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مقدمه

از بين نظريات حوزهي مديريت زنان ميتوان س��ه نظريه اصليتر را که
اهميت بيشتري دارند تحليل کرد .انديشمندان مسلمان سه رويکرد عمده را
در ح��وزهي مطالعات بانوان مطرح کردهاند .البته اين ديدگاهها بيش از آنکه
جنبهي تئوريک و نظريهپردازانه داشته باشد ،در جستوجوي پاسخ و ارائهي
راهکار عملي در خصوص مسائل و مشکالت ايشان است .اين سه رويکرد با
عناويني متفاوت نامگذاري شده که برخي از آنها عبارتاند از« :سنتگرايي
اسالمي»« ،تجددگرايي اسالمي» و «تمدنگرايي اسالمي» (سبحاني 13 :1382ـ .)30

از جمله موضوعاتي که اين س��ه طيف فکري در کانون توجه خود قرار
داده ،مس��ئلهي حضور اجتماعي زنان و به ويژه مديريت بانوان است ،که به
داليل زير شايسته بررسي است:
الف ـ رشد استعدادهاي اجتماعي زنان و ورود آنان به عرصهي تحصيالت
عاليه و در نتيجه برخورداري بيشتر از خرد اجتماعي و ورود اين قشر عظيم
به حوزههاي تمدني.
ب ـ لزوم اس��تفادهي بهينه از استعدادهاي نيمي از پيکر جامعه در جهت
اعت�لاي جامعهي اس�لامي بدون تزاحم ب��ا اصل تحکيم بني��ان خانواده در
آموزههاي ديني.
ج ـ وج��ود چالشهاي متعدد و بحثبرانگي��ز در اين حوزه ،به ويژه با
توجه به ديدگاهها و اسناد مختلف حقوق بشري.
د ـ وجود ديدگاههاي مختلف و حتي متعارض.
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اس��ت ،از اين رو بازنگري اين ديدگاهها با نگاهي جامع و کلنگر به منظور
دستيابي به داليل اين اختالف نظرها ضروري مينمايد.
وظيفهي اين پژوهش بازخواني ديدگاههاي س��هگانهي فوق با محوريت
قرآن در زمينهي «مديريت بانوان» است .منظور از مديريت نيز «هنر انجام کار
به وسيله ديگران» است (الواني .)11 :1385

 )1تبيين ديدگاه سنتگرايي اسالمي

اين گفتمان در مقاطعي از تاريخ تفکر معاصر ،به عنوان الگوي رايج انديشهي
ديني به حس��اب آمده و هنوز هم به عنوان يک گرايش نيرومند در حوزههاي
علميه و در ميان متدينان ايراني حضوري تأثيرگذار دارد (س��بحاني  .)237 :1386با
توجه به اينکه اين رويکرد در حوزهي حقوق و شريعت تنها بر بعد فردي احکام
انگشت مينهد و حتي اگر احکام اجتماعي را نيز مد نظر قرار دهد ،باز هم از اين
احکام ،تفسيري فردگرايانه ارائه داده از بينش فقهي جامعنگر برخوردار نيست،

لذا اساسًا به مديريت زنان به عنوان مسئلهاي اجتماعي نمينگرد و براي حل آن
نيز قائل به لزوم ايجاد طرحي اجتماعي نميباشد.

عمدتًا ديدگاه اين جريان در دو سطح متصور است:
الف) حضور اجتماعي زن در حد ضرورت؛

ب) حضور اجتماعي زن در حداقل ممکن.

در س��طح اول ،قاعدت��ًا بح��ث از مديريت بان��وان در حالت متعارف به
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جنبههاي درون خانوادهاي ،آن هم صرفًا در جمع زنان ،در محدودهي مسائل
غير اجتماعي و غير سياسي خالصه ميشود.
در س��طح دوم ،مديريت بانوان را در جمع زنان در کليهي مسائل اعم از
اجتماعي ،فرهنگي و ...پذيرفته ولي معتقد اس��ت زنان نميتوانند هيچگونه
مسئوليت سياسي و اجتماعي را که الزمهي آن سلطه بر مرد يا مرداني باشد،
در دست گيرند ،زيرا زن نسبت به مرد فاقد هر گونه تسلط و حاکميتي است
( جاللي کندري .)208 :1383

 1ـ  )1مباني قرآني ديدگاه سنتگرايي اسالمي

طرفداران اين ديدگاه از مباني و داليل خاص خود برخوردارند و همواره
انديش��ه و عملکرد خويش را بر نصوص ديني و سيرهي عملي اولياي دين
و نيز بر مصالح دين و ملت اس��توار ک��رده و با توجه به آنها توجيه ميکنند
(سبحاني .)238 :1386

اين گروه اساس��ًا به بحث مديريت بان��وان نپرداختهاند ليکن از آنجا که

حاميان ديدگاههاي مخالف ،آنان را در مسائلي اجتماعي ـ سياسي ،چون حق
زن براي تصدي مناصب کالن اجتماعي همچون رياست جمهوري ،قضاوت

و وزارت ـ که بعضًا دس��تاورد نظر گاه رقابتي غرب در مورد زن و مرد بود
ـ به چالش کش��يدهاند ،براي نفي جواز تصدي مناصب کالن توسط زنان ،از
قرآن به آيات زير استناد کردهاند:
الف ـ

قوامون علي النساء( »...نساء)34 :
آيهي شريفهي «الرجال ّ

در اس��تدالل به اين آيه ،داي��رهي قواميت مرد فراتر از روابط زوجيت و
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است ،لذا مرد میتواند مدير و مسلط بر زن شود ولي زن نسبت به مرد چنين
نيست .در توضيح اين استدالل ،برخي قوام را نه تنها فراتر از روابط زوجيت
بلکه به معناي تس��لط و صاحب اختياري مرد بر زن براي تعليم و تأديب و
اصالح امر او تفس��ير کردهاند (ميبدي 492/2 :1371؛ ثعلبي نيشابوري302/3 :1422؛ ثقفي

تهراني  52/2 :1398و 235/13؛ الطريحي .)142/6 :1403
برخي ديگر ،قوام را به معناي تس��لط و سلب آزادي زن ندانسته ولي آن
را عام میدانند .منظور اينکه عموم مردان بر زنان قواميت دارند نه تنها شوهر
بر همس��رش (خوئي 464 :1416؛ طباطبائي 343/4 :1417؛ زمخشري 505/1 :1407؛ االلوسي

23/3 :1415؛ ابن کثير 256/2 :1419؛ شبر 114 :1412؛ مکارم شيرازي .)235/13 :1421
ب ـ آيهي ش��ريفهي «و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن
درجه ( »....بقره.)228 :

برخي تفاسير درجه را نه تنها مربوط به زندگي خانوادگي بلکه به جامعه
نيز تعمي��م داده (طباطبائي232/2 :1417؛ م��کارم ش��يرازي  )157/2 :1374و لذا حاميان
رويکرد س��نتگرايي از اين تفس��ير نتيجه ميگيرند که آيه تصريح کرده که
عم��وم مردان بر زنان برتري (درجه) دارند و چون مقتضاي عقل آن اس��ت
که انسانهاي برتر و با فضيلتتر متصدي امور جامعه شوند ،در نتيجه زنان
شايستگي و صالحيت تصدي مناصب کالن مديريتي را ندارند.
ج ـ آيهي شريفهي «و قرن في بيوتکن وال تبرجن تبرج الجاهليه االولي»...
( احزاب)33 :
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اس��تدالل به اين آيه چنين اس��ت که اين آيه عام و دربارهي همهي زنان
است ،نه فقط زنان پيامبر (مکارم شيرازي 290/17 :1374؛ مغنيه )544 :بنابراين از آنجا
که مشارکت سياسي زن و به طور خاص تصدي رياست و مديريت در سطح
جامعه مس��تلزم خروج از خانه و اختالط با مردان است ،اين آيه دليلي است
بر منع زن در اين باره و نشانگر آن است که شارع مقدس رغبتي به اين امر
ندارد (قربان نيا .)206/2 :1384
د ـ آيهي شريفهي «او من ينشا في الحليه ( »...زخرف.)18 :

ب��ه اين مفهوم که اين دو صفت پرورش در حلي��ه و غير مبين بودن در
خصام ،که براي زنان آورده براي اين اس��ت که زن بالطبع عاطفه و ش��فقت
بيشتر و تعقل ضعيفتري از مرد دارد و به عکس مرد بالطبع عواطف کمتر و
تعقل بيشتري دارد .از روشنترين مظاهر عاطفهي زن عالقهي شديدي است
که به زينت و زيور دارد و از تقرير حجت و دليل که اساس��ش قوهي عاقله
اس��ت ،ضعيف اس��ت (طباطبائي 90/18 :1417؛ معرفت 40 :1376؛ جمشيدي و همکاران
.)220 :1382

حال از آنجا که رياس��ت امور عامه و حاکميت در دولت مستلزم فکر و
عقل و خردمندي است ،آيهي مزبور را مؤيدي بر عدم شايستگي زنان در اين
باره شمردهاند (قربان نيا .)206/2 :1384

هـ ـ آيهي شريفهي «و اذا سالمتوهن متاع ًا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلک

أطهر لقوبکم و قلوبهم ( »...احزاب.)53 :

اس��تدالل به اين آيه چنين اس��ت که فرمان خداوند در حفظ حريم ،ناظر به
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مراعات ارتباطات اجتماعي و سازماني با ويژگي مذکور در آيهي شريفه ،در مورد
کليهي زنان مسلمان و مؤمن به طريق اولويت قطعي صادق است (نقي پور.)191 :1382
 )2تبيين ديدگاه تجددگرايي اسالمي

اي��ن جريان با پذيرش اصول و چارچوبه��اي مدرنيته ،تالش خود را
صرف همخواني اسالم با مؤلفههاي فرهنگ مدرن ميکند (سبحاني.)34 :1382

از جمل��هی اين مؤلفهها ،مدلهاي غربي مش��ارکت زن��ان با محوريت
مراعات تساوي زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت ،که در کنوانسيون
رفع تبعيض عليه زنان ظهور تام دارد ،ميباشد .بنابراين ،در مسئلهي مديريت
زن��ان ،نميتوان هيچگونه محدوديتي را قائل ش��د .اين ديدگاه در خصوص
آيات مورد اس��تناد توسط ديدگاه س��نتگرايي با اتکا به روش هرمونوتيک
جديد فلسفي دست به توجيه و تأويل زدهاند (سروش  .)29 :1378روش مذکور،
مبن��ا و مالک معناي متن را همان يافت ش��خص خوانن��ده از متن ميداند.
البت��ه خوانندهاي که متعلق به دوراني ديگر اس��ت مس��لمًا بايد معناي متن
پيرو و در خور عصر او ش��ود (همان .)20 :بدين ترتيب نتيجه ميگيرند ،آيات
محدودکنندهي مديريت زنان مربوط به شرايط عصر نزول بوده است.
 2ـ  )1مباني قرآني ديدگاه تجددگرايي اسالمي

داليل طرح ش��ده توس��ط اين گروه متفاوت است ،به گونهاي که برخي
برونديني و برخي درونديني است:
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الف ـ ابوزيد معتقد است نبايد مسئلهي زن را در قرآن و ساير متون ديني
جس��توجو کنيم زيرا اين يک مس��ئلهي اجتماعي است و مسائل اجتماعي
ربط��ي به دين ندارند .وي ميگويد« :گفتمان ديني مس��ئلهي زن را تحريف
ميکند» زيرا ميخواهد با مرجع قرار دادن نصوص ديني مس��ئله را حل کند
و اين نکته را ناديده ميگيرد که مس��ئلهي زن در اساس موضوعي اجتماعي
است» (ابوزيد  .)6 :1999يا در نگاهي معتدلتر برخي از نويسندگان اين جريان
با تفکيک احکام عبادي از احکام اجتماعي ،وجود مصالح نهاني را در احکام
اجتماعي ندانسته و احکام دنيوي را فقط برخوردار از «مصالح دنيوي آشکار»
دانستهاند .آنان مدعياند که «با داشتن چشمي به مصالح خفيه ،از دادن تغيير
الزم در احکام سياسي و دنيوي عاجز میمانيم» (سروش .)29 :1382

ب ـ نويس��ندگان اين طيف به هنگام بحث از برخي احکام فقهي زنان با
نگاهي جزءنگر به آيات قرآن ـ تنها با استفاده به برخي آيات ـ به اجتهاد مورد

نظر خود ميپردازند (شفيعي سروستاني  .)126 :1385مث ً
ال با استناد به آيهي شريفهي
«يا بني اسرائيل اذکروا نعمتي التي انعمت عليکم و اني فضلتکم علي العالمين» (بقره:

47و )122نتيجه ميگيرند که چون فضل بني اسرائيل در اين آيه مقطعي و تاريخي
بوده است لذا فضل در آيهي شريفهي «الرجال قوامون علي النساء بما فضل اهلل
بعضهم علي بعض( »...نساء )34 :نيز موقتي و مربوط به عصر نزول است .در حالي

که مث ً
ال به مفهوم ثابت فضل در آيهي مبارکهي «ال يستوي القاعدون من المؤمنين
غير اولي الضرروالمجاهدين في سبيل اهلل باموالهم وانفسهم ...فضل المجاهدين علي

القاعدين اجرا عظيما» (نساء )95 :توجهي ندارند (جمشيدي و ديگران .)232 :1382

164

تحلیل مستندات قرآنی حیطهی مدیریت بانوان

آي��ات مرب��وط به زن عصري بوده و ش��أن تاريخي دارند .ايش��ان معتقدند:
«نحوهي بهرهگيري ما از معارف قرآن بايد اينگونه باش��د که مفهوم و روح
آنها را دريابيم .پيامبر (ص) نابرابري هاي ش��ديدي را که در آن جامعه عليه
زنان وجود داش��ت ،متناسب با فهم و درک آن روز از عدالت تغيير داد و به
سوي عدل زمانه حرکت کرده ،پيام اصلي آن تغييرات اين است که نابرابري
ه��اي ديگري ني��ز که در طول تاريخ بر زنان تحميل میش��ود ،بايد برطرف
گردد ،اين پيام کلي حرکت پيامبر (ص) است» (مجتهد شبستري 21 :1378؛ ملکيان

34 :1379؛ همتي 50 :1379؛ کار  .)45 :1378پس مطابق با اين ديدگاه بايد به س��وي
تساوي حقوق زن و مرد در اجراي مناصب مختلف مديريتي حرکت کرد.
ايش��ان تأکيد ميورزند که اثبات تفاوت زن و مرد و برتري مرد با آيهي
«الرجال قوامون علي النس��اء ( »...نس��اء )34 :تمام نيس��ت زي��را قرآن در مورد
بنياسرائيل نيز ميگويد ...« :و فضلتکم علي العالمين» (بقره )47:در واقع خداوند

قوم بنياس��رائيل را در مقطعي از زمان نس��بت به ديگر اقوام و ملل برتري
میدهد نه در همهي زمانها (همتي .)49 :1379
د ـ مبناي فکري اين جريان تأثير پيش فرض ذهني مفسر در برداشت از
آيات قرآني اس��ت .مجتهد شبستري بر اين عقيده است که پيش فهم فقيهان
مس��لمان اين بوده اس��ت که نظام خانواده نظامي طبيعي اس��ت که فرض را
بر اين گذاش��تند که خداون��د نميتواند و نميخواهد بر خالف نظام طبيعي
خانواده که خود آفريده است براي خانواده احکامي صادر کند .در حالي که ما
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بايد با ديدي تاريخي به سراغ کتاب و سنت برويم .درست است که ساختار
خانواده اين چنين ش��کل گرفته ولي تغييرپذير اس��ت و ميتوان شکلهاي
ديگري از زندگي خانوادگي را با نوع ديگري از تقسيم کار و سيستم حقوقي
مطرح کرد (مجتهد شبس��تري  )19 :1378يا اينکه مفس��ر زن اس��ت يا مرد ،در نوع
برداشت او از آيات مؤثر است (ملکيان.)33 :1379
هـ ـ ابوزيد روش توجه به سياق وصف و جدل را در برخي آيات قرآني
دربارهي زنان پيش��نهاد ميکن��د (علوينژاد  .)264 :1380البته اين روش توس��ط
انديشمنداني با مباني فکري متفاوت از ابوزيد هم مطرح گرديده است (مصباح

يزدي  .)282 :1388براي مثال ،در آيهي شريفهي «أو من ينشأ في الحلية و هو في
الخصام غير مبين» (زخرف )18 :سياق را جدل گرفتهاند ،لذا قرآن يا با لحن خود

کفار با آنها جدل ميکند که معتقدند زن در حليه پرورش يافته و در خصام
غير مبين اس��ت يا در مقام توصيف است يعني چيزي را که وجود دارد بيان
ميکند (علوين��ژاد .)264 :1380بنابراين آيهي مذکور ،محدوديتي براي مديريت
زنان به دست نميدهد.
و ـ محس��ن کديور دربارهي ديدگاه قرآن ب��ه زن آيات مربوطه را به دو
دسته محکمات و متشابهات تقسيم کرده ،صرف نظر از مثبت يا منفي بودن
برايند اين ديدگاه جديد وی با وجود گس��تردگي بحث محکم و متشابه در
قرآن ،هيچگونه مبناي علمي براي اين تقسيمبندي ارائه نداده است .بر اساس
اين ديدگاه اغلب آيات راجع به زن در زمرهي محکمات و آياتي که نياز به
بحث و توجيه دارند در گروه متشابهات به شمار آمده است .مانند آيات ناظر
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نفقه ،تبعيض مثبت به نفع مردان مثل احراز پستهاي کالن سياسي ،قضاوت
و ...که بايد به آيات محکم بحث زن عرضه شوند (کديور .)1387
 )3تبيين ديدگاه تمدنگرايي اسالمي

اين تفکر معتقد اس��ت دو عنصر پايايي و پويايي اس�لام را بايد در يک
نظريهی واحد و در يک نس��بت هماهنگ و منطقي تأمين کرد (س��بحاني :1382

 .)30بنابراين با طرح يک سلس��له مباني همچون تکيه بر س��عادت محوري،
توجه به بنيان و استحکام خانواده ،اهتمام بخشي به تربيت کودکان در محيط
آرام خان��ه و در پرت��و تربيتهاي مادرانه در صدد آن اس��ت که حوزههاي
تفکيک شده بين زن و مرد از جمله در مقولهي حضور اجتماعي را ،با عنايت
به مقتضيات زمان دنبال کند.
در اين راس��تا با نگاهي جامعنگر و به دور از تعصبات بيپايه و با در نظر
گرفتن شرايط ناشي از تکنولوژي و ارتباطات و راهیابي زنان به عرصههاي کالن
اجتماعي سعي در ارائهي تفسيري منطقي از آيات مربوط به بحث زن دارد.
 3ـ  )1مباني قرآني ديدگاه تمدنگرايي اسالمي

اين رويکرد به دنبال مطالبات فمينيس��تي تس��اوي حقوق زن و مرد ـ از
جمله تس��اوي زن و مرد در تصدي مناصب کالن اجتماعي ـ در مقام دفاع
از جامعيت نگاه قرآن به مسئلهي حضور اجتماعي بانوان ،از جمله مديريت
زنان ،آيات زير را بررسي میکند:
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الف) آيهي شريفهي «الرجال قوامون علي النساء( »...نساء.)34 :

صاحبان اين تفکر دايرهي شمول قواميت مرد بر زن را منحصر به زندگي
خانوادگي و زناش��ویی ميدانند و لذا اس��تدالل به اين آيه در ناتواني زن در
تصدي کاري (مديريتي) را برداش��ت ناتمامي از آيه دانسته (جناتي )145 :1385

و ميگويند« :اين آيه براي بيان احکام زن و شوهر است نه براي بيان احکام
مطلق زن و مرد به دو قرينه:
ـ ذيل آيه که ش��وهر را شايس��تهترين فرد براي امر به معروف و نهي از
منکر و بازداشتن از گناه ميداند.
ـ آيهي بعد که کلمهي ش��قاق ميان زن و ش��وهر را بيان ميکند» (جوادي
آملي .)545/18 :1388

در مورد رياس��ت مرد ب��ر خانواده هم آن را به معناي نوعي مس��ئوليت
اجتماعي مرد در قبال حفظ حقوق زن و نه به معناي تسلط مرد بر زن تفسير
کردهاند و حتي اين قواميت را هم مش��روط به وجود دو ش��رط بما فضل اهلل
بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم ميدانند و لذا اين قواميت را يک امر

حقوقي تخلفناپذير ندانستهاند (جوادي آملي 366 :1371؛ قربان نيا 60/1 :1384؛ معرفت

48 :1380؛ صادقي تهراني.)280 :1380
ب ـ آيهي ش��ريفهي «و لهن مثل الذي عليهن و للرجال عليهن درجه» ...
(بقره.)228 :

استدالل آنان اين است که با توجه به سياق ،منظور از درجه در اين آيه،
برتري مطلق مرد بر زن نميباشد تا منافاتي با قرار گرفتن زنان در مقامات و

168

تحلیل مستندات قرآنی حیطهی مدیریت بانوان

برخي از طرفداران اين رويکرد ،با توجه به سياق آيات که در مورد زنان
مطلقه است ،معتقدند مرجع ضمير «هن» مطلقات ميباشد نه زنان (قطب :1412

247/1؛ صادقي تهراني  )5 :1386و برخي از ايش��ان معتقدند واژهي درجه در سياق
اثبات واقع شده و تنها برتري صرفالوجود را ميرساند نه مطلق برتري را،
پس منظور از «آن» همان سرپرس��تي و حق زناشويي است (جناتي 147 :1385؛
شمس الدين73/2 :؛ فضل اهلل .)284/4 :1405

طبري نيز بهترين رأي را در تفس��ير درجه در اين آيهی شريفه ،رأي ابن
عباس ميداند که معتقد اس��ت درجه ،مقام و منزلتي اس��ت که شوهران در
نتيجهي بيشتر رعايت کردن حقوق همسرانشان به دست ميآوردند و به اين
گونه خود ،حقوق همس��ر را کامل رعايت ميکنند ولي در اس��تيفاي حقوق
کامل خود از جانب زن گذشت ميکنند (طبري .)276 /2 :1412
ج ـ آيهي شريفهي «و قرن في بيوتکن و التبرجن تبرج الجاهليه األولي»...
(احزاب.)33 :

نحوهي استدالل به اين آيه در اين رويکرد چنين است که:

اوالً ،آيه اختصاص به زنان پيامبر (ص) دارد به ويژه با عنايت به صدر و

ذيل آيه (شمس الدين 298/18؛ کرمي حويزي .)294/6 :1402

ثانيًا ،بر فرض که بر تعميم اين آيه به عموم زنان مسلمان قائل شويم ،امر

در آيه الزامي نيست ،بلکه ارشادي است و بدين جهت است که هيچ يک از
آگاهان به موازين فقه اجتهادي ،بر وجوب خانهنش��يني و حرمت آمد و شد
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زنان در جامعه ،فتوا صادر نکردهاند (جناتي 148 :1385؛ کرمي حويزي .)294 /6 :1402

بنابراي��ن چنانچه عهدهداري رياس��ت دولت و مناصب مديريتي موجب
ورود زن ب��ه مجامع و همکالمي و مجادله با م��ردان در امور عامه و مصالح
جامعه باش��د ،امر ذاتًا حرامی قلمداد نميشود چه اينکه مهم رعايت عفت و

حجاب ش��رعي است که منافاتي با آن احساس نميگردد (شمسالدين )75/2 :و
عدهاي تنها خروج به هدف فس��اد و افس��اد را مورد نهي آيه ميدانند (کرمي
حويزي 294/6 :1402؛ مدرسي .)322/10 :1419
در آيهي شريفهي « او من ينشا في الحليه و هو في الخصام غير مبين» (زخرف)18 :

در اس��تدالل به اين آيهي ش��ريفه ميگويند« :قرآن کري��م در اين آيه و
آيات��ي ديگر چون «الکم الذکر و له االنثي تلک اذاقس��مه ضيزي» (نجم21 :و)22

روش مح��اوره و گفتوگ��وي جدلي را ميپذيرد و خود ،از اين ش��يوه که
براي س��اکت کردن خصم و مخالف است ،بر مبناي آنچه خود وي پذيرفته،
استفاده ميکند .آنچه در آيههاي مذکور آمده ،در واقع سخناني جدلي است نه
برهاني ،يعني محکوميت مشرکان را بر اساس آنچه نزد خودشان مسلم است،
معلوم ميدارد ،نه بر پايهي آنچه از ديدگاه خود قرآن درس��ت اس��ت (مصباح

يزدي 282 :1388؛ قطب 318/5 :1412؛ فضل اهلل  223 /20 :1405ـ .)227
هـ ـ آيهي ش��ريفهي «والمؤمنون و المؤمن��ات بعضهم أولياء بعض يأمرون

بالمعروف وينهون عن المنکر ( »...توبه)71 :

استدالل به اين آيهي شريفه چنين است :توجه به اين نکته ضروري است
که معروف و نيکي و منکر و بدي در موارد مختلف صورتهاي مخصوص
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داده و در عرصههاي گوناگون چالش ،دروازهي حيات اجتماعي را در برابر
او گشوده است ،تا در اين مسير به ياري يکديگر بشتابند و دوشادوش هم راه
پيشرفت و تکامل را بپويند (فضلاهلل  .)30 :1387پس هم زن و هم مرد مسئوليت
برخورد با انحرافهاي اجتماعي ،عقيدتي ،اخالقي و سياسي جامعه را دارند،
بي آنکه نقش مردان در اين زمينه بزرگتر ش��مرده ش��ود .لذا همانگونه که
س��فارش به مرد براي سرپرس��تي خانواده به معناي کنار زدن او از وظايف
بزرگ انساني و اسالمي او نيست ،سفارش به زن براي رعايت حقوق شوهر
نيز چنين نيست (جاللي کندري .)197 :1383

وـ آيات ش��ريفهي  44ـ  21س��ورهي مبارکهي نمل که ناظر به داس��تان
ملکهي سبا ميباشند.
استدالل چنين است :قرآن ،زن را در هيئت ملکهي سبا چونان انساني به
نمايش ميگذارد که بر عقل خويش مسلط است و تحت تأثير عاطفهاش قرار
نميگيرد ،زيرا مسئوليتش به او امکان پر بار کردن تجربه و تقويت عقلش و
غلبه بر احساساتش را داده است ،تا بدان پايه که بر مرداني فرمان ميراند که
در وجود او شخصيت نيرومند و عاقل و توانمند بر ادارهي امور خود ديدهاند
(فضل اهلل 58 :1380؛ جوادي آملي .)282 :1371
زـ يک��ي از صاحبنظران در اين رويکرد ،با اس��تناد به آياتي از قرآن از
جمله آيهي شريفهي «و لتکن منکم أمة يدعون الي الخير و ( »...آل عمران)104 :

ب��ا توجه به اينکه واژهي امت همهي انس��انها ،اعم از مرد و زن ،را ش��امل
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ميش��ود معتقد است قرآن ،اعتبار جنسيت در مسائل اجتماعي را رد ميکند
(جناتي .)140 :1385

 )4مفهوم شناسي مصلحتگرايي

ب��ا مرور داليل قرآني پيش گفته دربارهي ش��رايط و محدودهي مديريت
بانوان اين س��ؤال ب��ه ذهن متبادر ميش��ود که چرا با وج��ود دغدغهمندي
صاحبنظران هر س��ه گروه براي ارائهي پاسخي قرآني ميان ايشان اختالف
نظ��ر جدي وجود دارد؟ حال آيا ميتوان با نگاه��ي جامع به اين ديدگاهها،
مبناي مش��ترکي يافت که با معيار قرار دادن آن ،ديدگاههاي موجود تحليل و
بررسي شود؟ شايد با يک نظر کلي به معيار عدالت سوق داده شويم (قرباننيا

 52/1 :1384و )53ولي از آنجا که اين مفهوم کلي و مبهم است و تعريف عدالت
به صورت جايگاه متناس��ب براي زن و مرد به خودي خود معياري عملياتي
ارائه نميدهد و از طرفي حتي با هدف مبناسازي نيز ،عدالت بيشتر ،شرايط
مدينهي فاضله را نمايانده و هدف غايي را ترسيم ميکند اما در شرايط گذار،
يک الگوي عملي نميتواند فقط بر اس��اس هدف غايي شکل گيرد ،بنابراين
بايد در جستوجوي معياري ديگر بود.
ب��ا توجه ب��ه اينکه در مباحث فقهي يکي از م��وارد تغيير حکم ،موردي
است که ظرفيتها و وضعيت مکلف و جامعه تغيير يابد ،براي رفع مشکل
در اجراي چنين احکامي و رفع تزاحم از آنها در اجرا به عنصر تعيين کنندهي
مصلحت رهنمون ميش��ويم (عليدوست  419 :1388ـ  .)417از طرفي با عنايت به
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ميزان لحاظ عنصر تحول و پيش��رفت جامعه در استنباط حکم از آيات قرآن
در باب مديريت زنان اس��ت ،لذا ميتوان گفت که مقولهي مصلحت ،نقش
کليدي در بحث مديريت بانوان را دارد و مش��روط بر آنکه دچار کليگويي
و ب��ازي با لغت نش��ده ـ که در م��ورد عدالت گفته ش��ده ـ چنانچه بتوان
ش��اخصهاي عملياتي براي مصلحت تعريف کرد ،آنگاه مصلحت خواهد
توانس��ت ريس��مان اتصال دهندهي نظرات پراکنده در اين بحث باش��د .لذا
قبل از اينکه به ارتباط نظريات اين دسته با مصلحت اشاره شود ،الزم است
جايگاه و محدودهي مصلحت در استنباط حکم تبيين گردد.
 4ـ  )1تعريف مصلحت

مصلحت به معناي عدم مفس��ده و وجود خير معنا و تفسير شده است اما
مصلحت و مفس��ده نقيض يکديگر نيستند به اين معنا که صرف نبود مفسده
مجوز اطالق «مصلحت» نميباشد بلکه ضد يکديگرند به گونهاي که ارتفاع هر
دو نيز در يک مورد متصور است و «مصلحت و اصالح» به صرف نبود مفسده و
افساد نيست .بنابراين ميتوان اموري و افعالي فرض کرد که نه مصداق مصلحت
باشد و نه مفسده ،نه اصالح باشد و نه افساد (عليدوست  86 :1388ـ .)83

در مورد رابطهي شريعت و مصلحت ميتوان گفت ثمره و انگيزهی تشريع
الهي جز رسيدن به حيات طيبه ،سعادت انسانها و مصلحت آنها نيست .اين
انگيزه و نتيجه چون روح در پيکرهي شريعت جاري و ساري است (همان.)38 :
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اما آنچه در بحث مديريت بانوان جلوه ميکند ،رابطهي فقه و مصلحت است.
در اين زمينه دو ديدگاه کالن وجود دارد:
الف ـ مصلحت مورد تشخيص فقيه به مثابه سندي براي استنباط حکم در
کنار اسناد ديگر مانند قرآن ،سنت و اجماع است که مبناي فکري اين نظريه
قبول منطقة الفراغ در گسترهي شريعت است که مصلحت جبران کنندهي اين

خأل (منطقة الفراغ) در صدور حکم ميباشد.

ب ـ جايگاه مصلحت در اجراي نوع حکم شرعي و فقهي کشف شده و
کيفيت اجراي آن محدود ميشود نه اينکه به عنوان سندي در استنباط حکم
قبل از کشف حکم مطمح نظر قرار گيرد.

توضيح اينکه اوالً ،در وقت تزاحم احکام و تزاحم مصلحت و مفس��ده

يا مصلحت مهم و اهم يا فاس��د و افس��د ،براي انتخاب نوع حکم (مث ً
ال در
انتخاب حکم تأمينکنندهي مصلحت اهم در قبال انتخاب حکم تأمينکنندهي
مصلح��ت مهم ،ي��ا در انتخاب حکم دافع مفس��ده در قب��ال گزينش حکم

مصلحتدار) ،ثانيًا ،براي دس��تيابي ب��ه کيفيت اجراي حکم واحد ،مصلحت
نق��ش تعيينکنندهاي دارد (هم��ان .)398 :صرفنظر از اينک��ه کدا م يک از اين
دو نظر به صواب نزديکتر اس��ت ،هر کدام از آنها پذيرفته ش��ود ،در بحث
مديريت بانوان ،نقش مصلحت انکارناپذير است.
در ديدگاه اول (نقش سندي مصلحت در استنباط حکم) ،با توجه به اينکه
قلمرو مصلحتانديش��ي همان منطقة الفراغ يعني در مقام کش��ف و استنباط
احکام نوين از س��وي مجتهدان اس��ت ،به گونهاي که در اين مقام ،مجتهد،
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ميکند و بدينگونه رفع خأل ميکند ،ولي وقتي ضرورت يا حاجت عمومي
و به تعبيري اجتماعيات در ميان باش��د ،جايگاه مصلحت است و مجتهد در
اس��تنباط حکم به مصلحت توجه ميکند (صابري .)212 :1381لذا بر اساس اين
نظر از آنجا که مبحث مديريت بانوان در زمرهي احکام نويني است که ناظر
به امور عمومي و اجتماعي زندگي است ،مصلحت در آن نقش کليدي دارد.
در ديدگاه دوم ،از آنجا که در مقولهي مديريت زنان ،عمدهي اختالفات
در ن��وع اولويتبندي وظايف درون و برون خانه براي زن اس��ت و حضور
او در برون خانه هم ش��رايطي دارد ل��ذا با توجه به تزاحمي که بين وظايف
مختلف زن پيش ميآيد ،آنچه حائز اهميت اس��ت ،داشتن معياري براي اين
اولويتبندي اس��ت که در اين مقام (مقام رف��ع تزاحم بين احکام مختلف)
توجه به معيار مصلحت مورد اتفاق فقهاست (عليدوست  398 :1388و .)582

حال ب��ه مواردي از ارتباط ديدگاههاي قرآني با س��ه رويکرد در مبحث
مديريت بانوان ،با عنايت به معيار مصلحت ميپردازيم:
4ـ تحليل رويکرد سنتگرايي اسالمي

اغلب مفس��ران در اين رويکرد ،در احتجاج به آيهي ش��ريفهي «الرجال

قوامون علي النس��اء  »...در عدم جواز تسلط (و مديريت) زن بر مرد به دليل
تصريح آيه به قواميت مرد بر زن با دو دليل مطرح ش��ده در آيه مينويس��ند:

«القوام هو القائم بالمصالح و التدبير و التأديب فالرجل يقوم بأمر المرأة و يجتهد
في حفظها» (بغدادي :141537/1؛ قاسمي :1418.)96/3
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أي :قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق هّ
الل تعالي ،من المحافظة علي فرائضه ،و

كفهن عن المفاسد (طبري :1412.)37/ 5

أي :الرجال يقومون علي شئون النساء بالحفظ و الرعاية و النفقة و التأديب و

غير ذلك مما تقتضيه مصلحتهن (طنطاوي:.)136/ 3

بيوتكن و
صاحب تفس��ير الکاش��ف در ذيل آيهي ش��ريفهي «و قرن في
ّ

تبرج الجاهليّ��ة الأْ ولي» در باب مصلح��ت جامعهي پيامبر (ص)
ال تبرج��ن ُ

مينويس��د« :كان عصر النبي (ص) خير العصور ،و مع هذا حذر س��بحانه نساء
النبي من لين الكالم مع الرجال ،و الخروج من البيوت حاسرات متبرجات ،كيال

يثرن الطمع في القلوب الفاسقة الفاجرة( »...مغنيه :1424.)216/6

همهي اين دس��تورات فقط بدان دليل اس��ت که خ��دا ميخواهد دامن
خانوادهي نب ّوت را از پليدي و ناپاكي و هر تهمت و خيانتي پاك و مبري کند
و پاكيزه گرداند ايشان را پاكيزه گردانيدني كامل ،چون عمل به اين دستورات
نافع به حال خودش��ان اس��ت و خدا منظور و مقصود ديگري از اين احكام
ندارد (ثقفي تهراني :1398)320/4؛ «ال تبارحنها أبدا إال لحاجة ماسة ألنه أو قركن»

(مال حويش :1382)474/5؛ «رعاية لمرتبتكن التي هي أعلي من مراتب سائر النساء»
(نخجواني :1999)155/2؛ «توقيرا لهن ،و تقوية في حرمتهن» (ابن عاشور:)242/21؛ در

منازل و حرم اختصاصي خود با كمال عفت بسر برند و در معركهها و مجامع
عمومي و انقالبي شركت نکنند كه بر حسب طبع ،سبب هتك حريم و قدس
آنان خواهد شد (حسينی همدانی  :1404.)103 /13

اين تعبيرات همه گوياي اين اس��ت که مفس��ر بدون اشارهي مستقيم به
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لحفظه��ن ،رعايه لمرتبتکن ،توقيرالهن ،ألنه أس��لم وأحفظ لکن و ...به نوعي به

مصلحت فردي يا نوعي زن را در نظر داشته است.
4ـ  )3تحليل رويکرد تجددگرايي اسالمي

ب��ا مرور موارد ش��شگانهاي که پيش از اي��ن در ديدگاههاي قرآني اين
رويکرد ذکر شد در مورد اول به طور کلي گسترهي شريعت محدود به روابط
فردي انسان با خداوند شده و لذا اساسًا با مرجع قرار دادن نصوص ديني در

مس��ئلهي زن مخالفت دارد ،بنابراين چون داليل قرآني مورد نظر است ،اين
مورد محل بحث نميباشد.
اين ديدگاه در مورد ششم با متشابه دانستن آيات مربوط به بحث مديريت
بان��وان ،در حقيق��ت مصلحت اجتماع را در نظر داش��ته يعن��ي با دغدغهي
بهکارگيري تمام نيروها اعم از زن و مرد در اجتماع ،چنين برداشتي ارائه داده
اس��ت و در موارد دوم تا پنجم ،به نوعي عصري و تاريخي بودن آيات قرآن

را تأکيد کرده ،از اين رو بر اساس اين ديدگاه صرفًا مصلحت زمان و عصري
که مفسر در آن ميزيسته به چنين استنتاجي منجر گرديده است.
 4ـ  )4تحليل رويکرد تمدنگرايي اسالمي

محدود دانس��تن آيهي «الرجال قوامون علي النس��اء» به خانواده و روابط
زناش��ويي و قبول رياست مرد بر خانواده با دو شرط مذکور در آيهي شريفه
براي حفظ خانواده ،تفسير قوام به حافظون به جاي مسلطون ،اختصاص دادن
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آيه «قرن في بيوتکن »...به زنان پيامبر و يا قبول عموميت آيه ليکن به صورت
امر ارشادي و تنها نهي از خروج زنان از خانه به هدف فساد و افساد ،پذيرش
روش محاورهي جدلي در آيهي ش��ريفهي «أومن ينش��أ في الحليه ،»...اشاره

به آيهي ش��ريفهي «و المومنون و المومنات بعضهم أولياء بعض  »...و داس��تان
ملکهي سبا در توجه به نقش اجتماعي و مديريتي زن و ...همه و همه حاکي
از توج��ه به مصلحت نوع��ي زن و مصلحت خانواده و مصلحت اجتماع در
ذهن اين گروه از مفسران است .براي مثال در تفسير آيه «الرجال قوامون علي

النس��اء» گفته شده« :ال بد للمجتمع من التنظيم ،و ال بد للتنظيم من قيم تحكمه،
و تحد من طغيانه و تجاوزه» (مدرس��ي :1419« )73/2و قد ذكر ع ّز و ّ
جل في هذه
المقوم لها ،و بدونها تنهدم
اآلية الشريفة قوامة االسرة و العائلة ،التي هي عمودها ّ

قررت لها» (موسوی
و ينفرط عقدها و تس��يء أحوالها و تتخ ّلي عن وظيفتها التي ّ

س��بزواری :1409 )156/8که اين هر دو نمونه ناظر به توجه به مصلحت خانواده
در تفسير آيه است.
ولکن اگر بنا باشد مصالح اجتماعي خاصي که فوق مصالح خانواده است

بر اين امر س��بقت گيرد چه بايد کرد؟ آيا باز هم بايد مصالح خانواده را در
نظر گرفت يا آنکه توجه به مقاصد شريعت به ما ميگويد آنچه مهمتر است
مصالح نظام جامعهی اسالمي است.
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تا کنون مشخص شد که ميتوان مبناي جامع بين ديدگاههاي سهگانه را
مصلحت دانست و در حقيقت هر سه گروه براي تشخيص مصلحت تالش
کردهاند ليکن پرس��ش مطرح ش��ده همچنان باقي است ،اينکه چرا عليرغم
وجود اين مبناي مشترک ،هنوز چنين اختالف نظرهايي در مسئلهي مديريت
بانوان مطرح است؟ به نظر میآید پاسخ را بايد در نوع نگرش هر يک از اين
سه طيف به موضوع مصلحت جستوجو کرد .کيفي بودن مصلحت ،فقدان
معياره��اي قطعي و روش��ن در خصوص اندازهگي��ري آن و دخالت عوامل
متع��دد در تبيين مصلحت و راهیابي ذهن پژوهشگر در اولويتبخش��ي به
برخي از عوامل مصلحتزا ،برداشت هر کدام از اين سه ديدگاه از مصلحت
را متفاوت از ديگري خواهد ساخت .به گونهاي که با بازخواني داليل قرآني
هر يک در اثبات ادعاي خود در مس��ئلهي مديري��ت بانوان گروه اول يعني
سنتگرايان ،تنها مصلحت فردي و نوعي زن را در نظر گرفته و در استنباط
حکم ،عنايتي به ش��رايط متغير تاريخي و اجتماعي نداش��تهاند در حالي که
همانگونه که بيان ش��د ،نقش اصلي مصلحت در همين ش��رايط متغير رخ
مينمايد ،لذا نگاه اين دسته به مصلحت ،حداقلي است.
گروه دوم يعني تجددگرايان نيز نگاه تک بعدي به مصلحت داشته و در
مبحث مديريت بانوان تنها مصلحت اجتماع و رش��د و توس��عهي جامعه را
مطمح نظر قرار دادهاند به طوري که نه تنها براي آن نقش سندي در استنباط
حکم قائل شده بلکه از اين هم فراتر رفته و آن را از منابع ديگر استنباط مانند
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قرآن ،س��نت و اجماع مهمتر دانس��تهاند .به گونهاي که با عصري و تاريخي
خواندن آيات قرآن در حقيقت نوع اس��تنباط از قرآن را تابع مصلحت عصر
و جامعهي فقيه در مس��ائل مختلف از جمله مديريت زنان دانستهاند .بدين
جهت نوع نگرش اين گروه به نقش مصلحت در اس��تنباط حکم در مسائل
مختلف به خصوص مسائل اجتماعي چون مديريت بانوان را بايد حداکثري
دانست .گويا ايشان نتوانستهاند جايگاه سنن و نواميس ثابت تکويني الهي را
تشخيص دهند.
گروه س��وم يعني تمدنگرايان ،اگرچه از داليل آنها نگاهي چند جانبه و
متعادل به مصلحت به معناي مد نظر قرار دادن همهي مصالح اعم از فردي،
نوعي ،اجتماعي و خانواده برداشت ميشود ،ليکن معياري براي درجهبندي
اين مصالح بنا به اهميت آن در زندگي فردي و اجتماعي زن مس��لمان ارائه
نشده است.
 )6تبييني از موضوع مصلحت

در ابت��دا يادآور ميش��ود که مفهوم مديريت همان تعريف ياد ش��ده در
ابتداي مقاله يعني «هنر انجام کار به وسيلهي ديگران» است و در ديدگاههاي
س��ه گانه دربارهي مديريت بانوان به اين معنا هيچ اش��ارهاي نش��ده فقط در
برخي مصداقهاي خاص اين عرصه مانند حق رياست جمهوري ،قضاوت و
مرجعيت زن بررسيهايي صورت گرفته است ،در حالي که در اين پژوهش
مديريت کالن بيشتر مورد نظر است و از آنجا که از طرفي تعريف ارائه شده
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در عرصهي ويژهي مديريت مس��تلزم نگاهي جامع و تعريفي عام است ،لذا
تعريف از مديريت همان تعريف عام و کلي در دانش مديريت اس��ت که به
نوعي مديريتهاي سرپرس��تي ،مياني ،خرد ،کالن ،دولتي و خصوصي را در
برميگيرد هرچند براي اس��تخراج وظايف و ويژگيه��اي مدير به تعاريف
ديگري از علم مديريت هم بايد تمسک جست.
بنابراين از بررس��يهايي که در س��ه ديدگاه انديشهي اجتماعي ديني به
عمل آمد ،اينچنين ميتوان نتيجه گرفت که هر کدام از اين س��ه گروه براي
تشخيص مصلحت تالش کرده ولي به داليلي که ذکر شد حاصل اين دغدغه
به يک نتيجه مش��ابه نيانجاميده اس��ت به طوري که ب��ا نگاه جزءنگر و تک
بع��دي به موضوع ،برخي اين مصلحت را تنه��ا در مصلحت فرد و نوع زن
و برخ��ي در مصلح��ت خانواده ديده و تالش آنها بر اين بوده که بنيان ثابت
جامعه همچنان با محوريت خانواده ثابت باشد و برخي تنها به ابعاد توسعهاي
جامعه نگريسته و مصلحت اجتماع را محور قرار دادهاند ،برخي هم که سعي
در مراع��ات همهي اين نوع مصالح کرده ،معياري روش��ن براي اندازهگيري
و درجهبندي مصلحت ارائه ندادهاند .پس قدر مش��ترک آسيبشناس��ي اين
نظرات بيتوجهي به ارائهي معيار براي درجهبندي و به عبارتي اولويتبندي
مصلحت است.
با توجه به اين نکته ،بايسته است با توجه به کشف نقاط آسيب ،راهکاري
ارائه شود که از معيار مصلحت ابهام زدايي کند به طوري که اولويتها در آن
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لحاظ شود و دو نتيجهي مهم در پي داشته باشد:
الف ـ افزايش حداکثري ظرفيتها؛
ب ـ کاهش حداکثري آسيبها.
 )7رابطهی مفاهيم انتظار و استعداد با مصلحت

از آنچه گذش��ت روشن ش��د که بايد پارامترهايي براي اولويتبندي و
رفع تزاحم بين مصالح يافت ش��ود و در پي يافت��ن اين پارامترها ،ابتدا بايد
به س��نجههاي عمومي ترتيب مصال��ح در مباحث مربوط به فقه و مصلحت
توجه نمود ،كه در آنها اسناد معتبر براي اولويت بندي مصالح ،ابتدا نصوص
س��پس ضرورتهاي فقهي و در درجهي سوم ،عقل معرفي شده است و به
دنبال آن س��نجههاي ترتيب مصالح در داوري عقل نيز بدين صورت معرفي
شدهاند :اخروي و ديني بودن مصالح ،اجتماعي بودن مصلحت ،عمومي بودن
مصلحت ،ترجيح مصالح ضروري بر نيازهاي عمومي و نيازهاي عمومي بر
عادات و خواس��تهاي تحس��يني و تكميلي ،موافقت مصلحت با فطرت يا
طبيعت مكلفان و سهولت ،همسويي مصلحت با تكوين و( ...عليدوست :1388

 554ـ  .)539از طرف��ي با عنايت به اينكه ه��دف اين پژوهش ،ارائهي فرمولي
كاربرديتر نس��بت به آنچه در فقه گفته ش��ده ميباشد ،به گونهاي كه جامع
بين اين ديدگاهها بوده و همهي دغدغههاي منطقي سه گروه را تأمين كند و
همهي فاكتورهايي كه آنها به عنوان مبناي بحث مديريت بانوان به آن تمسك
جستهاند ،از جمله :عدالت ،عقل اجتماعي ،اخالق اجتماعي ،مصلحت فردي،
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توسعهي جامعهي اسالمي ،را شامل گردد و معيارهاي ترتيب مصالح در فقه
را نیز مدنظر قرار دهد بدین منظور باید نگاهي دوباره به مباني قرآني اين سه
گروه افكند .در اين نگاه مالحظه میش��ود گاهي به تکاليف ديني و فردي و
خانوادگي زن بهاي بس��يار داده ش��ده که میتوان آن را انتظار خدا از بشر به
شمار آورده و گاهي به عرف و جامعه توجه ويژه شده که به انتظار جامعه از
بشر به شمار آورد و گاهي به ابعاد توسعهاي در جامعه عنايت ويژه شده که
ناظر به اهميت شکوفايي استعداد اجتماعي زن در توسعه و پيشرفت جامعه
در ابعاد مختلف اس��ت .از اين رو ميتوان دو پارامتر انتظار و اس��تعداد را به
عنوان معيارهايي براي رفع ابهام از مصلحت دانست اما چگونه اين دو معيار
در توجه به اولويت در روند تشخيص مصلحت کارساز است؟ ابتدا بايد به
تعريف و تبيين آنها پرداخت.
 7ـ  )1مفهوم شناسي استعداد

استعداد ،توانمنديهاي عمومي انسان و توانمنديهاي ويژهي او به عنوان
يک فرد است و تعبير فلسفي آن چنين است:
در جهان آفرينش تغييرات مختلفي وجود دارد ولي در ميان آنها يک نوع
تغيير خاصي وجود دارد که از بقيه متمايز اس��ت و برتري ويژهاي دارد و آن
تغيير هدفمند اس��ت که باعث توس��عه و تکامل شيء متغير ميشود و نظام
خاصي دارد .هر چيز امکان تکامل و رس��يدن به هر چيز ديگر را ندارد .اين
امکان رابطهي خاصي اس��ت ميان ش��يء در حال تکامل و شيء ديگري که
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بعداً اين ش��يء به صورت آن درميآيد .از اين امکان در فلسفه به «استعداد»
تعبير ميشود اين رابطه در حقيقت ميان دو شيء جداگانه نيست بلکه ميان
دو مرحله از وجود يک شيء است (خليلي تيرتاشي .)108 :1382
منابعي که در ش��ناخت استعداد مؤثرند ،سه دستهاند :کارکردهاي تجربي
(آزمون و خطا) ،عقل و شرع مقدس ،که بازگشت تجربه و عقل به يک نقطه
است و میتوان از آن دو با هم تعبير به علم کرد.
عل��م با توجه به ابزار و نگرش خاص خود در کش��ف روابط دقيق بين

جزئيات امور صرفًا ميتواند به مرتبهاي از نيازها و استعدادهاي انسان بپردازد
که در س��طحي جزئي قرار گرفته و جنبهي فيزيولوژيکي داش��ته باشد .زيرا
علم با مرزهاي تجربه محصور شده است و مسائلي همچون هستيشناسي،
ارزششناسي ،انسانشناس��ي و معرفتشناسي که نقش اساسي در شناخت
نيازهاي واقعي و اس��تعدادهاي اصيل انس��ان ايفا ميکنند از قلمرو آن بيرون
است .در حالي که براي تعيين اهداف نهايي انسان الزم است از اين شناختها
بهره گرفت .البته پرورش استعدادها و تأمين نيازهاي فيزيولوژيکي به وسيله
يافتههاي علمي ،شرط ارتقاء به مراتب باالتر و رفع نيازهاي مهمتر و پرورش
استعدادهاي عاليتر به کمک دين است (همان.)107 :
عوامل مؤثر در تشخيص استعداد زن ،افزون بر توجه به آموزههاي ديني
و نتايج علمي توجه به شرايط فرد ،توجه به امكانات جامعه ،توجه به فرهنگ
جامعه ،توجه به شرايط اقليمي و  ...است.
قرآن نیز به شكوفايي استعداد انسان عنایت دارد و در آيهي شريفهي «و
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نصيب مما اكتسبن و اسئلواهلل من فضله ان اهلل کان بکل شيء عليما» (نساء )32 :به
اين نکته اش��اره کرده است به گونهاي که لغت پژوهان ،هرچند دربارهي دو
واژهي كسب و اكتساب گفتهاند كه هر دو مختصاند بدان جايي كه عمل به
اختيار آدمي انجام شود ،هم چنان كه واژهي طلب و امثال آن مختص به اين
گونه موارد اس��ت ،ليكن اين تفاوت را بين دو واژه گذاش��تهاند كه در كلمه
«كسب» معناي جمع كردن خوابيده و بسيار ميشود كه كلمهي «اكتساب» در
امور غير اختياري استعمال ميشود ،مث ً
ال ،ميگويند :فالني با خوشگلي خود

شهرت اكتساب ميكند ،به هر حال پس معناي آيه بنا بر بياني كه كرديم اين
ميش��ود :آرزو مكنيد كه شما نيز آن برتريها و مزاياي مالي و غير مالي كه
ديگران دارند و خداي تعالي يكي از دو طايفهي شما مردان و زنان را به آن
اختصاص داده به شما نيز بدهد ،خالصه مردان آرزو نكنند اي كاش مزاياي
زنان راداشتند ،و زنان نيز آرزو نكنند اي كاش مزاياي مردان راداشتند .براي
اينكه اين فضيلت بدون جهت به صاحبان آن داده نشده ،يا صاحب فضيلت
آن را با نفس��يت اجتماعي ـ به خاطر موقعيت خلقتياش ـ خود به دس��ت
آورده ،يا با عمل اختيارياش يعني تجارت و امثال آن و معلوم است كه هر
كس هر چيز را كسب كند از آن بهرهاي خواهد داشت و هر كس هر بهرهاي
دارد به خاطر اكتسابي است كه كرده« .وسئلوا اهلل من فضله »...خداي تعالي نام
اين فضل را نبرده و آن را مبهم گذاشته ،نفرموده از خداي تعالي كدام فضل
او را سؤال كنيد ،بلكه با آوردن لفظ (من ـ از) فرموده :از فضل او درخواست
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كنيد .دو فايدهاي كه جملهي «وس��ئلوا اهلل من فضله» افاده ميكند :يکي اينکه
تنها خير خود را از او بخواهد و انگشت روي مصداق خير مگذارد .فايدهي
دوم اينكه ،اشاره كند به اينكه واجب است خواسته آدمي چيزي نباشد كه با
حكمت الهيه منافات داشته باشد (طباطبائي .)337/4 :1417
با توجه به اينكه امور غير اختياري كه داخل در مما اكتسبوا و مما اكتسبن
هستند ،شامل اس��تعدادها و توانمنديهايي ميش��ود كه در نهاد هر انساني
وجود دارد ،بنابراين از عبارت «للرجال نصيب ممااكتسبوا و للنساء نصيب مما
اكتس��بن» نتيجه ميش��ود كه هر انس��ان اعم از زن و مرد نصيب و بهرهاي از
استعدادهاي خود دارد و اين داللتي است بر توجه ويژهي قرآن به شكوفايي
استعداد در انسان .از طرفي با آمدن نصيب به صورت نكره ،برداشت ميشود
كه اين نصيب كامل و تمام نيست ،لذا ميتوان گفت مصاديق اين نصيب هم،
چون شكوفايي استعدادها قيد و شرطي دارد و شايد بتوان از سياق آيه نتيجه
گرفت كه اين قيد و شرط همان در جهت خير و حكمت خدا بودن است.
7ـ  )2مفهوم شناسي انتظار

انتظار مفهومي عام دارد كه ميتوان آن را ش��امل انتظار شرع ،انتظار فرد
و انتظار جامعه دانس��ت با اين توضيح كه در تعيي��ن انتظارات بايد اولويت
برحس��ب خواست شارع مقدس باش��د .پس از آن نوبت به انتظار جامعه و
انتظار فرد ميرسد كه منابع شناخت اين دو ،عقل و تجربه است.
ه��ر كدام از اين س��ه مقوله پ��ارهاي از فاكتورهاي مذك��ور در فقه براي
تش��خيص مصلحت و آنچه ديگران به عنوان مبناي بحث اشتغال زنان ارائه
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مصلحت ،اجتماعي ب��ودن آن ،معيار عدالت ،عرف ،اخالق اجتماعي ،توجه
به توس��عه و ترجيح مصالح ضروري بر نيازهاي عمومي و  ...از عوامل مؤثر
در تشخيص انتظار جامعه از زن است يا معيارهاي مصلحت فرد و موافقت
مصلحت با طبيعت و سهولت ،در تشخيص انتظار زن از خود راهگشا هستند.
اف��زون بر اين ,عوامل ديگري نيز در تش��خيص انتظ��ار از زن مؤثرند كه
ميتوان از عواملي چون توجه به ضروريات اجتماعي ،توجه به شرايط زماني،
توجه به شرايط شغل مورد نظر ،توجه به مكان ،توجه به فرهنگ جامعه ،توجه
به عادات صحيح اجتماعي ،توجه به هنجارهاي اجتماعي نام برد.
ديگر نكتهي حائز اهميت ،تأثير نگاه شرعي در حوزهي استعداد و انتظار

و تش��خيص اولويتهاس��ت .مث ً
ال ،در بحث مديريت بانوان از ديدگاه عقل،
زن و م��رد ميتوانن��د در عرصهي اجتماع كار كرده ،پس��تهاي مديريتي را
عهدهدار شوند ليکن از منظر شرعي اولويتها متفاوت است و آياتي از قرآن
که دربردارندهي نحوهي آداب معاش��رت اجتماع��ي زنان و ناظر به نحوهي
پوشش ،نحوهي تكلم ،نحوهي نگاه و ...ايشان است ،اين كاركردها را متفاوت
ميسازد .لذا با توجه به آيات قرآن اگر در هر دو مقولهي استعداد و انتظار با
مانعي خاص مواجه گش��ته همان را معيار قرار داده و گرنه اصل را بر جواز
گذارده است .بدين ترتيب در فرمول استعداد و انتظار با رجوع به آيات يكي
از دو مورد :منع خاص براي اش��تغال زن يا اولويت نداشتن اشتغال براي زن
حاصل ميش��ود ،لذا تعيين تكليف در اين گونه مش��اغل مديريتي را بايد به
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داوري شرع واگذار نمود ولي در حوزهاي كه شرع مقدس ساكت بوده و نظر
خاصي ابراز نداشته يعني تا هنگامي که در مقولهي مديريت بانوان ،به اين دو
مورد برخورد نکرده بايد داوري را به عقل سپرد.
 )8مصلحت معيار جامع بين سه نظريه

بنابراي��ن ميتوان گفت پ��س از آنکه در مقولهي مديري��ت بانوان معيار
مصلحت ب��ه عنوان معيار جامع بين ديدگاهه��اي گوناگون تبيين گرديد ،به
دنب��ال رفع ابهام از خود اين معيار به س��نجههاي ترتي��ب مصالح در فقه و
همچنين فاکتورهاي متفاوت و متعددي که مستمسک گروههاي مختلف در
توجيه ديدگاههاي ايش��ان بوده است مواجه شده ،لذا در ارائهي پارامتر براي
رف��ع ابهام از مصلحت ،بايد به يک يا چن��د پارامتر جامع ،که به همهي اين
فاکتورهاي پراکنده سامان بخشد و در پي يافتن راهکار ،پژوهشگر را از تحير
در اين عوامل متعدد نجات دهد ،دس��ت يافت .به نظر ميرس��د دو پارامتر
انتظار و استعداد ،آنگونه که بيان شد ،ميتوانند به ايفاي اين نقش بپردازند.
نتيج��ه اينکه از فرمول اولويتبندي بر مبناي اس��تعداد و انتظار برميآيد هر
فرد از جامعهي زنان مس��لمان وظيفهاي ويژه و جداي از ديگري داشته و در
اين موضوع از ارائهي يک نس��خه کلي احتراز ميشود به اين مفهوم بسته به
نوع ش��غل وضعيت متفاوتي تعريف ميش��ود .به بيان ديگر نتيجه اين است
ک��ه در موضوع مديريت بانوان نبايد يک ديدگاه و نظريهي کلي مطرح کرد،
بلکه بايد با فراهم آوردن همهي ش��اخصهها به ديدگاهي رسيد که مصلحت
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مدنظر قرار دادن توانمنديها و استعدادهاي وي و بيان انتظارات ،لحاظ شود
سپس با توجه به مصلحت به موضوع مديريت بانوان توجه و از ارائهي يک
نسخهي کلي پرهيز کرد ،البته اين راه حل هم مشکالت ويژهي خود را دارد
و براي جمعيت ميلياردي مس��لمان ،به سختي اجرايي است ،اما اگر بپذيريم
که يگانه راه حل معقول به مس��ئلهي مديريت بانوان نگاه موردي است ،بايد
براي مشکالت فراروي ،راه حلهايي تعريف شود که دو نتيجه در پي داشته
باشد :اول افزايش حداکثري بالفعل شدن ظرفيتها و دوم کاهش حداکثري
آس��يبها .در نگاه موردي ميتوان مورد را نوع شغل در نظر گرفت و بسته
به هر ش��غل پيش��نهادي جداگانه ارائه کرد يا در نگاهي جامعتر به ازاي هر
دو متغير خانم  xو ش��غل  yيک پيش��نهاد خاص ارائه کرد ولي در هر حال
نميتوان براي همهي زنان مسلمان ،با وجود دارا بودن شرايط متفاوت فردي،
اجتماعي و فرهنگي و ...يا براي همهي انواع مشاغل پيشنهادي يکسان ارائه
داد .براي توضيح اين سخن به دو مثال اشاره ميشود:
مثال اول

در عنصر اس��تعداد :خانمي از لحاظ قدرت جسمي و روحي ،قدرت تحمل
تعارضهاي موجود در پست وزارت را دارد يعني آسيبپذير نيست و در تخصص
و نوع مديريت نيز نسبت به ساير همتايان خود برتر يا با آنها يکسان است.
در عنصر انتظار :وي از نظر س��ني در سنين ميانس��الي است و انتظارات
مادري و همسري از او کمتر شده ،يا ديگر نياز به حضور زياد در خانه ندارد و
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اوقات فراغت بيشتري دارد .از نظر نوع پست و شغل ،نيز نوع شغل و نحوهي
رفتار وي به گونهاي است که رعايت حيا و روابط سالم براي وي ممکن است
از طرفي جاذبههاي او به عنوان يک زن ميانسال کمتر و نوع شغل به گونهاي
است که تفويض اختيار در موارد پر تعارض و پر برخورد با نامحرم نيز ممکن
است .البته فرهنگ جامعهاي که وي در آن زندگي ميکند در سطحي است که
به طور نسبي پذيرش حضور زن در اين پست را اقتضا دارد.
نتيج��ه اينکه با لحاظ اي��ن وضعيت ميتوان اولويت ش��غلي اين فرد را
تعريف کرد.
مثال دوم

در عنصر استعداد :خانمي از لحاظ قدرت جسمي و روحي قدرت تحمل
تعارضهاي موجود در پس��ت مديريت دانش��گاه يا مدرسهي دخترانه را با
تخصص الزم داشته و جايگزين زن نيز ندارد.
در عنصر انتظار :وي در ابتداي زندگي متأهلي اس��ت و وظايف مادري و

همسري بر عهدهي اوست .از طرفي کارکنان و زيردستان او اکثراً زن هستند و
براي رعايت حيا و عفاف زيردستان بسيار بهتر است که مدير مجموعه زن باشد.
نتيج��ه اينک��ه با توجه ب��ه ترجيح مصلحت جمعي ب��ر مصلحت فرد و
ب��راي ضربه ن��زدن به وظايف اوليهي وي چنانچ��ه وي از روشهايي چون
تفويض اختيار در موارد نيازمند به حضور دائم و گماردن معاون و همچنين
بهکارگيري دايهي خوب براي نگهداري فرزندان خود استفاده کند ،اين شغل
براي او اولويت دارد.
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اين مقاله درصدد ارائهي راهکاري مناسب براي حل اختالف در مسئلهي
مديري��ت بانوان ،از طريق بازخواني ديدگاههاي قرآني س��ه جريان عمدهي
انديش��هي اجتماعي ديني پرداخته است .پرسش اصلي اين بود که با وجود
دغدغهمندي اکثر فقها و انديش��مندان قرآني در اين زمينه نس��بت به مصالح
فردي و اجتماعي ،علت طرح ديدگاههاي مختلف و حتي متعارض چيست؟
آي��ا مبناي مش��ترکي در اين بين وجود دارد که بتوان ب��ا معيار قرار دادن آن
ديدگاههاي موجود را نقد و بررسي کرد؟
ب��ا عنايت به اينکه تفاوت رويکردهاي س��ه گان��هي مذکور ـ همانطور
ک��ه در تعريف آنه��ا آمد و در کنکاش در داليل قرآني آنها به دس��ت آمد ـ
در ميزان لحاظ عنصر تحول و پيش��رفت جامعه در اس��تنباط حکم از آيات
قرآن ،در باب مديريت زنان است و با توجه به اينکه در مباحث فقهي يکي
از موارد تغيير حکم موردي اس��ت که ظرفيتها و وضعيت مکلف و جامعه
تغيير ميکند ،براي رفع مشکل در اجراي چنين احکامي و رفع تزاحم از آنها
در اجرا به عنصر تعيينکنندهي مصلحت رهنمون ش��ده و میتوان مصلحت
را به مثابه نخ تسبيحي براي چينش اين ديدگاههاي پراکنده دانست .ليکن با
توجه به کيفي بودن مصلحت و فقدان معيارهاي قطعي و روشن در خصوص
اندازهگي��ري آن و دخيل ب��ودن عوامل متعدد در مصلح��ت و راهیابی ذهن
پژوهشگر در اولويت بخش��ي به برخ��ي از عوامل مصلحتزا ،ديدگاههاي
متفاوتي ارائه ش��د ،به گونهاي که در آسيبشناس��ي اي��ن نظريات با مبناي
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مش��ترک مصلحت بيان شد که نحلهي سنتگرا که تنها مصلحت فرد را در
نظ��ر دارد ،دي��دگاه حداقلي به مصلحت دارد و نحل��هي تجددگرا که نقش
س��ندي براي مصلحت در استنباط حکم قائل است ،ديدگاه حداکثري داشته
ول��ي نحلهي تمدنگرا ديدگاه متعادل به مصلحت دارد و همهي مصالح اعم
از ف��ردي ،نوعي ،اجتماعي و خانواده را در نظ��ر گرفته ليکن معياري براي
درجهبن��دي اي��ن مصالح بنا به اهميت آن در زندگ��ي فردي و اجتماعي زن
مسلمان ارائه نميدهد.
براي رسيدن به اين اولويتبندي و رفع ابهام از معيار کلي مصلحت به دو
پارامتر انتظار و استعداد به عنوان پارامترهاي جامع فاکتورهاي پراکندهي موجود
در بحث مصلحت در فقه و بحث اجتماعي مديريت بانوان ،اشاره شد با اين
استنباط که براي تعيين اولويت انتظار از زن و استعداد و توانمنديهاي او بايد از
دستورات شرع پيروي کرد و در صورت سکوت شارع مقدس از عقل و تجربه
استمداد جست .نتيجه آنکه خروجي فرمول اولويتبندي بر مبناي استعداد ـ
انتظار هر فرد از جامعهي زنان مس��لمان متغير است و نميتوان براي همگان
حکمي کلي صادر کرد زيرا انتظار از هر زن و ميزان استعداد او بسته به عوامل
مختلف مؤثر در تشخيص اين دو عنصر متفاوت است يا ميتوان چنين نتيجه
گرفت که اين فرمول بنا به نوع شغل و مديريت از لحاظ ميزان تعارض ،ميزان
لزوم حضور ،ميزان اهميت توانايي جس��مي ،نحوهي ارتباط با نامحرم ،ميزان
اهميت عنصر دقت و ظرافت ،ميزان اهميت عنصر عاطفه و ...خروجي متفاوتي
دارد و يا خروجي را به ازاي هر دو متغير خانم  xو شغل  yمتفاوت دانست.
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 ابن عاشور ،محمد بن طاهر .التحرير و التنوير.

ابوزيد ،نصر حام��د 1999م .دوائرالخوف ،قرائه في خطاب المرأه ،لبنان ،المرکز
النشر الثقافي العربي.

 االلوس��ي ،سيد محمود 1419ق .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،بيروت،
دارالکتب العلميه.

 البوطي ،محمد س��عيد رمضان 1384ش .مصلحت و شريعت ،مباني ،ضوابط و
جايگاه مصلحت در اسالم ،ترجمهي اصغر افتخاري ،تهران ،گام نو.

 الطريحي ،فخرالدين 1403ق .مجمع البيان ،بيروت ،موسسه الوفاء.
 الواني ،سيد مهدي 1385ش .مديريت عمومي ،تهران ،ني.

 بغ��دادي ،عالء الدين علي بن محمد 1415ق .لب��اب التاويل في معاني التنزيل،
بيروت ،دار الكتب العلميه.

 ثعلبي نيشابوري ،ابواسحاق احمدبن ابراهيم 1422ق .الکشف و البيان عن تفسير
القران ،بيروت ،دار احياء التراث العربي.

 ثقفي تهراني ،محمد 1398ق .تفسير روان جاويد ،تهران ،برهان.

 جعفري ،محمد تقي 1361ش .شرح و تفسير نهج البالغه ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
جاللي کندري ،س��هيال 1383ش .زن مس��لمان ،پرده نشيني يا حضور اجتماعي،
تهران ،دانشگاه الزهرا.

 جمشيدي ،اسداهلل و ديگران 1382ش .جستاري در هستي شناسي زن ،قم ،مؤسسه
آموزشي پژوهشي امام خميني.

 جناتي شاهرودي ،محمد ابراهيم 1385ش .فقه و زمان ،قم ،احياگران.

 جوادي آملي ،عبداهلل 1371ش .زن در آئينه جالل و جمال ،قم ،رجاء.


ــــــــــــ 1388ش .تسنيم ،تفسير قرآن کريم ،قم ،اسراء.

 حسيني همداني ،سيد محمد حسين 1404ق .انوار درخشان ،تهران ،لطفي.
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 خليلي تيرتاشي ،نصراهلل« .معيار تشخيص نيازهاي واقعي انسان از نيازهاي کاذب
از ديدگاه اسالم» ،معرفت ،ش ( 75اسفند 1382ش).

 خوئي ،سيد ابوالقاسم 1416ق .صراط النجاه في أجوبه االستفتائات ،قم ،برگزيده.

 زمخشري ،محمود 1407ق .الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بيروت ،دارالکتاب العربي.
 س��بحاني ،محمد تقي 1382ش .الگوي جامع ش��خصت زن مسلمان ،قم ،دفتر
مطالعات و تحقيقات زنان.



ـــــــــــــــــــــ« ،درآمدي بر جريانشناس��ي انديش��ه اجتماعي ديني در ايران

معاصر ( ،»)2نقد و نظر ،ش45و( 46بهار و تابستان .)1386


سروش ،عبدالکريم 1378ش .بسط تجربه نبوي ،تهران ،صراط.

 ـــــــــــــــــــــ1382 ،ش .اندر باب اجتهاد،تهران ،طرح نو.

 سروش ،محمد« .جايگاه عدالت در استنباط مسائل فقهي حقوقي زنان» ،پيام زن،
ش( 11پياپي( )155بهمن.)1383

 شاذلي ,سيد بن قطب بن ابراهيم 1412ق .في ظالل القرآن ،بيروت ،قاهره ،دارالشروق.

شفيعي سروستاني ،ابراهيم 1385ش .جريان شناسي دفاع از حقوق زنان در ايران،قم ،طه.
 شمس الدين ،محمد مهدي .مسائل حرجه في فقه المرأه ،مؤسسه المنار.

 صابري ،حسين1381ش .عقل و استباط فقهي ،مشهد ،بنياد پژوهشهاي اسالمي.
 صادق��ي تهراني ،محمد« .گفتگ��و» ،پژوهشهاي قرآن��ي ،ش  25و ( 26بهار و
تابستان .)1380




ــــــــــــــــ1386 ،ش .نگرشي جديد بر حقوق بانوان در اسالم ،تهران ،اميد فردا.
طباطبائي ،س��يد محمد حس��ين 1417ق .الميزان في تفسير القرآن ،قم ،جامعه

مدرسين حوزه علميه قم.

 طبري ،ابوجعفر محمدبن جرير 1412ق .جامع البيان في تفسير القرآن ،بيروت ،دارالمعرفه.


طنطاوي ،سيد محمد .التفسير الوسيط للقرآن الكريم.
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قرآني ،ش 25و (26بهار و تابستان.)1380

 عليدوس��ت ،ابوالقاس��م 1388ش .فقه و مصلحت ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسالمي.



فضل اهلل ،سيد محمد حسين 1419ق .تفسيرمن وحي القرآن ،بيروت ،دارالمالک

للطباعه والنشر.

 ــــــــــــــــ  .نقش و جايگاه زن در حقوق اسالمي ،ترجمهي عبدالهادي فقهي زاده،
تهران ،دادگستر.



ــــــــــــــــ « .شخصت و نقش فعال زن در زندگي» ،پژوهشهاي قرآني ،ش25



ــــــــــــــــ  .دنياي زن ،تهران ،سهروردي.

و ( 26بهار و تابستان .)1380

 قاسمي ،محمد جمالالدين 1418ق .محاسن التاويل ،بيروت ،دارالكتب العلميه.
 قربان نيا ،ناصر و همکاران 1384ش .باز پژوهي حقوق زن ،تهران ،روز نو.
 کار ،مهرانگيز 1378ش .رفع تبعيض از زنان ،تهران ،پروين.

 کديور ،محسن« .سخنراني پيرامون زن» ،کارگزاران ( 4تير .)1387

 کرمي حويزي ،محمد 1402ق .التفسير لکتاب اهلل المنير ،قم ،علميه.

 مجتهد شبستري ،محمد« .زنان ،کتاب و سنت» ،زنان ،ش( 57آبان.)1378

 مدرسي ،سيد محمد تقي 1419ق .من هدي القرآن ،تهران ،دار محبي الحسين.
 مصباح يزدي ،محمد تقي 1388ش .پرس��شها و پاسخها (  5ـ  ،)1قم ،مؤسسه
آموزشي و پژوهشي امام خميني.

مطهري ،مرتضي« .زن و سياست( ،»)3پيام زن ،ش( 4تير1371ش).

معرف��ت ،محم��د هادي« .شايس��تگي زنان براي قضاوت و مناس��ب رس��مي»،
حکومت اسالمي ،ش( 4تابستان .)1376
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 ــــــــــــ « .زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول» ،پژوهشهاي قرآني،
ش 25و ( 26بهار و تابستان .)1380



مغنيه ،محمد جواد ،التفسير المبين ،قم ،بنياد بعثت.



مکارم ش��يرازي ،ناصر 1421ق .األمثل في تفسير کتاب اهلل المنزل ،قم ،مدرسه

 ــــــــــــ 1424 .ق .تفسير الكاشف ،تهران ،دار الكتب اإلسالميه.
امام علي بن ابي طالب.

 ــــــــــــ 1374 .ش .تفسير نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالميه.

 مالحويش آل غازي ،عبدالقادر 1382ق .بيان المعاني ،دمشق ،الترقي.

 ملکيان ،مصطفي« .زن ،مرد ،کدام تصوير؟» ،زنان ،ش ( 64خرداد .)1379

ميبدي ,رشيدالدين ،احمد بن سعيد 1371ش .کشف االسرار و عده االبرار ،تهران ،امير کبير.
 موسوي سبزواري ،سيد عبد االعلي 1409ق .مواهب الرحمان في تفسير القرآن ،بيروت.
 نخجواني ،نعمت اهلل بن محمود 1999م .الفواتح االلهيه و المفاتح الغيبيه ،مصر،
دار ركابي للنشر.

 نقي پور ،ولي ا1382 ...ش .مديريت در اسالم ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقيقات
مديريت اسالمي.

 همت��ي ،مراد« .با نگاه ي��ک بعدي ،زنان را به دين بدبي��ن نکنيد» ،زنان ،ش 66
(مرداد1379ش).
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