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علی آقا پیروز

1

*

چکیده
بس��یاری از متدین��ان به اس��تناد روایتی از پیامبر (ص) مبنی بر «لن یفل��ح قوم ولوا امرهم امراة»
دو مدع��ا را مطرح میکنند :اول عدم مش��روعیت مدیریت زن��ان و دوم ناکارآمدی مدیریت آنها.
س��ؤال این اس��ت که آیا با استناد به این روایت میتوان ناکارآمدی مدیریت زنان را نتیجه گرفت؟
با بررس��ی روایت ،چنین اس��تنتاج میشود که «روایت لن یفلح» به لحاظ سندی اطمینانآور نیست
و برس��اخته و متأخر از زمان پیامبر (ص) و مخالف قرآن اس��ت .ضمن آنکه با انگیزهی ش��خصی
اولین راوی آن ابوبکره به منظور فرار از ش��رکت در جنگ جمل صادر ش��ده است .حتی با فرض
پذیرش سند و قضیهی خارجیه دانستن آن و اغماض از داستان ملکهی سبا ،مفاد این روایت تنها
میتوان��د ناکارآمدی زنان را در س��طح حکوم��ت و زمامداری ثابت کند و به هیچ وجه توان اثبات
ناکارآمدی زنان برای مدیریتهای پایینتر از زمامداری را نخواهد داش��ت .هر چند که این گونه
مدیریته��ا نی��ز برای زنان رجحان ندارد مگر در موارد ضروری .اولویت زنان انجام دادن وظایف
همسری و مادری برای حفظ بنیان خانواده است .روش تحقیق ،کتابخانهای و بهرهگیری از شیوهی
اجتهاد حوزوی است.
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* -استادیار گروه مدیریت اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی () A.pirooz@iict.ac.ir
تاریخ دریافت95/4/21 :

تاریخ پذیرش95/6/20 :

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /سال هیجدهم /شماره  / 72تابستان 1395

مقدمه و بیان مسئله

یکی از موضوعاتي كه هر از چند گاه در جامعه رخ مینماید و به سوژهاي براي مطبوعات و

رسانهها تبديل میشود و در مقاطعي اذهان متدينان جامعه را به خود مشغول میکند ،مسئلهی
مجاز يا مجاز نبودن فقهي مديريت زنان در سطوح كالن است .این مسئله در عرصهی امور عمومی

و تصدي مناصب سیاسی و اجتماعي در سطح کالن جامعه -که مستلزم سرپرستی زنان بر قشر

عمدهای از افراد جامعه (اعم از زنان و مردان) است -از مباحث نوپیدا در فقه شیعه بوده و برخالف

زمانهای گذشته که موضوعی برای طرح و محلّی از ابتال در جامعه نداشته است ،در عصر حاضر
و بیشتر در سايهی اموري چون تبليغات وسيع جريان فمينيسم ،تأثيرات رسانههای فرامنطقهاي،

حضور بیسابقهی زنان در عرصههای متنوع اجتماعی و ارائهی الگوهای عملی حضور زنان در

عرصههای سیاسی و اجتماعی کالن جامعه در کشورهای غیر اسالمی به موضوعی مهم و مبتالبه

در جامعهی امروز تبديل شده است .هر چند اين موضوع براي عدهاي معلوم و با پاسخ مثبت است و

تصور میکنند كه زنان به طور كلي میتوانند مدیریتهای کالن را بر عهده گیرند ،اما براي بخشي
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از متدينان جامعه ،پاسخ آن منفي و يا دست كم نامعلوم است .اين موضوع در مواردي نيز چالش

برانگيز شده و موجب میشود همزمان با انتصاب برخي زنان در مناصب كليدي نظام ،مطبوعات

و رسانهها به موافقت يا مخالفت با آن برخاسته و مطالبي را اظهار کنند .همزمان با بروز برخي
کاستیها در حوزهی مديريت زنان ،عدهاي آن را دستاويزي براي طرح ناتوانی زنان در تصدي اين

مناصب قرار داده و آن را مؤيّدي بر نبود جواز فقهي مديريت كالن زنان تلقي میکنند؛ لذا بررسی
امکان ورود زنان به عرصههای مدیریتی ضروری است.

مهمترین دلیلی که بر جایز نبودن مدیریتهای کالن زنان اقامه میشود ،روایت نبوی «لن یفلح

قوم ولوا امرهم امرئة» .است این روایت نخست ،مستقیم ناکارآمدی مدیریت زنان را نشانه رفته

و عدهای خواستهاند جایز نبودن را نیز از آن استنباط کنند .بنا بر این دو موضوع ،جایز نبودن و

ناکارآمدی مدیریت زنان در این روایت به هم گره خورده است .مسئلهی اصلی در این مقاله ،جواز

یا عدم جواز مدیریتهای کالن زنان نیست ،بلکه ناکارآمدی مدیریت آنها با استناد به این روایت

است؟ البته منظور این نیست که مطلق کارآمدی یا ناکارآمدی مدیریت زنان بحث و بررسی شود

تا به دنبال ادلهی کارآمدی یا ناکارآمدی زنان باشیم ،بلکه هدف آن است که آیا میتوان از این
روایت مشهور نبوی -که بسیار هم به آن استناد میشود -ناکارآمدی 1و ناموفق بودن زنان را نتیجه
گرفت؟ این مسئلهی اصلی این مقاله است.

ی ظرفیتی()Inefficiency
ی عرضگی ،عد م کاردانی ،ب 
ی کفایتی ،ب 
 -1ب 

بررسی روایی مدیریت زنان

فرضیهی تحقیق این است که سند این روایت ضعیف است و به لحاظ داللی نیز حداکثر

میتواند ناکارآمدی مدیریت زنان را در سطح زمامداری ثابت کند.
 -1مفاهیم پژوهش

مفاهیمی که در این مقاله بررسی شد ،عبارتاند از مدیریت ،والیت و کارآمدی .از این رو برای

هر یک توضیحاتی جداگانهای ارائه میشود.
 -1-2مدیریت

براى مديريت تعاريف بسيارى از سوى صاحبنظران ارائه شده است كه برخی از آنها عبارتاند

از« :مديريت ،مجموعهاى از فعالیتها (شامل برنامهريزى ،تصميمگيرى ،سازماندهى ،رهبرى و

كنترل) بر روى منابع سازمان (انسانى ،مالى ،فيزيكى و اطالعاتی) با هدف دستيابى به مقاصد
سازمان به شيوهی كارا و اثربخش است»« .)Griffin, 1996: 5( ،فرآيند برنامهريزى ،سازماندهى،

رهبرى و كنترل استفاده از منابع به منظور انجام دادن اهداف عملكردى است»Schermerhorn,( ،

« .)2002: 20هنر انجام دادن كارها به وسيلهی ديگران» .)Stoner, 1992: 6( ،با توجه به تعاریف

فوق ،میتوان تعريف به نسبت جامعى از مديريت ارائه داد« :مديريت عبارت است از دانش و هنر

به كارگيرى منابع سازمانى (انسانى ،مالى ،فيزيكى و اطالعاتى) براى دستيابى به اهداف سازمان به
شيوهی مطلوب» .مدیریت سطوح عالی ،میانی و عملیاتی دارد )Katz, 1974: 20( ،در این پژوهش

مراد از سطوح کالن ،وزارت و ریاست قوا و مناصبی از این دست است ،البته زمامداری جامعه

بیشتر به رهبر و ولی جامعه اطالق میشود.
 -2-1والیت

راغب ،واليت به كسر واو را به معناي نصرت و ياري و به فتح واو را به معناي به عهده گرفتن

كاري میداند (راغب اصفهانى .)885 :1362 ،به تعبیر ابن منظور ،والیت خداوند به اين معناست كه

متول ّي امور عالم و خاليق است .از اسامي خداوند والي است كه به معناي مالك همهی چيزهاست
كه در آنها تصرف ميكند .همچنين ابن منظور به نقل از ابن اثير ميگويد« :ظاهرا ً از واليت تدبير

و قدرت و انجام دادن كار استفاده ميشود و به آنچه اين امور در آن جمع نباشد .اسم والي اطالق

نميشود» (ابن منظور.)407 :1408 ،
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كلمهی «ولى» و «اولياء» نزديك به هفتاد بار در قرآن مجيد استعمال شده و در معانى 

مختلفى از جمله ياور ،1معبود ،2راهنما ،3صاحب اختيار (تكويني) 4و صاحب اختيار (تشريعي) 5به

كار رفته است .همچنین این کلمه نزد صاحبنظران در معانی متعددی به کار رفته که مهمترین

این معانی عبارتاند از :صاحب (صدیق ،رفیق ،موافق) (یزدی ،)140 :1362 ،نصرت و یاری ،محب،
سلطان ،تصدّ ی امر ،تسلط ،سیطره ،سلطنت ،اماره ،حکومت و تدبیر (جعفرپیشه .)43: 1377 ،در یک

تقسیمبندی کلی ،این معانی را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد1 :ـ قرابت یا نزدیکی2 ،ـ محبت یا

دوستی 3 ،ـ نصرت یا یاری 4 ،ـ حکومت یا تصدی امر (والیت به کسر واو).

عالوه بر صراحت کتب معتبر لغوی ،در متون اصیل عربی و عرف نیز امارت ،حکومت ،زعامت و

ریاست یکی از معانی والیت است( ،معرفت )40 :1377 ،امام خمینی والیت را اینگونه معنا کردهاند:

«والیت یعنی حکومت و ادارهی کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» (خمینی .)56 :منظور از واليت

در این مقاله ،امارت و حکومت و به تعبیر دیگر والیت تـدبیری و تنظیمی است و از آن به زمامداری

تعبیر میشود .توجه کنید والیت شامل مدیریتهای خرد و غیر سطح زمامداری نمیشود و اساساً
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اطالق والیت بر آنها ثابت نیست.

 -3-1کارآمدی

مفاهیم «کارایی» و «کارآمدی و اثربخشی» در بسیاری از فرهنگها و متون مرتبط با علم

اقتصاد و دانش مدیریت به معنای «استفادهی مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و مشخص» تعریف شدهاند (گلریز .)171 :1368 ،امروزه ،در

زبان فارسی وقتی یکی از آنها را به کار میبرند ،ممکن است مقصودشان دیگری باشد .صاحبنظران،

کارآمدی را در گرو کسب هدفهای تعیین شده و رضایت خاطر کسانی که در رسیدن به اهداف

نقش دارند میدانند ،اما «کارایی در بهکارگیری و تخصیص منابع تولید ،در استفاده از منابع تولید

و صَ رف حداقل هزینه برای هر میزان تولید» است و این مستلزم آن است که اول از ضایعات و

سطح اندک کارایی تکنولوژیک اجتناب شود و بعد برای دستیابی به فرآیند تولیدی با کمترین
هزینه ،دادهها با مناسبترین قیمت انتخاب شوند( .مریدی و نوروزی « .)575 :1373 ،از مجموع

تعاريف متعددي که در اين باره وجود دارد ،میتوان کارآمدي را به معناي «موفقيت در تحقق

اهداف با توجه به امکانات و موانع» تعريف کرد.
 -1بقره107 :
 -2بقره257 :
 -3کهف17 :
 -4شوري28 :
 -5اسراء33 :

بررسی روایی مدیریت زنان

 -2دادههای تحقیق

به دلیل آنکه محور اصلی بحث ،روایت نبوی لن یفلح است ،این روایت با همهی اشکال آن

در همهی نسخ موجود بررسی میشود .ذکر این نکته الزم است که به هیچ وجه بیان کارآمدی و

ناکارآمدی مدیریت زنان به صورت مطلق ،مورد نظر نیست تا تصور شود که در اینجا باید ادلهی

کارآمدی و ناکارآمدی مدیریت زنان بحث شود ،بلکه تنها استفادهی ناکارآمدی از روایت لن یفلح

مراد است.

در خصوص صدور این روایت از پیامبر (ص) در صحيح بخارى در حديثى از «أبوبكرة» این گونه

نقل شده است که وی مىگويد« :من سخنى از پيامبر اكرم (ص) شنيده بودم كه در ايّام جنگ
جمل براى من بسيار مفيد بود ،چرا كه نزديك بود به لشكر جمل بپيوندم و همراه آنها (در برابر

على (ع)) بجنگم و آن سخن ،اين بود كه وقتى اين خبر به پيغمبر اكرم (ص) رسيد كه گروهى 

از ايرانيان دختر كسرا را به پادشاهى برگزيدهاند ،فرمود :هر قوم و ملّتى كه زنى را زمامدار خود

كند روى رستگارى را نخواهد ديد .همين امر سبب شد تا لشكر جمل -كه در حقيقت عايشه بر
آنها حكومت مىكرد -را رها کنم( ».بخاری :1422 ،ج  ،5ص.)136

اين روايت را ترمذى نيز از ابى بكره نقل كرده و سند آن را صحيح دانسته است (ترمذى:1403 ،

كتاب الفتن ،باب  ،64رقم  )2365از جابر بن سمره هم نقل شد كه پيامبر فرمودند« :لن يفلح قوم

يملك رأيهم امرأةٌ» (هیثمی :1406 ،ج  ،5ص )212؛ «مردمى كه صاحبنظر آنها زن باشد ،رستگار

نمىشوند» .حسن بن شعبه از اماميه نيز در تحفالعقول اين روايت را به صورت مرسل از رسول
خدا (ص) نقل كرده است (ابن شعبه حرانی .)35 :1404 ،همچنين شيخ طوسى در خالف 1آن را

روايت كرده است .اين روايت در كتابهاى اماميه به صورت مستند ذكر نشده است.
 -1-2گروهبندی روایات «لن یفلح»

این روایات به لحاظ تعبیری که در آن به کار رفته است ،در  12گروه به شرح زیر جای میگیرد:

گروه الف -لن يفلح قوم ول ّوا ا َم َرهُم 2امرأ ًة

3

محمدبن اسماعیل بخاری مینویسد:

عثمانبن هيثم از عوف (ابن ابی جميله) و او از حسن بصری و حسن از ابوبکره (نُفَيعبن حارث)

برای ما نقل کرد که گفت« :در روزهای جنگ جمل ،خداوند مرا با سخنی از پيامبر (ص) بهرهمند

کرد (و از ش ّر ورود در آن جنگ ،نجات داد)؛ هنگامی که به پيامبر «ص» خبر رسيد که ايرانیها،
 -1طوسی :1407 ،ج  ،3ص 311
 -2واژهی «امر» در این روایات ،اگر چه به معنا و مفهوم لغوی ،شامل هر کار مهم و با اهمیت چه فردي و چه اجتماعي میشود ،لكن
قدر متيقن از آن ،حكومت و والیت با همهی شعب آن است كه مهمترین آنها مسئلهی دفاع و جنگ است.
 - 3مردمي كه زمام امر خود را به زني بسپارند هرگز به سعادت نخواهند رسيد.
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دختر خسرو پرويز را به پادشاهی برگزيدهاند ،فرمود :مردمی که زمام امر خود را به زنی بسپارند،
هرگز رستگار نخواهند شد» (بخاری :1422 ،ج  ،8ص .)97

محمد ترمذی و احمد نسائی و حاکم نیشابوری ،محمدبن عبداهلل و احمدبن حسین بیهقی

همین حدیث را با همین تعبیر ولی با اسنادی متفاوت ،در مجامع روائی خود ،از حسن بصری

از ابوبکره نقل کردهاند .در هر چهار منبع یاد شده ،عبارت «ول ّوا امرهم امرأة» آمده است (ترمذی،
 :1403ج  ،3ص 360؛ نسائی :1420 ،ج  ،8ص 227؛ نوری طبرسی :1408 ،ج  ،3ص119؛ بیهقی :ج  ،3ص

 ،90همو :ج  ،10ص .)118

ب -لن يفلح قوم تَملِکُ هم امرأة

احمدبن حنبل از اسودبن عامر از حمّ ادبن سلمه از حمید (طویل) از حسن (بصری) از ابوبکره

نقل میکند که گفت:

رب تو را کشت»،
«رب منّ ،
مردی از مردم ايران نزد پيامبر (ص) آمد ،پيامبر (ص) به او فرمودّ :

مقصود پيامبر (ص) خسروپرويز بود .ابوبکره میگويد :به پيامبر (ص) گفتند :خسروپرويز ،دخترش

38

را جانشين خود کرده است ،حضرت فرمود :مردمی که زنی پادشاه آنها شود ،به رستگاری نمیرسند

(ال يُفلِح قوم تَملِکهم امرأة)( .ابن حنبل :ج  ،5صص  47  ،43و .)51

ابن حبان نیز در کتاب خود و با سندی که تا حسن بصری دارد ،این حدیث را از ابوبکره با

همین عبارت نقل کرده است (ابن حبان :1393 ،ج  ،10ص  .)375عبداهللبن عدی جرجانی نیز با دو

سند از حسن بصری و ابوبکره همین عبارت را آورده است (شیبانی :1387 ،ج  ،2ص  147و ج  ،6ص

 .)321حاکم نیشابوری هم با سندی متفاوت ،از حسن بصری و او از ابوبکره همین حدیث را نقل

کرده و در پایان مینویسد« :حدیث صحیحی است» (نوری طبرسی :1408 ،ج  ،4ص  )525محمدبن
سالمه قضاعی هم با لفظ «تملکهم امرأة» حدیث را مسندا نقل کرده است (القضاعی :1405 ،ج ،2

ص  )51در این پنج منبع ،واژگان به کار رفته «تملکهم امرأة» است.
ج -لن يفلح قوم جعلوا امرَهم الی امرأة

قاضی ابوحنیفه ،نعمانبن محمد مغربی مینویسد:

شريکبن عبداهلل با سند خود از ابوبکره نقل کرد که گفت« :زمانی که عايشه (به بصره) آمد،

من تصميم گرفتم همراه او بجنگم که حديثی از رسول خدا (ص) به يادم آمد و خودم از آن

حضرت شنيده بودم که فرمود :مردمی که کار مهم خود را در اختيار زنی بگذارند ،کارشان به

نتيجه نخواهد رسيد» (ابن حيون :1409 ،ج  ،1ص .)396
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د -لن يفلح قوم ا َسنَدوا امرَهم الی امرأة
سلیمانبن داوود ،ابوداوود طیالسی این حدیث را با عبارت «اسندوا امرهم الی امرأة» و با سندی
که دارد از ابوبکره نقل میکند که پیامبر (ص) فرمود« :مردمی که زنی را تکیهگاه امر خود قرار
دهند ،کارشان به نتیجه نخواهد رسید» (طیالسی.)118 :1383 ،
عبداهللبن محمدبن ابیشیبه و احمدبن حنبل از عامّه و ابن شعبه حرّانی نیز از خاصّ ه ،حدیث
را با همین واژگان نقل کردهاند (ابن ابیشیبه :1409 ،ج  ،8ص 711؛ ابن حنبل :ج  ،5صص  38و 47؛
ابنشعبه حرانی.)35 :1404 ،
ﻫ -لن يفلح قوم تَماسَ کُ هم امرأة
حاکم نیشابوری حدیث را با این تعبیر روایت کرده است:
ابوعبداهلل ،محمدبن يعقوب از يحيیبن محمد از مسدّ د و او از خالدبن حارث از حُ مَيد از حسن
بصری از ابوبکره برای ما نقل کرد که گفت :زمانی که به پيامبر (ص) خبر رسيد که پادشاه ذیيزن
از دنيا رفته و مردم ذیيزن ،زنی را به سرپرستی خود برگزيدهاند ،سخنی از پيامبر (ص) شنيدم که
خداوند مرا به آن سخن مصونيت بخشيد و آن سخن اين بود :پيامبر (ص) فرمود« :مردمی که يک زن،
کارهايشان را به دست بگيرد ،هرگز به موفقيت نخواهند رسيد» (نوری طبرسی :1408 ،ج  ،4ص .)291
و -لن يفلح قوم َولِیَتهم امرأة (وَل ِّی ُتهُم امرأة)
شیخ طوسی این روایت را به صورت مرسل و با تعبیر « ُرو َِی» در کتاب خالف با لفظ «ولیتهم
امرأة» آورده است (طوسی :1407 ،ج  ،1ص  .)213واژهی ولیتهم هم میتواند به فتح حرف واو و کسر
حرف الم و سکون حرف تاء و به صورت فعل مفرد مؤنث خوانده شود ،یعنی مردمی که زنی مدیریت
و سرپرستی آنها را بر عهده گرفت ،به موفقیت نمیرسند ،یا این واژه به صورت وصفی با فتح واو
و تشدید الم و ضم تاء خوانده شود ،یعنی مردمی که زنی سرپرست آنها باشد ،موفق نخواهند بود.
ز -لن يفلح قوم قادتهم امرأة
علیبن ابیبکر هیثمی این روایت را از کتاب المعجم االوسط طبرانی به این صورت نقل کرده
است:
طبرانی از عبداهلل بن هجنع نقل میکند که گفت :هنگامی که عايشه همسر پيامبر (ص) (به
بصره) آمد ،سراغ ابوبکره رفتيم و گفتيم :اين عايشه است (که به بصره آمده) و تو (پيش از اين)
عايش��ه عايش��ه میگفتی ،اينک عايشه آمده اس��ت ،پس همراه ما (و در رکاب عايشه) قيام کن،
ابوبکره گفت« :من سخنی از پيامبر (ص) يادم آمد ،از آن حضرت شنيدم که با يادآوری بلقيس
ملکهی سبا فرمود :خداوند ملّتی را که زنی آنها را فرمانروايی کند ،به پاکی و برکت نمیرساند»
(هيثمی :1406 ،ج  ،5ص .)209
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ناگفته نماند که این حدیث در المعجم االوسط طبرانی یافت نشد .هر چند محمدبن یوسف

صالحی شامی و متقی هندی علیبن حسامالدین نیز این حدیث را از طبرانی و به همان صورتی

که مجمع الزوائد نقل کرده است ،در کتابهای خود آوردهاند (شمسی شامی :1410 ،ج  ،11ص 336؛

متقی :1409 ،ج  ،6ص .)40

40

ح -لن يفلح قوم تدب ّر امرَهم امرأة
عبدالحمیدبن هبهاهلل ،معروف به ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه از شعبی (عامربن شراحیل
کوفی) و او از مسلم فرزند ابیبکره و مسلم از پدرش ابوبکره نقل میکند که گفت:
هنگامی که طلحه و زبير به بصره آمدند ،من شمشيرم را به گردن آويختم و تصميم گرفتم
آنها را ياری کنم .نزد عايشه رفتم ،ديدم امر و نهی میکند و فرمان فرمان اوست .يادم به حديثی
افتاد که از پيامبر خدا (ص) شنيده بودم که فرمود« :مردمی که زنی به تدبير امور آنها بپردازد،
هرگز به موفقيتی نمیرسند» (ابن ابی الحديد :1380 ،ج  ،6ص .)227
ط -لن يفلح قوم تدب ّرهم امرأة
شیخ مفید مینویسد:
واقدی از معمربن راشد و او از عمرو بن عبيد از حسن بصری نقل کرده است که گفت« :ابوبکره
داشت تصميم میگرفت که در کارزار طلحه و زبير به ياری آنها وارد جنگ شود ،ولی هنگامی
که ديد عايشه برای ايشان تصميم میگيرد ،از آن دو دست کشيد .از او سؤال شد :چرا با طلحه و
زبير همراه نشدی؟ گفت :ديدم يک زن کار آنها را تدبير میکند و من از پيامبر خدا (ص) شنيدم
که با يادآوری ملکهی سبا فرمود :مردمی که زنی آنها را اداره میکند به نتيجه نمیرسند» (مفيد،
.)159 :1416

ی -لن يفلح قوم تلی ا َمرَهم امرأة
شیخ مفید مینویسد:
عبداهللبن عطاء از عبدالرحمان پسر ابوبکره نقل کرده است که گفت« :پدرم از همراهی با
عايشه دوری جست .او گفت :از رسول خدا (ص) شنيدم که میفرمود :مردمی که زنی کارشان را
سرپرستی کند ،به هيچ توفيقی نمیرسند» (همان.)160 :
ک -لن يفلح قوم قائدهم امرأة
عبداهللبن محمدبن ابیشیبه  -معروف به ابن ابی شیبه -مینویسد:
فضل بن دکين از عبدالجباربن عباس و او از عطاءبن سائب از عمروبن هجنع در مورد ابیبکره
نقل کرد که از ابوبکره پرسيدند با آن بينش و بصيرتی که تو داری چه چيزی تو را از مبارزه در
روز جمل بازداشت؟ گفت « :از پيامبر خدا (ص) شنيدم که میفرمود :مردمی (بر حکومت) خروج
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خواهند کرد که به هالکت خواهند رسيد و پيشوای آنها يک زن است .گفت« :رهبر آنها در بهشت

خواهد بود»( 1ابن ابی شيبه :1409 ،ج  ،8ص .)711

الزم به يادآوری است ،همهی کسانی که پس از ابن ابیشيبه اين حديث را در کتابهای

حديثی خود آوردهاند ،به جای «قال :هم فی الجنه»« ،قائدهم فی الجنه» نقل کردهاند( .بخاری،

 :1382ج  ،6ص .)205

ل -لن يفلح قوم َقیّمهم امرأة
ابن اثیر مبارکبن محمد مینویسد:
واژهی قيّم که به معنای عهدهدار کارها و برآورندهی نيازهاست ،در اين حديث به کار رفته
است که فرمود« :مردمی که عهدهدار کارها و نيازمندیهای آنها زنی باشد ،به موفقيت نمیرسند»
(ابن اثير :1367 ،ج  ،4ص .)135

 -2-2بررسی و تحلیل روایت

این حدیث در تمام منابع یاد شده  -جز آنجا که حدیث مرسل و بدون سند ذکر شده باشد -به

ابوبکره (نفیع بن حارث) باز میگردد و او تنها کسی است که پس از گذشت  30سال از رحلت

رسول خدا (ص) ،در بصره و در برابر اعتراضات دوستان و همفکرانش که از هواخواهان و طرفداران

عثمان و طلحه و زبیر بودند -این حدیث را از پیامبر خدا (ص) نقل میکند .در سال پنجم هجری

که خبر کشته شدن خسرو پرویز به پیامبر (ص) میرسد ،فرستادهی پادشاه ایران در مدینه بود.

به طور معمول در چنین موقعیتی ،اطراف رهبر اسالم خلوت نبوده است تا احتمال داده شود که
تنها ابوبکره این سخن را از آن حضرت شنیده باشد ،پس چرا هیچ یک از سایر اصحاب آن حضرت
این سخن را نقل نکردهاند؟

در مورد این پرسش و سایر پرسشهای مطرح دربارهی این حدیث ،در بحث بررسی سندی

و داللی حدیث تحقیق شد.

کسانی که این روایت را دلیل بر حرمت مدیریت بانوان دانستهاند ،باید از صدور این روایت از

رسول خدا (ص) اطمینان پیدا کنند .به همین جهت گاهی میگویند« :حدیث هر چند با عبارات

مختلف نقل شده است ،ولی حدیث مشهوری است و (شهرت روائی این حدیث) سبب اطمینان

به صدورش از پیامبر خدا (ص) است» (منتظری :1369 ،ج  ،1ص  )354و گاه میگویند« :استناد
و عمل مشهور علما به این حدیث (شهرت عملی) ،اطمینان میآورد که حکم خدا همین است»

 -1معنای جملهی اول این است که گفت :آنها (شورشیان بر امام علی (ع)) در بهشتاند و در جملهی دوّم ،رهبر شورشیان ،اهل
بهشت اعالم شده است -2 .بسیاری از محققان رجال و حدیث از دانشمندان سنّی این نقل را ساختگی و دروغ دانستهاند -3 .گویندهی
جملهی آخر مبهم است و معلوم نیست که این جمله ادامهی سخن منسوب به پیامبر (ص) است یا اظهار نظر ابوبکره یا یکی از
راویان بعد از وی است.
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(سبزواری :1413 ،ج  ،27ص  )41و گاه گفتهاند « :این حدیث مشهور و مستفیض است ،زیرا عبارت

حدیث را علمای شیعه و سنّی در کتابهای تفسیری ،تاریخی و سیرهای خود آوردهاند» (شهرت

روایی) ،چنانچه بزرگان فقها نیز آن را در کتابهای فقهی مطرح و در موارد بسیاری به آن استشهاد

کردهاند .هرگاه سخن از ریاست و والیت زنان پیش میآید ،این روایت نخستین روایتی است که

دیده میشود و همهی علما آن را دلیل بر حرمت مدیریت بانوان دانستهاند (شهرت عملی) (حسینی

تهرانی :1421 ،ج  ،3ص  .)159برخی دیگر با آوردن این روایت در ضمن تعدادی از روایات ضعیف یا

معتبر دیگر نوشتهاند« :استدالل به این روایات با توجه به سند ضعیف بیشتر آنها مشکلی ندارد،

زیرا تواتر اجمالی دارد و سبب میشود بپذیریم که مضمون اجمالی این روایات ،به یقین از رسول

خدا (ص) صادر شده باشد (اراکی.)312 :1425 ،
 -1-2-2بررسي سندی

بر اساس مالکهای موجود در حدیث شناسی ،حدیث «لن یفلح» جزء احادیث ضعیف به

شمار میرود .تنها راوي اصلي اين روايت ،شخصي به نام ابيبكره است و جالب اينكه روايت بعد از
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گذشت حدود  30سال در واقعهی جمل به يكباره در ذهن راوی شكل میگیرد و در همان ايّام
نقل میشود .پيش از او هيچ كس متعرض اين حديث نشده است .اگر واقعاً اين سخن از پيامبر

خدا (ص) باشد ،بايد ديگران نيز آن را نقل میکردند و يا دست كم زودتر نقل میشد .به نظر

میرسد ،ابيبكره براي رهايي از همراهي با عایشه و فرار از شركت در جنگ به اين سخن پيامبر

(ص) -كه تنها راوي آن نيز خود اوست -تشبّث ميكند و بارها نيز آن را بازگو كرده است .بنابراين

اصل روايت به دليل تنها راوي آن كه ناگهان واقعهی  30سال پيش از جمل را بيان ميكند ،به
شدّ ت سؤالبرانگیز است.

در عين حال ،مضمون اين روايت ،موافق با عمل مشهور است و جمعی از فقها به تبع شیخ

طوسی به آن استناد جستهاند .چنانچه پیش از این اشاره شد ،برخی از دانشمندان فقه و حدیث
بر این باورند که این شهرت عملی میتواند جابر ضعف سندی آن باشد ،ولی این احتمال جدّ ی را

نيز نباید از نظر دور داشت که فتوای مشهور فقهاي شيعه با توجه به وجود برخی روایات دیگر از
طریق خاصه بر اساس اعتماد به این روایت و حداقل بر اساس اکتفای به آن نبوده است.
سایر نکات تأمل برانگیز راجع به سند روایت ،عبارتاند از:

الف -تمام اسناد این روایت با تعابیر دوازده گانه و حتی بیشتر ،از طریق راویان بریده از والیت

اهل بیت (ع) و کسانی که فقه و مکتبشان در طول تاریخ اسالم مقابله با مکتب و فقه اهلالبیت

(ع) بوده است ،نقل شده است و اگر در کتابهای فقهی و حدیثی شیعه ردپایی از این حدیث وجود

دارد ،متأثر از منابع آنهاست .چنین سلسله سندی نمیتواند مستند احکام فقهی شیعه قرار گیرد.
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ب -تمام راههای این حدیث به ابوبکره ثقفی وصل میشود .ابوبکره ،کنیهی یکی از اصحاب

پیامبر (ص) است که نام او نُفَیع و پدر او حارث یا مسروح ثقفی است .داستان زندگی او به این
شرح است که یکی از پادشاهان یمن به نام ابوالجبر که مردم یمن علیه حکومت او شورش کرده

بودند ،به ایران گریخت و از خسروپرویز پادشاه ایران درخواست نیروی نظامی کرد تا قدرت از
دست رفتهاش را بازگرداند .شاه ایران یک گروه از تیراندازان ایرانی را به همراهی وی اعزام میکند.

افسران ایرانی به بیابانهای خشک و بیحاصل شبه جزیرهی عربستان که میرسند ،به همدیگر

میگویند« :ما با این شخص قرار است کجا برویم؟» ،سپس آشپز شاه یمنی را با وعده و وعید

میفریبند و وی سمّ ی در غذای شاه میریزد و او را مسموم میکند .هنگامی که زهر وارد بدن

پادشاه میشود و درد همهی وجود او را میگیرد ،افسران ایرانی نزد او میآیند و میگویند« :حاال

که بیمار شدهای و قدرت حرکت نداری ،نامهای به پادشاه ایران بنویس که ما با اذن شما از بین
راه برگشتهایم» .پادشاه یمن هم این نامه را مینویسد و گروه مسلح ایرانی باز میگردند .پس از

بازگشت ایرانیها ،وضع حالی ابوجبر بهتر شد و برای معالجه به شهر طائف رفت .در آنجا حارثبن

کلده  -طبیب عرب -او را مداوا کرد و بهبودی یافت .او نیز به پاداش این خدمت کنیزی به نام
سمیه و بردهای به نام عبید -که شاه ایران به او هدیه داده بود -را به حارث بخشید .حارث اجازه

داد تا این برده و کنیز با هم ازدواج کنند و از این ازدواج ،زیادبن عبید -که در تاریخ به زیادبن ابیه

و زیادبن سمیه و زیادبن امّه معروف است -متولد شد .گویا پس یا پیش از این ازدواج ،این کنیز

با حارثبن کلده -که ارباب او بوده است -همبستر شده و نفیعبن حارث ،را به دنیا آورده است،

نفیعبن حارث یا همان ابوبکره با زیادبن عبید از سوی مادر برادر بودند و اینها دو برادر دیگر هم

از این مادر به نامهای نافعبن حارث و شبلبن معبد دارند .ابوسفیان سالهای بعد ادّعا کرد که
زیاد از نطفهی او در زنایی که با سمیّه انجام داده است ،متولد شده است .ابوسفیان به رفتوآمد

زیاد با سمیه در دوران جاهلیت متّهم بود (ابن شاذان .)544 :1420 ،زمانی که طائف از سوی پیامبر

(ص) و سپاه اسالم محاصره شد ،نفیع با آویزان شدن به شتر جوان و مادهای که عرب به آن بکره

میگوید ،از جمله جوانانی بود که خود را به پیامبر (ص) رساندند و مسلمان شدند و از آن پس به
او ابوبکره (یعنی همراه شترجوان و ماده) گفتند .ابن حبّان مینویسد که ابوبکره هنگام مسلمان

شدن هیجده ساله بود (ابن حبان :1393 ،ج  ،3ص  .)411ابوبکره پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به

عراق مهاجرت کرد و در شهر بصره که یکی از مناطق آباد و پررونق آن زمان بود ،سکنی گزید .از
اسناد و قرائن تاریخی میتوان فهمید که ابوبکره در بصره موقعیّت ممتازی به دست آورد .علیبن
محمد ،معروف به ابن اثیر مینویسد« :فرزندان ابوبکره به خاطر داشتن مال فراوان و تصدّ ی مناصب

حکومتی و مقام علمی از اشراف بصره به حساب میآمدند» (ابن اثیر :1427 ،ج  ،5ص  .)151عیینهبن
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عبدالرحمان از پدرش نقل میکند که گفت« :من ابوبکره را در بصره با ردائی از پوست خ ّز که آستر
آن ابریشمی بود ،دیدار کردم» (ابن سعد :ج  ،7ص  .)16ابن حبّان نیز مینویسد« :ابوبکره روزی که

از دنیا رفت ،چهل فرزند پسر داشت»( .ابن حبان :1393 ،ج  ،3ص  .)412واضح است ،داشتن چهل

فرزند پسر در فضای آن روز و پوشیدن لباس فاخری از جنس خ ّز و با آستری ابریشمی و رساندن
فرزندان به موقع ّیتهای ممتاز اجتماعی و مالی و پستهای حکومتی نیاز به همدلی با کسانی

امثال معاویه و بنیمروان و دوری از همراهی با علیبن ابیطالب (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) نیاز

داشت ،که ابوبکره به خوبی این جهت را رعایت میکرد .از طرف دیگر ،خطر کردن حتّی به نفع

دارودستهی اموی و مروانی هم میتوانست آن همه موقعیّت را از بین ببرد .به همین جهت ،بسیار

محتمل است که ابوبکره با جعل این روایت  -آن هم از رسول خدا (ص) -خواسته باشد ،موقعیّت
مالی ،علمی و اجتماعی خود و فرزندانش را از آن خطر رهانیده باشد.
 -2-2-2بررسي داللی

براي اثبات جایز نبودن مديريت بانوان ،در استدالل به مضمون این روایت نکات مهمی وجود
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دارد که حتی با فرض پذيرش صدور آن ،نمیتوان آن را دلیل حرمت قرار داد .از جمله اینکه:

الف -حدیث «لن یفلح» مخالف قرآن است؛ طبق ضابطهی مسلّم در حدیث شناسى ،باید

احادیث مخالف قرآن را کنار گذاشت ،زیرا اعتبارى ندارند (نجفی .)44 :1372 ،در این حدیث منتسب

به پیامبر (ص) که آن حضرت فرموده« :جامعهاى که زنان در آن رهبرى و والیت داشته باشند،

به رستگارى نمیرسد» ،اگر مقصود روایت ،والیت و رهبرى به معناى حکومت باشد ،با نمونهاى 

که قرآن از حاکمیت زن در عصر حضرت سلیمان (ع) نقل میکند ،مخالف است ،زیرا خداوند از

زنى سخن میگوید که حاکم على االطالق قوم خویش بوده و با درایت و بینش صحیح جامعهی
خود را به صالح و سعادت رهبرى کرده است 1و بسان فرعون و نمرود علیه پیامبران الهى (ع)

طغیان نکرده است .قرآن کریم با یادآورى این نمونه  -آن هم با ذکر تفاصیل و جزئیات -در کنار
دهها مأل و مُترف و مستکبر نه تنها از روش این زن در حکومت ستايش میکند ،بلکه او را به

عنوان حاکم و رهبر جامعه تأیید ضمني ميكند .خداوند در قرآن بلقیس را دوراندیش ،عاقل،
واقعنگر و پیرو و خواهان حق و حقیقت معرفی میکند .قرآن بیان میکند که بلقیس هنگام

دریافت نامهی حضرت سلیمان (ع) ،از آن با احترام یاد کرد (نمل )29 :و سپس در مورد نوع

برخورد با حضرت سلیمان (ع) با بزرگان قوم خود مشورت کرد .این اقدام نشاندهندهی حُ سن
تدبیر و شيوهی صحيح مدیریت او بر کشورش است که برخالف دیگر پادشاهان ،مستبدانه و

مغرورانه تصمیمگیری نکرد و با اینکه یاران وفادار او با اتّکا به قدرت نظامیشان به او پیشنهاد
 -1نحل20-44 :
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جنگ دادند ،با دوراندیشی جنگ را رد کرد و گفت« :پادشاهان چون به دیاری حمله آرند آن

کشور را ویران سازند و عزیزترین اشخاص مملکت را ذلیلترین افراد گردانند» (نمل .)34 :در
نهایت ،وقتی وی به دربار حضرت سلیمان (ع) آمد و شکوه و عظمت حکومت حق را مشاهده و

با دربار خود مقایسه کرد؛ حقیقت بر او روشن و متوجه شد که قدرت او در مقابل قدرت خداوند

ناچیز است ،به سرعت ایمان آورد و از گذشته و افکار و عقاید خود با تعبیر «ظلم بر نفس خود»
یاد کرد (نمل .)44 :بعضي اين احتمال را ترجيح دادهاند كه حضرت سليمان با بلقيس ازدواج كرده

است (طیب :1378 ،ج ،10ص149؛ بحرانی :1374 ،ج ،4ص207؛ قمي :1412 ،ج  ،2ص  .)128نكتهی

مهم آنكه بعضي از عبارت «اني ظلمت نفسي» چنين استفاده کردهاند كه بلقيس از حكومت

خود به عنوان ظلم بر نفس ياد كرده است ،درحاليكه تفاسير قرآن ،ظلم به نفس را پرستش

خورشيد دانستهاند 1و بلقيس از اين عمل توبه كرده است .صاحب مجمعالبيان مینویسد« :در
اينكه پس از اين جريان بلقيس چه كرد ،اختالف است .برخى گويند :سليمان با او ازدواج كرد و

او را بر سلطنت ابقاء کرد .برخى گويند :او را به عقد پادشاهى به نام تبع درآورد و او را به جاى 

خود برگرداند و يكى از امراى جنى يمن را مأمور به اطاعت او كرد تا هر چه میخواهد در يمن
برايش بسازد» (بیستونی :1390 ،ج  ،18ص .)119

همهی اين موارد نشان میدهد كه در اين آيه نه تنها مديريت كالن براي زنان مذمت نشده

است ،بلكه به گونهاي تمجيد نيز شده است و اتفاقاً شايد بتوان آن را دليلي بر جواز مديريت زنان

تلقي كرد ،اما اگر مقصود حدیث نفى والیت از زنان در امور جزئى جامعه باشد ،در این صورت
محتواى حدیث با این آیهی شریف «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و
ینهون عن المنکر…» 2مخالف است  .

خداوند در این آیه به صراحت براى زنان مؤمن همانند مردان مؤمن ،والیت جعل میکند که

بر اساس آن بتوانند افراد جامعه را به نیکیها فرمان داده و از زشتیها باز دارند ،زیرا امر و نهى 

کردن دیگران بدون داشتن حق والیت پذیرفته نیست.

با توجه به اینکه مبارزه با طاغوت و حُ کّام جائر و تالش براى استقرار حکومت اسالمى از باالترین

و واالترین مصادیق امر به معروف و نهى از منکر است ،اگر زنى الیق و با شهامت بر اساس این

وظیفهی همگانى در برابر طاغوت جامعهی خویش بایستد و براى استقرار نظام عادالنه و اسالمى 
 -1فلما رأت السرير و الصرح ،علمت أن ملکها ليس بشيء عند ملك سليمان ،و أن ملكه من اهلل تعالى ،و أنه نبي حقا .ثم إن سليمان
ْت مَعَ سُ َليْمانَ للِ هَّ ِ و أخلصت ديني للهّ
ْت نَفْسِ ي بعبادتي للشمس َو أَسْ َلم ُ
َب إِن ِّي َظ َلم ُ
دعاها إلى اإلسالم فأجابت ،فذلك قوله تعالى قال َْت ر ِّ
َب ال ْعالَمِينَ و تابت إلى اهلل تعالى من شرکها قال مقاتل:
تعالى مع سليمان بالتوحيد و يقال :مَعَ سُ َليْمانَ يعني :أسلمت على يدي سليمان للهّ ر ِّ
فاتخذها سليمان لنفسه ،فولدت له داود بن سليمان قال النبي صلّى اهلل عليه و س ّلم« :هي أحسن ساقين من نساء العالمين و هي من أزواج
سليمان في الجنّة»( .بحرالعلوم  :1376ج.)2،585
 -2مردان و زنان مؤمن ولیّ یکدیگرند .به نیکى فرمان میدهند و از ناشایست باز میدارند (توبه.)71 :
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بپا خیزد و جامعهاى را در رسیدن به این هدف رهبرى کند ،نه تنها خالفى مرتکب نشده ،بلکه
به خاطر انجام دادن بهترین اعمال مستحق برترین پاداشهاست.

ب -فضای صدور حدیث «لن یفلح» این احتمال را قوّت میبخشد که این سخن تنها در خصوص

وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانیان وارد شده است؛ یعنی مردم

و دستگاهی که وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها به جايي رسيده بود که از وجود مردان کارآزموده
و انسانهای الیق تهی شده و برای حفظ سلسلهی ساسانیان و حراست از رسوم سیاسی موجود

تا این حد اصرار میورزید که در آن شرایط حساس زمام کشور خویش را به دختران خسروپرویز

بسپارند ،به سعادت و رستگاری نخواهند رسید .چنانکه در تاریخ آمده است ،بزرگان دستگاه

سلطنت ایران پس از کشتارهای بسیار -كه تنها توسط شیرویه فرزند خسرو پرویز هفده نفر از

برادرانش کشته شده بودند -چارهای جز انتخاب یکی از دختران خسرو پرویز ندیدند .با اینکه در

تاریخ دربارهی پوراندخت  -پس از آنکه به سلطنت رسید -آمده است« :فأحسنت السیرة و بسطت
العدل و االحسان و کتبت الی آفاقها کتاب ًا تعد فیه بالعدل و االحسان و تأمرهم بجمیل المذهب و
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القصد والسداد و وادعت ملک الروم» (یعقوبی :1374 ،ج  ،1ص 173؛ طبری :1374 ،ج  ،1ص  ،)630اما
سلطنت او یک سال و چهار ماه بیشتر طول نکشید و پس از او خواهرش به سلطنت رسید و پس

از او نیز در مدّ ت کوتاهی سه نفر دیگر از مردها به سلطنت گمارده شدند تا نوبت به یزدگرد سوم

رسید .یزدگرد با اینکه مدتی به نسبت طوالنی زمام امور را به دست داشت ،اما عاقبت در نبرد با

مسلمانان شکست نهایی را متحمّ ل شد و با کشته شدن او طومار سلطنت ساسانیان درهم پیچید.

بنابراین صدور این سخن پیامبر (ص)  -بر فرض صحت نقل -در چنین موقعیّتی نمیتواند به
صورت اطمینانبخش گویای یک حکم عمومی و کلی باشد.

ج -اگر بتوان از حدیث «لن یفلح» حرمت را استنباط کرد ،تنها در محدودهی رهبری و امامت

جامعه (زمامداري) است .يعني با توجه به موقعیت صدور حدیث ،محتواى آن به والیت به معنى 

حکومت مربوط است نه مطلق والیت ،زيرا قدر متيقن از اين روايات و بلكه مفهوم عبارات« :ول ّوا
أمرهم امرأةٌ»« ،ملّكوا أمرهم امرأةٌ» و «ملكتهم امرأةٌ» همان واليت عام است .مضاف بر اينكه در

مسئلهی حکومت و رهبری ،وضعیت این زمان با روزگاران گذشته تفاوت زیاد دارد؛ شایستگیهای
امروز با شایستگیهای گذشته فرق دارد .در گذشته ،حکومتها استبدادی بود .هنگامی که حکومت

را به دست یک نفر میدادند در واقع تمام مقدّ رات در اختیار او قرار میگرفت .گویی همهی افراد

در یک کشتی نشسته باشند و یک کشتیبان هدایتگر کشتی باشد و تمام مقرّرات هم به دست

او باشد .در چنین وضعیتی ،هر مردی نیز صالحیت رهبری نداشت ،اما امروزه ،چنین چیزی بسیار

نادر است .این فرض که تمام مقدرات یک کشور را به ارادهی یک فرد بسپارند به گونهای که خود
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نیز واضع قانون باشد ،در عمل منتفی است .در زمان حاضر ،يك نفر هيچگاه همهی مقدّ رات يك 
كشور را نمیتواند بر عهده گيرد و مانند روزگاران قديم حكومت كند.

د -کسانی که برای ناکارآمدی زنان به روایت «لن یفلح» استدالل میکنند ،این گفته را نشانهی

ناتوانی زنان در پذیرش مسئولیت حكومت و در نتیجه به سرانجام نرسیدن امور جامعه و مملکت
میدانند؛ یعنی از یک بیان خارجی و تکوینی ،برداشتی تشریعی میکنند .مسلم است که عدم

فالح نمیتواند مستقیم به امر آخرت مربوط باشد تا نشان از معصیت آنها در ارتکاب نفس این کار

باشد .به عبارت دیگر ،این حدیث میگوید :زنان توان پذیرش این مسئولیت را ندارند ،اما استدالل

کنندگان میگویند :بنابراین نباید بر عهده بگیرند .هر چند نباید این نحو استدالل را پذیرفت،

ولی مؤلف در حال حاضر به این استدالل اشکالی وارد نمیکند ،لکن میتوان جریان ملکهی سبا

را که باعث رستگاری خود و مردم خود شد به عنوان نمونهای معارض ذکر کرد 1.يعني حداقل در

مواردي ،زنان میتوانند در مسند حكومت موجب رستگاري مردم خود شوند.

عدم فالح با جواز منافاتی ندارد و این مناقشهی دومی است که مرحوم خوانساری بیان کرده

است« :والتعبیر به (الیفلح) الینافی الجواز» (خوانساری :1405 ،ج  ،6ص  )7مگر آنكه جایز نبودن

با مالزمهی عقلي ثابت شود كه اين هم صحيح نيست ،زيرا همان گونه كه گذشت ،عدم فالح
نمیتواند مستقیم به امر آخرت مربوط باشد تا نشان از معصیت آنها در ارتکاب نفس این کار باشد.
ه -نکتهی مهم دیگر در احادیثی این چنینی ،این است که مفاد این روایات  -بر فرض صحت-

یک امر عقلی و ارشادی است و نه حکم شرعی الزامی که میتواند بيانگر ناتوانی تکوینی و نوعی

زنان نسبت به پذیرش مسئولیتهایی چنین دشوار و بازماندن از مسئولیتهای دیگر باشد .با

توجه به برخى از واقعیتها بهتر است ،زن زمام حکومت را در دست نگیرد ،نه اینکه جایز نباشد.

دست كم در صورت شك بين عقلي ارشادي و شرعی الزامي ،اولي مقدم است.
 -3-2کارآمدی یا ناکارآمدی مدیریت زنان

چنان که گذشت ،محور اصلی مقاله روایت نبوی لن یفلح است .غرض اصلی نوشتار این بوده

که ناکارآمدی مدیریت زنان با استناد به روایت «لن یفلح» تردید و انکار شود و هرگز هدف مقاله
احراز جواز شرعی یا اثبات کارآمدی مدیریت زنان نیز نبوده است .از این روایت برای تحریم

 -1نمل .20 – 44 :گفتنی است ،آیات یاد شده نشان میدهد که هر چند ملکهی سبا بالفاصله ایمان نیاورد ،ولی توانست قوم خویش
«رب ان ّی ظلمت نفس و أسلمت مع سلیمان هلل رب العالمین» ایمان آورد .در حالی که موارد
را نجات دهد و در پایان نیز با جمله ّ
چندی در قرآن آمده است که مردانی چون فرعون و نمرود در برابر انبیا (ع) ایستادگی کردند .ولی در برخی نقلها از جمله روایتی که
از ابیبکره گذشت و نیز نفرینی که به امام حسین (ع) در روز عاشورا علیه آن مردم ستمپیشه نسبت داده شده ،ملکهی سبا نکوهش
شده است .به هر حال آنچه از ظاهر خود قرآن کریم استفاده میشود سرانجام ستودنیای است که ملکهی سبا با کاردانی و تدبیر
خویش و در نهایت با خداترسی خود برای خود و قوم خود به ارمغان آورد.
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مدیریتهای زنان استفادهی گسترده شده است ،درحالیکه در مرحلهی نخست ناکارآمدی

مدیریت زنان را نشانه رفته است .سند این روایت ضعیف است و با استناد به آن نه میتوان تحریم

مدیریت زنان و نه ناکارآمدی مدیریت آنها را اثبات کرد .این روایت ،به فرض صحت سند ،حداکثر

میتواند ناکارآمدی مدیریت زنان را در سطح زمامداری (والیت فقیه) ثابت کند .درحالیکه بیشتر

فقها  -اگر نگوییم همهی آنها -زمامداری زنان را جایز نمیدانند .بنابراین ناکارآمدی یا کارآمدی

زنان در این سطح ،اساساً فاقد موضوع است.
 -4-2مرجوحیت مدیریتهای زنان

برای جایز نبودن مدیریت یا والیت زنان به ادلهای استناد شده است که هر چند با بررسی

تکتک آنها حرمت مدیریت زنان ثابت نمیشود ،اما عمده چیزی که از این ادله استنباط میشود

مرجوحیت این امر بوده و عدم مشروعیت و حکم حرمت را نمیتوان از آنها استنباط کرد (ایزدهی،

 .)87 :1392معناي مرجوحيت لزوماً كراهت و داشتن مفسدهی غالبه (غير ملزمه) نيست ،بلكه به

معناي آن است كه امور ديگري براي زن رجحان دارد؛ چرا که اولويت اول براي زن ،خانواده و
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پاسداري از نهاد آن است و مدیریتهای اجتماعی براي او رجحان محسوب نمیشود .با پذیرش

این فرض كه مديريت زنان ،مکروه به معناي داشتن مفسدهی غير ملزمه است ،اين بحث پيش
میآید كه آيا حكومت میتواند زنان را با فرض وجود مفسدهی غير ملزمه و فقدان مصلحت در

مناصب كليدي به كار گمارد؟ در خصوص مرجوحيت مديريت زنان در مناصب كالن مديريتي
نظام برخي معتقدند كه مرجوحيت مساوي با ممنوعيت است و همين مرجوحيت مديريت زنان

براي حرمت مديريت آنها كفايت میکند ،زيرا احكام حكومتي دائر مدار مصلحت است .اگر مصلحت

مرجح نباشد انجام دادن آن از نظر فقهي جايز نيست (زيبايينژاد.)20 :

این مرجوحیت به دلیل آن است که آموزههای اسالمی در موارد مختلف از حضور زنان در

عرصههای مرتبط با حوزههای عمومی ممانعت کرده و در همین راستا جهاد ،نماز جمعه و جماعت

و  ...را از آنها برداشته و با تحفّظ بر اجتناب از مخالطه با مردان و حفظ حجاب ،بر اهتمام آنها به

امور خانواده تأکید کرده است (مکارم شیرازی :1368 ،ج  ،3ص  .)262این در حالی است که بسیاری
از زنان (مانند حضرت خدیجه (س) ،حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س)) در همان عصر

وجود داشتند که توانایی ادارهی بخش عمدهای از امور جامعه را داشتند ،لکن مسئولیتی عمومی
در عرصهی اجتماع نیافتند و تنها مسئولیتهای سیاسی یا اجتماعی را در حد ضرورت عهدهدار

میشدند .سیرهی خلفا نیز چنین بوده و در طول حکومت ششصد سالهی امويان و عباسيان نیز

موردی وجود ندارد که زنی به مسئولیت قضاوت یا سرپرستی در امور عمومی انتخاب شده باشد.

این در حالی است که خلفای اموی و عباسی به زنان و كنيزان خود بسيار عالقهمند بوده و در

بررسی روایی مدیریت زنان

دربارهايشان زنان ،خواهران و مادرانشان نفوذ بااليي داشتند .حتی برخي از آنها صاحب فضل و

علم و كماالتي نيز بودهاند و با اينكه خلفا ،افراد نااليق بسياري حتي بندگان خود را بر مسئولیت
نسبت به برخی از كارها میگماردند ،اما شنيده نشده است که به زني مسئوليت حكومت و يا

قضاوت واگذار كرده باشند .چنانکه مالحظه میشود ،واگذاری این مناصب به زنان در عرف

جامعهی اسالمي به گونهاي قبيح و منكر بوده كه حتي خلفاي جور نيز امكان چنين كاري را

نداشتهاند (منتظري :1369 ،ج ،1ص.)103

مسلم است که مدیریتهای اجتماعی زنان نسبت به امر مهمی همچون خانواده و حفظ مصالح

آن ،مرجوح است و برای زنان وظایف همسری و مادری رجحان دارد و ورود به مدیریتهای
اجتماعی فضیلت نیست .در نظر برخی فقها مدیریت اجرایی وظیفهی مردان است و فضیلتی

برای آنها محسوب نمیشود (جوادی آملی .)392 :1376 ،در عین حال همین مدیریتهای اجتماعی

و به طور کلی اشتغال زنان در خارج از خانه منوط به اذن همسر است (خميني 288 :1365 ،و

 .)289آيتاهلل خوئي (ره) ،جایز نبودن خروج زوجه از خانه بدون اذن شوهر را به منافات داشتن
آن با حق استمتاع شوهر منوط دانسته ،هر چند احتياط را در خارج نشدن به طور مطلق میداند

(خوئي :1429 ،ج  ،2ص  .)21چنانچه اشتغال همسر با مصالح خانواده يا افراد آن منافات داشته و
يا مستلزم مفسده باشد ،مرد به عنوان رئيس خانواده میتواند از کار زن جلوگيري کند .در قانون

جديد حمايت خانواده چنین آمده است« :شوهر میتواند با تأييد دادگاه ،زن خود را از اشتغال

به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي و يا حيثيت خود و يا زن باشد ،منع کند» (مادهی .)18

همچنین اشتغال زنان در خارج از خانه به رعایت حجاب و عفاف منوط است ،قرآن ديده فروهشتن
در معاشرتهای اجتماعي را تکليف زنان و مردان دانسته (نور )30 :و زنان را به روسري بلند بر

خود انداختن (نور ،)31 :پوشش فرو گرفتن (احزاب )59 :و پرهيز از تبرج جاهلي (احزاب[ )33 :ظاهر
کردن زينت] مکلّف کرده است.

سنت جاري مسلمين از زمان رسول خدا (ص) همين بوده است (نه حبس و نه اختالط) ،که

زنان از شرکت در مجالس نهي نمیشدند ،ولي همواره اصل حريم رعايت میشده است (مطهري،

 550 :1376و .)551با رعايت حريم ،هم حرمت و کرامت زنان حفظ میشود و هم به کار آنها لطمه
وارد نمیشود .از اين رو ،رعايت عفت عمومي بر زنان و مردان الزم است؛ چنانکه حضرت امام

(قدس سره) میفرماید « :امروز خانمها وظايف اجتماعي خودشان را ،وظايف ديني خودشان را
عمل كنند و عفت عمومي را حفظ کنند و روي آن عفت عمومي ،کارهاي اجتماعي و سياسي

انجام دهند» (خميني :1385 ،ج  ،13ص .)193
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 -5-2خانوادهمحوری و مدیریتهای اجتماعی

حفظ بنيان خانواده و تربيت فرزندان و نيز آرامش روحي و رواني زنان و جامعه از مصالح اساسي

است که اسالم بر آن تأکيد ويژه میکند .با این حال ،حضور زنان در برخي مشاغل و مدیریتها

مانند پزشكي و تعليم و تربيت الزم و ضروري است ،زيرا اجرايي شدن برخي از احکام اسالمي و

رعايت آنها و ضرورتهای اجتماعي مستلزم حضور زنان در برخي مشاغل و حرفههای اجتماعي

است .در اسالم ،قاعدهی «تزاحم اهمّ و مهم» وجود دارد و در صورت تزاحم ،اهمّ مقدم بر مهم است
تا ارزشها و نهادهايي مثل خانواده -که در اسالم اهميت بنيادين دارد -صيانت شوند و حفظ آنها

در درجهی اول اهميت قرار گيرد .خانواده در اسالم ،نهادي مقدس و ارزشمند و محبوبترین بنا
نزد خداوند است؛ چنانکه پيامبر اکرم (ص) میفرمایند« :در اسالم ،بنایی محبوبتر نزد خداوند

عزوجل از خانهای که با ازدواج آباد میشود ،وجود ندارد» (كليني :1407 ،ج  ،5ص  )328يا در جاي
ديگر میفرمایند« :نزد خداوند چیزی مبغوضتر از خانهای که به وسیلهی طالق نابود میشود،

وجود ندارد» (همان :ح  .)1اسالم بر پايداري و استواري خانواده پاي ميفشرد و به هيچ وجه به
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نابودي و از بين رفتن و تبديل و جايگزيني آن رضايت نمیدهد و آن را به مصلحت فرد و جامعه

نمیداند .نهاد خانواده در اسالم يک اصل است .احکامي همچون حرمت نگاه به نامحرم براي زن و
مرد ،وجوب پوشش براي زن ،خوش نداشتن طالق ،احترام به پدر و مادر 1و صلهی رحم 2همگي

در جهت حفظ و حراست از بنيان ارزشمند و اصيل خانواده هستند .خانواده سنگر مستحکمي

است که همسران در پناه آن از آسیبهای  انحراف و کژي در امان میمانند.

در مقدمهی قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي

رشد و تعالي انسان تلقي شده و زمينهساز اصلي حرکت تکاملي و رشد پاينده است 3.زن در خانواده،
محور است و برآوردن نیازهای مادی و معنوی کودک در درجهی اول ،در دست مادر است .نقش
زنان هم به سبب همسري و هم به دليل ويژگي مادري در بنيان خانواده ،نقشي محوري است.

زن سنگ بناي خانواده است .از ديدگاه اسالم ،ارزش کار زنان در خانه حتي با جهاد مجاهدان

برابري میکند .رسول اکرم (ص) در اين باره میفرمایند« :اي زنان! هر يک از شما با اشتغال در

خانهی خود ،به خواست خدا ،ثواب جهاد مجاهدان را خواهيد داشت» (پاینده .)592 :1421 ،نقش
همسری زن در حقیقت مجاهدهای مستمر در جامعه است؛ چرا كه به فرمودهی امام معصوم (ع):

«جهاد المرئة حسن التبعّل» (ابی یعلی :1422 ،ج  ،6ص 140؛ سید رضی :1414 ،حكمت 136ص659؛

 -1بقره83 :؛ نساء36 :؛ انعام151 :؛ احقاف15 :
 -2نساء1:؛ رعد21:
 -3مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اصالحات و تغییرات وتتمیم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مصوب 1368/5/6
ه .ش ،روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران ،ش .1368/6/6 ،12957

بررسی روایی مدیریت زنان

كليني :1407 ،ج  ،5ص  ،9ذيل حديث  1و ص  ،507ح 4؛ ابن بابويه)587 :1362 ،؛ «مجاهدهی زن،

خوب شوهرداري كردن است» و يا در جاي ديگر میفرمایند« :ما من امرأ ٍة رفعت من بيت زوجها

شيئ ًا من موضع الي موضع آخر تريد به اصالح ًا اال نظر اهلل الیها و من نظر اهلل اليه لم يُعذّبه» (طوسي،

)230 :1414؛ «هيچ زني نيست که براي اصالح ،چيزي را در منزل همسرش جابهجا کند ،مگر
اينکه خداوند به او نظر میکند و کسي که خداوند به او نظر کند ،عذاب نمیشود».

زن در نقش همسر ،مدیر و مدبر و بزرگ خانه و خانواده و هدایت کننده و گرمابخش امور

داخلی خانه و نهاد زیربنایی خانواده است؛ «المرئة سیدة اهل بیتها» (ابن اثير :1367 ،ج  ،2ص )417؛

«زن بزرگ خانه است» .از این روست که امام صادق (ع) میفرمایند« :اکثر الخیر فی النساء» (ابن

بابویه :1413 ،ج  ،3ص )385؛ «منشأ بیشترین خوبیها زنان هستند» .حضرت امام خمینی (ره) رهبر

کبیر انقالب نیز در بیانات متعدد خود ضمن تجلیل از مقام زن میفرمودند« :زن نقش بزرگى در

اجتماع دارد .زن مظهر تحقق آمال بشر است .زن پرورش دِه زنان و مردان ارجمند است .از دامن

زن مرد به معراج مىرود .دامن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است» (خمینی:1385 ،

ج ،7ص  .)341همچنین فرمودند« :شما خانمهای عزيز در اين نهضت سهيم هستيد بلكه پيشقدم
بوديد .اسالم به شما خانمهای محترم افتخار مىكند و ما هم افتخار مىكنيم .خداوند شماها را

حفظ كند؛ شماها كه در زمان خود بزرگان را مىپرورانيد؛ شما كه وظيفهی مادرى داريد و اين
بزرگترین وظيفه است كه اسالم به آن احترام گذاشته است؛ مادرانى كه فرزندانى تربيت مىكنند

كه آتيهی ملت را حفظ مىكند» (همان :ص  .)221اسالم نقطهی ثقل برنامهی سعادت و معراج بشر
را خانواده معرفي ميكند و بر این باور است که ضمن توجه به مصالح فردی و اجتماعی ،مرکز

ثقل برنامههای تعالیبخش و سعادت آفرین ،در پشتیبانی از نهاد و بنیان زیربنایی خانواده نهفته

است .مهمترین رکن این بنای رکین سعادت ،وجود مقدس و عروج دهندهی زن در نقش مادری

و همسری است .بهشت سعادت و معراج حقیقی ایمان آورندگان به خدا و برنامهی سعادتبخش

اسالم ،از طرفی در زیر قدمهای مدبرانه ،دلسوزانه و تربیت تأثیرگذار و با اهمیّت زن در نقش مادر
نهفته است .رسول خدا (ص) فرمودند« :الجنة تحت اقدام االمهات» (ابن عدي :1415 ،ج  ،6ص 348؛
القضاعي :1405 ،ج ،1ص  ،102ح 118؛ نوري طبرسی :1408 ،ج  ،15ح 17933؛ بروجردی :1386 ،ج ،21

ح )1516؛ «بهشت زیر پای مادران است».

زنی که در جایگاه حقیقی و صحیح خود در قالب مادری مهربان و همسری توانا و تربیتگر

جهاد میکند ،زمينهساز عروج بشر خواهد بود .بر این اساس معیار ارزشمندی و بیارزشی یک

موجود ،داشتن مناصب اجتماعی و دنیوی مثل ریاست ،مرجعیت و ...نیست ،به تعبیر امام خميني

(ره) خطاب به بانوان معلم« ..يك فرزند خوب ،شما اگر به جامعه تحويل بدهيد ،براى شما بهتر
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است از همهی عالم .اگر يك انسان شما تربيت كنيد ،براى شما به قدرى شرافت دارد كه من

نمىتوانم بيان كنم» (خمینی :1385 ،ج ،8ص  .)91درجاي ديگر فرمودند« :شماها هستيد كه
مىتوانيد مملكت را نجات بدهيد با تربيت اوالد .تربيت اوالد را پيش شما كوچك كردند .تربيت
اوالد باالترين چيزى است كه در همهی جوامع از همهی شغلها باالتر است .هيچ شغلى به شرافت
مادرى نيست» (همان :ج ،7ص .)446

امروزه ،انديشمندان و متفکران درصدد ارزشگذاري کار بيمزد زنان در خانه هستند .بسياري

از اقتصاددانان معتقدند« :هر چند در آینهی آمار و ارقام ،کار در منزل محاسبهپذیر نیست ،اما به

واقع ،ارزش اقتصادي دارد و بايد محاسبه و ارزش مادي آن تعیین شود» (سون پل و نورو هاووس،

 :1373ج  ،1ص  .)22برخي از جامعهشناسان غربي اعتراف میکنند« :زنان به طور طبيعي و غريزي،

به کارهاي خانه از قبيل فرزندآوري و بچهداري تمايل دارند» (استفات .)142 :1379 ،آلوين تافلر
استدالل ميکند که انجام دادن کار در خانه و حضور نیافتن افراد در محل و مرکز فعاليت ،هم

صرفهجويي در وقت و انرژي است و هم حضور طوالنيتر اعضاي خانواده را در خانه موجب ميشود،
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که خود باعث افزايش پيوند عاطفي آنهاست .او اين خصوصيت را يکي از ویژگیهای نظریهی «موج

سوم» خود تلقي ميکند (تافلر 311 :1363 ،و .)369

اين موارد به معناي خانهنشینی و نفي ضرورت حضور زن در عرصههای اجتماعي و سياسي

نيست .در مواردي که به طور کلي ،حضور گروهي از زنان در عرصههای اجتماعي و فرهنگي
ضرورت داشته باشد ،ضرورت ،تعيين کنندهی اولويت کار آنها خواهد بود .ذکر این نکته ضروری

است که خانهنشینی زن و دوری از حضور اجتماعی نیز الگوی مطلوبی برای زنان نیست و حضور

اجتماعی تا جایی که به بنیان خانواده آسیب نرساند ،منعی ندارد بلکه در مواردی نیز رحجان
و ضرورت دارد؛ مهم نحوهی حضور اجتماعی زنان است .برخی خواستهاند خانواده محوری را با

حضور فعال اجتماعی زنان ،یک جا جمع کنند و ضمن تأکید بر حضور اجتماعی و اشتغال بیرونی
بر خانوادهگرایی نیز تأکید کنند! در حالی که این دو در مواردی با هم جمع نمیشوند و نمیتوان
اشتغال زنان در خارج از خانه را به طور کلی تجویز کرد.
یافتههای تحقیق

از بررسی حدیث «لن یفلح» دربارهی ناکارآمدی مدیریت زنان نتایج زیر حاصل میشود:

الف -روایت «لن یفلح» که در  12گروه روایی جای گرفته ،همگی در منابع اهل سنت و از

ابوبکره نقل شده و سپس به منابع شیعی راه یافته است .ابوبکره برای طفره رفتن از حضور در جنگ

جمل روایتی را از پیامبر (ص) نقل میکند که عالوه بر تقبیح زنان ،حضور نیافتن خود را نیز توجبه
میکند .تاریخ پیدایش این روایت ،به نیمهی دوم قرن اول برمیگردد .این روایت برساخته و بسیار

بررسی روایی مدیریت زنان

متأخر از زمان پیامبر (ص) است ،ولی با نقل مستمر در متون شیعه و سنی در طول زمان قدرت
و استحکام یافته و به منابع فقهی رسوخ یافته است .در نتیجه تولیت نداشتن زنان بر حکومت و
تحمل نداشتن ایشان در مناصب اجتماعی را در مبانی فقهی شیعه و سنی رقم زده است.

ب -حدیث «لن یفلح» مخالف قرآن است .طبق ضابطهی مسلّم در حدیث شناسى ،حدیثى که

مخالف قرآن باشد ،باید کنار گذاشت که اعتبارى ندارد ،زیرا خداوند در قرآن بلقیس (حاکم سبا) را

ستایش کرده و وقتی بلقیس نامهی حضرت سلیمان (ع) را دریافت کرد ،از آن با احترام یاد کرد.

ج -فضای صدور حدیث «لن یفلح» این احتمال را قوّت میبخشد که این سخن تنها در

خصوص وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانیان وارد شده است
(قضیه حقیقیه).

د -عدم فالح با جواز منافاتی ندارد ،ضمن آنکه عدم فالح به آخرت مربوط نیست تا معصیت

تلقی شود و اگر دنیایی باشد با قضیه ملکهی سبا معارض است.

هـ -بر فرض صحت ،مفاد این روایات یک امر عقلی و ارشادی است و نه حکم شرعی الزامی.

و -اگر بتوان از این حدیث ،حرمت را استنباط کرد ،تنها در محدودهی رهبری و امامت جامعه

(زمامداري و حکومت) است.

ز -در نهایت با فرض پذیرش سند روایات و قضیهی خارجیه دانستن آن و اغماض از داستان

ملکهی سبا ،مفاد این روایات تنها میتواند نبود کارآمدی را در سطح حکومت و زمامداری ثابت

کند و به هیچ وجه توان اثبات ناکارآمدی مدیریتهای ذیل زمامداری را نخواهد داشت.

ح -ناکارآمدی مدیریتهای زنان ثابت نیست ،اما این به معنای اثبات کارآمدی مدیریتهای آنها

هم نیست و هدف ،سوق دادن زنان به پذیرش مدیریتهای اجتماعی هم نیست .باید اعتراف کرد

که اساساً مدیریتهای اجتماعی برای زنان رحجان و مزیتی محسوب نمیشود ،گر چه توانمندی

آنها محرز باشد ،مگر در موارد ضروری (حوزه مختص زنان در حوزههای درمان ،تعلیم و تربیت و.)...

حضور فعال اجتماعی زنان تا جایی است که به بنیان خانواده آسیب نرساند ،زیرا هیچ بنایی نزد

خداوند محبوبتر از بنیان خانواده نیست .در مواردی که این مدیریتها با مصالح خانواده در تزاحم
باشد ،خانواده مقدم است و شایسته است زنان نقشهای واالی همسری و مادری را ایفاء کنند.
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