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چکیده
در نظام حقوقی اسالم زن و مرد از آن جهت که هر دو انساناند حقوق و تکالیف برابر دارند ،اما
در برخی موارد به دالیل خاصی از جمله ویژگیهای فیزیکی ،اخالقی و رفتاری متفاوت که خداوند
در وجود زن به ودیعت نهاده ،حقوق و تکالیف متمایزی برای وی تعریف شده است .تفاوتهای
موجود سبب شده تا برخی از گروههای افراطی بر اساس مبانی فکری و روششناسی خاص خود
از جمل��ه تقدی��م نقل بر عقل ،حجیت قول صحابه و ...ماهیت زن را در حد یک ش��یءواره تنزل
داده و نگرشهای حداقلی همراه با افراط و تفریط را فراتر از چارچوب ش��رع نس��بت به حقوق و
آزادیهای وی اعمال کنند .وهابیت یکی از فرقههای ساختگی در تاریخ معاصر جهان اسالم است
که حقوق فردی ،اجتماعی و سیاسی زن در چارچوب وحی را در موارد بسیاری نادیده انگاشته و
او را از حقوق طبیعی و الهی خود محروم و آزادی فعالیت را از وی در عرصههای گوناگون سلب
کرده است .نوشتار حاضر با روش اسنادی و تحلیلی قلمرو آزادی فعالیت سیاسی اجتماعی زن از
دیدگاه وهابیت را واکاوی کرده است.
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مقدمه و بیان مسئله

زن در طول تاريخ سرگذشتي رقتبار داشته و شخصیت و کرامت انسانیاش به دالیلی لگدمال

شده است .اعراب زمان جاهلیت زن را همتای مرد نمیدانستند ،تولد دختران را ننگ دانسته و
آنها را زنده به گور میکردند .خداوند متعال در قرآن کریم در این باره میفرماید« :آنگاه که خبر

تولد دختر به آنها داده میشد ،از شدت خشم ،رنگ صورتشان سیاه میگشت» (نحل 1.)58 :البته
این نگاه منفی به زن مسئلهی جدیدی نبود؛ چرا که مکاتب قبل از اسالم نیز چنین دیدگاهی

به زن داشتند ،برخی از قدیسان حوا را عامل گناه اولیهی آدم و مسئول خروج وی از بهشت
میدانستند (دوبووار :1388 ،ج ،1ص )159برخی دیگر همچون ژان کریسوستوم قدیس افراط کرده

و زن را زیانبارترین جانور وحشی معرفی میکردند (همان) .چه بسا سبب مذموم بودن ازدواج
میان مسیحیان و میل به تجرد نیز از پلید بودن ارتباط با زنان ناشی میشود.

اسالم بر تمامی تفکرات خرافهآمیز گذشته خط بطالن کشید و با چنین تفکرات جاهلی به

مبارزه برخاست و برای احیاء شخصیت از دست رفتهی زن فرهنگسازی و برای اصالح جایگاه
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وی احکام فراوانی تشریع کرد .با این حال در جهان اسالم گروههایی تشکیل شدند که نگاهی

تحقیرآمیز به زن داشتند .یکی از گروههایی که در دورهی معاصر دیدگاههای افراطی نسبت به

زن دارد ،فرقهی وهابیت است .مؤسس مسلک وهابیت شخصی به نام محمدبن عبدالوهاب است

که در شهر «عیینه» از بالد «نجد» متولد شد و از همان آغاز جوانی بسیاری از اعمال مردم نجد
را زشت میشمرد و به استهزاء میگرفت و آنها را جاهل و مشرک میخواند (فقیهی.)75 :1377 ،
وی پس از مرگ پدرش که مخالف عقاید او بود ،آشکارا عقاید خود را تبلیغ کرد و به دلیل تبلیغ

موضوعاتی چون مبارزه با بدعت و خرافات در اسالم و بازگشت به آنچه او سنتهای حقیقی و
واقعی میشمرد (فقیهی ،همان )423 :از طرف جامعه طرد و به «درعیه» رانده شد .در آن زمان

امیر درعیه «محمدبن سعود» (جد آل سعود) بود ،وی به دیدن شیخ رفت و عزت و نیکی را به
او مژده داد ،شیخ نیز قدرت و غلبه بر همهی بالد نجد را به وی بشارت داد و بدین ترتیب ارتباط

شیخ محمد و آل سعود آغاز شد .ابن سعود با ایجاد ارتباط حسنه با انگلیسیها و گرفتن کمک

از آنها توانست با حمله به حجاز و طائف و مدینه و مکه ،این سرزمینها را به تصرف خود درآورد.
به این ترتیب دولت انگلیس -کارگردان اصلی صحنه -طی پیمانی سلطنت سعودیها را بر نجد و

حجاز به رسمیت شناخت (همان .)210 :برخی نیز یهودیها را عامل موفقیت وی در دستیابی به

قدرت دانستهاند (حایری .)426 :بنابراین باید رمز موفقیت وهابیت در منطقه را همکاری یهودیها

و انگلیسیها با آنها دانست و این سلطه هیچ ارتباطی با اسالمی بودن افکار آنها ندارد.
َ « -1و إِذَا ب ُشِّ َر أَحَ دُ هُمْ ب ِاألُنثَى ظَلَّ وَجْ ُه ُه مُسْ َودًّا َو ُه َو َكظِيمٌ».
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پیشوایان این فرقه با جعل حدیث و یا برداشتهای انحرافی از احادیث پیامبر ( )احکامی را

استنباط و به جامعهی اسالمی القاء کردهاند که با احکام واقعی اسالم فاصله دارد .آنها با تفسیرهای

نادرست ،آگاهانه و یا ناخودآگاه ابزار جنگ نرم دشمن استعماری غرب قرار گرفته و چهرهی اسالم را
زشت و خشن نشان دادند و از این طریق زمینه را برای اسالمهراسی فراهم کردند .نگاه حقارتآمیز

وهابیت به زن را میتوان یکی از نمونههای بارز چنین برداشتهای ناروا از اسالم برشمرد .دیدگاه

وهابیت نسبت به ماهیت و آزادی زن با اسالم واقعی تعارض آشکاری دارد .این نوشتار با روش
اسنادی به دنبال واکاوی و نقد دیدگاه وهابیت از منظر اسالم است.
 .1ماهیت زن در متون روايی و فقهی وهابیت

زن در منابع و متون روایی اسالم کرامت طبیعی و خدادادی داشته و جایگاه و شخصیت رفیعی

دارد ،اما متأسفانه وهابیت نگاه خاصی به زن داشته و اساساً در منابع آنها زن به عنوان موجودی
شر ،جهنمی و شیطانی معرفی و کرامت انسانی وی به نوعی انکار شده است .بر این اساس ،پیروان

این فرقه نگاه حداقلی به حقوق و آزادیهای زن دارند .به منظور تبیین دیدگاه این فرقه دربارهی
آزادی فعالیت زن الزم است ابتدا ماهیت زن در منابع آنها تبیین شود  .

 .1-1شر بودن زن

در منابع و متون روایی وهابیت ،زن موجودی شر معرفی شده است (المباركفورى :ج ،8ص.1)53

آنها در این باره دستهای از روایات را به پیامبر اکرم ( )نسبت میدهند که مضمون آنها حاکی

است که زن عنصری شرور و پلید است که از وجود او جز شر و وسوسه چیزی بر نمیخیزد و

این زن است که مرد را به گناه آلوده میکند .در این روایات پرهیز از زنان سفارش شده است

زیرا از آنها چیزی جز فتنه و شر صادر نمیشود .آنها گناهان مردان را فراهم کرده و سبب غفلت

از آخرت و روی آوردن به دنیا میشوند و زمینهی هالکت مردان را فراهم میکنند .بر اساس این
روایات ،اولین فتنه را در بنیاسرائیل زنان به وجود آوردند( 2العسقالني الشافعي :1379 ،ج ،9ص.)138

بر اساس این دسته از روایات -که تعداد آنها نیز کم نیست -ماهیت زن با شرارت عجین است.

این ادعای وهابیون نه تنها با آیات قرآن هماهنگی و مسانخت ندارد ،بلکه با آن در تعارض

است .قرآن نه تنها سخنی از شر بودن زن به میان نیاورده ،بلکه بر عکس زن را مایهی خیر و

برکت و تسکین و آرامش مرد میداند و میفرماید« :و من آیاته أن خلق لکم ازواجا لتسکنوا إلیها»
« -1النِّسَ ا ُء شَ ٌّر ُك ُّلهُنَّ َو أَشَ ُّر مَا فِيهِنَّ عَدَ ُم الاِ سْ تِ ْغنَا ِء َع ْنهُنَّ َو مَعَ أَنَّهَا ن َاقِصَ ُة ال ْ َعقْلِ وَالدِّينِ … ».
ِيثَ « :و اتَّقُوا النِّسَ ا َء فَإِنَّ أَوَّلَ فِ ْتنَ ِة بَنِي إِسْ رَائ ِيل كَان َت فِي النِّسَ اء و أَنَّهَا ن َاقِصَ ُة ال ْ َعقْلِ َو
ِيث أَب ِي سَ عِيدٍ فِي أَ ْثنَا ِء حَ د ِ
َ -2و قَدْ أَخْ رَجَ مُسْ لِ ٌم مِنْ حَ د ِ
ِك أَشَ دُّ الْفَسَ ادِ».
َب الدُّ نْيَا َو َذل َ
ُك َعلَى طَ ل ِ
َب أُمُو ِر الدِّينِ وَحَ ْملِ ِه َعلَى التَّهَال ِ
ْص ال ْ َعقْلِ َو الدِّينِ كَشَ ْغلِ ِه عَنْ َطل ِ
الدِّينِ تَحْ مِلِ الرَّجُ لِ َعلَى تَعَاطِي مَا فِي ِه نَق ُ
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(روم .)21 :حتی در مواردی که تفکر رایج علیه زن بوده است ،آن تفکر اشتباه را تصحیح و زنان
را از این تهمتها مبرا کرده و از او دفاع میکند؛ برای مثال در داستان آدم و حوا بر خالف تفکر

رایج آن زمان که مسئول اصلی فریب آدم را حوا میدانستند ،قرآن در این داستان نه حوا را به

عنوان مسئول اصلی معرفی میکند و نه او را خارج از ماجرا میداند ،بلکه در همه جا از ابتدا

تا انتهای داستان «خطا» را به تساوی بین آنها تقسیم میکند« :فقلنا یا آدم إن هذا عدو لک و

لزوجک» (طه)117 :؛ «پس گفتیم ای آدم این شیطان در حقیقت دشمن تو و همسرت است» و

آنجا که پای وسوسههای شیطانی در میان است ضمایر را به صورت مثنی به کار میبرد تا زنان را

از اتهامات وارده بر آنها تبرئه کند (الرازی :1420 ،ج ،3ص )460و میگوید« :فوسوس لهما الشیطان
فدالهما بغرور» (اعراف)22 :؛ «پس شیطان آن دو را وسوسه کرد و فریب داد» و یا «و قاسمهما

إنی لکما لمن الناصحین» (اعراف)21 :؛ «شیطان برای آن دو قسم یاد کرد که برای هر دوی شما

از خیرخواهان هستم» .هر چند قرآن تا این اندازه با این نگرش مذموم به مبارزه برخاسته ،اما به

عنوان دستاویزی برای وهابیون برای نیل به اهداف پلیدشان تبدیل شده است .به هر ترتیب بر
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اساس منطق وحی این توانایی در زن وجود دارد که به باالترین درجات و مقامات معنوی رسیده
و مریمگونه شود و یا با بیتوجهی به آیین حق و شخصیت انسانی خود از حیوانات نیز پستتر

شود .این دو مقام برای تمام مردان نیز مقرر شده است؛ به این معنا که انسانها چه مرد و چه زن

هویتی همسان دارند و در پیمودن راه کمال و ظهور آثار انسانی و رسیدن به مقامات معنوی هیچ

فرقی با هم ندارند و مرد و زن در خلقت ظاهری و باطنی خود تجلی لطف و ربوبیت خداوندند.
این واقعیتی است که از صریح آیات قرآن استفاده میشود و جای انکار یا تردیدی باقی نمیگذارد،

پس دلیلی ندارد که تمام زنان به شر بودن متهم شوند .به عبارت دیگر زنان با ایمان نیز میتوانند
به مراتب واالی انسانی دست یابند؛ چرا که در اسالم ارزشهایی مانند ایمان ،علم ،عزت ،سعادت،
فضیلت و  ...نیز مقابالت اینها نه اختصاص به جنس مذکر دارند و نه اختصاص به جنس مؤنث

دارند و در خطابات الهی و دعوت پیامبران ( )نه دعوتنامهی خصوصی برای مردها فرستاده
شده و نه زنها از شرکت در این خطابات و دعوتها منع شدهاند.

در تفسیر گرانقدر مجمعالبیان آمده است« :زمانی که اسماء بنت عمیس همراه شوهر بزرگوارش

جعفربن ابیطالب از حبشه -که هجرتی الهی و به منظور حفظ دین بود -بازگشت ،به دیدار زنان

پیامبر ( )آمد و به ایشان گفت :آیا در قرآن دربارهی ما زنان چیزی آمده است؟ گفتند :نه! به
محضر رسول خدا ( )شتافت و عرض کرد :یا رسولاهلل ( )زنان در ناامیدی و خسراناند،

پیامبر ( )فرمود :چرا؟ عرض کرد :چنانکه از مردان به نیکی ذکر شده از زنان نشده [و شاید
حق داشت این سخن را بگوید چون سالها از مبدأ وحی دور مانده بود و گمان میکرد اصولی
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که بر جامعهی جاهلیت حاکم بود بقایایش هنوز باقی مانده است]» (مکارم شیرازی .)6 :با اینکه
در مورد شخصیت زن در آیات و احادیث مطالب فراوانی وارد شده بود ،اما بعد از این ماجرا آیهی

 35سورهی احزاب نازل شد که بیانگر همهی ارزشهایی بود که زنان و مردان در آن مشترکاند.

به این ترتیب ،اسالم نشان داد که زنان و مردان منزلت و هویتی واحدی داشته و در رسیدن به
معنویات و درجات عالی با یکدیگر تفاوتی ندارند.
 .2-1جهنمی بودن زن

نگاه خاص وهابیت نسبت به ماهیت زن موجب شده تا بیشتر زنان را جهنمی بدانند .آنها در

اینباره به برخی از روایات استناد کردهاند .دستهای از روایات راز اهل آتش بودن زنان را در ترک
واجبات و انجام دادن محرمات دانستهاند( 1العثيمين ،1428 ،ج :2ص .)245گروهی دیگر از روایات

بیشترین اهل آتش جهنم را در میان زنان معرفی کرده است و از اینرو برای دفع این عذاب از آنها
خواسته تا صدقه بدهند( 2الحمد :ج ،2ص .)216شبیه این مضمون ،برخی روایات زنان را به عنوان
آتشگیرهی جهنم معرفی کرده است( 3القسطالني القتيبي المصري :1323 ،ج ،2ص.)222

مضمون این دسته از روایات که برخالف نص بسیاری از آیات قرآن کریم است ،اعتبار ندارد.

خداوند متعال در آیهی  12سورهی حدید دربارهی اهل بهشت میفرماید« :يَوْ َم تَرَى الْمُؤْ ِمنِينَ َو
َّات تجَ رِى مِن تحَ تهِا الأْ َنهْا ُر خَ الِدِينَ فِيهَا
ى ن ُو ُرهُم ب َينْ َ أَيْدِيهِمْ َو ب ِ َأيْمَانِهِم ب ُشْ رَیكُ مُ الْيَوْ َم جَ ن ٌ
َات يَسْ َع 
الْمُؤْ ِمن ِ
ذَال َِك ُه َو الْفَوْ ُز ال ْ َعظِيمُ»؛ «روزى كه مردان و زنان مؤمن را مىبينى كه نورشان پيشاپيش آنها و به

جانب راستشان شتابان مىرود[ ،به آنها گفته مىشود ]:مژدهى شما امروز باغهايى است كه از پاى 
درختانش نهرها جارى است[ ،و] در آنها جاويدانيد اين همان كاميابى بزرگ است» .در این آیه بهشت
به زنان و مردان مؤمن بشارت داده میشود و هر کسی که ایمان نداشته باشد ،شامل این آیه نشده

و در دوزخ جای دارد؛ چه زن باشد یا مرد .همچنین قرآن دربارهی کیفر اعمال سه بیان دارد« :کل

نفس بما کسبت رهینه» (مدثر« ،)38 :لیس لالنسان اال ما سعی» (نجم )39 :و «کل امرء بما کسب رهین»

(طور .)21 :از این آیات میتوان نتیجه گرفت که بهشت یا جهنم پاداش اعمال انسانهاست و مرد یا

زن بودن در آن دخالتی ندارد ،البته گاهی به انثی تصریح شده مانند «انی ال اضیع عمل عامل منکم

من ذکر او انثی» (آل عمران )195 :یا «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه»
(نحل .)97 :دستهی دوم آیات به تفاوت نداشتن زن و مرد تصریح کردهاند؛ گویا تصریح این دسته از
آیات به باور خاصی اشاره دارد که در میان مردم جاهلی آن زمان رایج بوده است.

« -1أن النساء غالبا يرتكبن النهي عما أمرن به ،و لذا كن أكثر أهل النار» (.)http://www.raqamiya.org
 -2عن أبي سعيد الخدري قال :خرج رسول اهلل – صلىاهلل عليه و سلم  -في أضحى ،أو فطر إلى المصلى ،فم ّر على النساء ،فقال« :يا معشر
النساء تصدقن ،فإني رأيتكن أكثر أهل النار».
 -3لرواية البيهقي :أنها خرجت مع النساء ،و أنه – صَ لَّىاللهَّ ُ َع َليْ ِه َو سَ لَّمَ  ،-قال« :يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم».

55

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /دوره نوزدهم /شماره  / 74زمستان 1395

 .3-1شیطانی بودن زن

یکی دیگر از مواردی که به وفور در منابع فرقهی انحرافی وهابیت به چشم میخورد ،نسبت

دادن زنان به شیطان و همنشینی این دو واژه با یکدیگر است .زن در منابع و متون روایی وهابیت

این گونه معرفی شده است« :زن دام شیطان است»( 1المناوي :1408 ،ج ،2ص158؛ ابن قیم الجوزیه،

 :1428ج ،1ص« .)92وقتی زن خلق شد ،شیطان خوشحالی کرد»( 2القرطبي :1423 ،ج ،7ص.)189
«شراب مادر همهی بدیها و زنان دامهای شیطاناند»( 3ابن حسين :ج ،1ص166؛ الزراعی :ج ،1ص.)185

البته برای تبیین بیشتر دیدگاههایشان از داستانهایی همچون داستان هاروت و ماروت نیز کمک
میگیرند ،دست به تفسیر به رأی زده ،اهداف داستانها را منحرف کرده و به این ترتیب نظرات
خود را قوت میبخشند( 4سیوطی :ج ،1ص.)46

در قرآن کریم خداوند به جای اینکه زن را به دلیل ویژگی جنسی و ماهویاش تحقیر و سرزنش

کند و رفتار و اعمالش را به شیطان گره زند ،راهکارهایی را پیریزی میکند تا هر انسان آزاداندیشی

بتواند سره را از ناسره و شیطان را از رحمان باز شناسد ،در قرآن گروهی همنشینان ،5برادران ،6احزاب،7
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پیروان شیطان 8و ...معرفی شدهاند .وجه اشتراک این افراد نافرمانی از اوامر الهی است .در هیچ یک

از آیات قرآن نامی از زنان و یا نسبت آنها با شیطان به تنهایی به میان نیامده است ،زیرا خداوند

نمیخواهد چهرهی کرامت انسانی زن به خاطر جنبههای جسمانی وی مخدوش شود .در قرآن از
شیاطین انسانی و جنی صحبت شده ،اما اختصاص به جنس خاصی ندارد .عالوه بر آنکه برخی از این

روایات چه بسا هشدار به مردان باشد که به خاطر جاذبههای ظاهری نباید اسیر شهوات نفسانی شوند.
آنچه دربارهی مبانی فکری وهابیت نسبت به منزلت و ماهیت زن بیان شد ،پایهی اصلی تعیین

کنندهی گسترهی آزادی فعالیت سیاسی  -اجتماعی زن از دیدگاه این فرقه را تشکیل میدهد که
در اینجا برخی از مصادیق آن بررسی میشود.

« -1النساء حباله الشیطان».
 -2و قد روى فى الحديث أنه لما خلق اهلل المرأة فرح الشيطان فرحً ا عظيمًا ،و قال :هذه حبالتى التى ال يكاد يخطئنى من نصبتها له.
« -3الخمر جماع اآلثام و النساء حباله الشیطان».
 - 4خالصهی این باور انحرافی چنین است که فرشتگان به سبب فسادگری آدمیان بر خداوند خرده گرفتند که چرا چنین موجود
فسادگری را آفرید .آنها از خداوند خواستند تا عذابی نازل کند و همگان را نابود کند خداوند برای اثبات نادرستی پندار ایشان ،از آنها
خواست تا دو فرشته را به نمایندگی برگزینند ،آنان هاروت و ماروت را برگزیدند و این دو فرشته به دستور خداوند به زمین فرستاده
شده و صفات انسانی به آنها داده شد .آن دو در زمین با زنی زیباروی روبهرو شدند و دل باختند و پذیرفتند برای ازدواج با او مشرک
شوند و شراب بنوشند و قتل نفس کنند و در پایان نیز به آن زن دست نیافتند .خداوند به آنها ندا داد که شما در یک نیمروز به واسطهی
یک زن  4گناه کبیره انجام دادید :بت پرستی ،شرب خمر ،قتل و اهتمام به زنا؛ پس چگونه بر آدمیان خرده میگیرید و خود را پاک
میدانید .از سوی دیگر خداوند آن زن را به صورت ستارهی زهره مسخ کرد و آن دو فرشته را مخیر ساخت تا یا به عذاب دنیوی
گرفتار شوند یا به عذاب اخروی ،آن دو عذاب دنیا را برگزیدند و از این رو در چاه بابل همواره معذباند.
 -5نساء38 :؛ زخرف.36 :
 -6اسراء27 :
 -7مجادله19 :
 -8انعام142 :؛ بقره.208 :

حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت

 .2فعالیت اجتماعی زن

در جامعهی اسالمی ،فعالیت اجتماعی زنان آزاد است .این فعالیت شامل برخی از فعالیتهای

عبادی  -اجتماعی نیز میشود ،اما همانگونه که گفته شد ،با توجه به تلقی طرفداران فرقهی

انحرافی وهابیت از زن و شیطانی انگاشتن ماهیت او گسترهی فعالیتهای وی بیش از حد محدود
شمرده شده است .در ادامه به برخی از نمونههای آن اشاره خواهد شد.

 .1-2زیارت اهل قبور

وهابیون زیارت اهل قبور را برای زنان حرام شمردهاند ،اما برای مردان در صورتی که بدون

«شدّ رحال» (قصد سفر) برای زیارت باشد جایز میدانند .آنها میگویند« :زیارت قبور تنها برای
مردان مشروع است نه بر زنان ،آن هم در صورتی که در شهر خودش باشد؛ یعنی بدون بار سفر

بستن و برای عبرت گرفتن»( 1ابن باز :1413 ،ج ،1ص104؛ الرزاق :ج ،1ص .)288مفتیان وهابی با

استناد به روایتی از پیامبر ( )زیارت قبور را بر زنان حرام شمردهاند( 2ابن تيمية الحراني:1408 ،

ج ،1ص .)50ابوهریره از پیامبر ( )نقل کرده که خداوند زائران زن را لعن کرده است (الموصلی

التمیمی1404 ،ق :ج ،10ص  .)314

این روایت بر تابلوی بزرگی در قبرستان بقیع نصب شده است.

شیخ بن باز ،مفتی وهابیون در این باره مینویسد« :برای زنان زیارت قبور جایز نیست ،زیرا

پیامبر ( )زنانی که به زیارت قبور میروند را لعنت کرده است و دیگر اینکه زنان فتنه هستند
و صبرشان کم است و لذا از رحمت خدا و احسان او این است که برای آنها زیارت قبور را حرام

کرده است تا اینکه نه فتنهگری کنند و نه دیگران را به فتنه بکشانند»( 3بن باز و عثیمین:1413 ،

 .)72بن باز میگوید ،این لعن نه تنها بر حرمت بلکه بر کبیره بودن گناه نیز داللت دارد.

با تأمل در روایات میتوان دریافت که استحباب زیارت قبور شامل مردها و زنها میشود و

اختصاص به مردها ندارد .پیامبر اکرم ( )در این باره فرمودند« :من در گذشته شما را از زیارت

قبور نهی میکردم ،اکنون آنها را زیارت کنید ،زیرا قلب را رقت میبخشد؛ چشم ،اشک میریزد و تذکر

 -1وسئل فضيلته عن حكم السفر لزيارة قبر النبي صلىاهلل عليه و سلم فأجاب بقوله شد الرحال إلى زيارة القبور أيا كانت هذه القبور ال
يجوز ألن النبي صلىاهلل عليه و سلم يقول ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا و المسجد األقصى و المقصود
بهذه أنه ال تشد الرحال إلى أي مكان في األرض لقصد العبادة بهذا الشد ألن األمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثالثة فقط و ما
عداها من األمكنة ال تشد إليها الرحال فقبر النبي صلىاهلل عليه و سلم ال تشد الرحال إليه و إنما تشد الرحال إلى مسجده فإذا وصل المسجد
فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي صلىاهلل عليه و سلم و أما النساء فال يسن لهن زيارة قبر النبي صلىاهلل عليه و سلم.
َات ال ْ ُقبُورِ».
« -2لعَنَ اهللُ َزوَّار ِ
 -3زيارة القبور خاصة للرجال ال للنساء أما النساء فال يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عن ذلك ألنه قد ثبت عن رسولاهلل صلىاهلل
عليه و سلم لعن زائرات القبور من النساء و ألن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر و كثرة الجزع الذي يغلب عليهن
و هكذا ال يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة.
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دهنده و یاد آورندهی آخرت میباشد ،ولی هنگام زیارت قبرها سخن بیهوده نگویید»( 1الحاکم:1411 ،

ج ،1ص .)532روایت دیگری از رسول خدا ( )نقل شده که فرمودند« :پس زیارت کنید قبور را،

زیرا که زیارت قبور موجب زهد در دنیا و یادآوری آخرت میشود»( 2الشاشی :1410 ،ج ،1ص .)395هر

چند خطابات موجود در احادیث به صورت جمع مذکر و متوجه مردان است ولی همهی آنها زنان را

نیز شامل میشود ،مگر اینکه دلیلی بر نبود اشتراک باشد؛ لذا آیاتی که مردم را به نماز یا پرداخت

زکات امر میکند و به ظاهر همگی خطاب به مردان است ،زنان را نیز شامل میشود (سبحانی:1387 ،

 )111مانند« :أقیموا الصاله و آتوا الزکاه( »...بقره)110 :؛ خطاب این آیه از نظر قواعد ادبی عرب متوجه

مردان است ،ولی نتیجهی حکم آن شامل هر دو گروه مردان و زنان میشود .پس خطاب «زوروا» در
احادیث ذکر شده هر چند متوجه مردان است ولی نتیجهی آن همگانی است.

همچنین سیرهی پیامبر ( )و صحابهی ایشان خالف این روایات را اثبات میکند؛ روایت

شده که روزی رسول خدا ( )از کنار زنی که کنار قبری نشسته بود و میگریست ،عبور کردند

و به وی فرمودند« :تقوا پیشه کن و صبر نما»( 3القسطالنی القتیبی :1323 ،ج ،3ص .)400اگر بنا بر
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حرمت بود ،چرا پیامبر ( )آن زن را امر به خارج شدن از قبرستان نکردند؟ به همین دلیل و
طبق این حدیث استدالل بر جواز زیارت قبور شده است؛ خواه زائر مرد یا زن باشد و خواه زیارت

شونده مسلمان باشد یا کافر ،چون حدیث به طور مطلق حکم را بیان کرده است .همچنین در

مورد حضرت فاطمه ( )و دیگر زنان مدینه وارد است که مرتب به زیارت قبر حضرت حمزه
و دیگر شهدای احد میرفتند و برای آنها طلب مغفرت میکردند( 4،البیهقی :1424 ،ج ،4ص)131

بدون اینکه از جانب پیامبر اکرم ( )یا حضرت علی ( )نهی شوند.
 .2-2مسافرت زن بدون محرم

وهابیت به ایفای نقش اجتماعی زنان باور ندارند .آنها هرگونه فعالیت اجتماعی که به اختالط

زن و مرد منجر شود را حرام اعالم کردهاند و در این مسئله تا بدانجا افراط کرده و اعتقاد دارند که
زن نباید بدون محرم مسافرت کند و در این باره به روایاتی تمسک کردهاند .به اعتقاد آنها مسافرت

زن با محرم به اندازهای اهمیت دارد که پیامبر ( )به مردی که سؤال کرد من میخواهم به
جهاد بروم و همسرم میخواهد به حج برود چه کنم؟ پیامبر ( )به او دستور دادند که تو نیز

با همسرت به حج برو( 5األلباني .)173 :1405 ،از این روایت استفاده شده که اهمیت مسافرت زن

« -1کنت نهیتکم عن زیاره القبور أال فزوروها فإنه یرق القلب و تدمع العین و تذکر اآلخره و ال تقولوا هجرا».
« -2فزوروا القبور فإنها تزهد فی الدنیا و تذکر اآلخره».
ىاللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو سَ لَّمَ -ب ِا ْم َرأَ ٍة ِعنْدَ قَ ْب ٍر َو هِيَ تَبْكِ ي فَقَالَ  :اتَّقِي اهللََ ،و اصْ بِرِي.
َ -3م َّر النَّبِيُّ – صَ لَّ 
 - 4و عن أبي جعفر عليه السالم قال :ان فاطمه بنت النبی ( ،)کانت تزور قبر عمها حمزه کل جمعه فتصلی و تبکی عنده.
 -5ال تسافر المرأة إالَّ مع ذي محرم ،و ال يدخل عليها رجلٌ إالَّ و معها محرم ،فقال رجلٌ  :يا رسولاهلل! إن ِّي أريد أن أخرجَ في جيش كذا

حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت

با محرم بر جهاد ترجیح دارد .همچنین به روایتی از ابوهریره تمسک جسته و از وی نقل کردهاند

که پیامبر خدا ( )فرمودند« :بر زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد ،جایز نیست بدون

همراه داشتن محرم ،مسافرتی با مسافت یک روز انجام دهد»( 1همو[ ،بیتا] :ج ،6ص .)399وهابیون
به طور کلی با هرگونه حضور اجتماعی زن که به اختالط زن و مرد بیانجامد مخالفت میکنند
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(ابن قيم الجوزية :1428 ،ج ،2ص ،)721زیرا به فرمودهی پیامبر ( )هر گونه اختالط زن و مرد
موجب فساد و اساساً هرگونه گرفتاری و مصیبتی از این امر ناشی میشود( 3همان .)724 :همچنین
به اعتقاد آنها مهمترین عامل مرگ و میر زنان ناشی از اختالط زنان و مردان است و اگر مردم

میدانستند که این مسئله چه اثرات زیانباری دارد ،هر آینه به شدت مانع آن میشدند( 4همو،

 .)408 :1428بر این اساس ،وزارت داخلی عربستان سعودی هرگونه فعالیت زنان چه در مجامع
عمومی ،اداری و دولتی یا اشتغال آنها در مؤسسات خصوصی و دولتی را از جمله مصادیق اختالط
زن و مرد دانسته و آن را ممنوع اعالم و مجازاتی برای آن در نظر گرفته که این امر در یکی از

روزنامههای آن زمان انعکاس یافت.

5

وهابیت هرگونه فعالیت اجتماعی زن را که به اختالط زن و مرد منجر شود و مفسده برانگیز

باشد ،حرام میداند .بدون تردید این باور تأیید میشود و تمامی فقها حرمت آن را پذیرفتهاند.

فقهای شیعه در گفتوگوهای میان زن و مرد شرایطی را تعیین کردهاند که زمینهی مفسده فراهم

نشود .این شرایط عبارتاند از:

 از صحبت كردن به نحوی كه موجب تلذذ و ریبه شود خودداری شود؛ -از شوخی كردن پرهیز شود؛

 از حرفهایی كه موجب تهییج شهوت است ،باید خودداری شود؛ -حجاب كامل رعایت و از نگاه كردن حرام خودداری شود؛

 زن و مرد در یك محیط خلوت تنها نباشند (محمودی :1392 ،ج ،1ص.)137و كذا ،و امرأتي تريد الحجَّ ؟ فقال :اخرج معها.
 -1ال یحل إلمرأه تومن باهلل و الیوم اآلخر أن تسافر مسیره یوم إال مع ذی محرم.
 -2و من ذلك أ َّن وليَّ األمر يجب عليه أن يمنع من اختالط الرجال بالنساء في األسواق و ال ُفرَج و مجامع الرجال.
 -3و قال :و ال ريب أ َّن تمكين النساء من اختالطهنَّ بالرجال أصلُ كلِّ بليَّة و شرٍّ ،و هو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ،كما أن َّه من
أسباب فساد أمور العامة و الخاصة ،و اختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش و الزنا ،و هو من أسباب الموت العام و الطواعين المتصلة.
 -4و قال :فمن أعظم أسباب الموت العام :كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختالطهنَّ بالرجال و المشي بينهم مُتبرِّجات مُتجمِّالت ،و لو
علم أولياء األمر ما في ذلك من فساد الدنيا و الرعية ـ قبل الدين ـ لكانوا أشد شيء منع ًا لذلك.
 -5نشير إلى األمر التعميمي رقم  11651في  1403 /5/16هـ المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختالطها بالرجال سواء
في اإلدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن و نحوها أمر غير ممكن ،سواء كانت سعودية أو
غير سعودية؛ ألن ذلك محرم شرعاً ،و يتنافى مع عادات و تقاليد هذه البالد ،و إذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير األعمال التي
تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختالطها بالرجال ،فهذا خطأ يجب تالفيه ،و على الجهات الرقابية مالحظة ذلك و الرفع عنه (به نقل
از :العبّاد البدر[ ،بیجا][ ،بیتا] ،ص ،14الشامله).
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نکتهی تأملبرانگیز آن است که مسافرت زن بدون محرم لزوماً از مصادیق اختالط و در نتیجه

مفسدهانگیز بودن آن است .تمامی بحث در کبرای قضیه است .وهابیت با استناد به این دسته روایات
و روایات دیگری در این باره حرمت مسافرت زن بدون محرم حتی برای انجام دادن فریضهی واجب

حج را نتیجه گرفتهاند و بر این باورند اگر زنی از هر جهت استطاعت داشت ولی محرمی نداشت ،حج
بر او واجب نمیشود و سفر با این شرایط حرام است .درحالیکه این روایات با آنچه قرآن به آن تصریح

کرده متعارض است؛ چرا که قرآن به طور مطلق و بدون شرط دیگری به وجوب حج بر هر مستطیعی

اشاره میکند( 1،آل عمران .)97 :حال با چه دلیلی باید روایات بر آیه مقدم شمرده شوند؟ درحالیکه

نه تنها دلیلی بر تقدیم روایات بر آیه وجود ندارد ،بلکه این روایات باید به خاطر تعارض با قرآن کنار

گذاشته شود .اگر گفته شود روایات ،حاکم بر آیه هستند پس بر آن مقدم میشوند ،میتوان پاسخ داد

که هیچ دلیلی بر حکومت روایات وجود ندارد و مقدم داشتن یکی از ادلهی متعارضین با هم با تمسک

به حکومت آن دلیل بر دیگری ترجیح بالمرجح است .در این صورت چرا دلیلی که حاکی از وجوب

حج بر هر مستطیعی به طور مطلق است بر آن دلیل دیگر مقدم نشود (قائنی و حاج جعفری:1390 ،
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 .)49همچنین میتوان گفت این احادیث  -بر فرض پذیرش سند و داللت -با مجموعهای از روایات

اهل بیت ( )که به جواز حج زن بدون نیاز به محرم و مراقب تصریح دارند ،در تنافی و تعارض

است .به عالوه با حدیثی که از ابوسعید و از غیر طریق اهل بیت ( )نقل شده نیز متعارضاند؛
چرا که در آن روایت ،نهی از سفر زن به تنهایی به سفر با مسافت سه روز و بیش از آن مقید است
(ابنقدامه :1388 ،ج ،3ص )191درحالیکه در روایت ابوهریره نهی مقید به مسافت یک روزه بود   .

اشکال وارد دیگر به روایت ابوهریره این است که آیا در نظر گرفتن «مسافت یک روز» با توجه

به وسایل و امکانات سفر در عصر صدور روایت بوده یا این مقدار مطابق امکانات و وسایل نقلیه همان
عصر لحاظ میشود؟ محتمل است که این گونه روایات بر مسافت متعارف حمل شود و همچنین

روایت مورد نظر از باب قضیهی حقیقیه باشد ،به طوری که مصداق آن در زمانهای متفاوت تغییر

کند و عنوانی که در روایت مالحظه میشود ،در هر عصر و زمانی باید هماهنگ و منطبق بر همان

دوره معنا شود .ممکن است گفته شود این روایت به موردی خاص و معین اشاره دارد و بنابراین
قضیهی مورد نظر حقیقیه نیست؛ این مطلب بر خالف قاعدهی اولیه بوده و نیازمند اثبات است و

چنانچه اثبات نشود قضایای شرعی در حقیقیه بودن ظهور دارند؛ برای مثال در قرآن کریم معاشرت
به معروف با زنان امر و انفاق به معروف برای زنان بر مردان واجب شده است .بدون تردید مصداق

معروف در عصر نزول قرآن و صدور روایات با مصداق آن در عصر ما متفاوت است؛ آیا صحیح است

که گفته شود عنوان معروف بر مصادیق عصر نزول حمل میشوند؟ آیا از نظر فقیه کفایت میکند

« -1و هلل علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیال».

حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت

که مرد در راستای عمل به وجوب انفاق به همسرش برای او وسیلهی نقلیهای تهیه کند که در زمان

نزول متداول بوده؟ یا لباسهایی برایش تهیه کند که در همان زمان معمول بوده است؟

حال چرا عنوان «سفر با مسافت یک روز» در روایت ما از این موارد نباشد؟ هر چند مصداق

این عنوان هنگام صدور روایت حدود  8فرسخ بوده و در حال حاضر برای یافتن مصداق این عنوان

باید مسافتی که در طول یک روز با امکانات متداول امروزی طی میشود را در نظر گرفت و در
نهایت باید چنین مسافتی مالک و معیار صدق روایت در زمان حاضر باشد که در این صورت و

با وسایل امروزی مانند هواپیما اگر زنی بخواهد به سفر برود به دورترین نقاط جهان نیز میتواند
بدون محرم سفر کند.

باید توجه داشت که هرگونه عملی که گناه یا فسادی بر آن مترتب باشد ،از جمله مسافرت

خواه با محرم یا بدون محرم سفر معصیت به شمار میآید و از منظر شرع مقدس ممنوع است.

نکتهی تأمل برانگیز آن است که سفر زن بدون محرم به خودی خود و بدون آنکه معصیتی بر آن

مترتب باشد – به ویژه آنکه سفر عبادی باشد  -با توجه به اطالق آیات و برخی روایات اهل سنت

که بدان اشاره شد -دست کم حرام نیست ،گرچه ممکن است کراهت داشته باشد. .3-2تحریم رانندگی زن

از نظر وهابیت ،رانندگی زن یکی دیگر از مصادیق اختالط حرام است .هیئت کبار علمای

حجاز در سال 1411ق به حرمت آن فتوا داد و متعاقب آن وزارت داخلی سعودی نیز آن را

ممنوع اعالم کرد( 1العبّاد البدر[ ،بیتا] .)14 :در بیانیهی هیئت علمای کبار -که دربارهی منزلت زن
صادر شده -آمده است« :امروز زن در بالد اسالمی بر خالف عصر جاهلیت و برخی از کشورها

در دورهی معاصر حقوق شرعی و حرمت و ابهت ویژه دارد که برخی از افراد سکوالر خواهان
تغییر آن بر اساس آنچه در غرب رایج است ،هستند .آنها به نام زن به دنبال اغراض خاص دیگری

هستند که اهم آن به قرار زیر است .1 :هتک حجاب .2 ،رانندگی زن به رغم ترتب مفاسد بر آن
 .3عکسبرداری از زن برای نصب بر روی کارت که به کشف حجاب منتهی میشود  .4اختالط

زن و مرد و انجام دادن کارهایی که زنان سزاوار انجام دادن آن نیستند و فراموشی وظایف ذاتی و

بالعکس آن در مردان؛ درحالیکه همهی این موارد به خاطر لوازم و محذوراتی که به دنبال دارد،

 -1بناء على فتوى كبار العلماء تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين و المقيمين أنه بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 1411/4/20
هـ من كل من سماحة الشيخ عبد العزيزبن عبداهللبن باز الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية و اإلفتاء و الدعوة و اإلرشاد ،و فضيلة الشيخ
عبدالرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء و عضو هيئة كبار العلماء ،و فضيلة الشيخ عبداهللبن عبدالرحمنبن
غديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء و عضو هيئة كبار العلماء ،و فضيلة الشيخ صالحبن محمدبن لحيدان رئيس مجلس القضاء
األعلى بهيئته الدائمة و عضو هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات و وجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة
التي يتحقق بها الزجر و المحافظة على الحرم و منع بوادر الشر؛ لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن.
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حرام شرعی است( 1اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء ،الصحف عن المرأة ،التاريخ 1420/1/25ق

به نقل از :العبّاد البدر[ ،بیجا][ ،بیتا] ،ص ،16-15الشامله) .همچنین بنباز وهابی به حرمت رانندگی

زنان حکم داده است( 2بنباز .)192 :البته در سال  1991میالدی  64زن در عربستان علیه این

قانون راهپیمایی کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش دولتمردانشان برسانند ،ولی آل سعود

اعتراضشان را سرکوب کرد .استدالل وهابیت دربارهی تحریم رانندگی زن همانند برخی از موارد

قبل به خاطر فتنهانگیز بودن و اختالط زن و مرد و در یک کالم مقدمهی افعال حرام بودن است،

پیش از این پاسخ داده شد.

رانندگی زن سابقهای در اسالم ندارد؛ لذا هیچگونه دلیلی نیز بر حرمت و حلیت آن وارد نشده

است و مفتیان وهابی با استناد به دلیل موجه نزد خودشان یعنی سد ذرایع آن را حرام دانستهاند
(محمودی :1392 ،ج ،1ص .)137سد ذرایع در اصطالح به معنای جلوگیری کردن از هر عملی که

به حسب عادت به مفسدهای منجر میشود.

فقهای امامیه در مباحث اصولی و ضمن بحث «مقدمهی واجب» بحث مقدمات حرام را مطرح
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کرده و با تفکیک اقسام و صور مختلف آن اظهار نظر کردهاند که با آنچه علمای اهل سنت با عنوان
«سد ذرایع» در نظر میگیرند ،بیشباهت نیست.

بیشتر آنها معتقدند ،حکم کردن به وجوب یا حرمت مقدمه ،تبعی است و ثواب یا عقاب مستقل

بر آن مترتب نمیشود؛ درحالیکه علمای عامه به استناد «سد ذرایع» برای مقدمات حرام حرمت

نفسی قائل شدهاند .از این رو از دیدگاه فقهای شیعه اگر رانندگی زن به فعل حرامی منجر شود،
آن فعل حرام ،حرمت خواهد داشت نه مقدمه آن که رانندگی است .نکتهی دیگر آنکه سابقهی
تاریخی «سد ذرایع» همانند «مصالح مرسله» به نیمهی قرن دوم هجری باز میگردد و اصولیها

معتقدند نخستین کسی که آن را به عنوان منبع شناخت احکام معرفی کرد «مالکبن انس»

پیشوای مذهب مالکی بود و از آن پس این اعتقاد به عنوان منبع اجتهاد گسترش یافت (http://

 .)wiki.islamicdoc.orgهمچنین اصاله االباحه نیز بر حرام نبودن آن در صورت نبود هر گونه

دلیل شرعی داللت دارد .به هر تقدیر ،رانندگی زن به تنهایی ولو آنکه مفسدهای بر آن مترتب
شود ،حرمت ندارد بلکه افعال حرامی که فرد مرتکب میشود حرمت خواهد داشت.

 ... -1و هذه نعمة نشكر اهلل عليها ،ويجب علينا المحافظة عليها ،إالَّ أن هناك فئات من الناس ،ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب ،ال يرضيهم
هذا الوضع المشرِّف ،الذي تعيشه المرأة في بالدنا من حياء ،و ستر ،و صيانة ،و يريدون أن تكون مثل المرأة في البالد الكافرة و البالد العلمانية،
فصاروا يكتبون في الصحف ،و يطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص فيما يلي .1 :هتك الحجاب الذي أمرهااهلل به ...؛  .2و يطالبون بأن تمكن
المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد ،و ما يعرضها له من مخاطر ال تخفى على ذي بصيرة؛  .3و يطالبون بتصوير
وجه المرأة ،و وضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها األيدي ،و يطمع فيها كل من في قلبه مرض ،و ال شك أن ذلك وسيلة إلى كشف
الحجاب؛  .4يطالبون باختالط المرأة و الرجال ،و أن تتولى األعمال التي هي من اختصاص الرجال ،و أن تترك عملها الالئق بها و المتالئم
ال لها .....
مع فطرتها وحشمتها ،و يزعمون أن في اقتصارها على العمل الالئق بها تعطي ً
« -2ال یجوز للمرأة قیادة السیارة».

حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت

 .3فعالیت سیاسی زن

در نظام سیاسی وهابیت ،انتخابات و مشارکت سیاسی مردم به طور کلی ممنوع است ،اما

در صورت جایز دانستن اصل انتخابات ،مشارکت زنان در این عرصه و حق رأی دادن و انتخاب

شوندگی آنها ممنوع و مقرر شده است« :این امر  -یعنی حضور فعال زنان در سازوکار انتخابات -

موجب استیالی زنان بر مردان و همچنین اختالط زنان و مردان با یکدیگر میشود»  .آنها برای
دیدگاه خود به واقعهی سقیفهی بنی ساعده تمسک کردهاند که در مجلس بیعت ابوبکر در محل

سقیفهی بنی ساعده و مسجد هیچ یک از زنان حضور نداشتند( 1العبّاد البدر[ ،بیتا] .)10 :ابن قدامه
نیز معتقد است ،زنان صالحیت تصدی امامت و سرپرستی شهرها را ندارند .او برای ادعای خود به
رفتار پیامبر ( )و خلفا استناد جسته و میگوید« :به همین دلیل پیامبر ( )و هیچ یک از

خلفا هیچ زنی را متصدی منصب قضا و یا سرپرستی شهرها نکرد»( 2ابن قدامه :1388 ،ج ،10ص.)36

ابن قیم جوزی نیز معتقد است ،باید حاکم اسالمی مانع اختالط زنان و مردان در مجامع عمومی

شود( 3ابن قیم الجوزیه :1428 ،ج ،1ص .)406بنابراین از نظر این گروه هر چیزی که زمینهی اختالط

زن و مرد و تساوی آنها با یکدیگر را فراهم کند ،از جمله انتخابات مردود است.

با مراجعه به کتب تاریخی و روایی میتوان دریافت که سیرهی پیامبر ( )غیر از این بوده

است .پیامبر خدا ( )زنان و مردان را یکسان به اسالم دعوت کرد و اسالم آوردن زنان را حتی

با مخالفت مرد سرپرست و رئیس قبیله میپذیرفت و به آنها پناه میداد( 4طباطبائی1390 ،ق :ج،19

ص)240؛ برای مثال بعد از صلح حدیبیه عدهای از زنان از شوهران مشرک خویش جدا شده و بدون

اجازهی شوهرانشان هجرت کردند و پس از آن به حضور پیامبر ( )شرفیاب شده و با ایشان بیعت

کردند؛ «یا ایها النبی اذا جاءک المومنات یبایعنک علی ان ال یشرکن باهلل شیئا و ال یسرقن و ال یزنین
و ال یقتلن اوالدهن و ال یاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و ال یعصینک فی معروف فبایعهن

و استغفر لهن ان اهلل غفور رحیم» (ممتحنه .)12 :از این آیه میتوان فهمید که زنان در بیعت کردن و
 -1وعلى هذا ،فالواجب منع النساء من االختالط بالرجال ومشاركتهم في األعمال أو في لجان أو أندية أو منتديات والمشاركة في االنتخابات
إن حصلت البلوى بها ،فال تنتخب غيرها وال ينتخبها غيرها؛ لما في ذلك من االختالط المحرم ،و لما في ذلك أيض ًا من والية النساء على
الرجال ،و أوّل والية في اإلسالم بعد وفاة الرسول خالفة أبي بكر ،و قد اتفق الصحابة على بيعته في سقيفة بني ساعدة ثم في المسجد ،و لم
يكن فيهم امرأة واحدة.
« -2و ال تصلح لإلمامة العظمى و ال لتولية البلدان ،و لهذا لم يولِّ النبي و ال أحد من خلفائه و ال مَن بعدهم امرأة قضاء و ال والية بلد فيما
بلغنا ،ولو جاز ذلك لم يَخلُ منه جميع الزمان غالباً».
ِالط الرِّجَ الِ
ِك :أَنَّ َول ِيَّ األ ْم ِر يَجِ ُب َع َل ْي ِه أَنْ يَ ْمنَعَ اخْ ت َ
 -3قال اإلمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت751هـ رحمه اهلل تعالىَ ( :ومِنْ َذل َ
بالنِّسَ ا ِء فِي األَسْ وَاقِ َ ,و ال ْ ُفرَجِ َ ,و مَجَ ا ِم ِع الرِّجَ الِ).
 -4سياق اآلية يعطي أنها نزلت بعد صلح الحديبية ،و كان في العهد المكتوب بين النبي (صلىاهلل عليه وآله وسلم) و بين أهل مكة أنه إن لحق
من أهل مكة رجل بالمسلمين ردوه إليهم و إن لحق من المسلمين رجل بأهل مكة لم يردوه إليهم ثم إن بعض نساء المشركين أسلمت و هاجرت
إلى المدينة فجاء زوجها يستردها فسأل النبي (صلىاهلل عليه وآله و سلم) أن يردها إليه فأجابه النبي (صلىاهلل عليه وآله وسلم) أن الذي شرطوه
في العهد رد الرجل دون النساء و لم يردها إليهم و أعطاه ما أنفق عليها من المهر و هو الذي تدل عليه اآلية مع ما يناسب ذلك من أحكامهن.
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پیمان بستن و انتخاب راه حکومتی و سیاسی مستقل بوده و خدای متعال دستور میدهد که رسول
خدا ( )این پیمان را بپذیرند .به این ترتیب نخستین آزادی فردی زن در انتخاب صحیح عقیده

به رسمیت شناخته شد .با افزایش آزار و اختناق مشرکان مکه بر مسلمانان ،پیامبر ( )طبق

وحی به مردان و زنان فرمان مهاجرت به حبشه داد ،نجاشی نیز به آنها پناهندگی داد و به این ترتیب
نخستین گروه مهاجران از زنان و مردان بودند (نساء 97-100 :و احزاب .)50 :همچنین پیامبر ()

دو بار در مدینه با زنان بیعت کردند (طبری )214 :1356 ،و آنها را در مساجد یا مکانهای دیگر به
حضور پذیرفتند (طباطبایی :ج ،19ص ،)249با برخی از صاحبنظران و خردمندان آنها همانند ام سلمه

در امور اجتماعی مشورت کردند (ابن عساکر229 :1415 ،؛ بیهقی[ ،بیتا] :ج ،5ص .)215همچنین زنانی
که به نمایندگی از سایر زنان برای طرح مشکالتشان نزد حضرت میآمدند را میپذیرفت (ابن محر

العسقالنی[ ،بیتا] :ج ،9ص .)169پیامبر ( )مشارکت زنان در امور اجتماعی را تا حدی باال برد که
دختر بزرگوارشان فاطمه زهرا ( )با وجود جوان بودنشان در دفاع از والیت و خالفت امیرمؤمنان

علی ( )مردان مهاجر و انصار را در مسجد مورد عتاب قرار داد (مکارم شیرازی[ ،بی تا].)136-140:
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نمونههایی دربارهی نگرش وهابیت به زن و محدودیتها و موانع فعالیت اجتماعی وی در آراء

و رفتار وهابیت بیان شد .بیشک در عرصهی فعالیتهای اقتصادی و تجاری ،مالکیت ،کار و ...
میتوان به موارد بیشتری از این نوع فعالیتها اشاره کرد که سخن به درازا میکشد .از مجموع

منابع و متون وهابیت دربارهی حدود و قلمرو آزادی فعالیت زن به دست میآید که در این

فرقه زن حق آزادی مقرر در چارچوب شریعت را ندارد .به نظر میرسد ،بسیاری از برداشتهای
ناصحیح وهابیت نسبت به زن از مبانی معرفت شناختی خاص این فرقه ناشی میشود .به دلیل

اعتقاد وهابیت به مبنای اهل حدیث ،ایشان به روایات ضعیف نیز عمل میکنند و سایر روشهای

معرفتی همچون عقل ،تفسیر صحیح از وحی و نقش زمان و مکان را در استخراج احکام نادیده

میانگارند و در نتیجه زن را در باورهای جاهلی قبل از اسالم محصور کردهاند .درحالیکه بر اساس
آیات قرآن این تلقی نادرست و دور از عقل و فطرت انسانها و بر خالف رفتار و سیرهی عملی

پیامبر( )و اهل بیت ( )است.

همچنین با توجه به همسویی این فرقه با برخی از اهداف استعماری قدرتهای بزرگ از همان ابتدای

شکلگیری پیوند وثیقی میان آل سعود و انگلیس برقرار شد و از سوی ایشان همه جانبه حمایت شد.

قدرتهای استعماری با هدف تخریب چهرهی اسالم ،به دنبال زمینهسازی برای اسالم هراسی

و ایجاد بدبینی نسبت به مسلمانان در سطح گسترده بوده و با رشد موج فزایندهی غربگرایی در

حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت

جهان اسالم از هیچگونه حمایتی از فرقههای افراطی دریغ نداشتند .نکتهی مهم دیگر افراطگری

وهابیت نسبت به آزادی فعالیت زن است که به پیدایش گروه افراطی دیگر در جهان اسالم با

عنوان داعش منجر شد که افکار و عقاید و حمایتهای خارجی مشابهی با وهابیت دارد ،اما در
عرصهی فعالیتهای اجتماعی زن به منظور دستیابی به اهداف خویش برخالف وهابیت به جهاد
نکاح متوسل شدند که با هیچ یک از مبانی دینی سازگار نیست و تحقیق جداگانه میطلبد.
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