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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological کايدولوژي مسايل

  

  نبـــــــــوت زن و  

  
  »دی ـيـسع«  امين الدين داکتر:تتبع ونگارش 

   يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 
   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

 ٢٠١١ اگست ٢٢
  

  
  

  
 :له نظری بر رسا  

  زن ونبوت
    عبد هللا بختانیپروفيسوراز: اول   ۀمقدم

نيشند که کمتر  ئی نموده ،  در زمينه ھائی به پژوھش میھاچنان کار ھا وابتکار» سعيدی « ارجمند امين الدين 

  .است »  زن ونبوت«  آن موضوع ۀيک نمون. اشته اند کسان به آن توجه د

  تواند ؟ آيا زن نبی شده می

، در پھنا ھای  تاريخ  ديانت صورت  خواست  خداوندی، در اين مورد.  خواست  هللا تعالی بوده باشدرگا! بلی 

  رفته خواھد  بود ؟ گ

  .بايد به ارشادات  الھی در کتب مقدسه رجوع کرد 

 جو و و متعددی را جست!  ونی ! ، تا حد توان  کوشيده وجوابھای بلی ر متجسس ومتحسسگ، پژوھشسعيدی

  .رده است يافت کدر

  .ش سزاوار تحسين است يجو و ، کاوش وجستپو تک و
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  :يافتم  ويش مراجعه کرده ودرھن وخير خذه در قبال اين مساعی ، ب ، شماارگخدمتبند هللا 

، به انجام آن سزاوار ثواب وبه ترک آن مستحق ام ومناسک ومراسم دينی مکلف بودهزن از نظر دين به اجرای احک

  .عذاب است 

 ، شعور  و عقلۀ، از قوی وحياتی در پھلوی  قوای  جسمانی، برای اجرای فرايض وواجبات دين بشریۀجامعزن در 

لذا  با اجرای فرايض  دروازه  ھای جنت  وبا ارتکاب  نواھی دروازه ھای دوزخ .  خوردراستاراده  نيز  بر

  .شود  برويش کشوده می

رذيلت  و شود که به اسفل  السافلين شر يرد ومیگ  انسانی قرار ، وشرافتن  مقام خيرتواند که اعالی علئي  او می

  .بلغزد 

 ، ھر چيز وھر کار وھر مشغوليت انسان زير چتر شريعت، ھر چه، به حکمر در جھان پيرامون  ماگازسوی دي

  . مھر صريح نھی بر آن  خورده باشداالآنچه. اباحت قرار دارد 

ی ذوات  محترمی  ارائه  ، از سو مستند مستدل وۀنوگه ، بص قطعيهاز نصو»  زن ونبوت «ۀ رسالۀآنچه نويسند

ين  نبوت  معاف  ويا ويرا از حصول اين  ثواب گ، سنۀ، زن  را  از  اجرای وظيف اساس  آن داليلهکرده که ب

  :فرمايد  ن  است ، که میأ قرآن عظيم الشۀ مبارکتمحروم دانسته  اند يکی ھم اين آي

 مردانی را که بر آنھا وحی مگروما نفرستاديم پيش از تو : يعنی   » ...حی اليھم  اال رجاآل نووما ارسلنا من قبلک« 

  .فرستاديم  می

رديد گبايد از روی فھم لغوی آن با دقت  متوجه » ارسلنا « ، عرض من اين خواھد بود که به عبارت در اين مورد

  .» ت نبو« ارتباط دارد ، تا به  » رسالت« که لفظ ومعنای به 

که در آن معنای وحی تعميم يافته  ودر افاده از »  ... واوحی ربک الی النحل«  النحل ۀ  سورۀ  مبارکتودر باب آي

، امامن  ندانستم که معنای لغوی وحی در اينجا  را به  کار نرفته، درست استه سالت ونبوت بره معنای مربوط ب

ری از زنان بوده، به کدام قرينه ای قياس زن  بر شما» وحی « معنای لغوی وحی در آيات متبرکاتی که مربوط به 

ومقيس که ھر  دو مقيس  ) انسان(ذھن بوده ويا با مرد ه متبادر تر ب) ور عسل زنب–نحل (ر گبا جاندار دي» انسان«

   ؟حقوق وحيثيت شان يکسان  بوده  است  بوده اند ؟ وفرايض و واجبات  و )انسان(عليه  از يک نوع  يا جنس 

ير ممکن ومتعذر ، غه ومشيت لطف خداوندی وابسته بودهنبوت مرد تنھا  به اراد ، مانند  رسالت وپس، نبوت زن

  .شود  نمیديده  

سترده تر پيش  روی خود  گ، در يچه ای برای پژوھش » سعيدی«رامی گھمين سبب تتبع وزحمتکشی ار جمند ه وب

  .ر شايان تحسين وآفرين است گرساله ، آغاز شوده وبا  ارائه اين گران  گاو وساير  پژوھش

تواند  رفته  میگزنانی ارتباط  ه ، اثبات وعدم اثبات مقام نبوت بوھشھاونه  پژگدر اينجا ، بايد ملتفت  بود که در اين 

ند  ساره  مادر نما. فی صلی هللا عليه وسلم زيسته اندحضرت محمد مصط) رسول ونبی(که پيش از بعثت پيغمبر 

زنانی که در  ، مادر موسی عليه السالم وعليه السالم، مريم مادر عيسی  عليه السالم، آسيه خانم فرعوناسحق 

  .رديده استگرائه ا آنھا تو ضيحات  ۀدر بار) زن ونبوت(ۀ ء ذکر شده ودر  رسالت شريف به حيث انبيااتور

ن وزنان ، پس از حضرت پيغمبر از مردا اسالمی بعثت پيغمبران را ، اعم ۀسانم  که عقيدعرض بره ونيز بايد  ب

ر اگھمين اساس از روزه الزمان خاتم الرسل واالنبيا ء حضرت محمد صلی هللا عليه اسالم نمی پذيرد وباخر

لذا پژوھش در اين زمينه . رددگرديده ونميگدر ھمه  جھان مبعوث ن) مرد  وزن(تا امروز پيغمبری ) ص(آنحضرت 
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اريخی دارد که به تشريح وتفسير بيشتر آيات متبرکات قرآنی واحاديث نبوی ، مربوط به  ت-تنھا جنبه تحقيق  علمی  

  .رساند وبس  موضوع ياری می

  والسالم علی من اتبع  الھدی

  ار شماگخدمت

  سر محقق عبد هللا بختانی

   جرمنی– کولن –ھورت 

   اکتوبر ٢٢

٢٠٠٧ 

  

   حبيب هللا رفيعاز: دوم ۀمقدم

  دلوی څښتن په نامه  

 او ءځی نبوت د اسالم  په تاريخ کی له پخوا څخه  دبحث وړ يوه توده موضوع ده چی وخت په وخت دينی علمادښ

، منقول او معقول  داليل ئی په دی باب وړاندی کړی او د ځينی ښځو کړه وړه ئی چی څيړونکو  بحثونه پری کړی

  .رځيدلی ، څيړلی دی گوړ» وحی « په قرآن کريم کی يادی شوی او د 

 په برخه کی ړی شوی او دنبوت گلوی خدای په کالم کی يوازی دسړيو  له پاره ځان داچی د رسالت موضوع د

رخه  کی  څيړنی وشی او ھغه دی الره پرانيزی چی د ښځو د نبوت  په ب ، په خپله دداسی کوم صراحت نشته

يم کی په ډير در نښت نومونه مخلصی او دلوی خدای فرمان وړونی ميرمنی چی لوی خدائی په قرآن کر ،مؤمنی

،  په خپله   دوی دخطرونو  په منلو  سره منلیلواسطه او يا بال واسطه  خپل اوامر رسولی او بااخستی  او دوی ته ئی

، سوسی له خپلی  دندی نه شوی اړولیراښی چی دوی پر خدائی امر  ديقين په  داسی حالت  کی دی چی  ھيڅ و

دای  په امر دسيند څپو ته خپل  زوی وسپاره او د خدای پر دی  وعده ئی بشپړ يقين ؤ خ دموسی  عليه السالم  مور د

لوته غاړه کيښوده چی بيرته  به  ماته  سپارل  کيږی ، يا بی بی  مريمی  دلوی خدای  په امر دبی  پالره  زوی درلود

بيائو خصلت ؤ چی د خدای  دامر پر ځای انو او ان، داسی بشپړ يقين د خدای دپيغمبرونه  ويريده متو  ھاو دخلکو له ت

  .کولو  سره  له ھيڅ  خطر ه نه ويريدل 

دا کوچنی رساله  لوئی  او مھمی موضوع ته  ځانکړی   شوی او په  دی  برخه کی » سعيدی « دښاغلی  امين الدين 

  او تر  بشپړ  تحقيق  ئی څيړلی او ځيرلی دی  را غونډی کړی او بيائی په سړه  سينه  موافقی  او مخالفی  نظرئی

  .او تدقيق  وروسته  ئی پايلی او نتيجی ته رسيدلی دی 

په اوس وخت کی چی د اسالم  مخالفين ھڅه کوی په اسالم کی دښځی دريځ کمزوری  وښئی اوثابته   کړی چی په 

 باب  دداسی ليکنو  لری ، په اسالم کی  دښځی دټولنيز  در يځ  په له نارينه  سره  مساوی حقوق  ناسالم  کی ښځه 

  .ټوار ھم دی گکول ډير 

وخت  يوه  صاحب دا څيړنه  يوه نوی او منقولو او معقولو داليلو والړه  څيړنه  بوالم او  ورسره د» سعيدی « زه د 

  .مھمه  غوښتنه 

  !دژوند په چارو کی ئی تل  بريالی  غواړم  

  په درنښت 

   کولن–حبيب هللا رفيع   جرمنی 
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  مريز ل١٣٨۶ – ٨ -٢

    زيږاليز٢٠٠٧ – ١٠ – ٢٣

 

 

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم   

 زن و  نبـــــوت
  

ه  وصحبه  ومن  د  المرالحمد   رب العالمين  والصالة والسالم  على سي    سلين  محمد صلى  هللا  عليه وسلم وعلى آل

  .اھتدى بھديه الى  يوم الدين اما بعد  

  :دمايفر ن میأخداوند  پاك در قرآن  عظيم الش ؟ مر دھا  استن  مخصوصيا خالفت خدا در روى زميآ

   .دھم    مــــــن  در روى زمين جانشين وخليفه  قرار می» إنى جاعــــل  فى االرض خليفه «  

د ار با عظمت ما گ پرورد  به معنى جانشين است ، خواست خليفه ق نماي چنين بود  كه در روى زمين موجودى را خل

ي ۀكه نمايند ـام وشخصيت ن باشدخدا در  روى زم ر و وی، مقــــ ر  بھت د از فرشتگان  باشدبرت ـواست خداون ،  خــــ

اى  آنروھا، ھمه  گنجھاكه تمامى  زمين  ونعمت ھايش  را ھمه ني پاك اين بود ا فيھ  ، معادن  و در نھايت امر ھمه م

د ، چنين موجودى  بايد عقل شن انسانى  بگذارددر اختيار  چنيرا  ه بتوان عور وادراك واستعداد  خاصى داشته باشد  ك

  .زعامت و رھبرى ديگران را  بر عھده گيرد 

ودن  ـرد ھا استگردد  كه آيا  خالفت  الھى  مخصوص  مــ  مطرح مییدر اينجا  پرسش ،  ومرد بودن  شرط و زن ب

ا  است  ونه ممذکر بودنمن  است ؟    ويا اينكه  نه  خالفت مشروط  به   آمانع ه انوثت ، آنھ ه ئنوع  بودن  ب م ك ى ھ

ا  زمينمو سانيت  آنھ اۀفق شده اند  خليفة هللا  بشوند  ، ان ودن آنھ رد  ب ه م ساعد ساخته ،  ن رد خلي خالفت را م ه ، م ف

     .،  بدن مرد است ن جسمجسمى  دارد واي كه  خليفه خدا در  روى زمين  شده است، ، بلكه آن كسینشده

د ألۀ، كه مسعمل  آورده توان چنين استنتاج  ب از استدالل  فوق می ـه كى باي ست كــــ ين مطرح بحث ني  شخص مع

ا ت است  نه مرد بودنخليفة هللا  روى زمين بــــــاشد بلكه ھــدف از خليفة هللا  روى زمين مقام انساني ، كه تنھا مرد ھ

ن.  روى زمين شودۀتوانند خليف می ه ت سان است ون ه خليفة هللا جان  ان ود و ن سان   ب ز جان  ان ه  ني  ، مسجود مالئك

      .جان  مجموع جسم و

مااءً بن الم اس تگان، ع م فرش ه  ومعل سجود مالئك ام  ا  م سانيت  استء   مق سان ام ان ودن ،  ومق ور  ب زه  از ذك نيت  من

  .  اختصاص  به مرد وزن ندارداست  و  ،  از آن انسانيت ترين  مقام كــه  مقام خالفت استپس عالي. استت وانوثي

اومنزلت  انسانى زندرمورد  مقام  ن ء،  ھمه علماى  اسالم  متفق  الرأى اند   وحتى برخى از علم ر اي د    ب ر معتق ام

   .  تواند  نبی  ھم باشد  اند  كه حتى  زن می

  ! خواھران وبرادران  محترم  

كه آيا  زنان   نيز به مقام نبوت رسيده  اند ،  اين  و»    نبى بودن  زن« موضوعبه خواھم    میدراين رساله

  .محترم تقديم بدارم  ۀمعلومات مختصر خدمت  خوانند

  :غاز نمايم  آ »  رسول  ونبى« بحث  خويش را  به توضيح  مختصردو اصطالحدانم  که  بھتر میاًء  بن
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  :فـــرق بين رســول  ونبى    

یه  رسول ونبى  بۀور اسالم كه در بارازتحقيقات  وتفاسير  علماى  مشھ وم م ه  عمل  آورده اند  طورى معل ردد  ك گ

ا  فرمقام  رسول  نسبت به مقام  نبى  عزيز ام را از او   تر است ، چرا كه نبى  تنھ د  واحك ته را در خواب مى بين ش

الغ  أقيمٱ  مى بيند  مولى رسول  عالوه  بر اين كه  فرشته را  مست  .مور  به ابالغ نيستأمى گيرد  ولى  م ه اب مور  ب

    .باشد  تكاليف  به مردم  نيز  می

  :   تعريف رسول ونبى چنين بيان گرديده است )تفسير نمونه  ٩٢صفحه    ١٣( درجلد 

    :رســــــــول  

الغ نممور به ابالغ باشدأ كسى است  كه صاحب دين  وم د ؛ يعنى وحى الھى را  در يافت  كند وبه مردم اب يعنى  (.اي

  ) نويسنده . مور  به تبليغ گرددأكه به او  وحى شود  وم

     :نبى 

ام  وظيف  كسى است كه وحى را دريافت  می راى  انج ا ب ه تنھ ست  بلك الغ ني ه اب   خود  اوست  ۀكند  ولى موظف  ب

  .ن مى پردازد آاز او سؤال كنند  به جواب  ويا اگر 

  )هنويسند. مور  به تبليغ  نمى باشد أ،  ولى مگرد ر مینبى آنست كه طرف  وحى قرا(

ا فھمطبيب  داکتر وبه طور  مثال نبى  به  اد یذکی وب ار خود آم ه فقط  در محل ك د  ك   مريضان  ۀ معالجۀ مى مان

  .داست وبه دنبال ساير مريضان  نمى رود ولى اگر مريض به او مراجعــــــه  كند از معالجه اش دريغ نمى ورز

ا می ه ج ه ھم يار وب ن   اما رسول مانند طبيبى است  س دون اي ه  منتظر مراجع رود ب ه مريضان  ۀك   باشد  خود ب

االتر از  مقام توانيم  كـــه  بدين اساس گفته می.    ن واجتماع رفته  وبه ھدايت  آنھا  مى پردازدسراغ ديگرا رسالت  ب

       ) ١ ( .مقام  نبوت است

ستپس ھر رسول  نبى  دھست  ولى ھر  نبى رسول ني ر گيرن الت  در ب ـام رس ذا  مقـــــــ م مى ۀ  ، ل ام  نبوت ھ   مق

  .باشد وخدا  نبوت  را قبل  از رسالت  عطا  فرموده است 

ه او خداوند پاك  اول ابراھيم را  به بندگى پذيرفت وسپس اورا  به نبوت  مفتخر  گردانيد  «  ام  رسالت  را ب وبعد مق

دبع وداد  ان  پيغمبر «. د اورا  به حيث خليل  خود بر گزي شريت ھمچن الم ب سالم   ع ه وال د صلى هللا علي  حضرت محم

  »  .د  داراى  مقام نبوت  بودندبل از آنكه  به رسالت  مبعوث  شوق

  

   اما مقام نبوت زن  در اسالم 

ولى  در مورد  اينكه آيا  .    متفق القول اند اسالمیا علمۀھم ،تواند  به  مقام  رسول  برسد كه  زن  نمی در مورد اين

  : مفسرين جھان اسالم  به سه دسته تقسيم گرديده اند   وءتواند مقام نبوت را داشته  باشد يـا خيرعلما زن  می

داليل  قوى    با درنظر داشت  اينكه ءا، گروه دوم  از علمباشند   بر نبى  بودن  زن  معتقد  میءاگروه اول   از علم

  در اين بابت اصٱل ساكت   اند و نمیء سوم از علماۀست،   ودنمايند تدل  ندارد  نبى بودن زن را  ھم  رد  میومس

   .خواھند چيزى بر زبان  اورند

موالنا حفظ الرحمن سيو ھاری دانشمند شھير جھان اسالم  از جمله علماٮى است  كه بر نبى بودن زن  معتقد بوده  

  . جالبى را   بعمل آورده وبرخى از اين تحقيقات را   به زبان  اردو نيز بنشر  رسانيده است ودراين بابت  تحقيقات 
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اى ا دى   موالنا حفظ الرحمن در يكى از مقاالت خويش  در مورد  نبى بودن زن  استدالل علم ين   جمعبن سالم  را چن

  : نويسد ،  مینموده

ى « ،» اشعرىشيخ  ابو الحسن « ،»محمد بن  اسحاق«  ن  حزم «  و» قرطب ه زن می»  اب د  ك د ان ى     معتق د نب توان

  :باشد  وابن حزم  ادعا  دارد كه 

  .عليھن  السالم  ھمگى  نبى  بودند » مريم «   و»  آسيه «، »  ام  مـوسى «،  »  ھاجره «، »  حضرت  ساره«

  :رمايد  مى ف»   محمد بن  اسحاق « ھچنين  

ه زن می د  ك ز معت كه اكثر فقھا  بر اين اعتقاد  دارن ى  ني د  وقرطب ى  باش د نب ريم  توان ودن  حضرت م ى ب ه نب د  ب ق

  .است

 »عياض «  وقاضى »عبد العزيز«، امام  الحرمين  شيخ رحمة هللا عليه» حسن بصرى«  ءخالف  نظر اين  علمااما 

  . تواند  نبى باشد اعتقاد دارند  كه زن نمى

ـى   .  فقھا  بر اين امر  اعتقاد دارندقاضى  وابن كثير مى گويند كه اكثر ام الحرمين«حتــ ز  » ام اع را ني  ادعاى اجم

  .دارد

  

  :ء  اختالف اساس ومنشا  

  .گرد  متبركه  سر چشمه میت  در مورد  نبى بودن زن از اين  آيءاء اختالف  علماساس ومنشا

 به سوى  آنھا  قبل از تو  ما نفرستاديم  مگر  مردانى  كه و «) النحل(»  حی  إليھمسلنا من قبلك إال رجاٱل  نو أروما«  

  استدالل میتھمين آي كه زن  نمى تواند نبى  باشد  بر كه معتقد اندء سر چشمه  گرفته  وعلما» وحی  مى فرستاديم

  .گردند 

ه  ترد  آي درموءاعلم ديگرى از ۀولى دست  ه  «  متبرك ه الرسل وأم دخلت من قبل ريم  إال  رسول ق ن م سيح ب ا  الم م

ل پس « ) مائده(»   صديقه ه قب امبر است  ك ك پي ريم  ي اابن م د وم ران  بودن ز پيغمب ود از او  ني   » در او  راستگو  ب

ه از جمل می ه بلك رادۀفرمايند كه   حضرت  مريم  نبى ن ه مشموی  اف ه در  است ك وده ،  طوريك ل  نعمت  الھى  ب

  .ب  كمتر  ونازل  تر از نبوت  استمرات  منزلت   صديقيت به   ، كه  مقام  ويـــــاد شده  از آن ھا  ء نساۀسور

ار ئیاولى علم ريم  در ب ارهۀ  كه معتقد به نبى  شدن  زن ھستند  مـى گويند  از واقعاتى  كه قرآن  ك ،  ،  ام موسی  س

ر ،يم عليھن السالم  بيان  فرموده  استحضرت  مر د  ب ته  ھاى خداون ه از  جانب فرش  به وضوح  ديده  مى شود  ك

  .آنھا  وحى   نازل شده  واز طرف  خداوند  به آنھا بشارت  داده شده است 

ريم    قصص  وحضرت مۀ مباركۀچنانچه  حضرت   ساره  در سوره ھـــاى  ھود  والذاريات ، ام مـوسى  در سور

ريمدر سو ران وم ارك  آل  عم اره  ھاى مب ه  ي ه واسطه  مال ئك ى  واسط ،  ب رار  ۀب د  ق ورد خطاب  خداون ا  م  آنھ

ر مخفى  را نداردۀ، ھدايت   وجدانى  واشار اند،  اما  اين وحى معنى واقعىگرفته  ور  ،  زيرا  در قرآن كريم ، ب زنب

  . عسل  نيز وحى  شده است

  مريم  ھمان  طور كه نام ساير   پيامبران  ذكر  شده  ۀنبى بودن  حضرت  مريم  اين است  كه در سوردليل  واضح  

  :مثال   .نام  او نيز  آمده  ودر يك رديف  قرار  گرفته است

راھيم واذكر فى الكتاب موسى«  اب  اب ى الكت اب  اسماعيل ، واذكر ف ى الكت ر  ف  ،  واذكر فى  الكتاب ادريس ،  واذك

ريم مالئك»  وأرسلنا إليھا  روحنا «: يا مثال  مى فرمايد   »   واذكر  فى الكتاب  مريم ل ئ خود ، جبرۀما به طرف  م ي

  .را فرستاديم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ن ۀھمچنين  در بار رده  اي ريم  او را صديقه  خطاب  ك رآن  ك ه اگر ق د ك ريم  مى  گوين   صديقه  بودن  حضرت  م

رددلقب  به ھيچ وجه مانع  نبى شدن  ا بھه . و نمى  گ يچ  ش ودن  حضرت  يوسف  ھ ى  ب ه در نب ه  ك ان گون  یاھم

د  ريم  مى فرماي صديق « : وجود ندارد  با آن ھم  قرآن  ك ا  ال ى  شدن   پس  لقب »  يوسف أيھ انعتى  از نب يچ مم ھ

له  طوری  أ  اين  مسۀدر بار  .، چون  نبى حتمٱ  صديق  ھم ھست  اما عكس  اين ،  ھميشه   صادق  نمى  باشدندارد

ا ر  ب اى ديگ ده است ، در ج ه هللا آم زم رحم د  ح ن  محم شھور اب دث  م صل  مح اب  الف ه در كت ن  وضاحت  ك  اي

  .وصراحت  وجود ندارد

  داردادامه                         

  

  


