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Abstract
Historical contemplation shows that the main part of Imam Ali’s (PBUH)
Life had been focused on serious defend and support of impotent and oppressed group of people which have no helper and shelter. The significance
of this behavior is evident in both his governmental guidelines and his acceptance of sovereignty on condition of no tolerance for abuse and gluttony
of oppressors and also starvation of oppressed people. Besides, the Women’s
position in his theoretical philosophy and practical tradition has a historical
ambiguity which has created several and some rejected speculations in religious societies.
By expressing the importance of procedure and the authority of the word
and deed of Imam (PBUH) among the Islamic nations, the author tries to
process the features of Alavi’s Age, show the necessity to clarify his tradition
about women and its classification, and examine the unity of prophetic tradition and Alavi’s custom in protecting impotent women. The author also
mentions some examples of protective defense and concludes her historicalanalytical discourse based on the critical method.
Keywords: Imam Ali (PBUH), Procedure, Impotent Women, Protective
Defend, Cognitive Barriers.
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تأمالت تاریخی نشان از آن دارد که بخش عمدهای از زندگی امام علی را دفاع جدی و
حمایتهای ایشان از اقشار مظلوم و مستضعفی تشکیل میدهد که یاور و پناهی نداشتهاند .اهمیت
این امر ،هم در دستورالعملهای حکومتی و هم در پذیرش حاکمیت با تعهد بر عدم تحمل ایشان
جایگاه زنان در اندیشه نظری و سنت عملی ایشان از ابهامات تاریخی است که گمانهزنیهای متعدد
و مردودی را در جوامع دینی به دنبال داشته است.
در این نوشتار ،نویسنده ،پس از بیان اهمیت امر دادرسی و حجیت قول و فعل امام میان ملل
اسالمی ،به پردازش مختصات عصر علوی و ضرورت منقحسازی سیره ایشان درباره زنان و تمایز
آن اقدام نموده و یکیبودن سنت نبوی و سیره علوی را در حمایت از زنان مستضعف ،موردمداقه
قرار داده است .همچنین مصادیقی از دفاع حمایتی را ذکر کرده و گفتمان تاریخیتحلیلی خود را بر
اساس روش انتقادیاجتهادی با ارائه نتیجهگیری به پایان میبرد.
کلیدواژهها :امام علی ،آیین دادرسی ،زنان مستضعف ،دفاع حمایتی ،موانع شناختی.
 .1عضو هیئتعلمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرسemirkhani@modares.ac.ir .

نآ یتخانش عناوم و یولع یسرداد نییآ رد فعضتسم نانز زا تیامح

در برابر تعدی و شکمبارگی ستمگران ،گرسنگی مظلومان و ...آشکار است .از سوی دیگر ،مسئله

مقدمه
2

سخن از رویّه امیر مؤمنان بهدور از ظنون وهمی عقلی و مبتنی بر ادله شرعی و حجت

قطعی ،نهتنها بسیار دشوار ،بلکه در مواردی بهسبب وجود برخی عوامل ،ممتنع مینماید .از
سویی نفس مسائل زنان و نوع نگرش و منش امام با ایشان ،بهویژه با توجه به موارد جعلی
و مجهوالتی که در تاریخ درباره تعامل ایشان با زنان آمده ،کار بررسی و تحقیق را در
موضوع منش و نگرش امام علی درباره زنان ،دشوار میکند و نشان از وجود دستهای
ناپیدایی دارد که درصدد تحریف تاریخ و وارونهسازی حقایق عصر ایشان برآمده ،یا قصد
تجسم عدالت و مروت ،مظهر حکمت و رأفت داشتهاند؛ اما
تعدی نسبت به شخصیت یگانه
ِ
مسئله مذکور ،از جهت اهمیت پردازش آن ،اقدامات عاجل و آجلی را مطالبه مینماید؛ زیرا

حاکمیت نگاه جنسیتی به موضوع ،موجب ابهامات چندسویهای در محافل تحقیقی شده ،تا
بدانجا که اندیشه علوی را بهمثابه تفکرات علمای یونان درباره زنان دانستهاند.
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توجه به مالکهای امر قضاوت در اسالم ،سیره پیامبر و حجیت سنت وصی برحقش،
علی ،دقت امام در استیفای حقالناس ،معرفی ضوابط و اصول حاکم بر داوری و ارائه
رویه قضایی و آیین دادرسی از سوی ایشان ،وجود تعابیری دقیق در داوری از امام معصوم

(مثل این بیان که :قضات چهار دسته هستند که سه دسته از آنان اهل دوزخ و فقط یک دسته
اهل نجاتاند 1)،...و ...مقوالتی است که فن استدالل ویژهای را در تبیین درست و واکاوی
علمی این موضوع ،جستوجو مینماید.
از سوی دیگر ،تعابیری نیز در درک صحیح منش و اندیشه حضرت از خود ایشان وارد
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ِإل ْي ِه َما( .الفقه المنســوب إلى اإلمام الرضا ،باب احکام القضاء ،ص( )260اصل روایت علوی است که در فقه
الرضا از ایشان وارد شده است).

(دسترسی به حقیقت امر ما بسی صعب و درک و تحمل واقعیات مربوط به ما بسی دشوار
است؛ مگر برای بندگانی که حقیقت ایمان را یافته و خداوند دل ایشان را به بالی والیت مبتال
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ساخته و به حقیقت دین و درک یقین رسیده و دلهای امین و عقول متین ،آنان را به درک
جامع و حفاظت کامل واداشته است ).اینگونه کلمات دربردارنده حقایقی دوردستتر از
برداشت ظاهری از متن و نقل است؛ بلکه مستلزم انطباق دقیق مباحث نظری و منقوالت
تاریخی با مالکهای اصولیمنطقی و استخراج سلوک راستین و سیره عملی ایشان است.
او که تاریخ بهمانندش در دفاع از مظلوم ندیده ،وقتی در دوران حاکمیتش خلخال از پای
زنی یهودی ربوده میشود و خبر از تعدی جیش معاویه میرسد ،با اندوهی فراوان میفرماید:
«به من خبر رسید که مردی از لشکر شام به خانة زنی مسلمان و زنی غیرمسلمان که در پناه
حکومت اسالمی بوده ،وارد شده و خلخال ،دستبند ،گردنبند و گوشوارههای آنان را به
غارت برده است ،در حالی که هیچ وسیلهای برای دفاع ،جز گریه و التماس نداشتهاند ...اگر
برای این حادثة تلخ ،مسلمانی از روی تأسف بمیرد ،مالمت نخواهد شد و از نظر من سزاوار
است! (نهجالبالغه ،خ ،27فراز  )8-6یا اینکه میفرماید« :شگفتا ،شگفتا! این واقعیت ،قلب
انسان را میمیراند و دچار غم و اندوه میکند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما
تأمل در اینگونه گفتمانها دوردستی انسانها در دستیابی به حقیقت افق اندیشه علوی را
آشکار میسازد.
واقعیت آن است که اهتمام ویژه امام علی بر تحقق حق و عدالت ،تالش بر پیشگیری
از انحراف و بدعت ،تأکید بر تحقق تمامیت اهداف نبوت ،حفظ دقیق شئون انسانی و تحقق
عزت و کرامت فارغ از جنسیت ،تصریح در حمایت از اقشار محروم و مستضعف و اموری از
این قبیل ،اندیشهوران مسلمان و غیرمسلمان را دچار نوعی حیرت ،در عین رسیدن به حقیقت
عدالت و جامعیت غیرقابلتصور در انسانیت و حریت مینماید؛ از اینجاست که در عظمت،
او را فوق مخلوق و دون خالق شمردهاند .نمادی از جامعیت شخصیت علی ،در خطبه
شقشقیه آمده است که میفرماید« :ینحدر عنّی السیل و ال یرقی الی الطیر» (نهجالبالغه ،خ،3
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فراز یک) (بالهای پروازگری انسانهای اهل پرواز از رسیدن به افق دوردست کالم و اندیشة
او عاجز است)
مرحوم عالمه جعفری در این باب میگوید:
«کسانی که توانایی واقعبینی و واقعگرایی و واقعگویی را ندارند ،قدرت
هضم شخصیت غوطهور در واقعیات را نیز ندارند .علی در میان دشمنان
بسیار گوناگون و مردم نادان زندگی میکرد .از طرف دیگر ،علی

برخالف زمامداران دیگر ،هرگز با آن دشمنان با حیلهگری و ظاهرسازی،
رفتار نمیکرد و سختگیری او در اجرای عدالت برای دشمنانش راهی جز
صفآرایی ظاهری یا باطنی را در برابر او نمیگذاشت .او حقیقت را دریافته
بود؛ فروغ تابناک مطلق عالم هستی ،دلش را روشن کرده و خدا را دریافته
بود .خدا را در تمام لحظات زندگیاش میدید( ».جعفری 34 :1379 ،و )35
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اینها مقوالتی است که در پس تعمیق و تأمل فراوان در آن ،شاید بتوان به جلوههای
رحمانی و فوق عدالت علوی درباره سلوک دادرسی حضرت نسبت به زنان دست یافت.
همچنین تأمالت تاریخی بیانگر آن است که یکی از اهداف مهم در نزد امامان معصوم،
احیای سنت علوی و قراردادن آن بهعنوان مالک سنجش در حلوفصل امور در زمانهای
بعدی بوده است .رساندن استنادهای کالمی خود به کالم علی نیز تأکید بر احیا و حجیت
سنت علی بهعنوان محور در امور قضایی و غیر آن بوده است .همچنان که مقابله با کتمان،
التباس ،تحریفهای تاریخی و جایگزینی اجتهاد و تفسیربهرأی در برابر اقامه سنت نبوی و
علوی ،پیوسته موردتوجه واقع میشده ،بهگونهای که محدثان و فقیهان شیعی برجسته در
حفظ و انتقال صحیح تراث شیعی و مهذبسازی متون ،تالش فراوان کردهاند.
از سوی دیگر ،چون حاکمیت سیاسی در دست فقیه و اندیشمند شیعی نبوده و نظامهای
حکومتی روی خوشی با تفکر سیاسی شیعی نداشته و برعکس ،عالمان درباری را به مساعدت
اندیشه خود فرامیخواندند ،این امر ،خود در فاصلهگرفتن از سیره علوی و اماته سنت ایشان،
نقشآفرین بوده است؛ بر این اساس مقابله با حکومتهای جائر بهعنوان یکی از امور مهم

فقاهت شیعی در رویه فقیهان ،قلمداد میشده ،تا زمینه رعایت سنت سیاسی امامان ،محفوظ
و اصول والیی در متن زندگی اجتماعی جاری شود.
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همچنان که وقتی سائل از امام صادق از انواع معیشت بندگان و امر تجارت سؤال
میکند ،امام ضمن تقسیم اصولی معیشت ،ابتدا به بحث والیات میپردازد و دو جهت روشن
و تعیینکننده در مشاغل را تبیین مینماید ،عدم همکاری با والت جور و تالش برای تحقق
والیت عدل را در مدخل تقسیمهای تجارت و اجارات و صناعات مطرح مینماید ،سایر
وجوه معاش را تحت مسئله والیت امام عادل ترسیم مینماید و نیز پذیرش و همکاری با امام
جائر را حرام و محرم میشمارد( .بحرانی ،بیتا 346 :و  )347این امر در مسئله قضا و حرمت
رجوع به محکمه طاغوت نیز تصریح شده و اخذ حق توسط آنان بهمنزله «سحت» معرفی

و مصداق حرمت معرفی گردیده است( .یُریدُونَ اَن یَتَ َ
ِ
الطاغوت َوقَد اُمروا اَن
حاک ُموا الی
یَک ُفروا ب ِه) از همین جهات ،دوران امام علی از چند بعد حائز اهمیت است.
سؤاالت تحقیق

 .1منش قضایی امام علی و حجیت فعل ایشان در سیره پیامبر اکرم و امامان
معصوم از چه جایگاهی برخوردار است؟
تاریخی چیست؟

ِ
 .3جایگاه حمایت ِ
عدالت علوی از زنان مستضعف در اندیشه و عمل امام علی
فوق

چگونه است؟
 .4مصادیق سنت عملی امام در قضاوتها درباره زنان ،حاکی از چیست؟
روش تحقیق

در این نوشتار با توجه به سابقه تاریخی و پس از جمعآوری اطالعات و اسناد مرتبط،
از روش تاریخیتحلیلی و تاریخیانتقادی استفاده شده؛ اما بهسبب وجود ابهامات و دستبرد
تاریخی در منقوالت و تأثیر نوع تفکر در واقعهشناسی سلف از سوی خلف ،این امر مستلزم
مباحثی چند از سایر علوم بوده است .در این نوشتار از تأمالت اصول فقهی در حجیت فعل
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ِ
عصری پیش روی امام برای حل موارد جعلی
 .2تأثیر درک مختصات و چالشهای
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معصوم و انطباق سنت قولی و فعلی ایشان در حل تعارضات تاریخی منسوب به امام و

ِ
مبانی کالمی بهره جسته شده تا با درک صحیحی از تعامل ِ
عدالت امام با زنان ،نه
فوق

بر اساس جنسیت ،بلکه بهسبب استضعاف انسانی ،بر پایه امر امامت و عدالت شیعی ،تحلیلی
منطقی به سرانجام برسد( .ر.ک .قرا ملکی :1390،گفتار دهم ،رویآورد تحلیلیمنطقی)
 -1جایگاه منش قضایی و تأکید بر حجیت فعل امام علی در سیره پیامبر
اعظم و امامان معصوم
بررسی کلمات پیامبر در متون فریقین ،درباره منزلت ،حجیت ،جامعیت و مختصات

رویه قضایی علی ،اجماع خاصی را نشان میدهد؛ مث ً
ال در کتب متعددی از مذاهب

مختلف ،اینگونه آمده است که پیامبر اکرم میفرمود« :أقضی اُمّتی علی بن ابیطالب».
(ریشهری ،642/8 :1380 ،به نقل از المناقب( )62/81 :آشناترین امت من بر قضاوت ،علی
أعلم اُمّتی بعدی ،علی بن
بن ابیطالب است ).در تعبیر دیگری آمده« :أقضی امّتی و ُ

دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

«علی
ابیطالب»( .صدوق )642 :1404 ،در تاریخ دمشق نیز از پیامبر اینگونه آمده استٌّ :
أقضی اُمّتی بکتاباهلل فَ َمن أحبّنی فلیُحب ّ ُه»( .صدوق( )642 :1404 ،علی آشناترین امّت من به
کتاب خداست؛ پس هرکس مرا دوست دارد ،بایستی او را دوست بدارد).

در تاریخ طبری و کامل ابن اثیر و عقد الفرید ،از مقداد اینگونه آمده است:
«من هرگز ندیدم کسی را [با خصوصیتی] مانند آنچه اعطاشده به اهل
این خانه [علی ]بعد از پیغمبرشان و من تعجب میکنم از قریش که اینها

مردی را ترک کردند که دربارهاش این کالم صادق است" :ما أقول إ ّن أحدا ً

أعلم و ال أقضی منه بالعدل"( ».طبری ،بیتا)233/4 :
علی( .»بخاری،
در منابع متعدد فریقین در اعتراف از خلیفه دوم آمده است« :أقضانا ّ

/4 :1414ح )1629همچنین از او آمده است« :ما مأمور بودیم هرکجا در چیزی دچار اختالف
میشدیم ،علی را َحکم قرار بدهیم( ».ابن شهرآشوب ،بیتا)30/2 :

در تعابیر متعددی از فریقین آمده که پیامبر اکرم ایشان را برای قضاوت ،به سرزمینهایی

چون یمن میفرستاد و سپس دست خود را بر روی سینه علی قرار داده و میفرمود« :اللهم

اه ِد قلبَ ُه و ثَبّت لِسان َ ُه»( .ابنماجه )774/2 :1395 ،امیر مؤمنان بهرغم آنکه در سن جوانی
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بود ،میفرمود« :با این عمل پیامبر ،بعد از این امر ،هرگز در قضاوت میان دو نفر دچار شک
نشدم».؛ چنانکه دربارة احاطة ایشان بر امر قضا آمده :امام خود میفرمود« :به خدا قسم
اگر برای من کرسی قضاوت ،نهاده شود ،همانا بین اهلتورات به توراتشان و بین اهلانجیل به
انجیلشان و بین اهلقرآن ،به قرآنشان حکم میکنم( ».طبرسی)645/1 :1372 ،
در امالی شیخ مفید از امام باقر اینگونه آمده« :من احدی را از مردم نمیشناسم که به
حق و عدالت ،قضاوت نماید ،مگر اینکه مفتاح این قضا و باب آن ،آغاز آن و سنن آن از امیر
مؤمنان ،علی بوده است( ».مفید96 :1418 ،؛ برقی ،بیتا )243/1 :همچنین امام صادق

میفرمایند« :ندیدم در قضاوتهای علی بن ابیطالب که حکمی را صادر کرده باشد،
مگر آنکه برای آن اصلی در سنت بوده است( ».طوسی ،بیتا 64 :و )94
از سویی معمول بود که امامان معصوم در روشهای آموزشی خود به صحابی ،برای نفی
بدعت و اقامه سنت علوی ،کالم خود را در استناد به علی ابن ابیطالب منتهی میساختند،
تا از یکسو ،فن اجتهاد صحیح را آموزش دهند و از سوی دیگر ،اهتمام بر حجیت فعل
اجتهادبهرأی ممانعت نمایند.

ّ
بالدرایة ال ّ
بالروایة» و امثال آن دعوت میکردند تا
از طرفی پیوسته آنان را به «علیکم

مسیری روشن را در استخراج و استنباط و فن اجتهاد پیش روی فقیهان بنهند؛ ضمن آنکه
ایشان را ملزم به درایت و بطنگرایی نمایند؛ چنانکه امام باقر به فرزندشان میفرماید« :یا
ِّ َ ُ
ُ َ ْ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ایة ل ِّلر َو َ ِّ َ
ایات
بنی اع ِرف من ِازل الشیع ِة علی قد ِر ِرو ِایت ِهم و مع ِرف ِت ِهم ف ِإن المع ِرفة ِهی الدر ِ
ایة و ِبالدر ِ
ِ
ل ِّلر َوایات ْیع ُلو ْال ُم ْؤم ُن إ َلی َأ ْق َصی َد َر َجات ْال َیمان .إ ِّنی َن َظ ْر ُت فی َ
اب ِل َع ِلی( .»صدوق،
کت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
بیتا( )1 :ای فرزندم ،جایگاه و منزلت شیعه را بر اساس میزان روایت و معرفت آنان به حقیقت
کالم ما بشناس؛ همانا منظور از معرفت ،درایت و بطنگرایی در شناخت حدیث است و با
درایات و تأمل در روایات ،مؤمن به اقصی درجه ایمان فائق میآید؛ این حقیقتی است که در

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

علی داشته باشند و رویه واحدی را در مرام شیعی ارائه نمایند ،تا از هرگونه انحراف و
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کتاب [پدرم] علی یافتم).
آشنایی با منطق امامان معصوم ،کالننگری ،توجه به پیکره اصول مذهب و قواعد و
اصول حاکم ،درک کبرای استداللها و هنر انطباق صحیح صغرا با آن ،اشراف بر سایر ادله،
نورانیت فکر همراه با ذکر و عقالنیت در روش ،توفیق در درک درست ،درایت فوق روایت،
تعمیق در شناخت حقیقت و باالخره مقابله با کتمان و بدعت ،اموری است که امامان معصوم،
بر آن تشویق و تأکید مینمودند.

همچنان که در تعبیر دیگری است که امام معصوم میفرماید« :اَنتُم اَف َق ُه الن ّ ِ
اس اِذا َع َرفتُم
نصر َ
ِف علی وجوه( .»...مجلسی( )182/2 :1403 ،آنگاه که شما بطن کالم ما را
َمعانی َکالمِنا لِتَ َ
بشناسید ،افقه مردم هستید؛ این معنا زمانی واقع میشود که شیعه ما با درایت به درک کالم
واقعی ما نائل آید تا وجوه مختلف آن را دریابد ).همه این تأکیدها از این جهت است که
تأمالت دقیق و غور عمیقتری را نسبت به سیره و فهم کلمات امامان معصوم یادآوری کنند.
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عالمه عسگری در توجه تام نسبت به مالکهای تحقیقات اسالمی و توجه ویژه در
عوامل انحرافات تاریخی در مکتب ائمه میگوید:
«تمامی اسالم در قرآن و سنت است و باید برای درک صحیح اسالم ،به
هر دوی آنها با هم رجوع نمود و بین قرآن و سنت را جدایی نمیاندازد مگر
کسی که بخواهد به میل و خواستة خویش عمل کند ...اما چون برای اخذ

اسالم به سنت مراجعه میکنیم ،میبینیم که به اَشکال مختلف ،دستخوش
تحریف شده و در این تحریف و دستکاری ،امّت اسالم ،درست ،پا

جای پای امتهای پیشین نهاده است .خداوند از تحریف امتهای پیشین و
پیامبرش از پیروی این امت از امتهای گذشته در تمامی موارد و امور خبر
دادهاند و همین امر باعث شده تا دهها هزار روایت ساختگی و تحریفشده
در سیره و تاریخ و عقاید اسالمی و تفسیر قرآن کریم و همانند آنها ،راه
یابد ،بهطوری که اسالم صحیح از دیدهها پنهان و دریافت حقیقت آن
بسیار دشوار گردد و نیز وجود همین تحریف و دستکاریهاست که

یکپارچگی مسلمین را دچار تشتت و تفرقه کرده و آنها را به دستهها و
گروههای مختلف ،تقسیم نموده است؛ بنابراین اگر ما خواهان فهم اسالم
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صحیح هستیم ،به چنین مباحثی [مطالعه ،بحث ،تحقیق ،نقد و بررسی از
نظر اسناد و از نظر متن و محتوا] سخت نیازمند هستیم .این نیاز ،به هنگام
عمل به دستورات اسالم ،بیشتر احساس میشود ...امروز ،منشأ اختالف بین
آنها [مسلمین] چیزی جز وجود هزاران حدیث متناقض در همه زمینههای
اسالمی نیست .همچنین بدون چنان مباحث و تحقیقاتی ،فهم درست اسالم و
عمل به احکام آن ممکن نخواهد بود و توحید کلمة مسلمین و یکپارچگی
ایشان ،امکانپذیر نیست .بنابراین الزم است صحیح را از نادرست بشناسیم
و باید گروهی از دانشمندان در این راه بس خطیر و مشکل ،قدم بردارند».
(عسگری)55-54 :1355 ،

ایشان درباره من ّقحسازی کتب سیره و حدیث و تاریخ میگوید :ما ناچاریم یکی از این
سه راه را در پیش گیریم:
«الف) تنها به قرآن اکتفا کنیم ،ولی مآل چنین اقدامی ترک اسالم است
ب) بر کتابهایی که همین اکثریت مسلمین بر آن اطمینان داشته
و بر صحت و درستی مطالبشان ایمان دارند ،سر فرود آوریم و هرچه در
آنهاست ،بیچونوچرا بپذیریم ...همگی را دربست قبول کنیم؛ در چنین

صورتی مآالً چنین خواهد شد که تحریف جای صحیح و باطل بهجای حق،
پذیرفته و قبول شود که همان نتیجة قسمت اول به دست خواهد آمد.
ج) تمام کتابهای حدیث و سیره و تاریخ و همانند آنها را موردمطالعه
و بحث و تحقیق و نقد و بررسی قرار داده ،آنها را ،هم از نظر سند و هم
از نظر متن و محتوا با همانندشان مقایسه نماییم و نتایج چنان تحقیقاتی را که
بر اساس موازین علمی حاصل شده بپذیریم و گردن نهیم .از آنجایی که در

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

و به ترک قرآن خواهد انجامید.
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برابر مصادر اسالمی بهجز قرآن ،ناگزیریم تا یکی از این سه راه را انتخاب
کنیم؛ ...ناچاریم به راه سوم که همانا بحث و انتقاد و انتخاب صحیحی علمی
است ،قدم بگذاریم( ».عسگری)55-54 :1355 ،
مسئله عمده دیگر آنکه متون ما حامل دو بخش اساسی است که در یک بخش ،مواد
الزم و در بخش دیگر ،فنون استدالل و آموزش فن اجتهاد صحیح آمده است .اکنون با توجه
به دستبردهای تاریخی در تراث شیعی و ابهامها و شبههها در موضوعات زنان و نیز دسیسههای
فراوان علیه اندیشه امیر مؤمنان در این باب ،منقحسازی و تحلیل این امور ،ضرورتی
عصری است .از طرفی روشنگری سنت عملی امام علی بهویژه نسبت به اقشار محروم و
مظلوم و مستضعف از زنان ،جهت زدودن افکار و اندیشههای غلط و تجلی جلوههای فوق
انسانی ایشان ،از رسالتهای جهانی شیعیان در عصر کنونی است.
عصری پیش روی امام بر موارد جعلی تاریخی و
 -2تأثیر چالشهای
ِ
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راهبرد حل آن
بایستی اذعان نمود که حقیقت وجودی این انسان بیبدیل برای مردمان زمانش ناشناخته
بود؛ بهگونهای که نهتنها از ادراک جایگاه او عاجز و ناتوان بودند ،که منزلت و حقیقت
کالم و اندیشه متعالی فرزند ابوطالب نیز برای آنان معنا نداشت؛ بهگونهای که بخشی از
عمر گرانمایه ایشان در تفهیم حقایقی بود که دستمایه بصیرت و برای اثبات صداقت و

حمایتهای او از همین همراهان بیدرایت و فاقد بصیرت و بعضاً از گالیه و شکایت از
سستی و بیکفایتی آنان بود.
َ
ّ
ًَ
ََ ُ َ َ ً
َ ُ
شمة و ال کذبت ِک
ایشان در تعبیری میگوید« :والله ما کتمت و
ذبة»( .نهجالبالغه ،خ)16
(سوگند به خدا کلمهای را مخفی نداشتم و هرگز دهان به دروغ باز نکردهام ).چه میشود

که حرکت زمانه آنگونه معکوس جلوه میکند که امیر مؤمنان در برابر اهلکتمان و التباس
باید از سوگند استمداد نماید ،تا شاید سخنش را در برابر تکذیبگران ،پذیرا باشند؟ اما

آنگاه که در برابر این موارد اتمامحجت ،آنان را بیاعتنا میبیند ،میگوید« :إلی اهلل اَشکو مِن

معش ٍر یعیشونَ ُجهاالً و یموتونَ ضالالً»( .نهجالبالغه ،خ( )17شکایت به خدا میبرم از مردم
زمانه و گروهی که نادان زندگی میکنند و در نتیجه گمراه میمیرند ).در تعابیر متعددی،
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حضرت گالیه از آن دارند که چرا مردمان زمان ایشان از ادراک کالم حضرتش عاجزاند
یا بهسبب کوتهنگری از تمسک به آن ،پرهیز مینمایند .در تعبیری اینگونه میگویدَ « :و
حت ا َ ُ
ل َ َقد اَصبَ َحت االُمم ت ُ
لم رعیّتی ...اَستَن َفرت ُُکم لِلجهاد فال
لم ُرعاتِهاَ ،و اَصبَ ُ
خاف ُظ َ
َخاف ُظ َ

حت ُ
لکم فَلَم تَقبَلوا...
سرا ً و جهرا ً فَلَم تَستَجیبوا َو ن ََص ُ
تَن ِفروا َو اَس َمعتُکم فلَم تَس َمعوا ،و َدعوت ُُکم ّ
اَتلوا علیکم ِ
الح َکم فَتَن ِفرونَ منها و ا َ ِع ُظ ُکم بالموعظة البالغة فتَتَ َف َّرقونَ عنها» (نهجالبالغه ،خ)97
(همة اقوام و اُمم از ظلم امرای خود میترسند و من از ظلم رعیت خود بیمناکم .شما را به
جهاد بسیج کردم ،به راه نیفتادید و سخنان [سازنده] به گوشتان خواندم ،نشنیدید .شما را نهانی
و آشکار دعوت کردم ،پاسخ مثبت ندادید .شما را نصیحت نمودم ،نپذیرفتید .حکمتها را
برای شما میخوانم ،از آنها میگریزید! و با پند رسا شما را موعظه مینمایم [بدون اینکه در
شما تأثیر کند] هر یک راه خود را میگیرید و متفرق میشوید).
تأمل در این کلمات ،گویای آن نیست که امیر مؤمنان بخواهد نسبت به مردم زمان

خود ،کالم را به ِشکوه و گالیه باز کند؛ بلکه با آگاهی به حقایقی که حتی راههای آسمان،
رنج میبرد.
او بهمثابه چشمهسار فیاضی که بخواهد بشریت را از وجود معارف خود سیراب سازد،

ملتمسانه از آنان میخواهدَ « :سلونی قَ َ
بل أن تَف ِقدونی» و چون میان او و مردم زمانش ،پردهای
از جهالت افتاده است ،متمسک به قسم میشود و ذات باریتعالی را مُقسمعلیه کالم خود

قرار داده و میفرماید« :فَ َوالّذی نفسی بیده ،ال تَسئلونی عن شی ٍء فیما بینکم و بین الساعة و ال
ً ّ ً
مئة إال أنبَأت ُُکم ب ِنا ِع ِقها و سائقها ...و لو قد فقدتمونی َو ن َزلت ُ
بکم کرائ ِ ُه
عن ِف ٍئة تهدی ِمئة و تذل
الخطوبَ َ ،
ب ُ
کثیر من المسئولین» (نهجالبالغه،
االمور و حوا ِز ُ
کثیر من السائلین و فَشَ َل ٌ
لطرق ٌ
خ( )93قسم به خدایی که جان علی در دست اوست ،سؤال نمیکنید از چیزی که میان
موقعیت کنونی شما و قیامت باشد و نه درباره گروهی که صد نفر را هدایت کند و صد نفر

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

پیش روی او بهمثابه راههای زمین ،روشن است ،از نادانی و جهالت و گمراهی گمراهان،
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محرکش
را گمراه کند ،مگر اینکه من به شما خبر خواهم داد از دعوت و تبلیغکنندهاش و ّ
[اگر آنگونه که من شما را راهنمایی میکنم ،حقایق را درک کنید] ...و اگر شما مرا گم
کنید و امور ناگوار و رویدادهای بسیار سخت بر شما فرود آید ،بهگونهای میتوانید حق را
از باطل تشخیص دهید که کثیری از سؤالکنندگان سر پایین بیندازند و کثیری از مسئوالن،
شکست بخورند).
اینها نمادی از شکایت فرزند ابوطالب از مردمان سستعنصر زمان خود است .حال
سؤال اینجاست که مخاطب اینهمه دردمندی چه کسانی هستند! آیا اگر مردم عصر امام،
رسالت خود را در حفاظت و انتقال دستمایههای بینظیر علی انجام میدادند ،یا مسیر
والیت و خالفت به بیراهه نمیرفت ،جهان اسالم از وضعیت ساماندار دیگری برخوردار و
زن مسلمان ،حشمت و عزت و کرامت خود را در سایه وحدت در مسیر امامت به نحوی
دیگر حفظ نمینمود؟
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بایستی اذعان داشت که تمامی چالشها و فتنههایی که در عصر ایشان اتفاق افتاد و پیامبر

اسالم قب ً
ال از آن به «عصر فتنه» تعبیر نموده بودند ،بر انعکاس رویه ایشان با زنان تأثیرگذار بوده
و این پیچیدگیهای عصری خاص ،مستلزم واکاویهای دقیق در سیره و بعضاً روشهای
متضاد ایشان و حتی استخراج فن استدالل و اتخاذ روشمندی در اسلوب اجتهاد تاریخی
است؛ همچنان که برخورد امام در روشمندسازی تعامل با تاریخ و درک درست از
پیچوتابهای آن در خطبهها و کلماتشان ،مطالب و راهبردهای دقیقی ارائه داده است.

مث ً
ال در خطبه  87درباره راهیابی صحیح بندگان ،روشهای رسیدن به حقیقت را برای

انسان بابصیرت ،تبیین و با ارائه روشمندی خاصی ،تمسک به موثقترین دستآویزها و
معارف و برگرداندن فروع را بر اصول ،برای رسیدن به واقعیات دین و ایجاد یقین ،ضروری
میشمارد .یا در نامه  31به فرزندشان نحوه تعامل با زندگی گذشتگان و تاریخ را با اسلوبی
روشن بیان کرده و میفرماید« :درست است که من با پیشینیان تاریخ زندگی نکردهام ،اما
آنگونه در کردار و اخبارشان اندیشیدهام که گویا از اول عمر تا پایان با آنان زندگی کرده و
نقاط روشن و تاریک آنان را شناسایی نمودهام( ».نهجالبالغه ،ن ،31فراز )25

اینجاست که یکی از رسالتهای کنونی ،استخراج شیوه اجتهاد تاریخی است و سنت
امام علی ،خود منبعی اصلی برای ارائه مواد اجتهاد تاریخی و نیز روشمندی آن است.
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اسلوب تعامل با تاریخ و مهندسی شایسته آن و درک درست سنتها و معادالت تاریخی،
هم در قرآن کریم و هم در منش امام علی نیز آمده و نیازمند به روششناسی جامع در
تحقیقهای تاریخی و لحاظ جامعیت علوم مؤثر در آن است.
 -3تأثیر درک صحیح از مختصات عصر امام علی بر حل تعارضها در
باب مسائل زنان
از دیدگاه مورخان بصیر اسالمی ،عصر امیر مؤمنان از مختصاتی خاص و متمایز از
سایر ادوار برخوردار است که به این اعتبار ،واکاوی در آن ،تأمالت جدی و جامعی را
میطلبد .برخی این عصر را بهدلیل وجود فرازوفرودها و حوادث ناگوار ،عصر ابتال و فتنهها
دانستهاند .برخی آن را حتی در مقایسه با عصر نبوی ،حامل اتفاقات و وقایع پیچیدهتری
میشمارند؛ مضاف بر اعوجاجی که در نقل مسائل زنان در منقوالت تاریخی با نگاههای
متفاوت و متعارض صورت گرفته است.
درک درست این مختصات تأثیر فراوانی در تحلیل قضایا و حل تهافت در منقوالت
زنان متحول میسازد؛ مث ً
ال شبههای که پیوسته در اذهان بسیاری از عالقهمندان دغدغهدار به
سیره علوی درباره زنان وجود دارد ،این است که بنا بر منقوالت تاریخی ،نگرش ایشان نسبت
به زنان ،متفاوت از سیره و مشرب نبوی درباره این نیمة پیکره جامعه دینی است .این شبهه

گاه آنقدر قوت میگیرد که دیدگاه ایشان کام ً
ال جنسیتی منعکس میشود و تشابهی به سیره
برخی حکما در تنقیص ،شرارت ،شیطنت و حتی جنس دوم بود ِن زنان دارد.

از طرفی برخی موازنهای میان این فکر و سیره خلفا برقرار ساختهاند که اینها از جمله
موارد دستبردهای تاریخی و مظالم ،علیه شخصیت بیبدیل ایشان و ناشناختهماندن چهره
واقعی ابوتراب و باالخره مظلومیتهای علی ابن ابیطالب است؛ این امر تا بدانجا است

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

منسوب به ایشان دارد و حاصل آن ،نگاه انسان را درباره منش و روش امام علی درباره
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که در نحوه قضاوت و داوریها در باب زنان تأثیرگذار بوده است .آیا شرایط و مختصات
عصر نبوی و علوی یکسان بوده ،یا اقتضاها و حوادث ،تغایری ظاهری ولی اتحاد و انسجامی
واقعی را رقم میزند؟
آیا این شبهه میتواند برای دستپروردة رسول خدا و وصی منصوب او صادق باشد
که تمامی عمرش را در کنار آموزههای وحی سپری ساخته و با جدیت و ایثار در حفظ
دستاورد بیچونوچرای وحی ،هیچکس به رتبه او نمیرسد ،در وقایع متعدد چون «لیلة
المبیت» ،جانبداری و جانبازی او میان دوست و دشمن مشهور است ،از مقام عصمت و
طهارت برخوردار و در کالم پیامبر ،عمل او میزان سنجش حق و باطل است و در احادیث
متعدد «منزلت»« ،خالفت»« ،امامت»« ،خلوت»« ،والیت» و متواترات دیگر کسی به منزلت او
نمیرسد؟!
محققان در پاسخ این سؤال مطالبی را ارائه کردهاند؛ اما بداهت امر با توجه به جایگاهی
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که قرآن درباره هویت و منزلت انسانی ارائه نموده و پیامبر اکرم در تحقق آن در سیره عملی
خویش تالش نموده ،این اقتضا را دارد که روند تحولی و تکاملی خاصی در تداومبخشی از
سنت جامع نبوی دربارة زنان صورت گیرد .وقتی دو دهه و اندی از واقعه بعثت و خط بطالن
بر فرهنگ جاهلیت و عصبیت عربی میگذشت ،مجاهدتهای فراوان عصر نبوی نهتنها
مستلزم مرحله تثبیت موقعیت زنان در جامعة نوپیدای اسالمی بود ،بلکه با اهتمام جدی رسول
خدا نسبت به هدایت و سازماندهی امور بعد از خود بر محور خالفت و امامت راستین و
دستورات مهم و مکرر آیات وحی در این ابواب ،زمینة مناسبی را برای تداوم سیرة حضرتش
فراهم مینمود.

ِ
ضرورت اطاعت خدا و رسول و اولواألمر که به بداهت عقلی
عالوه بر آنکه با تبیین

َاکم ال َّر ُسو ُل فَ ُخ ُذو ُه َو َما
و نقلی بر پایه فرهنگ وحی رقم خورده و با آیاتی چونَ  :و َما آت ُ

اکم َعن ْ ُه فَانْتَ ُهوا( حشر )7 ،تثبیت شده بود ،لزوم این امر را برای آئینی جهانی قطعی قلمداد
ن َ َه ْ

مینمود؛ از طرفی بیعت در واقعة غدیر که اتمام و اکمال دین با انتصابی آشکار و نمادین بود
و نیز طرح عقالنیالهی اهمیت خالفت در میان انبیای سلف ،بهرغم عدم برخورداری آنان

از جایگاه رسالت خاص «خاتم النّبیین» و «رحمة للعالمین» پیوسته مطرح بود ،فاطمه ،کفو
و همپای علی نیز در محاجه خود بر امور محوری و نقشآفرین تأکید و تصریح کرد،
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کرارا ً به تبیین جایگاه اساسی همسرش پرداخته و در بیان مقاصد و غایات دین به فلسفة تشریع

امامت و اطاعت اهلبیت و نقش اساسی آن تأکید و اصرار ورزید؛ همچنان که در خطبه
ً
ً ّ
ُ
«طاعتنا نظاما للملة و امامتنا امانا للفرقة» (رحمانی همدانی ،بیتا ،334 :به نقل
فدکیه میفرماید:
از الحتجاج) (خداوند اطاعت از ما را موجب نظامبخشی و امامت ما را مانع از تفرقه قرار داد).
و این گویای اهتمام ایشان نسبت به این جایگاه پس از رحلت رسول خدا است.

اتفاقاً مسئله اساسی این بود که نهتنها سیره علوی درست متبع از فرهنگ نبوی بود ،بلکه

شدت عدالت و حکمت علوی و تبعیت تام ایشان از رسول خدا ،درخور تحمل بسیاری از
انسانهای وابسته به تعلقات مادی و منسبهای ظاهری در جامعه نوپای اسالمی نبود.
ازاینرو با توجه به پرچمی که دشمنان عدالت و حکمت بر اساس جهالت در برابر سنت
جامع علوی به پا داشته و همان را بر اساس اقتضای منافع ،به مظهر عدالت و رأفت نسبت
دادند ،تا چهرة تابناک او را مکدر و اهداف خود را محقق سازند ،باید در تحقیق نسبت
به موضوعات عصر علوی تأمل و توقف زیادی نمود و بهجای تردید در اندیشة تابناک و
کرد و به واکاوی دالیل تعارض و وارونهسازیها پی برد!
فوق عدالت علوی و دفاع قضایی ایشان در حمایت از زنان
 -4جلوههای ِ
بخشی از سنت علی بن ابیطالب درباره زنان را میتوان در اسلوب حمایتی از زنان

مستضعف و بهتعبیر روایات« ،اَرامل» (بیوهزنان و بیسرپرستان) و نهایت رقت و عطوفت
ایشان بررسی نمود و بخشی را نیز در نظام قضایی علی جستوجو نمود که نهتنها در این
قضاوتها ،قواعد و اصول حاکم بر قضا بهخوبی به دست میآید و از طرفی بیانگر توجه تام
بر امر عدالت و حفظ حکمت و مصالح عمیق در قانونگذاری اسالم است ،بلکه مبین اهمیت
جایگاه حقوق انسانی و رعایت نهایت حمایت منطبق با اصول قضا در باب زنان نزد علی بن

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

انسانساز علوی ،در مشی و نقیصهانگاری و دستبردها در آموزههای تاریخی و تکرار آن تأمل
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ابیطالب است.
در اینجا نهتنها تبعیض وجود ندارد ،بلکه بهتناسب مواضع ،تسهیل و ارفاقهای شارع در
جایگاههای مختلف در باب زنان اعمال گردیده است .بهویژه عرصههای حمایتی خاص زنان
مثل موارد دخالت حاکم و لحاظ مواضع استضعاف آنان از رویههای خاص قضایی در عصر
ایشان است که بر اساس ضوابط و استداللهای عمیق از کتاب و سنت صورت پذیرفته و
خود گواهی بر سعه عدالت در کتاب و سنت و بیبدیلی شخصیت فرزند ابیطالب است.
بایستی اذعان نمود که برخی از این قضایا اختصاص به سنت علوی داشته و بس؛ یعنی
همان گونه که تاریخ دیگر رادمردی چون علی به خود ندیده ،به همان دلیل برخی از
قضایا فقط یکبار از سوی ایشان درباره زنان اتفاق افتاده است؛ زیرا تاریخ نه رخصت الزم
را به علی داد تا حکمت و عدالت او را بیازماید ،نه دیگر عرصه را برای حاکمیت فرزندان
مطهر ایشان پذیرا شد.
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بایستی این حقیقت تلخ را اذعان داشت که :چون تاریخ ،بیمروتی و مظلمههای فراوانی
را در باب زنان تجربه کرده و نگرشهای سلطهمدار غالب ،پیوسته در برابر گرایشهای
حقمدار مردان خدا در این عرصه ایستاده ،نهتنها تحمل ،بلکه تصور مشرب علوی هم برایش
سخت مینمود؛ بنابراین بهجای اعمال آن ،درصدد انکار و کتمان و تحریف برآمد و تفکر
علوی را معکوس و با دستبردهایی ناروا محکوم به مذمت و توبیخ نمود.

 -1-4حمایتهای ویژه علی در موارد استضعاف زنان
بخش عمدهای از زندگی امام علی را مدافعات و حمایتهای ایشان از اقشار مظلوم

و مستضعفی تشکیل میدهد که یاور و پناهی جز خداوند نداشتهاند؛ همچنان که در توصیه
به فرمانداران و دستورالعملهای حکومتی بر این مسئله تأکید فراوان مینمود و تعبیر مشهور
«کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا» ،از زبان ایشان در طول تاریخ ،بر السنه ،جاری است؛ اما
آنچه نگرانی علی را فراهم میساخت و تحمل آن برای مظهر عدالت ،سخت مینمود،
آن بود که زمینههای استضعاف در انسانها ،متعدد شود که مصداق آن در زنان بیسرپرست
یا بدون همسر و مظلومان بدون یاور بود.

این مسئله بهقدری در نزد فرزند ابیطالب بزرگ مینمود که یکی از علل پذیرش
امر خالفت را بعد از  25سال سکوت مظلومانه ،برگرداندن حقوق مظلومان و حمایت از
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مستضعفان عنوان کرده و در پایان خطبه شقشقیه میفرماید« :به همان خدایی که دانه را
شکافت و انسان را آفرید ،اگر حضور حاضر و تمامبودن حجت بر من بهدلیل وجود یاور
و ناصر نبود و اگر این نبود که خداوند از دانشمندان عهد گرفته بود که در برابر تعدی
و شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت ننمایند ،دهنة شتر حکومت را بر
کوهانش میافکندم( ».نهجالبالغه ،خ )3در تعبیر دیگری میفرماید :ای مردم ،برای اصالح
کار خودتان مرا یاری کنید؛ به خدا سوگند که داد ستمدیده را از ظالم بستانم و مهار ستمگر
را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم؛ گرچه تمایل نداشته باشد( .نهجالبالغه ،خ)2
بر همین اساس ،بسیاری از وقایع و قضایای عصر علی درباره حمایت از زنان ستمدیده

و مظلوم و اَرامله بود .مرام ایشان بر این بود که در مواقع مختلف در کوی و برزن ،رفتوآمد
مینمود و همچون پاسداری که رسالت حفظ حدود و تحقق احکام الهی را دارد ،مراقب
و نظارهگر حوادث ،بهویژه در دوران بعد از رحلت رسول خدا بود .این امر در دوران
حاکمیت ،از اهمیت بیشتری برخوردار بود؛ زیرا زعامت و رهبری جامعه اسالمی را بر غایت
ضعاف از مردم ،مقرر میداشت .او این امر را فریضهای بر گردن فرزند ابوطالب از سوی

پروردگارش میدانست و میفرمود« :إ ّن اهلل تعالی فَ َر َ
ائمة العدل اَن ی ُ َقدِّ روا اَن ُف َس ُهم
ض علی ِ
َ َ
ِبض َعف ِة الناس( »...نهجالبالغه ،خ( )209خداوند تعالی بر امامان بر حق و عدل ،واجب ساخته تا
خود را با مردم ضعیف و تهیدست ،همسو سازند).
در تعبیر دیگری مرحوم مجلسی به نقل از صاحب مناقب از ُحریث میگوید:
ال فِی ِ
«إ َِّن َعلِیاً ل َ ْم ی ُق ْم َم َّر ًة َعلَی ال ْ ِمن ْبَ ِر إ َِّل قَ َ
آخ ِر َ
کلمِ ِه قَب ْ َل أَ ْن ینْز َِل
ض اهلل نَب ِی ُه َو کانَ  بِش ُْر ُه َدائ ِ ٌم َو ثَغ ُْر ُه بَا ِس ٌم َغ ٌ
ت َم ْظلُوماً مُن ْ ُذ قَبَ َ
یث ل ِ َم ْن
َما ِزل ْ ُ
ب َم ُ
ب َو ِغ ٌ
آل ْالمِلِ َو ث ِ َما ُل الْ َرامِلِ یتَ َع َّط ُ
ف َعلَی َر ِعیت ِ ِه َو
یاث ل ِ َم ْن َذ َه َ
َر ِغ َ
یتَ َص َّر ُ
ف َعلَی َم ِشیت ِ ِه َو یک ُّف ُه ب ُِح َّجت ِ ِه َو یک ِفی ِه ب ِ ُم ْه َجت ِ ِه» (مجلسی)51/41 :1403 ،

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

تحقق عدالت و نفی ظلم از مظلوم ،پذیرفته بود .عالوه بر آنکه زندگی خود را نیز در سطح
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(همانا علی هرگز بر منبری نمیایستاد ،مگر اینکه قبل پایین آمدن از آن ،در آخر
«مازلت مظلوما منذ قبض اهلل نبیّه» و مرام ایشان این بود که در میان مردم با
کالمش میفرمود:
ُ

چهرهای گشوده و لبی همراه با تبسم [حاضر بود] و پناهگاه افراد بیپناه و کسانی که امیدشان
را از دست داده و نقطه اتکا برای زنان بیسرپرست و تلخکامی آنان بود .ایشان نسبت به
رعیت بر اساس تعاطف و دلسوزی عمل مینمود و بر اساس مشیت و برنامهریزی خود در
امور آنها تصرف و با ادله روشن خود ،آن امور را به سرانجام میرسانید و انسانهای بیپناه
را با رنج و به زحمت واداشتن خود کفایت مینمود).
منبر و مسجد علی جایگاه تظلم و دادخواهی مظلومان و مستضعفان بود و این امر میان
اندیشهوران اسالمی اجماعی است.
 -1-1-4میزان اهتمام علی بر نفی استضعاف از زنان
از همین رو ،بخشی از زندگانی علی ،رسیدگی به مستضعفان و اقشار محروم بود و
دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

زنان در این بخش ،سهم بهسزایی داشتند .قرار دادن بخشی از بیتالمال از سوی ایشان برای
اینگونه زنان را جزء وظائف دولت و حاکم اسالمی میشمرد .بر این اساس در دوران

حاکمیت ،غالباً بهصورت ناشناخته و شبهنگام ،بر این امر اقدام مینمود.

در تاریخ ،مواردی از این قبیل ،تکرار شده است که :علی در عبور از میان مردم ،زنی
را دید که مشکی از آب را بر دوش گرفته و روانه بود .ایشان جلو رفته و مشک را از زن
گرفته و از وضعیت او و دلیل پذیرش این دشواری سؤال کرد .آن زن گفت :علی همسرم
را به بعضی از مرزها فرستاد و او کشته شد ،در حالی که کودکان یتیمی بر عهدة من است و
من هم چیزی در بساط ندارم؛ بنابراین ناچارم به خدمتگزاری مردم درآیم تا معاشی به دست
آورم .حضرت شب را به صبح کرد در حالی که در ناراحتی از این وضعیت بود و وقتی
صبح شد ،زنبیلی را از طعام ،حمل نموده و وقتی برخی به او گفتند :یا علی ،اجازه بده ما
بهجای تو این محموله را حمل کنیم؛ فرمود :چه کسی بار مرا در قیامت میکشد؟

حضرت به در خانه آن زن رسید و ّ
دقالباب کرد .زن سؤال کرد تو کیستی؟ علی

پاسخ داد :من همان بندهای هستم که دیروز [در حمل مشک] به تو کمک کردم .اکنون برای

فرزندانت چیزی آوردهام .زن گفت :خدا از تو خشنود باد و بین من و علی بن ابیطالب ،او
حکم نماید .علی بدون آنکه خود را معرفی نماید ،فرمود :من دوست دارم در خدمتگزاری
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به شما ثوابی کنم .اکنون تو مختاری بین اینکه خمیر فراهم آوری و نان بپزی و یا فرزندانت
را مشغول سازی و من این عمل را انجام دهم .آن زن پختن نان را برای خود انتخاب کرد و
بچهها را به علی واگذار نمود .سپس امیر مؤمنان بهسراغ گوشت و غذایی رفت که
برای آنان فراهم کرده بود و آن را لقمهلقمه در دهان بچهها میگذاشت و میفرمود :ای
فرزندانم ،علی را حالل کنید از آنچه بر شما تاکنون گذشته است.
بعد از ساعتی ،زن رو به علی کرد و گفت :ای بندة خدا ،خمیر نان آماده است و
تنور روشن .پس هنگامیکه تنور ،شعلهور گردید ،ایشان بهسراغ تنور آمده و در حالی که
صورتش از گرمای تنور ،حرارت میدید میفرمود :بچش ای علی؛ این جزای کسی است
که حق یتیمان و بیوهزنان را ضایع کند .در این هنگام زن چهرة علی را شناخت و گفت :وای
بر من ،این علی است؛ من باید حیا کنم .علی فرمود :من از تو حیا میکنم ای بندة خدا؛
از آنچه در حق تو کوتاهی کردم( .نهجالبالغه ،خ)52
 -2-1-4نماد امارت عدل و مأموران ساماندهی به زنان و اطفال بیسرپرست
شدت گرسنگی گریه میکردند .او از شدت فقر ،آتشی را در زیر دیگی روشن ساخته بود،
تا فرزندانش فکر کنند طعامی در حال پختن است و در همین حال ،فرزندانش را مشغول
میساخت و به بازی میگرفت تا آنها بخوابند .وقتی خبر وضعیت این زن به علی رسید،
با قنبر بهسوی منزل او سرازیر شد ،در حالی که میزانی خرما ،چربی ،برنج و نان را در کیسهای
بر کتف شریفش حمل میکرد .قنبر از او خواست که حضرتش را کمک نماید ،اما ایشان
نپذیرفت.
وقتی به درب منزل آن زن رسیدند ،علی از او اجازه خواست و آن زن نیز اجازه داد.
ایشان میزانی از برنج را در دیگ ریخته و کمی هم چربی بر آن افزود .زمانی که غذا پخته
شد ،آن را نزد کودکان آورده و ایشان را به خوردن ترغیب نمود .وقتی که اطفال سیر شدند،

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

در زمان خالفت حضرت علی ،بانویی مسکین ،چندین طفل خردسال داشت که از
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آنان را دور خانه گرداند و آنان را شاد ساخت؛ سپس اطفال را دور حیاط گرداند و با صدای
گوسفند ،ایشان را به خنده واداشت.
زمانی که علی از خانه خارج شد ،قنبر ،غالم ایشان ،گفت :امشب چیز عجیبی از شما
دیدم؛ بردن غذا به خانة آنان امری مطلوب بود؛ اما دلیل گرداندن بچهها دور خانه بر روی
دستوپای شما و بعبع کردن را نمیفهمیدم .امیرمؤمنان فرمود :ای قنبر ،من میخواستم
آن گریهای را که از ایشان بهواسطة شدت گرسنگی یافته بودم ،به خندة همراه با سیری مبدل
سازم و راه دیگری جز این نبود( .مهریزی ،140 :1381 ،به نقل از کشف الیقین)
عالمه جعفری پس از بیان این مطلب مینویسد« :روشن میشود که نسبت علی به سایر
اعضای جامعه ،نسبت قلب است که با واردشدن نقص و اخالل به بعضی از اعضای جامعه،
میتپد و مانند مارگزیده در خود میپیچد( ».جعفری)319 :1381 ،

 -2-4مصادیقی از قضاوتهای امام علی درباره زنان

دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

 -1-2-4نفی ملیت در تقسیم
دو زن خدمت علی آمدند .یکی از آن دو عرب بود و دیگری ،غیرعرب .امیر
مؤمنان به هر دوی آنها ،سهمی یکاندازه اعطا کرد و آن 25 ،درهم و مشتی از طعام
بود .در این هنگام ،زن عرب بهعنوان گالیه گفت :ای امیر مؤمنان ،من زنی عرب هستم و او
[زن دیگر] غیرعرب است .حضرت علی فرمود :من تفاوتی حتی میان فرزندان اسماعیل
و فرزندان اسحاق در تقسیم این «فیء» نمیبینم( .متقی الهندی )610/6 :1405 ،این تفکر از
آنجا آغاز شد که برخی خلفا برخالف فرهنگ اسالمی ،اندیشه تقدم عرب را بر سایر ملل،
توسعه بخشیده بودند.

در تعبیر دیگری اینگونه آمده که این دو زن بهعنوان ِشکوه نزد حضرت آمده و گفتند:

ما دو زن فقیر و مسکین هستیم .امیر مؤمنان فرمود :حقّ شما بر ما و بر هر انسانی در جامعة
اسالمی که دارای سعه و فراخی است ،واجب است ،اگر شما صادق باشید .سپس مردی را
روانة بازار نمود تا برای آنها مقداری طعام و لباس ،فراهم سازد و بین آنان ،همراه با صد
درهم ،توزیع نماید .در این هنگام ،یکی از آن دو نزد امیر مؤمنان آمد و گفت :مرا فضیلت

ببخش بر آن چیزی که خدا فضیلت بخشیده؛ اما امام در پاسخ او فرمود :آنطور که من
از حکم خدا شناختم ،هیچ فضیلتی برای فرزند اسماعیل بر فرزند اسحاق نیست( .بالذری،
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)376 :1417
 -2-2-4خاستگاه حدیث رفع در قضاوت علی

حدیث رف ِع سهتایی که در میان مذاهب اسالمی متفقعلیه است ،در کنار حدیث رف ِع

نهتایی که جهت صدور آن در عصر رسول خدا بوده ،از منابع مورداستناد و اتفاق در
موارد مختلف احکام فقهی است که برای ارائه راهکارهای تسهیلی از مختصات قانونگذار
اسالمی است .این روایت را حتی فقهیان شیعی چون صاحب جواهر از منابع متعدد اهلسنت،
نقل کردهاند.
صحیح بخاری ،مسند ابنحنبل ،المستدرک علی الصحیحتین و السنن الکبری از منابع نقل
حدیث هستند .در مستدرک علیالصحیحتین از ابنعباس آمده که علی بن ابیطالب به زن
دیوانهای گذر نمود که خلیفه دوم ،امر به رجم او را داده بود .وقتی امیر مؤمنان از جرم این زن
سؤال کرد ،او را از مسیر اقامة حد بازگرداند .سپس نزد عمر رفته و او را نسبت به این دستور،

مذمت نمود و فرمود :آیا نشنیدهای سخن پیامبر را که فرمودُ « :رف ِ َع القلم عن الثالثة ،عن

حتی یعقل]» (ابیداوود/4 :1418 ،ح( )4399از سه دسته ،قلم تکلیف برداشته شده است :از
دیوانه تا مرز برطرفشدن جنون؛ از انسان خواب تا مرز بیداری؛ از کودک تا هنگام احتالم)
آنچه از متون تاریخی به دست میآید ،آن است که امیر مؤمنان مانند نگهبانی بصیر و
مراقبی حکیم ،پیوسته قضایا و قضاوتهای خلفا را رصد مینمود تا مبادا حکم اشتباهی از
آنان صادر شده و زمینهای از بدعت و اختالف و تفرقه به میان آید .از طرفی ،چون آنان به
جایگاه عظیم ایشان در قضاوت ،اعتراف کرده بودند ،عمدتاً با آنچه از سوی علی صادر

میشد ،مخالفتی نمیکردند( .حاکم نیشابوری ،بیتا)389/1 :
 -3-2-4اسلوب قضاوت در ر ّد اتهام از زوجة متهم به فجور

از امام صادق قضیة دیگری را اینگونه نقل مینمایند :فرزندان پیرمردی ،زنی را نزد

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

المجنون حتی یبرأ [أو حتی یفیق] ،و عن النائم حتی یستیقظ ،و عن الصبی حتی یحتلم [أو
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خلیفة دوم آورده بودند که او دچار فجور شده و فرزندش را منتسب به پدر ما میکند .ادعای
آنان این بود که این زن را پدر ما به ازدواج درآورد؛ اما چون خودش پیر بود ،پس از ازدواج
مرگ ،او را به کام خود فروبرد؛ اما زن ،منکر این قضایا شد و گفت :زمانی که این پیرمرد به
من مراجعه نمود ،در همان هنگام ،مرگ او را به کام خود فروبرد.
این زن نیز چون محکوم به رجم شده بود ،وقتی علی را در برابر خود دید ،از این
وضعیت ،ابراز نگرانی نمود و به ایشان گفت :ای پسرعموی رسول خدا ،من حجت دارم بر
اینکه این فرزند ،ولد مشروع من و همسرم بوده است .حضرت فرمودند :دلیل خود را ارائه
بده .او نامهای را به حضرت ارائه داد مبتنی بر اینکه این زن ،همسر من است و اعالم او به
تزویج و مواقعه درست است.
حضرت در اینجا قضیه را بر تحقیق بیشتری موکول کرده و فردای آن روز ،کودک را
به همراه فرزندان همسن او به بازی فراخواند .وقتی که اطفال ،گرم بازی بودند ،حضرت
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فرمودند :بنشینید .وقتی همه در جای خود نشستند ،حضرت با صدایی آنان را به حرکت
فوری فراخواند .در این هنگام بچهها بهراحتی برخاستند؛ اما پسربچهای که مادرش ،محکوم
بود ،با اتکا بر کف دستانش از زمین برخاست .حضرت او را صدا زدند و با این امتحان،
اثبات مشروعیت او و وراثت او را از پیرمرد نمودند و برادرانش را به حد قذف ،نسبت به آن
زن مؤمنه ،محکوم کردند( .کلینی1391 ،ق)424/7 :

 -4-2-4اثبات ّ
اقل حمل برای «ولد هیثم» ،محکوم به نفی نسب
این قضیه را قرطبی در تفسیرش بیان نموده و ابن شهرآشوب در المناقب ،اینگونه نقل

میکند :هیثم ،زمانی در جنگ به سر میبرد و هنگامیکه از جنگ بازگشت ،پس از شش
ماه از آمدن او ،همسرش فرزندی به دنیا آورد .در این هنگام ،شوهر از آن جهت که در جبهه

ِ
فرزندی کودک را انکار نمود .او نزد خلیفة وقت ،آمد و قضیة خود را
بود ،نفی ولد کرده و
تعریف کرد .خلیفه دستور رجم برای زن ،صادر کرد.
پس امیر مؤمنان علی با اطالع از این قضیه ،نزد خلیفه آمده و فرمود :توقف کن و
خودداری نما از اینکه در دادن حکم تأمل ننمایی .این زن راست میگوید؛ زیرا خداوند

دَات
متعال میفرمایدَ  :و َح ْمل ُ ُه َو ف ِ َصال ُ ُه ثَالثُونَ َش ْه ًرا( احقاف )15 ،و نیز میفرمایدَ  :وال ْ َوال ِ ُ
َ َ
یر ِض ْع َن أَ ْوال َد ُه َّن َح ْولَینِ کامِلَینِ ل ِ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن یت ِ َّم َّالرض َاعة؛ (بقره )233 ،پس حمل و رضاع
ْ
بنا بر محاسبة قرآنی ،در مجموع ،سی ماه است که اگر دو سال از آن به سبب رضاع کم شود،
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ِّ
حداقل حمل ،که شش ماه است ،باقی خواهد ماند .در اینجا خلیفه به درستی قضاوت حضرت
اذعان کرده و سپس زن را آزاد کرده و فرزند را به هیثم ،ملحق نمود( .ابن شهرآشوب ،بیتا:
365/2؛ قرطبی)193/16 :1383 ،

مطالبی نزدیک به همین مضامین ،در متون فریقین ،مکرر آمده؛ آنچنان که در مناقب
خوارزمی و مسند زید ،اینگونه آمده است :زنی باردار را در دوران خلیفة دوم آوردند و او
زن را موردبازجویی قرار داد .زن اعتراف به فجور کرد و خلیفه نیز دستور به رجم او داد .در
اینجا نیز امیر مؤمنان علی نزد خلیفه آمده و با نگرانی ابراز داشت :آیا تو دستور رجم زن
باردار را دادهای؟ خلیفه گفت :آن زن نزد من ،اعتراف به گناه کرد .علی در این هنگام
فرمود :تو بر زن سلطه داشتی ،اما بر آنچه در شکم اوست ،چگونه حقّ مجازات و سلطه
داشتی؟ آیا تو نمیدانستی او باردار است؟ در اینجا بود که خلیفه اذعان نمودَ « :ع َج َزت النّساء
أن تَلِدَ ُ
مثل علی بن أبیطالب» (ریشهری ،24/8 :1380 ،به نقل از اخطب خوارزم:1425 ،
ِ
مادری طفل واحد
 -5-2-4فصل تنازع از دو بانو در ادعای

ِ
مادری طفلی واحد دعوا
در قضیه دیگری اینگونه آمده است :دو زن در حالی که بر

داشتند و هیچیک بر مدعایشان بینه و شهودی نداشت ،کار نزاعشان باال گرفت و به محکمه
فرزند ابوطالب کشیده شدند؛ زیرا کسی نتوانست قضیه را فیصله بخشد .ایشان ابتدا هر دو را
مطابق آیین قضا موعظه نموده و موردتحذیر و اخافه از آثار ادعای بهناحق در محکمه عدل
الهی قرار داد تا شاید فصل خصومت در همین مرحله صورت پذیرد؛ اما هریک بر مدعای
خود پافشاری میکردند.
در این هنگام علی دستور فرمود که ا ّرهای بیاورند .آن دو زن سؤال کردند که یا

علی ،چه میکنی؟ فرمود :میخواهم کودک را دو نصف نمایم و بر اساس قاعده تقسیم

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

( )65/80زنان از تولد کسی مثل علی بن ابیطالب عاجز هستند).
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بین شما واگذارم .در این هنگام یکی از دو زن ساکت شد و دیگری گفت :اگر قرار است
اینگونه قضیه حل شود ،من از ادعای خود به نفع آن زن صرفنظر میکنم و طفل را به او
میسپارم .در اینجا امیر مؤمنان از شفقت مادری ،اثبات قضیه نموده و فرمود« :اهللاکبر ،این
پسر توست ،نه فرزند آن زن؛ زیرا اگر فرزند او بود ،نسبت به کودک ،رقّت مادری داشت

و شفقت او مانع از نصفشدن فرزندش میشد» .در اینجا زنی که سکوت کرده بود ،گویا
اعتراف کرده بود که حق از آ ِن ز ِن دیگر است و مادر واقعی ،اوست .بهسبب این قضاوت،

مسرتی ،هم برای خلیفه و هم برای دیگران فراهم شد و برای حضرتش از اینگونه داوری
ّ

دعا نمودند.

 -6-2-4نفی ضمان از بانویی که با تبانی دو مرد روبهرو بود
دو مرد ،چیزی را به ودیعه نزد زنی آورده و به او گفتند :هرکدام از ما که بهتنهایی آمدیم،
تو مال مذکور را به او نده تا هر دو برای گرفتن آن نزد تو حاضر شویم .پس از مدتی غیبت،
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یکی از آن دو نزد زن آمده و گفت :شریک من از دنیا رفت؛ ودیعه را به من بده .آن زن

اِبا کرد و بر اساس شرط اولیه ،از دادن آن مال ،امتناع نمود تا آنکه میانشان اختالف شدت
گرفت .زن در این هنگام امانت را به او برگرداند؛ سپس مرد دوم آمد و گفت :ودیعة مرا بده.
زن که متوجه حیلة آن دو شد ،گفت :رفیق تو مدعی شد که تو مردهای؛ اما مرد اصرار داشت

که خسارتی از زن مطالبه کند .نهایتاً دعوا را نزد خلیفه دوم برده و گفتند :تو چگونه حکم
میکنی؟ خلیفه رو به زن نمود و گفت :تو ضامنی.
در این هنگام زن که جایگاه قضاوت علی را میشناخت ،گفت :نه؛ علی را میان ما
حاکم گردان که او حکم کند .در اینجا امیر مؤمنان ،حکم به عدم ضمان زن نموده و فرمود:
این دو مرد قصد حیله از طرح ودیعه داشتهاند و تبانی بر از بین بردن مال زن کردند؛ بنابراین
ضمانی بر عهدة زن نیست( .ریشهری 31/11 :1380 ،و  ،32به نقل از ابنآشوب ،بیتا:
)367/2
در تذکرة الخواص (ص )148اینگونه آمده که وقتی علی قضیه را فیصله بخشید،
أبقانی اهلل بعد إبن أبیطالب!» (خدا مرا بعد از علی بن ابیطالب باقی نگذارد).
خلیفه گفت« :ال
َ

 -7-2-4نفی اتهام از زوجهای که همسرش ،حمل او را از خود انکار میکرد
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دختر باکرهای به ازدواج مردی درآمد که از جهت سنّی کهنسال بود .دختر بدون ازالة
بکارت ،باردار شد و همسرش نفی ولد از خود نمود .این قضیه چون در زمان عثمان اتفاق
افتاد ،برای داوری نزد او رفتند .او از زن ،سؤال کرد :آیا همسر تو با تو مواقعه داشته است؟
(هل افتضک الشیخ) او گفت :نه .در اینجا عثمان حکم اقامة حد را بر او جاری نمود.
وقتی این قضاوت به گوش امیر مؤمنان رسید ،فرمود :حد را متوقف نمایید؛ زیرا احتمال
باروری وجود دارد و ممکن است بهواسطة ارتباط مرد با او بدون مواقعة کامل ،باروری
صورت گرفته باشد؛ بنابراین زوج را مورداستنطاق قرار داده و او اقرار به این عمل نمود .سپس

ُ
«الحمل له و الول ُد ولدُه» (ابن شهرآشوب ،بیتا ،370/2 :ریشهری:1380 ،
علی فرمود:
 ،39/11به نقل از ارشاد)210/1 :
 -8-2-4اهتمام امام بر عدم عقوبت زنان و تنبیه بر توبه
بانویی خدمت علی آمد در حالی که باردار بوده و نزدیک زمان حمل به نظر میرسید.
او از امیر مؤمنان درخواست نمود که :مرا پاک کن که زنا کردهام؛ زیرا تحمل عذاب دنیا
یا خیر؟ گفت :آری .ایشان سؤال فرمود :آیا شوهر تو زمانی که این عمل را انجام دادی حاضر
بود یا غایب؟ او گفت :حاضر بود .در این هنگام ،علی فرمود :برو ،زیرا تو باردار هستی
و باید وضع حمل نمایی و هنگامیکه آن زن رفت ،ایشان فرمود :این یکبار شهادت بود.
آن زن رفت و چیزی نگذشت که دوباره آمد و گفت :من فرزندم را به دنیا آوردم ،مرا
[با اجرای حد] پاک کن .حضرت علی نسبت به قضیه ،تجاهل نموده و اینگونه ابراز کرد
که چیزی نمیداند و فرمود :برای چه حد جاری کنم؟ او دوباره شرایط را توضیح داد و امام
به او فرمود :برو و فرزندت را دو سال کامل ،شیر بده؛ این حکم خداست .زن منصرف شده
و بازگشت .امام امتناع داشتند از اینکه شهادت ،به حدنصاب برسد ،بنابراین با اظهار نگرانی
فرمودند :این دو شهادت شد.
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آسانتر از عذاب آخرت است که دائمی است .امام از او سؤال فرمود :آیا تو شوهرداری
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زن پس از گذشت دوران شیردهی دوباره برگشت؛ اما امام دوباره از فعل زن [عمداً]
ابراز بیاطالعی نموده و فرمود :برای چه بر تو حد جاری نمایم و دوباره سؤاالتی کرد تا
زن را منصرف سازد و سپس فرمود :برو بچهات را کفالت کن تا عاقل شود و به مرحلهای
برسد که خود ،توان خوردن و آشامیدن داشته باشد و از بلندی نیفتد و داخل چاه نلغزد .زن
گریهکنان بازمیگشت و امیر مؤمنان نگران آن بود که اقرار او چهار بار نشود و فرمود :این
سه شهادت شد.
در این هنگام عمرو بن حریث مخزونی ،به آن زن برخورد کرد و گفت :چرا گریه
میکنی؟ او وضعیت خود و فرزندش را بیان نمود و بازگرداندن علی را برای کفالت،
اعالم کرد .مرد که فکر میکرد اگر کفالت بچه را عهدهدار شود ،کار خوبی کرده است،
به زن گفت :برو به علی بگو :من کفالت فرزندت را میپذیرم .در این هنگام زن دوباره
خدمت امیر مؤمنان آمده و گفتار عمرو را به اطالع ایشان رساند .حضرت فرمود :برای چه او
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کفالت کند؟ او دوباره گفت :من مرتکب گناه شدهام و مرا از آن ،پاک کن.
عمرو میگوید :در این هنگام دیدم که امیر مؤمنان بهشدت متغیر شد ،گویا اناری را در
صورتش پاشیدهاند .گفتم :ای امیر مؤمنان ،فکر میکردم با این کفالت موجب رضایت شما
را فراهم میکنم ،اما اگر میدانستم شما ناراحت میشوید ،چنین نمیکردم .علی از این
جهت این قضیه برایش سنگین آمد ،چون از پیامبر شنیده بود که اگر جرمی ثابت شد و در
اجرای حد ،تعطیل یا تأخیر فراهم آمد ،این تأخیر ،معاندت با سیرة نبوی است.
در اینجا شهادت به چهار مرتبه رسیده بود که علی فرمود :من کسی نیستم که حکم
خدا را معطل گذارم یا تضییع احکام او نمایم .بلکه مطیع پروردگار و تابع سنت پیامبر هستم.
(در واقع حضرت میخواستند او را از اعتراف ،منصرف و بهسوی توبه هدایت نمایند).
سپس حضرت بهناچار ،مردم را برای اجرای حد فراخواندند؛ اما فرمودند :بهگونهای
که هیچکس ،دیگری را نشناسد برای اجرای حد به خارج شهر بیایید .وقتی صبح روز بعد فرا
رسید ،مردم در حالی که خود را پوشانده بودند ،آمدند .حضرت امر فرمودند که زن داخل
چالهای که برای اجری حد است قرار گیرد؛ اما قبل از آنکه امر به رجم کنند ،دستها را

در داخل گوش فروبرده و با صدای بلند گفتند :ای مردم ،خداوند تبارکوتعالی عهد کرده
با پیامبرش و پیامبرش هم با من عهد کرده که اقامة حد صورت نگیرد از سوی کسی که بر
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خودش ح ّد است؛ پس هر کس بر او حدی باشد نمیتواند اقامة حد نماید .در اینجا همه مردم
رفتند و علی و فرزندانش [حسنین] برای اجرای حد باقی ماندند و امام همچنان از اثبات
قضیه به این صورت ،ناراحت بودند( .کلینی ،186/7 :1391 ،صدوق)32/4 :1390 ،

علی یقسم بیننا ّ
کل شیء ،حتی یقسم العطور بین نسائنا»
همچنین از مصعب ،آمده« :کان ّ

ب االشراف( )374/2 :همانا علی پیوسته رویهاش بر
(مهریزی ،139 :1381 ،به نقل از انسا 
این بود که همهچیز را به عدالت میان ما تقسیم مینمود ،حتی در تقسیم عطر میان زنان ما).
در تعبیر دیگری ،فضاله بن عبدالملک از زنی به نام کریمه بنت همام ،نقل میکند که
در کوفه ،علی بن ابیطالب ،پیوسته میان زنان« ،ورث» ( ُسرخاب) تقسیم مینمود .فضاله

میگوید :ما این نوع رفتار علی را گونهای از عدل او محسوب میکردیم( .ابنمحمد،
بیتا)547/1 :
اینگونه منقوالت اگرچه از جهت سند یا اسناد ممکن است موردخدشه قرار گیرد ،اما
با توجه به تواتر موارد رسیدگی و استضهار بر منش علوی ،داللت بر نهایت دقت امام و
نتیجه اینکه با توجه به دستبردهای تاریخی در تراث شیعی و ابهامات و شبهات در
موضوعات زنان و نیز دسیسههای فراوان علیه اندیشه امیر مؤمنان در باب زنان ،منقحسازی و
تحلیل این امور ،ضرورتی عصری است .بهویژه آنکه شرایط ،مقتضیات ،نوع وقایع ،مخاطبان
و عناصر دیگری چون عنادهای سیاسی و چهرههای آلوده به نفاق و التباس در برابر علی

و کسانی چون امسلمه و اسماء ،یکسان نبود ه و مواجهه امام با آنان از حکمت و عدالت و
مصلحت تام برخوردار بوده است .از طرفی روشنگری سنت عملی امام بهویژه نسبت به
اقشار محروم و مظلوم و مستضعف زنان ،خود در زدودن افکار و اندیشههای غلط و تجلی

جلوههای ِ
فوق انسانی امام علی بسیار مهم بوده و از رسالتهای جهانی شیعیان نیز است.
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جامعیت اندیشه علوی در پاسخگویی به نیاز رعیت ،بهویژه زنان دارد.

نتیجهگیری
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الف) برای آشنایی با بینش و منش و روش امام علی درباره زنان ،واکاوی مسائل و
موضوعات تاریخی ضروری است ،که از آن جمله مختصات عصر علوی (عصر فتنه) است.
بهویژه آنکه اختالط برخی از افکار و التباسات و ورود اسرائیلیات در این زمینه از موانعی
است که کار را بر محقق دشوارتر میسازد.
ب) تأکید بر حجیت فعل معصوم بهعنوان سنت ،در شناخت متون منقول از ایشان که
خود مستلزم واکاوی دقیق است ،میتواند راهی برای شناخت منطق قولی ایشان بهویژه درباره
زنان باشد.
ج) مسئله توقف نقل حدیث و اکاذیب جاعالن و بدعت سیاسان ،از عوامل آسیبزا
برای نشر و انتقال آموزههای معصوم بهویژه چهره تمامنمای حقیقت انسان الهی (علی ابن
ابیطالب) بوده و امروز از عمده وظایف اندیشمند اسالمی ،برطرفسازی غبارهای مکدر
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تاریخی از این جلوههای عدالت و رأفت علوی است.
د) بخشی از زندگانی علی ،رسیدگی به مستضعفان و اقشار محروم بود و زنان در
این بخش ،سهم بهسزایی داشتند .ایشان قراردادن بخشی از بیتالمال از سوی خود برای
اینگونه زنان را جزء وظائف دولت و حاکم اسالمی میشمرد .بر این اساس پردهبرداری از
حمایتهای علوی و جلوههای رحمانی ایشان درباره زنان از مختصات انحصاری تشیع علوی
در طول تاریخ بشری و نمونهای در خطمشیگذاری در دنیای کنونی است.
هـ) مصادیق شیوه قضایی امام علی ،خود گویای حقایقی از منش انسانی و روش فوق
عدالت و سلوک ایشان در مواجهه با مشکالت و مسائل زنان بهویژه متهمان و مظلومان و
مستضعفان است.

فهرست منابع
* قرآن کریم
* نهجالبالغه (ترجمه محمد دشتی و سیدکاظم محمدی ،1369 ،قم :موعود اسالم)

29

1 .إبن ابی جمهور ،محمد بن زینالدین ،1403 ،عوالیاللئالی العزیزیه فی االحادیث
الدینیه ،تحقیق مجتبی العراقی ،قم :سید الشهداء.
2 .إبن أبی الحدید ،1385 ،شرح نهجالبالغه ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت:
دار إحیاء الکتب العربیه.
1 .ابنبابویه القمی ،أبیجعفر محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق) ،1404 ،أمالی،
تهران :کتابخانه اسالمیه.
 ،1403 ،-----------------2 .معانیاالخبار ،قم :جامعه مدرسین.
1390 ،-----------------3 .ق ،من ال یحضره الفقیه ،چ ،5تهران :دار الکتب
االسالمیه.
4 .إبن حنبل ،احمد ،بیتا ،مسند احمد بن حنبل ،المکتب االسالمی ،بیروت :دار الصادر.
5 .ابنماجه قزوینی ،محمد بن یزید1395 ،ق ،سنن ابنماجه ،بیروت :دار إحیاء التراث
العربی.
7 .ابیداوود ،سلیمان بن اشعث ،1418 ،سنن ابیداوود ،بیروت :دار ابنحزم.
8 .اخطب خوارزم ،موفق بن احمد ،1425 ،المناقب ،قم :جامعه المدرسین.
9 .بخاری الجعفی ،محمد بن اسماعیل ،1414 ،صحیح البخاری ،ط ،5بیروت :دار
ابنکثیر.
	10.البرقی ،ابوجعفر ،1483 ،رجال البرقی ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
	11.بخاری الجعفی ،محمد بن اسماعیل ،1414 ،صحیح البخاری ،ط ،5بیروت :دار
ابنکثیر.
	12.برقی القمی ،احمد ابن محمد ابن خالد ،بیتا ،المحاسن ،قم :دار الکتب االسالمیه.
	13.بالذری ،احمد ابن یحیی ،1417 ،انساب االشراف ،بیروت :الشرکه المتحده للتوزیع.

حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

6 .ابیداوود ،سلیمان بن اشعث ،1418 ،سنن ابیداوود ،بیروت :دار ابنحزم.
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	14.جعفری ،محمدتقی ،1379 ،علی در کالم خالق و مخلوق ،تهران :فرهنگ
اسالمی.
	 ،1381 ،--------------15.ترجمه و تفسیر نهجالبالغه ،تهران :فرهنگ اسالمی.
	16.حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،بیتا ،المستدرک علی الصحیحین ،بیروت :دار
المعرفه.
الحرانی ،حسن بن علی بن الحسین ،بیتا ،تحف العقول عن آل الرسول ،تصحیح
	ّ 17.
علیاکبر غفاری ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.

	18.الرحمانی الهمدانی ،احمد ،فاطمة الزهرا بهجة قلب المصطفی ،ط ،4طهران :المنیر
للطباعه و النشر.
	19.الطبرسی ،احمد بن علی ،1413 ،االحتجاج ،قم :اسوه.
	20.الطبری ،محمد بن جریر ،بیتا ،تاریخ طبری ( 5جلدی) ،بیروت :مؤسسه اعلمی.
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	21.طوسی ،محمد بن حسن ،بیتا ،االمالی ،قم :دار الثقافه.
	22.قرطبی ،ابیعبداهلل محمد بن احمد انصاری1383 ،ق ،جامع االحکام القرآن ،قاهره:
دار الکتب العربیه.
	23.کلینی الرازی ،أبیجعفر محمد بن یعقوب ،1364 ،الروضه من الکافی ( 2جلدی)،
ترجمه سیدهاشم رسولی محالتی ،تهران :علمیه اسالمی.
	24.مجلسی ،محمدباقر ،1403 ،بحار االنوار ،چ ،3بیروت :دار احیاء التراث العربی.
	25.محمدی ریشهری ،محمد ،1380 ،موسوعة االمام علی بن ابیطالب فی الکتاب و
السنة و التاریخ ،قم :دار الحدیث.
	26.مفید ،محمد بن محمد (شیخ مفید) ،1418 ،االمالی ،قم :النشر االسالمی.
	27.مهریزی ،مهدی ،1381 ،زن در سخن و سیره امام علی ،تهران :دانشگاه عالمه
طباطبایی.
	28.الهندی ،عالء الدین علی المتقی بن حسام الدین ،1405 ،کنز العمال فی سنن االقوال
و االفعال ،ط ،5بیروت :مؤسسة الرساله.

