنـان    اين سخن نيست كـه محـدوديتي در دانـش   شواهد و قرائن نقلي و تاريخي، جاي 

بر فرض درستي، معنايي خاص دارد و قابل  ،وجود دارد و اگر در حديث و روايت هم منعي باشد
گونـه از احاديـث    به اين ،چه شيعه و چه سني ،كه عالمان مسلمان چنان ؛تعميم و توسعه نيست

ستي آن ترديـد داشـته يـا از آن معنـاي خـاص      كه يا در در است آن گرانبياند و اين  عمل نكرده
را در اجتماع فـراهم كنـد و   ها  آن حضور ةتوانست زمين قطعاً پيشرفت علمي زنان مي. اند فهميده

ولـي   ،هاي مختلف زندگي جمعي تبـديل كنـد   ها را به عناصري فعال و مؤثر در عرصه مرور آن به
و ائمـه نقـل شـده    ) ص(ديثي از قول پيامبراحا]. 51ـ50، ص27[ بنا به داليلي اين اتفاق نيفتاد

است كه بر مبناي آن، آموزش و تعليم زنان نهي شده است و به آموختن كلياتي از احكام و دين 
 ةچنانچه زنان را امر و نهي كنيـد، وظيفـ   :در حديثي آمده است ؛ مثالً،اند ها بسنده كرده براي آن

عبـداهللا  ]. 88، ص5 ، ج22[ شـما نخواهـد بـود    ةعهـد  ايد و پس از آن چيزي بر خود را انجام داده
به زنان خود حب اميرالمـؤمنين را بياموزيـد و آنـان را    : گويد مي )ع(سنان نيز از قول امام صادق
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كه است ه شداز قول ايشان نقل  ،همچنين .ق دين و واليت را بداننديرها كنيد و الزم نيست دقا
قـات فوقـانى جـاى ندهيـد و نويسـندگى بـه آنـان        زنانتـان را در طب  :اند فرموده )ص(رسول خدا

، 22[ نور را به آنـان بياموزيـد   ةيوسف را تعليمشان نكنيد و بافندگى و سور ةنياموزيد و نيز سور
يوسـف وجـه    ةدهد كه نهـي از آمـوختن سـور    مؤلف كتاب در اين باره توضيح مي. ]92، ص5 ج

از روي مصـحف   ، زيـرا نوان تعليم شودتنزيهي دارد و هنگامي عملي است كه قرآن از حفظ به با
يوسف  ةنور را بياموزد، سور ةكس از روي قرآن سور قرآن، پرهيز از آموختن آن امكان ندارد و هر

اين است كه زنـان   منظورلذا . تواند بياموزد و مجالي براي نهي از تعليم آن وجود ندارد را نيز مي
است، مواظبت كنيـد و از تأييدشـان در آن    را در مواردي كه گمان خطر انحراف اخالقي موجود

عبدالحليم ابوشقه اين حـديث را جـزء احاديـث جعلـي      اما ]. 92، ص5 ، ج22[ دكنيموارد پرهيز 
از آنجـا كــه در قـرآن كــريم و   ]. 216، ص3جو  287، ص1، ج8[ كنــد دانــد و آن را رد مـي  مـي 

ـ  امامانو ) ص(هاي مكرر پيامبر سفارش آمـوزي بـراي همگـان     ه علـم اطهار تا اين حد سفارش ب
عالوه بر ايـن، وجـود زنـان    . دكرتوان به احاديثي كه برخالف آن است اطمينان  آمده است، نمي

تعـاليم اسـالمي ايشـان     ةپـرورد  كه دسـت  ،و ائمه) ص(فاضله و دانشمند فراواني در زمان پيامبر
لـيم بـه مـردان را    فتـوا و اجتهـاد و نقـل حـديث و حتـي تع     ة بودند و خود در بعضي موارد اجاز

بلكه نيكـو و پسـنديده    ،آموزي زنان مذموم نبوده تنها علم داشتند، گوياي اين مطلب است كه نه
نيز احاديث فراواني آمده است كه هـدايت   عدم امكان اصالح و تربيت زنان ةدربار. نيز بوده است

ـ  ك از جمله اينكه شخصي نقل مي. پندارند و اصالح زنان را امري بيهوده مي ابـوذر   ةند كه بـه خان
اف، «: چيزي با همسرش صحبت كرد و سپس بـا نـاراحتي گفـت    ةرفتم و ناظر بودم كه او دربار

اى  جز اين نيست كه زن چون دنـده ’ :پيامبر خدا افزود كه فرمود ةشود چيزى بر فرمود مگر مى
 .زندگى است ةحال الزم اين اگر بخواهى راستش كنى، خواهد شكست و با) كه كج است(ماند  مى

 ،9 ؛181، ص2، ج6 ؛276، ص16، ج5 ؛197، ص4ج، 3[ »‘.پس بايد با او به مدارا گـذران كـرد  
، 2، ج26؛ 229ـــــــــــ228، ص2 ، ج20 ؛1425، ص3ج ،14؛ 485، ص3، ج11؛ 133، ص4ج

اصالح و تربيت زنان تأكيد دارنـد در بسـياري از    ،احاديثي كه به نوعي بر عدم تعليم]. 1091ص
از . تـوان مبنـاي اسـتواري را بـراي آن در نظـر گرفـت       اند و نمـي  ضعيف ودنب موثقموارد از نظر 

 طبـق . در مـورد زنـان وجـود دارد    تـورات برخي احاديث شـبيه تعـاليمي اسـت كـه در     ، طرفي
نسـبت بـه     ،بـه پسـرانش امـر شـده اسـت      توراتكه مرد در آموختن  چنان ، آنتوراتهاي  آموزه

و معارف دينـي   توراتدر مواردي آموختن . آن نهي شده است اي ندارد و حتي از دختران وظيفه
 ،همچنـين . به دختران، مانند آموختن مسائل هرزه و بيهوده و مبتذل، مذموم تلقي شـده اسـت  

از نظر پاداش با مردان مساوي  توراتتنها زنان در آموختن و عمل به  طبق تعاليم علماي يهود نه
توان گفـت   مي. كنند ارزش مي محتواي آن را ضايع و بي بلكه به علت عدم درك و فهم، ،نيستند

  ].74، ص2[ گونه نگاه به زن بازتاب يافته است در بعضي از احاديث و روايات اين
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 نهي از مشورت با زنان
 در جـايي از  مـثالً،  ؛ انـد  در بعضي از احاديث نهي شده است، زنـان ها  آن از كساني كه مشورت با

ترسـند و   مـي  ه از خـدا كـ سـانى  كث خود با ين در حدككه مشورت مؤمنان نقل شده است  امير
ز و از زنان خـوب هـم در حـذر    ياز زنان بد بگر. ه تقوى دارندكاى  دار برادران را به اندازه  دوست
ننـد شـما را بـه    كد تـا طمـع ن  يـ نكمخالفـت  هـا   آن با، اگر دستور خوبى هم به شما دادند .باش
مشورت كنيـد و خـالف   ها  آن ديث ديگري آمده است بادر ح .]304 ، ص21[ شندكارى ك زشت

همچنـين   .]145، ص1، ج4[ بركت است ةمايها  آن عمل برخالف نظرزيرا  ، حرفشان عمل كنيد
خواند  زنان خود را مى، دن با قومى را داشتيهرگاه قصد جنگ )ص(روايت شده است، رسول خدا

، 22؛ 264ص، 14ج، 2[ بسـت  ار مىكرا به سپس خالف نظر آنان . نمود مي خواهى نظرها  آن و از
گويـد بـا زنـان     مي منسوب است كه )ص(حديثي نيز به همين مضمون به پيامبر .]133، ص5 ج

از جملـه عبـدالحليم ابـو     ،برخي از علما ةمشورت كنيد و خالف آن را به كار ببنديد كه به عقيد
 .]287، ص 1، ج8[ جاهليـت اسـت  هـاي   المثـل  اين حديث ضعيف و جعلي و جـزء ضـرب   ،شقه

كند مبني بـر اينكـه در امـور مسـتور و      مي نقل )ع(عالوه بر اين، روايتي را جابر از قول امام باقر
چـون زن بـه   : و فرمـود  .ديـ ريبستگان خود گفتـار آنـان را نپذ   ةد و دربارينكپنهان با زنان شور ن

ش برود و يو طراوت رو جمال. ماند يشرّش باق ةميد و نير وجودش به سر آيخ ةمين  ،رى رسديپ
 ةمـ ين ،خوردگى رود مرد چون رو به سال .دشوم يفتد و عقيزش بجا ماند، و از زاد و ولد بيزبان ت

رش كـ شه و فيخرد و عقلش پابرجا شود و اند. رش باقى مانديخ ةميشرّ عمرش گذشته است و ن
ل بـن سـيره نيـز    نزا .]518، ص5، ج 24 ؛131، ص5 ، ج22[ شود كش اندا يد و نادانشواستوار 

هـاي   برخاسـت و از نشـانه  مؤمنـان، فـردي    اميـر هاي  در جايي روايت كرده كه در يكي از خطبه
يكـي از   :عالئمـي كـه ذكـر كـرد، افـزود      همـة آن حضـرت در كنـار   . خروج دجال سـؤال كـرد  

، 25؛ 205، ص2 ج ،18[ گيرنـد  هايش اين است كه در آن زمان زنان مورد مشورت قرار مي نشانه
نيز نقل شده است كه مبادا با زنان مشورت كنيد به علت  )ع(از قول امام صادق .]193ص، 52ج

ــه در آن    ــاتواني ك ــتي و ن ــعف و سس ــود دارد  ض ــا وج  5، ج24؛ 181و  179، ص20، ج13[ ه
كه توصيه به مشورت فقط  روشن است، شودآيات قرآن در مورد مشورت دقت  اگر به .]517ص

؛ 151ــ 150/ آل عمـران ( طور مطلق و شامل زنان و مردان است بلكه به ،محدود به مردان نيست
ها، به احتمـال   آيد، در صورت صحت وثاقت آن مي كه از تعمق در روايات بر چنان آن ).38 /شوري

ذكـر   )ع(در حديثي ديگر به نقل از امام علي، زيرا زياد منظور عدم مشورت مطلق با زنان نيست
كه كمال و عقلشان به تجربه ثابـت شـده    با زنان، الّا آنان برحذر باشيد از مشورت شده است كه

هـا   آن در احاديثي كه مشورت با زنان ممنوع شده، زناني مدنظرند كـه عقالنيـت و ايمـان   . است
بـا   ،بنـابراين . هاسـت  اصلي آن ةطلبي و تن دادن به احساسات زودگذر دغدغضعيف است و دنيا

زنان نهي نشده اسـت و زنـاني كـه از نظـر      ةرت با همكه مشو توان دريافت مياين روايت  ةقرين
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مهـم   ةبه يـك نكتـ   ،از طرفي. گيرند مي مورد مشورت قراراند،  عقل و درايت و تجربه كمال يافته
تـداوم   ةكـه الزمـ  ( عواطف و احساسـات قـوي در زنـان    ةبايد اشاره كرد و آن اينكه به علت غلب

از مشـورت بـا    ،طلبد مي ير و عقالنيت صرف راكه تدب ،در برخي از امور مهم )حيات بشري است
دارد، اي  روحـي و عـاطفي و سـليقه    ةولـي در سـاير امـور كـه جنبـ     . زنان پرهيز داده شده است

  .مشورت با زنان هيچ مانعي ندارد

  و سرپرستي مردان بر آنان منع از حضور زنان در اجتماع
اي  حضـور گسـترده  ، صوص اجتماعات دينـي خ زنان در اجتماعات، به) ص(ره در زمان پيامبكنيرغم ا به

هـاي   محـل فعاليـت  ) اعم از زن و مـرد (ن ترين كانون اجتماعي مسلمانا مهم منزلة داشتند و مسجد به
پس از رسـول خـدا حضـور زنـان در      ،رفت مي شمار بهها  آن قضايي و سياسي، ديني، اجتماعي ،علمي

بعضـي از مـردان   . ضور در اجتماع نهـي شـدند  در مواردي از حها  آن اجتماعي كمتر شد وهاي  فعاليت
 از منـزل ممانعـت  هـا   آن عرب قبل از اسالم، تعصب شديدي بـه زنانشـان داشـتند و از خـارج شـدن     

از  )ص(پيـامبر اكـرم  . كردمشاهده توان  مي دوم ةاين تعصب را در گفتار و رفتار خليف ةنمون. كردند مي
آگـاهي   افـزايش و هـا   آن ليـت اجتمـاعي و علمـي   رعايت ضوابط دينـي و فعا  حضور زنان در مسجد با

اسـرائيل   كردند كه ماننـد قـوم بنـي    مي كردند و در مواردي مردان را سفارش مي شان استقبال سياسي
اين، احاديثي به ايشان نسبت داده شـده كـه ظـاهراً     با وجود. دنان را از رفتن به مساجد منع نكنشزنان

شـرح و   نيازمنـد ضاد است و يا معـاني خـاص خـود را دارد كـه     در ت )ص(با اين نگاه و عملكرد پيامبر
ت در كبـر زنـان شـر   «: آمده اسـت  )ع(به امام علي )ص(ضمن وصاياي پيامبر از جمله در. تحليل است

ـ   (ست، اذان و اقامه ينماز جمعه و جماعت واجب ن روا ) ه مـردان بشـنوند  كـ طـورى   هبا صـداى بلنـد ب
سرتراشـى  و  حجـر   اسـتالم  ،ن صفا و مروهيدگان، هروله در بمر ةع جنازييضان، تشيادت مريست، عين

ت داشته باشـند و مـورد مشـورت    كد شريى نبايبرداشته شده است، زنان در امور قضاها  آن در منى از
د و يـ ه نگويـ زن با صداى بلنـد تلب  .رند و جز در هنگام ضرورت حق ذبح گوسفند را ندارنديگ نمي قرار
نـد و بـدون   كد ازدواج يـ ت پـدرش نبا يد بشنود و بدون واليو خطبه را نبا نديد بنشينار قبرى نباكدر 
ننـد و بـدون   ك مـي  فرشتگان او را لعنـت  ،رون رفتيرون نرود و اگر از خانه بيشوهرش از خانه ب ةاجاز
، 19[ دارد گـران ندهـد و شـوهرش را همـواره از خـود راضـى نگـه       يده زى بيشوهر از مال او چ ةاجاز
، 2 ، ج21[انـد   نيـز نقـل كـرده    )ع(ايـن روايـت را از قـول امـام بـاقر      مانند .]287، ص2 ج ،21 ؛29ص
در جـايي   .]19، ص5 ، ج22[نقل شـده اسـت    رواياتي از اين قبيل از آن حضرت ،همچنين .]373ص

د فطـر و قربـان   يـ رون رفـتن زنـان در ع  يـ ه بكدم يپرس )ع(از امام صادق: ديح گويديگر محمد بن شر
ه از يـ ناك(رده باشـند  كـ پا ه خود را ب ةهنكفش كه كزنانى  ريست، مگر پيدرست ن: چگونه است؟ فرمود

عبـدالحليم محمـد    .]373، ص2 ، ج21[فـش دارنـد   كعنـى فقـط دو لنگـه    ي )گر ندارندينت ديه زكآن
 ،همچنـين  .]220، ص3، ج 8[ كنـد  مـي  دانـد و آن را رد  مي ابوشقه اين حديث را جزء احاديث جعلي
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نمـاز بـر مـردم     35گر يد ةهمانا خداى عزوجل از جمعه تا جمع :فرمود )ع(باقرام در روايت است كه ام
صـنف را   9ه كـ رده به جماعت باشد و آن نماز جمعه اسـت  كنمازش واجب  يكه كرده است كفرض 

اده دور يـ ه دو فرسـخ و ز ك ور و هركمار و يوانه و بنده و زن و بيرمرد و ديو پ كودك: ردهكاز آن معاف 
، 3 ؛593، ص2 ج، 2[رواياتي از اين قبيل در منابع ديگـر نيـز ذكـر شـده اسـت       .]390ص، 21[ است

ــ187، ص3، ج10 ؛464، ص2ج ،26 ؛78، ص2، ج9 ؛502، ص1، ج7 ؛482، ص 2ج  ؛265و  188ـــ
، 3 ؛535، ص5، ج 24؛ 62، ص20، ج13 ؛340، ص9، ج5 ؛328، ص1، ج12 ؛420، ص2، ج11
احاديـث جعلـي خوانـده     ةدر زمـر  راهـا   آن يم ابوشـقه عبدالحلكه  ]250ص، 100ج، 25 ؛53، ص4ج

 ].220، ص3، ج8[ است
توان در  نمي گونه احاديث ، مبناي دقيقي براي اينشود مي كه در خالل روايات مشاهده چنان
اي  توان دريافت كه زنان حضور گسترده مي وضوح عصر نبوي به ةاز خالل مطالع زيرا  ،نظر گرفت

هـاي   ند و با رعايت شئون اسالمي و حد ارتبـاط بـا نـامحرم، فعاليـت    در اجتماعات مختلف داشت
بر  و ها حتي در صورت صحت نقل قول. كردند مي مثبت خود را در ابعاد مختلف اجتماعي دنبال

شود كه اين امـور از زنـان برداشـته شـده      مي اين موضوع استنباط فرض پذيرش روايات مذكور،
در اين امور نسبت به مردان وجود دارد، نسبت به زنان وجود  يعني آن الزام يا انتظاري كه؛ است

آنچه در فقه اسالمي در مـورد شـركت زن در    ؛ مثالً،ندارد؛ نه اينكه امور فوق بر زنان حرام باشد
نماز جمعه آمده است، نفي وجوب آن است نـه نفـي جـواز؛ يعنـي آن الـزام و انتظـار اخالقـي و        

ت در تشييع جنازه يا رفتن به عيادت مريض وجـود دارد، در  مردان براي شركة حقوقي كه دربار
به تعبير ديگر، امور فوق كه از جنس تكليف و مسئوليت هستند، از زنان  .مورد زنان وجود ندارد

والـدين و نيـز تـأمين     ةاز وجوب قضاي نمـاز، روز ها  آن گونه كه برداشته شده است؛ يعني همان
 ايـن،  بـا وجـود   .]81، ص2[ انـد  از امور فوق نيز معـاف شـده  اند،  نفقة خود و ديگران معاف شده

گونـه كـه    همـان  .گونه مستحبات بـراي زن شـد   توان منكر استحباب و ثواب شركت در اين نمي
بـراي او بالمـانع و در صـورت     ،شـود  مـي  كه بـه صـورت مخـتلط انجـام     ،شركت در مراسم حج

عبـدالحليم  . حـج واجـب منـع كنـد     توانـد وي را از  نمي استطاعت واجب است و حتي شوهر نيز
 ابوشقه، برخالف رأي مشهوري كه حضور زنان در نمـاز جمعـه را نـاروا دانسـته يـا الاقـل مبـاح       

ترتيـب، نهـي از    بـدين  .]402ــ 399ص، 3ج، 8[ كنـد  مـي  دانند، آن را امري مستحب قلمداد مي
بـه رعايـت آن باشـند    شمرد كه زنان ملزم  فقهي و واجب براي  توان قاعده نمي رفتن به مسجد را

آيد كه منع از حضور  مي از مجموع روايات چنان بر. اند هايي اخالقي برشمرده را توصيهها  آن بلكه
و نـه ممنوعيـت مطلـق و     استحمل بر كراهت  ةبعضي از اجتماعات مانند تشييع جناز درزنان 
 امـا  ، كردنـد  مـي  تنيز زنان در محافلي نظير اين شـرك ) ص(ه در زمان خود پيامبرك چنان. فقهي

 رنگ كمپس از رحلت ايشان، حضور زنان در مناسبات اجتماعي ) ص(پيامبر ةرغم گفتار و سير به
. اسـت  نسـاء  ةسـور  34 ةبرخاسته از آي ترين بحث در موضوع سرپرستي مردان بر زنان مهم. شد
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ر مـردي قـيم   مردان بر زنان قيمومت دارند يا اينكـه هـ   :گويد مي مذكور ةابن كثير در تفسير آي
كنـد هنگـامي كـه بـه اشـتباه       مي اصالح يا او رئيس و بزرگ و حاكم بر اوست و او را. زني است

ند و مرد برتر از ا اينكه خدا بعضي را بر بعضي ديگر برتري داد، مردان بهتر از زنان دليلبه . گرايد
كـه پيـامبر    چنـان  ؛داري به همين دليل، نبوت مختص مردان است و همچنين مملكت. زن است

 ،همچنـين . اند قومي كه امورشان را به زنـي واگـذار كننـد، رسـتگار نخواهنـد شـد       اكرم فرموده
پردازنـد از   مي آنچه از اموالشان دليلبه  .منصب قضا نيز در اين حديث براي زنان منع شده است

بت بـه زنـان،   را در كتابش يا سنت پيامبر برآنان نسها  آن هايي كه خدا ها و هزينه صداق تا نفقه
پس بهتر است براي آنان مردي قيم وجود داشـته  . واجب كرده است، وجود مرد از زن برتر است

قيمومت مرد بر زن عالوه بر زنـدگي خـانوادگي، بـه     ،در تفسير اين آيه .]256 ، ص2 ج، 6[ باشد
اننـد  كه مصادر مهـم اجتمـاعي م   چنان ؛ابعاد اجتماعي و سياسي جامعه نيز بسط داده شده است

. داري و قضاوت را به علت برتري مردان نسبت به زنـان بـه ايشـان واگـذار كـرده اسـت       مملكت
نظـران از   اند، اكثر صاحب هرچند برخي علماي ديگر مانند عالمه طباطبايي نيز با اين نظر موافق

زنـدگي زناشـويي    ةجمله شهيد مطهري معتقدند اين آيه صرفاً ناظر به قيمومت مرد در محـدود 
اين عده معتقدند اسـتقالل زنـان در   . نفقه اشاره شده است ةلئدر بخشي از آيه به مسزيرا  ، تاس

خود و مواردي ديگر شاهد اين مطلـب اسـت كـه مـرد بـر      هاي  مسائل اعتقادي و اموال و دارايي
يـك   منزلـة  سرپرستي او بـر زن نـه بـه   ، از طرفي. جوانب زندگي زن حق اعمال اراده ندارد همة

تكليف دشواري است كه بر دوش او نهاده شده تا بار مسائل مهـم و   ةمنزل امتياز، بلكه بهبرتري و 
  .دشواشته شود و آسايش او فراهم اقتصادي از زن بردهاي  هزينه

نقل شده است كه  ؛ مثالًاز روايات نيز بر سرپرستي مردان بر زنان تأكيد شده است برخيدر 
ها را به صدقه امـر   و مردم را موعظه كرد و آن فطر خارج شدپيامبر براي نماز عيد قربان يا عيد 

شـما را بيشـترين ِاهـل     زيرااي جمعيت زنان صدقه دهيد،   :سپس به زنان رو كرد و فرمود. كرد
و . كنيـد  ناشكري مـي  و بسيار لعن زيرا: اهللا؟ فرمودند چرا يا رسول: زنان پرسيدند. بينم جهنم مي

االيمان كه هركدام از شما بـه مـردي بـراي تـدبير امـور و       و ناقص العقل نديدم شما را مگر ناقص
فرمودند مگر نه ايـن  : زنان پرسيدند نقصان ايمان و عقلمان در چيست. اش نيازمند است نگهباني

ايـن از نقصـان عقـل    : فرمودنـد . بله: است كه شهادت زن مانند نصف شهادت مرد است؟ گفتند
 68، ص1، ج9[ شود، از نقصان دين است وزه از او برداشته ميو اينكه هنگام حيض نماز و ر. اوست
ديگـر  در منابع  ،همچنين .]86، ص 1، ج26؛ 10، ص5، ج11 ؛396، ص4ج ، 10 ؛35، ص3و ج

، 1، ج6 ؛449، ص14ج، 5 ؛168، ص6و ج 46، ص4ج، 3[ ايــن روايــت ذكــر شــده اســت ماننـد 
. ]120، ص2ج ،15 ؛684، ص 1ج، 14 ؛207، ص2ج، 12؛ 1326، ص2ج ،7 ؛561ص

 تصدي زن براي رياست عاليه حكومت، به بحث وة بار الدين در كتاب خود در مهدي شمس محمد
وي معتقد است هرچند عدم اهليت زن براي تصدي حاكميت از بديهيات . بررسي پرداخته است
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وي معتقد است نخستين و . هرچيزي كه بديهي فقه است لزوماً بديهي شريعت نيست ،فقه است
به اين محدود  فقطاو  ةولي وظيف ،زن، تدبير امور خانه و شئون خانوادگي است ةترين وظيف عمده
اجتماع نيز  ةتواند با رعايت مصالح خانوادگي و اجتماعي به فعاليت در حيط بلكه او مي، شود نمي

ـ   اي كه در مورد فعاليت زن در بيرون از لهئتنها مس .بپردازد ه خانه محل مناقشه است، مربـوط ب
داند و گروهي را  وي گروهي را به طور مطلق مخالف فعاليت سياسي زن مي. فعاليت سياسي است

شـواهد و   ةنهايت با ارائ كند و خود در شدن به شروط و تفاصيلي موافق آن معرفي مي ضمن قائل
فعاليت سياسي و برابري زن و مرد در نظـام اسـالمي و شـواهد     ةمستنداتي از جمله تعريف داير

جواز  نِانهايت به نقد و رد مخالف دهد و در ني و تاريخي، بر جواز فعاليت سياسي زنان حكم ميقرآ
كه دليلي آشكار بر عدم اهليت زن براي  استنهايت معتقد  مؤلف در. پردازد فعاليت سياسي زن مي

  ].250ص، 16[ تصدي رياست عاليه حكومت وجود ندارد

  نهي از سپردن امور به زنان
نان در مسائل عمده و حياتي نهي شده آ ةمتعددي، از سپردن امور مهم به زنان و مداخلدر روايات 

بن ابوسفيان در  هنظير اين روايت كه عبدالرحمن بن عوف نقل كرده است كه شنيدم معاوي. است
كجايند دانشمندانتان؟ شنيدم كه پيامبر از اين ! اي اهل مدينه  :گفت چنينموعد حج و بر منبر 

اسرائيل هنگامي هالك شدند كه  همانا بني: گفت نهي فرمود و مي) زنان در امور مهم ةاخلمد( امر
]. 227و  186، ص8، ج28 ؛104، ص5، ج11 ؛598، ص2، ج10[ امورشان را بـه زنـان سـپردند   

سبب هالكت و بـدفرجامي و نـدامت   ا گونه رواياتي را كه اطاعت از زنان ر عبدالحليم ابوشقه، اين
 .]216، ص3ج و 287، ص1، ج8[ جعلي و ضعيف معرفي كرده استاند،  خوانده

گاه قوى شـدى و   هر ،اى فرزند من« :آمده است هفين به محمد بن حنيالمؤمن ريت اميدر وص
گاه نـاتوان شـدى از    ن و هركروى خود در اطاعت خداوند استفاده يدى از قوت و نيرومند گردين

ه زن را جـز در امـور زنـدگى    كى داشته باشى ير توانات و نافرمانى خداوند ناتوان باش و اگيمعص
ت بـراى حفـظ   ين محدوديرا ايرى، زيبهتر است جلو او را بگ ،ار ندهىيگر اختيارهاى دكخود در 

د حفـظ  يرا باها  آن زنان مانند گل هستند و. تر است ى و آرامش خاطر در زندگى او مناسبيبايز
د و ينكا خواهند بروند، و در هر صورت با زنان مدارا ج ه هركستند يرد و مانند مردان قهرمان نك
ي رد، قضـا يـ انون خـانوادگى شـما صـفا و رونـق بگ    كـ د تا زنـدگى و  ييى رفتار نمايكبه نها  آن با

مانى ياخالقى شوم است، و اطاعت از زن موجب پشـ  ر و بديت و خشنودى بپذيپروردگار را با رضا
ه امـور  كـ  يمـرد : آمـده اسـت   )ع(امـام علـي   در حديثي ديگر بـه نقـل از   .]65ص ،19[ »است
به خواهش : ز آن حضرت فرمودين. ند، از رحمت خداوند دور خواهد بودكش را زنى اداره ا يزندگ

 ،عالوه بر اين .]133ـ132، ص5 ج، 22[ ت باشدكر و بريموجب خ  ردنكرفتار ن) بانوان(همسران 
كه از همسران خود شـكايت كـرده    حضرت علي در واكنش به مردي: آمده است الشرايع عللدر 
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شان را بر مـال خـود   يد و اينكچ حال اطاعت از زنان را نيدر ه«: اي ايراد كرد و فرمود بود خطبه
 ...نند كرا اداره ها  آن عهده گرفته وه تان را بيها النفقه ه امر واجبكدشان يد و وامگذارين ندانيام
ردارشـان  كله ين وسـ يد بـد يد شـا ييـ بگوهـا   آن و بـه يكـ رده و سخن نكشان مدارا يحال با ا هر در

ن خطبـه را در  يـ شـيخ صـدوق ا   .]639 ، ص2 ج، 23؛ 262ــ 261، ص5 ج، 22[ »ده شـود يپسند
در اثر ضعف  زن غالباً«ه كست ا نيرده است و حاصلش اكبا سندى قوى نقل  عيالشرا عللتاب ك

خود ه د زن را بيار است نبايه فساد بسكمانده  هاى عقب ر است و در جامعهيپذ قواى دماغى رنگ
ر او را قـوى و  كـ زبـانى ف  ى و نـرم يخـو  د با خوشيو اعانت دارد، و با كمكاز به يه نكبل ،واگذاشت

ا يـ نـه در مـورد مـادر     ،ن مطالب در مورد زوجه صادر شدهيه اكد دانست يز بايرد، و نكم يمستق
طاعت فرمان مادر بر فرزند واجـب  ست، ايز نيرا مخالفت با مادر شرعاً جايز  ،ا دخترانشانيخواهر 
ست انسان با خواهرش در هر ين واجب نيند و همچنكه به خالف رضاى حقّ امر كنيمگر ا ؛است

ى دارد و مصـالح و  كـ ى احيزناشـو ة لئمس. ندكز و مخالفت يامرى ست ت يـ اى و عموم ژهيـ ام خاصـ
مانشـان از  يشـه و ا يو اند ها عقـل  ارى از زنيم روى عموم رفته، و إلّا بسكن خبر حيندارد، و در ا

مخالفت با حقّ و واقع است، اما عدد ها  آن شتر و باالتر است و مخالفت بايمراتب ب هشان بيمردها
  .]639، ص2 ج، 23[ »است كها در اجتماع اند گونه زن نيا

  نتيجه
اين نتيجه حاصل شد كـه بسـياري از متـون تـاريخي و      ،شده انجامهاي  ها و واكاوي طبق بررسي

موثـق و مطمئنـي    هـاي  تيـ روا ، يا سلسلهندستيز كه حاوي نگرش زن ،ايي در قرون مورد نظررو
بر ايـن  . نشده است دركدرستي تفسير و  بهها  آن جعليات قرار دارند، يا معناي ةو در زمر ندارند
 دار پيامبر در مورد زن و رواياتي كه منزلـت زن را خدشـه   ةبايد ميان نگرش اسالم و سير ،اساس

اسـالمي بـود    ةورود احاديث جعلي بـه جامعـ   ةماي از مسائلي كه دست. كنند، تمايز قائل شد مي
نهـي از مشـورت   ، آنانعدم امكان اصالح و تربيت و  نهي از تعليم و آموزش زنان :عبارت بودند از

، نهي از سپردن امـور بـه زنـان   و سرپرستي مردان بر آنان،  منع از حضور زنان در اجتماع، با زنان
تـوان   مي وضوح عصر نبوي به ةاز خالل مطالع .ياجتماعو  سياسي مهم مشاغلمحروميت زنان از 

در اجتماعات مختلف داشتند و بـا رعايـت شـئون اسـالمي و     اي  دريافت كه زنان حضور گسترده
حتي . كردند مي مثبت خود را در ابعاد مختلف اجتماعي دنبالهاي  حد ارتباط با نامحرم، فعاليت

شود كه  مي اين موضوع استنباط بر فرض پذيرش روايات مذكور، و ها ت صحت نقل قولدر صور
يعني آن الزام يا انتظاري كه در اين امور نسـبت بـه مـردان     .اين امور از زنان برداشته شده است

 رسـد  مـي  بـه نظـر   .وجود دارد، نسبت به زنان وجود ندارد؛ نه اينكه امور فوق بر زنان حرام باشد
آنجـا كـه مبنـاي    . ها بود مختلف تابعي از عملكرد حكومتهاي  زن و وضعيت او در زمينهجايگاه 

 .داشـت بود، زن وضـعيت بهتـري    امامان شيعه هاي نبوي و سفارش ةحكومت خلفا براساس سير
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شـد، مرتبـت زن و مشـاركت     رنـگ  كـم هنگامي كه در عصر اموي و عباسي اين اصـل   كه چنان
طوالني ممنوعيت نگـارش و نقـل حـديث در عصـر      ةپس از يك دور. اجتماعي او نيز نزول يافت

 يكباره در اين مورد سبب ورود و جعل احاديث فراواني شد كه بسـياري از  ة، اجازگانه سهخلفاي 
نقل و جعل بعضي از ايـن احاديـث   . ها و منافي احكام اسالمي بود در جهت منافع حكومتها  آن

هـا   از تـالش حكومـت  اي  نمونـه  ،اجتماع ةي فعال از صحنعنوان ركن به ،در جهت كنار زدن زنان
كلي، پس از رحلت  طور به. خصوص حكومت عباسي براي حفظ قدرت و مشروعيت خويش بود به

رفـت وضـعيت زن و    مـي  علوي، با وجود اينكـه انتظـار   ةتر پس از دور طور جدي و به )ص(پيامبر
هاي  شدن جامعه از آموزه اق نيفتاد و دورنگرش كلي جامعه نسبت به او هرچه بهتر شود، اين اتف

ايـن  . اسالمي و سنت پيامبر، فضا را براي بازگشت جامعه بـه آداب و رسـوم جـاهلي مهيـا كـرد     
له به نحو بارزي در عصر اموي و عباسي رخ نمود و اثـر آن در ذهـن آحـاد جامعـه و متـون      ئمس

شـدن  ن ، نهادينـه .ق.ه7ــ 2اسـالمي قـرون    ةدر جامعـ . گـر شـد   تاريخي و روايي آن عصـر جلـوه  
صدر اسالم، استبداد حكومت در جهت كنار زدن عناصر فعـال و  هاي  اسالمي در نسلهاي  ارزش

معترض جامعه از جمله زنان، بازگشت جامعه به عرف و سنت جاهلي و ساير جوامع، تقابل ميان 
نزل شخصيت زن ديني و عرف اجتماعي و تحجر و تعصب ناروا نسبت به زن، از علل تهاي  آموزه
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