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ABSTRACT
One of the necessities of life is communicating and consulting with others to 
benefit from their thoughts and knowledge; because without communication 
and consultation with others, it will be difficult and impossible to continue liv-
ing. The Holy Qur'an also recommends and rather orders to consulting with 
others. There are traditions whose content apparently points to the lack of 
women's intellect and warns against consulting with women. As a result, it 
derogatorily interprets women as lower than men; Therefore, women cannot 
be consulted with this approach. 
The author of the article solves this problem by using the verses of the Holy 
Quran and the Two Testaments. The findings of the research show that there 
is no problem in consulting with some women who have proven their wisdom. 
A follow-up in the Holy Qur'an shows that there are two types of verses about 
consultation: one in general way, that includes everyone (men and women) 
and the other in a specific way that only includes women. Also, in the Old Tes-
tament, consultation with women is being observed during the salvation of 
Prophet Moses (peace be upon him), but the New Testament is silent on this 
issue and does not have any explicit verses related to this issue. However, it 
is possible to extract the topic of consultation with women from some verses.
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واکاوی مسئله مشورت با زنان از منظر قرآن و عهدین

محسن عامری خیرآبادی1
مهدی عبادی2

چکیده
برقراری ارتباط و مشورت با دیگران برای بهره گرفتن از اندیشه و دانش آنان یکی 
از لوازم زندگی است؛ زیرا بدون ارتباط و مشورت با دیگران، ادامه زندگی سخت و 
غیرممکن خواهد شد. قرآن کریم نیز مشورت با دیگران را پسندیده و حتی به انجام 
آن دستور داده است. روایات وجود دارند که مضمون آن ها به ظاهر بر نقصان عقل 
به نوعی  ترتیب،  با زنان بر حذر داشته است . بدین  از مشورت  زنان اشاره دارد و 
تحقیرآمیز زنان را پایین تر از مردان تعبیر می کند؛ پس با چنین مطالبی نمی توان با زنان 
مشورت کرد. نویسنده مقاله این مسئله را با استفاده از آیات قرآن کریم و عهدین حل 
می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مشورت با برخی زنان که کمال عقل خود 
را به اثبات رسانیده اند، اشکال ندارد. تتبع در قرآن کریم نشان می دهد که دو نوع 
آیات درباره مشورت وجود دارد: یکی به صورت عام که شامل همگان )مردان وزنان( 
می شود و دیگری به صورت خاص که تنها شامل زنان است. هم چنین در عهد عتیق، 
در جریان نجات حضرت موسی علیه السالم مشورت با زنان به چشم می خورد، ولی 
این  به  مربوط  آیه صریحی  هیچ  و  است  مسئله، ساکت  این  مورد  در  عهد جدید 

موضوع ندارد؛ اما می توان از آیاتی موضوع مشورت با زنان را استخراج کرد.

و  قرآن  عهدین،  در  مشورت  قرآن،  در  مشورت  مشورت،  کلیدی:  واژگان 
عهدین، مشورت با زنان
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مقدمه
 مشــاوره در اســالم از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چنانکه در قرآن کریم نیز در آیاتی، مسئله 
مشــاوره مطرح و به انجام آن دستور داده  شده است. )شــوری: ۳۸؛ آل عمران: ۱۵۹( هم چنین سیره 
عملی و گفتاری انبیا و ائمه معصومان )علیهم السالم( به این امر مهم، تشویق و ترغیب می کند؛ چنانکه 
پیامبر اکرم حضرت محمد )صلی الله علیه واله وسلم( در امور عمومی مسلمانان که جنبه اجرای قوانین 
الهی داشت )نه قانون گذاری( جلسه مشاوره تشکیل می داد. در عهدین نیز درباره مشورت و اهمیت 
آن چنین آورده شــده اســت: »مشورت ها از عدم شور پریشان می شــود، اما از کثرت مشاوران ثابت 
می مانند« )امثال سلیمان، ۱۵:۲۲( مؤلف در این نگارش به بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی مشورت، 
معرفی اجمالی در مورد کتاب مقدس و عهدین پرداخته و سپس سعی کرده به صورت اجمالی به بیان 
آیاتی از منظر قرآن و عهدین درباره مشــورت با زنان بپردازد. درباره اهمیت و اصل مشورت، کتاب و 
مقاالتی نگاشته شده است مانند: الف( کتاب: ۱-»زن، عقل، ایمان، مشورت« تألیف کبری خزعلی، 
سیمیندخت بهزاد پور و زهرا آیت اللهی، ۱۳۸۰ ب( مقاله: ۱- »بررسی شخصیت اجتماعی زن در قرآن 
کریم« نوشته  حبیب مظاهری، ۱۳۹۷ ۲-»جایگاه مشورت با زن در قرآن« اثر طاهره کمالی، ۱۳۸۱؛ و 
لکن این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی به مشورت با زنان از منظر قرآن و عهدین می پردازد که در 
موارد مذکور مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین سؤالی که این نوشتار در پی پاسخ به آن  است از قرار 

ذیل است: مشورت با زنان از منظر قرآن و عهدین چگونه است؟

۱- مفهوم شناسی

۱-۱. مشورت در لغت و اصطالح
مشورت در لغت از ماده »ش و ر« گرفته  شده )ازهری، ۱۴۲۱ق، ۱۱: ۲۷۷؛ صاحب، ۱۴۱۴ق، 
۷: ۳۷۸؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۴: ۴۳۴؛ طریحی، ۱۳۷۵ق، ۳: ۳۵۴(، اما بعضی از لغویان قائلند 

که این کلمه از ماده »ش ی ر« گرفته  شده است )همان(.
مشــورت از ماده »ش و ر« اســت که در لغت به معنای برداشتن و استخراج عسل از کندوی 
زنبورعســل است )قرشــی، ۱۳۷۱ق، ۴: ۸۸(. مشورة، مشاوره و تشــاور استخراج رأی است. در 
مجمع آمده اســت: مشورت  استخراج رأی از مستشــار است؛ زیرا از او اخذ می شود )ابن سیده، 
۱۴۲۱ق، ۸: ۱۱۷؛ فیروزآبــادی، ۱۴۱۵ق، ۲: ۱۳۴؛ مرتضــی زبیــدی، ۱۴۱۴ق، ۷: ۶۱؛ جوهری، 
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۱۳۷۶ق، ۲: ۷۰۴( یا زمانی که عرب می گوید: »شــرت العســل«؛ یعنی من عسل را از کندویش 
اســتخراج کــردم )ابن منظــور، ۱۴۱۴م، ۴: ۴۳۴( و یا به معنای جمع آوری آرا اســت )فراهیدی، 

۱۴۰۹ق، ۸: ۳۰۶؛ جوهری، ۱۳۷۶ق، ۶: ۲۳۴۷؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ۲: ۴۷۲(
مشــورت در اصطالح به معنای این اســت که آدمی در مواقعی که خودش درباره کاری رأی 
صحیح ندارد، به دیگری مراجعه کند و از او رأی صحیح بخواهد )طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ۱۸: ۶۳؛ 
مظاهــری، ۱۳۹۰ق: ۱۷۵( و یا عبارت از ضمیمه و محکم کردن رأی خود با رأی دیگران اســت 
)خزعلی، بهزاد پور و آیت اللهی، ۱۳۸۰: ۲۶۵( و یا گفت وگو پیرامون موضوعی تا حق ظاهر شود 
)همان؛ طبرسی، ۱۳۷۲ق، ۹: ۵۰؛ حایری طهرانی، ۱۳۳۸ق، ۱۰: ۳۰؛ جزایری، ۱۳۸۸، ۴: ۴۰۷؛ 

کاشانی، ۱۴۲۳ق، ۶: ۲۲۸؛ کاشانی، بی تا: ۲۲۸/۸(

2-1. معرفی کتاب مقدس و عهدین
کتاب مقدس، عنوان مجموعه ای از نوشته های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه و یهودیان 
بخشی از آن ها )عهد قدیم( را »کتاب آسمانی و الهی« خود می دانند. این کتاب به دو بخش عهد قدیم 
و عهد جدید تقسیم می شود که شامل ۶۶ کتاب معتبر است. عهد قدیم از ۳۹ کتاب )به اعتقاد دو فرقه 
مسیحی دیگر کاتولیک و ارتدکس، مشتمل بر ۴۶ کتاب است( و عهد جدید از ۲۷ کتاب تشکیل شده 

است )سلیمانی اردستانی، ۱۳۹۴: ۵-۳۳؛ سلیمانی اردستانی، ۱۳۷۸:۱ ۴۴ -۱۵۶(.

2-مشورت با زنان از منظر قرآن
در قرآن کریم به مســئله  مشورت با زنان عنایت خاصی شــده است که می توان آن ها را به دو 

دسته تقسیم کرد:

1-2. مشورت به طور عام
آیاتی مربوط به مشورت، عام است و مشورت با همگان را دربرمی گیرد؛ از  جمله:
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)شوری: ۳۸(. عالمه طباطبایی مفسر شیعی ذیل این آیه چنین بیان می کند: »َو أ

َبْيَنُهْم«. کلمه »شوری« در این آیه به معنای امری است که درباره اش مشاوره شود؛ پس معنای آیه 

چنین می شود: مؤمنان آن هایی هستند که هر کاری می خواهند بکنند، بینشان شورایی می شود که 
پیرامونشان مشــورت می کنند و برخی می گویند که کلمه »شوری« مصدر است که از نظر آنان 
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معنا چنین می شود: کار مؤمنان، مشاورت در بین خودشان است؛ به هرحال، این جمله اشاره ای به 
این  اســت که مؤمنان اهل رشــد هستند، در استخراج رأی صحیح دقت می کنند و به خاطر اینکه 

رأی صحیح داشته باشند به صاحبان عقل مراجعه می کنند.« )طباطبایی، ۱۳۹۰، ۱۸: ۶۳(
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َ
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ْمِر« خداوند در اینجا دســتور می دهد که در کارها با مسلمانان مشورت کن و نظر 
َ ْ
»َو شــاِوْرُهْم ِفي ال

ْمر« مفهوم وسیعی دارد و همه کارها را شامل 
َ ْ
آن ها را بخواه. گر چه کلمه »االمر« در »شاِوْرُهْم ِفي ال

می شود، ولی مسلم است که پیامبر )صلی الله علیه واله و سلم( هرگز در احکام الهی با مردم مشورت 
نمی کرد، بلکه در آن ها تنها تابع وحی بود )رضایی اصفهانی، ۱۳۸۵، ۹:۱۴۰(. بنابراین مورد مشورت، 
پیامبر )صلی الله علیه واله و سلم( در امور عمومی مسلمانان که جنبه اجرای قوانین الهی داشت )نه 
در قانون گذاری و حالل و حرام خدا( جلســه مشاوره تشــکیل می داد )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۳: 

۱۴۲-۱۴۳ و ۲۰: ۴۶۳؛ مغنیه، ۱۴۲۴ق، ۶: ۵۲۹؛ صاوی، ۱۴۲۷ق: ۳: ۴۳۴(.

2-۲. مشورت به طور خاص
آیاتی که به طور خاص به مشورت با زنان اشاره کرده است:

ْيِهما« )بقره: ۲۳۳(، مسئله 
َ
ال ُجناَح َعل

َ
شاُوٍر ف

َ
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َ
 َعْن ت

ً
رادا ِفصاال

َ
 أ

ْ
ِإن

َ
الف( طبق آیه »ف

شیر دادن یکی از مهم ترین مسائلی است که در خانواده ارتباط زیادی با زن دارد و این گونه نیست که 
مرد به تنهایی بتواند تصمیم بگیرد و اگر مرد بخواهد بدون توّجه به نظرهای همسرش تصمیم بگیرد، 
مشــکالتی به وجود می آید )بی ریا، ۱۳۷۱(؛ به همین دلیل خداوند به پدر و مادر دســتور مشــاوره 
داده که آنچه صالح فرزند در آن است را رعایت نمایید که در اینجا خداوند زن را به عنوان یکی از 
طرف های مشورت معّرفی کرده است. در واقع زن و شوهر باید در امور نوزاد مشورت کنند و مصالح 
فرزند را در نظر بگیرند، به خاطر این که مبادا مصالح کودك پایمال شود )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ق، 
۲: ۱۸۹؛ طباطبایــی، ۱۳۹۰ق، ۲: ۲۴۱؛ قرائتــی، ۱۳۸۸، ۱: ۳۶۵(؛ پــس می توان گفت در آیه ۲۳۳ 
سوره بقره از مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی سخن به میان می آورد )شیرازی، ۱۳۹۸: ۹۴(.
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ى َيض ْيِهنَّ َحتَّ

َ
وا َعل

ُ
ِفق

ْ
ن

َ
أ

َ
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ْم ِبَمْعُروف « )طالق: ۶(، جمله »و اتمروا« از ماده »ايتمار« گاه 
ُ
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ُ
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به معنی »پذیرا شــدن دستور« و گاه به معنی »مشــاوره« می آید و در این جا معنی دوم مناسب تر 
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اســت  )مکارم شــیرازی، ۱۳۷۱، ۲۴: ۲۴۸(. این آیه به مسئله حفظ حقوق و حریم زن، حمل او، 
تغذیه کودك، شــیربها و دایه گرفتن در صورت طالق اشاره دارد )قرائتی، ۱۳۸۸، ۱۰: ۱۱۰(. پس 
در نتیجه این آیه خطاب به زن و مرد اســت که درباره شــیر دادن به طور متعارف مشورت کنند تا 
مرد در اثر کثرت اجرت و زن در اثر نقص آن و بچه در اثر کم شــدن مدت رضاع متضّرر نشوند 

)قرشی بنایی، ۱۳۷۵، ۱۱: ۲۱۵؛ مغنیه، ۱۴۲۵ق، ۱: ۷۴۹(.
ُه 

َ
ْم َو ُهْم ل

ُ
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َ
ُه ل

َ
ون

ُ
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ُ
ف

ْ
ْهِل َبْيٍت َيك

َ
ْم َعلى  أ

ُ
ك

ُّ
ُدل

َ
 َهْل أ

ْ
ت

َ
قال

َ
ْبل  ف

َ
راِضَع ِمْن ق

َ ْ
ْيِه ال

َ
ْمنا َعل ج( »َو َحرَّ

ناِصُحون « )قصص: ۱۲(.  حضرت موسی )علیه السالم( شیر هیچ دایه ای را نخورد. وقتی خواهر 

موســی چنین وضعی را دید گفت: آیا می خواهید از خانــواده محترمی برای او دایه ای بیاورم که 
او را خوب پرســتاری کنــد؟ آن ها )فرعون( این راهنمایی را پذیرفتند. پــس  از این آیه درمی یابیم 
که مشــوت با زنان اشکالی ندارد )مظاهری، ۱۳۹۰: ۱۷۹؛ خسروانی، ۱۳۹۰، ۶: ۳۵۲؛ طباطبایی، 
۱۳۹۰، ۱۶: ۱۳؛ زحیلــی، ۱۴۱۱ق، ۲۰: ۶۶؛ قرشــی بنایی، ۱۳۷۵، ۸: ۱۷؛ حجازی، ۱۴۱۳ق، ۲: 

۸۱۹؛ سلیمانی اردستانی، ۱۳۹۴: ۹۷-۹۶(.
ر« )توبه: 

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 َعِن ال

َ
ْعــُروف  َو َيْنَهْون

َ ْ
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َ
ُمــُرون

ْ
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َ
 َبْعُضُهــْم أ

ُ
ِمنــات

ْ
ؤ

ُ ْ
 َو ال

َ
ــون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ ْ
د( »َو ال

۷۱(. هــرگاه در امــور گوناگون زندگی، نظر مشــورتی زنان، امربه معروف یا نهــی از منکر را در 
برداشت، پیروی از رأی آنان بر مردان واجب است )خزعلی، بهزاد پور و آیت اللهی، ۱۳۸۰: ۲۶۹؛ 

قرائتی، ۱۳۸۸، ۳: ۴۶۳؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ۹: ۳۳۸(.

3- شبهه نقص عقل
شــبهه( با توجه به مطالب فوق )در قرآن کریم(، دانســته می شود که مشورت با زنان اشکالی 
ندارد، اما در فرهنگ اسالم روایاتی آمده است که بر نقصان عقل و عدم مشورت با زنان داللت 
می کند؛ از جمله حضرت علی )علیه السالم( در این  باره می فرماید: »از مشورت با زنان بپرهیزید، 
چراکه رأی آنان زود سست می شود و تصمیم آنان ناپایدار است.« )نهج البالغه، نامه ۳۱( و روایتی 
وُهنَّ 

ُ
اِلف

َ
َساَء َو خ ِ

ّ
اِوُروا الن

َ
هم در این مضمون وارد شده است )نهج البالغه، خطبه ۸۰( یا روایت »ش

«؛ با زنان مشــورت کرده و خالف آن عمل کنید که در مخالفت کردن با زنان 
ٌ
ة

َ
ُهنَّ َبَرك

َ
ف

َ
ِإنَّ ِخال

َ
ف

ْم 
ُ

اك برکت وجود دارد )مجلســی، ۱۹۸۳م، ۱۰۰: ۲۶۲(. امام صادق )علیه الســالم( می فرماید: »ِإيَّ
ْد 

َ
َعْجَز.« )کلینــی، ۱۴۰۷ق، ۵: ۵۱۷( و »َو ق

ْ
َوْهَن َو ال

ْ
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َ
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زنــان بپرهیزید که در آن ها ضعف و سســتی و ناتوانی اســت )مجلســی، ۱۹۸۳م، ۸۸: ۲۵۵( یا 
روایت »معاشرالنســاء خلقتن ناقصات العقول...«؛ ای زنان شــما ناقص العقل آفریده شده اید... 

)حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۲۷: ۳۳۵؛ حسن بن علی )علیه السالم(، ۱۴۰۹ق: ۶۷۵( و...
پس می توان نتیجه گرفت که تعارضی بین روایات و آیات قران کریم است. این تعارض را به 

چه شکل حل می شود؟! آیا واقعًا زنان ناقص العقل هستند؟!
جواب( در روایاتی که از مشــورت با زنان نهی شــده اســت. قرینه ای وجود دارد که روشــنگر 
آن اســت که با کدام گروه از زنان نباید مشــورت کرد؛ از جمله: »تو را از مشورت با زنان بر حذر 
می دارم، مگر آن زمانی که انســان های کاملی باشند؛ زیرا رأی آنان به ضعف و اراده آن ها به سستی 
گرایش دارد.« )نهج البالغه، نامه ۳۱( مطابق این روایت، از مشــورت با زنان سست اراده نهی شده 
اســت نه تمام زنان )خزعلی، بهزاد پور و آیت اللهی، ۱۳۸۰: ۲۹۲(؛ اّما در جواب اشــکالی به کالم 
امام علی )علیه السالم( در مورد بی عقلی زن )در فرض صّحت( باید گفت که سخن ایشان در مورد 
شخص خاصی بوده است )ناظر به برخی از زنان فتنه انگیز و بعضی از شارحان این خطاب را منحصر 
به عایشــه کرده اند( و نمی توان این حکم را به همه زنان سرایت داد )مظاهری، ۱۳۹۰: ۱۸۱(. عالمه 
طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در این  باره می فرماید: »آن عقلی که در مرد بیش از زن است، 
یک فضیلت زایده است نه معیار فضل« )جوادی آملی، ۱۳۷۱: ۲۶۹(؛ چون عقل به صورت اشتراک 
بر معانی گوناگونی اطالق می شــود، بنابراین باید روشــن شود کدام عقل است که زن و مرد در آن 
با یکدیگر اختالف دارند )آیت اللهی، ۱۳۷۹: ۸۱(؛ چنانکه حضرت علی )علیه السالم( می فرماید: 
»عقل دو نوع اســت: عقل طبیعی فرد و عقل تجربه«. با توّجه به این روایت فهمیده می شــود که 
روایاتی نقص عقل زنان را گفته است، مراد ضعف عقل تجربه زن باشد )همان: ۸۲(. مضمون روایت 
حضرت علی )علیه السالم( درباره این است که مسائل پیچیده را نباید با زنان مشورت کرد؛ چراکه 
رأی آنان در پیچیدگی ها از ضمانت صّحت باالیی برخوردار نیســت )حســین زاده، ۱۳۹۱: ۶۷(. به 
همین دلیل، قرآن کریم در مســائلی که پیچیدگی خاصی ندارند و زنان در اظهارنظر سهمی دارند، 
به مردان توصیه کرده اســت که کار را با مشــورت زنان انجام دهند: »وقتی پدر و مادر می خواهند 
بچه را از شیر خوردن بازگیرند، چنانچه با رضایت و مشورت باشد، بی اشکال است« )بقره: ۲۳۳(؛ 
همچنین در مواردی خاص که زنان از پختگی و تجربه خوب برخوردارند، می توان با زنان مشورت 
کرد؛ چراکه نهی از مشــورت عمومی و غالبی است و می توان برای آن مواردی استثنایی پیدا کرد. 
پس در مواردی که به تصمیم گیری در کارهای مهم روی می آوریم، نباید تصمیمات پایدار و رأیی 
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قوی را از زنان انتظار داشته باشیم )همان: ۶۸-۶۷(.
 روایاتی که در زمینه نقصان عقل زنان در کتب روایی شــیعه و ســنی آمده اســت، همه این 
احادیث مرســِل یا مرفوِع هســتند. احادیث مرســِل یا مرفوِع به روایاتی اطالق می شود که تمام یا 
برخی از راویان آن تا امام معصوم )علیه السالم( نامشخص باشند؛ بنابراین فاقد اعتبار الزم هستند؛ 
زیرا مشــخص نیست که راویان حدیث، افرادی موثق و مورد اطمینان بوده اند یا کّذاب )خزعلی، 
ساء فإن 

ّ
بهزادپور و آیت اللهی، ۱۳۸۰: ۲۰۰ - ۲۰۴(. به عنوان نمونه روایت »اّیاکم و مشاوره الن

فيهن الضعف و الوهن و العجز« را از لحاظ سندی موردبررسی قرار می دهیم:

َحَسِن 
ْ

َجاُموَراِنّيِ َعِن ال
ْ

ِ ال
ِبي َعْبِد للاَّ
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ُه َعْن أ

ْ
کلینی سند این حدیث را چنین ذکر می کند: »َعن
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َ
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َ
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َ
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َعْجَز« و در ســند قبلی و 
ْ
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ْ
 َو ال

َ
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َ
َســاِء ف ِ

ّ
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َ
ــاَوَرة

َ
مْ  َو ُمش

ُ
اك ولُ  ِإيَّ

ُ
علیه الســالم َيق

ابتدای آن محمد بن یحیی آمده است )کلینی، ۱۴۰۷ق، ۵: ۵۱۷(؛ اما حر عاملی سند را چنین ذکر 
َدٍل َعِن اْبِن 

ْ
 َعْن َصن

َ
ِبي َحْمَزة

َ
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ْ
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می کند: »َو َعْنُهْم َعْن أ
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َ
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ّ
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َ
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َ
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ُ
ِ علیه السالم َيق

َبا َعْبِد للاَّ
َ
 أ

ُ
اَل َسِمْعت

َ
اِلٍد ق

َ
 ْبِن خ

َ
ْيَمان

َ
 َعْن ُسل

َ
ان

َ
ُمْسك

َعْجَز« )حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۲۰: ۱۸۲( و بروجردی آن را چنین می آورد: 
ْ
َوْهَن َو ال

ْ
 َو ال

َ
ْعف ِفيِهنَّ الضَّ

از گروهی از اصحاب ما )عده من اصحابنا( از احمد بن ابی عبدالله، از أبی عبدالله جامورانی... و 
تصریح دارد که ابتدای حدیث تا احمد معّلق است )بروجردی، ۱۳۸۶، ۳۰: ۱۰۴( و برخی جاافتاده 
از ابتدای ســند را چنین می آورنــد: کلینی از محمد بن یحیی از ابوعبداللــه جامورانی... )نجفی، 
۱۴۲۳ق، ۶: ۲۲۷؛ ۷: ۹۱؛ ۱۰: ۲۶۱؛ ۱۱: ۳۲۶( که ظاهرًا با مالحظه ســند حدیث قبلی اســت. از 
ســویی دیگر، در خود کافی، در دیگر اســناد جامورانی، پس از راویان ذیل آمده است: »عده من 
أصحابنــا از احمد بن أبی عبدالله )پنج بار(؛ عده من أصحابنا از احمد بن محمد بن خالد؛ علی بن 
محمد بن بندار از احمدبن أبی عبدالله؛ علی بن محمد بن بندار از احمد بن محمد بن خالد؛ عده 
من أصحابنا از سهل بن زیاد )سه بار( سهل بن زیاد؛ محمد بن یحیی از محمد بن احمد؛ محمد بن 
یحیی«. با این تفصیل، معلوم نیست که فاصله کلینی تا جامورانی چند راوی بوده و این که دقیقًا افراد 
مقدم بر جامورانی در سند حدیث مورد بحث چه کسانی هستند؟ اّما جامورانی، أبوعبدالله محمد بن 
احمد رازی است که گفته شده قمی ها او را تضعیف کرده اند؛ چون در مذهبش ارتفاع )غلو( وجود 
دارد و احادیثش را در النوادر اســتثنا کرده اند؛ همچنان که ابن الولید شیخ ابن بابویه روایت های او را 

استثنا کرده است )خویی، ۱۴۱۳ق، ۱۵: ۲۸۴؛ ۱۶: ۵۵؛ ۲۲: ۲۴۳(.
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ســیره عملی و شیوه رفتار ائمه علیهم الســالم نشانگر آن است که برخی بانوان را چون بعضی 
مردان، صاحب عقل و درایت بسیار به  حساب می آوردند؛ به عنوان نمونه امام صادق علیه السالم در 
تمجید از هاجر، صفت او را چنین بیان می فرماید: جمیله عاقله »زن زیبا و عاقلی بود« )خزعلی، 

بهزاد پور و آیت اللهی، ۱۳۸۰: ۲۰۶(.
پس این گونه نیســت که تمامی زنان ناقص العقل معرفی شده باشند. حضرت علی علیه السالم 
در ســخنی زنانی که کمال عقل خود را به اثبات رســانیده اند، شایســته مشــورت دانسته است و 
می فرماید: »ایاک و مشاورة النساء اال من جربت بکمال عقل فإن رأیهن الی أفن...« )نهج البالغه، 
نامه ۳۱(؛ تو را از مشورت با زنان بر حذر می دارم، مگر آن زنانی که به دارا بودن کمال عقل تجربه  
شده اند.« پس نتیجه می گیریم که احادیث نقصان عقل زنان، فقط در مورد برخی زنان و نه همه 

آن ها بیان شده است )خزعلی، بهزاد پور و آیت اللهی: ۲۰۵؛ آیت اللهی، ۱۳۷۹: ۸۱(.

4-مشورت با زنان از منظر عهدین

4-۱. عهد عتیق
مشورت با زنان در عهد عتیق در جریان نجات حضرت موسی به چشم می خورد:

)۵( آنــگاه دختر فرعون به جهت شستشــو به نهر فرود آمــد و کنیزکانش به کنار نهر گردش 
می کردند و او در میان نیزار صندوقچه دیده کنیزک خود را فرســتاد که او را گرفت )۶( و آن را 
باز پسری دید و اینک طفل می گریست و به او ترحم نموده گفت که این یکی از اطفال عبرانیان 
است )۷( و خواهر آن پسر به دختر فرعون گفت که آیا بروم و از برایت زن شیردهی را از عبریان 
آواز کنم تا آنکه از برایت طفل را شــیر دهد )۸( و دختر فرعون او را گفت که برو پس دخترک 
رفــت و مــادر طفل را خواند )۹( و دختر فرعون به او گفت که ایــن طفل را بگیر و او را از برایم 
شیرده و مزد ترا به تو می دهم و آن زن طفل را گرفته و او را شیر می داد )سفر خروج، ۲: ۹-۵(.

در اینجا اثرات مثبت مشورت با افراد متخصص -اعم از زن و مرد- بیان نموده است )همدانی، 
گلن و مرتن، ۱۳۸۰: ۱۰۴؛ مظاهری، ۱۳۹۰: ۱۷۸-۱۷۷(.

4-۲. عهد جدید
عهد جدید در مســئله مشورت با زنان ساکت است و هیچ آیه صریحی مربوط به این موضوع 
ندارد؛ اّما می توان از آیاتی موضوع مشورت با زنان را استخراج کرد؛ برای مثال، در نامه های پولس 
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از زنان یاد کرده است که در کلیسا در مقام کشیش فعالیت می کردند، مثل »و خواهر ما فیبی را 
که خادمه کلیسای کنکریه هست به شما می سپارم« )رومیان، ۱:۱۶( و »و پرسکله و اقله را سالم 
نمایید که در امر مسیح رفیق من می بودند« )رومیان، ۳:۱۶(. اگر بتوان این جریان را تأییدی برای 
مشورت با زنان قلمداد کرد، باید اعالم کرد که آیات عهد جدید به صورت ضمنی مشورت با زنان 

را پذیرفته است )همدانی، گلن و مرتن، ۱۳۸۰: ۳۳۹؛ مظاهری، ۱۳۹۰: ۱۷۸(.

5- ملکه سبأ در عهدین
همان طور که داســتان سلیمان و ملکه سبأ در قران اشاره  شده است )توضیحات آن گذشت(، 
در کتب مقدس هم به آن اشاره شــده اســت: ملکه ســبأ در کتاب مقدس به عنوان »زنی مشتاق 

حکمت« معّرفی  شده است )مظاهری، ۱۳۹۰ق: ۱۸۲(.

1-5. عهد قدیم
)۱( و هنگامی که ملکه ســبأ آوازه ســلیمان را بخصوص اســم خداوند شــنید به قصد امتحان 
کردنــش بــه رمزها آمد )۲( و با خیل بســیار بزرگی و با شــتران بردارنِد ادویه هــا و کثرت طال و 
ســنگ های گران بها به اورشــلیم درآمده به حضور ســلیمان آمد و با او درباره هرچه که در دلش 
می بود صحبت کرد )۳( و سلیمان از برایش تمامی مسائلش را بیان کرد که سؤالی ازملک مخفی 
نماند که برایش بیان نکرده باشد )۴( و ملکه سبأ تمامی حکمت سلیمان را با خانه که بناکرده بود 
)۵( و قاعده طعام های سفره اش و نشستن بندگان و ایستادن خدمت گارانش و ملبس شدن ایشان 
به لباس ها و ســاقیانش و نردبان هایی که به خانه خداوند باال کشیده بود چون دید روح در قالبش 

نماند )کتاب اول ملوک، ۱۰: ۵-۱(.
)۹( متبارک باد خداوند خدای تو که از تو راضی شده ترا بر تخت اسراییل نشاند ازآنجایی که 
خداوند ابدًا اسرائیل را دوست می دارد ترا به پادشاهی نصب کرده است تا آنکه حکم و عدالت را 
بجا آوردی )۱۰( و بملک صدوبیست قنطار طال و ادویه های بسیار بسیار و سنگ های گران بها داد 
و بار دیگر مثل ادویه هایی که ملکه ســبأ به ســلیمان ملک داد بزیادتی نیامده بود )۱۱( و هم چنین 
کشــتی های حیرام که طال را اوفیر آوردند چوب های المگ بسیار بسیار و سنگ های گران بها از 
اوفیــر آوردند )۱۲( و ملک از چوب های المگ عمده هــا بجهه خانه خداوند و خانه ملک و نیز 
بربط ها و ســنطورها برای مغنیان ســاخت و مثل این ها چوب های المگ تا امروز نیآمد بلکه دیده 
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نشد )۱۳( و سلیمان ملک بملکه سبأ تمامی مراد و مطلبش را داد سوای آنچه که سلیمان ملک از 
راه بزرگی به او بخشید پس برگردیده به والیت خویش روانه شد او و بندگانش )کتاب اول ملوک، 

۱۰: ۹-۱۳؛ همدانی، گلن و مرتن، ۱۳۸۰ق: ۶۶۰-۶۵۹(.

2-5. عهد جدید
انجیل لوقا نیز چنین به ملکه ســبأ اشــاره کرده اســت: »و خواهد برخاســت ملکه جنوب در 
محاکمه با مردم این طبقه و حکم خواهد نمود بر آن ها؛ زیرا که از اقصای زمین آمد که حکمت 
سلیمان را بشنود و اینک بیشتر از سلیمان در این جا است« )انجیل لوقا، ۳۱:۱۱؛ همدانی، گلن و 
مرتن، ۱۳۸۰ق: ۱۵۰( داســتان ملکه سبأ برای اثبات نقش و حضور فعال زنان در جامعه استدالل 
شده است و افرادی که صاحب شخصیتی بالغ و رشد کرده اند، عالقه ای به تسلط و حکم فرمایی 
بر یکدیگر ندارند. در عوض، در پی آن هستند که با توافق و هم فکری زندگی خود را اداره نمایند 

)مظاهری، ۱۳۹۰ق: ۱۸۳(.

6- خالقّیت ذهنی زنان
در آیات کتاب مقدس از خالقیت ذهنی زن سخن به میان آمده است: 

)۹( پس به مردش گفت که اینک حال فهمیدم که این مرد مقدس خدا اســت که همیشــه از 
پیش ما می گذرد )۱۰( تمنا این که اوطاق کوچکی به پهلوی دیوار برایش بسازیم و در آنجا برایش 
بســتری و ســفره و کرسی و شــمعدان بگذاریم و می باشــد هنگام آمدنش بما در آنجا فرود آید 

)کتاب دوم پادشاهان، ۴: ۹-۱۰؛ همدانی، گلن و مرتن، ۱۳۸۰ق: ۷۰۳(. 
کتاب مقدس بدون تردید شــوهر را به عنوان ســر خانواده معّرفی کرده است؛ اّما این بدان معنا 
نیســت که زن موجودی بی اراده باشد. زن کسی نیســت که ابتکار شخصی نداشته باشد و هرچه 
شــوهرش بگوید، بی چون وچرا بپذیرد )مظاهری، ۱۳۹۰ق: ۱۸۳(. این زن خانه دار، همان طور که 
مشغول انجام کارهای روزمره بود از خود پرسید: »چگونه می توانم برای این مرد خدا مفید باشم؟« 
و ناگهــان فکری که در آن زمان بســیار بدیع و ابتکاری بــود، به ذهنش خطور کرد: برای او یک 
اتاق مهمــان آماده می کند، نه اتاقی موقتی، مانند یک خیمه و چــادر، بلکه باالخانه ای محکم و 

ثابت و دائمی )همان(.
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نتیجه گیری
مشورت با زنان از مسائلی است که در قرآن کریم )آیاتی به صورت عام: شوری: ۳۸، آل عمران: 
۱۵۹ و خاص: بقره: ۲۳۳، طالق: ۶، قصص: ۱۲ و توبه: ۷۱( و در عهدین )عهد قدیم در جریان 
نجات حضرت موسی به چشم می خورد و در عهد جدید در نامه های پولس از زنان( مورد بحث 
قرار گرفته اســت. در کالم معصوم نیز مشــورت با زن به طور کلی نهی نشــده، بلکه دستور داده 
 شده اســت تا با زنانی که درک صحیحی از مسائل دارند، مشورت شود. امیرالمؤمنین می فرماید 
کــه  با زنانی که کمال عقل را دارا بوده و درک صحیح نســبت به امور دارند، مشــورت نمایید. 
ســیره عملی معصومان نیز نشان می دهد که آن ها بسیاری از زنان را افراد صاحب خرد می دانستند 
و چه بســا مقصود از عقل در روایات مذکور عقل ذاتی افراد نبوده است، بلکه عقل تجربی باشد 
که به واسطه کسب تجارب می توان این نقص را برطرف نمود. پس با توّجه به مطالب فوق، دانسته 
می شود که مشورت با برخی زنان -که کمال عقل خود را به اثبات رسانیده اند-، اشکالی ندارد.
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مکارم شیرازی، ناصر، )1 13(، تفسیر نمونه، چاپ دهم، تهران، دارالکتب االسالمیة.-   
نجفی، هادی، )23 1ق(، موسوعة أحادیث أهل البیت )علیهم السالم(، بیروت، دار احیاء التراث -   

العربی للطباعه و النشر و التوزیع.
همدانی، فاضل؛ ویلیام گلن و هنری مرتن، )۱۳۸۰(، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، تهران، -   

اساطیر.
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