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چکیده
اجتماعی و سیاسی از -ھای مذھبیمواجھه قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) با حضور زنان در عرصه

وضـعیت زن  «ای با عنوان نابیا آبوت آن را در مقالهمھم و مورد توجه خاورشناسان است کهموضوعات 
بررسی کرده است. چگونگی دیدگاه وی با توجه به اطالعات گسـترده وی از قـرآن و   » در صدر اسالم

ن تحلیلی و تکیه بر قرآ-سنت پیامبر (ص) جای تأمل دارد. مقاله حاضر با بررسی آن به روش توصیفی
و سنت پیامبر (ص) خصوصاً از منابع اھل سنت سامان یافته و به این نتایج دست یافته کـه او علیـرغم   

ھای گسترده و قابل تحسین، در برخی موارد مثل جایگاه زن نسبت به مرد، به منابع مورد اسـتناد  آگاھی
کـالن سیاسـی   ھـای خویش نسبت تبعیض داده و در بررسی مسایل امامت جماعت زنان و احراز پست

ھـا  درستی از پس استنباط جامع و صـحیح از آن جانبه در منابع، بهتوسط زنان، به دلیل عدم بررسی ھمه
برنیامده است و ناگزیر قائل به تبعیض و تغییر نگرش پیامبر (ص) نسبت به زنـان بـه دلیـل مشـکالت     

خانوادگی شده است.

وت، زن.قرآن کریم، پیامبر (ص)، نابیا آب:هاکلیدواژه

.04/11/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 02/09/1393خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ھـای مختلـف جامعـه از    مواجھه قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) با حضور زنـان در عرصـه  
موضوعات مھم و مورد توجه خاورشناسان است که نابیا آبوت آن را بررسی کرده است. قبل از 

گردد.طور مختصر معرفی میبررسی مقاله، مؤلف به
مـاردین واقـع در جنـوب    شـھر  م در ١٨٩٧ژانویه٣١) در Abbott, Nabia(نابیا آبوت 

م به بمبئـی رفـت و   ١٩٠٧اش به موصل، بغداد و از آنجا در ترکیه به دنیا آمد. سپس با خانواده
م، به خاطر جنگ جھانی اول بـه  ١٩١٥علیرغم پذیرش در امتحان ورودی دانشگاه کمبریج در 

م ١٩١٩باد واقع در شمال ھند رفـت و در  آکالج دختران در شھر اهللا آباد، وابسته به دانشگاه اهللا
اش لیسانس خود را در رشتة مطالعات اسالمی دریافت نمود. از آنجا به عراق و بعد با خـانواده 

م از دانشـگاه بُوسـتون دریافـت کـرد و از     ١٩٢٥به بُوستون رفت و فوق لیسـانس خـود را در   
اش بـه  بود. بعد به ھمراه خـانواده م استاد و رئیس گروه تاریخ دانشکده ازبُری ١٩٣٣-م١٩٢٥

١٩٣٦-م١٩٣٣م از دانشگاه شیکاگو درجة دکتری دریافت نمود. از ١٩٣٣شیکاگو رفت و در 
م اســتادیار مطالعــات اســالمی و عضــو ١٩٤٣-م١٩٣٧اســتاد میھمــان و عضــو پژوھشــی، از 

تـا  ١٩٤٩دانشـیار و از ١٩٤٩تـا  ١٩٤٣شناسی دانشـگاه شـیکاگو، از   پژوھشی انستیتوی شرق
استاد آن دانشگاه بوده است. او اولین زن ھیـأت علمـی آن دانشـگاه بـود کـه در زمینـة       ١٩٦٣

قدم ھای خطی عربی شمالی پیشتحقیق در تاریخ اسالم، موقعیت زن و مطالعه کالسیکِ نسخه
ھای ادبـی عربـی   بود و زمینه پژوھشی دیگر وی، کار عظیم و پر زحمتِ تحقیق روی پاپیروس

ه این اثر در حال حاضر انقالبی را در مطالعه فرھنگ صدر اسـالم ایجـاد کـرده اسـت. او     بود ک
م در شیکاگو وفات یافت.١٩٨١سرانجام در اکتبر 

نویس چوبی عربی ـ فارسی متعلق بـه کتابخانـه سـلطنتی شـاه      ترین آثار او: قرآن دستمھم
ھم، قرآن عربی ـ فارسـی    ھای ھفدھم تا ھجدحسین اول صفوی، نسخ خطی قرآن مغربی سده

ھـای  مربوط به اواخر سدة پانزدھم یا اوایل سدة شانزدھم، مطالعاتی در باب نخستین پـاپیروس 
عربی که جلد دوم آن به روایات و تفاسیر قرآنی اختصاص دارد، پیدایش خط عربـی شـمالی و   

زیســت شــناخت برخــی «؛ رضــایی، ھفتــادر، مقالــه Mahdi, Muhsinتکامــل قرآنــی آن (
»).خاورشناسان
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ساختار مقاله

یکی از مقاالتی است کـه نابیـا آبـوت آن را در مجلـه     ١»وضعیت زن در صدر اسالم«مقاله 
او در این مقاله به بررسی مواجھـه قـرآن و پیـامبر بـا     ٢دانشگاه شیکاگو به چاپ رسانیده است.

وقعیـت و حضـور   پردازد و آن را دو بخشِ بررسـی م مسأله حقوق و حضور زنان در جامعه می
زنان در جامعه از حیث مسائل مذھبی و سیاسی سـامان داده اسـت. او در بخـش اول مسـائلی     
چون آزادی زنان در پذیرش دین اسالم، آموزش آنان و شرکت در مراسم مـذھبی و در بخـش   

ھـای سیاسـی را طـرح کـرده و دیـدگاه      دوم مسأله بیعت زنان، حضور زنان در جنگ و پسـت 
توان گفت آبـوت از  کند. در ارزیابی کلی از مقاله میجه به قرآن و سنت بیان میخویش را با تو

ای راجع به تاریخ اسالم، قرآن و سنت نبـی مکـرم اسـالم برخـوردار اسـت،      اطالعات گسترده
دھـد، امـا در   چنانکه به نزول آیاتی در پاسخ زنان اذعان داشته و به سـند روایـات اھمیـت مـی    

ھایی نیز داشـته اسـت.   اول و... سوءبرداشتعدم مراجعه به منابع دستمواردی آشکار، به علت
ازآنجاکه بحث اصلی مقاله راجع به وضعیت زنان است در بررسی آن ابتـدا، بـه آن پرداختـه و    

شود. در نماید، بیان میسپس مسائل استطرادی که دیدگاه وی را راجع به نبوت و ... روشن می
، طبق ساختاری که خود آبـوت مقالـه خـویش را بـه آن ترتیـب      بررسی مطالب مربوط به زنان
سامان داده، عمل شده است.

تحقیر زناندر برابرقرآن کریم و پیامبر (ص) موضع 
آبوت معتقد است گرچه پیامبر در جھت پیشرفت وضعیت اقتصادی و احقاق حقـوق آنـان   

لیه زنان را کاشته و آنـان را  موفق شده، اما در نھایت در برخی مسائل مذھبی بذرھای تبعیض ع
انـد،  منـد شـده  تحقیر کرده است. او در بیان امتیازاتی که زنان به موجب طلوع اسالم از آن بھره

محمـد [ص]  «گوید که گویا بیشتر آن مـوارد امضـائی بـوده اسـت، گویـد:      ای سخن میگونهبه
الی را کـه قـبالً چـه    کـرد و بـا بردبـاری اعمـ    شدت از بدعت و نوآوری در دین اجتناب مـی به

زنـان و  «تـر  البته با کمی تسامح همراه است؛ این مقاله با ترجمه دقیـق » وضعیت زن در صدر اسالم«. ترجمه عنوان مقاله به 1
و قسـمت دوم  » محمـد و چهـار خلیفـه اول   «در دو قسمت مجزا به چاپ رسـیده کـه قسـمت اول    » حکومت در صدر اسالم

پردازد. (ویراستار)نام دارد. پژوهش حاضر صرفا به مطالعه و بررسی قسمت اول این مقاله می» امویان«
شناختی قسمت اول و دوم این مقاله به شرح زیر است (ویراستار): مشخصات کتاب2

Abbott, Nabia, "Women and the State in Early Islam", Journal of Near Eastern Studies, Vol.
1, No. 1 (Jan., 1942), pp. 106-126; Abbott, Nabia, "Women and the State in Early Islam",
Journal of Near Eastern Studies, Vol. 1, No. 3 (Jul., 1942), pp. 341-368. Published by: The
University of Chicago Press.
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پـذیرفت  صورت خصوصی و یا عمومی، از طریق عرف در درازمدت تثبیـت شـده بـود، مـی    به

مشروط به اینکه عقالئی بوده و با اصول اساسی توحید و حکومـت خـدایی سـازگاری داشـته     
به نظر آبوت این عامـل عـالوه بـر عامـل بعـدی کـه عبـارت از مشـی مداراجویانـه و          ». باشد

در برخـی مـوارد سـریعاً    «شخصیتی خاص پیامبر است، موجـب شـده کـه ایشـان     ھایویژگی
منـد بودنـد،   موقعیت افتخارآمیزی که زنان عرب آزاد در عربسـتان پـیش از اسـالم، از آن بھـره    

پیشرفت وضعیت حقوقی و اقتصـادی  «گیرد که پیامبر در اعطا و سپس چنین نتیجه می». بپذیرد
مذھبی تبعیض قائـل شـده   -ده است اما در برخی موارد سیاسیزنان تالش کرده و موفق ھم بو

تر از مرد قرار قدم عقبنساء، زن را در یک٣٤بقره و ٢٢٨است زیرا او خود با توجه به آیات 
داده و برای ھمیشه او را نزد مرد حقیر جلوه داد؛ بنابراین نباید منتظر تغییـرات چشـمگیری در   

.(Abbott, 1942, p.107)»مذھبی جدید باشیم-یموقعیت عمومی زنان در نظام سیاس
نقد

آبوت با توجه به واقعیت تاریخی معتقد است بـا طلـوع اسـالم زنـان از حقـوق و مزایـای       
اقتصادی برخوردار شدند که اشاره به برخورداری آنـان از ارث دارد؛ امـا اعتقـاد وی مبنـی بـر      

بات پستی زنان را فـراھم آورده اسـت،   نساء موج٣٤بقره و ٢٢٨اینکه که اسالم با نزول آیات 
دور از حقیقت است؛ زیرا سخنان وی ناشی از شبھاتی است که خصوصاً با توجه به این آیـات  

شود.مطرح می
دھد: قوامیت و سرپرستی مرد اشاره به وظیفه و تأمین نفقه از نساء نشان می٣٤بررسی آیه 

سرپرستی ھمه مردان، نسبت به ھمه زنـان و  طرف ایشان دارد و منظور از این تعبیر، قوامیت و
ھا یا استبداد، اجحاف و تعدی نیست بلکه ھدف ایجاد رھبری واحد منظم با توجه به مسئولیت

ھمین ٣٢) زیرا خداوند بعد از اینکه در آیه ٣/٣٧١ھای الزم است (مکارم شیرازی، و مشورت
لِلرِّجـالِ  «... کرد زنان و مردان فرمـود:  سوره با توجه به موقعیت طبیعی و بدنی و به تبع آن عمل

) و بر عـدم  ٣٢(نساء، » نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ...
سـاءِ بِمـا   الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّ«فرماید:مندی از فضل الھی تأکید نمود، میتفاوت آنان در بھره

) تا روشن گردد که قیمومیـت  ٣٤(نساء، » فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَھُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِھِم
منــدی بیشــتر او از قــوای بــدنی اســت و نیــز، در صــورت وجــود ھــر دو مــرد در ازای بھــره

یابد نه اینکه تنھا یکـی  ق میخصوصیت، مرد بر زن برتری دارد که این امر تنھا در خانواده تحق
را در نظر گرفت و قائل شد که ھمه مردان بر ھمه زنان برتری دارند. سیدمحمدحسـین فضـل   
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قیمومیت مرد تنھا در مورد اداره شوون و زندگی خـانوادگی اسـت و بـر ھمـین     «گوید: اهللا می

صوصیات ذاتی اساس است که در ھنگام ذکر شرایط، اولین دلیل تفضیل که عبارت از برخی خ
باشـد  صورت مبھم و دومی که راجع به انفاق مردان در امورات منزل و زنان مـی مردان است به

آشکارا بیان شده است بنابراین این دو باید باھم در نظر گرفته شوند نه اینکـه جداگانـه لحـاظ    
اط گردیـد  )؛ و با توجه به دلیل عامی که از آیات سـوره نسـا اسـتنب   ٢٣٠/ ٧(فضل اهللا، » گردند

بر نقصان عقـل و امـور جـوھری    «بقره ھم بر تنزل موقعیت زنان و ٢٢٨ی روشن است که آیه
تواند مبنـای ایـن درجـه باشـد قـوت جسـمانی مـردان و ضـعف         آنان داللت ندارد و آنچه می

)؛ بنـابراین، قوامیـت مـرد بـر زن بـا توجـه بـه معنـای         ٧٩(مھریزی، » احساسی و عاطفی است
تنھا موجب پستی او نیست بلکـه نـوعی   و عدم اجبار زنان در کسب درآمد نهپرداخت نفقه زن

شـود کـه مالحظـه گـردد     ارج نھادن به زن و حفظ حرمت اوست. این امر وقتی آشـکارتر مـی  
اند که امروزه غربیان با شعار استقالل زن، او را مجبور به اعمال پستی جھت کسب درآمد نموده

اطر زن بلکه به خاطر منافع خودشان بوده است. ویل دورانـت در  درواقع این شعار ھم نه به خ
ھـا  نویسد: آغاز نھضت زن که در انگلستان شروع شد و مخصوصاً به زنکتاب لذات فلسفه می

استقالل آزادی داد این بود که تقریباً تا یک قرن پیش دنیای اروپا برای زن حـق مالکیـت قائـل    
رسـید  دانست. اگر احیاناً به ارث ھم چیزی به او میرش مینبود یعنی کار زن را متعلق به شوھ

شود و شھرھا احتیـاج  ھای عظیم پیدا میباز اختیار آن دست شوھرش بود. پس از آنکه کارخانه
کنند مخصوصاً کارگری که مزد کمتر بگیرد آن را در میـان زنـان و کودکـان و    به کارگر پیدا می

ھا کار بکننـد،  ھایشان در کارخانهدھند زنان و بچها اجازه نمیبینند مردھیابند. بعد میاطفال می
گذارند که بعد از این زنان و کودکان استقالل اقتصادی داشته باشد پدرھا حق نداشـته  قانون می

ھا را بگیرند. بـه ایـن وسـیله    ھا را بگیرند و شوھرھا حق نداشته باشند جلو زنباشند جلو بچه
دھد آیا به خـاطر  صادی به زن داد. شھید مطھری بعد از بیان آن ادامه میدنیای اروپا استقالل اقت

خود زن؟ دلش به حال زن سوخته بود یا دلش بـه حـال خـودش سـوخته بـود و کـارگر ارزان       
).١١١خواست؟ (مطھری، پانزده گفتار، می

و مـرد  بنابراین، ادعای آبوت مبنی بر اینکه قرآن و پیامبر عامل عدم تساوی و اخـتالف زن  
؛ ٤؛ مومنـون،  ١٩٥؛ بقـره،  ١٣است، صحیح نیست چرا که خود قرآن در آیاتی چون حجـرات،  

اند و از نظر ھویت انسانی با ھـم  بارھا فرمود که زن و مرد یکسان٣٥؛ احزاب، ٣٢، ١٢٤نساء، 
گر آدم استفاده گردیده که بیـان ھایی مثل انسان و بشر و بنیمتحدند. در آیات دیگری نیز از واژه
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تساوی زن و مرد است. با توجه به این آیات اھانت و تحقیر زن از این حیـث کـه نـابرابری آن    

اطالعی از مفاد و مفھوم آیات فراوانـی اسـت   گردد، ناشی از بیبا مرد به ایدئولوژی اسالم برمی
) در نتیجه اگر در اسالم صحبت از اختالف بین زن٣٣، رحمانیکه در قرآن آمده است (عالیی

و مرد شده است مقصود نقص زنان نیست بلکه اختالف در وظایف محوله به زن و مرد است.

آزادي عقیده
مند بودنـد،  ھای افتخارآمیزی که زنان عرب آزاد، از آن بھرهاز منظر آبوت از جمله موقعیت

منـد  رهدر آغاز دوره زنان از آزادی دینی کامل بھـ «آزادی آنان در پذیرش اسالم بود. وی گوید: 
طور مستقل برخالف عقیده پـدر، بـرادر و یـا ھمسـرش،     توانست آیین جدید را بهبودند او می

ھای باال و پایین [جامعه] از ایـن  شماری حتی با حسن اعتبار و در ردهبپذیرد یا رد کند زنان بی
» ھــا و دخترعموھــای وی و رملــه بنــت ابوســفیانآزادی برخــوردار بودنــد مثــل برخــی عمــه

(Abbott, 1942, p.107) بردگان مثل سمیه بنت خبات مانند زن و مـرد  «. ولی از دیدگاه او
.(ibid, p.108)»آزاد از این آزادی محروم بودند

نقد
آزادی در تحقیق و سپس پذیرش دین و آیین، از اصول اولیه دیـن اسـالم اسـت؛ بنـابراین     

(بقـره،  ...» ینِ قَد تَّبَـینَ الرُّشْـدُ مِـنَ الْغَـی     الَ إِکرَاهَ فِی الدِّ«کسی حق ندارد به حکم آیاتی چون 
) مانع گروش دیگری به آیینی گردد. آبوت ضمن اذعان به آزار و شـکنجه بردگـان معتقـد    ٢٥٦

منـد بودنـد. حـال    است که مسلمانان آزاد از جمله زنان کامال از آزادی در گرایش به اسالم بھره
د علیرغم وجود این آزادی بـرای مسـلمانان آزاد در   دھآنکه بررسی تاریخ صدر اسالم نشان می

مکه، از اذیت و آزار مشرکان در امان نبودند چنانکه برخـی از ھمـین مسـلمانان آزاد از جملـه     
بسا به سـبب اذیـت از ناحیـه    رمله بنت ابوسفیان علیرغم قدرت پدرش در جمع مشرکان و چه

) ٣٢١/ ١شه ھجرت کردند (ابن ھشام، پدرش مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و به حب
و از جمله زنان مومن زینب بنت رسول اهللا بوده است که پیامبر در قبال آزادی ھمسر مشـرکش  
در جنگ بدر، از او خواست تا زینب را به مدینه بفرستد که مشرکین به محض اطالع از آن، در 

)؛ بنابراین، اسالم ضمن آنکـه  ٦٥٤راه او را مجروح کرده و باعث سقط فرزند او شدند (ھمان، 
ای ندانست و زنـان بـرده را   طور کامل عطا کرد، آن را خاص طبقهاین آزادی را به زنان آزاد، به

مند نمود و علت شکنجه علنی و بیشتر بردگان، پشتوانه نداشتن آنان نزد مشرکین نیز از آن بھره
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ن آزادی باشد؛ به عبارت دیگر، ایـن  بوده است نه اینکه محرومیتی از جانب اسالم در اعطای ای

محرومیت مربوط به جامعه بوده است نه از جانب اسالم؛ بنابراین، جا دارد که پرسـید آیـا ایـن    
مـذھبی جدیـد نبـود کـه     -مساله تغییری چشمگیری در موقعیت عمومی زنان در نظام سیاسی

شود؟!.آبوت منکر آن می

آموزش بانوان
احزاب که در پاسخ سوال زنان نازل شده تـا عـدم تبعـیض    ۳۵آبوت بعد از ذکر آیاتی مثل

اسالم راجع به آنان را از جھات وظیفه و پاداش ثابت نماید، درخواست زنـان جھـت آمـوزش    
ھا اوقاتی را بـرای آموزششـان   جداگانه از پیامبر را طرح کرده که حضرت به تبع درخواست آن

شـک بیشـتر زنـان    بـی «کند، گوید: آگاھی نمیاختصاص داد اما از کیفیت آموزش چندان اظھار
مجبور بودند بار مسئولیت خانه را به دوش بکشند اگرچه برخی از آنان مشتاق بودند تـا ماننـد   

آمده و شکایت ص] حضرت مریم امتیازھای روحانی داشته باشند و به ھمین علت نزد محمد [
ھا از برند. آنمبر [ص] بیشتر بھره میھا از دانش و آموزش پیاکردند که چرا مردان نسبت به آن

سـطح  ھا اختصـاص دھـد تـا ھـم    خواستند که زمان خاصی را برای آموزش به آنص] محمد [
که چه ھا تعھد داد و جلساتی را تشکیل داد اما اینبه آنص] مردان شوند. طبق معمول محمد [

و بـدین ترتیـب   (Abbott, 1942, p.110)»داد اطالعـاتی کمـی داریـم   ھا میآموزشی به آن
ھا از جملـه امتیـازاتی بودنـد    گیرد که پیامبر حضور زنان در جامعه را پذیرفت ولی آننتیجه می

دالیل کـافی  «آورد:ای بوده باشد، میکه ھر شھروندی از آن برخوردار است نه اینکه امتیاز ویژه
ت عمـومی جامعـه   طور کل با حضور و شرکت زنان در اجتماعـا وجود دارد که محمد [ص] به

ھا در مسجد جھت استماع آیات، سخنرانی، اقامه نمـاز میـت   دینی جدید موافق بود بنابراین زن
طور اند که ھمه افراد جامعه بهھا امتیازاتیرفتند اما اینشدند و به سفرھای زیارتی میحاضر می

.(ibid, p.111)» انفعالی از آن برخوردار خواھند شد
نقد

احـزاب در پاسـخ بـه سـوال زنـان و اختصـاص       ۳۵ن به نزول آیاتی مثـل  آبوت ضمن اذعا
اوقاتی جداگانه برای آموزش زنان توسط پیامبر ص که حاکی از اطالعـات وی از شـأن نـزول    

کند و حتـی آن  آیات و سنت نبی مکرم اسالم است، از کیفیت آموزش چندان اظھار آگاھی نمی
طور انفعالی از آن برخوردار است. حـال آنکـه   بهروندیداند که ھر شھرا از جمله امتیازاتی می
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دھـد کـه مـردان کمـی از ایـن نعمـت       بررسی وضعیت علمی و فراگیری آن در مکه نشان مـی 

برخوردار بودند تا برسد به زنان؛ پس ترغیب اسالم بـه تعلـیم و آمـوزش و سـپس اختصـاص      
سادگی از آن گذشت و آن بهترین شخصیت، مساله کمی نیست که بتواناوقاتی از جانب بزرگ

٩مجادلـه،  ١١چنانکه عالوه بر قرآن که در آیاتی چـون  ای برای زنان تلقی نکرد. امتیاز ویژهرا
قلم ترغیب به فراگیری علم کرده است، پیامبر در احادیث فراوانـی در ایـن   ١علق و ٥-٤زمر، 

، ح ١/١٧٧(مجلسـی،  » لمهطلب العلم فریضه علی کـل مسـلم و مسـ   «طور عام فرمود: رابطه به
طـورکلی دعـوت بـه    ی زنـان، بـه  ) و در حدیثی جھـت تشـویق و ارتقـای فکـر و اندیشـه     ٥٤
ھر مردی که کنیزی نزد او باشد. او را تعلیم دھد «اندوزی آنان نمود و فرمود: آموزی و علمعلم

شـوھر  و خوب تعلیم دھد و او را پرورش دھد و خوب پرورش دھد. سپس او را آزاد کنـد و  
، ح ٣٦تعلیم الرجـل، ص  -٣٢العلم باب ٣(بخاری، کتاب » دھد. دارای دو پاداش خواھد بود

) و حتی شفا بنت عبداهللا نقل کرد: پیامبر ص نزد من آمد، وقتی که نـزد حفصـه بنـت عمـر     ٩٧
کـه بـه   بیاموزی چنان٣»رقیّه نمله«شود اگر او را (اشاره به حفصه) چه می«نشسته بودم. فرمود: 

ھـای راویـان زن   ) کـه بـا مراجعـه بـه کتـاب     ٣٩٩، ش ٢١٧/ ٢٣(طبرانـی،  » او نوشتن آموختی
توان دریافت بسیاری از زنان صحابی، اھـل فضـل و   ھا میصحابی از پیامبر و تعداد روایات آن

ھا در امر نشر و حفظ حدیث در تـاریخ  دانش بوده و روایات آنان از پیشوایان دین و تالش آن
؛ ابـن  ١٩٦٦-١٧٧٨/ ٤؛ ابـن عبـدالبر،   ٧؛ ابن حجر، ج ٥٢٧-٢٠٦/ ٥: ابن اثیر، ثبت است (رک

).۸د، ج سع
آیا با توجه به روایـت ابوسـعید خـدری کـه گویـد: زنـان از پیـامبر درخواسـت جلسـات          
خصوصی (جدا از مردان) کرده و پیامبر ھم پذیرفت و در آن جلسات حضرت آنان را موعظـه  

ھای حضرت روایـت ذیـل   وخته بود آموزش داد و از جمله موعظهکرد و آنچه خداوند به او آم
٢٣(بخـاری، کتـاب   » أیمَا امرأَه ماتَ لَھا ثَالثَه مِن الوَلَدِ کانوا لَھا حِجاباً مِن النار«بود که فرمود: 
-٤٧البر والصله، بـاب  -٤٥؛ مسلم، کتاب ١٢٤٩، ح ٢٣٣فضل من مات، ص -٦الجنائز، باب 

)) و حدیث خوله بنت یمان عبسی خواھر حذیفـه  ٢٦٣٣(١٥٢، ح ١٠١٥فضل من یموت، ص 
از پیامبر که گفت: رسول خدا در میان اجتماع ما زنان بپا خواست و بعد از حمد و ثنـای الھـی   

یا معاشر النساء أما لکنَّ فی الفضّه مَا تحلّینَ به؟ أما انّه لیس مـنکنَّ امـرأه تحلـی ذھبـاً     «فرمود: 
واسـطه زنـان   ) یعنی وجود روایات بی٩٨/ ٧؛ ابن حجر، ٢٧٤/ ٥(ابن اثیر، » تظھره الّا عذبت به

پوستیمرضنوعیکدعانویسی براي. 3
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ھای روایی که آبوت در جلـد دوم کتـاب   صحابی از پیامبر در منابع روایی و نیز علیرغم بررسی

» ھای عربی: بررسی روایات و تفاسیر قرآنـی مطالعاتی در باب نخستین پاپیروس«خود با عنوان 
تی که او برای اتصال اسناد روایات قایل است، جای شگفتی نیسـت کـه   به انجام رسانده و اھمی

او از کیفیت آموزش پیامبر به زنان صحابی، چندان اطالعی ندارد؟
از طرف دیگر، با وجود آزادی کامل در عربستان قبل از اسالم برای زنان که آبـوت مـدعی   

کردنـد؟ یـا فضـا    دام بـدین امـر مـی   ھا مانند پیامبر تشویق و یا اقوجود آن است، آیا رھبران آن
ای دیگر بوده و زنان حتی از حقوق مسلم خود ماننـد ارث و حـق مالکیـت نیـز محـروم      بگونه

ھا، برخی امور ماننـد تعلـیم و حـج بـر     مندی از آنبودند و با طلوع اسالم بود که عالوه بر بھره
ھـا  سنت گردید و ھمه ایـن ھا فریضه و برخی چون استماع آیات، سخنرانی، اقامه نماز میتآن

مند نمود. پس ھا را بھرهھا به زنان، آنامتیازاتی بود که حضرت ضمن توانایی بر عدم اعطای آن
طور انفعالی ھر کـس از  ای شامل زنان شده نه حقوقی که بهانصاف این است که امتیازات ویژه

شود.ھا برخوردار میآن

گر تساوي حقوق زن با مرداقامه نماز جماعت به امامت زنان بیان
آبوت بعد از بیان حضور زنان در اجتماع که آن را از جملـه حقـوق شـھروندی دانسـته، از     
دیدگاه وی مسأله اصلی در مورد جایگاه زن، رھبری و امامت وی در نمـاز، ایـراد سـخنرانی و    

ی بـرای اھـل   خطبه و اذان است که تنھا یک مورد امامت أم ورقه بنت عبداهللا بنوالنجار خزرجـ 
بیتش اعم از زنان و مردان، ثبت شده است، البته به نظر او مواردی از امامت زن بـر زنـان مثـل    
امامت أم سلمه گزارش شده که آبوت از آنجا که امامت أم ورقه را برای ھمه اعم مردان و زنان 

د از امامت زن در روایات به چند مورد معدو«تصور نموده با مورد أم سلمه تمایز داده و گوید: 
» ھـا در مـورد أم سـلمه اسـت    تـرین آن تـرین و آموزنـده  بر زنان اشاراتی شده است که جالـب 

(Abbott, 1942, p.112)ھای بعـد بـدون توجیـه انکارشـان، بـدان فتـوا       . ولی فقھای دوره
ھا بیانگر آن است که حضرت تا اوایل دوره مدنی تمایـل داشـت زنـان در    اند که ھمه ایننداده

یافت ممکن بود منجر بـه  ھایی داشته باشند که اگر این امر ادامه میگونه مسائل نیز پیشرفتنای
در مدینـه در ھمـان   ص] محمـد [ «تساوی کامل زن و مـرد در مسـائل مـذھبی گـردد، گویـد:      

ھای آغازین تمایل داشت که با وجود شرایط، مراحلی از پیشرفت را رقم زنـد کـه اگـر آن    سال
تساوی کامـل زن و مـرد در   یافت ممکن بود منجر به انقطاع ادامه میر پیوسته و بیطوھا بهقدم
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مسائل مذھب شوند چه در جمع چه در خلوت، ھم در دنیا و ھم در آخرت؛ زیرا بـا أم سـلمه   

تری از امامـت زن بنیـان نھـاده    امام جماعت شدن و با أم ورقه و مؤذن شدن او محدوده رسمی
یافـت آیـا ممکـن    ه برای مردان و زنان بوده است. اگر این امر ادامه مـی شد چون امامت أم ورق

نبود که بعدھا فراتر رود و به امامت زنان در مسجد امر کند؟ آیا چنین کاری در سرزمینی که با 
کارھای عام کاھنه و ربه البیت آشنا بودند و بعالوه در این سرزمین بود که بزودی سجاح متنبّی 

الزم به ذکر است از منظر آبوت قرآن بـا نـزول   .(ibid, p.113)»ممکن بود؟کند غیرظھور می
آیاتی راجع به حکومت بلقیس در مکه و پیامبر با ارج نھادن حضرت خدیجه و تعیـین امامـت   

بعـد از  «زنان تا اواسط دوران مدنی، موافق امتیازدھی به زنان بودند امـا از اواسـط دوره مـدنی    
اش زینـب  م) بـا دختـر عمـه   ٦٢٧ه.ق/٥واج پیـامبر [ص] در سـال (  حوادثی که منجـر بـه ازد  

اش شد، شایعاتی بوجود آمد که در اثر آن فوراً اولـین گـام   دخترجحش، مطلقه زید پسرخوانده
اش بیشتر جدایی زنان در اسالم رخ داد و حتی با افزایش تعداد زنان و نیز مشکالت خانوادگی

).ibid, p.113» (مواجھه در شأن زنان نبوده استزنان را تھدید به طالق کرد که این
نقد

طور که خود آبوت متذکر شده شواھد تـاریخی و حـدیثی وجـود دارد کـه در زمـان      ھمان
رفتند، عمره بنت عبدالرحمن پیامبر، زنان برای انجام فرائض در جمعه و جماعات به مسجد می

) مِن فِی رسول اهللا یوم الجمعه و ھـو  ١(ق، » ق والقرآن المجید«أخذت «از خواھرش نقل کرد: 
تخفیف الصاله و الخطبه، -١٣الجمعه، باب -٧(مسلم، کتاب » یقرَأُ بِھا عَلی المنبر فی کلِّ جمعه

)) و پیامبر به مردان فرمود حتی در شب نیز به زنان اجـازه دھنـد تـا بـه     ٨٧٢(٥٠ح ٣١١ص 
النکـاح،  -٦٧(بخاری، کتـاب  » جد فَال یمنَعھاإذا استأذَنَتِ امرأه إحَدِکم إلی المس«مسجد بروند 

) و حضرت برخـی نمازھـا را بـه علـت     ٥٢٣٨ح ٩٨٥استئذان المرأه زوجھا، ص -١١٧باب 
ترین سـوره  شنیدن صدای طفلی که در صف زنان بود و برای رسیدگی مادر به طفلش، با کوتاه

الصاله أُریدُ إطالَتَھا فَأسمَعُ بُکـاءَ  إنّی ألدخُلُ«خواند، انس بن مالک از پیامبر نقل کرد که فرمود: 
أمـر االئمـه بتخفیـف    -٣٧الصاله، باب -٤(مسلم، کتاب » الصبی فَأُخَفَّفُ مِن شِدَّه وَجد أمّه بِه

)). روایت دیگر نشان از شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت ٤٧٠(١٩٢ح ١٧٩الصاله، ص 
ازھای جمعه و جماعـت و عیـد فطـر و قربـان     دارد. أم سنان گوید: ما ھمراه رسول خدا در نم

.)٣٣١/ ٧کردیم (ابن حجر، شرکت می
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کیفیت برگزاری نماز جماعت اینگونه بوده که نماز جماعت به امامت پیامبر ھم برای زنـان  

ایسـتادند و بـه ھمـین دلیـل بـود کـه       و ھم برای مردان بوده یعنی مردان جلو و زنان عقب می
-٨(بخـاری، کتـاب   » رفَعنَ رُؤسَکنَّ حتی یسْـتَوِی الرجـالُ جُلُوسـاً   التَ«حضرت به زنان فرمود: 

) تا زمانی که مردان [بعد از سـجده] ننشسـتند،   ٣٦٢ح ٨٣إذا کان الثوب، ص -٦الصاله باب 
و در مورد امامت جماعت، گرچه در روایات مرد بـودن  » زنان سرشان را [از سجده] بلند نکنند

الجماعه و -٥٦، کتاب صاله الجماعه، باب ٣٧٨/ ١اند (صدوق، را جزو عام شرایط ذکر نکرده
) اما با توجه به روایاتی که برای زنان تنھا اجازه امامـت در نمـاز میـت و    ١٤-١١٠٥فضلھا، ح 

-١١٧٩و ٨٧-١١٧٨، ح ٣٩٧-٣٩٦نافله [مثل نماز استسقاء و عیدین] را صادر نموده (ھمان، 
اند. البته برخی شاید با توجـه بـه روایـت    این نمازھا را داده) اکثر فقھا تنھا اجازه امامت در ٨٨

، ٨٦/ ١اند (شـھید اول،  امامت أم سلمه است که تنھا اجازه امامت زن بر زنان را نیز صادر کرده
).٧٠مسأله ١فصل 

الزم به ذکر است کسانی که با توجه به روایت أم ورقه، جواز امامت زنان در فرائض را ھم 
کند؛ زیرا روایـت بـه نقـل از ولیـد چنـین      ھا را ثابت نمید، این روایت مدعای آنانصادر کرده

حدَّثَنی جدَّتی عن أم ورقه بنت عبداهللا عبداهللا بن الحارث االنصاری و کانت قـدجمعت  «است: 
(ابـن  » القرآن و کان النبی قد أمرھا أن تؤم أھل دارھا و کان لھا مؤذن و کانت تـؤم أھـل دارھـا   

که آبوت گفته این تنھا روایتی است کـه پیـامبر در مـورد امامـت زنـان      ) و چنان٤٣٣/ ٦حنبل، 
گونـه  دھد که در آن ھـیچ برای اعم از زن و مرد دستور داده است؛ اما توجه به روایت نشان می

شاھدی بر وجود مأمومین مرد در جمع اھل بیت أم ورقه وجود ندارد و تنھا احتمالی که وجود 
مرد باشد و مردی در نماز جماعت شرکت داشـته باشـد کـه ایـن احتمـال بـر       دارد اینکه موذن

ای بـوده اسـت، تضـعیف    فرض صحت روایت، توسط این احتمال که شـاید مـوذن پسـر بچـه    
گـردد و  گردد؛ بنابراین، با این روایت صدور مجوز امامت زن بر مرد توسط پیامبر اثبات نمیمی

اند.گردد که برخی فقھا بدان حکم کردهزن بر زن ثابت میبا روایت امامت أم سلمه تنھا امامت 
نکته دیگری که آبوت در این مقاله متذکر شده اینکه اگر اعطای امتیـازات بـه زنـان کـه از     

یافت ممکن بود منجر بـه  ھمان آغاز بعثت شروع و تا اوایل دوره مدنی وجود داشت، ادامه می
الزم بـه ذکـر اسـت    -از دنیوی و اخروی گردد. تساوی کامل زن و مرد در مسایل مذھبی اعم

داند، شـایعاتی  علت اینکه آبوت اواسط دوران مدنی را زمان انقطاع امتیازدھی پیامبر به زنان می
بوده که در اثر ازدواج وی با زینب بنت جحش و نیز افزایش تعداد زنان حضرت بوجود آمـده  
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با توجه به اینکه دیدگاه او از جھتی مربـوط بـه   در اینجا -شودبود که در ذیل بدان پرداخته می

٣گردد که طبق آیـات  شود، بیان میداوری ایشان در رابطه با حجم و مقدار قرآن و روایات می
اگـر  «باشـد؛ بنـابراین،   نجم و ... و روایات، گفتار و کردار حضرت برگرفتـه از وحـی مـی   ٤و 

ست ناگزیر باید بپـذیریم آنچـه در مـتن    فرض این است که قرآن عیناً سخن حکیمانه خداپیش
قرآن آمده به دلیل نقش ھدایتگری آن بوده است و تعیین مقدار قرآن نیز بر اسـاس علـم الھـی    

کرد که برای ھدایت بشر بـیش از مقـدار موجـود    است و اگر علم و حکمت خداوند اقتضا می
(سعیدی روشن، » کامل شودتوانست عمر پیامبر را بیشتر کند تا حجم قرآنقرآن الزم است، می

) و نیز بر حجم روایات بیفزاید.٣٥٣

حقوق زنان و تغییر نگرش پیامبر 
آبوت در بحث پایانی مسایل دینی مربوط به زنان مدعی است که علت افزایش امتیازات بـه  
زنان، عالقه حضرت به زنان و علت انقطاع آن، تغییر نگرش پیامبر نسبت بـه زنـان در واپسـین    

ص] روابـط و نگـرش محمـد [   «ھای نبوت به دلیل مشکالت خانوادگی بوده است، گوید: سال
بـازی  ھای عمرش تغییر یافت. این رویداد شاید حاکی از عشـق نسبت به زنان، در واپسین سال

مداوم او با زنان باشد. این امر با توجه به حوادثی که منجر به ازدواج او با دختر عمـش زینـب   
شود که بعد از آن در نتیجهِ شـایعات،  م) شد بیشتر آشکار می۶۲۷ه. ق/۵(بنت جحش در سال 

، مشکالت ص]فوراً اولین گام جدایی زنان در اسالم رخ داد؛ زیرا با افزایش تعداد زنان محمد [
که پیامبر پریشان، بیشتر حرم خود را بـه طـالق تھدیـد کـرد.     خانوادگی او چند برابر شد تا این

ن و مقام زنان نبود... خشونت و زورگویی عمر که ھیچ نافرمانی را در حرم چنین روندی درشا
را مجبور کرد تا عکـس  ص]کرد، با این اتفاقات بیشتر شد؛ بنابراین محمد [خویش تحمل نمی

. (Abbott, 1942, p.113)» ھـا را متوقـف سـازد   العملی جدی در برابر زنان انجام داده و آن
ص]بنابراین، محمـد [ «ه نیز بر این نظر خویش تاکید کرده و گوید: که در جای دیگر مقالچنان

کرد تا به زنان اجازه رھبریت دینی را بدھد اما بعدھا به دلیل بعضی اتفاقات در اوایل تالش می
» ھا را جدا کرد و این کار را بـا سرمشـق کـردن زنـانش آغـاز نمـود      اش، آندر زندگی شخصی

(ibid, p.115).
نقد

گیرد:قسمت از دیدگاه آبوت در دو بخش انجام مینقد این 
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آیـد کـه   از شیوه بیـان آبـوت بـر مـی    ھای نفسانی پیامبر در تعدد زوجات: . نقش انگیزه١

ھای شھوانی ایشان بوده است و بدین ترتیب، شـأن  ی انگیزهھای متعدد پیامبر، در نتیجهازدواج
ر حالی که بررسی زندگانی نبـی مکـرم   دھد. دحضرت را از مرتبت عصمت و پیامبری تنزل می

سالگی ازدواج ننموده و اولین ھمسر ایشان خدیجـه بـوده و   ٢٥دھد که ایشان تا سن نشان می
ھـای دیگـر   ) و ازدواج٩/ ٢اند (ابـن ھشـام،   در زمان زندگی با او، ھمسر دیگری اختیار نکرده

ا انگیزه اجتماعی، مذھبی ی پایانی عمرشان و بیشتر بحضرت، پس از رحلت خدیجه و در دھه
و سیاسی بوده است. چنانکه به انگیزه احترام به بازماندگان شھدا با أم سلمه، بیان احکام شرعی 
با زینب دختر جحش و تشویق و ترغیب به دین اسالم با جویریه ازدواج کرد چون در اثـر آن،  

؛ ابـن  ٧ابـن حجـر، ج   ؛٥٢٧-٢٠٦/ ٥صد نفر از اسرای قبیلـه او آزاد شـدند (رک: ابـن اثیـر،     
ی ). وجود این دالیل نشـانگر آن اسـت کـه شـائبه    ٨؛ ابن سعد، ج ١٩٦٦-٤/١٧٧٨عبدالبر، ج 

.باشدپایه و اساس میھای نبی مکرم اسالم بیھای شھوانی در ازدواجدخالت انگیزه
عقیده آبوت بر این است که پیامبر در اوائـل بعثـت بـه دلیـل     . تساوی حقوق زن و مرد: ۲
ھمسری سعی داشت حقوقی به زنان اختصاص دھد اما با افزایش تعداد زنانش و عملکرد تک 

ھا را کاھش داد. در بررسی این عقیـده  ھا و سرزنش اطرافیان راجع به زنان، پیامبر حقوق آنآن
آبوت یعنی تساوی حقوق زن و مرد نکات ذیل قابل ذکر است:

و نیـز  باشـد نجم و ... برگرفتـه از وحـی مـی   ٤و ٣اول، عملکرد و رفتار پیامبر طبق آیات 
ترین دین از طـرف  رت بعنوان آخرین پیامبر از طرف خدا برگزیده و دین و آیین وی کاملحض

شد. پس مائده اگر غیر این بود پیامبری دیگر فرستاده می٣خداوند معرفی شده است. طبق آیه 
ایشان در بـاره موضـوعی سـخنی بـه     باشد و اگر از سوی رفتار و سخنان ایشان باید حجت می

ای از زمـان تغییـر داده، آن یـا از اختیـارات     میان آمده و تصـمیمات در موضـوعی را در برھـه   
خودش بوده و یا آن را بر اساس مصلحت زمان و مکانی انجام داده است. چطور ممکن اسـت  

گـر از رسـالتش،   که پیامبر در ابتدای رسالتش برای زنان حقـوقی را قائـل شـود و در زمـان دی    
ھـا را ضـایع   خصوصاً به دالیل شخصی و خانوادگی آن ھم به اصرار برخی صـحابه حقـوق آن  

کند؟ این رفتار دوگانه، با عصمت پیامبر تناقض دارد. دیگر آنکـه، چگونـه پیـامبری کـه خـود      
باشد تابع نظرات دیگران مثل عمـر برگزیده از سوی خداوند بعنوان رھبر و ھدایتگر جامعه می

شود؟ مگر درایت عمر از پیامبر بیشتر بود؟ ضمن آنکه مضامین و شأن نزول سوره تحریم و می
روایات مربوط بدان حاکی است که افزایش زنان پیامبر علت انقطـاع امتیـازات بـه کـل جامعـه      
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زنان نبوده است بلکه تبانی و خصوصیات اخالقی برخی از آنان بـر علیـه ایشـان باعـث نـزول      

إِنْ تَتُوبـا  «فرمایـد:  و تھدید آنان شده چنانکه آیه خصوصاً خطاب به آن دو زن میسوره تحریم 
نِینَ وَ إِلَی اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکما وَ إِنْ تَظاھَرا عَلَیهِ فَإِنَّ اللَّهَ ھُوَ مَوْالهُ وَ جِبْرِیـلُ وَ صـالِحُ الْمُـؤْمِ   

و شما دو زن اگر به سوی خدا توبـه ببریـد (امیـد اسـت     )٤(تحریم، » الْمَالئِکةُ بَعْدَ ذلِک ظَھِیرٌ
ھای شما منحرف گشته و اگـر ھـم   ھایتان را از انحراف به استقامت برگرداند)، چون دلخدا دل

چنان علیه پیامبر دست به دست ھم بدھید بدانید که خداونـد مـوالی او و جبرئیـل و مـؤمنین     
التفسـیر القـرآن، بـاب    -٦٥(رک: بخاری، کتاب »صالح و مالئکه ھم بعد از خدا پشتیبان اویند

آورد در صـورت  ) زیرا خداوند در ادامه می٤٩١٥، ح ٩٢١باب قوله: إن تتوبا الی اهللا...، ص -٤
عَسی رَبُّهُ إِنْ «فرماید: کند، میتر از آنان نصیب پیامبرش میطالق آنان خداوند ھمسرانی شایسته

اً خَیراً مِنْکنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَیبـاتٍ وَ  طَلَّقَکنَّ أَنْ یبْدِلَهُ أَزْواج
) امید است پروردگار او اگر او شما را طـالق دھـد ھمسـرانی بھتـر از شـما      ٥(تحریم، » أَبْکاراً

روزیش کند ھمسرانی بدل از شما که مسلمان، مؤمن، مالزم بندگی و خشوع، تائـب و عابـد و   
بنابراین، باید پذیرفت کـه خصوصـیات اخالقـی برخـی     » ئم باشند که یا بیوه باشند و یا بکرصا

زنان علت مواجھه وحیانی و خاص پیامبر با آنان بوده است.

دیدگاه آبوت درباره موقعیت سیاسی زنان در جامعه از منظر قرآن و پیامبر 
ن در جامعـه از حیـث احـراز    به مواجھه قرآن و پیامبر بـا حضـور زنـا   آبوت در این بخش 

ھای سیاسی و نقش او در تعیین سرنوشت خویش مثـل شـرکت در انتخابـات کـه در آن     پست
ھا تبلور یافته و نیز شرکت زنان در جھاد و... پرداخته و علت ورود ایشان به این زمان در بیعت

و ھـم  بحث این بوده که از منظر وی پیامبر از ھجرت خـویش بـه مدینـه ھـم ھـدف سیاسـی       
ھا به عنـوان محـافظی قدرتمنـد در مقابـل خشـونت مکیـان       مذھبی داشته است تا بتواند از آن

ھـا، ارائـه و سـپس نقـد     ). در ذیـل گزارشـی از آن  Abbott, 1942, p.116» (استفاده نمایـد 
شود.می

بیعت پیامبر با زنان
نداشـته، بـا اشـاره بـه     آبوت ضمن اذعان به اینکه قبل از پیامبر، انجام بیعت با زنان سـابقه  

ھای دیگر در مدینه با پیامبر، با توجـه بـه   ھا و نیز بیعتحضور دو زن از مدینه در یکی از عقبه
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داند. او بعـد  روحیه متھورانه زنان مدینه، انجام چنین پیمانی را بدون شرکت زنان غیرممکن می

در «گیـرد:  یش، نتیجـه مـی  ھای عقبـه و تردیـد خـو   از بیان نظرات دیگران در باره تعداد پیمان
مجموع این احتمال وجود دارد که تنھا یک جلسه بـرای پیمـان مھـم در عقبـه بـوده کـه در آن       

ای چندین شخصیت برجسته از مدینه و این دو زن حضور داشتند و سرانجام منجر به عھدنامـه 
ا مردان متعھـدِ  دفاعی با محمد [ص] یعنی بیعه النساء با حضور این مردان و زنان گردید که تنھ

جنگیدن برای دین جدیدشان شده و زنان طبیعتاً و بطور کل از حضور در خط مقدم در جنـگ  
).Abbott, 1942, p.116» (معاف گردیدند

برخـی  «در باره چگونگی بیعت پیامبر با زنان، آبوت با استناد به طبقـات ابـن سـعد گویـد:     
ایـن  -ھمانطورکه بـوده اسـت  -[ص] پژوھشگران مخالف با گرایش روایات ھستند که محمد

توانـد از  که حتی یک خواننده معمولی نمیپیمان و عھدنامه را منعقد و مھر کرده باشد در حالی
این عقیده بگریزد که از قرن سوم و نه اول تالش زیادی شده تا به محمد [ص] نسبت دھند که 

ست دادن یک روش مرسـوم بـرای   او این بیعت را با لمس دستان زنان انجام نداده است زیرا د
شد. توافق در قرار داد بود. البته دست بردن در داخل کاسه پر از آب نیز برای توافق استفاده می

ھر دو روش را محمد [ص] برای قبول پیمان با زنان استفاده کرد اگرچه روایات بطـور صـریح   
پوشاند، ... احتمال بر این ایبیان کردند که محمد [ص] به ھنگام بیعت دست خود را در پارچه

ھای اولیه در مدینه، با زنان مانند مردان ھای اول که پیمان عقبه و نیز سالاست که در ھمان سال
,ibidرفـت ( ھا بـا محمـد [ص] امـری معمـول بـه شـمار مـی       شد و این دست دادنرفتار می
p.118.(
نقد

گیرد:بررسی این قسمت از دیدگاه آبوت در دو بخش انجام می
بررسی منابع تاریخی بخصوص ابن ھشام که در قرن دوم تالیف ھای عقبه: . تعداد پیمان١

ھای عقبه مالقاتی با چنـد نفـر از افـراد مـدنی داشـته      دھد که پیامبر قبل از پیمانشده نشان می
) ٤٢٩/ ١ء بنت عبید بن ثعلبه حضور داشت (ابن ھشـام،  است که در بین آنان، زنی به نان عفرا

و بعد از آن، پیمان عقبه اول بوده که گرچه زنان در آن حضور نداشتند، بیعه النساء نام گرفـت.  
گذاری آن ابن ھشام گوید: این پیمان قبل از آن بوده که جنگ بر آنان واجب شـود  در تعلیل نام

گوید: ) و آقای سبحانی می٤٣١ر قتال بیعت نکردند (ھمان، و محقق کتاب او آورده: زیرا آنان ب
) و در پیمـان  ٤٠٦/ ١زیرا پیامبر در فتح مکه از زنان به این ترتیب بیعت گرفته است (سبحانی، 
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ھای أم عماره نسیبه بنت کعب از بنی مازن بن بنی النجار و أم منیع مرد و دو زن به نام٧٣دوم 

-٤٦٦و ٤٥٤-٤٤١/ ١نی سـلمه حضـور داشـتند (ابـن ھشـام،      أسماء بنت عمرو بن عدی از ب
ھـای آبـوت، عـدم    نگـاری )؛ بنابراین، تعداد عقبات دو تا بوده و علیرغم اطالعات و تاریخ٤٦٧

مراجعه او به سیره ابن ھشام جای بسی تعجب دارد.
قبل از بیان چگونگی بیعـت الزم اسـت بیـان شـود کـه      . چگونگی بیعت پیامبر با زنان:٢

ای اسـت  ) و در اصطالح، معاملـه ٢٦/ ٨عت در لغت به معنای عھد و پیمان بستن (فراھیدی، بی
گیرد. بدین ترتیب که مـردم بـا بیعـت    ھا، صورت میکه بین افراد یک جامعه با امام و حاکم آن

دھنـد و او نیـز در مقابـل، تصـدی امـور      خود اموال و امکانات خود را در اختیار رھبر قرار می
). از این لحاظ بیعت ھم ٣١٩-٣١٨/ ٢کند (منتظری، و تأمین مصالح آنان را تعھد میاجتماعی

/ ٧از نظر معنای لغوی و از لحاظ معنای اصطالحی یک تعھـد دوجانبـه اسـت (عمیـدزنجانی،     
٢٩٣.(

اسالم، در زمینه رأی و بیعت با حاکم اسالمی فرقی میان زنان و مـردان قائـل نشـده و رأی    
کننـده اسـت.   نھد؛ زیرا در اندیشه اسالمی رأی زنان به اندازه مـردان تعیـین  ج میزنان را نیز ار

که در عصر رسالت، پیامبر با وجود پشتوانه نصب االھی، با ھمراھی مـردم و بـا تکیـه بـر     چنان
ھایی کـه بـا ایشـان صـورت     آرای عمومی، در مسند قدرت قرار گرفت و این رضایت با بیعت

ھا خصوصاً بیعت در عقبه دوم که حاوی حمایـت دفـاعی   این بیعتگرفت، آشکار شد. اھمیت
از پیامبر بود، چنان بوده که تنھا پس از آن، مقدمات ھجرت بـه مدینـه فـراھم گشـت و اولـین      

ھـا از مشـارکت   جامعه و حکومت اسالمی در مدینه النبی پایه ریزی شد. تأمـل در ایـن بیعـت   
تـوان از ھمـه طبقـات اجتمـاعی زنـانی را      ا مـی ھـ گسترده زنان حکایـت دارد. در ایـن بیعـت   

؛ ابـن  ۱۹۶۶-۱۷۷۸/ ۴؛ ابـن عبـدالبر،   ۷؛ ابن حجر، ج ۵۲۷-۲۰۶/ ۵گرفت (رک: ابن اثیر، سراغ
).۸سعد، ج 

چگونگی بیعت پیامبر با زنان، ابن ھشام به نقل از ابن اسحاق گویـد: پیـامبر بـا    در رابطه با
/ ۱فرمود بروید با شما بیعت کردم (ابن ھشام، نان، میکرد بلکه پس از اقرار آزنان مصافحه نمی

یـا أَیھَـا النَّبِـی إِذَا    «) و عائشه درباره اقرار زنان گوید: رسول اهللا زنان مھاجر مومن را با آیه ۴۶۶
لَا یقْـتُلْنَ أَوْلَـادَھُنَّ   جَاءک الْمُؤْمِنَاتُ یبَایعْنَک عَلَی أَن لَّا یشْرِکنَ بِاللَّهِ شَیئًا وَلَا یسْرِقْنَ وَلَا یزْنِینَ وَ

غْفِرْ لَھُـنَّ  وَلَا یأْتِینَ بِبُھْتَانٍ یفْتَرِینَهُ بَینَ أَیدِیھِنَّ وَأَرْجُلِھِنَّ وَلَا یعْصِینَک فِی مَعْرُوفٍ فَبَـایعْھُنَّ وَاسْـتَ  
کرد روط اقرار میکرد و ھر کسی که به این ش) امتحان می۱۲(ممتحنه، » اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ
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فرمود: با شما بیعت کردم بخدا قسم پیامبر دست ھیچ زنـی را در بیعـت بـا زنـان     رسول اهللا می

-۶۵فرمود: با شما بر اساس شروط فوق بیعت کردم (بخاری، کتـاب  لمس نکرده است فقط می
ینگونه ) پس با توجه به سخن ابن ھشام، ا۴۱۸۲، ح ۹۱۴اذا جاءکم، ص -۲تفسیر القرآن، باب 

نبود که از قرن سوم تالش شود که به جھت قداست بخشیدن به آن، بیعت از ورای حجاب یـا  
از طریق دست بردن داخل آب مطرح بشود. ضمن آنکه در گزارش ابن سعد از واقعه که آبوت 
با تکیه بر آن، مساله بیعت مستقیم پیامبر با زنان را طرح کـرده، شـاھدی بـر مصـافحه مسـتقیم      

).۸-۵/ ۸سعد، با زنان یافت نشده است (ابنپیامبر 

زنان و جنگ
ھای سیاسـی  آبوت در جریان پیمان حدیبیه، بیعت رضوان و نیز در بحث مربوط به فعالیت

کشد و بر این نظر اسـت کـه زنـان از    زنان در مقاله، سخن از حضور زنان در جنگ را پیش می
عماره نسیبه بنت کعب و أم سلیم در صـورت  خدمات نظامی معاف بودند ولی بانوانی مانند أم 

زنان جنگجـو و سلحشـور، داوطلبانـه بـه ھنگـام      «اند، گوید: نیاز، در بحبوحه جنگ، دفاع کرده
ھا به دشمن حملـه  لحظات ھیجانی جنگ، به سرعت در کنار مردان در میانه و گوشه کنار صف

بـوت، حضـور زنـان در ایـن     از منظـر آ ).Abbott, 1942, p.117» (جنگیدندبردند و میمی
حضـور زنـان عـرب در    «عرصه، نشـان از اسـتقالل زنـان در عرصـه رزم بـوده اسـت، گویـد:        

ھاسـت. مـواردی از   ھای اسالمی چه بصورت تنھایی یا گروھی، نشانه موقعیت مستقل آنجنگ
اما » ھا شرکت أم عماره در جنگ احد بوده استترین آنشود که برجستهحضور زنان یافت می
کند که شرکت زنان در جنگ بطور مسـتقیم در لحظـات ھیجـانی جنـگ،     گرچه آبوت بیان می

بوده که بیانگر آن است که ایشان طبق روایات از پیامبر تنھا جھاد دفاعی را زنان پذیرفته اسـت،  
بدون ھیچگونه انتقادی از این منظر که جھاد ابتدائی حتی برای مردان در زمان غیبـت معصـوم   

نقـش عایشـه   «کند: ست تا برسد به زنان، از نقش عائشه در جنگ جمل چنین یاد میاختالفی ا
) و ibid, p.118-119» (شود که انسان آیین زن پیـروز را بیـاد آورد  در جنگ جمل باعث می

سرانجام در ضمن بیان دیدگاه پیامبر در باره مشروعیت جھاد زنان، اسالم را آیینی جنگ طلـب  
دھـد کـه زنـان را بـه عنـوان      موارد محمـد [ص] را مـردی نشـان مـی    این«معرفی کرده است: 

).ibid, p.119» (شناختطلب میکننده در دولت جدید و جنگشھروندانی آزاد و شرکت
نقد
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حدود فعالیت زنان و حضور مستقیم آنان در میادین نبرد یا با اجازه رسـمی و قبلـی پیـامبر    

تـوان بدسـت   گرفت و شواھدی نمید تایید قرار میاسالم بوده است یا این که حضور آنان مور
ھا منع نماید. خصوصاً در جنگ سرنوشت آورد که حضرت زنان مسلمان را از حضور در جبھه

ساز احد شیرزنان نام آور و معروفی مثل نسیبه بنت کعب أم عماره، أم عطیه انصـاری حضـور   
ھنگامه شکست و ھزیمـت مسـلمانان   ھای مختلفی نیز بر عھده داشتند که به داشته و مسئولیت

نسیبه به ھمراه فرزندان و اندکی از مدافعان از جمله حضرت علی که جمعا بیست نفـر بودنـد،   
با فداکاری خویشتن را سپر حضرت قرار داده و جـان حضـرت را حفـظ نمودنـد. از بررسـی      

انـد و نیـز   اشتهھایی که آنان ھمراه پیامبر حضور دشرکت مستقیم زنان در صحنه نبرد در جنگ
آیـد کـه حضـرت    روایاتی که از حضرت در باره جھاد زنان صادر شده، این نتیجه بدسـت مـی  

جھاد زنان را تنھا در حالت دفاع از پیامبر و یا از خویش پذیرفته است. لذا در پاسـخ عائشـه و   
الجھـاد و  -۵۶مسـلم، کتـاب   »(جِھـادُکنَّ الحـجَّ  «اند فرمود: زنانی که خواستار اجازه جھاد بوده

پرسد یـا رسـول   ) و در روایت دیگر عائشه می۲۸۷۵، ح ۵۲۹جھاد النساء، ص -۶۲السیر باب 
ال، لکـنَّ أفضَـلَ   «اهللا جھاد را افضل اعمال می دانیم آیا ھمراه شما جھاد نکنیم؟ حضرت فرمود: 

).۱۵۲۰، ح۲۸۲فضل الحج المبرور، ص -۴الحج، باب -۲۵ھمان، کتاب »(
تواند آیین زن پیروز را بیاد آورد در حالی ضمناً فرماندھی عائشه در جنگ جمل چگونه می

که آن، منجر به شکست سپاه بصره شده است و عائشه از آن پشیمان بوده و از عبداهللا بن عمـر  
پرسید: چرا مرا از رفتن به جنگ با علی [ع] منع نکردی؟ عبداهللا بن عمر در پاسـخ وی گفـت:  

ای عبداهللا بن زبیر تو را فریب داده و به جنگ با علی [ع] تشویق کرده بود و نصیحت من فایده
نداشت زیرا تو از عبداهللا بن زبیر پیروی کرده و بـه ھـیچ وجـه بـا آراء و نظـرات او مخالفـت       

شرح حال عبداهللا بن عمر) عبـداهللا بـن زبیـر، خـواھر زاده     ۴۵، ش ۲۱۱/ ۳کردی. (ذھبی، نمی
تـرین  یکـی دیگـر از مھـم   شه ھم در برپایی جنگ و ھم ادامه آن نقـش مـوثر داشـته اسـت    عائ

ھای عبداهللا در جنگ جمل، آن بود که وقتی سپاه جمل به سوی بصره حرکت کـرد  آفرینینقش
ھای حوأب بلند شد. عایشه پس از آنکه مطلع شد، و به حوأب رسید، صدای پارس کردن سگ

گفت از رسول خدا شـنیده  است، خواست تا او را برگردانند. او میدر منطقه حوأب قرار گرفته
ھای حوأب بر آنـان پـارس کننـد برحـذر داشـتند؛ امـا       است که ایشان زنانشان را از اینکه سگ

عبداهللا بن زبیر جلو آمد و به دروغ به عایشه گفـت کـه آنـان حـوأب را اول شـب پشـت سـر        
غ خود تعدادی از اعراب بیابانگرد را نـزد عایشـه آورد   اند. عبداهللا سپس برای اثبات دورگذاشته
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).۱۷۷/ ۲؛ ابن عبدربه، ۹۳/ ۲تا به دروغ گواھی دھند که اینجا حوأب نیست (دینوری، 

در نھایت بعد از جنگ سختی که میان سپاه عائشه و حضرت علـی ع در گرفـت و بعـد از    
از اطـراف عایشـه   شکست اصحاب جمل و پی شدن شتر و سـرنگونی ھـودج عایشـه، مـردم    
خواھد بیست سـال  پراکنده شدند و به بصره گریختند. وقتی عایشه بر زمین افتاد، گفت: دلم می

) و حتی او راضی نشد کـه کنـار پیـامبر دفـن گـردد و      ۹۳/ ۲پیش از این مرده بودم (دینوری، 
و حـاکم  دھد خودش شرمگین بوده اسـت گفت: بعد از پیامبر کارھایی انجام دادم که نشان می
شرح حال عائشه).۱۹، ش ۱۹۳/ ۲بعد از نقل خبر گوید: حدیث صحیح است (ذھبی، 

حضور زنان در عرصه سیاست
آبوت در بررسی حضور زنان در مسایل سیاسی، آزمون واقعی درباره کمال آزادی و شرکت 

عـام و  در مسایل سیاسی زنان را مانند شرکت زنان در رھبری مسایل مذھبی، در زمینه رھبـری  
آید زنـان بـه ورود در مسـایل    از روایات بر می«کند و بر این عقیده است که: فعال جستجو می

اند. جستجو برای یافتن زنـی کـه از جانـب    رھبری سیاسی کمتر از رھبری مذھبی تشویق شده
ای بـرای خـود زنـان    محمد [ص] و یا به عنوان مشاور و یا معاون او باشد و یا حتـی نماینـده  

خـوانیم کـه بـه دالیـل شخصـی      فایده است. ما تنھا درباره تمیمه قیله بنت مخرمه مـی بیباشد،
اش، آرزو داشت تا با محمد [ص] دیدار کند و سرانجام به عنوان نماینـده بنـوبکر بـن    خالصانه

(Abbott, 1942, p. 119-120) .»ویل موفق به این دیدار شد
در قـرآن  «سیاسی از منظر قـرآن گویـد:   سپس آبوت در مورد حضور زن در رھبری مسایل 

ھیچ اظھار عقیده رسمی خاصی را به نفع یا علیه زنان راجع به شایسـتگی زنـان بـرای فعالیـت     
سیاسی نیافتیم. تنھا مستند قرآنی، داستان سلیمان و ملکه سبا است کـه یـک زن بـه حـق دارای     

ھای سیاسـی بیـان نشـده و    ینهباشد که از این ملکه ھیچ اشتباھی در زمقدرت باالی سیاسی می
). آبـوت از شـیوه اداره   ibid, p. 120» (تنھا بخاطر دین غلطتش مـورد خطـاب قـرار گرفـت    

نمل بسیار تمجید کرده و در نھایت در تعلیل عدم اجازه ۳۵-۲۹حکومت وی با توجه به آیات 
به بلقیس به زنان توسط پیامبر در مسایل رھبری سیاسی بر این نظر است که نزول آیات مربوط
تـوان نتیجـه   عنوان حاکم سیاسی در دوران مکه یا اوایل دوران مدنی بوده است و بنـابراین مـی  

اش که منجر به جدایی زنان شد، تصمیم قطعـی  محمد [ص] قبل از دالیل شخصی«گرفت که: 
ال نداشت که حتماً ھمه زنان را از مسائل دینی و خدمات رسمی محروم سازد؛ بنابراین به احتم
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بـار در  ھای مختلف روایت منسوب به او نیست، روایتی است که برای اولینزیاد او مسئول متن

رابطه با رھبری عایشه در جنگ داخلی علیه علی [ع]، بدان اسـتناد شـده اسـت. داسـتان از آن     
قرار است وقتی که محمد [ص] با اشتیاق فراوان شاھد درگیری شـدید میـان ایـران و رم بـود     

زنی بر تخت پادشاھی ایران نشسته است. او با توجه به آن فرمود: مردمی کـه زنـی را   شنید که
شوند. با این سخن بـود کـه اسـاس    بر امورشان حاکم کنند بدبخت و بد اقبال بوده و موفق نمی

). سپس او برای اثبات ibid, p. 120-121گذاری شد (تبعیض سیاسی علیه زنان مسلمان پایه
پیامبر در دوران مکه چنین نظری نداشته از روابط محترمانه پیامبر با حضرت دیدگاه خویش که 

بدون تـاثیر  «گوید: خدیجه، بطور گسترده سخن گفته و در پایان با تایید سخن اشپرینگر که می
بر نتیجه فوق الذکر تاکید (ibid)»و وفاداری خدیجه [س]، محمد [ص] ھرگز یک پیامبر نبود

ھـایی کـه در   ھا، توسـط توطئـه  ھا دلیلی بود که محمد [ص] در واپسین سالاین«کرده و گوید: 
حرمش رخ داد اغفال شد و تحت تاثیر پافشاری یاران مردش قرار گرفت و به نظـر منفـی ھـم    

) البته آبوت علیرغم بیان تغییر نگرش پیامبر، مدعی است که این تحریم ibidوطنانش تن داد (
شد بلکه افـراد خاصـی مثـل عائشـه و أم سـلمه اسـتثنا       ن نمیدر مسایل سیاسی شامل ھمه زنا

تواند بنا بر دالیلی او را متھم نماید که حتی در آن زمان و شرایط نیز کسی نمی«اند، گوید: بوده
اند زیـرا  ای زیبا بودهای زینتی و بازیچهبه عنوان مثال عائشه و أم سلمه تنھا دامی فریبنده و شی

أم سلمه و پذیرش حکیمانه محمـد [ص] بـود کـه آن ابـر سیاسـی کـه       با پند منطقی و صحیح
). سپس آبوت درباره پیشنھاد أم ibid» (تھدیدی برای از بین رفتن پیامبر [ص] بود برطرف شد

سلمه در صلح حدیبیه و نیز نقش حکیمانه او در بازداری عائشه از جنگ جمل و مـوارد دیگـر   
عای خود مبنی بر این که پیامبر از رأی و نظر حکیمانه گوید اما او ھیچ شاھدی بر مدسخن می

کند.عائشه استفاده کرده باشد، بیان نمی
آبوت گرچه در مورد حضرت خدیجه و عائشه و أم سلمه گاھی سخنان تحسین برانگیـز و  

کند، در باره مقام و منزلت فاطمه الفاظ زیبایی را بکار نبـرده اسـت   گاھی اغراق آمیزی ایراد می
گویـد:  دھـد، مـی  ه در مقام مقایسه با أم سلمه و عایشه، نقش آنان را بسیار پررنگ جلوه میبلک

فاطمه شخصی ضعیف و رنگ پریده در مقایسه با أم سلمه مدبر و عایشه سلطه جو بود. زنـی  «
ــا وجــود ایــن، وقــایع تــاریخی    کــه مــورد اغفــال واقــع شــده (مغفــول) و ســرخورده بــود. ب

مذھبی بعدی در حمایـت از او، رشـک   -ارند که تحوالت سیاسیمرموزی/مستحکمی وجود د
انگیزترین جایگاه را در اسالم برایش رقم زدند و او را در جایگاه دوم بعد از مادرش خدیجه و 
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چـون نسـل پیـامبر [ص] تنھـا از طریـق او و      ھای دیگر قرار دادندالمومنینبمراتب باالتر از ام

).ibid, p. 124-125»(امه یافتفرزندانش حسن [ص] و حسین [ص] اد
نقد 

، ٤٤-٢٣توان به آیـاتی مثـل نمـل    برای اثبـات حق مشارکت سیاسی زنان از منظر قرآن می
و زخـرف  ٣٤برخی با استناد به آیات نساء . استناد کرد١٥٩، آل عمران ٣٨، شوری ١٢ممتحنه 

ای که از آیات قرآن در یجهباشند، اما نتقایل به مخالفت قرآن با حضور زنان در سیاست می١٨
آید این است که آیات ھای مخالفان بدست میاثبات یا نفی حق مشارکت سیاسی زن و نیز دلیل

دسته دوم یا در اصل ارتباطی بـه مقولـه مشـارکت نـدارد و یـا اینکـه داللـت بـر نفـی حـق و           
ھـور  صالحیت زن ندارد. در حالی که به عکس، آیات دسته نخست بعضی صـریح و بعضـی ظ  

باشند؛ بنابراین، از دیدگاه قـرآن زن  آشکار در اثبات حق و صالحیت ایفای نقش سیاسی زن می
تواند در سرنوشـت سیاسـی دخیـل باشـد و در دسـتگاه      گونه تفاوتی میھمانند مرد بدون ھیچ

حاکمیت و قدرت سھم داشته باشد و در این زمینه ھیچ مانعی وجود ندارد.
به مساله حضور زنان ٤٤-٢٣الف دیدگاه آبوت تنھا در آیات نمل بنابراین قرآن کریم بر خ

توانند شاھد بر اند میدر سیاست توجه نداشته است بلکه آیات دیگر نیز که بطور عام ذکر شده
اند.موافقت قرآن بر این امر باشند و قرآن و به تبع آن پیامبر در این امر تبعیضی روا نداشته

توان از أسماء بنت یزیـدبن سـکن انصـاری صـحابی     زد پیامبر میدر مورد نمایندگی زنان ن
» خطیبـه النسـاء  «جلیل و سخنور نام برد که به خاطر بالغت و فصاحت در سـخن، ملقـب بـه    

گردید و به عنوان نماینده زنان انصار نزد حضرت شرفیاب شد و سواالتی را از جمله در مـورد  
از پاسخ به سواالت او، از حسن ادب و بالغـت و  شرکت زنان در جھاد پرسید و پیامبر نیز قبل

أنّ حُسنَ تَبَعُّلِ المرأه لِزَوجِھا وَ طلبھـا  «سخنوری وی تمجید کرد و در مورد جھاد زنان فرمود: 
گفـت بسـوی بـانوان    و أسماء در حالی که تکبیر مـی » مرضاته وَ اتِّباعِھَا مُوافقَتِه یعدِلُ ذلک کلّه

).١٠٨٠٣، ش ١٧/ ٧؛ ابن حجر، ٦٧١٩، ش ٢١٦/ ٥بازگشت (ابن اثیر، 
بار در زمان رھبری عایشه در جنـگ  در مورد روایت امارت زنان که آبوت گفته برای اولین

جمل به نقل از پیامبر بیان شـده، کـه از نظـر وی بـا ایـن بیانیـه تبعـیض سیاسـی علیـه زنـان           
زنـان بـه دو قـول بازگشـت     گذاری شد، باید گفت مجموع اقوال از پیامبر در بـاره امـارت   پایه
یخْـرُجُ  «که پیامبر حکمی بطور کلی داده و دوم، » لَنْ یفْلِحَ قَوْم وَلَّوْا أَمْرَھُمْ إمْرَأَةً«نماید: یک، می

که طبق حدیث دوم، پیامبر ، حکم خاصـی دربـاره گـروه    » قَوْم ھَلْکی َالَ یفْلِحُونَ، قَائِدُھُمْ امْرَأَة
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بطور کلی داللت بر منع امارت زنان ندارد تـا اینکـه دلیلـی بـر     باغی خاصی داده و لذا حدیث

تبعیض باشد و روایت اول نیز، از آنجا که آن دارای اشـکاالت و شـبھاتی از جھـات گونـاگون     
است، معتبر نیست. مثل اینکه متن حدیث اضطراب دارد و با عبـارات گونـاگون و بـیش از ده    

ن ابوبکره ادعا کرده که پیامبر آن را با اطـالع یـافتن   نقل متفاوت ذکر شده است؛ و دوم، راوی آ
در مـورد  از امارت دختر کسری بھنگام فرمانروایی او بر قوم فارس بیان کرده است. حال آنکـه  

زمان حکومت دختر کسری اختالف نظر وجود دارد که بر اثـر آن خدشـه بزرگـی بـر صـحت      
ری بر ایران را پس از درگذشت پیـامبر  شود زیرا برخی منابع تسلط دختران کسروایت وارد می

اند. چنانکه در تاریخنامه طبری آمده در روزگار پوران دخت، پیامبر ما محمد مصطفی بیان کرده
).۸۴۶/ ۲بمرد و ابوبکر به خالفت نشست (طبری، 

بنابراین، حدیث اول جھت متروک ساختن حدیث اصلی دوم و تطھیر چھره ناکثین و ایجاد 
یه ایرانیان جعل و مشھور شده اسـت (رک: ذاکـری، مقالـه تحقیـق و بررسـی      فضای مسموم عل
»).لن یفلِحَ قوم ولّوا امرھم إمرأة«حدیث مشھور 

آبوت در ادامه بحث فوق که ادعای پایه گذاری تبعیض علیه زنان شده و براین نظـر اسـت   
خـر مـدنی تغییـر    که دیدگاه پیامبر در مورد شرکت زنان در امور سیاسی در دوران وسـط و اوا 

سلمه و عائشه اذعان دارد که این امـر نشـانگر آن اسـت کـه     یافته اما به حضور فعال سیاسی أم
آبوت خود به کلیت دیدگاه اش ایمان نداشته است.

دیدگاه آبوت در مورد حضرت فاطمه جای بسی تامل دارد زیرا با توجه به اشـراف وی بـه   
ایشان از وجود آیات و روایاتی که در منابع اھل سـنت  توان پذیرفت کهآیات و روایات، آیا می

و شیعه درباره مقام علمی و معنوی واالی ایشان مثل ایراد دو خطبه آتشین فدک و سقفیه نقـل  
توانـد در  دھد که کسی بھتـر از فاطمـه نمـی   شده، اطالعی نداشته است. اندک مطالعه نشان می

ایات فـراوان از منـابع شـیعه و سـنی کـه از نـزول       جایگاه بعد از خدیجه قرار گیرد. چنانکه رو
) در شأن و شخصیت ایشـان  ۶۱و آیاتی از سوره انسان و آیه مباھله (آل عمران، ٤ی کوثرسوره

بهشـت، درنهـري نـام نبوت،قرآن،هايمصداقروایاتدرچنانکهاستزیاديمصادیقدارايوکثیرخیرمعنايبهکوثر.4
ازیکـی ونـزول شـأن بهتوجهابلذا. اندکردهذکررا... وصحضرتآناوالدشفاعت،ذریه،ونسلکثرتاصحاب،کثرت

مبـارك وجـود بـه راآنسـنت اهـل وشـیعه علمـاي ازبرخیحضرت،آناوالدوذریهونسلکثرتیعنیآنهايمصداق
عقببالوابترکهکردمتهمراپیامبرسهمیوائلبنعاص: گویدمیآیهنزولشأنکهچرااندکردهتعبیرزهرافاطمهحضرت

فاطمههمانکثیرخیراینکهنمودنداستنباطتعبیراینازعلماءو. دادیمکثیرخیرتوبهما: فرمایدمیآنفینضمنقرآناست
؛117-32/115رازي،؛414-10/413طبرسـی، . (یافـت انتشـار جهـان درایشـان وسیلهبهپیامبرذریهونسلکهاستزهرا

).27/375شیرازي،مکارم،377نیشابوري،واحدي
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) و روایـات  ۶۷۰/ ۴و ۳۹۶/ ۱؛ زمخشری، ۲۱۶/ ۳۰و ۳۲/۱۲۴و ۸/۷۱کند (رازی، حکایت می

۶۷۷(بخـاری، ص  » نساء أھل الجنـه فاطمه سیده «ذیل از پیامبر در مورد حضرت فاطمه است: 
فاطمه بضعه منی، فمن أغضبھا «مناقب قرابه رسول اهللا)، -۱۲کتاب فضائل أصحاب النبی، باب 

(مسـلم،  » إنّما ابنتی بضعه منّی، یریبنی مارابھا، ویـوذینی ماأذاھـا  «) و ۳۷۱۴(ھمان، ح » أغضبنی
).۲۴۴۹(۹۳ح ۹۵۴[س] ص فضایل فاطمه -۱۵کتاب فضایل الصحابه باب -۴۴، کتاب ۱۴۲۱

دیدگاه آبوت درباره نبوت پیامبر (ص)
راجع به زن و جایگـاه و منزلـت وی در صـدر    -ھمانطور که گفته شد-بحث اصلی مقاله 

اسالم است اما آبوت بطور استطرادی، به مساله پیامبری و نبوت نیز پرداخته است کـه در ذیـل   
شودبطور خالصه بیان و بررسی می

انگارد و بر این باور اسـت  فرمود بطور سطحی میای را که پیامبر بیان مینین الھیآبوت قوا
توان به حوادث متعدد در حمایت از این ادعایی که به طور گسـترده پذیرفتـه   به روشنی می«که 

ھای خـاص و فـوری مردمـی    شده، استناد کرد که شریعت محمد [ص] غالباً در نتیجه موقعیت
ھا حاصل تفکری عمیق و نیاز به یک تصمیم نسبتاً سریع داشت نه اینکه آنبوده که آن موقعیت

رود و بتواند تعادلی را بین اصول معنوی و دوراندیش باشند که از یک شارع سنجیده انتظار می
این سـخن او بـا   . حال آنکه(Abbott, 1942, p.106)»آل ایجاد نمایدھدایت بشر بطور ایده
بل پذیرش نیست. اول اینکه، پیامبر جز خواست و فرامین الھـی بـر زبـان    توجه به تبیین ذیل قا
ا وَحْـی یـوحَی   «ی خداوند است که ایشان: نرانده و این فرموده » وَمَا ینطِقُ عَنِ الْھَوَی. إِنْ ھُوَ إِلـَّ

) است و مسئولیت سنگین دریافت و ابالغ وحی را طبق خواست و رضایت الھـی  ٤و ٣(نجم، 
مْ تَفْعَـلْ فَمَـا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ وَاللّـهُ        ی«که فرمود:  ک وَإِن لـَّ ا أَیھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیک مِن رَّبـِّ

) بدون ھیچ کمی و کاسـتی بـه   ٦٧(مائده، » یعْصِمُک مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ الَ یھْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ
ن نوع بیان درباره قانون پیامبر، جھان و زمان شمول بـودن  شک ایاتمام رسانده است و دوم، بی

دھد و گویا قوانین ایشان را فقـط بـرای زمـان و مکـان     دعوت حضرت را مورد تردید قرار می
داند؛ حـال آنکـه ذات بـاری تعـالی در     خاص جزیره العرب، آن ھم در عصر ایشان سودمند می

وحی و جسمی بشـر را مـد نظـر داشـته و     خالل ارسال وحی به رسول خویش، تمام نیازھای ر
ا رَحْمَـةً     «ھا با آدمیان سـخن گفتـه و فرمـود:    ھا و مکانی زمانمطابق با ھمه وَمَـا أَرْسَـلْنَاک إِلـَّ

الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِیـنَکمْ وَأَتْمَمْـتُ   «) و در مورد خود دین فرموده است: ١٠٧(انبیاء، » لِّلْعَالَمِینَ
)؛ بنابراین با توجه به دفاع آبـوت از روایـات   ٣(مائده، » ی وَرَضِیتُ لَکمُ اإلِسْالَمَ دِینًاعَلَیکمْ نِعْمَتِ



96شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی76
و تفاسیر قرآنی شایسته نبود که ایشان در مورد منبع صدور حدیث چنین تردیدی را روا دارد.

ی معنـوی  نیز ایشان در ضمن تجلیل از نقش حضرت خدیجه در مورد تاثیر وی در اندیشه
و نیز ثروت وی در پیشرفت اسالم اغراق کرده و آن را حاصل درک سریع و ابتکار عمل پیامبر

داند و حتی سخن اشپرینگر را مورد تایید قـرار داده  عموی وی میبه موقع خدیجه و تأیید پسر
به حقیقت ثروت او بود که به محمد [ص] آزادی در تأمل و تفکر معنوی بخشید، «گوید: و می

ھای ندای پیامبری محمد [ص] را دریافت کـرد. ابتکـار   جه بود که اولین نشانهدرک سریع خدی
عمل به موقع خدیجه بود که تأیید پسر عموی خدیجه برای دعوت به اسـالم را بـرای محمـد    

و بنابر این ارزیابی و نتیجـه اشـپرینگر در مـورد نقـش     (Ibid, p.121)»[ص] به ارمغان آورد
تواند باشد که گفته بدون تاثیر و وفـاداری خدیجـه   حقیقت نمیخدیجه [س] در اسالم دور از

[س]، محمد [ص] ھرگز یک پیامبر [ص] نبود و زمانی که مرگ بر او چیره شد اسالم بسیاری 
؛ زیـرا ضـمن   (Ibid, p.123)»از خلوص خود و قرآن آن شأن و مرتبه خـود را از دسـت داد  

و مسـاعدت وی، بایـد گفـت او و    تحسین دیـدگاه آبـوت در مـورد ایمـان حضـرت خدیجـه      
اند. این حقیقت که اسالم و رسالت پیامبری اشپرینگر در مورد نقش حضرت خدیجه غلو کرده

با مال خدیجه پیش رفت، قابل انکار نیست ولی اینگونه نبوده که پیامبر ثروت را صرف دعوت 
براین گرچه مسـلمانان بـا   به اسالم نماید یعنی به کسی پولی دھند و بگویند بیا مسلمان شو، بنا

پول خدیجه توانستند سدّ رمقی کنند و اگر نبـود شـاید فقـر و تنگدسـتی مسـلمین را از پـا در       
) ولی اینگونه ھم نبود کـه اگـر ثـروت    ٢٤٧-٢٤٦ی نبوی، آورد، (مطھری، سیری در سیرهمی

وی پیـامبر ھـم   ی معنوی نبود حضرت حتی پیامبر نباشد و این مساله ارتباطی به آزادی اندیشه
ندارد. عالوه بر اینکه تلقّی و دریافت نویسنده از بیان درک سریع خدیجه و تایید پسـرعمویش  

ای ھای وحی پیش از حضرت، نشات گرفتـه از افسـانه  ورقه بن نوفل و دریافت نخستین طلیعه
ی چگونگی بعثت و نخستین وحـی بـه پیـامبر    است که در برخی کتب تاریخ و حدیثی در باره

حال آنکه این روایـت بـا معیارھـای    .نقل شده که مورد استقبال مستشرقان نیز قرار گرفته است
، کتـاب  ١٣راوی گـزارش، عایشـه اسـت (بخـاری، ص     د زیـرا حدیث و تاریخ سازگاری ندار

) که او به اتفاق ارباب سیره و تاریخ، در سال چھارم یا پنجم بعثت متولد ٣ح ٣بدءالوحی باب 
براین، خود شاھد احوال آن حضرت نبوده و در جایی ھـم نیامـده کـه خبـر را از     شده است؛ بنا

پیامبر شنیده باشد. عالوه بر اینکه، او نام راوی اصـلی را کـه احتمـاالً از او شـنیده اسـت ذکـر       
دوم، چگونه قابل پذیرش است کـه  .کند، بنابراین خبر مرسل بوده و در خور اعتماد نیستنمی
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ه و پسر عمویش، بیشتر از پیامبر باشد و بتوان تصـورکرد کـه پیـامبری بـه     اطالعات بانو خدیج

رسالت و ھدایت مردم مبعوث شده باشد و خودش نداند و پیک الھـی را نشـناخته، پیـام او را    
تشخیص ندھد و نیازمند تایید از ھمسر خود یا پسر عموی ایشان باشد؟ دلیل سـوم در بطـالن   

اند که بیـانگر نـزول تـدریجی    یوسف١٠٨انعام و ٥٧نحل ١٠٢فرقان و٣٢آن، آیاتی از قبیل 
باشـند نـه اینکـه قلـب پیـامبر بـا سـخن خدیجـه و         قرآن برای آرامش دل پیامبر و مومنان مـی 

پسرعمویش آرامش پیدا یافته باشد.
نکته مھم دیگر در مورد عدم اشراف آبوت به تاریخ اسالم در باره نقـض صـلح حدیبیـه از    

ی بعد از پیمان حدیبیه کـه محمـد [ص] خـود را بـه انـدازه     «مکه است، گوید: جانب مشرکین 
کافی مصون از پرخاش و خشم مردم مکه مالحظه کرد بیدرنگ بندی از عھدنامه که در آن قید 
شده بود، زنان مکه در صورت تغییر مذھب و ھجرت به مدینه، باید به مکه باز گردانده شوند، 

.(Ibid, p.109)» و قانون شکنی حوادث خاصی را در پی داشتزیر پا گذاشت و این اتفاق
الزم به ذکر است که اسالم به مساله عھد و پیمان حتی با فـرد مشـرک بسـیار اھمیـت داده     

) و حتی وقتی خداونـد بـا نـزول    ١(مائده، » أوفُوا بِالعُقُود...«...چنانکه خداوند بطور عام فرمود: 
در -مھلت داد، در صورت وجود عھـد و پیمـان بـا مشـرکین،     سوره توبه به مشرکین چھار ماه 

آن را محترم شمرد؛ بنابراین، اینگونه نبود که پیـامبر، بـه   -صورتی که آن بیش از چھار ماه باشد
محض احساس ایمنی خود از تعدی مشرکان، ابتدائاً این بند عھدنامـه را نقـض کنـد. مورخـان     

اند که حرکت مسلمانان در سال شـش  ریش بر آندرباره چگونگی نقض پیمان حدیبیه توسط ق
ھجری به سمت مکه جھت زیارت منجر به صلح حدیبیه گردید در قراردادی ده ساله که میـان  
سران قریش و پیامبر بسته شد و به امضای طرفین رسید مـاده سـوم آن عبـارت بـود از اینکـه:      

بر اسـاس ایـن مـاده، قبیلـه خزاعـه بـا       ای پیمان ببندند. توانند با ھر قبیلهمسلمانان و قریش می
ای از مسلمانان و قبیله بنی کنانه با قریش ھم پیمان شدند. بعد از دو سال، قبیله بنوبکر که تیـره 

کنانه ھستند با تحریک قریش، به قبیله خزاعه کـه ھـم پیمـان مسـلمانان بودنـد حملـه کـرد و        
ترتیب پیمان را زیر پـا نھـاده و نقـض    ای دیگر را اسیر سازند و به این گروھی را کشته و عده

).٤١٧/ ١کردند و زمینه فتح مکه بوجود آمد (یعقوبی، 

گیرينتیجه
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توان گفت او به دلیل زمینه مطالعات و تحقیقـاتش و  در ارزیابی کلی از مقاله نابیا آبوت می

م، قـرآن و  ای راجع به تاریخ اسـال ھای پرثمر اسالمی که داشته از اطالعات گستردهنیز نگارش
سنت برخوردار است، چنانکه حتی از شأن نزول آیاتی در خصوص مسایل زنان آگـاھی دارد و  

کـه جلـد   » ھای عربـی مطالعاتی در باب نخستین پاپیروس«او با اثرات پرزحمت خود خصوصاً 
دوم آن به روایات و تفاسیر قرآنی اختصاص دارد، خدماتی به پیشگاه اسالم عرضه کرده است، 

دالیل مختلف از جمله دور بودن از فضای نزول وحی و جامعه مسلمانان و عـدم مراجعـه   اما ب
ھایی شده است. بنابراین، او در مقاله فوق:به منابع اصیل و دست اول دچار سوء تفاھم

مند شـدند  ھا بھرهدر برخی موارد حقوقی را که زنان در پرتو تعالیم قرآن و پیامبر، از آن-١
سیاسـی  -ه و منکر تغییرات چشمگیر در موقعیت عمومی آنـان در نظـام مـذھبی   نادیده انگاشت

جدید شده است.
تـرین  اجتماعی، امامت جماعت زنـان را مھـم  -در زمینه حضور زنان در عرصه مذھبی-٢

داند که پیامبر در اوایل بعثت آن را پذیرفته ولـی بعـداً بـه    مساله در مورد جایگاه مذھبی زن می
گرش مجوز آن را صادر نفرمود. حال آنکه اوال: اصل جـواز آن بطـور عمـوم قابـل     دلیل تغییر ن

اثبات نیست تا بتوان در مورد تغییر نگرش حضرت سخن گفـت. ثانیـاً: علـت عـدم جـواز آن      
تواند تغییر شرایط و یا احتماالت دیگر مانند حفظ حجاب و عفت زنان باشد. ثالثـاً: احکـام   می

نیست.تعبدی است، تعلیل بردار 
با وجود آیاتی راجع به وحیانی بودن اقوال و سنت پیامبر، قایل به تغییر نگرش حضرت -٣

در امتیازدھی به زنان در اثر مشکالت خانوادگی است.
در بررسی ابعاد سیاسی حضور زنان، بدرستی مسأله بیعت زنان را طرح کرده که بجای -٤

اسی، علت شرکت زنـان را روحیـه متھورانـه    ارائه تصویری از مجوز حضور زنان در عرصه سی
زنان مدنی دانسته است.

حضور زنان در صحنه رزم را در ھر صورت مظھر قـدرت زنـان دانسـته و لـذا گـاھی      -٥
ھا پرداخته است.بجای نکوھش برخی اعمال، به ستایش آن

کـرده  ترین مساله در بعد سیاسی تلقی ھای کالن سیاسی توسط زنان را مھماحراز پست-٦
که علیرغم وجود آیات و روایات فراوان در این باره، با استناد به روایتـی مضـطرب و غیرقابـل    

بایسـت آن را در کنـار   اعتماد معتقد است اسالم کمتر بدان ترغیب نموده است. ضمن آنکه مـی 
کرد.مسایل مھم، مثل اھمیت خانواده در اسالم و وظیفه زن در قبال آن، بررسی می
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نبوت و پیامبری از مسایل مھم استطرادی در مقاله است که او با توجه بـه اصـل   مساله -٧

و نیـز  -حتـی بـه صـورت حـداقلی    –وحیانی بودن نزول آیات و عصمت پیامبر در انجام امور
ھا ارائه داده است.اغراق در نقش حضرت خدیجه در تبلیغ اسالم چھره مبھمی از آن
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