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Abstract 

The hadith  ْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأة  یَلْن  ْفِلَح َقْوٌم َولَّ  (A nation can not acquire salvation if its 

ruler is a woman.) is one of the influential hadiths in the five jurisprudential 

schools and one of the issues related to the guardianship [wilayat] and ruling 

of women. This article has answered the question with the descriptive-

analytical method and with the historical approach of the sources, what has 

been the effect of this hadith throughout history on the percepts [fatwas] of the 

jurists of the five schools? The main purpose of this research is to study the 

course of the entry of this hadith and its jurisprudential consequences in the 

five schools. The results of the research indicate that the hadith entered the 

Hanafi school in the ninth century and had little effect on their jurisprudential 

inference. In the seventh century, it entered the Hanbali jurisprudential books 

and in the sixth century it entered the Maliki and Shafi’i schools and the 

schools have benefited from the hadith in strengthening the refusing women’s 

guardianship [wilayat]. This narration also entered the sect of the Twelver 

Shiite narration in the sixth century and was used only in the prohibition of 

women’s judgment. 
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  در مذاهب خمسهدر مذاهب خمسهحکمرانی زنان حکمرانی زنان های فقهی حدیث های فقهی حدیث   بررسی  پیامدبررسی  پیامد

   سهیال احمدی  فاطمه عالیی رحمانی 

 چکیده
مسائل مربوط به و از  در فقه مذاهب خمسه گذارریتأث ثیاز احاد« قوم ولوا أمرهم امرأة فلحیلن » ثیحد
 نیاباه ا، منااب  یخیتاار کردیو با رو یلیتحل یفیمقاله با روش توص نیو حکومت زنان است. ا تیوال

مذاهب خمساه گووناه  یفقها یفتاوا رب خیدر طول تار مزبور ثیحد یرگذاریپرسش پاسخ داده که تأث
آن در مذاهب  یفقه یامدهایو پ ثیحد نیورود ا ریس یپژوهش، بررس نیاز ا یبوده است؟ هدف اصل

 ریشاده و تاأث یدر قرن نهم وارد مذهب حنف ثیکه حد حکایت از این داردپژوهش  جیخمسه است. نتا
 هبدر قرن ششم وارد ماذو  یحنبل یدر قرن هفتم وارد کتب فقه و آنان گذاشته یاندک در استنباط فقه

. همچناین اناد برده  بهاره ثیزناان از حاد تیامن  وال تیتقوهر سه مذهب در  و شده یو شافع یمالک
قضاوت زناان از  تیو فقط در ممنوع نیز ورود پیدا کرده هیمذهب اثناعشر بهدر قرن ششم  روایت مزبور

 اند. استفاده کردهآن 
 

وظاای  ماذاهب خمساه،  قضاوت زنان، زن درزنان،  تیوال  زن، فقه، حکمرانی،واژگان کلیدی: 
 فقهی زن. 
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 مقدمه
عنوان دوماین منبا  در فقاه، باا ا مااا فقهااء  از آن یعنی حدیث، پس از قرآن باه   سّنت و حکایت

اناد، گنانکاه از   مسلمانان پذیرفته شده است. فقه اسالمی را به دو دور  فقه سنتی و معاصر تقسایم کرده
ی و آغااز دور  معاصار، هجری را پایان فقاه سانت99نظر تاریخی و پیدایش مسائل مستحدثه، پایان قرن 

 (. 402تا:   ؛ عبدالوهاب، بی9/85: 9241) موعة من العلماء،  اند  پنداشته
فقه سنتی دو بخش دارد: فقه مذهبی و فقه فقهای مستقل از مذاهب. فقه مذهبی، فقهی اسات کاه  

. فقهاای دهناد  کنناد و فتاوا می  فقهاء متناسب با گارگوب و اصول همان مذهب احکام را اساتنباط می
هاا در گاارگوب ماذاهب فقهای شاناخته شاده قارار  هایی هستند که نظارات آن  مستقل از مذاهب، آن

یک فقیه مستقل از مذاهب اسات و آثاار او را « تیمیه  ابن»سّنت،  عنوان نمونه در تاریخ اهل گیرد. به  نمی
های فقهای   ن مقاله دیدگاهآورند. در ای  گانه به حساب نمی  در گارگوب هیچ یک از مذاهب فقهی گهار

 داخل مذاهب اسالمی، مورد مطالعه قرار گرفته است. 
بودن، تأثیرگاذاری مشاّخب بار پیاروان در  یرافیاهاا،    بودن، روشامند   ارزش فقه مذهبی در مدّون

ماذهب    های خاص تاریخی مسلمانان است. از میان ماذاهب مادّون رایاج، پانج  ها و سلطنت  خالفت
اند: حنفی، ماالکی، شاافعی، حنبلای و  عفاری ) اهاب   ترین مذاهب فقهی شناخته شده  مهمعنوان  به

خمسه(. فقه تولید شده در گارگوب اصول فقهی مذاهب خمسه تأثیرگذارترین فقه در میان امت اسالم 
 (.99: 9299)باشا،  است.

ت و ورود آن باه کتاب سانّ  شدن آن در مجام  حادییی معتبار اهل    ، از زمان وارد«لن یفلح»حدیث 
طور عموم کسانی کاه  فقهی مذاهب خمسه، تأثیرگذاری مشخب و معین بر فقه مذاهب داشته است. به

اناد، گفتنای اسات   اند، از تأثیر این حدیث در فقه مذاهب ساخن گفته  در مورد این حدیث تحقیق کرده
 تاکنون دو پژوهش مستقل دربار  این حدیث نواشته و گاپ شده است: 

وا أمَرهم إمررأة  »(. بررسی روایت 9911. ساکی، نانسی و بوستانی، قاسم )9 ، ) لاه «لن یفلح قوم َولَّ
(. نویسندگان 995 – 966 :9911بهار تابستان  48نامه علمی ترویجی، شماره   سال  حدیث و اندیشه، نیم

 اند.   قرارداده مقاله فوق فقط درستی و نادرستی حدیث، از حیث سند و متن را محور پژوهش خویش
لن یفلح قوم وّلوا أمرَرهم ». ریعان، معصومه و رحمان ستایش، محمد کاظم، تاریخ گذاری حدیث 4
(. 24 – 46بر اساس روش تحلیل متن و اسناد، ) لاه علاوم حادیث، ساال بیساتم شاماره اول، « امرأة
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ه و تاریخ پیدایش آن را نویسندگان این پژوهش نیز حدیث را بر اساس متن و سند بررسی و تحلیل نمود
 اند.  محور پژوهش قرارداده

تفاوت این پژوهش با دو مقاله فوق این است که هدف این پژوهش، تاریخ ورود حدیث در مجاام  
که در آن دو مقاله، صّحت و عدم   فقهی مذاهب و تأثیرگذاری حدیث بر مذاهب خمسه است، در حالی

 حور قرار گرفته است.صّحت سندی و متنی و تاریخ پیدایش آن، م
در طول تاریخ بر فتاوای فقهای « لن یفلح...»تأثیرگذاری حدیث »پرسش اصلی مقاله این است که 

 «مذاهب خمسه گیست؟
با هادف دساتیابی باه بدین منظور این مقاله با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخی 

 است.پیامدهای فقهی این حدیث در مذاهب خمسه انجام شده 
اهمیت نوشتار حاضر این است که تاریخ ورود حدیث به مناب  فقهی مذاهب خمسه، میزان تو هی 
که فقهاء به این حدیث داشته و میزان تأثیرگذاری آن بر فتاوای فقهاء مذاهب خمساه در طاول تااریخ در 

 کند.  مورد والیت زنان را روشن می

 «لن یفلح...»فضای صدور و ظهور حدیث  الف.
در این مقاله، بیان سبب صدور، زمان صدور و مکاان صادور حادیث از « فضای صدور» ور ازمنظ

، شرایط زمانی، مکانی و موضوعی بیان حادیث «فضای ظهور» منظور ازو  زبان حضرت رسول الله
متنی کمک گرفات   متنی و برون  توان از دو روش درون  باشد. برای تعیین این عناصر می  توسط صحابه می

(. برای نمونه در مورد فضاای صادور و ظهاور حادیث، ماتن برخای از 460 - 469: 9915ردینی، )ز
 شود.  های حاکم نیشابوری بیان می  روایات، مانند روایت بخاری و روایت

ِبی بَ 
َ
ُه بِ کَعْن أ ی اکَرَة، َقاَل: َلَقْد َنَفَعِنی اللَّ ِبی َصرلَّ ا َبَلَغ النَّ یاَم الَجَمِل، َلمَّ

َ
را ِلَمٍة أ ل  ًِ فَّ َرا

َ
َم أ للرُه َعَلهرِه َوَلرلَّ

ة  »ْسَرى َقاَل: کوا اْبَنَة کَملَّ 
َ
ْمرَرُهُم اْمرَرأ

َ
ْوا أ (؛ از اباوبکره روایات 1/88: 9244)بخااری، « َلْن یْفِلَح َقْوٌم َولَّ

است که همانا خداوند متعال به وسیلة سخنی در روز  نگ  مل مرا منفعات رسااند و آن ساخن ایان 
هاا دختار کساری را باه پادشااهی   خبار رساید کاه فارس که باه حضارت پیاامبر است که هنوامی

قومی که امر )سیاسی و حکومتی( خود را باه زنای واگاذار کنناد، هرگاز رساتوار »اند، فرمود:   برگزیده
 «.نخواهند شد

 حاکم نیشابوری این حدیث را با دو متن، روایت کرده است: 
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ِبی بَ روایت اول
َ
ا َعْن َرةَ ک: َعْن أ ی ذَ کُه، َقاَل: َلمَّ َقاِتُل َمَعُهْم، َحتَّ

ُ
ْف آِتهُهْم أ

َ
ْدُت أ ًَ ْرُت کاَف یْوُم اْلَجَمِل أَ

ِه  ُلوِل اللَّ ًَ ا َلِمْعُتُه ِمْن  فَّ  َحِدیث 
َ
ُه َبَلَغُه أ نَّ

َ
ْو َبْعَض ُمُلوکأ

َ
، َرَقاَل  کْسَرى أ ة 

َ
َمَرُهُم اْمَرأ

َ
ْوا أ اْْلََعاِجِم َماَت َرَولَّ

ُلوُل  ِه ًَ ةٌ کََل یْفِلُح َقْوٌم َتْملِ : »اللَّ
َ
 (.2/816: 9299)النیسابوری،  «ُهُم اْمَرأ

ِبی بَ روایت دوم: 
َ
ِبی َرَة،کَعْن أ ُه ِبَشیٍء َلِمْعُتُه ِمَن النَّ فَّ َملِ  َعْنُه َقاَل: َعَصَمِنی اللَّ

َ
ا َبَلَغُه أ ِذى  کَلمَّ

ة  
َ
َمَرُهُم اْمَرأ

َ
ْوا أ ی َرَولَّ ِبی یَزٍف ُتُورِّ ةٌ کَلْن یْفِلَح َقْوٌم َتْملِ : »َرَقاَل النَّ

َ
: 9299ابوری، س)النی «ُهُم اْمَرأ

2/942.) 
فَّ »در روایت اول حاکم نیشابوری  

َ
ْو َبْعَض ُمُلوکأ

َ
را »، و دً ًوایر  دوم او «اْْلََعاِجِم مراَت  کْسَرى أ َلمَّ

فَّ َملِ 
َ
ی کَبَلَغُه أ   کر شده است. «ِذى یَزٍف ُتُورِّ

 « لن یفلح...»صدور حدیث  فضای .1

براساس روایت بخاری به پادشاهی رسیدن یک زن )دختر کسری پادشاه قبلی( در مملکت فارس و 
در روایت اول المستدرک، به پادشاهی رسیدن یک زن در فارس یا یکی دیوار از پادشااهان عجام و در 

دیث از زباان حضارت روایت دوم المستدرک، به پادشاهی رسیدن زنی در  ی یازن، سابب صادور حا
رود.   تاریخ صدور حدیث زمانی است که ِکسری پادشاه فارس از دنیا می بیان شده است. رسول الله

توان به زمان صدور حدیث دست پیدا کرد، زیرا باه شاکل   اما طبق بخش دوم روایت اول نیشابوری نمی
ر المساتدرک  کار شاده، زماان وم که ددمبهم از وفات پادشاهان عجم سخن گفته است؛ اما در روایت 

طور مشخب  کر نشده کاه منظاور کادام  داند، لیکن به  یزن می  صدور حدیث را زمان وفات پادشاه  ی
در مدیناه باه  پادشاه  ی یزن است. مکان صدور حدیث، شهر مدیناه اسات؛ زیارا حضارت پیاامبر

 پرداخت.  رهبری دولت خویش می
، امپراتاوری روم هایی که در زمان حضرت رسول الله   ا سالبنا بر تحلیل این روایت و تطبیق آن ب

ها میان سلطنت روم و ایران شاکل   و فارس برقرار بود، شرایط صدور این حدیث زمانی است که دشمنی
هاست و فرستادگانی از هر دو طرف برای رصد اوضااا   گرفته است و مدینه در حال رصد این زد و خورد

 (.996: 9245شوند )عبد اللطی ،   ا فرستاده میمنطقة دشمن به این مرزه

 « لن یفلح...»فضای ظهور حدیث  .2

توان گفت، این حدیث در  مله کسانی است که دلیل عدم شارکت   در مورد سبب ظهور حدیث می
پرساند، او باا ایان روایات تاو یهی   ماندن وی در  نگ را از وی می  طرف   ابوبکره در  نگ  مل و بی
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کند. زمان ظهور حدیث، هنوام وقوا  نگ  مل اسات کاه   خود در  نگ مطرح می برای عدم شرکت
و  هجری در روز پنجشنبه دهم  مادی اآلخر میان سپاهیان امیرالمؤمنین حضرت علای 90سال  در
 (.95/290: 9298ر، کعسا المؤمنین عائشه )رض(، در شهر بصره صورت گرفته است )ابن  ام

 «لن یفلح...»دیثی نگاه تاریخی به منابع ح ب.
ساّنت تفکیاک و دساته   هت تتّب  و بررسی مناب  تاریخی، مناب  حدیث در دو گاروه شایعه و اهل

 شود:   بندی شده است که در این بخش از پژوهش، بررسی می

 منابع حدیث سنی  .1

اب  باشد، مناب  اصلی و فرعای. منظاور از منا  سّنت، این حدیث دارای دو نوا مناب  می در میان اهل
اصلی منابعی است که محّدث با سند خود، حدیث را نقل کرده است و مناب  فرعی، منابعی اسات کاه 
محّدث، نقل حدیث را به یکی از مناب  حدییی دیور، ار اا داده اسات. در ایان مقالاه فقاط باه منااب  

 .اند  شود؛ زیرا که مناب  فرعی به یکی از این کتب ار اا داده  اصلی حدیث اکتفا می
داود   مسند أبایسّنت، اولین کتابی که این حدیث در آن  کر شده است،  در مناب  اصلی حدییی اهل

ق(  90باشد، یعنی تقریبا  بیش از یک و نیم سده بعد از تاریخ ظهاور حادیث )  ( میق462الطیالسی ) 
وماین منبا  د(. 468/، 4: 9291کناد )طیالسای،   توسط ابوبکره، طیالسی آن را در کتاابش روایات می

المصان  فای »ساومین منبا  (. 9/912: 9294حمااد،  ق( )ابن445ُنعیم بن حمااد ) تألی  « الفتن»
(، گهاارمین 1/895: 9261شایبة،   ابی ق( )ابن498شایبة )   ر بان أبیکتألی  أباوب« األحادیث و اآلثار

صاحیح »منبا  (، پنجماین 92/946: 9249حنبل،  ق( )ابن429« )مسند اإلمام أحمد بن حنبل»منب  
(، ششامین منبا  کتااب 1/88: 9244( )البخااری، ق480محمد بن اساماعیل البخااری )« البخاری

مساند »(، هفتمین منبا  2/11: 9915ق( )الترمذی، 411تألی  ابوعیسی الترمذی )« سنن الترمذی»
لسانن ا»هشاتمین منبا ، کتااب (، 1/994: 4661ق( )بازار، 414ر أحمد البزار )کتألی  أبو ب« البزار

(، نهماین منبا  5/441: 9260)النساائی، ق( 969)أبوعبدالرحمن النسائی  تألی « الصیری للنسائی
: 9265حباان،  ق( )ابن982تألی  محمد بن حباان الُبساتی )« حبان اإلحسان فی تقریب صحیح ابن»

م النیسااابوری کتااألی  أبااو عبداللااه الحااا« علاای الصااحیحین کالمسااتدر»(، دهمااین منباا  96/918
تاألی  محماد بان « مسند الشهاب»(، یازدهمین منب  2/942و  9/945: 9299ق( )نیسابوری، 268)

شارح »( و دوازدهماین منبا ، کتااب 4/89: 9261ساالمه،  ق( )ابن282سالمة القضاعی المصاری )
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 322-372:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 در مذاهب خمسهحکمرانی زنان  های فقهی حدیث بررسی  پیامد

 فاطمه عالیی رحمانی
 سهیال احمدی

(. در  یل  دول 9611: 9269باشد )البیوی،   ( میق890أبو محمد الحسین البیوی الشافعی )« السنة
ی هاا  کتاب   ها براساس سالروز وفات مؤل  ارائه شده است که هدف، نواه کلی باه مجموعاه  این کتاب

 است.« لن یفلح»سّنت در نقل حدیث  اهل
 

 سّنت در مناب  اصلی حدییی اهل« لن یفلح...»گذاری ورود حدیث   (: تاریخ9 دول )
 سال وفات مؤل  نام کتاب

 461 مسندأبی داود طیالسی
 445 کتاب الفتن

 498 المصّن  فی األحادیث و اآلثار
 429 مسند اإلمام احمد بن حنبل

 480 صحیح البخاری
 411 سنن الترمذی
 414 مسند البراز

 969 السنن الصیری للنسائی
 982 حبان اإلحسان فی تقریب صحیح ابن

 268 المستدرک علی الصحیحین
 282 مسند الشهاب

 890 شرح السّته
 

سنجی مناب ، ساه منبا  از ایان منااب  )صاحیح البخااری، سانن   ، از نظر اعتبارمطابق  دول فوق
اند. از این  هت کسانی که اعتماد کلای باه ایان منااب    الترمذی و سنن النسائی( در شمار صحاح سته

دارند، فقط  کر یک حدیث در این مناب ، از نظر مدرکیت و حجیت برای آنان کافی اسات. مساند اماام 
 در شمار مناب  در ه دوم از نظر اعتبار و مناب  دیور در مراتب و در ات بعدی قرار دارند.  احمد حنبل

 منابع حدیثی شیعی  .2

تحف العقول رهما جراء »گر، این حدیث فقط در یکی از مناب  حدییی شیعه   طبق  ستجوی پژوهش
شاعبه حّرانای آماده  تألی  حسن بن علی بن حسین معروف به ابن« من الحکم والمواعظ من آل الرلول

  َقرْوٌم   یْفِلرَح   َلرْن »نقل کرده است:  صورت مرسل از پیامبر اکرم ( این روایت را به2است. حرانی )سده 
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ة
َ
ْمَرُهْم ِإَلی اْمَرأ

َ
ْلَنُدوا أ

َ
 (.98: 9262شعبه حرانی، تح  العقول،  )ابن«    أ

 اهب خمسه در کتب فقهی مذ«    لن یفلح...»نگاه تاریخی به ورود حدیث ج. 
« ...لان یفلاح»بندی تاریخی کتب مذاهب فقهی، ورود حادیث   مالک اصلی در این مقاله در دوره

 در کتب فقهی مذاهب و تأثیرگذاری حدیث در استنباط فقهی آنان است.

 مذهب حنفی  .1

کاه توان تقسیم کارد: دور  اول، کتبای   بنابر مالکی که در باال بیان شد، کتب حنفی را به دو دوره می
 ها  کر شده و مورد استنباط است. ها وارد نشده و دوره دوم کتبی که حدیث در آن حدیث در آن

 ها  کر نشده است. در آن« لن یفلح...»دور  اول: کتب مذهب حنفی که حدیث 
این دوره در میان کتب فقهی مذهب حنفی، از زمان پیدایش این مکتب و تدوین کتب فقهی توساط 

ق( را در 150مل الدین البابرتی )کأ« العنایة شرح الهدایة»( تا تألی  کتاب ق951)امام محمد شیبانی 
گیرد. در این دور  طوالنی بیش از شش سده، از ورود این حدیث در کتب حنفی خباری نیسات،   بر می

یعنی تا اواخر قرن هشتم هجری تو هی به این حدیث صورت نورفته و هایچ کادام از فقیهاان ماذهب 
 اند.  ای به آن حدیث استناد نکرده  نیفه در هیچ زمینهامام ابوح

عنوان منب  فقهای و فتاوایی  ها به ترین کتب حنفی مورد اعتماد فقهای حنفیان که از آن  برخی از مهم
نیامده است، در  دول  یل با  کار ناام کتااب و ساال « لن یفلح...»ها حدیث  شود و در آن  استفاده می

 ود: ش  وفات مؤل  ارائه می
در مناب  فقهی حنفی بر اساس « لن یفلح...»گذاری عدم استفاده از حدیث   (: تاریخ4 دول )

 سال وفات مؤل  
 سال وفات مؤل  نام کتاب
 954 الخراج
 951 األصل

 951 السیر الصییر
 949 أحکام القرآن الکریم
 949 شرح مشکل اآلثار
 949 شرح معانی اآلثار
 209 النت  فی الفتاوی
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 322-372:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
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 فاطمه عالیی رحمانی
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 259 المبسوط
 891 تحفه الفقهاء

 816 الفروق
 850 شرح النکت

 851 بدائ  الصنائ  فی شرح ترتیب الشرائ 
 819 متن بدایة المبتدی

 819 الهدایة فی شرح بدایة المبتدی
 090 المحیط البرهانی فی الفقة النعمانی

 
ده و مورد استنباط قرار گرفته ها  کر ش در آن« لن یفلح...»دور  دوم: کتب مذهب حنفی که حدیث 

 است.
در کتاب فتح القدیر، تحت باب  واز قضااوت زن، ق( 509)الهمام  در اواخر قرن نهم هجری، ابن

الهماام، فاتح  )ابن حدیث را  کر کرده، اما از حدیث فقط کراهیت قضاوت زن را اساتنباط کارده اسات
نیز و ود دارند که در  یل مباحث مرباوط باه  بعد از وی فقهای دیوری (.415 - 1/411تا،   القدیر، بی

کنند، یعنی تقریبا  بعد از شش قرن از ورود این حدیث باه منااب  حادییی   زنان از این حدیث استفاده می
است که فقها به آن استناد  ستند و تا قبل از این قرون  کری از این حدیث در کتب فقهی حنفی به میان 

ها مورد استنباط قرار گرفته اسات، در  در آن« لن یفلح...»نفی که حدیث ترین کتب ح  نیامده است. مهم
 شود:    دول زیر ارائه می

گذاری استفاده از حدیث لن یفلح در مناب  فقهی حنفی بر اساس سال وفات   (: تاریخ9 دول )
 مؤل  

 سال وفات مؤل  نام کتاب
 509 فتح القدیر

 116 البحر الرائق شرح کنز الدقائق
 9692 ح باب العنایة بشرح النقایةفت

 9615 مجم  األنهر فی شرح ملتقی األبحر
 9655 الدر المختار شرح تنویر األبصار و  ام  البحار

 9484 رّد المختار علی الدر المختار
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 مذهب مالکی  .2

ظار اند. کتب فقهی مالکی نیز از ن  فقهای مذهب مالکی تا قرون متمادی به این حدیث استناد نکرده
 شوند:   استناد به این حدیث به دو دوره تقسیم می

 ها  کر نشده است. در آن« لن یفلح...»اول: کتب مذهب مالکی که حدیث   دور 
اناد و حتای   در مذهب مالکی، تا اواسط قرن هفاتم فقهاای ماالکی از ایان حادیث اساتفاده نکرده

تقریبا  کتاب  امعی اسات و در فضاای ترین کتاب مذهب مالکی است و   امام مالک که مهم« الموطأ»
 کند.  ای نمی  حدییی نیز نوشته شده، به این حدیث اشاره -فقهی 

 شود:   ها نیامده است، در  دول  یل ارائه می که حدیث لن یفلح در آنمالکی ترین کتب   مهم
اساس  در مناب  فقهی مالکی بر« لن یفلح...»گذاری عدم استفاده از حدیث   (: تاریخ2 دول )

 سال وفات مؤل 
 سال وفات مؤل  نام کتاب
 911 الموطأ
 911 المدونة
 914 التهذیب

 244 التلقین فی الفقة المالکی
 846 البیان و التحصیل

 818 بدایة المجتهد
 052 الذخیرة

 194 إرشاد الّسالک
 

اساتنباط قارار  ها  کر شاده و مساتند در آن« لن یفلح...»دوم: کتب مذهب مالکی که حدیث   دور
 گرفته است.

کنناد. اولاین   شان به این حدیث استناد می  های  از اواسط قرن هفتم است که فقهای مالکی در کتاب
تألی ، « تاب التلقینکروضة المستبین فی شرح »کتاب این مذهب که به این حدیث استناد کرده است 

 (.4/9988: 9299ة، بزیز باشد )ابن  ق( می 019بزیزه ) التونسی معروف به ابن
بزیازة،  ق( آمده است که أبو محمد التونسای معاروف باه ابن 019 - 060بزیزة ) در شرح حال ابن

فقیه مالکی از امامان معتمد در فقه، صوفی، مفّسار، حاافح حادیث، شاعر و ادب باوده اسات. او نازد 
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 322-372:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 در مذاهب خمسهحکمرانی زنان  های فقهی حدیث بررسی  پیامد

 فاطمه عالیی رحمانی
 سهیال احمدی

(. 9/458: 9291، ناویه )الباراء و دیواران فقاه آموخات  القاسام ابن  ابوعبدالله السوسی و قاضی أبو
شناس بزرگ بوده است، این حدیث را وارد کتب    ایی که او حافح حدیث و حدیث  رسد از آن  نظر می به

ترین کتب فقهی مالکی کاه حادیث در   مهماند.   فقهی کرده و دیوران نیز بعد از او این سنت را ادامه داده
 شود:   ها آمده است، در  دول  یل ارائه می آن

 
در مناب  فقهی مالکی بر اساس سال « لن یفلح...»گذاری استفاده از حدیث   (: تاریخ8دول ) 

 وفات مؤل 
 سال وفات مؤل  نام کتاب

 019 روضة المستبین
 110 التوضیح فی شرح المختصر

 9940 الفواکه الدوانی
 9411 منح الجلیل

 

 مذهب شافعی  .3

اناد و   تا قرون متمادی به ایان حادیث اساتناد نکردهفقهای مذهب شافعی نیز مانند دو مذهب قبلی 
از این حدیث  کری نکرده است، او کسی است کاه نازد « األم»مؤسس این مذهب نیز در کتابش به نام 

شود کاه ایان   امام مالک زانوی شاگردی بر زمین زده بود و با فقه و حدیث مدینه آشنا بود، پس معلوم می
شته است. این وضعیت در میان سایر فقهای شاافعی تاا قارن ششام حدیث در محیط مدینه شهرت ندا

 ادامه داشت.
 ها  کر نشده است. در آن« لن یفلح...»اول: کتب مذهب شافعی که حدیث   دور
ها  کر نشده است در  دول  یل ارائه  در آن« لن یفلح...»ترین کتب مذهب شافعی که حدیث   مهم

 شود:   می
در مناب  فقهی شافعی بر اساس  «لن یفلح...»دم استفاده از حدیث گذاری ع  (: تاریخ0 دول )

 سال وفات مؤل 
 سال وفات مؤل  نام کتاب

 462 األم
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 402 مختصر المزنی
 298 اللباب
 286 اإلقناا

 286 الحاوی الکبیر
 210 التنبیه

 210 المهّذب
 868 الوسیط فی المذهب

 861 حلیة العلماء
 885 البیان

 
 ها  کر شده است. در آن« لن یفلح...»م: کتب مذهب شافعی که حدیث دو  دور

رسد که این حدیث تا اواخر قرن پنجم هجری وارد فقه شافعی نشده بود. نخساتین کسای   نظر می به   
بحار »ق( باود. او در کتااب  864) که این حادیث را وارد فقاه شاافعی کارد، ابوالمحاسان الرویاانی 

بار در فقه شافعی مطرح کرد، و از آن بر ممنوعیت والیت سیاسی زنان  خستیناین حدیث را ن« المذهب
َعْباد الواِحاد الْرْویاانی اند کاه   ناماة او نوشاته  (. در ماورد زندگی99/981: 4661استناد کرد )رویاانی، 

ق(، أباو المحاساان، فخاار اإلسااالم الرویااانی، فقیااه شااافعی، از أهاال رویااان در نااواحی  864 -298)
ای را بنا کارد.   ن، به بخارا، غزنه و نیشابور سفر کرد و سپس به آمل در طبرستان برگشت و مدرسهطبرستا

سپس به ری و اصفهان رفت و مجدد به آمل برگشت. گروهی علیه او حسادت کردند و او را به شاهادت 
: اگار رساندند. او  ایواهی بزرگ نزد پادشاهان داشات. او تاا آنجاا در فقاه تمّکان داشات کاه گفات

، از «بحار الماذهب»گویم. از تألیفات اوست:   های شافعی را بسوازنند، همه را از حفح امالء می  کتاب
)زرکلای، « حلیة الماؤمن»و « الکافی»، «مناصیب اإلمام الشافعی»های فقه شافعی،   ترین کتاب  طویل

ه او از این حدیث در فقه باشاد، آید که دلیلی بر استفاد  نامه او گیزی بر نمی  (. از زندگی2/918: 4664
 هایی از کتب حدییی قبلی در دسترس او قرار گرفته باشد.   ز اینکه گفته شود ممکن است نسخه

آمده و مورد استفاده قرار گرفتاه اسات، در « لن یفلح...»ها حدیث  ترین کتب شافعی که در آن  مهم
 شود:    دول  یل ارائه می
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در مناب  فقهی شافعی بر اساس سال « لن یفلح...»فاده از حدیث گذاری است  (: تاریخ1 دول )
  وفات مؤل 

 سال وفات مؤل  نام کتاب
 864 بحر المذهب

 890 التهذیب
 841 کفایة األخبار

 019 العزیز
 565 النجم الوهّاج
 140 الیرر البهیة

 140 أسنی المطالب
 112 المنهاج القویم

 111 اإلقناا
 9662 نهایة المحتاج

 

 مذهب حنبلی .4

ق( در کتااب 046)قداماه مقدسای  بار در اوایل قرن هفت هجاری توساط ابن این حدیث نخستین
قداماة،  شاود )ابن  وارد میدان استنباط فقهی مذهب احمد بان حنبال می« افی فی فقه اإلمام أحمدکال»
ام این مذهب در مساند (. پرسش این است که در حالیکه ام2/444 تا،  ، بیافی فی فقه اإلمام أحمدکال

خود با گند طریق این روایت را آورده است، گوونه است که در خالل گناد قارن وارد میادان اساتنباط 
کاه  آوردن علت آن گندان آسان نیست، در حالی  دست شود؟ پرسشی است که به  فقهی مذهب آنان نمی

توسط قاضی أبویعلی فراء نوشاته شاده  داشتند که« األحکام السلطانیة»ها کتاب   قدامه حنبلی قبل از ابن
دهد که قاضی فراء   بود، اما گرا حدیث مورد نظر در آن وارد نشده است؟  ستجوی پژوهشور نشان می

این مذهب بیشتر تکیه بر حدیث داشاته تاا باه  این حدیث را در کتاب خود نیاورده است، با و ودی که
دهد که بعد از ماّدت زماان زیاادی از تادوین   یاستنباطات روشمند و خاص فقهی. این مطلب نشان م

ها شده است. باید دانست، شایان  کر اسات اگار  ها، این حدیث وارد مناب  فقهی آن  کتب فقهی حنبلی
بارداری فقهای از آن حادیث  گوناه بهره  گه این حدیث در مسند احمد حنبل آمده، اما احمد حنبل هیچ

 (.92/946: 9249حنبل،  )ابننکرده است 
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تارین کتاب فقاه   ها  کر نشاده اسات. مهم اول: کتب مذهب حنبلی که حدیث لن یفلح در آن  دور
 کر نشده و بر ممنوعیت والیت سیاسی زناان ماورد اساتناد قارار « لن یفلح»ها حدیث  حنبلی که در آن

 شود:   نورفته است، ارائه می
ر مناب  فقهی حنبلی بر اساس د« لن یفلح...»گذاری عدم استفاده از حدیث   (: تاریخ5 دول )

 سال وفات مؤل 
 سال وفات مؤل  نام کتاب

 489 مسائل اإلمام األحمد للمروزی
 400 مسائل اإلمام األحمد ألبی الفضل
 418 مسائل اإلمام األحمد للسجستانی

 999 الوقوف و التر ل
 992 متن مختصر الخرقی

 285 المسائل الفقهیة
 

 ها  کر شده و مورد استنباط قرار گرفته است. در آن« لن یفلح...»لی که حدیث دوم: کتب مذهب حنب  دور
 کار شاده و بارای ممنوعیات والیات « لن یفلاح...»ها حدیث  ترین کتب فقه حنبلی که در آن  مهم

 شود:   سیاسی زنان مورد استناد قرار گرفته است، ارائه می
در مناب  فقهی حنبلی بر اساس سال « ح...لن یفل»گذاری استفاده از حدیث   (: تاریخ1 دول )

 وفات مؤل 
 سال وفات مؤل  نام کتاب
 046 الکافی

 114 شرح الزرکشی
 552 المبدا فی شرح المقّف 

 9689 کش  القناا
 9249 الشرح الممت 

 مذهب جعفری  .5

باودن    نواعنوان یکی از دالیال بارای مم در مناب  فقهی تشی  کتب زیادی هستند که این روایت را به
اند. برخی از کتاب مهام   والیت عاّمه زنان به خصوص قضاوت و ریاست او، بیان کرده و از آن سود برده
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 322-372:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 در مذاهب خمسهحکمرانی زنان  های فقهی حدیث بررسی  پیامد

 فاطمه عالیی رحمانی
 سهیال احمدی

 اند از:  ها  کر شده عبارت فقهی شیعه که حدیث لن یفلح در آن
ه( در نقل این حدیث در میان شیعه متقدم بوده، اما این روایت توسط او  909قاضی نعمان میربی )

َحیاون نیاز  (. او کاه باه ابن969: 9911د و مرسل از ابوبکره نقل شده است )ساکی و بستانی، بدون سن
ها در مصر بود. عاالم  شهرت داشته، یکی از بزرگان و دانشمندان و از ارکان دعوت فاطمیان و مذهب آن

صاور و معاز به قرآن، ادب، تاریخ و از اهالی قیروان بود. او با خلفای فاطمی گوناان مهادی، قاائم، من
ها قرار گرفت. سپس همراه با معز به مصر رفت و قاضای بازرگ او باود. او  عصر بود و در خدمت آن  هم

خلکان، مذهب امامیه و به قول زرکلی، مذهب بااطنی را  نخست مالکی مذهب بود، و سپس به قول ابن
« االقتصار»و « األخبار»، «ابتداء الدعوة للعبیدیین»، «اختالف أصول المذاهب»برگزید. از تألیفات او 

بیت تألیفات بسایار  توان برشمرد. او برای اهل  را می« دعائم االسالم، و  کر الحالل و الحرام»در فقه، و 
اخاتالف »ساریج دارد. در کتااب  ، شافعی و علی ابنکهایی در رّد أبوحنیفة و مال  داشته است. او کتاب

: 4664؛ الزرکلی، 8/290: 9112خلکان،  کند )ابن  میدر  هت نصرت فقه أهل البیت عمل « الفقهاء
 (. 21: 9956(. عالمه مجلسی او را شیعه دوازده امامی دانسته است )امیر آراسته، 5/29

هاا درج شاده اسات، ارائاه  ترین کتب فقهی شیعه  عفری که این حادیث در آن  در  دول  یل مهم
 شوند:   می

در مناب  فقهی  عفری بر اساس سال « لن یفلح...»حدیث گذاری استفاده از   (: تاریخ96 دول )
 وفات مؤل 

 
 سال وفات مؤل  نام کتاب

 909 دعائم اإلسالم
 206 الخالف
 825 المؤتل 

 100 مسالک األفهام
 9499 ریاض المسائل
 9424 مفاتیح األصول
 9400  واهر الکالم

 
در کتب فقهی مذاهب خمسه، « یفلح... لن»شدن کلی تاریخ ورود حدیث      دول  یل برای روشن
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شود. نکته  الب این است کاه فقیهاان   بر اساس سال وفات مؤل ، نخستین فقیه هر مذهب ترسیم می
سّنت، از این حدیث اساتفاده  مذهب شیعی ) عفری( از نظر زمانی  لوتر از فقیهان مذاهب اربعه اهل

 اند.  کرده
 در مناب  فقهی مذاهب خمسه « لن یفلح...»دیث گذاری استفاده از ح  (: تاریخ99 دول )

 سال وفات نخستین فقیه هر مذهب نام مذهب
 909  عفری
 864 شافعی
 064 حنبلی
 019 مالکی
 509 حنفی

 در مذاهب خمسه« لن یفلح»های فقهی حدیث   د. پیامد
 ایی که   . از آنترین بخش این مقاله است  مهم« لن یفلح...»پیامدهای فقهی و تأثیرگذاری حدیث 

های گذشته در کتب فقهی  یل عناوین امامت صایری، امامات کباری،   سیاسی در زمان -والیت دینی 
شادند، در اینجاا برابار باا موضاوعات کتاب   فرماندهی نظامی، امارت، سلطنت و قضاوت بررسی می

این حدیث بر منا   داری والیت امامت صیری، قضاوت و امامت کبری توسط زنان و تأثیر  فقهی، عهده
 گیرد.  آن مورد پژوهش قرار می

. این امامات نمازی و پیشوایی در نماز  ماعت است منظور از امامت صیری پیشامامت صیری: 
) ماعات  اناد  خاود باه اماامی اقتادا کردهاند که کسانی که در نماز   را از آن  هت صیری اطالق کرده

 (.10، 9/18: 9241امام متابعت کنند ) موعة من العلماء، ها الزم است که از آن  نمازگزاران( بر آن
قضاوت: مقصود از قضاوت، فصل خصومات و قط  منازعات بر و ه خاصای اسات کاه باه گوناة 

 (.4/490صلح، میان خصمین نباشد )همان، 
امامت کبری: مقصود از امامت کبری ریاست عاّمه بر مردم در امور دین و دنیاسات کاه از رهواذر 

 (.99/454باشد )همان،   می و  انشینی پیامبرخالفت 
ارزش بحث امامت صیری )امامت نماز  ماعت( در بحث سیاسی این است که بسایاری اوقاات  

عنوان نمونه در هر دو امامت برای  لوگیری از  شود. به  در فقه سیاسی با امامت کبری و عظمی قیاس می
ست که امام واحد داشته باشند و تعاّدد اماماان ممناوا تفرقه و تأمین وحدت کلمه بر مسلمانان وا ب ا
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 322-372:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 در مذاهب خمسهحکمرانی زنان  های فقهی حدیث بررسی  پیامد

 فاطمه عالیی رحمانی
 سهیال احمدی

باشد. در این بخش به تفکیک ماذاهب اساالمی، پیامادهای فقهای حادیث ماورد پاژوهش، بیاان   می
 شود:   می

 پیامدهای فقهی حدیث در مذهب حنفی .1

در گسترة امامت صیری، قضاوت و امامت کبری زناان « لن یفلح» ا به تأثیرگذاری حدیث   در این
 شود:   در مذهب حنفی پرداخته می

های شان بر منا  امامات صایرای زناان باه ایان   حنفیان در هیچ یک از کتابامامت صیرای زنان: 
دانناد، و فقاط امامات زناان   اند، در حالیکه امامت زنان را برای مردان  ایز نمی  حدیث استدالل نکرده

 (.90تا:   حنیفة، بی یة المبتدی فی فقه اإلمام أبیرغینانی، متن بدابرای زنان در این مذهب  ایز است )
همام مطابق سنت فقهی حنفیان معتقد است که قضاوت زن در هماه اماور  اایز  قضاوت زنان: ابن

است که گاون زن اهلیات شاهادت را دارد، بناابراین اهلیات  است، مور حدود و قصاص. دلیل آن این
قل زن، دلیل دیوری مبنی بر رّد والیات او و اود نادارد، والیت را نیز دارد. در شریعت به  ز نقصان ع

های برتار از   این نقصان هم فقط مربوط به  نس زن است، نه افراد زنان. در میان افراد زنان، شخصایت
اند: درست است که مردان نسبت به   شود. دلیل بر درستی سخن ما این است که گفته  افراد ر ال پیدا می
ما این امکان و ود دارد که برخی از افراد زنان بهتر از افراد ماردان باشاند. بناابراین، زنان برتری دارند؛ ا

 .زن حق قضاوت را دارد و قضاوت او درست و ا رایی است
دار اماار   باارای کسااانی کااه عهااده از  هاات همااین نقااب غریاازی اساات کااه حضاارت پیااامبر

حادیث اعتاراض پیاامبر متو اه کساانی  شان زن باشد، عدم فالح را نسبت داده است. در این  حکومتی
والیت ثابات اسات.  -با و ود نقب حال -اند، اما برای زن   دار والیت ساخته  است که یک زن را عهده

اند اگر زن به حق هم قضاوت کارد، قضااوت او باطال اسات،   این سخن حق است پس کسانی که گفته
عابادین نیاز ساخن او را تأییاد  نجیم و ابن . ابن(415 - 1/411تا،   الهمام، بی )ابن گرا حق باطل شود؟

اند که قضاوت زن در غیر حدود و قصاص  ایز است و بر اساس حدیث بخاری، کسای   اند و گفته  کرده
ناز الادقائق، کنجیم، البحر الرائق شارح  دار والیت قضاء ساخته است، گنهکار است )ابن  که او را عهده

 (.8/226: 9114عابدین،  ؛ ابن8 - 1/2تا،   بی
َلْو َقَضرْ  ِرری اْلُحرُدوِد َواْلِقَصراِ  »کند و آن اینکه   نجیم نظریه  دیدتری را ارائه می گفتنی است ابن

ْف یْبِطَلُه 
َ
ْمَضاُه َلهَس ِلَغهِرِه أ

َ
؛ در صورتی که زن در حدود و قصاص قضاوت کارد و «َرَرَرَع إَلی َقاٍض آَخَر َرأ
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(. بدین ترتیب، راه 8 - 1/2تا،   نجیم، بی سی حّق ابطال آن را ندارد )ابنقاضی دیوری آن را تأئید کرد، ک
ویژه در نظام قضائی  دید که در  اش باز کرده است، به  قضاوت زن در همه امور را با این استدالل فقهی

شادن را   نهایت، حدود و قصاص را باید رئیس دولت امضاء کند، در غیار ایان صاورت قابلیات ا رائی
 .ندارد

نجیم صالحیت زنان بر نظارت در وق  و وصاایت  والیِت نظارت بر وق  و وصایت بر یتیمان: ابن
ِة َعَلری اْلَوْقرِف َواْلِوَصرایِة َعَلری اْلهَتراَمی »نویسد:   داند، وی می  یتیمان را نیز  ایز می ًَ را ََّّ َصرَاِحهِتَها ِللنَّ

حّتی قضاوت مشروط در حدود و قصاص را داشته  شدن و    ؛ در صورتی که زن صالحیت قاضی«ِباْْلَْوَلی
نجایم،  صاالحیت زن در والیات بار وقا  و وصاایت یتیماان باه گوناه اولای  اایز اسات )ابنباشد، 

 (.8 -1/2تا،  بی
نجیم سلطنت زناان را  امامت کبرای زنان: منظور از امامت کبری خالفت و سلطنت زنان است. ابن

ا َلْلَطَنُتَها َرَصِحهَحٌة َوَقْد َوِلی ِمْصَر »نویسد:   داند و گنین می  ز میبرابر با تجربه و عرف مسلمانان  ای مَّ
َ
َوأ

یَة اْلَملِ  ًِ ًِّ َجا ی َشَجَرَة الدُّ ٌة ُتَسمَّ
َ
یوَب  کاْمَرأ

َ
اِلِح ْبِن أ ؛ سلطنت زن صحیح و  ایز است؛ زیرا در مصر «الصَّ

ن ایاوب باود، سالطان مصار شاد. بناابراین نام داشت و همسر پادشاه، صاالح با« َشَجَرة الّدر»زنی که 
ناز الادقائق، کنجیم، البحر الرائق شارح  براساس عرف مسلمانان سلطنت زن صحیح و  ایز است )ابن

دهاد کاه َشاَجَرة الاّدر   (. گنانکه اندیشمند دیور از حنفیان معتقد است: تاریخ نشان می8 - 1/2تا،   بی
 (.  9/09: 9299نینی، یوتجربة سلطنتی خوبی را به نمایش گذاشت )

گندان تاأثیر  ادی بار سانت فقهای حنفای در ماورد « لن یفلح»بر اساس آنچه بیان شد، حدیث 
قضاوت و والیت سیاسی زنان نداشته است. این سنت با دیدگاه امام ابوحنیفاه در ماورد قضااوت زن در 

مصاری بار تصاحیح و نجیم  شود و با فتوای صاحب خالصه و دیدگاه ابن  غیر حدود و قصاص آغاز می
 رسد.   ایز شمردن سلطنت زن به کمال می

 های فقهی حدیث در مذهب مالکی  پیامد .2

در گسترة امامت صیری، قضاوت و امامت کبارای « لن یفلح»در این بخش، به تأثیرگذاری حدیث 
 شود. می زنان در مذهب مالکی پرداخته

اند.   بهاره  ساته« لن یفلح...»حدیث  ها از امامت صیرای زن: طبق سنت فقهی مذهب مالکی، آن
، ِلَخَبِر: َلْن یْفِلَح َقْوٌم »نویسد:   ازهری می َجاَل  َوََل ِنَساء  ًِ یَضٍة َوََل َناِرَلٍة ََل  ُة ِری َرِر

َ
ْف َتُؤمَّ اْلَمْرأ

َ
رْوا  َوََل یِصحُّ أ َولَّ
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ْو ُوِجَدْت؛ ِْلَ 
َ
َجاُل أ ؛ َوَلَواٌء ُعِدَمْ  الرِّ ة 

َ
ْمَرُهْم اْمَرأ

َ
یِن َوِمْن َشَراِعِع اْلُمْسرِلِمهَن أ یَفٌة ِری الدِّ ٌة َشِر َماَمَة ُخطَّ ؛ «فَّ اِْإِ

دلیل حدیث لن یفلح صحیح نیست؛ گاه بارای ماردان و گاه بارای  امامت زن در نماز فرض و نوافل به
: 9118)االزهری مالکی،  ای شری  در دین و از شرائ  مسلمانان است  زنان؛ زیرا امامت صیری وظیفه

9/468.) 
اناد. شایخ علایش   ها بر ممنوعیات قضااوت زن نیاز از ایان حادیث ساود برده  قضاوت زن: مالکی

ْهِل اْلَقَضاِء: َعْدٌل، ذَ »نویسد:  می
َ
ْمَرُهْم کشروط أ

َ
ْوا أ ى: َلْن یْفِلَح َقْوٌم َولَّ ًِ ٍة ِلَحِدیِث اْلُبَخا

َ
ٌر: َرَا َتِصحُّ َتْوِلهُة اْمَرأ

ة  
َ
داری قضااوت توساط زن صاحیح نیسات،   بودن است. عهده   وط اهل قضاء عدالت و مرد؛ از شر«اْمَرأ

 (.481 - 5/488: 9151)علیش، « لن یفلح»دلیل حدیث بخاری  به
قاسم  واز تولیت قضااء توساط زناان روایات شاده اسات.  مریم از ابن  ابی در مذهب مالکی از ابن

 ایز شمردن قضاوت زن در  ایی باشد کاه شاهادت  کنم که هدف او  زرقون گفته است که گمان می ابن
زن  ایز است مانند قول ابوحنیفه. همچنین این احتمال و ود دارد که مطلق  اواز را اراده کارده باشاد 

 (.916 - 955: 4665مانند قول محمد بن حسن شیبانی و طبری و مازری ) ندی، 
ها از این حدیث استفاده   ن نیز مالکیامامت عظمای زن: در ممنوعیت تولیت امامت کبری برای زنا

؛ ررا یصرح عقرد الوَلیرة کوف ذکثانهها: أف ی»اند. خلیل بن اسحاق الجندی اینوونه نوشته است:   کرده را 
ْوا أمَرهم امرأة ؛ شرط دوم آن است که امام در امامت کبری مارد «َلمرأة؛ لما ری البخاًى: لن یفلح قوم َولَّ

کاه در بخااری آماده درسات نیسات. « لن یفلاح»خاطر حدیث  به   برای زن  باشد، بنابراین عقد والیت
 (.916 - 955: 4665ا ماا بر این است که تولیت امامت کبری برای زن  ایز نیست ) ندی، 

شود، تأثیر بسایار عمیاق بار   پس از آنکه وارد کتب فقهی مالکی می« لن یفلح»نتیجه اینکه حدیث 
گذارد و در واق  سّنت فقهی اهل حادییی آناان را تقویات   الیت زنان میها در  هت ممنوعیت و فقه آن

 کند.  می

 های فقهی حدیث در مذهب شافعی  پیامد .3

در گسترة امامت صیری، قضاوت و امامت کبری زناان در « لن یفلح»تأثیرگذاری حدیث  ا   در این
 گیرد:   مذهب شافعی مورد بحث قرار می

شان، موض  خود در مورد ممنوعیت امامت صایری   بق سنت فقهیها، ط  امامت صیری زن: شافعی
ِة لَقْولره َتَعراَلی: »نویسد:   اند. حصنی می  زنان، با این حدیث تقویت کرده

َ
ََل یصرح اْقِترَداء الرجرل ِبراْلَمْرأ
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َ
َساِء. َولَقْوله صلی الله َعَلهِه َوللم: لن یفلح قوم وّلوا أ اُموَف َعَلی النِّ َجاُل َقوَّ ة الرِّ ًَ ة َعرو

َ
ف اْلَمْرأ ة، َوِْلَ

َ
مرهم اْمَرأ

َجاِل رْتَنة دلیل آیه قّوامیت مردان بر زنان و  ؛ اقتداء مرد به زن در نماز صحیح نیست، به«َوِری إمامتها ِبالرِّ
: 9112بودن زن که در امامت او برای ماردان فتناه اسات )حصانی،    دلیل عورت و به« لن یفلح»حدیث 

999 - 994  .) 
نقل از مااوردی  دانناد، خطیاب شاربینی باه  ها قضاوت زنان را نیز درسات نمی  زن: شافعی قضاوت

ُق ِبِه التَّ کَوََل ی»نویسد:   می ِذى یَتَعلَّ ْوَلی ذَ کِفی اْلَعْقُل الَّ
َ
ٌة ِلَقْوِلرِه کِلهُف... َبْل أ

َ
ی اْمَرأ رُه  -ٌر، َرَا ُتَولَّ ی اللَّ َصرلَّ

َم: َلْن یْفِلَح  َساَء َناِقَصاُت َعْقٍل َوِدیرٍن  َعَلهِه َوَللَّ فَّ النِّ ى، َوِْلَ ًِ َواُه اْلُبَخا ًَ  ، ة 
َ
ْمَرُهْم اْمَرأ

َ
ْوا أ ؛ تنها عقل کاه «َقْوٌم َولَّ

باه « لان یفلاح»دلیل حادیث  گیرد، کافی نیست؛ بلکه قاضی باید مرد باشد، باه  تکلی  به آن تعّلق می
 (.0/404 :9298عقل و دین ناقب هستند )شربینی،  روایت امام بخاری و به این دلیل که زنان از حیث

دانند و از این حادیث در  هات   ها امامت عظمای زنان را نیز ممنوا می  امامت عظمای زن: شافعی
َماِم اْْلَْعََّرِم َوَبهراِف ُررُرِ  »نویسد:   حجر هیتمی می اند. ابن  شان استفاده کرده  تقویت دیدگاه ِری ُشُروِط اِْإِ

َماَم  َجاِل َوَصحَّ َخَبُر کِة... ذَ اِْإِ ْنَثی َوَعَدِم ُمَخاَلَطِتَها ِللرِّ ا، ِلَضْعِف َعْقِل اْْلُ ة   ر 
َ
ْمَرُهْم اْمرَرأ

َ
ْوا أ ؛ از «َلْن یْفِلَح َقْوٌم َولَّ

شروط امام اعظم این است که مرد باشد، امامت عظمی برای زن درست نیست، از  هت ضاع  عقال 
: 9981)هیتمای، « لان یفلاح»دلیل حادیث صاحیح  دان و همچنین بهزنان و عدم مخالطت آنان با مر

1/12 - 18.) 
شان که مبتنی بر روایات است، از این حدیث در تقویت   نتیجه اینکه فقهای شافعی طبق سنت فقهی

 اند.  دیدگاه ممنوعیت زنان در امامت صیری، قضاوت و امامت عظمی، بهرة بسیار برده

 ذهب حنبلیهای فقهی حدیث در م  پیامد .4

 گیرد:   اکنون امامت صیری، قضاوت و امامت کبرای زنان در مذهب حنبلی مورد بحث قرار می
شان که براساس احادیث است، امامات صایرای   ها نیز طبق سنت فقهی  امامت صیرای زن: حنبلی

ن از فقهاای عییمای اناد. ابن  دانند و از این حادیث در  هات تقویات آن اساتفاده کرده  زنان را  ایز نمی
ُجِل خلَف امرأةٍ »نویسد:   معاصر حنابله می ،  .وَل تصحُّ صاُة الرَّ رْوا أمرَرهم امررأة  الردلهل: لرن یْفِلرَح قروٌم َولَّ

ْوا أمَرهم اِِإماَم را یصحُّ أْف ت ؛ اقتداء مارد باه زن در نمااز صاحیح «وَف المرأُة إماما  لهرمکوالجماعُة قد َولَّ
شاود. بناابراین، صاحیح   دار می  امر  ماعت را امام، عهده« لن یفلح...» دلیل حدیث بخاری نیست، به

 (.2/444: 9244ها باشد )عییمین،  نیست که زن امام آن
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ویشرترط للقضراة: »نویساد:   قدامه می دانند، ابن  ها نیز قضاوت زنان را  ایز نمی  حنبلیقضاوت زن: 
یة، را یصّح تولهة المرأة؛ لقول النبی کالذ َم َص  -وً ُه َعَلهِه َوَللَّ ی اللَّ : لن یفلح قوم ولوا أمرهم امررأة، ًواه -لَّ

؛ برای قضااوت  کوریات «البخاًى؛ وْلف المرأة ناقصة العقل، غهر أهل لحضوً الرجال ومحارل الخصوم
ها اهل حضور  دلیل حدیث بخاری و به این دلیل که زنان ناقصات عقل هستند و اینکه آن شرط است، به

قدامه کاه  (.  الب این است که ابن2/444 :9112قدامة،  مردان و محافل خصوم نیستند )ابن در  لسه
دهد؛ بلکه کتاب صحیح البخااری   حنبلی مذهب است، مستند خود را مسند امام احمد حنبل قرار نمی

 کند.   عنوان منب  حدیث  کر می را به
نویساد:   قداماه می شامارند. ابن  ایز نمیها امامت کبرای زناان را نیاز  ا  امامت عظمای زن: حنبلی

ل قوم ولوا أمرهم امرأة رإنهم لن کل قوم، رکرة تشمل کن« قوم»لمة کقال: لن یفلح قوٌم وّلوا أمرهم امرأة، ر»
النبی صّلی الله  کسرى وّل  الفرس علههم ابنته، ربلغ ذلکیفلحوا، وهذا الحدیث له لبب وهو أنه لما مات 

رة رری کرن« قروم» لمرةکن یفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة، رقهل ری الحدیث: إنه عرام؛ ْلف علهه ولّلم، رقال: ل
شاان را   فرمود: قومی که امار حکومتی ؛ حضرت پیامبر«وف عامة، والقوم هم الرجالکلها  النفی رت

نکره آماده اسات، بادین ترتیاب، هار قاومی را شاامل « قوم»شوند. کلمه   به زنی بسپارند، رستوار نمی
شاوند. ایان حادیث سابب   شان را به زنی بسپارند، رستوار نمی  شود، پس هر قومی که امر حکومتی  یم

صدور دارد و آن اینکه هنوامی که کسری مرد، فارسیان دختر او را بر خویش حاکم ساختند. این ساخن 
فتاه شاده بنابراین، آنچه کاه در حادیث گ«. لن یفلح...»رسید، آنواه فرمود:  به حضرت رسول الله

به شکل نکره در سیاق نفی آمده است، پاس عاام اسات و هادف از « قوم»است، عام است؛ زیرا کلمه 
 (.418 - 98/414در حدیث مردان هستند )همان: « قوم»

شان، از ایان حادیث در تقویات دیدگاهشاان بسایار   نتیجه اینکه فقهای حنبلی نیز طبق سنت فقهی
 اند.   سود برده

 حدیث در مذهب جعفریهای فقهی   پیامد .5

در گسترة امامت صیری، قضاوت و امامت کبرای زناان « لن یفلح» ا به تأثیرگذاری حدیث   در این
 شود:   در مذهب  عفریه یا امامیه اثناعشریه پرداخته می

شمارند؛ اما از این   شان  ایز نمی  امامت صیرای زن: امامیه امامت صیرای زنان را طبق سنت فقهی
وعدم صاحهتها لإلمامرة، رری »نویسد:   اند. فاضل هندی می   هت تقویت آن استفاده نکردهحدیث در 
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؛ زن صاالحیت «ری خبر جابر: وَل توّلی المررأة القضراء وَل تروّلی اْلمراًة الصاة للرجال، لقول الباقر
دار قضاء و   عهده در حدیث  ابر که فرمود: زن دلیل قول امام باقر امامت نماز برای مردان را ندارد، به

 (.96/91تا،   شود )فاضل هندی، بی  امارت نمی
 داری والیت قضاوت را نیز ندارند.   قضاوت زن: طبق سنت فقهی شیعه اثناعشریه، زنان حّق عهده

َل یجرو  أف تکروف المررأة قا رهة رری شری ء مرن »نویساد:   می« الخاالف»شیخ طوسی در کتاب 
 ریر  وی در  یل بحث در برابر ابن« هیچ یک از احکام قاضی باشد. ایز نیست که زن در »؛ «اْلحکام

کناد   اساتدالل می« لان یفلاح...»طبری که به  واز قضاوت زن در همه مسائل قائل است، به حادیث 
 (.0/499: 9261)طوسی، 

وًة کَل تتولی المرأة القضاء، وأمرا الرذ»نویسد:   صاحب  واهر الکالم، کتاب معتبر فقهی شیعه، می
دار  تواناد عهاده زن منصاب قضااء را نمی؛ «رلما لمع  من اَلجماع والنبوى: َل یفلح قوم ولهتهم امررأة

دلیل ا ماا، و حدیث نبوی وارده در بخاری: قومی که زن عهده دار والیت آنان باشد، رساتوار  ، بهشود
 (.92 – 26/94: 9904شوند )نجفی  واهری،   نمی

نویساد:   گناین می« فقاه القضااء»ریم موسوی اردبیلی در کتااب اما از فقهای معاصر سید عبدالک
ن عندنا  عهف لندا  غهر مشرهوً. والشرهرة الرواعهرة عنردهم َل کوالحدیث حسن صحهح عند العاّمة ول»

ومرة َل القضراء خصوصرا  السرلطة کتجبره ومن حهث الدَللة غهر وا حة ری المقام؛ ْلّنها ناظرة إلری الح
م الشررعی کر. ولعّله أیضا  ری مقرام اِإًشراد َل بهراف الحکسرویة حهنذاکعرف ال ان  ریکالمطلقة التی 

سّنت، صحیح و حسن است، اما نزد ماا از نظار ساند ضاعی  و  نزد اهل« لن یفلح»؛ حدیث «والحرمة
کند. همچنین از نظر داللات،   غیرمشهور است و شهرت روائی نزد آنان این ضع  سندی را  بران نمی

ویژه سالطنت  یعنی قضاوت غیر واضح است. زیرا ناظر به حکومات اسات، ناه قضااء، باهدر این مقام 
ای که در عرف کسرایی آن زمان رایج بود. همچنین این حدیث در مقام ارشاد بیان شده است، ناه   مطلقه

 (. 18 – 51: 9249در مقام بیان حکم شرعی و حرمت )وسوی اردبیلی، 
یان شیعیان از مسائل اصول دین اسات و صاورت کالمای و امامت عظمی در مامامت عظمای زن: 

عقیدتی دارد و در شمار فروا فقهی قرار ندارد. بنابراین، امامت کبری در عصر حضاور اماماان معصاوم 
به عهده امامان معصوم ، اند، بنابراین، در حضور   است که این مقام را به نصب الهی دریافت کرده

امت را ندارند و از نظر آنان اگر کسانی در حضور آنان مقام امامت را از هر آنان حتی سایر مردان حّق ام
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روند؛ گرا که این مقام الهی اسات   دار شده باشند، غاصب به شمار می  طریقی حتی انتخاب مردم عهده
 قرار دارد. ÷و فاطمه و باید به نصب الهی صورت گیرد و فقط در اوالد حضرت علی

دانند،   مامت صیری و امامت کبری، در حالیکه امامیه آن را برای زنان  ایز نمینتیجه اینکه در امر ا
اند و تنها صاحب  واهر الکالم در من  والیت قضاوت بارای زناان باه ایان   اما از این حدیث بهره نبرده

 حدیث استدالل کرده است. 

 نتیجه
می و پیامدهای فقهای ایان پس از بررسی فضای صدور حدیث لن یفلح و تتّب  آن در مذاهب اسال

 حدیث، نتایج زیر قابل اشاره است: 
حدیث لن یفلح... هم از نظر سبب صدور و هم از نظر موضوا یعنی ممنوعیت والیت زنان  .9

از ارزش بلند تاریخی برای تفّکر و نقد، برخوردار است. اما این حدیث در حالیکه در مدینه بیان 
هجری در بصره ظهور یافته  90حدیث ابوبکره در سال  شده و از نظر تاریخی توسط راوی اصلی

های فقهی آنان نشده   ( وارد کتاب498 - 946سّنت ) های تدوین مذاهب اهل  است، اما تا سال
و حضرت  است. همچنان با و ود زیست دو امام معصوم شیعیان یعنی حضرت باقر

بیان  به راستی از زبان پیامبر در مدینه، از زبان آنان نقل نشده است. اگر این حدیث صادق
 گرفت.   شده بود، حتما  در شمار احادیث فقهی قرار می

شود.   این حدیث در مذهب حنفی از آغاز تا میانه قرن نهم هجری در کتب فقهی دیده نمی .4
شود. اما از نظر   همام در قرن نهم هجری  کر می ابن« فتح القدیر»بار در کتاب  برای نخستین

نجیم مصری فتوا بر  ی فقهی گندان تأثیر گذار نیست؛ بلکه با و ود این حدیث ابنتأثیرگذار
 دهد.   قضاوت زنان در همه امور و حتی  واز سلطنت زنان می

اند و حّتی   در مذهب مالکی، تا اواسط قرن هفتم فقهای مالکی از این حدیث استفاده نکرده .9
حدییی نیز  - امعی است و در فضای فقهی  ترین و تقریبا  کتاب  امام مالک که مهم« موطأ»

نماید. پس از ورود این حدیث در فقه مالکی،   ای نمی  نواشته شده است؛ اما به این حدیث اشاره
ها از این حدیث در تقویت من  امامت صیری، قضاوت و امامت کبرای زن، استفاده   مالکی

 برند.  می
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استفاده نشده است. زمانی که این حدیث وارد در فقه شافعی نیز تا قرن ششم از این حدیث   .2
شان از این حدیث در  هت تقویت دیدگاهشان مبنی   ها طبق سنت فقهی شود، آن  فقه شافعی می

 برند.   بر ممنوعیت امامت کبری، صیری و قضاوت زنان بهره کافی می
ارد مباحث ها نیز با و ود  کر آن در مسند امام احمد حنبل، این حدیث و  در فقه حنبلی .8

قدامه مقدسی از این حدیث استفاده  شود؛ اما فقط در قرن هفتم هجری است که ابن  فقهی نمی
شان که مبتنی بر حدیث است، در  هت تقویت ممنوعیت امامت   کند و طبق سنت فقهی  می

 برند.  صیری، کبری و قضاوت زنان از آن بهره می
سّنت و  سماعیلیه  لوتر از گهار مذهب اهلدر مناب  تشی ، قاضی نعمان میربی در فقه ا  .0

برد. در فقه اثنا عشریه این حدیث اولین بار توسط شیخ طوسی   اثناعشریه از این حدیث بهره می
گیرد، اما قبل از او حّرانی، در کتاب حدیث تح    برداری فقهی قرار می  در قرن پنجم مورد بهره

. فقهای شیعه از این حدیث فقط در ممنوعیت قضاوت ه بود  العقول به گونه مرسل از آن بهره برد
اند و در موضوا امامت صیری و امامت کبری از آن   شان سود برده  زنان در  هت تقویت دیدگاه

 اند.   استفاده نکرده
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