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 *انیفرمان یمهد

 

 چکیده
دیدااه سلفیه نسبت به زن، بـه  که توان افت میمختلف سلفیه  های با توجه به جریان

تیمیـه،  بـ در حـوزه انسـان شناسـی، ا. شـود دو دسته کلی مثبت و منفـی تقسـیم می
نفی بـه زن های اخوان المسلمی  نگاه م وهابیان، سلفیه جهادی و برخی از شخصیت

در مقابل اروهی از اخوان المسلمی  زن را در کرامت و انسانیت همتـای مـرد . دارند
شناسـی نیـ  برخـی از . در حـوزه کارکرددانسته و نگاه مثبتی به شخصـیت زن دارنـد

سلفیان جهادی، اروهی از اخوان المسلمی  و نی  برخی از وهابیان وظیفه زن را خانه 
باب اکل میته )خوردن مردار( جای  دانسته و بر ای  باورنـد کـه داری و غیر از ،ن را از 

در . داری داشـته باشـدتواند کارکرد دیگری غیر از خانهزن فقط به مقدار ورورض می
در خـارا از را ها و وهابیان کـارکرد زن مقابل برخی دیگر از سلفیان جهادی، اخوانی

تیمیـه و همفکـران وی،  بـ ا همچنـی . انـدخانه به  ورض مطلن مجاز اعـالم کـرده
ای در  های اخوانی، دیدااه سـختگیرانهوهابیان، سلفیان جهادی و برخی از شخصیت

حوزه حقوق و وظایف دینی بانوان ارائه داده و نگـاه حـداقلی بـه حقـوق اجتمـاعی و 
های اخـوانی دیـدااه مسـاعدتری در در مقابل برخی از شخصیت. سیاسی ،نان دارند
یف دینی بانوان اتخاذ کرده و نگاه حداکثری بـه حقـوق اجتمـاعی و حوزه حقوق و ظا

 .  سیاسی ایشان دارند
 .هیمیت اب  ،یجهاد هیسلف  ،یاخوان المسلم ت،یزنان، بانوان، وهاب ها: واژهکلید

                                              
 m.farmanian@chmail.irو مذاهب:  انیدانشگاه اد اریدانش *
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 مقدمه
اـری ارائـه  ، چند خوانش و قرائت خاص از سلفیدر تاریخ دویست و پنجاه ساله سلفیه

ای می ان تفاوض نظـری و عملـی بـه انـدازه، را، فراوان در میان ،نهاشده که با وجود اشت
اولـی   1.توان یـک قرائـت مسـتقل دانسـتهای مذکور را میکدام از قرائت است که هر

تیمیه و وهابیت است که مبنای ای  خـوانش توحیـد  ب اری منسوب به ا خوانش از سلفی
حس  البنـاء و اخـوان المسـلمی  منسوب به  اری سلفیخوانش دوم از . در عبادض است

توحید در حاکمیـت در عـی  پـذیرش ، مبنای ای  خوانش بر خالف خوانش قبلی. است
مبنـای ایـ  . خوانش سوم مربـوط بـه سـلفیان جهـادی اسـت. مردم ساالری دینی است

اما همراه با تکفیر معتقدان به مردم سـاالری اعـم  است؛ خوانش نی  توحید در حاکمیت
به تقابل میان توحیـد ، اخوان المسلمی  بر خالف سلفیه جهادی 2.دینی ،نرغیاز دینی و 

، با اینکه توحید در حاکمیت بنابرای ، 4؛در حاکمیت و مردم ساالری دینی اعتقادی ندارد
هـا و  با توجه به خـوانش. دو افتمان مستقل از یکدیگرند ؛ امامبانی هر دو خوانش است

بـا « زن از منظر سلفیه»حقین و پژوهشی جامع درباره ارائه ت، های مختلف سلفیه جریان
 یـک اری سـلفیخوانش و قرائت سلفیان از سـلفیه و  (دو مانع جدی مواجه است: الف

امـور مربـوط بـه  (ب. های مختلفـی از سـلفیه مواجـه هسـتیمدست نیست و ما با اونه
بـه ، یـ  پـژوهشبه همـی  دلیـل در ا ؛دایر دربرمیای از مسائل را طیف استرده، بانوان

، کارکرد شناسـی و حقـوق و وظـایف، مسائل مربوط به زنان در سه عنوان انسان شناسی
 .  پرداخته شده است

کارکرد و وظیفه اولیه زن را ادای حقوق ، شناسیهای سلفی در حوزه کارکرد تمام اروه
ن بـا خلـوض ز، یا در حوزه حقوق و وظایف دینی بـانوان 3،دانندمرد و تربیت فرزندان می

                                              
. سلفیه تقلیدی و با تسامح وهابیت، سلفیه ا الحی و با تسامح اخوان المسـلمی  و سـلفیه جهـادی همچـون القاعـده و 1

 دهند.مده و ا لی سلفیه را تشکیل میهای ع داعش، جریان
؛ شـنقیطی، ابومنـذر، االسـالمیون فـی وحـل 95 . سید امام، رسالة العمدة فی اعداد العدة للجهاد فـی سـبیل اللـه، ص2

 .11_  1 الدیمقراطی، ص
ر، ؛ جنـدی، انـو17_  13 ، ص12، سا  سـوم، شـماره نشریه داخلی اصالح، «دموکراسی در اسالم». قرواوی، یوسف، 4

 .123 ، صحسن البنا امام شهید راه دعوت و نوگرایی
اسةالم  ؛ غ الـی، محمـد،135 ، ص7 ، مجلة الجامعة االسالمیة بالمدینـة المنـورة، اجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة. 3

هاب ؛ شحود، علی ب  نایف )شـ827 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البنا؛ البنا، حس ، 579 ، صدهدپاسخ می
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اما واقعیت ای  است که در میان سـلفیه دو  1؛شمارندمجاز میغیرمرد نامحرم را حرام و 
 ؛دیدااه مثبت و همراه با حس  ظـ  (دیدااه کامال متفاوض نسبت به زن وجود دارد: الف

توان به وووح در ،را و نظـراض ای  دو دیدااه را می 2.دیدااه منفی و همراه با سوءظ  (ب
کـارکرد شناسـی و وظـایف و ، های مختلف انسـان شناسـیسلفی در حوزهاندیمشندان 

هـای سـلفی دیـدااه یـک ها و حتی شخصیتبرخی از اروه. حقوق بانوان مشاهده کرد
ها دیدااه مثبتـی نسـبت بـه زن ای که در برخی از حوزهبه اونه، نواختی درباره زن ندارند

 .  ندا یرخی موارد طرفدار دیدااه منفارائه داده و در ب
سـلفیه جهـادی و ، وهابیت، تیمیه و همفکران وی ب ا :توان افت می به  ورض کلی
در اغلـب مسـائل و ...  سـید سـابن و، های اخوانی نظیر حس  البناءبرخی از شخصیت

هـا ماننـد محمـد در مقابل اروهـی دیگـر از اخـوانی. اندطرفدار دیدااه منفی، هاحوزه
بـه تـرویج دیـدااه مثبـت و ...  یوسف القرواوی و، عییوسف الوا، عامر شماخ، غ الی

 . همراه با حس  ظ  اشتغا  دارند

 انسان شناسی. الف
، یتیمیه و همفکـران و ب سبب شده است که ا، نگاه منفی و همراه با شک و تردید به زن

، سلفیان جهادی و برخی از اعضای اخوان المسلمی  به لحاظ انسـان شناسـی، وهابیان
 4.ودی درجه دوم به شمار ،ورندزن را موج

                                                                                                      
، 73 ، امجمةوع الفتةاویعبدالحلیم،  تیمیه، احمد ب  ؛ اب 17 ، صمقاالت و ابحاث منوعة حول اوضاعنا المعاصرةثاقب(، 

 .95 ص
الرابطة ؛ 822 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البنا؛ البنا، حس ، 531 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی، محمد، 1

؛ 55 ، ص15 ، افتةاوی و رسةائل؛ ،  شیخ، محمد ب  ابراهیم، 13 ، صن، هذا بیان للناسالشرعیة للعلماء و الدعاة بالسودا
، 8 ، ااقتضةاء الصةراا المسةتقیمتیمیـه، احمـد بـ  عبـدالحلیم،  ؛ اب 883 ، صفتاوی الطب و المرضیفوزان،  الح،  ب 

 .381 ص ،8 ، االطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیةقیم جوزی، محمد ب  ابی بکر،  ؛ اب 135 ص
 موجود، بلکه در مدلو  ،ن ادله است. مثال   . منشأ اختالف نظر سلفیان درباره زن و من لت ایشان، نه در  حت و سقم ادله2

 اهتمام وهابیت به قاعده "سد ذرایع" باعث سختگیری علمای وهابی نسبت به زنان شده است.
؛ ف ازی، محمد بـ  محمـد، 27 ، ص7 ، افقه السنة، سید، ؛ سابن25 ، صالرسل و الرساالت. االشقر، عمر ب  سلیمان، 4

؛ حدوشی، عمر 85 ، صجزء فی زیارة النساء للقبور؛ ابو زید، بکر ب  عبدالله، 15 ، صبین منهج الرحمن و منهج الشیطان
؛ العلـوان، 399 ، صکیف تفهم عقیةدت  بةدون معلةم ؛ همان، 735 ، صمجموعة الرسائل فی اهم المسائلب  مسعود، 

_  298 ، ص8 ، االنبةواتتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  ؛ اب 73 ، صالتبیان شرح نواقض االسالمسلیمان نا ر ب  عبدالله، 
، زاد المعاد فی هدی خیر العباد؛ همان، 187 ، صحادی االرواح الی بالد االفراحقیم جوزی، محمد ب  ابی بکر،  ؛ اب 291

 .872 ، ص5 ا
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اوید: فالن کس مانند اوشتی در زبان عربی ورب المثل معروفی وجود دارد که می
ای  ورب المثـل در . شود قرار دارداست که بر روی چوبی که اوشت روی ،ن بریده می

شود که در شدض وعف قرار داشته و هی  توانی بـرای دفـا  از مورد افرادی استعما  می
تیمیه ورب المثل مـذکور را در مـورد زنـان بـه کـار بـرده و ،نـان را  ب ا 1.ش ندارندخوی

به اعتقاد او تجربه ثابت کرده است  2.موجوداتی فوق العاده وعیف و ناتوان دانسته است
و خلـن »یه شریفه ،وی در تفسیر  4.که زنان بیشتر از کودکان نیاز به حفظ و مراقبت دارند

سان را مترادف با مردان دانسته و وعف را به کم طاقتی در برابر زنان ان 3،«االنسان وعیفا
 6.دانـدهـا نمـیاویا او اساسا زنان و بانوان را داخل در جراه انسـان 5،تفسیر کرده است

سـرور" بـر زنـان و بر ای  باور اسـت کـه اطـالق لفـظ " عالم وهابی محمد العثیمی  نی 
چرا که تنها ؛ تصرف در حقائن است، روران"مخاطب ساخت  ،نان با الفاظی همچون "س

وی مـرد را از جهـاض  7.اسـیری در دسـت مـرد اسـت ی مردان سـرورند و زن بـه من لـه
به عنوان مثا  او با اسـتناد بـه برخـی از ،یـاض قـر،ن  1.مختلفی افضل از زن دانسته است

از محمـد الفـ ازی  10.تـر از عقـل زن اسـتادعا کرده است که عقل مـرد کامـل 9کریم
اندیشمندان سلفیه جهادی نی  تفکری شبیه تفکر العثیمی  داشته و زن را موجودی دانسته 

به اعتقـاد او زن حتـی ااـر فضـانورد یـا دانشـمند  11.برداست که از نقصان عقل رنج می
اندیشمند اخوانی سید سـابن  12.ای هم شود باز با مشکل نقصان عقل مواجه استهسته

                                              
 .97 ، صاب السلفینقد الخط. سمهوری، رائد، 1
 .137 ، ص1 ، اشرح العمدة فی بیان مناس  الحج و العمرةتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  . اب 2
 .313 ، ص7 ، اجامع المسائل. همان، 4
 .82؛ نساء:«و انشان وعیف و کم طاقت ،فریده شده است. »3
 .355 ، ص15 ، امجموع الفتاویتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  . اب 5
 .111 ، صنقد الخطاب السلفیهوری، رائد، . سم6
 .982 ، ص15 ، امجموع فتاوی و رسائل. عثیمی ، محمد ب   الح، 7
 .157 ، ص7 ، اتفسیر الفاتحة و البقرة. همان، 1
ْ  تَ . »9 مَّ ْن َلْم َیُکوَنا َرُجَلْی   َفَرُجل  َواْمَرَأَتان  م  ُکْم َفإ  َجال  ْ  ر  یَدْی   م  ُدوا َشه  َر َواْسَتْشه  ْحَداُهَما َفُتَذکِّ  إ 

لَّ َهَداء  َأْن َتض  َ  الش  ْرَوْوَن م 
ْخَری

ُ
ْحَداُهَما اأْل ْم »؛ 828، بقره:«إ  ه  ـْ  َأْمـَوال  َمـا َأْنَفُقـوا م  ب  ُه َبْعَضُهْم َعَلی َبْعٍ  َو َل اللَّ َما َفضَّ َساء  ب  اُموَن َعَلی النِّ َجاُ  َقوَّ ، «الرِّ

 .73نساء:
 .389 ، ص8 المع م  الخطب الجوامع، ا. همان، الضیاء ال10
 .15 ، صبین منهج الرحمن و منهج الشیطان. ف ازی، محمد ب  محمد، 11
 . همان.12
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کج خلقـی را از خصو ـیاض ذاتـی زن دانسـته  ،1 از نبی اکرم نی  با استناد به روایتی
 2.بلکه محا  است، جود دارد و ا الح ،ن بسیار دشواراست که در طبیعت وی و

اروهی از سـلفیان اخـوانی زن را در کرامـت و ، در مقابل ای  نگاه دسته دومی به زن
ی محو شخصیت ا اندیشهو به ادعای خودشان به مقابله ب 4انسانیت همتای با مرد دانسته

اند که به نـوعی بـا در همی  راستا ،نان اقدام به نقد و توجیه دالئلی کرده 3.اندزن پرداخته
به عنوان مثا  محمد غ الی در توجیه روایاتی کـه  5شه ،نان در ای  باره سازاار نیست.اندی

کـه تر کسـانی اار بیشـ»نویسد: می 6،ا جمعیت غالب جهنم معرفی کردهزنان و بانوان ر
جنتا  عتدن »پس قو  خداوند سبحان به چه معناسـتو  ؛ندشوند از زنانداخل دوزخ می

                                              
ْن ذَ . »1 َلع  َأْعاَلُه، َفإ  ي الضِّ نَّ َأْعَوَا َشْيٍء ف  إ  َلٍع، َو ْ  و  َقْت م  نَّ الَمْرَأَة ُخل  ، َفإ  َساء  النِّ یُمُه َکَس اْسَتْوُ وا ب  ْن َتَرْکَتـُه َلـْم َهْبَت ُتق  إ  ْرَتُه، َو

َساء   النِّ حجـاا،  ؛ اب 7771؛ ح 773 ، ص8 ، اصةحیح بخةاری؛ بخـاری، محمـد بـ  اسـماعیل، «َیَ ْ  َأْعَوَا، َفاْسَتْوُ وا ب 
 .351 ، صصحیح مسلممسلم، 

 .27 ، ص7 . سابن، سید، فقه السنة، ا2
؛ شـماخ، عـامر، االخـوان 137 لمسـلمی  اال ـالحیة، ص. واعی، توفین یوسف، الرویـة الشـاملة لتوجهـاض االخـوان ا4

 .111 المسلمون م  نح و و ماذا نریدو، ص
 .531 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی، محمد، 3
 .118 . شماخ، عامر، االخوان المسلمون م  نح و و ماذا نریدو، ص5
َها الُفَقَراءَ . »6 ْکَثَر َأْهل  ة  َفَرَأْیُت َأ ي الَجنَّ َلْعُت ف  َساءَ اطَّ َها النِّ ْکَثَر َأْهل  ار  َفَرَأْیُت َأ ي النَّ َلْعُت ف  ؛ بخاری، محمد ب  اسـماعیل، «، َواطَّ

، تخریج ا حادیث المرفوعة المسندة في کتاب التاریخ الکبیر للبخةاري؛ همان، 7831، ح 757 ، ص8 ، اصحیح بخاری
؛ جـوهری بغـدادی، 799 ، صتاویل مختلف الحةدیث قتیبه دینوری، ابو محمد عبدالله ب  مسلم، ؛ اب 727، ح 1113 ص

؛ ترمـذی، محمـد بـ  2747، ح 767 ، صصحیح مسةلمحجاا، مسلم،  ؛ اب 377 ص، مسند ابن الجعدعلی ب  جعد، 
؛ قطیعـی، 9217، ح 400 ، ص1 ، االسنن الکبةری؛ نسائی، احمد ب  شعیب، 2602، ح 516 ، صسنن الترمذیعیسی، 

المختصةر النصةیح فةی تهةذیب ؛ اسدی اندلسی، مهلب بـ  احمـد، 214، ح 427 ، صارجزء االف دیناحمد ب  جعفر، 
الحجة فةی بیةان المحجةة و شةرح عقیةدة اهةل ، اسماعیل ب  محمد، قوام السنة؛ 331 ، ص4 ، االکتاب الجامع الصحیح

اثیر جـ ری، مبـار،  ؛ اب 261، ح 111 ، صموجبات الجنةفاخر، معمر ب  عبدالوهاب،  ؛ اب 414، ح 509 ، ص1 ، االسنة
شةرح الطیبةی علةی ؛ طیبی، حسی  بـ  عبداللـه، 2771، ح 675 ، ص3 ، اجامع االصول فی احادیث الرسولب  محمد، 

 .5243، ح 410 ، ص10 ، امشکاة المصابیح
یُ  َوَأْ َحاُب اْلَجدِّ َمْحبُ » ُة َمْ  َدَخَلَها اْلَمَساک  ، َفَکاَن َعامَّ ة  َلـی ُقْمُت َعَلی َباب  اْلَجنَّ ـْم إ  ه  ـَر ب  ار  َقْد ُأم  وُسوَن؛ َغْیَر َأنَّ َأْ َحاَب النَّ

َذا  ، َفإ  ار  ، َوُقْمُت َعَلی َباب  النَّ ار  ساءُ النَّ ُة َمْ  َدَخَلها النِّ ، ح 383 ، ص7 ، اصحیح بخاری؛ بخاری، محمد ب  اسماعیل، «عامَّ
صةحیح حجـاا، مسـلم،  ؛ اب 71 النصـاری، ص؛ بصری انصاری، محمد ب  عبدالله، حدیث محمد بـ  عبداللـه ا5197
حةدیث ؛ حلبی، اسماعیل ب  قاسم، 177، ح 133 ، صکتاب الفوائد؛ ب از، محمد ب  عبدالله، 8377، ح 373 ، صمسلم

؛ مقدسی، محمد ب  3577 ، ا875 ، ص13 ، اشرح السنة؛ بغوي، حسی  ب  مسعود، 35، ح 31 ، صابی القاسم الحلبی
، 191 ، صتطریز ریةا  الصةالحین؛ حریملی نجدی، فیصل ب  عبدالع ی ، 55، ح 71 ، صلضیاءمن عوالی اعبدالواحد، 

 .8377، ح 832 ، ص8 ، اترتیب االمالی الخمیسیة؛ شجری جرجانی، یحیی ب  الحسی ، 852 ا
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یتاتهم در واقع بیان حدیث نبوی بدون فقـه و  1.«یدخلونها و من صلح من  بائهم و ازواجهم و ذا
خود یک نو  تحریف سخ  از جایگاه واقعی ،ن است و ایـ  نـو  تصـرف ، فهم درست

همچنی  وی در توجیه روایتی که زن را بـا  2.«رگ برای اسالم استمصیبتی ب ، نادرست
امـان برخـی از کسـانی کـه بـی»نگـارد: مـی 4،مشکل نقصان عقل مواجه دانسته است

چی هایی را بفهمند که هی  پیونـدی بـا ،ن ، خواهند از ای  حدیثنما هستند میمحدث
ن را در طو  و عرض امت پخـش ای کلی ساخته و ،قاعده ،به همی  دلیل از خود؛ ندارد

ری با ،یاض قرانی که مقرر ای  کلیت پندا 3.«اقنساء ناقصا  عبل و دین»اویند: کرده و می
تناق  داشته و با احادیثی که زنان را همتـای مـردان ، د زنان و مردان از همدیگرنددارمی
نـاقص العقـل به اعتقـاد او حـدیث مـذکور تنهـا زنـانی را  5.«همخوانی ندارد، دانندمی

خوانده است که نسبت به شوهران خویش کفـران نعمـت کـرده و در مقابـل زحمـاض و 
 6.کنندهای ،نان ناسپاسی میتالش

 کارکردشناسی . ب
کارکرد اولیه زن را رسیدن به امـور منـ   و بـه عبـارض بهتـر ادای ، های سلفیتمام اروه

کـارکرد ثانویـه  دربارهاست که ،نان ا  ای  ؤاما س 7.دانندحقوق مرد و تربیت فرزندان می
                                              

 .87. رعد:1
 .553 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی، محمد، 2
ی اللُه َعلَ  .4 ه  َ لَّ

، َفَقاَ : " َخَرَا َرُسوُ  اللَّ َساء  ی، َفَمرَّ َعَلی النِّ َلی الُمَصلَّ ْطٍر إ  ي َأْوَحی َأْو ف  َم ف 
ْقَ  »ْیه  َوَسلَّ َساء  َتَصدَّ َیا َمْعَشَر النِّ

ار   ْکَثَر َأْهل  النَّ یُتُک َّ َأ ي ُأر  نِّ و َقاَ : « َفإ  ه 
َم َیا َرُسوَ  اللَّ ب  ْعَ ، َوَتْکُفْر »َفُقْلَ : َو ْرَن اللَّ یٍ  ُتْکث  َصاض  َعْقٍل َود  ْ  َناق  یَر، َما َرَأْیُت م  َن الَعش 

ْحَداُک َّ  ْ  إ  م  م  ُجل  الَحاز  ُلبِّ الرَّ و َقاَ : «َأْذَهَب ل  ه 
َنا َیا َرُسوَ  اللَّ َنا َوَعْقل  ین  ْصـف  »، ُقْلَ : َوَما ُنْقَصاُن د  ْثـَل ن  َأَلْیَس َشَهاَدُة الَمْرَأة  م 

ُجل   َذا َحاَوْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصْم »ْلَ : َبَلی، َقاَ : قُ « َشَهاَدة  الرَّ َها، َأَلْیَس إ  ْ  ُنْقَصان  َعْقل  ك  م  ـْ  »ُقْلَ : َبَلی، َقاَ : « َفَذل  ك  م  َفَذل 
َها ین  صةحیح الحجـاا، مسـلم،  ؛ اب 1378، ح 313 ، ص1 ، اصةحیح بخةاری؛ بخاری، محمد ب  اسـماعیل، «"ُنْقَصان  د 

؛ سجستانی ازدی، ابـی داود سـلیمان بـ  172 ، ص5 ، اماجه سنن ابنماجه، محمد ب  ی ید،  ؛ اب 178ح  ،75 ، صمسلم
المسةند المسةتخرج علةی صةحیح االمةام ؛ ا بهانی، احمد ب  عبدالله، 3739، ح 823 ، ص8 ، اسنن ابی داوداشعث، 

 . 819، ح 527 ، ص8 ، االشریعة؛ ،جری، محمد، 879، ح 152 ، ص1 ، امسلم
 ند.ا جه. زنان با مشکل نقصان عقل و نقصان دی  موا3
 .555_  557 ، صدهدسالم پاسخ می. غ الی، محمد، ا5
 .557 . همان، ص6
؛ ابوزید، بکـر بـ  عبداللـه، 135 ، ص7 ، امجلة الجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة. جامعة االسالمیة بالمدینة المنورة، 7

؛ غ الی، 835 ، ص الطریق السوی فی اقتفاء اثر النبیمقدسی، عبداللطیف ب  محمد،  ؛ ابی النور78 حراسة الفضیلة، ص
تیمیه، احمد  ؛ اب 827 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البنا؛ البنا، حس ، 579 ، صدهداسالم پاسخ میمحمد، 

 .95 ، ص73 ، امجموع الفتاویب  عبدالحلیم، 
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زن چه دیدااهی دارندو ،یا از منظر ایشان زن بعد از فراغ از وظیفه و کارکرد اولیه خویش 
تواند کارکرد دیگری داشته و شغل دیگری برا یندو یا اینکه رسـیدای بـه امـور منـ   می

تو در پاسخ باید افت: داری ،فریده شده اساولی  و تنها کارکرد زن بوده و زن برای خانه
در عصر ایشان غیر از اشـتغا  بـانوان در ، شودتیمیه استفاده می ب اونه که از عباراض ا ن،

 خانه و رسیدن ،نان به اموری همچون پخت  نان و غذا و اطعام حیوانـاض و چهارپایـان و
ش توجـه به همی  دلیل او و همفکـران 1.فضای چندانی برای اشتغا  بانوان فراهم نبود... 

چندانی به مسئله کارکرد ثانویه زن نشان نداده و درباره جواز یا عدم جواز مسـئله مـذکور 
 های سلفی با توجه به اینکه در عصری زندای کردهاما سایر اروه ؛اندپردازی نکردهنظریه

 هـا ودانشگاه، هابیمارستان، هارستوران، فضای جدیدی در اداراض، داریکه غیر از خانه
مسئله کارکرد ثانویـه بـانوان را مـورد اهتمـام ، ستهبرای اشتغا  بانوان فراهم بوده و .. .

 . اندجواز یا عدم جواز مسئله مذکور پرداخته دربارهقرار داده و به بحث 
هـای سـلفی نکته جالب اینکه در ای  حوزه نی  با دو نگـاه متفـاوض در میـان جریـان

بینانه و همراه بـا دیدااه خوش (ب. اه با شک و تردیدنگاه منفی همر (مواجه هستیم: الف
 .  حس  ظ 

 نگاه منفی و همراه با شک و تردید (الف

اروهی از اخوان المسـلمی  و نیـ  برخـی از وهابیـان کـارکرد ، برخی از سلفیان جهادی
و اوطرار جای  دانسته و بر ایـ  باورنـد کـه ( خوردن مردار) ثانویه زن را از باب اکل میته

بـه  2.داری داشـته باشـد تواند کارکرد دیگری غیـر از خانـهفقط به مقدار ورورض می زن
عنوان مثا  حس  البنا بنیانگذار جنبش اخـوان المسـلمی  بـر ایـ  بـاور اسـت کـه ااـر 

؛ امـا داری اشـتغا  یابـدتواند به کاری غیر از خانهزن می، ورورض اجتماعی اقتضا کند
از باب ورورض جای  است و نباید به یک نظـام عمـومی باید توجه داشت که ای  مسئله 

به اعتقاد او باید به زنان علومی ،موزش داده شود که ایشان در انجام وظیفـه  4.تبدیل شود
                                              

 .95 ، ص73 ، امجموع الفتاویتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  . اب 1
، حراسة الفضةیلة؛ ابوزید، بکر ب  عبدالله، 898 و ص 827 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البنا. البنا، حس ، 2

، 1 ، اتنبیهات علی احکام تخةت  بالمومنةاتفوزان،  الح،  ؛ ب 11_  13 ، صیبغونها عوجا؛ مالکی، سمیر، 79_  31 ص
 .18 ص

 .898 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البنا ، . البنا، حس4
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هـای تخصصـی و رشـته، های مختلفموزش زبان،؛ بنابرای ، داری بدان نیاز دارندخانه
مند جهادی سمیر المـالکی نیـ  اندیش 1.علومی از ای  دست به بانوان امری بیهوده است

ای  اندیشه که پیشرفت و تمدن جوامع منوط به حضور زنان در عر ه کسب و کار است 
را مورد نقد قرار داده و ادعا کرده است که نتیجه اندیشه مذکور به ابتذا  کشـاندن بـانوان 

ار به اعتقاد او با وجود مردان هی  نیازی بـه حضـور زنـان در حـوزه کسـب و کـ 2.است
وی بر ای  باور است که اار روزی فرا رسد که مردان از عهده وظـایف خـویش  4.نیست

، کـار باشـدو برنیامده و پیشرفت و ،بادانی جوامع منوط به حضور زنان در عر ـه کسـب
باید توجـه داشـت کـه ؛ اما حضور ،نان با رعایت شرایط و ظوابط اسالمی اشکالی ندارد

وی بازداشت  زنان از انجـام  3. رفا یک فرویه است لی بیش نیست وامذکور خی مسئله
 5.وظیفه مادری به وسیله ایجاد فضای اشتغا  برای ،نان را ظلم بـه بـانوان دانسـته اسـت

عالم وهابی  الح ب  فوزان نی  بر ای  باور است که حضـور بـانوان در عر ـه کسـب و 
 6.امعه به ای  حضور استمنوط به چهار شرط است که از جمله ،نها نیاز زن و یا ج، کار

 بینانه همراه با حسن ظننگاه خوش( ب

کارکرد ثانویـه زن را بـه  ـورض مطلـن ، دسته دیگری از سلفیان، برخالف اروه نخست
باز مفتی مشهور عربستان سعودی بدون اینکه سخنی از وـرورض و  ب  7.اندجای  دانسته

را در ...  کارخانـه و، زمـی  کشـاورزی کردن زنان در کار، نیاز فرد یا جامعه به میان ،ورد
وی در  1.جـای  دانسـته اسـت،  ورتی که موجب اختالط ،نان با مـردان نـامحرم نشـود

و اما م  خاف مقام ربه و نهـی الـنفس عـ  »یه شریفه ،که با توجه به  سؤا پاسخ به ای  
نیاز ،نـان بـه ،یا کارکردن بانوان بدون ، باید از تبیعت از هوای نفس اجتناب کرد 9«الهوی

                                              
 .827 . همان، ص1
 .11_  13 ، صیبغونها عوجا. مالکی، سمیر، 2
 . همان.4
 . همان.3
 . همان.5
 .18 ، ص1 ، اتنبیهات علی احکام تخت  بالمومناتفوزان،  الح،  . ب 6
 . 715 ، ص3، امجموع فتاویباز، عبدالع ی  ب  عبدالله،  . ب 7
 همان. .1
 .35. نازعاض:9
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شـود کـه ااـر کار و فعالیت اقتصادی از مصادین تبعیت از هوای نفس استو یاد،ور می
در ایـ  ، خواهند به ،ن اشتغا  یابند از کارهای مباح و مشـرو  باشـدکاری که بانوان می

 ورض اشتغا  ،نان به ای  کـار اشـکالی نداشـته و از مصـادین تبعیـت از هـوای نفـس 
که ،یـا  سؤا همچنی  وی در پاسخ به ای   1.از به ،ن کار نداشته باشندحتی اار نی، نیست
زنان و بانوان را از کسب و کار و تجارض منع کرده استو حضور زنان و بانوان در ، اسالم

کیـدایـ  نکتـه  رعر ه کسب و کار و تجارض را جای  دانسته و تنها ب کـرده اسـت کـه  تأ
تالط ،نان بـا مـردان نـامحرم و امـوری از ایـ  حضور ،نان در ای  عر ه نباید موجب اخ

عثمان الخمیس عالم دیگر وهابی پـا را فراتـر اذاشـته و در پاسـخ بـه ایـ   2.دست شود
ها جای  اسـت یـا خیـرو بـدون که ،یا کارکردن برای بانوان در قسمت اداری شرکت سؤا 

ا بـرای ،نـان جـای  با رعایت حجاب ای  کار ر، اینکه از اختالط با افراد نامحرم نهی کند
 4.حتی اار ایشان نیاز اقتصادی و مالی هم نداشته باشند، دانسته است

ثار برخی از اندیشمندان اخوانی و حتی جهـادی ،توان در سخنان و همی  نگاه را می
اندیشمند اخوانی یوسف القرواوی نه تنها نگاهی ورورتی به کارکرد  3.نی  مشاهده کرد
بانوان در کارهای مدیریتی و رهبری را  نکردن ه وی اساسا مشارکتبلک ؛ثانویه زنان ندارد

توفیـن یوسـف  5.یکی از مشکالض زنان مسلمان در عر ه کار و فعالیـت دانسـته اسـت
های مختلفـی الواعی دیگر اندیشمند اخوانی نی  بر ای  باور است که بانوان باید جمعیت

اقتصـادی و سیاسـی ،نـان ، اعیهـای اجتمـتشکیل دهند که در راستای اف ایش ظرفیـت
ابوبصیر طرطوسی از رهبران فکری سلفیه جهادی نی  جواز کارد ثانویـه  6.فعالیت نمایند

عدم خلوض میان زن و مرد و اموری از ایـ  ، بانوان را منوط به عدم اختالط زنان و مردان
شـته ای به وـرورض و نیـاز فـردی یـا اجتمـاعی دابدون اینکه اشاره، دست دانسته است

                                              
 .892 ، ص2 ، امجموع فتاویباز، عبدالع ی ،  . ب 1
 .157 ، ص82 . همان، ا2
 .1 ، ص171 ، افتاوی الشیخ عثمان الخمیس. الخمیس، عثمان، 4
؛ واعی، توفین یوسف، الرویـة الشـاملة لتوجهـاض االخـوان 737 ، ص3 های فقهی معا ر، ا. قرواوی، یوسف، دیدااه3

 .89 ؛ طرطوسی، ابوبصیر، الحوار المفتوح فی منتدی بلسم االیمان، ص139 اال الحیة، صالمسلمی  
 .737 ، ص3 ، اهای فقهی معاصردیدگاه. قرواوی، یوسف، 5
 .139 ، صالرویة الشاملة لتوجهات االخوان المسلمین االصالحیة. واعی، توفین یوسف، 6
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 1.باشد
رسـد کارکرد ثانویه زن بایـد افـت: بـه نظـر مـی دربارهدر جمع بندی دیدااه سلفیه 

،نـان  2.وهابیان و سلفیان جهادی نگاهی تکلیف مدار به مسئله کارکرد ثانویـه زن دارنـد
تربیتی و اجتماعی ای  مسئله نداشته و  رفا با ایـ  نگـاه ، توجه چندانی به ابعاد اخالقی

-شرعی زن حن حضور در محیط کار را دارد یا خیرو به مسئله مـذکور مـیکه به لحاظ 

از منظر شر   :اویندای میعده( شوند: الفدر نتیجه به دو اروه کلی تقسیم می 4.نگرند
 ؛زن حن خروا از خانه را نداشته و باید در حد ورورض و نیاز به ایـ  کـار اقـدام نمایـد

ای  کـار نیـ  ، خروا وی از من   است، کارکرد ثانویه زنبا توجه به اینکه الزمه  بنابرای ،
در واقع از منظر ای  اروه کـارکرد ثانویـه در برخـی  3.باید در حد ورورض  ورض ایرد

؛ وـروری اسـتغیراوقاض از مصادین امور وروری و در برخی موارد از مصادین امـور 
اـروه ( ب 5.وروری باشدتنها در  ورتی جای  خواهد بود که از مصادین امور بنابرای ، 

دیگر کارکرد ثانویه زن را به  ورض مطلن و در تمامی اوقاض از مصادین اموری وروری 
در جـواز ، به همی  دلیل بدون اینکه سـخنی از وـرورض بـه میـان ،ورنـد است؛ دانسته

عدم خلوض و اموری از ایـ  دسـت ، کارکرد ثانویه زنان به مباحثی همچون عدم اختالط
کید جواز کارکرد ثانویـه زن بـه ، در یک کالم از نگاه سلفیان جهادی و وهابیان 6.ددارن تأ

ناشی از تعارض یا عدم تعارض کارکرد ثانویه زن با کارکرد اولیـه ، نحو ورورض یا مطلن
وی نبوده و از تعارض یا عدم تعارض کارکرد ثانویه با ا ولی همچون ا ل عدم خـروا 

 7.ایرد ض میأزن از خانه نش
قابل اندیشمندان اخوانی بر خالف وهابیان و سلفیان جهادی در بررسـی حکـم در م

                                              
 .89 سم االیمان، ص. طرطوسی، ابوبصیر، الحوار المفتوح فی منتدی بل1
، الحةوار المفتةوح فةی منتةدی بلسةم االیمةان؛ طرطوسـی، ابوبصـیر، 715 ، ص3 ، امجموع فتاویباز، عبدالع ی ،  . ب 2

 .18 ، ص1 ، اتنبیهات علی احکام تخت  بالمومناتفوزان،  الح،  ؛ ب 89 ص
 . همان.4
 .11_  13 ، صیبغونها عوجا؛ مالکی، سمیر، 18 ، ص1 ، اتنبیهات علی احکام تخت  بالمومناتفوزان،  الح،  . ب 3
 . همان.5
، الحةوار المفتةوح فةی منتةدی بلسةم االیمةان؛ طرطوسـی، ابوبصـیر، 715 ، ص3 ، امجموع فتاویباز، عبدالع ی ،  . ب 6

 .1 ، ص171 ، افتاوی الشیخ عثمان الخمیس؛ الخمیس، عثمان، 89 ص
، الحةوار المفتةوح فةی منتةدی بلسةم االیمةان؛ طرطوسـی، ابوبصـیر، 715 ، ص3 ، امجموع فتاویباز، عبدالع ی ،  . ب 7

 .18 ، ص1 ، اتنبیهات علی احکام تخت  بالمومناتفوزان،  الح،  ؛ ب 89 ص
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بـه  1؛تربیتی و اجتماعی مسـئله مـذکور توجـه دارنـد، کارکرد ثانویه زن به ابعاد اخالقی
کارکرد ثانویه زن را در تعـارض بـا کـارکرد اولیـه ، همی  دلیل حس  البنا و همفکران وی

ی حقوق مـرد دانسـته و ،ن را بـه قـدر وـرورض جـای  یعنی تربیت فرزندان و ادا ،ایشان
در مقابل یوسف قرواوی و همفکران وی چنی  تعاروی را قبو  نداشته و بـا  2.انددانسته

جواز کـارکرد ثانویـه زنـان بـه  ـورض مطلـن  بر، توجه به اهمیت نقش اجتماعی بانوان
  4.دارند تأکید

 حقوق و وظایف. ج

توان  نوان نی  دارای دیدااه واحد و یکسانی نبوده و باز میحقوق و وظایف با دربارهسلفیه 
 . دیدااه ،نان در ای  حوزه را به دو دسته کلی مثبت و منفی تقسیم کرد

 حقوق و وظایف دینی. الف
های متعـدد سـلفی به لحاظ حقوق و وظایف دینی بانوان یک اختالف اساسی میان اروه

هی از اخوان المسـلمی  بـا دیـد منفـی بـه زن سلفیه جهادی و ارو، وهابیان. وجود دارد
اند که بـه هـر روش ممکـ  بایـد از دیـده شـدن او ای دانستهنگریسته و وی را عامل فتنه
در مقابـل محمـد غ الـی و برخـی دیگـر از  3.دشـاـری وی جلوایری کرده و مانع فتنـه

شـدن زن" را  های اخوانی به مقابله با ای  نگاه منفی پرداخته و "ا ل عدم دیدهشخصیت
 5.اندمورد نقد قرار داده

                                              
، 3 ، اهةای فقهةی معاصةردیةدگاه؛ قرواوی، یوسف، 898 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البنا. البنا، حس ، 1

 .139 ، صیة الشاملة لتوجهات االخوان المسلمین االصالحیةالرو؛ واعی، توفین یوسف، 737 ص
 .898 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البنا. البنا، حس ، 2
الرویةة الشةاملة لتوجهةات االخةوان ؛ واعی، توفین یوسف، 737 ، ص3 ، اهای فقهی معاصردیدگاه. قرواوی، یوسف، 4

 .139 ، صالمسلمین االصالحیة
فتةاوی عبـدالع ی ، محمـد،  ؛ ب 5 ، ص1 ، االتبرج و خطر مشارکة المةراة للرجةل فةی میةدان عملةهالع ی ، باز، عبد . ب 3

، 83 ، االلقةاء الشةهری؛ همـان، 79 ، ص1 ، القةاء البةاب المفتةوح؛ عثیمی ، محمد ب   ـالح، 838 ، ص1 ، ااسالمیة
؛ ابوبکر ج ائـری، جـابر بـ  موسـی، 55 ، ص87 ، افتاوی الشیخ ابن جبرینجبری ، عبدالله ب  عبدالرحم ،  ؛ ب 85 ص

مجموعة ؛ البنا، حس ، 12 ، صحراسة الفضیلة؛ ابو زید، بکر ب  عبدالله، 875 ، ص3 ا ایسر التفاسیر لکالم العلی الکبیر،
؛ سـید امـام، عبـدالقادر بـ  عبـدالع ی ، 178 ، ص8 ، افقه السنة؛ سابن، سید، 823 ، صرسائل االمام الشهید حسن البنا
 .935 ، صالجامع فی طلب العلم الشریف

 .735 ، ص3 ، اهای فقهی معاصردیدگاه؛ قرواوی، یوسف، 577 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی، محمد، 5
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 دیدگاه منفی و همراه با سوءظن. 1
ای تعریف شده است کـه دیـده وظایف و حقوق دینی بانوان به اونه، در نگاه منفی به زن

جلـوایری ، اری ایشان تاجایی که امکان داردشدن ،نان به حداقل ممک  رسیده و از فتنه
 به عنوان مثا : ، شود

تواند برای انجام کارهای وروری کـه غیـر یان بر ای  باورند که زن تنها میوهاب. الف
همچنی  ،نان در مسئله حجاب بسـیار  1.از خانه خارا شود، و قادر به انجام ،نها نیستا

هـا را نیـ  بـر زنـان واجـب سختگیرانه و تنگ نظرانه فتوا داده و پوشاندن  ورض و دست
بـه  4،ای دارنـدویژه تأکیدخلوض زن با مرد نامحرم نی   ،نان بر مسئله حرمت 2.انددانسته

ای کـه راننـده ،ن مـرد ای که از نظر ایشان استفاده بانوان به تنهـایی از وسـیله نقلیـهاونه
نگاه منفی بـه زن  3.جای  نیست، به دلیل حرمت خلوض زن با مرد نامحرم، نامحرم است

بیان حتی اختالط میان زن و مرد در سبب شده است که وها، و اینکه وی عامل فتنه است
همچنی  ،نان بر ای  باورند که جـواز  5.را نی  جای  ندانند...  بازارها و، های عمومیمکان

  6ی کند.او را در سفر همراه، مسافرض برای زن منوط به ای  است که یکی از محارم وی
با مردان را حـرام عالم اخوانی حس  البنا نی  همانند علمای وهابی اختالط زنان . ب

هـای به اعتقاد او اختالط دختران و پسران در مدارس و مکـان 7.مجاز دانسته استغیرو 

                                              
فتةاوی عبـدالع ی ، محمـد،  ؛ ب 5 ، ص1 ، االتبرج و خطر مشةارکة المةراة للرجةل فةی میةدان عملةهباز، عبدالع ی ،  . ب 1

، 83 ، االلقةاء الشةهری؛ همـان، 79 ، ص1 ، القةاء البةاب المفتةوحمی ، محمد ب   ـالح، ؛ عثی838 ، ص1 ، ااسالمیة
؛ ابوبکر ج ائـری، جـابر بـ  موسـی، 55 ، ص87 جبری ، عبدالله ب  عبدالرحم ، فتاوی الشیخ اب  جبری ، ا ؛ ب 85 ص

 .12 ، صالفضیلةحراسة ؛ ابو زید، بکر ب  عبدالله، 875 ، ص3 ، اایسر التفاسیر لکالم العلی الکبیر
، شةرح سةنن ابةی داود؛ عباد البدر، عبدالمحس  ب  حمـد، 87 ، ص15 ، افتاوی و رسائل. ،  شیخ، محمد ب  ابراهیم، 2
؛ 792 ، صشةرح العقیةدة السةفارینیة؛ همـان، 575 ، صفتاوی ارکان االسالم؛ عثیمی ، محمد ب   الح، 37 ، ص857 ا

 .15 ، صرسالة الحجابهمان، 
 .75 ، ص798 ، اشرح سنن ابی داودر، عبدالمحس  ب  عبدالله، د البدعبا. 4
 .12 ، ص2 ، ااعتقاد اهل السنةجبری ، عبدالله ب  عبدالرحم ،  . ب 3
فوزان،  الح، الملخص الفقهـی،  ؛ ب 17 . سعد، عبدالله ب  عبدالرحم ، اتبا  الصراط فی الرد علی دعاة االختالط، ص5
؛ همان، االختالط بی  الرجا  317 لی، اظهار الحن و الصواب فی حکم الحجاب، ص؛ قحطانی، سعید ب  ع811 ، ص1 ا

 .113 ؛ همان، الغناء و المعازف فی ووء الکتاب و السنة و ،ثار الصحابة، ص11 و النساء، ص
البیةان  اضةواء؛ شنقیطی، محمد امی ، 157 ، صفتاوی مهمة لعموم االمةباز، عبدالع ی  و عثیمی ، محمد ب   الح،  ب  .6

 .13 ، صمناس  الحج و العمرة و المشروع فی الزیارة؛ عثیمی ، محمد ب   الح، 317 ، ص5 ، افی ایضاح القران بالقران
 .823 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البناالبنا، حس ،  7.
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های تفریحـی و اردشـگری ها و مجموعهباغ، هاعمومی و نی  حضور بانوان در رستوران
او ، وی در مسئله خلوض زن و مرد نی  دیدااهی شبیه دیـدااه وهابیـت دارد 1.جای  نیست

بانوان را از حضور در ، باور است که اسالم برای جلوایری از خلوض زنان و مردانبر ای  
سید سابن  2.مساجد نهی کرده و به ،نان سفارش کرده است که نماز را در خانه اقامه کنند

دیگر اندیشمند اخوانی نی  همانند وهابیان جواز مسافرض برای بانوان را منوط به همراهی 
شود که شـوهر یـا زمانی بر زن واجب می ،به اعتقاد او فریضه حج 4.محارم دانسته است
 3.دکناو را در ای  سفر همراهی ، یکی از محارم وی

اندیشمندان جهادی نی  همانند علمای وهابی بر ای  باورند که زن بایـد در خانـه . ا
دن همچنی  ،نان هماننـد وهابیـان پوشـان 5.بماند و تنها در  ورض نیاز از ،ن خارا شود

شـمندان جهـادی یکـی از یبه اعتقـاد اند 6.اندها را بر زنان واجب دانسته ورض و دست
، مـدارس، هـاوظایف حاکم و ولی امر ای  است که از اخـتالط زنـان و مـردان در بـازار

،نان همانند وهابیان جواز مسافرض زن را نی  منوط بـه  7.جلوایری کند...  ها وموزشگاه،
  1.دکناو را در سفر همراهی ، کی از محارم ویاند که یای  دانسته

 دیدگاه مثبت و همراه با حسن ظن. 0
،فری  معرفـی نشـده زن موجودی ذاتا فتنه، برخالف دیدااه قبلی، در نگاه مثبت به بانوان

ای در انـد کـه انحـراف و فتنـهطرفداران ای  دیدااه به تقویت ای  نظریه پرداختـه 9.است
به اعتقاد محمد غ الی ای  دیدااه که جـای  نیسـت دیگـران  10.ارددیده شدن زن وجود ند

اسـت کـه انسـانیت زن را ای دیدااه افراطی، زن را ببینند و زن نی  دیگران را مشاهده کند
                                              

 .898_  891 . همان، ص1
 .822 ص  . همان،2
 .178 ، ص8 ، افقه السنة. سابن، سید، 4
 ان.. هم3
 .12 ، صالنذیر. ف ازی، محمد ب  محمد، 5
 .935 ، صالجامع فی طلب العلم الشریف. سید امام، عبدالقادر ب  عبدالع ی ، 6
اتباع الصةراا فةی الةرد علةی ؛ السعد، عبدالله ب  عبدالرحم ، 853 ، صالسیاسة الشرعیة. السیف، محمد ب  عبدالله، 7

 .17 ، صدعاة االختالا
 .3 ، صاالربعون النسائیةب  شاکر، . الشریف، محمد 1
 .577 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی، محمد، 9

 . همان.10
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وی بـر ایـ  بـاور اسـت کـه  1.کنـدپایما  کرده و حقوق مادی و معنوی وی را وایع می
ه است که باید از زنان و زندانیان خود مراقبـت مردان را زندان بانانی دانست ،دیدااه مذکور

ای کـه بهتـری  عمـل بـرای زن را ایـ  به اعتقاد یوسف قرواوی نی  حدیث نبوی 2.کنند
قابـل غیروـعیف و ، دانسته است که وی مردی را نبیند و مردی نیـ  او را مشـاهده نکنـد

 4است.اعتن
هـای گـر شخصـیتسبب شده اسـت کـه محمـد غ الـی و دی، ای  نگاه مثبت به زن

حقوق و وظایف دینـی بـانوان را طـوری بیـان ، برخالف اروه قبلی، اخوانی همفکر با او
به عنوان مثـا  محمـد غ الـی اخـتالط  3.نند که منافاتی با دیده شدن ،نان نداشته باشدک

-و دست ب زدن و پوشاندن  ورضاقهمچنی  وی ن 5.زنان با مردان را جای  دانسته است

به اعقتاد یوسف قرواوی نی  ا ل ای  است  6.و بانوان واجب ندانسته است ها را بر زنان
تر، میان زنان و مردان براـ ار که عباداض و جلساض درس و مباحث علمی به  ورض مش

 7.دشو
-باید توجه داشت که هرچند محمد غ الی و همفکـران او زن را موجـودی ذاتـا فتنـه

ایـ   ربه شـدض بـ؛ اما ی  حن را دارد که دیده شود،فری  ندانسته و بر ای  باورند که وی ا
کیدمسئله  در واقع بـه اعتقـاد  1.دارند که اسالم با به ابتذا  کشاندن زنان مخالف است تأ

 9.از عارض شدن فتنه بر او نی  باید جلوایری کرد؛ اما ،فری  نیستزن ذاتا فتنه، ای  اروه
وقرن فی بیـوتک  و ال تبـرج  تبـرا »یفه یه شر،در همی  راستا محمد غ الی با استناد به 

مجاز اعالم غیربیرون رفت  زن از خانه همراه با خودنمایی و زینت نمایی را  10،«الجاهلیة

                                              
 . همان.1
 .538 . همان، ص2
 . 735 ، ص3 ، اهای فقهی معاصردیدگاه. قرواوی، یوسف، 4
 .738 ، ص3 ، اهای فقهی معاصردیدگاه؛ قرواوی، یوسف، 535 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی، محمد، 3
 .535 ، صدهداسالم پاسخ میغ الی، محمد، . 5
 . همان.6
 .738 ، ص3 ، اهای فقهی معاصردیدگاه. قرواوی، یوسف، 7
 .531 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی، محمد، 1
 . همان.9

 .77. اح اب:10
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ای  کـار بایـد بـا ؛ اما تواند به فضا نی  برودبه اعقتاد او از نظر اسالم زن می 1،کرده است
ط مدیران و روسا و نیـ  وی استخدام منشی زن توس 2.رعایت حدود و ،داب شرعی باشد

هـای هواپیمـایی را از ابـ ار و استخدام دختران و زنان جوان به عنوان مهانپذیر در شرکت
همچنی  وی برای جلوایری از ابتـذا   4.های به ابتذا  کشاندن بانوان دانسته استروش

 3.بانوان جواز اختالط زنان و مردان را به رعایت ،داب و حدود شرعی منوط کـرده اسـت
و التلتاجن »یوسف قرواوی دیگر اندیشمند اخوانی نی  بر ای  باور است کـه ،یـه شـریفه 

د نه خروا ،نـان کنو زینت نمایی بانوان مخالفت می با خودنمایی 5«تلا  اقجاهلیة االوقی
جواز مشارکت زنان و مـردان در ، به اعتقاد توفین یوسف واعی نی  از نظر اسالم 6.از خانه
   7.به رعایت ،داب و حدود شرعی منوط است، تلف زندایهای مخفعالیت

 تیمیه و همفکران او بندیدگاه ا
تیمیه و همفکران او را باید داخل در اروه او  و طرفداران ا ل عـدم دیـده شـدن زن  ب ا

نظرانه فتوا داده و پوشاندن چرا که ایشان نی  در مسئله حجاب سختگیرانه و تنگ ؛دانست
همچنی  ،نان اختالط زنان بـا مـردان را  1.اندبر بانوان واجب دانستهها را  ورض و دست

ممانعـت و ، تیمیه ب قیم جوزی شاارد ا جایی که اب  تا 9،اندمجاز اعالم کردهغیرحرام و 
های عمومی را یکی از وظایف ولـی جلوایری از اختالط زنان و مردان در بازارها و مکان

تیمیـه در برخـی  ب کالی که وجود دارد ای  است که اتنها اش 10.امر و حاکم دانسته است
ا ل عـدم دیـدن شـدن زن" قـرار کرده است که در تقابل کامل با " موارد فتواهایی  ادر

                                              
 .553_  552 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی، محمد، 1
 . همان.2
 .531 . همان، ص4
 .535 . همان، ص3
 .77اح اب:. 5
 .735 ، ص3 ، اهای فقهی معاصردیدگاه. قرواوی، یوسف، 6
 .132 . واعی، توفین یوسف، الرویة الشاملة لتوجهاض االخوان المسلمی  اال الحیة، ص7
حجةاب المةراة و لباسةها فةی تیمیه، احمـد بـ  عبـدالحلیم،  ؛ اب 33 ، ص8 ، ااعالم الموقعینقیم جوزی، محمد،  . اب 1

 .77 ، صالصالة
الطةرق قیم جوزی، محمد بـ  ابـی بکـر،  ؛ اب 135 ، ص8 ، ااقتضاء الصراا المستقیمتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  . اب 9

 .381 ، ص8 ، االحکمیة فی السیاسة الشرعیة
 .381 ، ص8 ، االطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیةقیم جوزی، محمد ب  ابی بکر،  . اب 10



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
ششم

، شامره 
21،

 
پاییز و زمستان
 

2933
 

11 

توانـد بـا به عنوان مثا  وی بر ای  باور اسـت کـه در مجـالس عروسـی زنـان مـی. دارند
 ،ل فـردیَبـقتـه نبایـد از الب ؛استفاده از اب اری همچون دف برای مردان ،واز خوانی کنند

 بنـابرای ، 1؛ننـدکمور ای  کار شود یا زنان در مقابل ای  عمل اجرض و عووی دریافت أم
تیمیه سبب شده است که نتوان او و هفمکرانش را به طور قطـع از اـروه  ب اویی اتناق 

 رسد ارایش ،نان به دسـته او  و طرفـدارن نظریـه عـدم دیـدهبه نظر می؛ اما او  دانست
 . نان به اروه دوم است،بیشتر از ارایش ، شدن زن

 حقوق و وظایف اجتماعی.  
حقوق  دربارهبازتاب دیدااه ایشان ، حقوق و وظایف اجتماعی بانوان دربارهدیدااه سلفیه 

ا ـل عـدم دیـده ض دیگر اروهایی از سلفیه کـه بـه "به عبار ؛و وظایف دینی زنان است
ایـ  اعتقـاد حقـوق اجتمـاعی زنـان را بسـیار محـدود  بر مبنای، شدن زن" اعتقاد دارند

ا ل عدم دیده شـدن سازند. در مقابل ناقدان "طرح میدانسته و ،ن را در حداقل ممک  م
توانند تواند دیگران را ببیند و دیگران نی  میزن" بر مبنای اعتقاد خود مبنی بر اینکه زن می

تر دانسته و طرفدار نگاه حداکثری بـه ایـ  حقوق اجتماعی بانوان را استرده، زن را ببینند
 .  ندا مسئله

حقـوق اجتمـاعی  دربارهقبل از ورود به بحث و تبیی  دو دیدااه حداقلی و حداکثری 
، باید افت: با توجه به اینکه مسائل حقوق اجتماعی بانوان همچون رانندای زنان، بانوان

تیمیه و همفکران وی مطرح  ب ا در عصر...  کارخانجاض و، حن اشتغا  بانوان در اداراض
 . توان تبیینی از دیدااه ایشان در ای  حوزه ارائه کردبه همی  دلیل نمی، نبود

 دیدگاه حداقلی به حقوق و وظایف اجتماعی بانوان. 1
هـای جـدی مواجـه علما و اندیشمندان وهابی حقوق اجتمـاعی زنـان را بـا محـدودیت

مجاز اعالم غیررانندای بانوان را حرام و  1باب سد ذرایع به عنوان مثا  ،نان از 2.انددانسته
                                              

 .557 ، ص89 ، امجموع الفتاویحلیم، تیمیه، احمد ب  عبدال . اب 1
، 7 ، امجمةوع فتةاویبـاز، عبـدالع ی ،  ؛ ب 87 ، ص25 ، ادروس للشیخ سفر الحوالی. الحوالی، سفر ب  عبدالرحم ، 2

؛ شحود، علی ب  نایف )شهاب ثاقـب(، 37 ، ص857 ، اشرح سنن ابی داود؛ عباد البدر، عبدالمحس  ب  حمد، 751 ص
؛ 8 ، ص83 ، افتاوی نور علی الةدرب؛ عثمی ، محمد ب   الح، 15 ، صحول اوضاعنا المعاصرة مقاالت و ابحاث منوعة

، 88 جبـری ، ا جبری ، عبدالله ب  عبدالرحم ، فتـاوی الشـیخ اب  ؛ ب 32 ، صمجموعة اسئلة تهم االسرة المسلمةهمان، 
 .887 ، صبین الرجال و النساء االختالا؛ همان، 335 ، صاظهار الحق و الصواب؛ قحطانی، سعید ب  علی، 1 ص
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خلوض وی با ، ایشان بر ای  باورند که رانندای بانوان موجب خروا زن از خانه 2.اندکرده
به همی  دلیل بایـد از ،ن ، اختالط زن و مرد و مسائلی از ای  دست است، راننده نامحرم

همچنـی  ،نـان اشـتغا  زنـان در  4.ت شودجلوایری کرد تا از وقو  مفاسد مذکور ممانع
  3.اندهای مختلط را نی  حرام دانستهها و مکانکارخانه، اداراض

ثـار اندیشـمندان ،تـوان در همی  نگاه نشأض یافته از "ا ل عدم دیده شدن زن" را می
بـه عنـوان مثـا  ابوبصـیر . های اخوانی نی  مشـاهده کـردجهادی و برخی از شخصیت

های مختلط را حرام و پرداز و تئورسی  جهادی نی  اشتغا  زنان در مکان طرطوسی نظریه
حس  البنا نی  با ذکر ای  نکته که در جامعه اسالمی اجتما   5.غیرمجاز اعالم کرده است

هـای مخـتلط زنان را فاقد حن اشتغا  در مکان 6،زنان باید جدای از اجتما  مردان باشد
  7.معرفی کرده است

 داکثری به حقوق و وظایف اجتماعی بانواندیدگاه ح. 0
محمد غ الی و همفکرانی اخوانی وی با اعتقاد به اینکـه زن حـن دیـدن و دیـده شـدن را 

در مسئله حقوق و وظایف اجتماعی بانوان برخالف اروه قبلی دیدااه مسـاعدتری ، دارد
رنـد کـه ممانعـت از ،نان زنان را دارای حن رانندای دانسته و بر ایـ  باو 1.انداتخاذ کرده

                                                                                                      
یعنی بست  و جلوایری کردن و " ذرایع" جمع "ذریعة" به معنای وسیله است. معنـای ا ـطالحی "سـد ذرایـع" نیـ  . "سد" 1

بـاز، عبـدالع ی  بـ   شود؛ ر.،: ب  ای می عبارض است از: جلوایری کردن از هر کاری که به حسب عادض منجر به مفسده
 . 393، ص 8، اانوار االصولو مکارم شیرازی، نا ر،   788، ص 7، اویمجموع فتاعبدالله، 

، 7 ، امجمةوع فتةاویبـاز، عبـدالع ی ،  ؛ ب 87 ، ص25 ا دروس للشیخ سفر الحوالی،. الحوالی، سفر ب  عبدالرحم ، 2
ب ثاقـب(، ؛ شحود، علی ب  نایف )شها37 ، ص857 ، اشرح سنن ابی داود؛ عباد البدر، عبدالمحس  ب  حمد، 751 ص

 .15 ، صمقاالت و ابحاث منوعة حول اوضاعنا المعاصرة
 . همان.4
؛ 32 ، صمجموعة اسئلة تهم االسةرة المسةلمة؛ همان، 8 ، ص83 ، افتاوی نور علی الدرب. عثیمی ، محمد ب   الح، 3

اظهةار الحةق و ؛ قحطـانی، سـعید بـ  علـی، 1 ، ص88 ، افتاوی الشیخ ابةن جبةرینجبری ، عبدالله ب  عبدالرحم ،  ب 
 .887 ، صاالختالا بین الرجال و النساء؛ همان، 335 ، صالصواب

 .89 ، صالحوار المفتوح فی منتدی بلسم االیمان. طرطوسی، ابوبصیر، 5
 .173 ، صمدافع االخوان؛ الباز، محمد، 822 ، صمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البنا. البنا، حس ، 6
 .175 . همان، ص7
الرویةة الشةاملة لتوجهةات االخةوان المسةلمین ؛ واعی، توفیـن یوسـف، 521 ، صدهداسالم پاسخ میمحمد، . غ الی، 1

 .132 ، صاالصالحیة
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همچنی   1.عمل اشتباه و نادرستی است، رانندای ایشان با رعایت حدود و احکام شرعی
های مختلف اجتماعی را جـای  دانسـته و ایشان مشارکت زنان با مردان در انجام فعالیت

کیدتنها به ای  نکته   2. دارند که ای  مشارکت باید با ،داب شرعی همراه باشد تأ

 وظایف سیاسیحقوق و . ج
در منابع روایی اهل سنت روایاتی وجود دارند که از وااذاری حـن والیـت و رهبـری بـه 

لـ  یفلـح قـوم ولـوا امـرهم " حدیث معـروف، هااز جمله ای  روایت، اندزنان نهی کرده
خداونـد مـرا بـه : »،مده اسـت هدر متون روایی اهل سنت به نقل از ابوبکر. است 4امراة"

منـد جمـل بهـره( جنـگ) شنیده بودم در روزهـای  که از رسو  خدای کالمی وسیله
کـه بـه طرفـداری عایشـه ) پـس از ،نکـه ن دیـک بـود کـه بـه ا ـحاب جمـل .اردانید

،نگاه کـه بـه . نبرد کنم  بپیوندم و به همراه ،نان در مقابل طرفداران علی( جنگیدند می
فرمـود: ، انـدادشاهی ارفتـهخبر رسید که مردم فارس دختر خسرو را به پ  رسو  خدا

نـو  نگـاه بـه ایـ   3.«شـوندهرا  رستگار نمـی، قومی که زنی را بر خود زمامدار کنند»
حقـوق  دربـارههای متعدد سلفی اروه روایت و نی  فهم و تفسیر ،ن منشأ اختالف دیدااه

سـلفیه جهـادی و برخـی از ، وهابیـت، تیمیـه و همفکـران وی بـ ا. سیاسی بانوان است
های اخوانی با تکیه بر روایت مذکور بانوان را فاقد بسیاری از حقـوق سیاسـی  یتشخص
در مقابل اروهی از اخوان المسلمی  روایت مذکور را قابل جمـع بـا حقـوق . انددانسته

 .  اندسیاسی زنان دانسته و به دفا  از حقوق بانوان در ای  حوزه پرداخته

 دیدگاه حداقلی به حقوق سیاسی بانوان. 1

اطاعت از بـانوان را مهمتـری  ، ل  یفلح قوم ولوا امرهم امراة"تیمیه با تکیه بر حدیث " اب 
                                              

 .521 ، صدهداسالم پاسخ می. غ الی محمد، 1
 .132 ، صالرویة الشاملة لتوجهات االخوان المسلمین االصالحیة. واعی، توفین یوسف، 2
 «.شوندامدار کنند، هرا  رستگار نمیقومی که زنی را بر خود زم. »4
ُه . »3 ي اللَّ ي َبْکَرَة، َقاَ : َلَقْد َنَفَعن  ، َعْ  َأب  ، َع   الَحَس   َثَنا َعْوف  ، َحدَّ َثَنا ُعْثَماُن ْبُ  الَهْیَثم  ـه  َحدَّ ـْ  َرُسـو   اللَّ ْعُتَها م  َمٍة َسـم  َکل  ب 

اَم الَجَمل   َم َأیَّ ی اللُه َعَلْیه  َوَسلَّ ی اللـهُ َ لَّ ه  َ ـلَّ
ا َبَلَغ َرُسوَ  اللَّ َل َمَعُهْم، َقاَ : َلمَّ َأْ َحاب  الَجَمل  َفُأَقات  ْدُض َأْن َأْلَحَن ب   ، َبْعَد َما ک 

ْسَری، َقاَ :  ْنَت ک  ْم ب  ُکوا َعَلْیه  َس، َقْد َملَّ َم َأنَّ َأْهَل َفار  ْوا َأْمَرُه »َعَلْیه  َوَسلَّ َح َقْوم  َولَّ ؛ بخاری، محمد ب  اسماعیل، «ُم اْمَرَأة  َلْ  ُیْفل 
؛ 187، ح 55 ، ص1 ، االکنةی و االسةماء؛ دوالیـی رازی، محمـد بـ  احمـد، 1385، ح 875 ، ص7 ، اصحیح بخةاری

 .187 ، ص8 ، ااالحکام الشرعیة الکبریاشبیلی، ابومحمد عبدالحن، 
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کثیـر دو  بـ قیم جـوزی و ا ب به اعتقاد ا 1.ها دانسته استها و دولتعامل فساد حکومت
توانـد قاوـی تیمیه نی  بر اساس حدیث مذکور زن حن قضاوض نداشته و نمـی ب شاار ا

 2.شود
تیمیه و همفکران وی حدیث مذکور را در تقابل بـا  ب وهابی نی  همانند ااندیشمندان 

توانند بـه کاندیـداتوری به اعتقاد عباد البدر بانوان نه می. اندحقوق سیاسی بانوان دانسته
اتور مـورد نظـر خـود را یـددی داشـته و کانأتوانند حـن ردر انتخاباض اقدام کنند و نه می

والیت یافت  ،نان بر مـردان ، ی دادن بانوانأاتوری یا ریدده کانچرا که الزم ؛انتخاب کنند
لـ  یفلـح قـوم ولـوا ای  باور است که بر اساس حـدیث " محمد العثیمی  نی  بر 4.است

بـه  3.توانند متصدی منا ـبی همچـون قضـاوض و وزارض شـوندامرهم امراة" بانوان نمی
او با استناد بر حـدیث  5.هم ندارندزنان حتی حن قضاوض میان بانوان را  ،اعتقاد عثیمی 

انتخاب یک زن به عنوان مـدیر ، مذکور به دلیل جلوایری از والیت یافت  بانوان بر مردان
 6.مجاز اعالم کرده استغیرمدرسه پسرانه را نی  

ثـار ،یفلح قوم ولوا امرهم امـراة" در  ل ه و همی  فهم و برداشت از حدیث "همی  نگا
 7،از نگـاه ایشـان نیـ  بـانوان فاقـد حـن قضـاوض. مشاهده است سلفیه جهادی نی  قابل

 9.کاندیداتوری در انتخاباض و انتخاب کاندیداتور هستند 1،وزارض

شناسـی  جالب اینکه برخی از چهرهای اخوانی نظیر محمد غ الی که در حوزه انسان
قـوم ولـوا  اند نی  حـدیث "لـ  یفلـحو یا حقوق و وظایف دینی به دفا  از بانوان پرداخته

                                              
 .157 ، ص1 ، اتهذیب اقتضاء الصراا المستقیمتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  . اب 1
تفسةیر القةرآن کثیر، اسـماعیل بـ  عمـر،  ؛ اب 831 ، ص8 ، اإعالم الموقعین عن رب العالمینقیم جوزی، محمد،  . اب 2

 .752 ، ص1، االعظیم
 .15 ، صلماذا التقود المراة السیارة فی المملکة العربیة السعودیة. عباد البدر، عبدالمحس  ب  حمد، 4
 .179 ، ص7 ، افتح ذی الجالل و االکرام بشرح بلوغ المرامح، . عثیمی ، محمد ب   ال3
 .135 . همان، ص5
 . همان.6
 .372 ، صالطریق السوی فی اقتفاء اثرالنبی؛ مقدسی، ابوالنور، 3 ، االنتخاباض... رویة شرعیة، صالدعوة السلفیة. 7
؛ 11 مع اخطر مخالفاض دستور السودان لالسالم، ص. الرابطة الشرعیة للعلماء و الدعاة بالسودان، هذا بیان للناس وقفاض 1

؛ عبـدالقادر بـ  عبـدالع ی ، سـید امـام، العمـدة 7 شنقیطی، ابومنذر، االظهار لبطالن تامی  الکفار فی هذه االعصـار، ص
 .77 للجهاد فی سبیل الله تعالی، ص

 .17 خطر مخالفاض دستور السودان لالسالم، ص. الرابطة الشرعیة للعلماء و الدعاة بالسودان، هذا بیان للناس وقفاض مع ا9
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غ الی با تکیـه بـر حـدیث  1.اندامرهم امراة" را نافی برخی از حقوق سیاسی بانوان دانسته
ی و نظـر أالبتـه وی ر 2؛زنان را فاقد حن قضـاوض و وزارض معرفـی کـرده اسـت، مذکور

ی و نظر اجتهادی دانسته است که وحی قطعی و مسلم نبوده أخویش در ای  باره را یک ر
د که حن ندارد به نام اسـالم از کنوی به  راحت اعالم می 4.ن تخطی کردتوان از ،و می

ی و نظـر أتوانـد رن جلوایری کند و تنها میهای مهم به زناوااذاری منا ب و مسئولیت
 3.اجتهادی خویش را در ای  باره ارائه دهد

 دیدگاه حداکثری به حقوق سیاسی بانوان. 0
یفلح قوم ولوا امرهم امراة" را قابل جمع با حقوق ل  یوسف قرواوی به سه دلیل روایت "

وزارض و ، سیاسی بانوان دانسته و ادعا کرده است که حدیث مذکور منافـاتی بـا قضـاوض
العبـرة بعمـوم اللفـظ ال بخصـوص السـبب" "قاعـده ( کاندیداتوری بانوان نـدارد: الـف

 و  را در تفسـیر عمر اسباب نـ ب عباس و ا ب اجماعی نبوده و کسانی از سلف همچون ا
حدیث مذکور عمومیت نداشـته و فقـط در مقـام  بنابرای ، ؛دانستندمتون دینی معتبر می

بیان عدم فالحت و رستگاری ایرانیانی است که با وجود افـراد شایسـته بـر اسـاس یـک 
حتـی ااـر قاعـده ( به پادشاهی خود برا یده بودنـد. بحکومت مورثی دختر خسرو را 

توان با تکیـه باز نمی، فظ ال بخصوص السبب"  حیح و اجماعی باشدالعبرة بعموم الل"
چـرا ؛ وزارض و کاندیداتوری محروم سـاخت، بر حدیث مذکور بانوان را از حن قضاوض

و ،نچه که در ردیـف ( امامت و خالفت) که حدیث مذکور تصدی منصب امامت کبری
 ؛مجاز اعالم کرده اسـتیرغمانند ریاست دولت را بر نانوان حرام و  ؛امامت کبری است

ل  یفلح قوم ولوا امرهم امراة" زنان را از داشت  حـن توان با تکیه بر حدیث "نمی بنابرای ،
واقعیـت ایـ  اسـت کـه در نظـام ( ا. وزارض و کاندیداتوری محـروم سـاخت، قضاوض

وی بـر ، رسدمی...  دموکراسی هنگامی که یک زن به مقام وزارض یا نمایندای مجلس و
های بسیاری در جایگاه وی سـهیم هسـتند و چرا که افراد و اروه، یابدان والیت نمیمرد

                                              
 .178_  177 ، صمن هنا نعلم. غ الی، محمد، 1
 . همان.2
 .575 ، صدهداسالم پاسخ می، و. هم4
 . همان.3
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 1.تنها در د کمی از اختیاراض ،ن جایگاه در دست اوست
ای  نگاه به زن و حقوق سیاسی او اختصاص بـه یوسـف قروـاوی نداشـته و برخـی 

زن را بـه های اخوانی نظیر عمـار شـماخ و توفیـن یوسـف واعـی نیـ  دیگر از شخصیت
استثنای حن تصدی منصب امامت کبری و ریاست دولت دارای تمامی حقـوق سیاسـی 

حـن ، حـن عضـویت در مجلـس نماینـداان، های کالناز جمله حن تصدی مسئولیت
  2.اندقضاوض و حن انتخاب کاندیداتور منتخب معرفی کرده

 گیری  بندی و نتیجه جمع
. ختی دربـاره زن و جایگـاه او ندارنـدهـای سـلفی دیـدااه یـک نـواها و شخصیتاروه

نگاه منفـی همـراه ، های اخوانیسلفیان جهادی و برخی از شخصیت، وهابیان، تیمیه ب ا
 در مقابل اروهی از اخوان المسـلمی  بـه تـرویج دیـدااه. با سوءظ  نسبت به زن دارند

 .  اند مثبت و همراه با حس  ظ  پرداخته
سلفیان جهادی و برخـی ، وهابیان، همفکران وی تیمیه و ب ا، در حوزه انسان شناسی

زن را موجود درجـه دومـی معرفـی کـرده کـه ، های اخوانی نظیر سید سابناز شخصیت
( سـرور) تـوان او سـیدهنمـی، بـرددارای ای  خصو یاض است: از نقصان عقل رنج می

 در. سـتت و کج خلقی از خصو یاض ذاتـی اوبه من له اسیری در دست مرد اس، نامید
زن را در کرامت و انسانیت ، ها نظیر محمد غ الی و عامر شماخمقابل اروهی از اخوانی

همتای با مرد دانسته و بـه ادعـای خودشـان بـه مقابلـه بـا اندیشـه محـو شخصـیت زن 
 . اندپرداخته

اروهی از سلفیان جهادی و برخی از ، در حوزه کارکرد شناسی نی  اروهی از وهابیان
جـای  ( خوردن مردار) المسلمی  کارکرد ثانویه زن را از باب اکل میته اندیشمندان اخوان

داری تواند کارکرد دیگری غیر از خانـهدانسته و بر ای  باورند که زن به مقدار ورورض می
سلفیان جهادی و اندیشمندان اخوانی بـه ، در مقابل اروه دیگری از وهابیان. داشته باشد

ا مجاز اعالم کرده و ،ن را به ورورض فردی یا اجتماعی  ورض مطلن کارکرد ثانویه زن ر
                                              

 .387 ، ص8 ، افتاوی معاصرة. قرواوی، یوسف، 1
الرویةة الشةاملة یـن یوسـف، ؛ واعـی، توف117 و ص 118 ، صمن نحن  و ماذا نریةد  االخوان المسلمون. شامخ، عامر، 2

 .139 ، صلتوجهات االخوان المسلمین االصالحیة
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 .  اندمنوط نساخته
، در حـوزه حقـوق و وظـایف دینـی کـه قوق و وظایف بانوان نی  باید افـتدرباره ح

هـای اخـوانی سلفیان جهادی و برخـی از شخصـیت، وهابیان، تیمیه و همفکران وی ب ا
. انـدای ارائـه دادهدیدااه سختگیرانه، "ا ل عدم دیده شدن زنر مبنای "نظیر حس  البنا ب

در مقابل محمد غ الی و دیگر همفکران وی بر مبنای ای  اعتقاد که زن حن دیدن و دیده 
در حوزه حقوق اجتماعی نیـ  . انددیدااه مساعدتری در ای  باره اتخاذ کرده، شدن را دارد

حـداقلی بـه حقـوق  های اخوانی با نگـاهسلفیان جهادی و برخی از شخصیت، وهابیان
ایشان را از برخـی حقـوق همچـون حـن راننـدای و اشـتغا  در اداراض مخـتلط ، بانوان

، ها بـا نگـاه حـداکثری بـه حقـوق بـانواندر مقابل اروهی از اخوانی. اندمحروم دانسته
های اجتماعی معرفی ایشان را دارای حقوقی همچون حن رانندای و مشارکت در فعالیت

سـلفیان ، وهابیـان، تیمیه و همفکـران وی ب ا،   در حوزه حقوق سیاسیهمچنی. اندکرده
سی بـانوان های اخوانی نظیر محمد غ الی حقوق سیاجهادی و حتی برخی از شخصیت

ل  یفلح قوم ولوا امرهم امـراة" دانسـته و زنـان را فاقـد برخـی از را در تعارض با حدیث "
معرفـی ...  ب وزارض وتصـدی منصـ، حقوق سیاسی همچون تصدی منصب قضـاوض

در مقابل یوسف قرواوی و دیگر همفکران اخوانی وی با تفسیر خاص خـود از . اندکرده
زن را دارای تمامی حقوق سیاسی به استثنای حن امامت کبری و ریاست ، حدیث مذکور

 .  انددولت دانسته
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 منابع
یم .1  . قرآن کر
عبـدالقادر  ، تحقیـن:دیالث الرسالولجامع االصول فالی احااثیر ج ری، مبار، ب  محمـد،  اب  .8

 م. 1935ق _ 1795جا: مکتبة الحلوانی، چار او ، االرنووط، بی

 ش. 1797، 12، سا  سوم، شماره نشریه داخلی اصالح، «موکراسی در اسالم»قرواوی، یوسف،  .7

، تحقین: نا ر اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحا  الجحیمتیمیه حرانی، احمد،  اب  .3
 ق. 1319العقل، بیروض: دار عالم الکتب، چار هفتم،  عبدالکریم

، تحقین: عبدالع ی  ب   الح الطویان، ریاض: اوواء السـلف، النبواتتیمیه حرانی، احمد،  اب  .5
 م. 8555ق _ 1385چار او ، 

تـا، در: نـرم ، بحیره: دارالعلـوم، بـیتهذیب اقتضاء الصراط المستقیمتیمیه حرانی، احمد،  اب  .7
 الشاملة.  اف ار مکتبة

دار عـالم الفوائـد جـا: ، تحقین: محمد ع ی  شمس، بیجامع المسائلتیمیه حرانی، احمد،  اب  .3
 ق. 1388للنشر والتوزیع، چار او ، 

، تحقیـن: محمـد نا ـر الـدی  حجا  المراة و لباسها فالی الصالالةتیمیه حرانی، احمد،  اب  .2
 م. 1925ق _ 1355جا: المکتب االسالمی، چار هفتم، البانی، بی

 ـالح بـ   ، تحقیـن:شرح العمدة فی بیان مناسک الحال  و العمالرةتیمیه حرانی، احمد،  اب  .9
 م. 1992ق _ 1359محمد الحس ، ریاض: مکتبة الحرمی ، چار او ، 

، تحقین: عبـدالرحم  بـ  محمـد بـ  قاسـم، مدینـه مجموع الفتاویتیمیه حرانی، احمد،  اب  .15
 ق. 1317منوره: مجمع الملک فهد، 

جا: مکتبـة ، تحقین: نا ر ب  احمد ب  نجار، بیموجبات الجنةفاخر، معمر ب  عبدالواحد،  اب  .11
 م. 8558ق _ 1387عباد الرحم ، چار او ، 

جـا: مؤسسـة ، بـیویالل مختلالف الحالدیثأتقتیبه دینوری، ابومحمد عبداللـه بـ  مسـلم،  اب  .18
 م. 1999ق _ 1319االشراق، چار دوم، 

، تحقیـن: محمـد اعالالم المالوقعین عالن ر  العالالمینبکـر، قیم جوزی، محمد ب  ابـی  اب  .17
 ق. 1311عبدالسالم ابراهیم، بیروض: دار الکتب العلمیة، چار او ، 

، تحقیـن: نـایف بـ  الهرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیةقیم جوزی، محمد ب  ابی بکـر،  اب  .13
 ق. 1382احمد الحمد، مکه مکرمه: دار عالم الفوائد، چار او ، 

 تا. ، قاهره: مطبعة المدنی، بیحادی االرواح الی بالد االفراحجوزی، محمد ب  ابی بکر، قیم  اب  .15

، بیـروض: مؤسسـة الرسـالة، زاد المعاد فی هدی خیر العبادقیم جوزی، محمد ب  ابی بکر،  اب  .17
 م. 1993ق _ 1315چار هفدهم، 

جـا: دار الفکـر، ، بـی، تحقین: محمود حسـ تفسیر القرآن العظیمکثیر، اسماعیل ب  عمر،  اب  .13
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 م. 1993ق _ 1313

جـا: دار ، تحقیـن: شـعیب االرنـووط و دیگـران، بـیماجاله سنن ابنماجه، محمد ب  ی یـد،  اب  .12
 م. 8559ق _ 1375الرسالة العالمیة، چار او ، 

، مدینه منوره: مکتبة العلـوم ایسر التفاسیر لکالم العلی الکبیرابوبکر ج ائری، جابر ب  موسی،  .19
 م. 8557ق _  1383چار پنجم،  و الحکم،

، ریاض: دار العا مة للنشر و التوزیع، چار یـازدهم، حراسة الفضیلةابوزید، بکر ب  عبدالله،  .85
 م. 8555ق _ 1387

یق السوی فی اقتفاء اثر النبیالنور مقدسی، عبداللطیف ب  محمد،  بیا .81 جا: مرکـ  ، بی الهر
 ر التوحید و الجهاد. م، در: سایت منب8559ق _ 1375الفجر لالعالم، 

یققطب، سید،  .88  م. 1939جا: دارالشروق، ، بیمعالم فی الهر

تـا، در: سـایت نـا، بـیجا: بی، بیاالرشیف الجامع لکلمات و خهاباتزرقاوی، ابومصعب،  .87
 منبر التوحید و الجهاد. 

 تـا، در: سـایت منبـرنـا، بـیجـا: بـی، بـیاسالمیون فی وحل الدیمقراطیشنقیطی، ابومنذر،  .83
 التوحید و الجهاد. 

تـا، در: نـا، بـیجـا: بـی، بـیالعمدة للجهاد فی سبیل اللهسید امام، عبدالقادر ب  عبدالع ی ،  .85
 سایت منبر التوحید و الجهاد. 

، تحقیـن: المختصر النصیح فی تهذیب الکتالا  الجالامع الصالحیحاسدی اندلسی، مهلب،  .87
 م. 8559ق _ 1375 احمد ب  فارس السلوم، ریاض: دار التوحید، چار او ،

، تحقین: ابو عبدالله حسی  ب  عکاشـه، االحکام الشرعیة الکبریاشبیلی، ابومحمد عبدالحن،  .83
 م. 8551ق _ 1388ریاض: مکتبة الرشد، 

، کویت: مکتبـة الفـالح للنشـر و التوزیـع، چـار الرسل و الرساالتاالشقر، عمر ب  سلیمان،  .82
 م. 1929ق _ 1315چهارم، 

جـا: ، ترجمه: مصـطفی اربـابی، بـیلبنا امام شهید راه دعوت و نوگراییحسن اندی، انور، ج .89
 ش. 1729نشر احسان، 

، تحقیـن: محمـد المسند المستخرج علی صحیح االمام مساللماال بهانی، احمد ب  عبدالله،  .75
 م. 1997ق _ 1313حس  محمد حس  اسماعیل الشافعی، بیروض: دارالکتب العلمیة، چار او ، 

 ق. 1385، تحقین: عبدالله الدمیجی، ریاض: دار الوط ، چار دوم، یعةالشر ،جری، محمد،  .71

، فتاوی و رسائل سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم بن عبالداللهیف،  شیخ، محمد ب  ابراهیم،  .78
 ق. 1799تحقین: محمد ب  عبدالرحم  ب  قاسم، مکه مکرمه: مطبعة الحکومة، چار او ، 

 تا. کنوز للنشر و التوزیع، بی، قاهره: مدافع االخوانالباز، محمد،  .77

تخالری  االحادیالث المرفوعالة المسالندة فالی کتالا  التالاریخ الکبیالر بخاری، محمد ب  اسماعیل،  .73
 م. 1999ق _ 1385، تنظیم: محمد ب  عبدالکریم ب  عبید، ریاض: مکتبة الرشد، چار او ، للبخاری
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ارومیـه: مؤسسـه ، ترجمـه: دکتـر طـاهر الوژه، صالحیح بخالاریبخاری، محمد ب  اسماعیل،  .75
 ش. 1492انتشاراتی حسینی ا ل، چار دوم، 

، تحقین: حلمی کامل اسعد عبدالهادی، ریاض: دار ابـ  کتا  الفوائدب از، محمد ب  عبدالله،  .77
 م. 1993ق _ 1313الجوزی، چار او ، 

، تحقیـن: مسـعد حدیث محمد بالن عبداللاله االنصالاریبصری انصاری، محمد ب  عبدالله،  .73
 م. 1992ق _ 1312السعدنی، ریاض: اوواء السلف، چار او ،  عبدالحمید محمد

، تحقیـن: شـعیب االرنـاووط _ محمـد زهیـر الشـاویش، شرح السنةبغوی، حسی  ب  مسعود،  .72
 م. 1927ق _ 1357بیروض: المکتب االسالمی، چار دوم، 

 تا. نا، بیجا: بی، بیمجموع فتاوی العالمة عبدالعزیز بن بازباز، عبدالع ی  ب  عبدالله،  ب  .79

، عربسـتان: التبرج و خهر مشارکة المراة للرجل فی میدان عملهباز، عبدالع ی  ب  عبدالله،  ب  .35
 ق. 1387وزارة الشوون االسالمیة و االوقاف و الدعوة و االرشاد، چار او ، 

 تبة الشاملة. تا، در: نرم اف ار مکنا، بیجا: بی، بیاعتقاد اهل السنةجبری ، عبدالله ب  عبدالرحم ،  ب  .31

ینجبری ، عبدالله ب  عبدالرحم ،  ب  .38 تا، در: نـرم افـ ار نا، بیجا: بی، بیفتاوی الشیخ ابن جبر
 مکتبة الشاملة. 

 م. 2001ق _ 1329ح م، چار او ،  ، مصر: دار اب صحیح مسلمحجاا، مسلم،  ب  .37

 ق. 1317، ریاض: دار الوط  للنشر، چار دوم، فتاوی اسالمیةعبدالع ی ، محمد،  ب  .33

 ق. 1387، ریاض: دار العا مة، چار او ، الملخص الفقهیفوزان،  الح،  ب  .35

، المملکـة العربیـة السـعودیة: وزارة تنبیهات علی احکام تختص بالمؤمناتفوزان،  الح،  ب  .37
 ق. 1387الشئون االسالمیة و االوقاف و الدعوة و االرشاد، 

 تا. رئاسة ادارة البحوث العلمیة و االفتاء، بیجا: ، بیفتاوی الهب و المرضیفوزان،  الح،  ب  .33

 1387جا: دار الدعوة، چـار او ، ، بیمجموعة رسائل االمام الشهید حسن البناالبنا، حس ،  .32
 م. 8558ق _ 

، تحقیـن: محمـد نا ـرالدی  البـانی، ریـاض: مکتبـة سنن الترمذیترمذی، محمد ب  عیسی،  .39
 م. 8552_  ق1389المعارف للنشر و التوزیع، چار دوم، 

جـا: موقـع ، بـیمجلة الجامعة االسالمیة بالمدینة المنالورةجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة،  .55
 http://www. ahlalhdeeth. comالجامعة علی االنترنت، در: 

یدر، بیروض: مؤسسـة ، تحقین: عامر احمد حالجعد مسند ابنجوهری بغدادی، علی ب  جعد،  .51
 م. 1995ق _ 1315نادر، چار او ، 

تـا، نا، چار دوم، بـیجا: بی، بیکیف تفهم عقیدتک بدون معلم؟حدوشی، عمر ب  مسعود،  .58
 در: سایت منبر التوحید و الجهاد. 

تـا، در: سـایت نا، بیجا: بی، بیمجموعة الرسائل فی اهم المسائلحدوشی، عمر ب  مسعود،  .57
 الجهاد.  منبرالتوحید و

http://www.ahlalhdeeth.com/
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یاض الصالحینحریملی نجدی، فیصل ب  عبدالع ی ،  .53 یز ر ، تحقین: عبدالع ی  ب  عبدالله تهر
 م. 8558ق _ 1387ب  ابراهیم ،  حمد، ریاض: دار العا مة للنشر و التوزیع، چار او ، 

جـا: مخطـوط نشـر فـی برنـامج ، بـیحدیث ابی القاسالم الحلبالیحلبی، اسماعیل ب  قاسم،  .55
 م. 8553م المجانی التابع لموقع الشبکة االسالمیة، چار او ، الجوامع الکل

تـا، در: نـرم افـ ار نـا، بـیجا: بیالحوالی، سفر ب  عبدالرحم ، دروس للشیخ سفر الحوالی، بی .57
 مکتبة الشاملة. 

 www. almanhaj. net تا، در:نا، بیجا: بی، بیفتاوی الشیخ عثمان الخمیسالخمیس، عثمان،  .53

 تا، در: سایت منبر التوحید و الجهاد. نا، بیجا: بی، بیاالنتخابات ... رویة شرعیةالدعوة السلفیة،  .52

، تحقیـن: ابوقتیبـه نظـر محمـد الفاریـابی، الکنالی و االسالماءدوالیی رازی، محمد ب  احمد،  .59
 . م8555ق _ 1381ح م، چار او ،  بیروض: دار اب 

هذا بیان للناس _ وقفالات مالع اخهالر مخالفالات طة الشرعیة للعلماء و الدعاة بالسودان، الراب .75
 تا، در: سایت منبرالتوحید و الجهاد. نا، بیجا: بی، بیدستور السودان لالسالم

 ش. 1723، ترجمه: محمود ابراهیمی، سنندا: مردم ساالری، چار دوم، فقه السنةسابن، سید،  .71

، تحقیـن: خلیـل مـامون شـیحا، داود بالیسالنن اد سلیمان ب  اشـعث، سجستانی ازدی، ابی داو .78
 م. 8551ق _ 1388بیروض: دار المعرفة، چار او ، 

-نا، بـیجا: بی، بیاتباع الصراط فی الرد علی دعاة االختالطالسعد، عبدالله ب  عبدالرحم ،  .77

 تا، در: سایت منبر التوحید و الجهاد. 

 م. 8515لندن: طوی، چار او ،  ،نقد الخها  السلفیسمهوری، رائد،  .73

یفسید امام، عبدالقادر ب  عبدالع ی ،  .75  تا. نا، بیجا: بی، بیالجامع فی طلب العلم الشر

ق _ 1382جا: دارالکتب العلمیة، چـار او ، ، بیالسیاسة الشرعیةالسیف، محمد ب  عبدالله،  .77
 م، در: سایت منبر التوحید و الجهاد. 8553

یالد؟ االخوانشامخ، عامر،  .73 جـا: الصـحوة، چـار او ، ، بـیالمسلمون من نحالن؟ و مالاذا نر
 م. 8511ق _  1378

، تحقین: محمـد حسـ  محمـد ترتیب االمالی الخمیسةشجری جرجانی، یحیی ب  الحسی ،  .72
 م. 8551ق _ 1388حس  اسماعیل، بیروض: دار الکتب العلمیة، چار او ، 

، منوعة حالول اوضالاعنا المعاصالرةمقاالت و ابحاث شحود، علی ب  نایف )شهاب ثاقـب(،  .79
 تا، در: سایت منبرالتوحید و الجهاد. نا، بیجا: بیبی

 نا، در: سایت منبر التوحید و الجهاد. تا، بیجا: بی، بیاالربعون النسائیةالشریف، محمد ب  شاکر،  .35

، در: تـانـا، بـیجا: بـی، بیاالظهار لبهالن تأمین الکفار فی هذه االعصارشنقیطی، ابومنذر،  .31
 سایت منبر التوحید و الجهاد. 

، لبنـان: دار الفکـر للطباعـة و اضواء البیان فی ایضاح القالرآن بالالقرآنشنقیطی، محمد امی ،  .38
 م. 1995ق _ 1315النشر و التوزیع، 

http://www.almanhaj.net/
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تـا، در: سـایت نا، بیجا: بی، بیالحوار المفتوح فی منتدی بلسم االیمانطرطوسی، ابوبصیر،  .37
 د. منبرالتوحید و الجها

شرح الهیبی علالی مشالکاة المصالابیح المسالمی بالکاشالف عالن طیبی، حسی  ب  عبدالله،  .33
. عبدالحمید هنداوی، ریاض: مکتبة ن ار مصطفی الباز، چـار او ، 79، تحقین: حقائق السنن

 م. 1993ق _ 1313

 کتبة الشاملة. تا، در: نرم اف ار منا، بیجا: بی، بیداود بیشرح سنن اعباد البدر، عبدالمحس  ب  حمد،  .35

، لماذا ال تقود المراة السیارة فی المملکة العربیة السعودیةعباد البدر، عبدالمحس  ب  حمد،  .37
 تا، در: نرم اف ار مکتبة الشاملة. نا، بیجا: بیبی

تـا، نـا، بـیجا: بی، بیالعمدة للجهاد فی سبیل الله تعالیعبدالقادر ب  عبدالع ی ، سید امام،  .33
 التوحید و الجهاد.  در: سایت منبر

جا: الرئاسة العامة الداراض ، بیالضیاء الالمع من الخهب الجوامععثیمی ، محمد ب   الح،  .32
 م. 1922ق _ 1352البحوث العلمیة و االفتاء و الدعوة و االرشاد، چار او ، 

 ملة. تا، در: نرم اف ار مکتبة الشانا، بیجا: بی، بیاللقاء الشهریعثیمی ، محمد ب   الح،  .39

 ق. 1387، المملکة العربیة السعودیة، چار او ، تفسیر الفاتحة و البقرةعثیمی ، محمد ب   الح،  .25

 تا. نا، بیجا: بی، بیرسالة الحجا عثیمی ، محمد ب   الح،  .21

ینیةعثیمی ، محمد ب   الح،  .28  ق. 1387، ریاض: دار الوط ، چار او ، شرح العقیدة السفار

، تحقین: فهد ب  نا ر ب  ابراهیم، ریـاض: دار تاوی ارکان االسالمفعثیمی ، محمد ب   الح،  .27
 ق. 1383الثریا للنشر و التوزیع، چار او ، 

 تا، در: نرم اف ار مکتبة الشاملة. نا، بیجا: بی، بیفتاوی نور علی الدر عثیمی ، محمد ب   الح،  .23

، تحقین:  ـبحی بـ  امفتح ذی الجالل و االکرام بشرح بلوغ المر عثیمی ، محمد ب   الح،  .25
 م. 8557ق _ 1383جا: المکتبة االسالمیة للنشر و التوزیع، چار او ، محمد رمضان، بی

 تا، در: نرم اف ار مکتبة الشاملة. نا، بیجا: بی، بیلقاء البا  المفتوحعثیمی ، محمد ب   الح،  .27

جـا: ابراهیم، بـی، تحقین: فهد ب  نا ر ب  مجموع فتاوی و رسائلعثیمی ، محمد ب   الح،  .23
 ق، در: نرم اف ار مکتبة الشاملة. 1317دارالوط ، 

جـا: دار الـوط  للنشـر، ، بـیمجموعة اسئلة تهم االسرة المساللمةعثیمی ، محمد ب   الح،  .22
 تا. چار او ، بی

، عنی ه: مکتبة االمة، مناسک الح  و العمرة و المشروع فی الزیارةعثیمی ، محمد ب   الح،  .29
 ق. 1317چار او ، 

جـا: دار المسـلم للنشـر و ، بیالتبیان شرح نواقض االسالمالعلوان، سلیمان نا ر ب  عبدالله،  .95
 تا، در: سایت منبر التوحید و الجهاد. التوزیع، چار هفتم، بی

 ش. 1798، ترجمه: محمد ابراهیمی، سنندا: ،راس، دهداسالم پاسخ میغ الی، محمد،  .91

 تا. دار نهضة مصر، چار او ، بی جا:، بیمن هنا نعلمغ الی، محمد،  .98
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 تا، در: سایت منبرالتوحید و الجهاد. نا، بیجا: بی، بیالنذیرف ازی، محمد ب  محمد،  .97

تـا، در سـایت نا، بـیجا: بی، بیبین منه  الرحمن و منه  الشیهانف ازی، محمد ب  محمد،  .93
 منبرالتوحید و الجهاد. 

واب فی حکم الحجاب و التبرا و السفور و الخلـوة اظهار الحن و الصقحطانی، سعید ب  علی،  .95
، بالمراة االجنبیة و سفرها بدون محرم و االختالط فی ووء الکتاب و السنة و ،ثار السلف الصالح

 تا. ریاض، مطبعة سفیر، بی

 تا. ، ریاض: مطبعة سفیر، بیاالختالط بین الرجال و النساءقحطانی، سعید ب  علی،  .97

، ریـاض: الغناء و المعازف فی ووء الکتـاب و السـنة و ،ثـار الصـحابة، قحطانی، سعید ب  علی .93
 تا. مطبعة سفیر، بی

، ترجمه: احمد نعمتی، تهران: نشر احسـان، چـار فقهی معاصرهای قرواوی، یوسف، دیدااه .92
 ش. 1793سوم، 

ق _ 1381، بیـروض: المکتـب االسـالمی، چـار او ، فتاوی معاصرةقحطانی، سعید ب  علی،  .99
 . 387، ص 8ا  م،8555

جزء االلف دینار و هو الخامس من الفوائد المنتفاة و االفراد الغرائب قطیعی، احمد ب  جعفر،  .155
 م. 1997ق _ 1313، تحقین: بدر ب  عبدالله البدر، کویت: دار النفائس، چار او ، الحسان

یـاض: ، رالحجة فی بیان المحجة و شرح عقیدة اهل السالنةقوام السنة، اسماعیل ب  محمد،  .151
 م. 1999ق _ 1319دار الرایة، چار دوم، 

 تا، در: سایت منبر التوحید و الجهاد. نا، بیجا: بی، بییبغونها عوجامالکی، سمیر،  .158

یق السوی فی اقتفاء اثرالنبیمقدسی، ابوالنور،  .157 جا: مرک  الفجر لالعـالم، چـار او ، ، بیالهر
 م، در: سایت منبر التوحید و الجهاد. 8559ق _ 1375

من عوالی الضیاء المقدسی تخریجه من الموافقات فی مشالایخ مقدسی، محمد ب  عبدالواحد،  .153
 م. 8551ق _ 1388، تحقین: محمد مطیع الحافظ، بیروض: البشائر االسالمیة، چار او ، احمد

، تحقین: احمد قدسی، قم: مدرسـة االمـام علـی بـ  ابـی انوار االصولمکارم شیرازی، نا ر،  .155
  ق. ،1382 طالب

، تحقین: حسـ  عبـدالمنعم شـلبی، بیـروض: مؤسسـة السنن الکبرینسائی، احمد ب  شعیب،  .157
 .  8551ق _ 1381الرسالة، چار او ، 

، کویـت: دار الرویة الشاملة لتوجهات االخوان المسلمین االصالالحیةوائلی، توفین یوسف،  .153
 تا.البحوث العلمیة، بی

 


