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 55-41 /1399سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان  / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش

 بر ادله لفظی مخالفان تصدی مناصب حکومتی توسط زنان تأملی

 2، سید علی سید موسوی1نصیبه موسوی

 چکیده

در پژوهش حاضر سعی شده است تا ادله لفظی )آیات و روایات( مخالفان  

تصدی مناصب حکومتی توسط زنان بررسی شود. امروزه با توجه به اهميت و 

مناصب در  هانآمشارکت موضوع  نقش زنان به عنوان نيمی از پيکره انسانی،

ن اساس بر همي .قرار گرفته است بيشتری جامعه مورد توجهسياسی و حکومتی 

ز پژوهش هدف اوالیت سياسی زنان،  علت برخی شبهات فقهی دربارهو به

آیات و روایاتی است که از جانب مخالفان حضور زنان در مناصب بررسی حاضر 

با روش  بدین منظور پژوهش حاضرحکومتی مورد استناد واقع شده است. 

یات و روایات آتفسيری ابتدا به نقل  –فقهی یکردیو با رو یفيتوص-تحليلی

پردازد و موجود در زمينه عدم جواز تصدی مناصب حکومتی توسط زنان می

آیات دهد که نتيجه پژوهش حاضر نشان می کند.سپس آنها را نقد و بررسی می

طور قاطع داللتی بر منع زنان از و روایات مورد استناد مخالفان تصدی زنان به

وعی مورد مناقشه و خدشه واقع نتمام مناصب حکومتی ندارد و هر یک به

شود. از این اند و همين امر موجب عدم قطعيت در استدالل به آنها میشده

استفاده   منع والیت عام برای زنان در سطح حاکم امت اسالمیتوان در ادله می

اما در تصدی مقام رهبری و والیت عام برای زنان داد، حکم به ممنوعيت کرد و 

وزارت و  ،نمایندگی مجلس ،ر والیاتی چون ریاست دولتتر و دسطوح پایين

 .چنين دادتوان حکمی اینهای دیگر نمیمدیریت

مناصب حکومتی، والیت، تصدی، زنان، ادله لفظی. واژگان کلیدی:

 

                                                                    
 العالمیه، افغانستان.  المصطفیالهدی، جامعهبنت عالی آموزش مجتمع خانواده، ارشد فقه پژوه کارشناسی. دانش1

   العالمیه، ایران. .  استادیار حقوق، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی2
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 . مقدمه1

حکومتی و سياسی در جامعه امروز رشد روزافزون و مسئله حضور و مشارکت زنان در مناصب 

که حضور پررنگ زنان در مناصبی چون وزارت و نمایندگی مجلس طوریای دارد بهاهميت ویژه

شود. البته در منابع فقهی ميان اندیشمندان و فقهای اسالمی در جواز و عدم جواز این دیده می

های گيری دیدگاهرد که نتيجه آن شکلخوچشم میمناصب توسط زنان اختالفاتی نيز به

 بر کسهيچ اولی اصل و قاعده براساس متفاوت در این زمينه است. با توجه به این مطلب که

ندارد و حاکميت اصلی و مطلق در جهان هستی متعلق به خداست  والیت و حاکميت حق دیگری

تسلط و والیت آنها بر های حکومتی توسط زنان موجب و از آنجا که تصدی مناصب و مسئوليت

آید این است که با وجود قشری از افراد جامعه اعم از زن و مرد است، سؤالی که پيش می

گری زنان در برخی مناصب در جامعه امروزی چگونه است که برخی از فقها به صراحت تصدی

فقهی چيست  اند. در صورت مخالفت، ادله مورد استناد آنها از منابعبا این مسئله مخالفت کرده

توان حکم ممنوعيت تصدی تمامی مناصب حکومتی برای زنان و آیا با استناد به ادله مذکور می

را استخراج کرد. بنابراین با توجه به اهميت مخالفت بعضی از فقها و اندیشمندان اسالمی با 

مسئله تصدی زنان در مناصب حکومتی و اشتغال و حضور زنان در مناصبی چون نمایندگی 

مجلس، وزارت و ... در جامعه امروز بررسی ادله لفظی مخالفان این موضوع امری ضروری به 

 رسد.نظر می

ت زن در يجواز قضاوت و مرجع یفقه یبررس یگاه او و حتیزن و حقوق و جا در مورد مسئله

و در بحث از شرایط  قضاوت بارهدربرای مثال ورت پراکنده بحث شده است. صبه  ینیمنابع د

قضاوت و به موضوع  فقيه و حاکم اسالمیو نيز در شرایط ولی تیون وال ئاز ش یکی قاضی مانند

های متعددی نيز در این زمينه صورت گرفته است، اما است و پژوهششده  اشارهزنان حکومت 

در مناصب  شده تاکنون پژوهشی درباره ادله لفظی مخالفان تصدی زنانهای انجامبا بررسی

درصدد  شدهمطرح هایبه پرسش یابیدستبرای  پژوهش حاضر حکومتی صورت نگرفته است.

لن یفلح قوم »است تا با استفاده از آیات قواميت، درجه و تبرج و نيز روایت مشهور نبوی مانند 

به تبيين علت مخالفان حضور زنان در مناصب « إن النساء نواقص االیمان»و روایت « ولوا

بر ادله قرآنی و روایی از منابع ومتی بپردازد. پژوهش حاضر برای تبيين دیدگاه مخالفان عالوهحک

تر شدن هرچه بيشتفسيری نيز برای نيل به مقصود بهتر، بهره جسته است و با هدف روشن
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دیدگاه مخالفان تصدی زنان در مناصب حکومتی ابتدا به نقل ادله لفظی مخالفان این قضيه که 

 کند. پردازد و سپس آنها را نقد و بررسی میبر آیات و روایات است، می مشتمل

 ادله قرآنی. 2

توان به آیه از مهمترین ادله قرآنی مورد استدالل در منع زنان از تصدی مناصب حکومتی می

 قواميت، آیه درجه و آیه تبرج اشاره کرد. 

 . آیه قوامیت2-1

مسئله عدم جواز تصدی مناصب حکومتی توسط زنان در ترین دليل قرآنی در مهمترین و عمده

مسائل متعددی چون والیت، حکومت و وزارت این آیه شریفه است و تمام مذاهب اسالمی در 

 »فرماید: سوره نساء می 34اند. خداوند در آیه مسئله مورد نظر به آن استناد کرده
ُ

جال اُموَن  الرِّ وَّ
َ
 ق

ی
َ
ساءِ  َعل   ِبما النِّ

َ
ل ضَّ

َ
  ف

َّ
خاطر مومت و سرپرستی دارند بهيَبْعٍض؛ مردان بر زنان ق َعلی َبْعَضُهْم  هُ الل

شده است که  در تقریب استدالل به آیه گفته«. نکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده استیا

قوام، بيشتر از قيم و قيام بر مبالغه داللت دارد و مراد آن کسی است که قيمومت دیگری را در 

گردن گرفته است و بر وی احاطه، قدرت و تسلط دارد و حکمش در حق او نافذ و به انجام کاری

جاری است. مثل قيام حاکم بر رعيت و امير بر مأمور، پس قوام یعنی، سيطره و احاطه همراه با 

، ذیل 1418تهرانی،  قدرت چنانچه حيات زنان، قائم و نيازمند به وجود مردان است )حسينی

ء(. براساس این آیه، سرپرستی زنان به مردان واگذار شده است و مردان از نظر سوره نسا 34آیه 

هایی که در علم و عقل و تدبير امور دارند که الزمه حاکميت و سلطه ایشان است بر زنان برتری

والیت و حاکميت دارند. از آنجا که تصدی مناصب حکومتی مانند رهبری و وزارت توسط زنان 

چون رهبری و  یتوانند متصدی امورویژه مردان است، زنان نمیا بر دیگران بهمستلزم والیت آنه

( در تفسير این آیه به عموميت علت حکم 4/543 ،1374وزارت شوند. عالمه طباطبایی)

 در تفسير نيز شيعه مفسرین دیگر از قواميت و قيمومت نوع مردان بر زنان معتقد است. برخی

 به خداوند و دارند برتری زنان بر تصميم و رأی حسن عقل، علم، اظلح از مردان که آیه معتقدند

 فيض ؛5/435 ،1360است )طبرسی،  کرده واگذار مردان به را زنان سرپرستی برتری، این سبب

 (.1/448 ،1415 کاشانی،
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 زن جنس بر مرد جنس برتری تفضيل را این از برخی از مفسرین اهل سنت نيز مقصود

 قـدرت و بدنی قوه عمل، و علم حيث از زنی اگر پس ،زنان جميع بر مردان جميع نه دانندمی

؛ 5/168 ،1364 )قرطبی، .دارد برتری زن بر مرد هم باز باشد ترقوی شـوهرش از کسب بـر

 سوره نساء 34 آیه در اشاره مورد فضيلت مـعتقدند که برخی دیگر نيز (5/57 ،1990رضا،  ديرش

 به. دارد وجود زنان از بيشتر مردان در که است تـدبير و تـعقل قـدرت و مردان تکوینی برتری و فضل

، ی؛ آلوس4/20تا، ، بییهـستند )دمشق زنان بر حاکم و ولی مردان آیه، از برداشت نوع این مقتضای

کند این است که هرچند براساس شأن نزول شریفه را تقویت می (. آنچه استدالل به آیه3/23 ،1415

( خداوند امور زندگی زنان 5/134 ،1360 آیه که در فضای امور خانواده بيان شده است )طبرسی،

وليت اندکی را محدودی داشته و مسئ امور خانواده را که گستره را به مردان واگذار کرده است و اداره

اظهار کرد گونه توان اینگذارد از زنان سلب کرده است، پس با توجه به اولویت قطعيه میبرعهده می

وليت قشر عظيمی از جامعه که مستلزم خردمندی و توانایی بيشتری است را به زنان که چگونه مسئ

( و 1/44 ،1401؛  7/80 ،1418واگذار کرد. عالمه حلی و مرحوم گلپایگانی از فقهای اماميه )

ت زنان استناد ( اولين فقيهانی هستند که به این آیه در نفی والی1422-2002ماوردی شافعی )

 اند.کرده

  . مناقشه در آیه2-1-1

توان چنين نتيجه گرفت که مراد از قوام در آیه، سلطه و قدرت و برتری با توجه به معنای لغوی قوام می

مرد بر زن نيست تا آیه دليل بر عدم اهليت و صالحيت زن در برابر مرد باشد بلکه قواميت به معنای 

ایت شایسته از آنهاست چنانکه در کلمات برخی از مفسرین و فقهای اسالم مراقبت نيکو از زنان و حم

دار حقوق زنان هستند که آنان برعهده شوهرانشان دارند. گونه آمده است که مردان عهدهنيز این

( با توجه به سياق آیه و مقتضای شأن نزول که 2/225تا، طرابلسی، بی ؛4/324 ،1387)طوسی، 

توان چنين استنباط کرد که آیه مذکور مربوط به ادگی نازل شده است نيز میدر مورد مسائل خانو

نظام خانواده و بيان جایگاه شوهر در این نظام است و مؤید این مطلب نيز تعليلی است که در ذیل 

که تنها در چارچوب خانواده قابل تحقق است و نه در « بما أنفقوا من أموالهم»آیه وارد شده است. 

 (.2/117، 1409زن و مردی در خارج از این چارچوب )منتظری،  رابطه هر

 سياسی اجتماعی، مسائل به ارتباطی« النـساء عـلی قـّواموَن  الرجال»: نيز معتقدند برخی

 الف( مردان :است گرفته قرار قواميت مـالک هـم با تحليل دو زیرا ندارد؛ رهبری و حکومت و
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 و جسمی قدرت فزونی (ب ؛«عليهّن  انفقوا ِبما» :دارند را مهریه پرداخت و مخارج تأمين وظيفه

  بِـما». اسـت برتری بر دليل که روحی
ّ

(. 4/171، 1376)مهریزی،  «بعٍض  علی بعَضهم اللهفـضل

آمده « بما فضل الله»برتری است که در عبارت مذکور  دليل دیگر بر قيمومت و سلطه مرد بر زن

و امری طبيعی  است یک برتری تـکوینی برتری این است. البته باید به این نکته توجه داشت که

شود زشی شمرده نمیاست که مربوط به آفرینش او است و امری اختياری نيست و برتری ار 

 به خداوند که نيست دینی برتری نوعی مردبودن (. به این معنا که33، ص1389نيا، )طاهری

امری نسبی است  برتری در ميان مردان و زنان بـلکه بـاشد کرده محروم آن از را زنان داده و مردان

 (.71، ص1415الدین، )شمس

 .  آیه درجه یا فضیلت2-2

یات مورد احتجاج مخالفان تصدی حاکميت و پذیرش مناصب حکومتی توسط یکی دیگر از آ

فضيلت نيز معروف است. خداوند در این آیه  بقره است که به آیه مبارکه سوره 228زنان آیه 

قاُت »فرماید: می
َّ
ُمَطل

ْ
ُروٍء َو ال یَو ال

ُ
َة ق

َ
الث

َ
ْنُفِسِهنَّ ث

َ
ْصَن ِبأ ْن یَتَربَّ

َ
ُهنَّ أ

َ
 ل

ُّ
ُه فیِحل

َّ
َق الل

َ
ُتْمَن ما َخل

ْ
 یک

ْرحاِمِهنَّ ِإْن ُکنَّ 
َ
 یأ

ْ
ِه َو ال

َّ
ِهنَّ فيْؤِمنَّ ِبالل َحقُّ ِبَردِّ

َ
ُتُهنَّ أ

َ
ُهَن  یْوِم اْْلِخِر َو ُبُعول

َ
 َو ل

ً
راُدوا ِإْصالحا

َ
 ذِلَك ِإْن أ

 
ُ

ذ ِمْثل
َّ
  یال

َ
 يَعل

َ
جاِل َعل َمْعُروِف َو ِللرِّ

ْ
ُه َعزِهنَّ َدَرَجٌة يِهنَّ ِبال

َّ
ی که طالق یهام؛ زنيٌز َحکیَو الل

ست آنچه يد تا سه پاکی که بر آنان بگذرد از شوهرکردن خودداری کنند و حالل نیشدند باداده

امت دارند و شوهران آنان يمان به خدا و روز قیده بدارند. اگر ايده، پوشیخداوند در رحم آنها آفر

ر و سازش دارند و زنان را يت خيشان را اگر نیردانند ادر زمان عده حق دارند باز به زنی خود برگ

بر شوهران حقوق مشروعی است چنانچه شوهران را بر زنان هست، ولی مردان را بر زنان برتری 

 «.است و خدا توانا و داناست بر هر چيز

یب اند و در تقرنخست قواميت تأکيد کرده بسياری از مفسران و فقها به ارتباط این آیه با آیه

کنندگان استدالل اند.استدالل به این آیه نيز به همان مطالبی که در آیه قبل مطرح شد، اشاره کرده

به این آیه معتقدند که خداوند ميان مردان و زنان در حقوق و واجبات برتری برقرار کرده است و برای 

قوق مردان را با هر یک وظایفی تعيين کرده است و حقوقی را مشخص کرده است، ولی خداوند ح

یک درجه مجزا کرده است و آن درجه عبارت است از قيمومت در درون خانواده و بيرون از آن. 

و للرجال »استدالل به آیه برای حق تصدی مناصب عامه حکومتی برای مردان مبتنی بر عبارت 

این عبارت کنندگان نوعی برتری را برای مردان نسبت به زنان از است و استدالل« عليهن درجه
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معنای منزلت است؛ یعنی مردان بر زنان فضيلت بيشتری دارند اند؛ زیرا درجه بهاستفاده کرده

آیه به  این به ( در استدالل3/161 ،1421) تهرانی (. عالمه72، ص1385سنگالخی،  )موسوی

بندی، فکر فزونی درجه مردان بر زنان معتقد است و این برتری، تکوینی و در مرحله خلقت، استخوان

به این آیه در  القضا ( در کتاب1/46، 1413و تعقل مردان نسبت به زنان است. مرحوم گلپایگانی ) 

است. برخی از مفسرین اهل سنت نيز  نفی والیت و حکومت زنان در مناصب حکومتی استناد کرده

ت و قيمومت زنان را در تفسير آیه مذکور به برتری مردان بر زنان معتقدند و از آیه فوق، منع ریاس

 (.6/441، 1421رازی،  فخر ؛4/251، 1990درضا، ياند )رشاستفاده کرده

  . مناقشه در آیه1-2-2

داللت آیه بر ادعای مذکور متوقف بر این است که باید قائل به عموميت درجه افضليت و شمول آن 

والیت دارند حال آنکه این در جميع حاالت شد و گفت که مردان در جميع حاالت بر زنان برتری و 

سخن صحيح نيست؛ زیرا واژه درجه در آیه، نکره در سياق اثبات است و داللت بر عموم ندارد و 

( اشکال دیگری که به آیه وارد 73، ص1415 الدین،توان حکم کلی از آن استنباط کرد. )شمسنمی

ف زن يحقوق و تکالگر بيانارد و ات طالق قرار دیان آيه در مین آیکه ا شده است مبنی بر این است

 است شدهقرار داده خانواده شان دریکه برا یفيزنـان در بـرابر تـکال یو برا استدر درون خانواده 

مطلب است ن يد همیز مؤيات طالق نیان آيه در مـین آیا شدناقعو د. کنیرا مشخص م یحقوق

 (.177، ص1417؛ و ابوحجير، 33/87، 1392فرد، وزیری دوست،عترت ؛57، ص1384 )آصفی،

م آن به ياز آن داشتن حق طـالق و مـانند آن اسـت و تعم قنيو قدر مت است مجمل ،هیدرجه در آ واژه

ت به یتوان اخـتصاص وال یل روشن نـميبدون دل و ازمند اثبات استين یاجتماع یهاگاهیگر جاید

 (.243، ص1389 )فياض، مردان را اثبات کرد

بنابراین، این آیه نيز مانند آیه قواميت بيشتر ناظر به روابط خانوادگی و تکاليف زوجين نسبت 

نيز همين رأی را اختيار کرده است و  جواهرکه صاحب چنانبه هم در محيط خانواده است هم

ئل این درجه و برتری کـه خـدا نـسبت بـه زنـان بـرای مردان قا بعيد نيست منظور از»گوید: می

ن یاوجود با (. 2/58 ،1404)نجفی،  «استمرد  با است که اختيار طالق و رجوع شده است

ت در یتر از وال گستردهآن هم  مردانت یه در اثبات وال ین آیرش استدالل به ای، پذاشکاالت

موجب نوعی تقطيع آیه از فضای کلی و سياق قبلی  یخانوادگ خاصخانواده و حقوق  محدوده

رو استدالل به این آیه نيز در عدم جواز تصدی خواهد بود. از این ه در رابطه با طالق است،آن ک
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 توانمی یدیيتأ مانند ن معنایدر صورت اثبات ا ورسد زنان در مناصب حکومتی کافی به نظر نمی

 د.از آن استفاده کـر 

 . آیه تبرج2-3

یکی دیگر از آیاتی که بر نهی زنان از تصدی مناصب حکومتی به آن استناد شده است آیه تبرج 

در نهی القضا (  در کتاب 1/46، 1413است. این آیه نيز جزء آیاتی است که مرحوم گلپایگانی )

ْرَن  وَ »فرماید: زنان از حکمرانی و قضاوت به آن استدالل کرد. خداوند در این آیه می
َ
نَّ يبُ  یف ق

ُ
 وِتک

ْجَن  ال وَ  َج  َتَبرَّ جاِهلِ  َتَبرُّ
ْ
ولی ةِ يال

ُ ْ
ِقْمَن  وَ  اْل

َ
الَة  أ کاَة  َن يآت وَ  الصَّ ِطْعَن  وَ  الزَّ

َ
هَ  أ

َّ
هُ  وَ  الل

َ
ما َرُسول هُ  ُد یری ِإنَّ

َّ
 الل

ِهَب يلِ 
ْ

ُم  ذ
ُ
ْجَس  َعْنک   الرِّ

َ
ْهل

َ
بَ  أ

ْ
َرُکْم ی وَ  ِت يال و چون زنان د ينيهای خود بنشرا؛ و در خانهيَتْطه َطهِّ

د. يد و خدا و رسولش را اطاعت کنيد و زکات دهیپا دارد و نماز بهيی نکنیت نخست خودنمايجاهل

داند، پاکتان طورکه خود میت ببرد و آنيدی را از شما اهل بين منظور ندارد که پلیخدا جز ا

دی، ياست )فراه ماندن و آرامشواژه قرن در آیه به معنای قرارگرفتن، ثابت (33 :)احزاب «.کند

(. در تبيين استدالل به آیه بر عدم جواز تصدی 3/152، 1374 ؛ و اصفهانی،5/208 ،1410

 توان گفت کهامور والیی چون زمامداری و حکومت و نيز سایر مناصب حکومتی توسط زنان می

بحث و وآمد با مردان و همچنين گونه مناصب توسط زنان مستلزم خروج از خانه و رفتانجام این

که این امور با ظاهر آیه شریفه ناسازگار است، پس تصدی این مناصب نهاست درحالیمجادله با آ

 برای زنان ممنوع است هرچند مخاطبين آیه با توجه به آیات پيشين، همسران پيامبر

ن تواتواند عموميت آیه را زیر سؤال ببرد و از این جهت میباشند، اما این خصوصيت در آیه نمی

منافات هـر کاری که با این دستور الهی  ،بـنابراین گفت سایر زنان نيز مخاطب آیه خواهند بود.

 مسلم است که تصدی مناصب حکومتی و والییداشته باشد تصدی آن برای زنان جایز نيست و 

 به استناد سنت با اهل مذاهب بسياری از .دنبال داردمردان اجنبی را به با طور طبيعی ارتباطبه

 در باید زن که است این بر اصل معتقدند و هستند خانه از بيرون در زنان اشتغال مخالف آیه، این

 در تواندنمی ضرورت صورت در جز و باشد فرزند تربيت و داریخانه امور مشغول و بماند خانه

  (.3/18، 1422و ابوشقه،  ؛145، ص1387)زیدان،  شود کاربه مشغول منزل از بيرون
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 . مناقشه در آیه2-3-1

های کالن زنان داللت داشته باشد. تواند بر حرمت حکومت و مدیریتاین آیه از چند جهت نمی

است و مخاطب آن عموم زنان نيستند  اول اینکه شأن نزول آیه خطاب به همسران پيامبر

هيچ  به همين دليل و حتی بر فرض عموميت آیه، فرمان در آن فرمانی ارشادی است نه الزامی

نشينی و حرمت آمدوشد زنان در فقيهی به مقتضای ظاهر این آیه شریفه فتوا به وجوب خانه

گونه که از سياق آیه مشخص است صرف عدم حضور زنان همان جامعه نداده است. دوم اینکه

اعات از ظاهرشدن در اجتم بلکه در این آیه زنان رسول خدا در اجتماع مد نظر آیه نيست

اند و این آیه بر عدم حضور زن در اجتماع با رعایت شئونات مانند زنان عصر جاهليت نهی شده

نيز در جامعه آمدوشد داشتند، احادیث  زیرا زنان پيامبر اسالمی و اخالقی داللت ندارد؛

ث رفتند تا احادیایشان میبر این، مردان نيز به حضور عالوه کردند.را برای مردم نقل می

هایی از حضور زنان در اجتماع مردان نيز در طول تاریخ به را از آنها بشنوند. نمونه پيامبر

نهد و در حضور خليفه آن پای در مسجد می خورد. برای مثال ام سلمه به دفاع از والیتچشم می

نگ خاطر همراهی با طلحه و زبير در جدهد. تنها عایشه است که بهزمان و حاضران گواهی می

شود که به این آیه عمل نکرده است. بنابراین، جمل مورد مالمت و نکوهش همگان واقع می

هدف آیه حفظ حرمت حریم نبوی است و اینکه باید احترام و مکانت آن در ميان مسلمانان 

ورزی و سوء استفاده که از آفات بيوت شریفه است، پس از همچنان باقی بماند تا از هرگونه طمع

 (.58/62، 1392پيروز،  در امان باشد )روحانی؛ و آقا آن حضرت

 ادله روایی منع زنان از مناصب حکومتی. 3

های بـلکه مـطلق مناصب و پست جامعه یحکومت و رهبردر زمـينه نـاشایستگی زنـان در امر 

استدالل شده است. قابل توجهی  روایاتبه که با دشواری همراه است  مناصبی ویژهبه حساس

الله منتظری این روایات را تا ده روایت و مرحوم آیت اهلیه المرأه لتولی السلطهنویسنده کتاب 

و  آوری کرده استنسبت به سایر منابع جمع جامع نـحواین روایات را بـه والیت فقیهدر کتاب 

، 1409منتظری، ؛ 79، ص1415 الدین،. )شمساندتعداد آنها را تا چهارده عدد ذکر کرده

مـنابع  در حدیث آن 12که است باره وارد شده حـدیث در ایـن 23در مجموع، تعداد  (.1/353

 . شودکـتب اهل سنت یافت می در حدیثی شـيعه و بـقيه
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 «لن یفلح قوم». روایت 3-1

گر يانیکی از مهمترین روایات در زمينه منع زنان از تصدی مناصب حکومتی، روایتی است که ب

َنا»عدم رستگاری قومی است که زنی را به رهبری بگيرند. روی البخاری: 
َ
ث  َثِم،يالهَ  ْبُن  ُعْثَماُن  َحدَّ

َنا
َ
ث بِ  َعْن  الَحَسِن، َعِن  َعْوٌف، َحدَّ

َ
َرَة، یأ

ْ
  َبک

َ
ال

َ
َقْد : ق

َ
هُ  یَنَفَعنِ  ل

َّ
ِلَمةٍ  الل

َ
ِه  َرُسوِل  ِمْن  َسِمْعُتَها ِبک

َّ
 الل

 
َ
ْن  ِکْدُت  َما َبْعَد  الَجَمِل، اَم یأ

َ
َحَق  أ

ْ
ل
َ
ْصَحاِب  أ

َ
  الَجَمِل  ِبأ

َ
اِتل

َ
ق

ُ
أ

َ
  َمَعُهْم، ف

َ
ال

َ
ا: ق مَّ

َ
َغ  ل

َ
  َبل

َ
 َرُسول

ِه 
َّ
نَّ الل

َ
  أ

َ
ْهل

َ
اِرَس، أ

َ
ْد  ف

َ
وا ق

ُ
ک

َّ
  َمل

َ
  ِکْسَری، ِبْنَت  ِهْم يَعل

َ
ال

َ
ْن : ق

َ
ْوٌم  ْفِلَح ی ل

َ
ْوا ق

َّ
ْمَرُهُم  َول

َ
ًة؛ أ

َ
 اْمَرأ

 کند کهبه سند خود از ابوبکره نقل می صحیح کتاب بـخاری، مـحدث معروف اهل سنت در

کمک آنـان وارد اصحاب جمل بپيوندم و به به بود ه نزدیککهنگام جنگ جمل پس از آن»: گفت

شنيده بودم هـدایت و کـمک کـرد  وسيله سخنی که از رسول خدابه خدا مرا جـنگ شوم

ها دختر پادشاه خود را خبر یافت ایرانی رسول خدا کههنگامی .کت نکردمو در جنگ شر 

شود قومی که زنی را به والیت و رستگار نمی : هرگز، فرموداندداری خـویش برگزیدهبه زمـام

 (6/8، 1422«. )داری خویش بـرگزیندزمام

 .قدری اختالف در تعابيرالبته با  است در کتب معروف اهل سنت نقل شده فقطایـن روایـت 

را  آن کـتب و دیگر است از ابوبکره نقل شده صحیح بخاریاصل حدیث همان است که در  اگـرچه

همان یک نفر یعنی، ابوبکره بوده است. روایت مورد نظر را نسایی و اند و راوی هم نـقل به معنا کرده

 ترمذی درباره سند حدیث اعتقاد به صحيحاند. نيز با همين عبارت در کتب خود ذکر کرده ترمذی

بار های فقهی شيعه نيز نخستيناز ميان کتاب (9/9تا، ؛  بی7/227 ،1406بودن آن نيز دارد. )

طور مرسل و به ، روایت را بهخالفدر بحث از شرایط قاضی در کتاب  (.6/213، 1407شيخ طوسی)

پس از شيخ طوسی ) «أتهم امر يفلح قوم ولیال : نه قالا یعن النب یرو» این صورت آورده است:

های و دیگر کتاب الشرایع، مسالک، مستندالشیعه، جواهرمفاتیحهای معتبر فقهی چون در کتاب

 ثانی، ديشه ؛3/246 تا،کاشانی، بی ضي)ف فقهی در مسئله مورد بحث به آن استدالل شده است

 (.40/14 ،1404 نجفی، ؛ و17/36 ،1415 ؛ نراقی،13/328 ،1413

جامعه  مدعيان منع ریاست عامه و وزارت زنان با استناد به این روایت معتقدند که پيامبر

در این حدیث،  دارد. به عبارت دیگر پيامبررا از اینکه والیتش را به زنان بسپارد برحذر می

جه به اینکه والیت زنان در جامعه را موجب بدبختی و عدم رستگاری قرار داده است. بنابراین با تو

دارشدن این مناصب از ناحيه ریاست و رهبری جامعه و وزارت نيز از شئون والیت عامه است عهده



 

  

ش
وه

پژ
ی 

قه
ی ف

ها
ده

نوا
خا

و 
ن 

زنا
  

50 

گری زنان در مناصب حکومتی مانند ریاست، زنان ممنوع است. از دیدگاه مخالفين تصدی

، امارت و وزارت هرچند روایت درباره شرایط سياسی و اجتماعی زمان ساسانيان وارد شده است

بودن روایت شود و مخصصها میها و مکاناما اختصاصی به آن زمان ندارد و شامل همه زمان

بر این، ذکر روایت شود که آن را به زمان و مکان خاصی محدود کرد. عالوهدر یک مورد باعث نمی

دراسات شود. نویسنده کتاب در کتب فقهی و عمل مشهور، موجب جبران ضعف سندی آن می

شمار به هر صورت این حدیث از احادیث مشهور به»گوید: نيز درباره روایت میت الفقیه فی والی

آید اگرچه الفاظ آن مختلف است. شاید بتوان ضعف سند آن را با شهرتش جبران کرد و داللت می

(. براساس این روایت، حکومت و 1/354، 1409 )منتظری،« آن بر مسئله روشن و آشکار است

 شود.ه عبارت دیگر والیت سياسی زنان ممنوع اعالم میزمامداری و ب

 در سند روایت مناقشه. 3-1-1

است  جزء احادیث ضعيف« لن یـفلح»ـناسی حـدیث شحـدیث در های مـوجودبراساس مـالک

و بر مبنای موازین رجالی شيعه در سند این روایت ارسال وجود دارد و از این جهت حجيت آن 

اشکال دیگری که بر داللت روایت مذکور وارد  (6/213 ،1407. )طوسی، شوددچار تردید می

شود که فقها با استناد به آن است این است که شهرت در جایی موجب ضعف جبران سند می

دليل نزدیکی آنها به فتوا داده باشند. مراد از عمل مشهور نيز عمل قدمای از اصحاب است که به

 رسی به قرائن و شواهد برای درستی یک خبر بعيد نيست،امکان دست عصر ائمه معصومين

نخستين بار در خالف شيخ طوسی مورد استناد قرار گرفته است  اما روایت نبوی بر فرض استناد،

مناسب چنين استنتاجی نيست. گذشته از این مطالب  و مسلم است که موقعيت زمانی شيخ،

 از نظر برخی مورد خدشه است؛ شودت میاین مبنا که عمل مشهور موجب جبران ضعف روای

بودن قول مشهور در نتيجه از بودن حدیث ضعيف وجود دارد و نه بر حجتزیرا نه دليل بر حجت

 بر این تنها راویعالوه(. 2/235 ،1422ی،یخوشود )حجتی حاصل نمی جمع دو غير حجت،

سال  30ت بعد از گذشت حدود یرواه کنیبکره است و جالب اینام اببه یت شخصیروا نیا یاصل

او  از شي. پشودام نقل مییگيرد و در همان اباره در ذهن راوی شـکل میکیجمل به  واقعه در

ز يگران نید دیبا باشد امبرين سخن از پیا راگت. ث نشده اسین حدیچ کس متعرض ايه

از  ییرهـا یبکره بـرایرسد ابمی نظر . بهشدمی کم زودتر نقلا دستیکردند و آن را نقل می

 ز خود اويآن ن یکه تنها راو امبريسخن پ نیا با عایشه و فرار از شرکت در جنگ به یهمراه
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 یل تنها راويدلت بهیاصل روا ،نیرا بازگو کرده است. بنابرا آن زين کند و بارهایتشبث م، ستا

 .برانگيز استشدت سؤالبه آن

 داللت روایتمناقشه در . 3-1-2

 آن صدور رشیدر اسـتدالل به مضمون این روایت نکات مهمی وجـود دارد کـه حـتی با فرض پذ

لن »که حدیث قرار داد. از جمله اینوارد شده در روایت حـرمت بر نهی و توان آن را دليـل نمی

 را قرآناحادیث مخالف  ،شـناسیمسلم در حـدیث ضابطه است و براساس قرآنمخالف « یفلح

( برخی از علمای معاصر در 44، ص1379. )نجفی، زیرا اعـتباری نـدارند ؛گـذاشت باید کـنار

و ممنوعيت تصدی عدم فالح بـا جـواز منافاتی ندارد اند که اند و گفتهداللت روایت مناقشه کرده

 ،1405ری)ای است که مرحوم خوانساکند و این مناقشهوالیت عامه توسط زنان را اثبات نمی

مگر آنکه « والتعبير به )الیفلح( الیـنافی الجـواز»: فرماید( بر این روایت وارد کرده است و می6/7

 .ستيح نـين هـم صـحیثـابت شـود که ا یعـقل جایزنبودن با مالزمه

عقلی و ارشادی است و نه حکم شرعی  یامر، است که مفاد این روایات مهم دیگر این نکته

 هایی چـنينگر ناتوانی تکوینی و نوعی زنان نسبت به پذیرش مسئوليتانيتواند ببتا الزامی 

زن زمام  ها بهتر استهای دیگر باشد. با توجه به برخی از واقعيتو بازماندن از مسئوليت دشـوار

اما آنچه روشن است (، 72/47، 1395د )آقاپيروز، نباش حکومت را در دست نگيرد نه اینکه جایز

 یهاتیوال  ینف اما ،ت عـام استیمـانند آن در وال احادیث ث و یحداین قن از ين است که قدر متیا

اگر زن نتواند  یعنیشود؛ ینم دریافت یت و روایات مشابهن روایت از ایشده از وال منشعب یفرع

 یاراتيختمـجلس بـا ا ندهینـما ای ریست که نتواند وزين نیاش اامر همه مردم باشد الزمه یول

 (30/93، 1381، یگرگان  ؛42/64، 1384. )آصفی، امر همه مردم بـاشد یول از کمتر مراتببه

ِ  ِإن  ». روایت 3-2
ْ

اِقُص ال و 
 
اء  ن س 

ِّ
اِن یالن  «م 

 العقلبه ناقص البالغهنهجدر چندین جای امام علیدر روایتی از اماميه نقل شده است که 

مِ »اند. اشاره کرده به مردان نسبت زنانبودن 
َ
ُمْؤِمنِ يَعْن أ

ْ
اِس َن يِر ال : َمَعاِشَر النَّ

َ
ال

َ
ُه ق نَّ

َ
 ِإَن  أ

 ِ
ْ

َساَء َنَواِقُص اإل ا ُنْقَصاُن إِ یالنِّ مَّ
َ
أ

َ
ُعُقوِل ف

ْ
وِظ َنَواِقُص ال

ُ
ُحظ

ْ
ِة یَماِن َنَواِقُص ال

َ
ال ُقُعوُدُهنَّ َعِن الصَّ

َ
َماِنِهنَّ ف

  یاِم فِ يَو الصِّ 
َ
تَ ِضِه ياِم َح یأ

َ
َهاَدُة ااِلْمَرأ

َ
ش

َ
ا ُنْقَصاُن ُعُقوِلِهنَّ ف مَّ

َ
َواِحِد ينَّ َو أ

ْ
ُجِل ال َهاَدِة الرَّ

َ
ِن ِمْنُهنَّ َکش

َمَوارِ 
َ
وِظِهنَّ ف

ُ
ا ُنْقَصاُن ُحظ مَّ

َ
ْنَصاِف یَو أ

َ ْ
ی اْل

َ
َجاِل؛ اییِمْن َمَوارِ  ُثُهنَّ َعل در  ! همانا زنانمردم ِث الرِّ
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مان بانوان برکناربودن از یوری از اموال و عقل متفاوتند، اما تفاوت امان و بهرهیسه با مردان در ایمقا

ض آنهاست و اما تفاوت با مردان بدان جهت است که شهادت دو زن، يام عادت حینماز و روزه در ا

وری از اموال آن است که ارث بانوان نصف ارث مردان ك مرد است و علت تفاوت در بهرهیبرابر شهادت 

توان گفت با توجه به ظاهر ( در نحوه استدالل به این روایت می105تا، صرضی، بی )شریف«. تاس

شود که خصيصه ضعف قوای عقلی در زنان گونه استفاده میروایت مذکور و روایات مشابه این

های بزرگی چون ریاست، حکومت و وزارت است مستلزم عدم اهليت این قشر برای تحمل مسئوليت

ی کمال عقل و نيروی جسمانی است. بنابراین با توجه به نبود این خصيصه در زنان، که مقتض

 گيرد.شایستگی آنان برای تصدی مناصب حکومتی در محل خدشه قرار می

 . بررسی سندی روایت 3-2-1

 اهل حدیثی منابع اکثر در زنان دارند، عقل نقصان روایت فوق و روایات مشابهی که داللت بر

 ( در صحيح،2/30هـ ق،  1422بخاری ) چونهم مشهوری محدثين و شوندیم یافت سنت

به همين . اند کرده اشاره هاآن به سنن در (1/308، 1344بيهقی) و (10/95تا، ترمذی )بی

 شيعه معتبر بسيار حدیثی کتب در اما شود؛می تلقی صحيح سنت اهل نزد دليل، این روایت

ـ ق،  1407الکافی )  چون کتبی در نيز، ـ ق،  1413الفقيه ) یحضره ال من (،5/322ه  (3/391ه

 علی  حضرت از متفاوت عباراتی با و (80و 79، ح105تا، صالبالغه )شریف رضی، بینهج و

های صورت گرفته روی اسناد احادیثی که است؛ اما در بررسی شده بياناکرم رسول و

باشند، این احادیث مرسله یا مرفوعه میتوان گفت همه حکایت از نقصان عقل زنان دارند، می

ن حدیث، افرادی چرا ج و ص ندارد. بنابراین فاقد اعتبار الزم هستند؛ زیرا مشخص نيست که راویا

 و خزعلی؛ 94-91، ص1376)مهریزی.،  اند یا کذاب و دروغگو.موثق و مورد اطمينان بوده

تردید وجود و پيامبر حضرت علی( در نتيجه در استناد این سخنان به 201، ص1395دیگران، 

رود که ظنی دارد. یکی از علمای اهل سنت نيز بر این عقيده است که این روایت از اخبار آحاد به شمار می

 (189، ص1978و غير قابل استناد است. )متولی، 

 . بررسی داللی روایت3-2-2

عقلی شایستگی تصدی  دليل نقصان در قوایدر این روایت و روایاتی از این دست، زنان به

مناصب حکومتی را ندارند، اما باید معنای عقل در روایات بررسی شود تا مشخص شود آیا نقصان 
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توان با تالش عقل در زنان، ذاتی آنهاست و مردان از این نقص مبرا هستند یا امری است که می

مراد از آن نيرو و  و کوشش بر آن افزود. در روایات، عقل بر دو گونه است: یکی عقل ذاتی که

صورت جبلی وجود دارد و معيار و مالک آدميت، تکليف و ها بهحالتی است که در انسان

ای است که هاست. دیگری عقل اکتسابی که مراد از آن، حالت یا ملکهپذیری انسانمسئوليت

انسانی برخورداری انسان از آن در یک قالب مشخص و معين نيست بلکه استعداد آن در نوع 

پذیر است و عوامل خارجی در شکوفایی و ظهور آن وجود دارد، قابل افزایش و رکود است، آسيب

توان گفت روایاتی که ( با توجه به معانی عقل در روایات می98، ص1376نقش دارد. )مهریزی، 

کتسابی گيرند و مراد از عقل در آنها عقل ابه نقص عقول زنان اشاره دارند در گروه دوم جای می

اند بدین معنا نيست که اقتضای العقلو تجربی است نه عقل ذاتی، پس این جمله که زنان ناقص

ای است که عقل او از بدو خلقت با کمبود آفریده شده است گونهطبع زن به جهت زن بودن به

ن بلکه به آن معناست که در شرایط اجتماعی و عينی جامعه با توجه به زیست اجتماعی، خرد ز

توان یک حکم عمومی از ظاهر آیه استفاده بر این مطالب نمیتواند همانند مرد باشد. عالوهنمی

-95، ص1376العقل معرفی شده باشند )مهریزی، گونه نيست که تمامی زنان ناقصکرد و این

 ظواهر با این احادیث که رسدمی نظر به نيز قرآن با زن عقل نـقصان احادیث سنجش (. در104

 ميان به سخن زن عـقل نـقصان از مـوردی هيچ در کریم قرآن در چون. ندارد سازگاری قرآن

 سخن انسانی نوع سقوط و صعود و هاانـسان دربـاره که مسائلی از در بسياری بلکه است نيامده

که نخـالصه آ( 37، ص1378است. )حکيمی،  شمرده سطحهم و همتا را مرد و زن است گفته

حکومتی، های منظور نفی حاکميت و تصدی مسئوليتعقل در زنـان بـه نقص تمسک به روایات

 مؤید شرعی ندارد.

 گیری. نتیجه4

حضور زنان در مناصب حکومتی، امروزه در جوامع بشری رشد روزافزون داشته و از مباحث نوین 

نه اختالف نظر وجود دارد. در فقه اسالمی است. ميان اندیشمندان و فقهای اسالمی در این زمي

سوره  34گری زنان در مناصب حکومتی برای اثبات مدعای خویش به آیات مخالفان تصدی

« لن یفلح»سوره احزاب و همچنين به روایت مشهور نبوی  33سوره مبارکه بقره و آیه  228نساء، 

اند، اما مناقشاتی بر استناد کرده« إن النساء نواقص» و نيز روایت منقول از اميرالمومنين 
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کند. از آیات و روایات ادله مذکور وارد شده است که در داللت آنها بر مدعای فوق خدشه وارد می

والیت عام برای توان در جهت منع موجود در زمينه منع تصدی زنان در مناصب حکومتی می

تصدی مقام رهبری  استفاده کرد و به عبارت دیگر باید گفت که زنان در سطح حاکم امت اسالمی

وزارت  ،نمایندگی مجلس ،در والیاتی چون ریاست دولتو والیت عام توسط زنان جایز نيست، اما 

 . چنين دادتوان حکمی اینهای دیگر نمیو مدیریت

 فهرست منابع

 .یخ و معارف اسالمیدفتر مطالعات تار ن:تهرا، ناصر. یرازیمکارم ش(. مترجم: 1380) میقرآن کر  *

 (. شریف رضی، محمد بن حسین، مترجم: دشتی، محمد، قم: مشهور.1379) البالغهنهج  *

 حوزه نیمدرس جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر قم: .هیالفق حضرهی ال من (.1413على ) محمدبن ه،یبابو ابن .1

 ه.یعلم
 . الریاض: مکتبه الرشد للنشر و التوزیع. المرأه و الحقوق السیاسیه فی االسالم(. 1417ابوحجیر، مجید محمود ) .2
 التوزیع. و للنشر دار القلم کویت: .الرساله عصر فی المرأه تحریر (.1422محمد ) عبدالحلیم ابوشقه، .3
 دارالعلم. لبنان: .القرآن الفاظ مفردات(. 1412) محمد بننیحس اصفهانی، .4
 ع.یو التوز و النشر للطباعه الفکر بیروت: دار المحلى. (.1364حزم ) دبنیسع ،یالقرطب یاالندلس .5
 .100 -47 (،42)10 ،بیت اهل فقه(. زن و والیت سیاسی قضایی. نشریه 1384آصفی، محمد مهدی ) .6
 .56 -33(، 72)19، نشریه مطالعات راهبردی زنان. بررسی روایی مدیریت زنان (.1395) علی ،آقاپیروز .7
 النجاه. طوق بیروت: دار. یالبخار حیصح(. 1422) لیاسماع ، محمدبنیالبخار .8
 الهند. یف الکائنه هیالنظام المعارف دایره مجلس حیدرآباد: .یالنق الجوهر لهیذ یوف الکبرى السنن (.1344بیهقی، ابوبکر ) .9

 . تحقیق: معروف، بشار عواد، بیروت: دارالغرب االسالمی.الترمذى سنن (.تاسى )بیی، ابوعیالترمذ .10
 . تهران: سفیر صبح. عقل، ایمان، مشورت زن،(. 1380جمعی از نویسندگان ) .11
 طباطبایی. عالمه . مشهد: انتشاراترساله بدیعه(. 1418حسینی تهرانی، محمدحسین ) .12
 ى.یطباطبا عالمه انتشارات مشهد: اسالم. حکومت در هیفق تیوال(. 1421حسینی تهرانی، محمدحسین ) .13
 روت:یب .یالمثان والسبع میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روح(. 1415) عبداهلل محمودبن نیالدشهاب ،یااللوس ینیحس .14

 ه.یالعلم دار الکتب
 . آستان قدس رضوی نشر :مشهد .فاع از حقوق زند (.1378) محمد، حکیمی .15
 ان. یلی. قم: مؤسسه اسماعشرح مختصر النافع یجامع المدارك ف(. 1405وسف )یخوانسارى، احمدبن  .16
اء آثار االمام ینى بهسودى، محمد. قم: مؤسسه احیر: سرور واعظ حسی. تقراالصول . مصباح(1422ى، ابوالقاسم )یخو .17

 . یالخوی
 . الدین، محمد حسین، بیروت: دارالکتب العلمیه. تحقیق: شمسمیالعظ القرآن ریتفس تا(.ر )بییکث ابن ،یدمشق .18
 ه.یالعلم الکتب دار روت:یب .ریالکب ریالتفس (.1421ن )یفخرالد ،یشافع یراز .19
 للکتاب. العامه هیالمصر ئهیاله بیروت: م.یالحک القرآن ریتفس (.1990محمد ) درضا،یرش .20
(. بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینه وحی با رویکرد فقهی امام 1392روحانی، عباس علی.، و آقاپیروز، علی ) .21

 .66 -41(، 58)15 ،نامه متیننشریه پژوهش. خمینی
 النشر. و للدراسات الدولیه روت: المؤسسهیب .السلطه لتولی المراه اهلیه (.1415مهدی ) محمد الدین،شمس .22
. قم: انتشارات مؤسسه های اجتماعی، اقتصادی از نگاه آیات و روایاتحضور زن در عرصه(. 1389نیا، احمد )طاهری .23

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 انتشارات قم: دفتر همدانى، محمدباقر. مترجم: موسوى. المیزان فی تفسیر القرآن(. 1374طباطبایی، محمدحسین ) .24

 ه. یعلم حوزه نیمدرس جامعه اسالمى
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 . مترجم: ستوده فراهانی، رضا. تهران: تهران: فراهانی. البیان فی تفسیر القرآنمجمع(. 1360حسن ) بنطبرسی، فضل .25
  ه.یعلم حوزه نیمدرس جامعه به تهوابس اسالمى انتشارات . قم: دفترالمهذب (.1406براج ) بنقاضى طرابلسى، .26
 ه. یاء اآلثار الجعفریه الحی. تهران: المکتبه المرتضوهیفقه االمام یالمبسوط ف(. 1387طوسی، محمدبن حسن ) .27
 ه.ی. قم: مؤسسه المعارف االسالمح شرایع االسالمیمسالک االفهام الى تنق(. 1413بن على )نیالدنیعاملى، ز .28
. بررسی ادله فقهی مخالفان والیت سیاسی زنان در فقه شیعه(. 1392)محمدجواد  ،فردوزیریو  .،محمد ،تسدوعترت .29

 .94 -79(، 33)10 ،های فقه و حقوق اسالمیپژوهشنشریه 
 مدرسین. جامعه به وابسته اسالمی انتشارات . قم:مختلف الشیعه(. 1418) بن مطهرن علیببن یوسفحسن عالمه حلی، .30
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