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موضوع والیت امری زنان (در معنای کلی آن) در عرصههای مختلف اجتمـاعی،
مانند زمامداری ،قضاوت و ...از جمله موضـوعات روز اسـت و برخـی بـه اثبـات و
جواز آن و برخی به نفی و انکار آن میپردازند و در این راه به دالیل شرعی و عقلی
ّ
تمسک میجویند .از جمله دالیل منکران این والیت ،برخی روایات موجود است.
در این نوشتار ،بدون ورود به اثبات یا نفی این والیت و بررسی دالیل اثبات و نفـی
ً
آن ،صرفا به صورت موردی و به روش کتابخانهای و تجزیه و تحلیل دادههـا ،بـه
ً
بررسی یکی از دالیل موجود پرداخته شده ،که معموال منکران والیت زنـان بـه آن
َ َّ َ
َ
استناد میکنند؛ یعنی حدیث «لن ُی ِفل َ قوم ولوا أمرهم إمرأل» .صرف نظـر از ایـن
که دیگر دالیل صحی هستند یا خیر؟ یا اصل والیت زنان جایز است یـا نـه؟ الزم
به ذکر است که نفی یکی از دالیل این موضوع ،به معنای نفی اصل نیست.
کلیدواژهها :حدیث ،زنان ،جعل ،والیت ،لن یفل .

نیمسا

مقدمه

در اسالم مرد و زن از جایگاهی واال و ارزشمند و متناسب با فطرتشان برخوردارند .بـا وجـود ایـن،
ً
عرصههایی وجود دارد که ظاهرا به اقتضای فطرت و فرهنگ دینی ،حضور زنان در آن عرصـهها
من یا محدود شده است .از جمله این عرصهها زمامداری و داشتن مناصب والیتـی بـه طـور عـام
است .کسانی که به وارد نشدن زنان به این عرصهها معتقدند ،به آیاتی ،مانند آیات زیر استناد مـی
ََْ ُ
َ َّ َ َّ َ
ُ َ ُ َ َ َ ِّ
ساء ِبما فضل الل ُه َب ْعض ُه ْم َعلی َب ْع ٍض َو ِبما أنفقوا (نساء)16 :؛
کنندِّ :الرجال ق َّوامون علی الن ِ
َأ َو َم ْن ُی َن َّش ُؤا في ْالح ْل َیة َو ُه َو في ْالخصام َغ ْی ُر ُ
ین (زخرف)13 :؛
ب
م
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
روایاتي همچون« :وال تولی المرأل القضاء وال تـولی اإلمـارل» (صـدوق535/2 :1621 ،؛ حـر
بخالؤکم وامورکم الی نسائکم فبطن االرض خیر لکم من ظهرها» (حرانی14 :1113 ،؛ ترمذی،
َ َّ َ
َ
)141/1 :1621؛ «لن ُی ِفل َ قوم ولوا أمرهم إمرأل» (کـه در ایـن مقالـه بـه اختصـار از آن بـه «لـن
یفل » یاد میشود) .از آنجا که احساس میشـود تفاسـیر ایـنگونـه آیـات و داللتهـای ایـن نـوع
احادیث و صحت و سقم این احادیث ،همچنان نیاز به نقد و بررسی دقیقتری دارد ،در این مقالـه
به بررسی حدیث «لن یفل

» میپردازیم تا درستی یا نادرستی آن از حیث سند و متن معلوم شود.

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

عــاملی212/22 :1616 ،؛ صــدوق ،بیتــا)141/6 :؛ «وإذا کانــت أمــراؤکم شــرارکم وأغنیــاءکم

 .7نگاهی به حدیث «لن یفلح»
 .7-7حدیث «لن یفلح» و تبارشناسی آن

حدیث «لن یفل » به شرح ذیل در مصادر زیادی ذکر شده که در اینجا مهـمتـرین آن مصـادر بـه
تفکیک مصادر سنی و شیعی یادآور میشود:

در کتاب بخاری (م )254آمده است:
عثمان بن الهیثم حدثنا عوف عن الحسن عن ابیبکره قال لقد نفعنی الله بکلمة
 :ا ّیام َ
الج َمل بعد ما کدت أن الحق بأصحاب الجمل
سمعتها من رسول الله
ّ
أن أهل فارس قد ملکوا علـیهم بنـت
فأقاتل معهم .قال :لما بلغ رسول الله
کسری قال« :لن یفل قوم ّولوا أمرهم إمرأل» (بخاری.)12/1 ،

010

عثمان بن هیثم از عوف از حسن از ابوبکرل نقل میکند که گفت :همانـا خداونـد
شنیده بودم ،در ایام جمل به فریاد من رسید ،وقتـی
به سخنی که از پیامبر
که نزدیک بود که به اصحاب جمل ملحق شوم و در کنار آنان بجنگم .وقتی کـه
خبر رسید که ایرانیان بـر خـود دختـر کسـری را پادشـاه کردهانـد،
به پیامبر
فرمود«:لن یفل قوم ّولوا أمرهم أمرأه»
 .7-7-7مصادر اهل سنت

بخاری (م)254؛ ترمذی (م)211؛ نسائی (م)121؛ حـاکم نیشـابوری (م)625؛ بیهقـی (م)653؛
ابن حجر عسقالنی (م( ،)354فت الباری ،ج ،11ص .)64با تعبیر مذکور و با همـان سـند ،ذکـر
کرده اما در مناب ذیل با کمی تفاوت با همان سند قبلی آمده است.
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احمد بن حنبل (م )261این روایت اینگونه آورده است« :لن یفلـ قـوم أسـندوا أمـرهم الـی
إمرأل» (ابن حنبل ،بیتا.)13/5 :
محمد بن خلف بن حیان (م )124روایت را به صورت مرسل از ایاس بن معاویـه آورده اسـت:
«سمعت ایاس بن معاویه یقول :قال رسول الله

 :الخیر فی قوم یلی أمرهم إمرأل» (ابن حبان،

.)126/12 :1616
ابن حبان (م )156روایت را با سندی دیگر و منقول از ایاس ابن معاویه آورده اسـت« :ال خیـر
فی قوم یلی أمرهم إمرال» (ابن حبان.)126/12 :1616 ،
طبرانی نیز همین روایت را از جابر بن سمره آورده است« :عـن جـابر بـن سـمرل قـال سـمعت
رسول الله

سلم یقول لن یفل قوم یملک أمرهم امرأل کفالتی» (الطبرانی.)121/5 :1131 ،

ابن االثیر (م )424آورده است« :ما أفل قوم قیمهم امرأل» (ابن اثیر.)115/6 :1143 ،
هیثمی (م )321نیز این روایت را یک بار از جابر بن سـمره و بـار دیگـر آن را از ابیبکـره نقـل
کرده است« :عن جابر بن سمرل قال قال رسول الله صلی الله علیه وسـلم لـن یفلـ قـوم یملـک
رأیهم امرأل» (هیثمی.)221/5 :1622،
و از ابیبکره روایت را این گونه نقل کرده« :وعن ابیبکـره قـال سـمعت رسـول اللـه یقـول:
یخرج قوم هلکی الیفلحون قائدهم أمرأه قائدهم فی الجنه» (هیثمی.)216/1 :1622 ،
متقی هندی (م )115نیز آورده« :الیقدس اللـه أمـة قـادتهم امـرأل» (متقـی هنـدی:1111 ،
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.)62/4
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 .5-7-7مصادر شیعی:

قاضی نعمان مغربی (م )141در کتاب خود این روایت را به این شکل آورده است:
شریک بن عبد الله ،بإسناده ،عن ابیبکره ،قال  :لما قدمت عائشة أردت الخروج
معها ،فذکرت حدیثا سمعته من رسول الله صلوات الله علیه وآلـه یقـول« إنـه لـن
یفل قوم جعلوا أمرهم إلی امرأل» (مغربی.)114/1 :1621 ،
این شخص در نقل این حدیث در میان شیعه متقدم بوده ،اما همانطور که گفته شد این روایت
بدون سند و مرسل از ابیبکره که صحابی است نقل شده است .در سایر کتابهای شیعه نیز این
روایت به صورت مرسل از پیامبر

نقل شده است .اکنون این روایت را آن جایی که با الفـاظ و

عبارات متفاوت در کتابهای شیعه آمده است ذکر میکنیم:

حرانی (م .سدۀ )6این روایت را به صورت مرسل از پیامبر اکرم

نقـل کـرده اسـت« :لـن

شیخ طوسی (م )642آورده است« :ال یفل قوم ولیتهم أمرل» (طوسی ،بیتا.)111/1 :
قطب الدین راوندی (م )511این روایت را به این شکل و به صورت مرسـل آورده اسـت« :لـن
یفل قوم أسندوا أمرهم إلی امرأل» (راوندی.)11/1 :1621 ،
عالمه مجلسی (م )1111نیز آن را به صورت« :لن یفل قوم اسدوا امـرهم امـرا» (مجلسـی،
113/16 :1626؛ 212/15؛  )116/12آورده است .البته این نکته قابل ذکـر اسـت کـه در تمـام
کتابهای شیعه ،که این روایت آمده ،به صورت مرسل نقل شده است .با توجه به آنچه گفته شد،

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

یفل قوم أسندوا أمرهم إلی امرأل» (حرانی.)15 :1113 ،

متقدمترین کتاب درمیان اهل سنت ،مسند احمد ابن حنبل بوده است و به طور قطـ سـایرین از
او نقل کردهاند.
در میان شیعه قاضی نعمان مغربی ،با این که از کتابهای متقـدم بـوده (سـدۀ چهـارم) و بـه
زمان صدور حدیث نسبت به سایرین نزدیکتر بوده است اما سـندی بـرای روایـت مـذکور نیـاورده
است.
آنچه شایان ذکر است آن است که این حدیث در تمامی مناب  ،به جز دو مورد که از سمره و دو
مورد از ایاس بن معاویه که به صورت مرسل آمده ،در تمامی منـاب مـذکور از ابیبکـره نقـل شـده
است .پس الزم است این شخصیت با سند مشهور بررسی شود .از بررسی تبارشناسانه این حـدیث
معلوم شد:
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 .1این حدیث ،در اصل خبر واحد و منفرد به نقل ابیبکره اسـت؛ هرچنـد در نقـل و نیـز فتـوا
مشهور شده است.
 .2در بررسی مصادر مذکور به روشنی آشکار شد که حدیث مورد نظر ،نزد اهل سـنت مشـهور
است؛ هرچند طریق آنها به آن ،به صورت آحاد (خبر واحد) است .همچنین معلوم شـد کـه ایـن
حدیث نزد شیعه نیز مشهور استّ ،اما نقل شیعه گاهی مرفوع بـدون ذکـر سـند ،گـاهی مرسـل و
گاهی با ذکر طریق و از مناب اهل سنت بوده است و برای آن طریقی ذکر نشده که کامل باشـد و
به یکی از ائمه منتهی شود و از طرق خاص شیعه باشد .این امر به وضوح نشان میدهد که شیعه
این حدیث را از اهل سنت گرفته و در مناب

خود به شهرت رسانده است.
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 .5-7ابیبکره و فضای صدور حدیث

بنا به گفتۀ ابوبکره ،پیامبر

پس از اینکه شنید ایرانیان زنی را بـه حکومـت برگزیـدهانـد ،ایـن

حدیث را فرمود .وقتی انوشیروان جان سدرد ،پیامبر اکرم

که کنجکـاو بـود بدانـد چـه پـیش

آمده است ،پرسید چه کسی به جانشینی او بر تخت نشست؟ در پاسخ به او گفتند :آنها حکومت
را به دخترش واگذار کردهاند (عسقالنی ،بیتا .)64/11 :در آن لحظه بود ،که به گفتۀ ابیبکـره،
پیامبر

حدیث مذکور را در بارل زنان بیان کرد.

اکنون این پرسش مطرح میشود که چه موق ابوبکره ایـن حـدیث را بـه یـاد مـیآورد؟ و چـرا
احساس نیاز میکند که آن را باز گوید؟ آیا فقط ابیبکره تنها عامل نشر چنین قولی در سـدههـای
نخست اسالم است یا راویان دیگری در همان زمـان یـا زمـانهـای دیگـر بـودهانـد کـه سـوءظن
خویش را دربارۀ زنان به شیوهای مشابه ابراز کرده باشند؟ چه انگیزهای در پس اشاعۀ چنین قولی
ً
وجود داشته است؟ یا احتماال چه شرایطی آنان را به این کار واداشته است؟ چه میزان از اینگونه
اقوال در جوام رسمی یافت میشود؟ آیا گونهای بسط و شرح در این عبارات تحقیر آمیـز نسـبت
به زنان قابل ردیابی است یا آنها با گذشت زمان به فراموشی سدرده شده است؟ میزان تأثیر آنها
در کتابهای فقهی چقدر بوده است؟ پاسخ این سؤاالت ،نشان دهندۀ گزارۀ اجمالی از موقعیـت
زنان در سدههای نخستین اسالم است .در پاسخ به پرسشهای فوق بایـد گفـت ابیبکـره (م)52
تنها کسی نبوده که این گونه روایات را نشر داده است؛ بلکه راویان دیگری نیز بوده انـد :سـلیمان
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نیمسا

بن طرحان تمیمی (م )161در حدیث «معرفی زن به عنوان بزرگترین فتنه بـرای مـرد»؛ ابورجـاء
بن ملحان العطاردی (م )121در حدیث «اکثر دوزخیان زناناند» و...
اما دربارۀ حدیث مورد بحث باید اذعان داشت که ابیبکره باید حافظهای بسـیار قـوی داشـته
باشد ،چراکه این حدیث را یک رب قـرن پـس از رحلـت پیـامبر اکـرم
عایشه در جنگ جمل و باز پس گرفتن بصره توسط حضرت علی

یعنـی بعـد از شکسـت
روایت میکند.

عایشه برای حج به مکه رفته بود که در آنجا خبر ترور عثمان و جانشینی حضرت علـی

را

شنید .در این هنگام تصمیم گرفت فرمانـدهی جنگـی علیـه او را در دسـت بگیـرد .عایشـه بـرای
جنگ باید به کوفه یا بصره میرفت .پس از تماسها و مذاکرات متعدد و بحثهای بسـیار ،بصـره
را انتخاب کرد .ابوبکره هـم یکـی از افـراد متشـخص شـهر بـود و همچـون دیگـران در موقعیـت
علیه عایشه همسر پیامبر

؟

از سوی دیگر ،او دشمن هرگونه جنگ داخلـی بـود کـه تضـعیف کننـدۀ بنیـان و پایـۀ جامعـۀ
اسالمی است (همان) .بنا بر این چرا او با کند و کاو در حافظهاش ،با تالش حیرت انگیز کوشـید
سخنانی را به یاد بیاورد که پیامبر

به ظاهر  25سال پیش ادا کرده بود؟

نخستین نکته این است که ابوبکره این حدیث را در پایان جنـگ جمـل بـه خـاطر آورد .در آن
هنگام عایشه به هیچ وجه شرایط مناسبی نداشت .از نظر سیاسی نابود شده بود؛ چرا که 11,222

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

سختی به سر میبرد .او نمیدانست که آیا باید علیه حضرت علـی

اسـلحه بدسـت بگیـرد؟ یـا

نفر از حامیانش در صحنۀ جنگ جمل کشته شده بودند (مسعودی.)132/2 :1142 ،
حضرت علی

بصره را بازپس گرفته بود و همۀ کسانی که به علـی

ندیوسـته بودنـد ،از

توجیه عمل خود به نوعی ناگزیر بودند.

در اینجا روشن میشود که چرا ابوبکره ،به یـادآوری چنـین احادیـث مناسـب و بـهجـا ،نیـازی
فرصتطلبانه داشت .او سابقهای رضایتبخش نداشت ،چرا که نـهتنهـا در جنـگ شـرکت نکـرده
 ،کـه تصـمیم گرفتـه بودنـد در جنـگ شـرکت

بود ،بلکه مانند بسیاری از صحابۀ پیامبراکرم
ً
نکنند ،موض خود را رسما اعالم کرده بود .البته تمایل نداشتن به شرکت در جنگ ،به چند نفر از
بزرگان محدود نمیشد .تعداد زیادی از مردمی که در مساجد جم میشدند ،معتقدند بودند دنباله
روی از رهبرانی که قصد دارند جامعه را به سوی آشفتگی سـوق دهنـد بـیمنطقـی اسـت .در هـر
حال ،در چنین شرایطی ابوبکره یک استثنا نبود (طبری.)111/5 :1621 ،
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هنگامی که زمان جم آوری لشکر برای جنگ ،از طرف عایشه با ابوبکره تماس گرفتـه شـد،
او پاسخ داد من مخالف فتنه هستم؛ و اینگونه ادامه داد:
این حقیقت دارد که شما «ام» ما هستید؛ این حقیقت دارد که شما به عنـوان «ام
المؤمنین» بر گردن ما حق دارید؛ ولی من شنیدهام که پیامبر گفت« :آنهایی کـه
قدرت را به زن میسدرند هرگز سعادتمند نمیشوند» (عسقالنی ،بیتا.)64/11 :
دقت در این گفته ،نشاندهندۀ آن است که ابـوبکره ،زن بـودن یکـی از طـرفین جنـگ را بـه
عنوان تنها توجیه مشارکت نکردن خود مطرح کرده است.
ً
اما این حدیث برای رجال سیاسی به قدری مهم است که اساسا بحث دربارۀ حقـوق سیاسـی

زن در اسالم را بدون ذکر آن ناممکن میدانند .به عبارت دیگر ،ایـن حـدیث همیشـه و همـه جـا
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حضور دارد .برای مثال ،فؤاد عبدالمنعم در کتاب اصول برابری در اسالم ( ،)1114همۀ نظریاتی
را که با استناد به این حدیث ،از قرن نهم تا به حال دربارۀ جایگـاه سیاسـی زن مطـرح شـده بـود،
بدون تحلیلی نقادانه در فصلی تحت عنوان «اصول برابری در اسالم و مسئلۀ زن» گردآوری کرده
ً
و جملۀ این نظریات را کامال تأیید کرده است (عبدالمنعم114 :1134 ،ـ.)162
ً
اخیرا نویسندهای به نام محمد عرفا ( )1132در کتاب حقوق زن در اسالم مطرح میکند کـه
زن نهتنها در امور سیاسی هیچگونه حقی ندارد ،بلکه در تاریخ سیاسی نیز غایب است:
در آغاز اسالم ،بهرغم همۀ حقوقی که اسالم به زنان بخشیده بـود ،و در واقـ در
بیشتر موارد با حقـوق و امتیـازات مـرد برابـری مـیکنـد ،زنـان مسـلمان در امـور
سیاسی هیچگونه نقشی ایفا نکردند .در سقیفۀ بنیساعده که برای جانشینی بعـد
تشکیل شده بود ،حتی یک زن شرکت نکرد .بـهعـالوه هـیچگونـه
از پیامبر
مدرک تاریخی دال بر شرکت زنان در انتخاب سه خلیفۀ دیگـر هـم وجـود نـدارد.
ً
اساسا در سراسر تاریخ اسالم هیچیک از زنان در ادارۀ جامعه همراه بـا مـردان در
تصمیمگیریهـای سیاسـی و طـرحریـزیهـای اسـتراتژیک شـرکت نداشـتهانـد
(.)162
در تحلیل این گفته باید به این نکتۀ مهم اشاره کرد که چگونه این نویسنده نقش امسلمه ،زن
پیامبر اکرم
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را نادیده گرفته است؟ از آنجایی که عرفا اساس بحث خود را بر دهۀ اول اسالم

نیمسا

گذاشته ،با نادیده گرفتن نقش امسلمه ،صحت گفتار خود را خدشـهدار مـیکنـد .چـرا کـه شـور و
با ام سلمه ،باعث نجات مسلمانان از پراکندگی در عقیده و فکر شد.

مشورت پیامبر
ً
ضمنا عایشه در زندگی دو خلیفۀ اول نقش کلیدی داشت و با همراهی نکردن سومین خلیفه،
به هنگام محاصرۀ او در منزل خود ،در سست کردن حکومتش نیز سهیم بوده است (عسـکری،
65 :1115ـ)61
 .5نقد و بررسی حدیث «لن یفلح»
 .7-5نقد سند :رجالشناسی حدیث «لن یفلح»

در سند حدیث مذکور ،اشخاصی چون عثمان بن هیثم ،عوف ،حسن و ابیبکره ذکر شـدهاند .در
مذکور در صحی بخاری با نام این افراد آمده ،که از مناب معتبر اهل سنت است و ازمنـاب کهـن
به شمار میآید ،بر اساس مناب رجالی به بررسی رجال آن می پردازیم:
 .7-7-5عثمان بن الهیثم بن جهم أبوعمرو بصری عبدی

عمدۀ کتابهای رجالی ،او را «ثقه» و «صدوق» معرفی کردهاند (عصـفری(الف)614 :1622 ،؛
عصــفری(ب)1156 :1622 ،؛ بخــاری(ج) ،بیتــا162/2 :؛ بخــاری ،بیتــا(د)256/4 :؛ مــزی،
بیتــا121 :؛ ذهبــی ،بیتــا251/2 :؛ ذهبــی51/1 :1614 ،؛ ذهبــی132/1 :1625 ،؛ ذهبــی،

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

تمامی سند نام ابیبکره آمده است و این نام در سلسلۀ سند مشترک است .با توجه به این که سند

221/12 :1141؛ خزرجــی241 :1111 ،؛ عبــدالحی61/2 :1624 ،؛ ابــن ابیحــاتم:1111 ،
.)114/4
 .5-7-5عوف بن ابیجمیله اعرابی أبوسهل عبدی هجری

عمــدۀ کتــابهــای رجــالی او را «ثقــه» و «ثبــت» و برخــی نیــز او را شــیعه معرفــی کــردهانــد
(عصــــفری(الف)224 :1622 ،؛ عصــــفری(ب)211 :1622 ،؛ بخــــاری(ب) ،بیتــــا53/1 :؛
بخاری(ج)،بیتا35/2 :؛ ابن ابیحاتم15/1 :1111 ،؛ ابـن حبـان151 :1111 ،؛ مـزی ،بیتـا:
1244؛ ســیوطی ،بیتــا111/1 :؛ ذهبــی125/1 :1614 ،؛ خزرجــی213 :1111 ،؛ عبــدالحی،
 144/1 :1134ـ 143؛ ذهبی.)131/4 :1141 ،
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 .9-7-5حسن بن یسار ،معروف به حسن بصری

دربارۀ او نظر واحدی وجود ندارد؛ برخی او را عالم دانستهاند (ابن سـعد154/1 :1613 ،؛ مـزی،
بیتا254 :؛ سیوطی ،بیتا23 :؛ عبدالحی114/1 :1624 ،؛ ذهبـی)241/6 :1141 ،؛ و برخـی
نیز او را به تدلیس و تدلیس از ضعفاء و کثرت مراسیل متهم کردهاند (ابن ابیحـاتم،62 :1111 ،
ذهبی.)533/6 :1141 ،
 .4-7-5أبوبکرة نضیع بن الحارث (یا به قولی :نضیع بن مسروح) ثقفی طائفی

دربارۀ شخصیت او نظر واحدی وجود ندارد .برخی او را فاسق دانستهاند (شافعی ،بیتا)151/4 :؛
و مشهور آن است که عمر ،أبوبکره را به همراه ناف و شبل ،فرزندان معیر ،بـه سـبب اینکـه علیـه
مغیره شهادت به زنا داده بودند جلد کرد و سدس آنان را وادار به توبه کرد .اما أبوبکره از توبه کردن
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خودداری کرد و پیوسته میگفت که مرا تفسـیق کردهانـد (بخـاری131/5 :1123 ،؛ ابـنحنبـل،
بیتا.)151-154 :
برخی محققان نیز بر این عقیدهاند که بیشتر روایاتی که از او نقل شده ،مربوب به یـک حادثـۀ
تاریخی یا رخداد زمانی است ،کـه بـه آن مناسـبت حـدیثی مـیگفـت (ابـنسـعد15/1 :1163 ،؛
عصــفری(ب)132 ،141 :1622 ،؛ ســکری ،بیتــا131 ،121 :؛ بخــاری(ب) ،بیتــا111/3 :؛
دینوری223 :1142 ،؛ قمی ،بیتا13/1 :؛ ابن ابیحاتم631/3 :1111 ،؛ ابـنعبـدالبر:1612 ،
1512؛ ابنکثیر ،بیتا51/3 :؛ ابنعساکر114/11 :1611 ،؛ أبـناثیـر ،بیتـا13/5 :؛ ابـن اثیـر،
611/1 :1111؛ نووی ،بیتا113 :؛ مزی ،بیتا1612 :؛ ذهبی ،بیتا121/2 :؛ ذهبـی:1625 ،
53/1؛ فاسی ،بیتا161/1 :؛ عسقالنی ،بیتا225/6 :؛ خزرجی.)164 :1111 ،
داستان جلد ابیبکره توسط عمر و شهادت دروغ او نشانگر آن است که نمیتوان روایات نقل
شده از او را روایات صحی تلقی نمود چون حکم فسق ابیبکره ،روایـات منقـول از او را از اعتبـار
ساقط میکنـد (طبـری12/6 :1621 ،؛ ابـیشـیبه142/3 :1615 ،؛ طبرانـی112/1 :1131 ،؛
هیثمی.)232/4 :1622 ،
نتیجه آنکه این حدیث را نمیتوان از احادیث صحی و معتبر دانست؛ زیرا ضعف سند ،منجر
به ضعف حدیث میشود .اما اینکه عسقالنی در فتح الباری این حدیث را در زمرۀ احادیث معتبـر
دانسته ،به این دلیل است که اهل تسنن همۀ صحابه را عادل میداننـد و ابیبکـره نیـز صـحابی
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نیمسا

پیامبر اکرم

بود .با وجود این شروح ،سلسلۀ سند را پذیرفته و از موض خویش (تمام صحابه

عادلند) دست بر نداشته است.
 .5-5نقد موجود نسبت حدیث «لن یفلح» نزد فریقین

ً
نقد این حدیث نزد فریقین ،عموما متوجه تصحی آن است و کسی بـه رد یـا تضـعیف آن تصـری
نکرده است و چنانکه مشاهده شد ،نزد اهل سنت این خبر از سـوی بخـاری و حـاکم نیشـابوری
نقل شده که خود داللت بر تصحی آن دارد و ترمذی ( )1131نیز به صـحی بـودن ایـن تصـری
حدیث کرده است ( )142/1و عسقالنی (بیتا) بعد از فرآیند پیچیـده دربـارۀ صـحت و سـقم ایـن
حدیث ،آن را در گروه احادیث معتبر نهاده است (64/11ـ.)61
ً
نظر شیعه نیز عموما در تأیید این خبر است؛ چه در نقد و چه در رد آن سخنی به میان نیامـده
اختالف است و چه بسا این شهرت جبران ضعفش را میکند و داللتش بـر نـاتوانی زن بـر والیـت
ً
کامال آشکار است (منتظری156/1 :1611 ،؛ همو.)125 :1135 ،
این که حدیث مذکور مشهور است ،جای هیچ شک و تردیدی نیستّ ،اما این شـهرت از نـوع

غریب متنی است (شهید ثانی ،)121 :1611 ،که در ابتدای سندّ ،
تفـرد و در انتهـای آن شـهرت
وجود دارد و این وضعیت ،فی نفس االمرّ ،
مصح حدیث نیست و شهرت آن به عوامـل دیگـری

برمیگردد؛ مانند موافقت با ذوق علما و همراهی فرهنگ مسلط و وجود احادیث معاضد .ممکـن
است حدیثی در اصل ،جعلی باشدّ ،اما به دالیلی که برخی از آنها ذکر شد ،مشهور شـده باشـد و

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

است و برخی از آنان در تأیید این خبر که این حدیث به هر حال مشهور است ،هرچنـد در لفظـش

این مقاله در صدد اثبات این مطلب است که اصل حدیث ،جعلـی اسـت و شـهرت آن بـه صـحت
حدیث بر نمیگردد؛ فارغ از اینکه این حدیث معاضد دارد یا مقـرون بـه شـهرت فتـوایی یـا روایـی
است.
 .9موافقان و مخالفان استناد به حدیث درمشارکت زنان در حاکمیت سیاسی

اکنون که تزلزل حدیث در سند و متن آن روشن شد ،خوب اسـت دیـدگاه فقهـا و اندیشـمندان را
دربارۀ این حدیث ،که به عنوان حقیقتی مقدس و قطعی تلقی میشود ،جهت مهر بطالن زدن بر
آن ،متذکر شویم.
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مسئلۀ مشارکت سیاسی زنان در کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت کمتر مطرح و مورد توجه
بوده است ،در متون فقهـی شـیعه در کتـاب القضـاء (طوسـی ،بیتـا111/1 :؛ صـدوق:1141 ،
41/6؛ حلی )11/6 :1611 ،و نیز در مسئلۀ اجتهاد و تقلید (خویی ،بیتا226 :ـ225؛ طباطبایی،
 )61 :1133ضمن بحث از شرایط قاضی و مجتهد ،اشـاراتی بـه آن شـده اسـت .در متـون اهـل
تسنن در کتاب القضاء (ذهبی )132/1 :1111 ،و نیز کتاب اإلمامة و اإلمـارل (جزیـری:1624 ،
 )614/5ضمن مباحث قضـاوت و حکومـت ،بـه اختصـار از آن سـخن رفتـه اسـت؛ بـه جـز ایـن
کتابها ،آثار دیگر در این زمینه بسیار اندک است.

طبری ،از صاحب نظران سیاسـی ،در برابـر ایـن حـدیث موضـ گیـری مـیکنـد و آن را بـرای
محروم کردن زن از قدرت تصمیمگیری و سیاست ،منبعـی کـافی نمـیدانـد (عسـقالنی ،بـیتـا:
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.)61/11
شهید مطهری ( )1111پس از آنکه تصری میکند ایـن حـدیث را در مصـادر شـیعی نیافتـه،
معتقــد اســت کــه ماهیــت حکومـت امــروز بــا گذشــته تفــاوت دارد و نمــیتــوان ایــن روایــت را بــر
حکومتهای امروزی تطبیـق داد ( .)26محمـد ابـراهیم باسـتانی پـاریزی ( )1135نیـز در جرامع
المقدمات این حدیث را رد کرده است (.)114/2
برخی از اندیشمندان اهل تسنن نیز همین تفسیر را بر این روایت برگزیدهاند:
اذا کانت المرأه والیه فی ای حکومة دیمیقراطیه فال بأس بها فان الوالی لیس فی
ً
الحقیقه والیا وانما هو رکن من ارکان الشوری والوالی (عثمانی)1/16 :1621 ،؛
در حکومتهای دموکراسی منعی برای حاکمیت زن نیست زیرا زن رکنی از ارکان
شورا است و والی حقیقی جزء ارکان شورا است.
 .4نقد متن :حدیث «لن یفلح»
 .7-4تعارض حدیث با قرآن

این روایت با برخی مفاهیم و پیامهای قرآن مغایرت دارد .برای نمونه ،در قرآن داستان ملکۀ سبأ و
حکومت او نقل شده ،و از نوع بیان آیات بر میآیـد کـه ایـن مسـئله پذیرفتـه شـده و بـر آن نقـدی
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صورت نگرفته است:
ِّ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ
َ
ِّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ِإنی َوجدت ام َرأل ت ْم ِلکه ْم َو أ ِوتیت ِمن کل شی ٍء َو لها ع ْرشع ِظیم (نمل)21 :؛

نیمسا

من آنجا زنی یافتم که بر آنها سلطنت میکرد و از هر چیزی به او داده شده بود
تختی بزرگ داشت.
نبودن طعن و انکار بر آن ،خود شاهدی است که از دیدگاه این کتـاب آسـمانی ،زن مـیتوانـد
و ملکـۀ

عهدهدار منصبهای بزرگ شود .بهویژه که قرآن در دنبالۀ داستان حضرت سـلیمان
سبأ او را فردی صاحب نظر ،مشورتکننده ،مدیر و ّ
مدبر معرفی میکند که حسن تدبیر او از جنگ
و خونریزی جلوگیری میکند و منجر به ایمان او و زیردسـتانش میشـود .ایـن مطلـب در تفاسـیر
گوناگونی آمده است و با این بیان تأیید میشود« :هدهد پرندهای که برای حضرت سـلیمان خبـر
ً
میآورد ،با این دو جمله تقریبا تمام مشخصات کشور سبا و طرز حکومت آن را برای سلیمان بازگو
کرد».
آن حکومت میکند ،و درباری بسیار مجلل دارد؛ حتی شاید مجللتر از تشکیالت سـلیمان؛ چـرا
ً
که مسلما هدهد تخت سلیمان را دیده بود؛ اما با وجود این ،از تخت ملکه سبا به عنـوان «عـرش
عظیم» یاد میکند! او با این سخن به سلیمان فهمانید که مبادا تصور کنی تمام جهان در قلمـرو
حکومت تو است و تنها عظمت و تخت بزرگ در گرو تو است .سـلیمان از شـنیدن ایـن سـخن در
فکر فرو رفت (مکارم شیرازی666/15 :1116 ،؛ طبرسی.)161/1 :1112 ،
عالمه نیز در تأیید آورده است:

َ ُ
وتیت ِمن کل
ضمیر در «تملکهم» به اهل سبا و تواب آن بر میگردد و جملۀ «و أ ِ
َ
شـیء» وصف وسعت مملکـت و عظمـت سـلطنت آن زن اسـت ،و همـین خـود

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

نخست اینکه کشوری است آباد دارای همه گونه مواهب و امکانات؛ دیگر اینکـه یـک زن بـر

قرینه است بر اینکه منظور از «کل شیء» در آیه هر چیـزی اسـت کـه سـلطنت
عظیم محتاج به داشتن آنها است ،مانند حزم و احتیاب و عزم و تصمیم راسخ و
سطوت و شوکت و آب و خاک بسیار و خزینۀ سرشار و لشکر و ارتشـی نیرومنـد و
رعیتی فرمان بردار (طباطبایی.)155/15 :1116 ،
 .5-4تعارض با عقل

این روایت با عقل نیز مغایر است؛ زیرا از یـک سـو هرجـا زنـان بـه حکومـت نشسـتهانـد ،خـدمات
ارزندهای به بشر عرضه کردهاند .از بلقـیس گرفتـه کـه سـازندۀ سـد مـأرب اسـت و میـوههـایی در
000

شهرهای حکومتش بود که در جملۀ عالم نبود (سبا )11 :و از سوی دیگر هیچگونه دالیل مـتقن
عقلی دال بر رد حکومت زنان وجود ندارد.
 .9-4تعارض باتاریخ
 .7-9-4تعارض با تاریخ صدر اسالم

سیرۀ بانوان بزرگ صدر اسالم چون امسلمه ،فعالیتهای سیاسی حضرت زهـرا(س) ،زینـب
گواهی است بر حضور جدی آنان در فعالیتهای سیاسی

کبری ،و برخی از همسران پیامبر

و اجتماعی .در زیر به نمونههایی از آنها اشاره میشود:
 .1در تاریخ میخوانیم که زنان صدر اسالم با پیامبر

بیعت کردند ،بیعت پیـامبر

بـا

زنان دلیل بر انتقال وجودی آنان در عرصۀ زندگی و میدان مسئولیت است (قطب.)112 :1624 ،
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 .2هجرت زنان :هجرت خود یک عمل سیاسی است؛ نوعی مبارزه با طاغوت و حکومتهای
ستمپیشه است .در تاریخ صدر اسالم در هجرت از مکه به حبشه و همچنین هجـرت بـه مدینـه،
زنان حضور داشتند (ابن سعد214/3 :1163 ،ـ111؛جعفریان161 :1111 ،؛ طباطبایی:1116 ،
264/11؛ ریشهری511/1 :1142 ،ـ512؛ نمازی.)113/1 :1613 ،
 .1مشورت پیامبر

با امسلمه ،باعث نجات مسلمانان از پراکندگی در عقیده و فکـر شـد.

بعد از انعقاد صل حدیبیه در سال ششم هجری میان مسـلمانان و مشـرکان مکـه ،هنگـامی کـه
پیامبر اکرم

از مسلمانان خواست به زیارت خانۀ خدا نروند .چون شرایط پیمان صل حدیبیـه

برای مسلمانان ناخوشایند بود ،مسلمانان برخالف همیشـه در فرمـانبرداری از رسـول اکـرم
درنگ کردند و پیغمبر اکرم

از مشاهدۀ عالیم تمرد در بین افراد خود برآشفت و ترسید شروب

پیمان نقض شود و مسلمانان از حریم ایمان پراکنـده شـوند .در نتیجـه بـه نـزد امسـلمه ،همسـر
خویش ،رفت و مسئله را بـا او در میـان نهـاد (واقـدی ،بیتـا411/2 :؛ بیهقـی152/6 :1625 ،؛
منتظری مقدم121 :1613 ،ـ )112اگر چنین حدیثی از پیامبر
اسالم به خصوص امام علی

در مقابله با عایشه بدان استناد میکردند و اصحابی چون طلحه

و زبیر عایشه را جلو نمیانداختند.
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مشهور بود ،مسلمانان صدر

نیمسا

 .5-9-4تعارض با تاریخ ایران

گفته شده که نام این ملکه ،بوران بنت کسری (پوراندخت) است (ابـن خلـدون243/2 :1111 ،؛
ً
صغدی)1/12 :2222 ،؛ البته مناب اسالمی که به آن مراجعه شد ،دربارۀ این فـرد (و کـال تـاریخ
ایران پیش از اسالم) چندان دقیق نیست و در نام ،و زمان وفاتش اختالف است.
ً
به هر حال ،این زن حدود 421م تقربیا هفت سال پس از هجرت به حکومت رسـید (نولدکـه،
 )514 :1113اما کسی از او به بدی یاد نکرده است؛ بلکـه در برخـی از منـاب قـدیمی (یعقـوبی،
بیتا111/1 :؛ طبری )42/1 :1621 ،از او و کارهایش -مانند صل قطعی با رومیان ،کـه بسـیار
مهم تلقی شده است -به نیکی یـاد کردهانـد .تحقیقـات متـأخرین (کریسـتین سـن ،بیتـا611 :؛
 )623-612 :1113نیز بـر صـحت ایـن مطلـب داللـت دارد .البتـه پـس از او زنـی دیگـر بـه نـام
نتیجه

چه بسا ،بتوان برای دور کردن زنان از عرصـههای اجتمـاعی سیاسـی بـه دالیلـی عقلـی یـا نقلـی
استناد کرد؛ ّاما به نظر نمیآید این حدیث از جملۀ آن دالیـل باشـد؛ چرا کـه آثـار ضـعف در سـند و
جعل در متن این حدیث مشهود است .همچنان که نمیتوان آن را به صورت معاضدی برای دیگر
احادیث باب عدم مشروعیت ورود زنان به عرصههای سیاست یا دیگر احادیث این بـاب را معاضـد
این حدیث در نظر گرفت؛ چرا که این معاضدت وقتی است که متن حدیث از حیث مـتن معـارض
ً
نداشته باشد و مردود نباشد و صرفا از حیث سند مشکل داشته باشد .این در حالی است که اصـل

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

آزرمیدخت به حکومت رسید که بسیار کوتاه بود و کسی دربارۀ حکومتداریش چیزی نگفته است.

عدم مشروعیت ورود زنان به عرصههای سیاسـت ،محـل مناقشـۀ علمـای دیـن بـوده اسـت و بـه
سختی در آن تردید داشتهاند و بسیاری برآناند که وارد نشدن زنان به این عرصـهها نـه بـه سـبب
حرمت شرعی بلکه به جهت اقتضای وضعیت خاص فرهنگی و اجتماعی بوده است که در حـال
حاضر آن اقتضا و وضعیت تغییر کرده است.
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کتا نامه

 .1ابن ابیحـاتم ،عبـدالرحمن بـن محمـد1111( .ش1111 ،ق) .جرر و التعردیل ،بیـروت:
دارالفکر ،داراالمم.

 .2ابن اثیر ،عزالدین ابن الحسن1111( .ق) .الکامل فی التاری  ،بیروت :صادر ،دارالکفر.
( ._____ .1بیتا) .اسد الغابه فی تمييز الصحابه ،بیجا :دارالفکر الطباع و التوزی

.

 .6ابن األثیر ،مبارک بن محمد1146( .ش) .الن ای فی غریب الحدیه ،تحقیق :طاهر أحمد
الزاوی ،محمود محمد الطناحی ،قم :مؤسسۀ إسماعیلیان.
 .5ابن حبان ،احمد بن یحیی بن المرتضی1111( .ق) .مشاهير علما االمصار ،بیجا :مطبعة
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لجنة التألیف و الترجمه و النشر.

1616( ._____ .4ق) .صحيح ابن حبان ،تحقیق :شعیب األرنؤوب ،بیجا :مؤسسة الرسالة.
 .1ابن حنبل ،احمد( .ابوعبدالله الشیبانی)( .بیتا) ، .مسند احمد بن حنبل ،القاهرل :بینا.
 .3ابن خلدون1111( .م) .تاری ابن خلدون ،بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
 .1ابن سعد ،محمد1163( .ق) .طبقات ابن سعد ،بیجا :دارالکفر للمجم .
 .12ابن عبدالبر1612( .ق) .االستيعاب فی معرف االصحاب ،بیروت :دارالجبل.
 .11ابن عساکر ،ابی القاسم علی بـن الحسـن1611( .ق) .تراری ابرن عسراکر ،تحقیـق :علـی
شیری ،بیروت :دارالفکر.
 .12ابن کثیر1611( .ق) .البدایه و الن ایه ،ریاض :دارطیبه.
 .11ابی شیبه ،ابوبکر عبدالله بن محمد1651( .ق) .ابرن ابری نربي الکروفی ،ریـاض :مکتبـة
الرشد.
 .16األصبهانی ،ابونعیم احمد بن عبدالله1625( .ق) .حلي االوليا  ،بیروت :دارالکتب العربی.
 .15افغانی ،سعید1111( .م) .عایشه و السياسه ،بیروت :دارالفکر.
.14

باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم1135( .ش) .جامع المقدمات ،تهران :نشر علم.

 .11بخاری ،محمد بن اسماعیل( .بیتا)(الف) .الکلنی ،تحقیق :السید هاشم الندری ،بیـروت:
دارالفکر
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( ._____ .13بیتا)(ب) .تاری البخاری ،بیروت :دارالفکر.

نیمسا

( . _____ .11بیتا)(ج) .تاری الصغير ،بیروت :دارالکفر.
( . _____ .22بیتا)(د) .تاری الکبير ،بیروت :دارالفکر.
1123( ._____ .21م) .صحی البخاری ،قاهره :مطبعة البیهة.
 .22بیهقـی ،ابـوبکر احمـد بـن حســین1625( .ق) .دالئرل النبروه و معرفره االحروال الشررریعه،
بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .21جزیری ،عبدالرحمن1624( .ق) .الفقه علری مرذاهب االربعره ،بیـروت :داراالحیـاء التـراث
العربی.
 .26جعفریان ،رسول1111( .ش) .تاری

سياسی اسالم ،قم :نشر هادی.

 .25حر عاملی1616( .ق) .وسرائل الشريع (آل البیـت) ،تحقیـق  :مؤسسـة آل البیـت علـیهم
 .24حرانی ،ابن محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه .)1113( .تح العقرول ،ترجمـۀ
محمدباقر کمرهای ،تصحی

 :علیاکبر غفاری ،تهران :کتابچی.

 .21حلی ،جعفـر بـن حسـن1611( .ق1114 ،م) .جرواهر الکرالم فری نررح نررایع االسرالم،
بیروت :الغدیر.
 .23خزرجی ،انصاری1111( .ق) .خالص تذهيب ت ذیب الکمال ،سوریه :مکتبة المطبوعـات
اسالمیة.
.21

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

السالم إلحیاء التراث ،قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث1616 ،ه.ق.

خویی ،ابوالقاسم( .بیتا) .التنقيح فی نرح العروة الوثقی ،قم :انتشارات الهادی.

 .12دینوری ،ابن قتیبه1142( .م) .المعارف ،بیجا :دارالکتاب.
 .11ذهبی ،احمد بن عثمان( .بیتا) .الکان فی معرف من له روای فی الکتب السنه ،بیـروت:
دارالفکر.
( ._____ .12بیتا) .تاری اسالم ،بیروت :دارالکتاب البنانی.
1141( ._____ .11م) .سير االعالم النبال  ،بیروت :دارالفکر.
 .16ذهبی ،محمدحسین1625( .ق) .العبرنی خبر من غبر ،حققه و ضبطه :ابوهاجر محمد بن
سعید بسیولی زعلول ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
 .15راوندی ،قطب الدین1621( .ق) .الخرائ و الجرائح ،تحقیق :مؤسسة اإلمام المهدی
بإشراف السید محمد باقر الموحد األبطحی ،قم :مؤسسة اإلمام المهدی.

،
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 .14ری شهری ،محمد1142( .ش) .ميزان الحکم  ،قم :حـوزل العلمیـه قـم ،مکتـب االعـالم
االسالمی.
1614( ._____ .11ق) .ميزان االعتدال فری نقرد الرجرال ،صـححه :معـوض علـی محمـد،
عبدالموجود ،عادل احمد و ابوسید عبدالفتاح ،بیروت :دارالکتب االسالمیة.
.13

سکری ،محمد بن حبیب( .بیتا) .المحبر ،بیروت :داراالفاق الجدید.

.11

سیوطی ،عبدالرحمن بن ابوبکر( .بیتا) .تذکرة الحفاظ ،بیروت :داراحیاء التراث العرابی.

 .62شافعی ،محمد بن ادریس ابوعبدالله الشافعی( .بیتـا) .مسـند شـافعی ،بیـروت :دارالکتـب
العلمیة.
.61

شمس الدین ،محمد مهدی( .بیتا) .اهلیة المرال لتولی السلطة ،قم :مؤسسة المنار.
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 .62شهید ثانی1611( .ق) .الرعایه فی علم الدرایه ،قم :آیتالله مرعشی.
 .61صال  ،صبحی .)1132( .مصىلح الحدیه ،ترجمه :عادل نادرعلی ،تهران :اسوه.
 .66صدوق ،محمد بن علی بن الحسین بابویه قمی1621( .ق) .الخصال ،تحقیق ،تصـحی و
تعلیق :علیا کبر الغفاری ،قم :منشورات جماعة المدرسین.
( ._____ .65بیتا) .من الیحضره الفقيه ،تحقیق ،تصحی و تعلیق :علیا کبر الغفـاری ،قـم:
مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین.
.64

_____1623( .ق1141 ،ش) .علل الشرایع ،بیروت :مؤسسة االعلمی المطبوعات.

 .61صغدی2222( .م) .الوافی بالوافيات ،تحقیق :احمد االرناووب و ترکی مصطفی ،بیروت :دار
احیاءالتراث.

 .63طباطبایی ،محسن1133( .ق) .مستمسک العروة الوثقی ،نجف :مطبعة اآلداب.
 .61طباطبایی ،محمدحسین1116( .ق) .تفسير الميزان ،قم :مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان.
 .52طبرانی ،سلیمان بن احمـد1131( .ق) .معجرم الىبرانری ،المحقـق :حمـدی عبدالمجیـد
السلفی ،القاهره :مکتبة ابن تیمیه.
 .51طبرسی ،فضل بن حسن1112( .ش) .مجمع البيان فی تفسير القرآن ،تحقیق :بـا مقدمـه
محمد جواد بالغی ،تهران :انتشارات ناصر خسر.
 .52طبری ،محمد بن جریر1621( .ق) .تاری طبری ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
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 .51طوسی ،محمد بن الحسن( .بیتا) .الخالف ،قم :شرکة دارالمعارف االسالمیة.

نیمسا

 .56عبــدالحی ،ابــن العمــاد شــهاب الــدین ابــوالفالح1624( .ق1134 ،م) .نررذرات الررذهب،
المحققین :عبدالقادر األرناؤوب ،محمود األ ناؤوب ،دمشق :دارالنشر ،دار ابن کثیر.
 .55عثمانی ،محمد رفی 1621( .ق)« .شـرعیة قیـاده المـراء للحکـم فـی الـدول االسـالمیه»،
البحه االسالمی ،ش.2
 .54عرفا ،محمد بن عبدالله بن سلیمان1132( .م) .حقوق المرأة فی االسالم ،بیجا :المکتب
االسالمی.

 .51عسقالنی ،ابن حجر( .بیتـا)(الف) .االصراب فری تميرز الصرحابه ،قـاهره :مکتبـة الدراسـة
االسالمیة ،دارالنهضة.
( ._____ .53بیتا)(ب) .فت الباری بشرح صحی

امام البخاری ،قاهره :المطبعة المصر.

نیــا ،محمدصــادق نجمــی هاشــم هریســی ،محمــدعلی جــادران ،تهــران :مرکــز فرهنگــی
انتشاراتی منیر.
 .42عصفری ،خلیفه بن خیاب ابوعمر اللیثی1622( .ق)(الف) .تاری خليفه ،ریاض :دارطیبة.
1622( ._____ .41ق)(ب) .طبقات خليفه ،تحقیق :د .اکرم ضیاء العمری ،ریاض :دارطیبة.
 .42فاسی ،تقی الدین ابوالطیب محمد بن شهاب( .بیتا) .العقد الثمين فی تاری البلد االمرين،
قاهره :مکتبة االسکندریة.
 .41قطب ،محمدعلی1624( .ق1134 ،م) .بيع النسا للنبی

َّ َ
َ
َ ُ
فلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»
بررسی روایت «لن ی ِ

 .51عسکری ،مرتضی .)1115( .نقش عایشه در تاری اسالم ،مترجمین :عطاء محمـد سـردار

 ،دمشق :مطبعة خالـد بـن

ولید.
 .46کریستین سن ،آرتور( .بیتا) .ایران فی ع د الساسانيان ،ترجمه یحیی خشاب وعبدالوهاب
عزام ،بیروت :دارالنهضة العربیة.
 .45گرجی ،منیر( .بیتـا)« .زن و زمامـداری» ،بازنویسـی زهـرا امـی ،فرزانره ،سـال اول ،ش،1
صص 1ـ.12
 .44متقی الهندی ،عالء الدین علی بن حسـام1111( .ق) .کنرز العمرال ،فری سرنن االقروال و
االفعال ،بیجا :طبعة حیدرآباد.
 .41مجلسی ،محمد باقر1621( .ق1131 ،م) بحار األنروار ،تحقیـق :محمـد البـاقر بهبـودی،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
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 .43مزی ،یوسف بن الزکی عبدالرحمن ابوالحجاج( .بیتـا) .ت رذیب الکمرال ،تحقیـق د .بشـار
عواد معروف ،فی اسماء الرجال ،بیروت :مؤسسة الرسالة.
 .41مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین1142( .ش) .مرو الذهب المسعودی ،بیجا :بنگـاه
نشر کتاب.
 .12مطهری ،مرتضی« .)1111( .زن و سیاست» ،پیام زن ،سال اول ،ش  5و .4
 .11مغربی ،قاضی نعمان1621( .ق) .نرح االخبار فی فضائل االئمه ،قم :جامعه مدرسین.
 .12مکارم شیرازی ،ناصر1116( .ش) .تفسير نمونه ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
 .11منتظری ،حسینعلی1135( .ش) .نظام الحکم فی اإلسالم ،تهران :سرایی.
1611( ._____ .16ق) .دراسات فی والی الفقيه وفقه الدول اإلسالمي  ،قم :دارالفکر.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

 .15منتظری مقدم ،حامد .)1131( .بررسری تراریخی صرلحهای ييرامبر ،قـم :مرکـز انتشـارات
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .14نمازی شاهرودی ،علی1613( .ق) .مستدرک سفين البحار ،تحقیق و تصحی  :حسن علی
النمازی ،قم :جماعة المدرسین فی الحوزه اللمعه ،مؤسسة نشر االسالمی.
 .11نولدکه ،تئودر1113( .ش) .تاری ایرانيان و عرب در زمان ساسانيان ،ترجمه عباس زریاب،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی.
 .13نووی ،یحیی بن شرف( .بیتا) .ت ذیب االسما

 .11نیشابوری ،حاکم1111( .م) .معرف علوم الحدیه ،قاهره :نشر دکتور معظم جستن.
 .32هیثمی ،علی بن ابی بکر1622( .ق) .مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بیروت :دارالکتاب.
 .31واقدی ،محمدبن عمر( .بیتا) .المغازی ،تحقیق :مارسدن جونس ،بیروت :بینا.
 .32یعقوبی( .بیتا) .تاری
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و اللغات ،بیروت :دارالکتب العلمیة.

یعقوبی ،بیروت :دارصادر.

نیمسا

