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چكیده
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است که شالوده ی قرآنی این دیدگاه ها همگی مبتنی بر مصلحت است اما از آنجا که  
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وجود ندارد و از طرفی عوامل گوناگونی در تبیین آن دخالت دارند این موارد منجر به 
بروز دیدگاه های متفاوت در این مقوله  شده است. تالش آن است که با لحاظ موارد 
پیش گفته، در پرتو گفتمان قرآنی به بررسی و ارزیابی ماهیت و  قلمرو  مصلحت، 

درخصوص مدیریت زنان پرداخته شود.
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مقدمهسا

ــه نظریه اصلی تر را که  از بین نظریات حوزه ی مدیریت زنان می توان س

اهمیت بیشتری دارند تحلیل کرد. اندیشمندان مسلمان سه رویکرد عمده را 

ــوزه ی مطالعات بانوان مطرح کرده اند. البته این دیدگاه ها بیش از آنکه  در ح

جنبه ی تئوریک و نظریه پردازانه داشته باشد، در جست وجوی پاسخ و ارائه ی 

راه کار عملی در خصوص مسائل و مشکالت ایشان است. این سه رویکرد با 

عناوینی متفاوت نام گذاری شده که برخی از آنها عبارت اند از: »سنت گرایی 

اسالمی«، »تجددگرایی اسالمی« و »تمدن گرایی اسالمی« )سبحانی1382: 13ـ  30(.

ــه طیف فکری در کانون توجه خود قرار  از جمله موضوعاتی که این س

ــئله ی حضور اجتماعی زنان و به ویژه مدیریت بانوان است، که به  داده، مس

دالیل زیر شایسته بررسی است:

الفـ  رشد استعدادهای اجتماعی زنان و ورود آنان به عرصه ی تحصیالت 

عالیه و در نتیجه برخورداری بیشتر از خرد اجتماعی و ورود این قشر عظیم 

به حوزه های تمدنی.

ــتفاده ی بهینه از استعدادهای نیمی از پیکر جامعه در جهت  بـ  لزوم اس

ــان خانواده در  ــا اصل تحکیم بنی ــالمی بدون تزاحم ب ــالی جامعه ی اس اعت

آموزه های دینی.

ــز در این حوزه، به ویژه با  ــود چالش های متعدد و بحث برانگی ج ـ وج

توجه به دیدگاه ها و اسناد مختلف حقوق بشری.

د ـ وجود دیدگاه های مختلف و حتی متعارض.
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ل 
سا اختالف نظر و پراکندگی دیدگاه ها درباره ی حضور اجتماعی زنان بسیار 

ــت، از این رو بازنگری این دیدگاه ها با نگاهی جامع و کل نگر به منظور  اس

دستیابی به دالیل این اختالف نظرها ضروری می نماید.

ــه گانه ی فوق با محوریت  وظیفه ی این پژوهش بازخوانی دیدگاه های س

قرآن در زمینه ی »مدیریت بانوان« است. منظور از مدیریت نیز »هنر انجام کار 

به وسیله دیگران« است )الوانی 1385: 11(.

1( تبیین ديدگاه سنت گرايی اسالمی

این گفتمان در مقاطعی از تاریخ تفکر معاصر، به عنوان الگوی رایج اندیشه ی 

ــاب آمده و هنوز هم به عنوان یک گرایش نیرومند در حوزه های  دینی به حس

ــبحانی 1386: 237(. با  علمیه و در میان متدینان ایرانی حضوری تأثیرگذار دارد )س

توجه به اینکه این رویکرد در حوزه ی حقوق و شریعت تنها بر بعد فردی احکام 

انگشت می نهد و حتی اگر احکام اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد، باز هم از این 

احکام، تفسیری فردگرایانه ارائه داده از بینش فقهی جامع نگر برخوردار نیست، 

لذا اساسًا به مدیریت زنان به عنوان مسئله ای اجتماعی نمی نگرد و برای حل آن 

نیز قائل به لزوم ایجاد طرحی اجتماعی نمی باشد.

عمدتًا دیدگاه این جریان در دو سطح متصور است:

الف( حضور اجتماعی زن در حد ضرورت؛ 

ب( حضور اجتماعی زن در حداقل ممکن.

ــوان در حالت متعارف به  ــث از مدیریت بان ــًا بح ــطح اول، قاعدت در س
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جنبه های درون خانواده ای، آن هم صرفًا در جمع زنان، در محدوده ی مسائل سا

غیر اجتماعی و غیر سیاسی خالصه می  شود.

ــطح دوم، مدیریت بانوان را در جمع زنان در کلیه ی مسائل اعم از  در س

ــت زنان نمی توانند هیچ گونه  اجتماعی، فرهنگی و... پذیرفته ولی معتقد اس

مسئولیت سیاسی و اجتماعی را که الزمه ی آن سلطه بر مرد یا مردانی باشد، 

در دست گیرند، زیرا زن نسبت به مرد فاقد هر گونه تسلط و حاکمیتی است 

) جاللی کندری 1383: 208(.

1 ـ 1( مبانی قرآنی دیدگاه سنت گرایی اسالمی

طرفداران این دیدگاه از مبانی و دالیل خاص خود برخوردارند و همواره 

ــه و عملکرد خویش را بر نصوص دینی و سیره ی عملی اولیای دین  اندیش

ــرده و با توجه به آنها توجیه می کنند  ــتوار ک و نیز بر مصالح دین و ملت اس

)سبحانی 1386: 238(.

ــوان نپرداخته اند لیکن از آنجا که  ــًا به بحث مدیریت بان این گروه اساس

حامیان دیدگاه های مخالف، آنان را در مسائلی اجتماعیـ  سیاسی، چون حق 

زن برای تصدی مناصب کالن اجتماعی همچون ریاست جمهوری، قضاوت 

ــتاورد نظر گاه رقابتی غرب در مورد زن و مرد بود  و وزارت ـ که بعضًا دس

ــیده اند، برای نفی جواز تصدی مناصب کالن توسط زنان، از  ـ به چالش کش

قرآن به آیات زیر استناد کرده اند:

الف ـ  آیه ی شریفه ی »الرجال قّوامون علي النساء...« )نساء: 34(

ــره ی قوامیت مرد فراتر از روابط زوجیت و  ــتدالل به این آیه، دای  در اس
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ل 
سا محیط خانواده فرض گردیده و به تمام عرصه های زندگی گسترش داده شده 

است، لذا مرد می تواند مدیر و مسلط بر زن شود ولی زن نسبت به مرد چنین 

نیست. در توضیح این استدالل، برخی قوام را نه تنها فراتر از روابط زوجیت 

ــلط و صاحب اختیاری مرد بر زن برای تعلیم و تأدیب و  بلکه به معنای تس

ــیر کرده اند )میبدی 1371: 492/2؛ ثعلبی نیشابوری1422: 302/3؛ ثقفی  اصالح امر او تفس

تهرانی 1398: 52/2 و 235/13؛ الطریحی 1403: 142/6(.

ــلط و سلب آزادی زن ندانسته ولی آن  برخی دیگر، قوام را به معنای تس

را عام می دانند. منظور اینکه عموم مردان بر زنان قوامیت دارند نه تنها شوهر 

ــرش )خوئی 1416: 464؛ طباطبائی 1417: 343/4؛ زمخشری 1407: 505/1؛ االلوسی  بر همس

1415: 23/3؛ ابن کثیر 1419: 256/2؛ شبر 1412: 114؛ مکارم شیرازی 1421: 235/13(.

ــریفه ی »و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن  ب ـ  آیه ی ش

درجه....« ) بقره: 228(.

برخی تفاسیر درجه را نه تنها مربوط به زندگی خانوادگی بلکه به جامعه 

ــیرازی 1374: 157/2( و لذا حامیان  ــکارم ش ــم داده )طباطبائی1417: 232/2؛ م نیز تعمی

ــیر نتیجه می گیرند که آیه تصریح کرده که  ــنت گرایی از این تفس رویکرد س

ــت  ــوم مردان بر زنان برتری )درجه( دارند و چون مقتضای عقل آن اس عم

که انسان های برتر و با فضیلت تر متصدی امور جامعه شوند، در نتیجه زنان 

شایستگی و صالحیت تصدی مناصب کالن مدیریتی را ندارند.

جـ   آیه ی شریفه ی »و قرن في بيوتکن وال تبرجن تبرج الجاهليه االولي...« 

) احزاب: 33( 
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ــت که این آیه عام و درباره ی همه ی زنان سا ــتدالل به این آیه چنین اس اس

است، نه فقط زنان پیامبر )مکارم شیرازی 1374: 290/17؛ مغنیه: 544( بنابراین از آنجا 

که مشارکت سیاسی زن و به طور خاص تصدی ریاست و مدیریت در سطح 

ــتلزم خروج از خانه و اختالط با مردان است، این آیه دلیلی است  جامعه مس

بر منع زن در این باره و نشانگر آن است که شارع مقدس رغبتی به این امر 

ندارد )قربان نیا 1384: 206/2(.

د ـ آیه ی شریفه ی »او من ينشا في الحليه...« ) زخرف: 18(.

ــه و غیر مبین بودن در  ــه این مفهوم که این دو صفت پرورش در حلی ب

ــفقت  ــت که زن بالطبع عاطفه و ش خصام، که برای زنان آورده برای این اس

بیشتر و تعقل ضعیف تری از مرد دارد و به عکس مرد بالطبع عواطف کم تر و 

تعقل بیشتری دارد. از روشن ترین مظاهر عاطفه ی زن عالقه ی شدیدی است 

ــش قوه ی عاقله  که به زینت و زیور دارد و از تقریر حجت و دلیل که اساس

ــت )طباطبائی 1417: 90/18؛ معرفت 1376: 40؛ جمشیدی و همکاران  ــت، ضعیف اس اس

.)220 :1382

ــت امور عامه و حاکمیت در دولت مستلزم فکر و  حال از آنجا که ریاس

عقل و خردمندی است، آیه ی مزبور را مؤیدی بر عدم شایستگی زنان در این 

باره شمرده اند )قربان نیا 1384: 206/2(.

هــ  آیه ی شریفه ی »و اذا سالمتوهن متاعًا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلک 

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

ــت که فرمان خداوند در حفظ حریم، ناظر به  ــتدالل به این آیه چنین اس اس
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ل 
سا مصداقی است )زنان پیامبر( که در آن کم ترین مفسده ممکن تصور می رود. پس 

مراعات ارتباطات اجتماعی و سازمانی با ویژگی مذکور در آیه ی شریفه، در مورد 

کلیه ی زنان مسلمان و مؤمن به طریق اولویت قطعی صادق است )نقی پور1382: 191(.

2( تبیین ديدگاه تجددگرايی اسالمی

ــای مدرنیته، تالش خود را  ــن جریان با پذیرش اصول و چارچوب ه ای

صرف همخوانی اسالم با مؤلفه های فرهنگ مدرن می کند )سبحانی1382: 34(.

ــان با محوریت  ــارکت زن ــه ی این مؤلفه ها، مدل های غربی مش از جمل

مراعات تساوی زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت، که در کنوانسیون 

رفع تبعیض علیه زنان ظهور تام دارد، می باشد. بنابراین، در مسئله ی مدیریت 

ــد. این دیدگاه در خصوص  ــان، نمی توان هیچ گونه محدودیتی را قائل ش زن

ــنت گرایی با اتکا به روش هرمونوتیک  ــتناد توسط دیدگاه س آیات مورد اس

جدید فلسفی دست به توجیه و تأویل زده اند )سروش 1378: 29(. روش مذکور، 

ــده از متن می داند.  ــخص خوانن ــا و مالک معنای متن را همان یافت ش مبن

ــلمًا باید معنای متن  ــت مس ــه خواننده ای که متعلق به دورانی دیگر اس البت

ــود )همان: 20(. بدین ترتیب نتیجه می گیرند، آیات  پیرو و در خور عصر او ش

محدودکننده ی مدیریت زنان مربوط به شرایط عصر نزول بوده است.

2 ـ 1( مبانی قرآنی دیدگاه تجددگرایی اسالمی

ــط این گروه متفاوت است، به گونه ای که برخی  ــده توس دالیل طرح ش

برون دینی و برخی درون دینی است:
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الفـ   ابوزید معتقد است نباید مسئله ی زن را در قرآن و سایر متون دینی سا

ــئله ی اجتماعی است و مسائل اجتماعی  ــت وجو کنیم زیرا این یک مس جس

ــئله ی زن را تحریف  ــی به دین ندارند. وی می گوید: »گفتمان دینی مس ربط

ــئله را حل کند  می کند« زیرا می خواهد با مرجع قرار دادن نصوص دینی مس

ــئله ی زن در اساس موضوعی اجتماعی  و این نکته را نادیده می گیرد که مس

است« )ابوزید 1999: 6(. یا در نگاهی معتدل تر برخی از نویسندگان این جریان 

با تفکیک احکام عبادی از احکام اجتماعی، وجود مصالح نهانی را در احکام 

اجتماعی ندانسته و احکام دنیوی را فقط برخوردار از »مصالح دنیوی آشکار« 

دانسته اند. آنان مدعی اند که »با داشتن چشمی به مصالح خفیه، از دادن تغییر 

الزم در احکام سیاسی و دنیوی عاجز می مانیم« )سروش 1382: 29(.

ــندگان این طیف به هنگام بحث از برخی احکام فقهی زنان با  ب ـ نویس

نگاهی جزءنگر به آیات قرآنـ  تنها با استفاده به برخی آیاتـ  به اجتهاد مورد 

نظر خود می پردازند )شفیعی سروستانی 1385: 126(. مثاًل با استناد به آیه ی شریفه ی 

»يا بني اسرائيل اذکروا نعمتي التي انعمت عليکم و اني فضلتکم علي العالمين« )بقره: 

47و122( نتیجه می گیرند که چون فضل بنی اسرائیل در این آیه مقطعی و تاریخی 

بوده است لذا فضل در آیه ی شریفه ی »الرجال قوامون علي النساء بما فضل الل 

بعضهم علي بعض...« )نساء: 34( نیز موقتی و مربوط به عصر نزول است. در حالی 

که مثاًل به مفهوم ثابت فضل در آیه ی مبارکه ی »ال يستوي القاعدون من المؤمنين 

غير اولي الضرروالمجاهدين في سبيل الل باموالهم وانفسهم... فضل المجاهدين علي 

القاعدين اجرا عظيما« )نساء: 95( توجهی ندارند )جمشیدی و دیگران 1382: 232(.
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سا ــتر اندیشمندان این طیف بر این باورند که آیات قرآن از جمله  ج ـ  بیش

ــان معتقدند:  ــأن تاریخی دارند. ایش ــوط به زن عصری بوده و ش ــات مرب آی

ــد که مفهوم و روح  »نحوه ی بهره گیری ما از معارف قرآن باید این گونه باش

ــدیدی را که در آن جامعه علیه  آنها را دریابیم. پیامبر )ص( نابرابری های ش

ــت، متناسب با فهم و درک آن روز از عدالت تغییر داد و به  زنان وجود داش

سوی عدل زمانه حرکت کرده، پیام اصلی آن تغییرات این است که نابرابری 

ــود، باید برطرف  ــز که در طول تاریخ بر زنان تحمیل می ش ــای دیگری نی ه

گردد، این پیام کلی حرکت پیامبر )ص( است« )مجتهد شبستری 1378: 21؛ ملکیان 

ــوی  1379: 34؛ همتی 1379: 50؛ کار 1378: 45(. پس مطابق با این دیدگاه باید به س

تساوی حقوق زن و مرد در اجرای مناصب مختلف مدیریتی حرکت کرد.

ــان تأکید می ورزند که اثبات تفاوت زن و مرد و برتری مرد با آیه ی  ایش

ــرا قرآن در مورد  ــت زی ــاء: 34( تمام نیس ــاء ...« )نس »الرجال قوامون علي النس

بنی اسرائیل نیز می گوید: »... و فضلتکم علي العالمين« )بقره:47( در واقع خداوند 

ــبت به دیگر اقوام و ملل برتری  ــرائیل را در مقطعی از زمان نس قوم بنی اس

می دهد نه در همه ی زمان ها )همتی 1379: 49(.

د ـ مبنای فکری این جریان تأثیر پیش فرض ذهنی مفسر در برداشت از 

ــت. مجتهد شبستری بر این عقیده است که پیش فهم فقیهان  آیات قرآنی اس

ــت که فرض را  ــت که نظام خانواده نظامی طبیعی اس ــلمان این بوده اس مس

ــد نمی تواند و نمی خواهد بر خالف نظام طبیعی  ــتند که خداون بر این گذاش

خانواده که خود آفریده است برای خانواده احکامی صادر کند. در حالی که ما 
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باید با دیدی تاریخی به سراغ کتاب و سنت برویم. درست است که ساختار سا

ــت و می توان شکل های  ــکل گرفته ولی تغییرپذیر اس خانواده این چنین ش

دیگری از زندگی خانوادگی را با نوع دیگری از تقسیم کار و سیستم حقوقی 

ــت یا مرد، در نوع  ــر زن اس ــتری 1378: 19( یا اینکه مفس مطرح کرد )مجتهد شبس

برداشت او از آیات مؤثر است )ملکیان1379: 33(.

هــ  ابوزید روش توجه به سیاق وصف و جدل را در برخی آیات قرآنی 

ــط  ــد )علوی نژاد 1380: 264(. البته این روش توس ــنهاد می کن درباره ی زنان پیش

اندیشمندانی با مبانی فکری متفاوت از ابوزید هم مطرح گردیده است )مصباح 

یزدی 1388: 282(. برای مثال، در آیه ی شریفه ی »أو من ينشأ في الحلية و هو في 

الخصام غير مبين« )زخرف: 18( سیاق را جدل گرفته اند، لذا قرآن یا با لحن خود 

کفار با آنها جدل می کند که معتقدند زن در حلیه پرورش یافته و در خصام 

ــت یا در مقام توصیف است یعنی چیزی را که وجود دارد بیان  غیر مبین اس

ــژاد1380: 264(. بنابراین آیه ی مذکور، محدودیتی برای مدیریت  می کند )علوی ن

زنان به دست نمی دهد.

ــه زن آیات مربوطه را به دو  ــن کدیور درباره ی دیدگاه قرآن ب و ـ محس

دسته محکمات و متشابهات تقسیم کرده، صرف نظر از مثبت یا منفی بودن 

ــتردگی بحث محکم و متشابه در  برایند این دیدگاه جدید وی با وجود گس

قرآن، هیچ گونه مبنای علمی برای این تقسیم بندی ارائه نداده است. بر اساس 

این دیدگاه اغلب آیات راجع به زن در زمره ی محکمات و آیاتی که نیاز به 

بحث و توجیه دارند در گروه متشابهات به شمار آمده است. مانند آیات ناظر 
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سا به افضلیت مرد و ریاست او بر خانواده، تبعیض مثبت به نفع زن مثل مهریه و 

نفقه، تبعیض مثبت به نفع مردان مثل احراز پست های کالن سیاسی، قضاوت 

و... که باید به آیات محکم بحث زن عرضه شوند )کدیور 1387(.

3( تبیین ديدگاه تمدن گرايی اسالمی

ــالم را باید در یک  ــت دو عنصر پایایی و پویایی اس این تفکر معتقد اس

ــبحانی 1382:  ــبت هماهنگ و منطقی تأمین کرد )س نظریه ی واحد و در یک نس

ــعادت محوری،  ــله مبانی همچون تکیه بر س 30(. بنابراین با طرح یک سلس

توجه به بنیان و استحکام خانواده، اهتمام بخشی به تربیت کودکان در محیط 

ــت که حوزه های  ــو تربیت های مادرانه در صدد آن اس ــه و در پرت آرام خان

تفکیک شده بین زن و مرد از جمله در مقوله ی حضور اجتماعی را، با عنایت 

به مقتضیات زمان دنبال کند.

ــتا با نگاهی جامع نگر و به دور از تعصبات بی پایه و با در نظر  در این راس

گرفتن شرایط ناشی از تکنولوژی و ارتباطات و راه یابی زنان به عرصه های کالن 

اجتماعی سعی در ارائه ی تفسیری منطقی از آیات مربوط به بحث زن دارد.

3 ـ 1( مبانی قرآنی دیدگاه تمدن گرایی اسالمی

ــاوی حقوق زن و مردـ  از  ــتی تس این رویکرد به دنبال مطالبات فمینیس

ــاوی زن و مرد در تصدی مناصب کالن اجتماعی ـ در مقام دفاع  جمله تس

از جامعیت نگاه قرآن به مسئله ی حضور اجتماعی بانوان، از جمله مدیریت 

زنان، آیات زیر را بررسی می کند:
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الف( آیه ی شریفه ی »الرجال قوامون علي النساء...« )نساء: 34(.سا

صاحبان این تفکر دایره ی شمول قوامیت مرد بر زن را منحصر به زندگی 

ــتدالل به این آیه در ناتوانی زن در  ــویی می دانند و لذا اس خانوادگی و زناش

ــت ناتمامی از آیه دانسته )جناتی 1385: 145(  تصدی کاری )مدیریتی( را برداش

و می گویند: »این آیه برای بیان احکام زن و شوهر است نه برای بیان احکام 

مطلق زن و مرد به دو قرینه:

ــته ترین  فرد برای امر به معروف و نهی از  ــوهر را شایس ـ ذیل آیه که ش

منکر و بازداشتن از گناه می داند.

ــوهر را بیان می کند« )جوادی  ــقاق میان زن و ش ـ آیه ی بعد که کلمه ی ش

آملی 1388: 545/18(.

ــئولیت  ــر خانواده هم آن را به معنای نوعی مس ــت مرد ب در مورد ریاس

اجتماعی مرد در قبال حفظ حقوق زن و نه به معنای تسلط مرد بر زن تفسیر 

ــرط بما فضل الل  ــروط به وجود دو ش کرده اند و حتی این قوامیت را هم مش

بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم می دانند و لذا این قوامیت را یک امر 

حقوقی تخلف ناپذیر ندانسته اند )جوادی آملی 1371: 366؛ قربان نیا 1384: 60/1؛ معرفت 

1380: 48؛ صادقی تهرانی1380: 280(.

ــریفه ی »و لهن مثل الذي عليهن و للرجال عليهن درجه... «  ب ـ آیه ی ش

)بقره:  228(. 

استدالل آنان این است که با توجه به سیاق، منظور از درجه در این آیه، 

برتری مطلق مرد بر زن نمی باشد تا منافاتی با قرار گرفتن زنان در مقامات و 
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سا وظایف اجتماعی داشته باشد به این شرح:

برخی از طرفداران این رویکرد، با توجه به سیاق آیات که در مورد زنان 

مطلقه است، معتقدند مرجع ضمیر »هن« مطلقات می باشد نه زنان )قطب 1412: 

ــان معتقدند واژه ی درجه در سیاق  247/1؛ صادقی تهرانی 1386: 5( و برخی از ایش

اثبات واقع شده و تنها برتری صرف الوجود را می رساند نه مطلق برتری را، 

ــتی و حق زناشویی است )جناتی 1385: 147؛  پس منظور از »آن« همان سرپرس

شمس الدین: 73/2؛ فضل اهلل 1405: 284/4(.

ــیر درجه در این آیه ی شریفه، رأی ابن  طبری نیز بهترین رأی را در تفس

ــت که شوهران در  ــت درجه، مقام و منزلتی اس عباس می داند که معتقد اس

نتیجه ی بیشتر رعایت کردن حقوق همسرانشان به دست می آوردند و به این 

ــتیفای حقوق  ــر را کامل رعایت می کنند ولی در اس گونه خود، حقوق همس

کامل خود از جانب زن گذشت می کنند )طبری 1412: 2/ 276(.

جـ  آیه ی شریفه ی »و قرن في بيوتکن و التبرجن تبرج الجاهليه األولي...« 

)احزاب: 33(.

نحوه ی استدالل به این آیه در این رویکرد چنین است که:

اواًل، آیه اختصاص به زنان پیامبر )ص( دارد به ویژه با عنایت به صدر و 

ذیل آیه )شمس الدین 298/18؛ کرمی حویزی 1402: 294/6(.

ثانیًا، بر فرض که بر تعمیم این آیه به عموم زنان مسلمان قائل شویم، امر 

در آیه الزامی نیست، بلکه ارشادی است و بدین جهت است که هیچ یک از 

ــینی و حرمت آمد و شد  آگاهان به موازین فقه اجتهادی، بر وجوب خانه نش
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زنان در جامعه، فتوا صادر نکرده اند )جناتی 1385: 148؛ کرمی حویزی 1402: 6/ 294(.سا

ــت دولت و مناصب مدیریتی موجب  ــن چنانچه عهده داری ریاس بنابرای

ــردان در امور عامه و مصالح  ــه مجامع و هم کالمی و مجادله با م ورود زن ب

ــد، امر ذاتًا حرامی قلمداد نمی شود چه اینکه مهم رعایت عفت و  جامعه باش

ــرعی است که منافاتی با آن احساس نمی گردد )شمس الدین: 75/2( و  حجاب ش

ــاد را مورد نهی آیه می دانند )کرمی  ــاد و افس عده ای تنها خروج به هدف فس

حویزی 1402: 294/6؛ مدرسی 1419: 322/10(.

در آیه ی شریفه ی » او من ينشا في الحليه و هو في الخصام غير مبين« )زخرف: 18(

ــم در این آیه و  ــریفه می گویند: »قرآن کری ــتدالل به این آیه ی ش در اس

ــمه ضيزي« )نجم: 21و22(  ــی دیگر چون »الکم الذکر و له االنثي تلک اذاقس آیات

ــیوه که  ــوی جدلی را می پذیرد و خود، از این ش ــاوره و گفت وگ روش مح

ــاکت کردن خصم و مخالف است، بر مبنای آنچه خود وی پذیرفته،  برای س

استفاده می کند. آنچه در آیه های مذکور آمده، در واقع سخنانی جدلی است نه 

برهانی، یعنی محکومیت مشرکان را بر اساس آنچه نزد خودشان مسلم است، 

ــت )مصباح  ــت اس معلوم می دارد، نه بر پایه ی آنچه از دیدگاه خود قرآن درس

یزدی 1388: 282؛ قطب 1412: 318/5؛ فضل اهلل 1405: 20/ 223 ـ 227(.

ــات بعضهم أولياء بعض يأمرون  ــریفه ی »والمؤمنون و المؤمن هـ ـ آیه ی ش

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

استدالل به این آیه ی شریفه چنین است: توجه به این نکته ضروری است 

که معروف و نیکی و منکر و بدی در موارد مختلف صورت های مخصوص 
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سا دارند. از اینجا می توان دریافت که اسالم تا چه پایه در کنار مرد به زن میدان 

داده و در عرصه های گوناگون چالش، دروازه ی حیات اجتماعی را در برابر 

او گشوده است، تا در این مسیر به یاری یکدیگر بشتابند و دوشادوش هم راه 

پیشرفت و تکامل را بپویند )فضل اهلل 1387: 30(. پس هم زن و هم مرد مسئولیت 

برخورد با انحراف های اجتماعی، عقیدتی، اخالقی و سیاسی جامعه را دارند، 

ــود. لذا همان گونه که  ــمرده ش بی آنکه نقش مردان در این زمینه بزرگ تر ش

ــتی خانواده به معنای کنار زدن او از وظایف  ــفارش به مرد برای سرپرس س

بزرگ انسانی و اسالمی او نیست، سفارش به زن برای رعایت حقوق شوهر 

نیز چنین نیست )جاللی کندری 1383: 197(.

ــتان  ــوره ی مبارکه ی نمل که ناظر به داس ــریفه ی 44ـ  21 س وـ آیات ش

ملکه ی سبا می باشند.

استدالل چنین است: قرآن، زن را در هیئت ملکه ی سبا چونان انسانی به 

نمایش می گذارد که بر عقل خویش مسلط است و تحت تأثیر عاطفه اش قرار 

نمی گیرد، زیرا مسئولیتش به او امکان پر بار کردن تجربه و تقویت عقلش و 

غلبه بر احساساتش را داده است، تا بدان پایه که بر مردانی فرمان می راند که 

در وجود او شخصیت نیرومند و عاقل و توانمند بر اداره ی امور خود دیده اند 

)فضل اهلل 1380: 58؛ جوادی آملی 1371: 282(.

ــتناد به آیاتی از قرآن از  ــی از صاحب  نظران در این رویکرد، با اس زـ یک

جمله آیه ی شریفه ی »و لتکن منکم أمة يدعون الي الخير و ...« )آل عمران: 104( 

ــامل  ــان ها، اعم از مرد و زن، را ش ــا توجه به اینکه واژه ی امت همه ی انس ب
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ــود معتقد است قرآن، اعتبار جنسیت در مسائل اجتماعی را رد می کند سا می ش

)جناتی 1385: 140(.

4( مفهوم شناسی مصلحت گرايی

ــرایط و محدوده ی مدیریت  ــا مرور دالیل قرآنی پیش گفته درباره ی ش ب

ــود دغدغه مندی  ــود که چرا با وج ــه ذهن متبادر می ش ــؤال ب بانوان این س

ــه گروه برای ارائه ی پاسخی قرآنی میان ایشان اختالف  صاحب نظران هر س

ــی جامع به این دیدگاه ها،  ــر جدی وجود دارد؟ حال آیا می توان با نگاه نظ

ــترکی یافت که با معیار قرار دادن آن، دیدگاه های موجود تحلیل و  مبنای مش

بررسی شود؟ شاید با یک نظر کلی به معیار عدالت سوق داده شویم )قربان نیا 

1384: 52/1 و53( ولی از آنجا که این مفهوم کلی و مبهم است و تعریف عدالت 

ــب برای زن و مرد به خودی خود معیاری عملیاتی  به صورت جایگاه متناس

ارائه نمی دهد و از طرفی حتی با هدف مبناسازی نیز، عدالت بیشتر، شرایط 

مدینه ی فاضله را نمایانده و هدف غایی را ترسیم می کند اما در شرایط گذار، 

ــاس هدف غایی شکل گیرد، بنابراین  یک الگوی عملی نمی تواند فقط بر اس

باید در جست وجوی معیاری دیگر بود.

ــوارد تغییر حکم، موردی  ــه اینکه در مباحث فقهی یکی از م ــا توجه ب ب

است که ظرفیت ها و وضعیت مکلف و جامعه تغییر یابد، برای رفع مشکل 

در اجرای چنین احکامی و رفع تزاحم از آنها در اجرا به عنصر تعیین کننده ی 

ــویم )علیدوست 1388: 419ـ  417(. از طرفی با عنایت به  مصلحت رهنمون می ش
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سا اینکه تفاوت رویکردهای سه گانه مذکور همان طور که در تعریف آنها آمد در 

ــرفت جامعه در استنباط حکم از آیات قرآن  میزان لحاظ عنصر تحول و پیش

ــت، لذا می توان گفت که مقوله ی مصلحت، نقش  در باب مدیریت زنان اس

ــروط بر آنکه دچار کلی گویی  کلیدی در بحث مدیریت بانوان را دارد و مش

ــده ـ چنانچه بتوان  ــورد عدالت گفته ش ــده  ـ که در م ــازی با لغت نش و ب

ــاخص های عملیاتی برای مصلحت تعریف کرد، آن گاه مصلحت خواهد  ش

ــد. لذا  ــمان اتصال دهنده ی نظرات پراکنده در این بحث باش ــت ریس توانس

قبل از اینکه به ارتباط نظریات این دسته با مصلحت اشاره شود، الزم است 

جایگاه و محدوده ی مصلحت در استنباط حکم تبیین گردد.

4 ـ 1( تعریف مصلحت 

ــده و وجود خیر معنا و تفسیر شده است اما  مصلحت به معنای عدم مفس

ــده نقیض یکدیگر نیستند به این معنا که صرف نبود مفسده  مصلحت و مفس

مجوز اطالق »مصلحت« نمی باشد بلکه ضد یکدیگرند به گونه ای که ارتفاع هر 

دو نیز در یک مورد متصور است و »مصلحت و اصالح« به صرف نبود مفسده و 

افساد نیست. بنابراین می توان اموری و افعالی فرض کرد که نه مصداق مصلحت 

باشد و نه مفسده، نه اصالح باشد و نه افساد )علیدوست 1388: 86ـ  83(.

در مورد رابطه ی شریعت و مصلحت می توان گفت ثمره و انگیزه ی تشریع 

الهی جز رسیدن به حیات طیبه، سعادت انسان ها و مصلحت آنها نیست. این 

انگیزه و نتیجه چون روح در پیکره ی شریعت جاری و ساری است )همان: 38(.
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اما آنچه در بحث مدیریت بانوان جلوه می کند، رابطه ی فقه و مصلحت است. سا

در این زمینه دو دیدگاه کالن وجود دارد:

الفـ  مصلحت مورد تشخیص فقیه به مثابه سندی برای استنباط حکم در 

کنار اسناد دیگر مانند قرآن، سنت و اجماع است که مبنای فکری این نظریه 

قبول منطقة الفراغ در گستره ی شریعت است که مصلحت جبران کننده ی این 

خأل )منطقة الفراغ( در صدور حکم می باشد.

بـ  جایگاه مصلحت در اجرای نوع حکم شرعی و فقهی کشف شده و 

کیفیت اجرای آن محدود می شود نه اینکه به عنوان سندی در استنباط حکم 

قبل از کشف حکم مطمح نظر قرار گیرد.

ــده  توضیح اینکه اواًل، در وقت تزاحم احکام و تزاحم مصلحت و مفس

ــد، برای انتخاب نوع حکم )مثاًل در  ــد و افس یا مصلحت مهم و اهم یا فاس

انتخاب حکم تأمین کننده ی مصلحت اهم در قبال انتخاب حکم تأمین کننده ی 

ــال گزینش حکم  ــده در قب ــا در انتخاب حکم دافع مفس ــت مهم، ی مصلح

ــه کیفیت اجرای حکم واحد، مصلحت  ــتیابی ب مصلحت دار(، ثانیًا، برای دس

ــه کدام  یک از این  ــان: 398(. صرف نظر از اینک ــش تعیین کننده ای دارد )هم نق

ــود، در بحث  ــت، هر کدام از آنها پذیرفته ش دو نظر به صواب نزدیک تر اس

مدیریت بانوان، نقش مصلحت انکارناپذیر است.

در دیدگاه اول )نقش سندی مصلحت در استنباط حکم(، با توجه به اینکه 

ــف و استنباط  ــی همان منطقة الفراغ یعنی در مقام کش قلمرو مصلحت اندیش

ــت، به گونه ای که در این مقام، مجتهد،  ــوی مجتهدان اس احکام نوین از س
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سا ــخصی در میان باشد، حکم ثانوی را جایگزین حکم اولی  وقتی ضرورت ش

می کند و بدین گونه رفع خأل می کند، ولی وقتی ضرورت یا حاجت عمومی 

ــد، جایگاه مصلحت است و مجتهد در  و به تعبیری اجتماعیات در میان باش

ــتنباط حکم به مصلحت توجه می کند )صابری1381: 212(. لذا بر اساس این  اس

نظر از آنجا که مبحث مدیریت بانوان در زمره ی احکام نوینی است که ناظر 

به امور عمومی و اجتماعی زندگی است، مصلحت در آن نقش کلیدی دارد.

در دیدگاه دوم، از آنجا که در مقوله ی مدیریت زنان، عمده ی اختالفات 

ــت و حضور  ــوع اولویت بندی وظایف درون و برون خانه برای زن اس در ن

ــذا با توجه به تزاحمی که بین وظایف  ــرایطی دارد ل او در برون خانه هم ش

ــت، داشتن معیاری برای این  مختلف زن پیش می آید، آنچه حائز اهمیت اس

ــع تزاحم بین احکام مختلف(  ــت که در این مقام )مقام رف اولویت بندی اس

توجه به معیار مصلحت مورد اتفاق فقهاست )علیدوست 1388: 398 و 582(.

ــه رویکرد در مبحث  ــه مواردی از ارتباط دیدگاه های قرآنی با س حال ب

مدیریت بانوان، با عنایت به معیار مصلحت می پردازیم:

4ـ تحلیل رویکرد سنت گرایی اسالمی

ــریفه ی »الرجال  ــران در این رویکرد، در احتجاج به آیه ی ش اغلب مفس

ــاء ...« در عدم جواز تسلط )و مدیریت( زن بر مرد به دلیل  قوامون علي النس

ــند:  ــده در آیه می نویس تصریح آیه به قوامیت مرد بر زن با دو دلیل مطرح ش

»القوام هو القائم بالمصالح و التدبير و التأديب فالرجل يقوم بأمر المرأة و يجتهد 

في حفظها« )بغدادی 1415:  37/1؛ قاسمی 1418:  96/3(.



176

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ز  
یی

 پا
 / 

49
ره 

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الّل تعالي، من المحافظة علي فرائضه، و سا

كفهن عن المفاسد )طبری 1412:  5 /37(.

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

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

ــریفه ی »و قرن في بيوتكّن و  ــف در ذیل آیه ی ش ــیر الکاش صاحب تفس

ــت جامعه ی پیامبر )ص(  ــة اأْلولي « در باب مصلح ــن تبُرج الجاهلّي ال تبرج

ــبحانه نساء  ــد: »كان عصر النبي )ص( خير العصور، و مع هذا حذر س می نویس

النبي من لين الكالم مع الرجال، و الخروج من البيوت حاسرات متبرجات، كيال 

يثرن الطمع في القلوب الفاسقة الفاجرة...« )مغنیه 1424:  216/6(.

ــدا می خواهد دامن  ــت که خ ــتورات فقط بدان دلیل اس همه ی این دس

خانواده ی نبّوت را از پلیدی و ناپاكی و هر تهمت و خیانتی پاك و مبری کند 

و پاكیزه گرداند ایشان را پاكیزه گردانیدنی كامل، چون عمل به این دستورات 

ــت و خدا منظور و مقصود دیگری از این احكام  ــان اس نافع به حال خودش

ندارد )ثقفی تهرانی 1398:  320/4(؛ »ال تبارحنها أبدا إال لحاجة ماسة ألنه أو قركن« 

)مال حویش 1382:  474/5(؛ »رعاية لمرتبتكن التي هي أعلي من مراتب سائر النساء« 

)نخجوانی 1999:  155/2(؛ »توقيرا لهن، و تقوية في حرمتهن« )ابن عاشور:  242/21(؛ در 

منازل و حرم اختصاصی خود با كمال عفت بسر برند و در معركه ها و مجامع 

عمومی و انقالبی شركت نکنند كه بر حسب طبع، سبب هتك حریم و قدس 

آنان خواهد شد )حسینی همدانی 1404:   13/ 103(.

ــر بدون اشاره ی مستقیم به  ــت که مفس این تعبیرات همه گویای این اس
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سا مصلحت در تفسیر از آیات، با به کار بردن کلماتی چون: لکفهن عن المفاسد، 

ــلم وأحفظ لکن و... به نوعی به  ــن، رعايه لمرتبتکن، توقيرالهن، ألنه أس لحفظه

مصلحت فردی یا نوعی زن را در نظر داشته است.

4ـ 3( تحلیل رویکرد تجددگرایی اسالمی

ــن در دیدگاه های قرآنی این  ــش گانه ای که پیش از ای ــا مرور موارد ش ب

رویکرد ذکر شد در مورد اول به طور کلی گستره ی شریعت محدود به روابط 

فردی انسان با خداوند شده و لذا اساسًا با مرجع قرار دادن نصوص دینی در 

ــئله ی زن مخالفت دارد، بنابراین چون دالیل قرآنی مورد نظر است، این  مس

مورد محل بحث نمی باشد.

این دیدگاه در مورد ششم با متشابه دانستن آیات مربوط به بحث مدیریت 

ــی با دغدغه ی  ــته یعن ــت مصلحت اجتماع را در نظر داش ــوان، در حقیق بان

به کارگیری تمام نیروها اعم از زن و مرد در اجتماع، چنین برداشتی ارائه داده 

ــت و در موارد دوم تا پنجم، به نوعی عصری و تاریخی بودن آیات قرآن  اس

را تأکید کرده، از این رو بر اساس این دیدگاه صرفًا مصلحت زمان و عصری 

که مفسر در آن می زیسته به چنین استنتاجی منجر گردیده ا ست.

4 ـ 4( تحلیل رویکرد تمدن گرایی اسالمی

ــاء« به خانواده و روابط  ــتن آیه ی »الرجال قوامون علي النس محدود دانس

ــویی و قبول ریاست مرد بر خانواده با دو شرط مذکور در آیه ی شریفه  زناش

برای حفظ خانواده، تفسیر قوام به حافظون به جای مسلطون، اختصاص دادن 
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آیه »قرن في بيوتکن...« به زنان پیامبر و یا قبول عمومیت آیه لیکن به صورت سا

امر ارشادی و تنها نهی از خروج زنان از خانه به هدف فساد و افساد، پذیرش 

ــأ في الحليه...«، اشاره  ــریفه ی »أومن ينش روش محاوره ی جدلی در آیه ی ش

ــتان  ــریفه ی »و المومنون و المومنات بعضهم أولياء بعض ...« و داس به آیه ی ش

ملکه ی سبا در توجه به نقش اجتماعی و مدیریتی زن و... همه و همه حاکی 

ــی زن و مصلحت خانواده و مصلحت اجتماع در  ــه به مصلحت نوع از توج

ذهن این گروه از مفسران است. برای مثال در تفسیر آیه »الرجال قوامون علي 

ــاء« گفته شده: »ال بد للمجتمع من التنظيم، و ال بد للتنظيم من قيم تحكمه،  النس

ــی 1419:  73/2( »و قد ذكر عّز و جّل في هذه  و تحد من طغيانه و تجاوزه« )مدرس

اآلية الشريفة قوامة االسرة و العائلة، التي هي عمودها المقّوم لها، و بدونها تنهدم 

ــي ء أحوالها و تتخّلي عن وظيفتها التي قّررت لها« )موسوی  و ينفرط عقدها و تس

ــبزواری 1409:  156/8( که این هر دو نمونه ناظر به توجه به مصلحت خانواده  س

در تفسیر آیه است.

ولکن اگر بنا باشد مصالح اجتماعی خاصی که فوق مصالح خانواده است 

ــبقت گیرد چه باید کرد؟ آیا باز هم باید مصالح خانواده را در  بر این امر س

نظر گرفت یا آن که توجه به مقاصد شریعت به ما می گوید آن چه مهم تر است 

مصالح نظام جامعه ی اسالمی است. 
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سا 5( آسیب شناسی نظرات با رويکرد مصلحت گرايانه 

تا کنون مشخص شد که می توان مبنای جامع بین دیدگاه های سه گانه را 

مصلحت دانست و در حقیقت هر سه گروه برای تشخیص مصلحت تالش 

ــده همچنان باقی است، اینکه چرا علی رغم  ــش مطرح ش کرده اند لیکن پرس

وجود این مبنای مشترک، هنوز چنین اختالف نظرهایی در مسئله ی مدیریت 

بانوان مطرح است؟ به نظر می آید پاسخ را باید در نوع نگرش هر یک از این 

سه طیف به موضوع مصلحت جست وجو کرد. کیفی بودن مصلحت، فقدان 

ــری آن و دخالت عوامل  ــن در خصوص اندازه گی ــای قطعی و روش معیاره

ــی به  ــدد در تبیین مصلحت و راه یابی ذهن پژوهش گر در اولویت بخش متع

برخی از عوامل مصلحت زا، برداشت هر کدام از این سه دیدگاه از مصلحت 

را متفاوت از دیگری خواهد ساخت. به گونه ای که با بازخوانی دالیل قرآنی 

ــت بانوان گروه اول یعنی  ــئله ی مدیری هر یک در اثبات ادعای خود در مس

سنت گرایان، تنها مصلحت فردی و نوعی زن را در نظر گرفته و در استنباط 

ــته اند در حالی که  ــرایط متغیر تاریخی و اجتماعی نداش حکم، عنایتی به ش

ــرایط متغیر رخ  ــد، نقش اصلی مصلحت در همین ش همان گونه که بیان ش

می نماید، لذا نگاه این دسته به مصلحت، حداقلی است.

گروه دوم یعنی تجددگرایان نیز نگاه تک بعدی به مصلحت داشته و در 

ــعه ی جامعه را  ــد و توس مبحث مدیریت بانوان تنها مصلحت اجتماع و رش

مطمح نظر قرار داده اند به طوری که نه تنها برای آن نقش سندی در استنباط 

حکم قائل شده بلکه از این هم فراتر رفته و آن را از منابع دیگر استنباط مانند 
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ــته اند. به گونه ای که با عصری و تاریخی سا ــنت و اجماع مهم تر دانس قرآن، س

ــتنباط از قرآن را تابع مصلحت عصر  خواندن آیات قرآن در حقیقت نوع اس

ــائل مختلف از جمله مدیریت زنان دانسته اند. بدین  و جامعه ی فقیه در مس

ــتنباط حکم در مسائل  جهت نوع نگرش این گروه به نقش مصلحت در اس

مختلف به خصوص مسائل اجتماعی چون مدیریت بانوان را باید حداکثری 

دانست. گویا ایشان نتوانسته اند جایگاه سنن و نوامیس ثابت تکوینی الهی را 

تشخیص دهند.

ــوم یعنی تمدن گرایان، اگرچه از دالیل آنها نگاهی چند جانبه و  گروه س

متعادل به مصلحت به معنای مد نظر قرار دادن همه ی مصالح اعم از فردی، 

نوعی، اجتماعی و خانواده برداشت می شود، لیکن معیاری برای درجه بندی 

ــلمان ارائه  این مصالح بنا به اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی زن مس

نشده است.

6( تبیینی از موضوع مصلحت 

ــده در  ــود که مفهوم مدیریت همان تعریف یاد ش ــدا یادآور می ش در ابت

ابتدای مقاله یعنی »هنر انجام کار به وسیله ی دیگران« است و در دیدگاه های 

ــده فقط در  ــاره ای نش ــه گانه درباره ی مدیریت بانوان به این معنا هیچ اش س

برخی مصداق های خاص این عرصه مانند حق ریاست جمهوری، قضاوت و 

مرجعیت زن بررسی هایی صورت گرفته است، در حالی که در این پژوهش 

مدیریت کالن بیشتر مورد نظر است و از آنجا که از طرفی تعریف ارائه شده 
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سا ــده ی مدیریت کالن و از طرفی طراحی مدل حضور اجتماعی زن  در بردارن

ــتلزم نگاهی جامع و تعریفی عام است، لذا  در عرصه ی ویژه ی مدیریت مس

ــت که به  تعریف از مدیریت همان تعریف عام و کلی در دانش مدیریت اس

ــتی، میانی، خرد، کالن، دولتی و خصوصی را در  نوعی مدیریت های سرپرس

ــای مدیر به تعاریف  ــتخراج وظایف و ویژگی ه برمی گیرد هرچند برای اس

دیگری از علم مدیریت هم باید تمسک جست.

ــه دیدگاه اندیشه ی اجتماعی دینی به  ــی هایی که در س بنابراین از بررس

ــه گروه برای  عمل آمد، این چنین می توان نتیجه گرفت که هر کدام از این س

تشخیص مصلحت تالش کرده ولی به دالیلی که ذکر شد حاصل این دغدغه 

ــا نگاه جزءنگر و تک  ــت به طوری که ب ــابه نیانجامیده اس به یک نتیجه مش

ــا در مصلحت فرد و نوع زن  ــدی به موضوع، برخی این مصلحت را تنه بع

ــت خانواده دیده و تالش آنها بر این بوده که بنیان ثابت  ــی در مصلح و برخ

جامعه همچنان با محوریت خانواده ثابت باشد و برخی تنها به ابعاد توسعه ای 

جامعه نگریسته و مصلحت اجتماع را محور قرار داده اند، برخی هم که سعی 

ــن برای اندازه گیری  ــات همه ی این نوع مصالح کرده، معیاری روش در مراع

ــی این  ــترک آسیب شناس و درجه بندی مصلحت ارائه نداده اند. پس قدر مش

نظرات بی توجهی به ارائه ی معیار برای درجه بندی و به عبارتی اولویت بندی 

مصلحت است.

با توجه به این نکته، بایسته است با توجه به کشف نقاط آسیب، راه کاری 

ارائه شود که از معیار مصلحت ابهام زدایی کند به طوری که اولویت ها در آن 
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لحاظ شود و دو نتیجه ی مهم در پی داشته باشد:سا

الف ـ افزایش حداکثری ظرفیت ها؛

ب ـ کاهش حداکثری آسیب ها.

7( رابطه ی مفاهیم انتظار و استعداد با مصلحت 

ــد که باید پارامترهایی برای اولویت بندی و  ــت روشن ش از آنچه گذش

ــن این پارامترها، ابتدا باید  ــود و در پی یافت رفع تزاحم بین مصالح یافت ش

ــح در مباحث مربوط به فقه و مصلحت  ــنجه های عمومی ترتیب مصال به س

توجه نمود، كه در آنها اسناد معتبر برای اولویت بندی مصالح، ابتدا نصوص 

ــپس ضرورت های فقهی و در درجه ی سوم، عقل معرفی شده است و به  س

ــنجه های ترتیب مصالح در داوری عقل نیز بدین صورت معرفی  دنبال آن س

شده اند: اخروی و دینی بودن مصالح، اجتماعی بودن مصلحت، عمومی بودن 

مصلحت، ترجیح مصالح ضروری بر نیازهای عمومی و نیازهای عمومی بر 

ــینی و تكمیلی، موافقت مصلحت با فطرت یا  ــت های تحس عادات و خواس

طبیعت مكلفان و سهولت، همسویی مصلحت با تكوین و... )علیدوست 1388: 

ــدف این پژوهش، ارائه ی فرمولی  ــی با عنایت به اینكه ه 554ـ  539(. از طرف

ــده می باشد، به گونه ای كه جامع  ــبت به آنچه در فقه گفته ش كاربردی تر نس

بین این دیدگاه ها بوده و همه ی دغدغه های منطقی سه گروه را تأمین كند و 

همه ی فاكتورهایی كه آنها به عنوان مبنای بحث مدیریت بانوان به آن تمسك 

جسته اند، از جمله: عدالت، عقل اجتماعی، اخالق اجتماعی، مصلحت فردی، 
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سا ــد و  مصلحت اجتماعی، مصلحت نوعی، مصلحت خانواده و مصلحت رش

توسعه ی جامعه ی اسالمی، را شامل گردد و معیارهای ترتیب مصالح در فقه  

را نیز مدنظر قرار دهد بدین منظور باید نگاهی دوباره به مبانی قرآنی این سه 

ــود گاهی به تکالیف دینی و فردی و  گروه افكند. در این نگاه مالحظه می ش

ــده که می توان آن را انتظار خدا از بشر به  ــیار داده ش خانوادگی زن بهای بس

شمار آورده و گاهی به عرف و جامعه توجه ویژه شده که به انتظار جامعه از 

بشر به شمار آورد و گاهی به ابعاد توسعه ای در جامعه عنایت ویژه شده که 

ناظر به اهمیت شکوفایی استعداد اجتماعی زن در توسعه و پیشرفت جامعه 

ــتعداد را به  ــت. از این رو می توان دو پارامتر انتظار و اس در ابعاد مختلف اس

عنوان معیارهایی برای رفع ابهام از مصلحت دانست اما چگونه این دو معیار 

در توجه به اولویت در روند تشخیص مصلحت کارساز است؟ ابتدا باید به 

تعریف و تبیین آنها پرداخت.

7 ـ 1( مفهوم شناسی استعداد

استعداد، توانمندی های عمومی انسان و توانمندی های ویژه ی او به عنوان 

یک فرد است و تعبیر فلسفی آن چنین است:

در جهان آفرینش تغییرات مختلفی وجود دارد ولی در میان آنها یک نوع 

ــت و برتری ویژه ای دارد و آن  تغییر خاصی وجود دارد که از بقیه متمایز اس

ــعه و تکامل شی ء متغیر می شود و نظام  ــت که باعث توس تغییر هدفمند اس

ــیدن به هر چیز دیگر را ندارد. این  خاصی دارد. هر چیز امکان تکامل و رس

ــی ء در حال تکامل و شی ء دیگری که  ــت میان ش امکان رابطه ی خاصی اس



184

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ز  
یی

 پا
 / 

49
ره 

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

ــی ء به صورت آن درمی آید. از این امکان در فلسفه به »استعداد« سا بعداً این ش

تعبیر می شود این رابطه در حقیقت میان دو شی ء جداگانه نیست بلکه میان 

دو مرحله از وجود یک شی ء است )خلیلی تیرتاشی 1382: 108(.

ــناخت استعداد مؤثرند، سه دسته اند: کارکردهای تجربی  منابعی که در ش

)آزمون و خطا(، عقل و شرع مقدس، که بازگشت تجربه و عقل به یک نقطه 

است و می توان از آن دو با هم تعبیر به علم کرد.

ــف روابط دقیق بین  ــم با توجه به ابزار و نگرش خاص خود در کش عل

جزئیات امور صرفًا می تواند به مرتبه ای از نیازها و استعدادهای انسان بپردازد 

ــته باشد. زیرا  ــطحی جزئی قرار گرفته و جنبه ی فیزیولوژیکی داش که در س

علم با مرزهای تجربه محصور شده است و مسائلی همچون هستی شناسی، 

ــی و معرفت شناسی که نقش اساسی در شناخت  ارزش شناسی، انسان شناس

ــان ایفا می کنند از قلمرو آن بیرون  ــتعدادهای اصیل انس نیازهای واقعی و اس

است. در حالی که برای تعیین اهداف نهایی انسان الزم است از این شناخت ها 

بهره گرفت. البته پرورش استعدادها و تأمین نیازهای فیزیولوژیکی به وسیله 

یافته های علمی، شرط ارتقاء به مراتب باالتر و رفع نیازهای مهم تر و پرورش 

استعدادهای عالی تر به کمک دین است )همان: 107(.

عوامل مؤثر در تشخیص استعداد زن، افزون بر توجه به آموزه های دینی 

و نتایج علمی توجه به شرایط فرد، توجه به امكانات جامعه، توجه به فرهنگ 

جامعه، توجه به شرایط اقلیمی و ... است.

قرآن نیز به شكوفایی استعداد انسان عنایت دارد و در آیه ی شریفه ی »و 
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سا ــبوا و للنساء  ال تتمنوا ما فضل ا... به بعضكم علي بعض للرجال نصيب ممااكتس

نصيب مما اكتسبن و اسئلوالل من فضله ان الل کان بکل شيء عليما« )نساء: 32( به 

ــاره کرده است به گونه ای که لغت پژوهان، هرچند درباره ی دو  این نکته اش

واژه ی كسب و اكتساب گفته اند كه هر دو مختص اند بدان جایی كه عمل به 

اختیار آدمی انجام شود، هم چنان كه واژه ی طلب و امثال آن مختص به این 

ــته اند كه در كلمه  ــت، لیكن این تفاوت را بین دو واژه گذاش گونه موارد اس

»كسب« معنای جمع كردن خوابیده و بسیار می شود كه كلمه ی »اكتساب« در 

امور غیر اختیاری استعمال می شود، مثاًل، می گویند: فالنی با خوشگلی خود 

شهرت اكتساب می كند، به هر حال پس معنای آیه بنا بر بیانی كه كردیم این 

ــود: آرزو مكنید كه شما نیز آن برتری ها و مزایای مالی و غیر مالی كه  می ش

دیگران دارند و خدای تعالی یكی از دو طایفه ی شما مردان و زنان را به آن 

اختصاص داده به شما نیز بدهد، خالصه مردان آرزو نكنند ای كاش مزایای 

زنان را  داشتند، و زنان نیز آرزو نكنند ای كاش مزایای مردان را  داشتند. برای 

اینكه این فضیلت بدون جهت به صاحبان آن داده نشده، یا صاحب فضیلت 

ــت  ــیت اجتماعی ـ به خاطر موقعیت خلقتی اش ـ خود به دس آن را با نفس

آورده، یا با عمل اختیاری اش یعنی تجارت و امثال آن و معلوم است كه هر 

كس هر چیز را كسب كند از آن بهره ای خواهد داشت و هر كس هر بهره ای 

دارد به خاطر اكتسابی است كه كرده. »وسئلوا الل من فضله...« خدای تعالی نام 

این فضل را نبرده و آن را مبهم گذاشته، نفرموده از خدای تعالی كدام فضل 

او را سؤال كنید، بلكه با آوردن لفظ )منـ  از( فرموده: از فضل او درخواست 
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ــئلوا الل من فضله« افاده می كند: یکی اینکه سا كنید. دو فایده ای كه جمله ی »وس

تنها خیر خود را از او بخواهد و انگشت روی مصداق خیر مگذارد. فایده ی 

دوم اینكه، اشاره كند به اینكه واجب است خواسته آدمی چیزی نباشد كه با 

حكمت الهیه منافات داشته باشد )طباطبائی 1417: 337/4(.

با توجه به اینكه امور غیر اختیاری كه داخل در مما اكتسبوا و مما اكتسبن 

ــود كه در نهاد هر انسانی  ــتعدادها و توانمندی هایی می ش هستند، شامل اس

وجود دارد، بنابراین از عبارت »للرجال نصيب ممااكتسبوا و للنساء نصيب مما 

ــان اعم از زن و مرد نصیب و بهره ای از  ــود كه هر انس ــبن« نتیجه می ش اكتس

استعدادهای خود دارد و این داللتی است بر توجه ویژه ی قرآن به شكوفایی 

استعداد در انسان. از طرفی با آمدن نصیب به صورت نكره، برداشت می شود 

كه این نصیب كامل و تمام نیست، لذا می توان گفت مصادیق این نصیب هم، 

چون شكوفایی استعدادها قید و شرطی دارد و شاید بتوان از سیاق آیه نتیجه 

گرفت كه این قید و شرط همان در جهت خیر و حكمت خدا بودن است.

7ـ 2( مفهوم شناسی انتظار

ــامل انتظار شرع، انتظار فرد  انتظار مفهومی عام دارد كه می توان آن را ش

ــن انتظارات باید اولویت  ــت با این توضیح كه در تعیی و انتظار جامعه دانس

ــد. پس از آن نوبت به انتظار جامعه و  ــب خواست شارع مقدس باش برحس

انتظار فرد می رسد كه منابع شناخت این دو، عقل و تجربه است.

ــور در فقه برای  ــاره ای از فاكتورهای مذك ــه مقوله پ ــر كدام از این س ه

ــخیص مصلحت و آنچه دیگران به عنوان مبنای بحث اشتغال زنان ارائه  تش
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ــودن آن، معیار عدالت، عرف، اخالق اجتماعی، توجه  مصلحت، اجتماعی ب

ــعه و ترجیح مصالح ضروری بر نیازهای عمومی و ... از عوامل مؤثر  به توس

در تشخیص انتظار جامعه از زن است یا معیارهای مصلحت فرد و موافقت 

مصلحت با طبیعت و سهولت، در تشخیص انتظار زن از خود راهگشا هستند.

ــار از زن مؤثرند كه  ــخیص انتظ ــزون بر این, عوامل دیگری نیز در تش اف

می توان از عواملی چون توجه به ضروریات اجتماعی، توجه به شرایط زمانی، 

توجه به شرایط شغل مورد نظر، توجه به مكان، توجه به فرهنگ جامعه، توجه 

به عادات صحیح اجتماعی، توجه به هنجارهای اجتماعی نام برد. 

دیگر نكته ی حائز اهمیت، تأثیر نگاه شرعی در حوزه ی استعداد و انتظار 

ــت. مثاًل، در بحث مدیریت بانوان از دیدگاه عقل،  ــخیص اولویت هاس و تش

ــت های مدیریتی را  ــد در عرصه ی اجتماع كار كرده، پس ــرد می توانن زن و م

عهده دار شوند لیکن از منظر شرعی اولویت ها متفاوت است و آیاتی از قرآن 

ــی زنان و ناظر به نحوه ی  ــرت اجتماع که دربردارنده ی نحوه ی آداب معاش

پوشش، نحوه ی تكلم، نحوه ی نگاه و... ایشان است، این كاركردها را متفاوت 

می سازد. لذا با توجه به آیات قرآن اگر در هر دو مقوله ی استعداد و انتظار با 

ــته همان را معیار قرار داده و گرنه اصل را بر جواز  مانعی خاص مواجه گش

گذارده است. بدین ترتیب در فرمول استعداد و انتظار با رجوع به آیات یكی 

ــتغال زن یا اولویت نداشتن اشتغال برای زن  از دو مورد: منع خاص برای اش

ــاغل مدیریتی را باید به  ــود، لذا تعیین تكلیف در این گونه مش حاصل می ش
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داوری شرع واگذار نمود ولی در حوزه ای كه شرع مقدس ساكت بوده و نظر سا

خاصی ابراز نداشته یعنی تا هنگامی که در مقوله ی مدیریت بانوان، به این دو 

مورد برخورد نکرده باید داوری را به عقل سپرد. 

8( مصلحت معیار جامع بین سه نظريه

ــت بانوان معیار  ــس از آنکه در مقوله ی مدیری ــن می توان گفت پ بنابرای

ــای گوناگون تبیین گردید، به  ــه عنوان معیار جامع بین دیدگاه ه مصلحت ب

ــب مصالح در فقه و  ــنجه های ترتی ــال رفع ابهام از خود این معیار به س دنب

همچنین فاکتورهای متفاوت و متعددی که مستمسک گروه های مختلف در 

ــان بوده است مواجه شده، لذا در ارائه ی پارامتر برای  توجیه دیدگاه های ایش

ــد پارامتر جامع، که به همه ی این  ــع ابهام از مصلحت، باید به یک یا چن رف

فاکتورهای پراکنده سامان بخشد و در پی یافتن راه کار، پژوهش گر را از تحیر 

ــد دو پارامتر  ــت یافت. به نظر می رس در این عوامل متعدد نجات دهد، دس

انتظار و استعداد، آن گونه که بیان شد، می توانند به ایفای این نقش بپردازند. 

ــتعداد و انتظار برمی آید هر  ــه اینکه از فرمول اولویت بندی بر مبنای اس نتیج

ــلمان وظیفه ای ویژه و جدای از دیگری داشته و در  فرد از جامعه ی زنان مس

ــخه کلی احتراز می شود به این مفهوم بسته به  این موضوع از ارائه ی یک نس

ــود. به بیان دیگر نتیجه این است  ــغل وضعیت متفاوتی تعریف می ش نوع ش

ــه در موضوع مدیریت بانوان نباید یک دیدگاه و نظریه ی کلی مطرح کرد،  ک

ــاخصه ها به دیدگاهی رسید که مصلحت  بلکه باید با فراهم آوردن همه ی ش
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مدنظر قرار دادن توانمندی ها و استعدادهای وی و بیان انتظارات، لحاظ شود 

سپس با توجه به مصلحت به موضوع مدیریت بانوان توجه و از ارائه ی یک 

نسخه ی کلی پرهیز کرد، البته این راه حل هم مشکالت ویژه ی خود را دارد 

ــلمان، به سختی اجرایی است، اما اگر بپذیریم  و برای جمعیت میلیاردی مس

ــئله ی مدیریت بانوان نگاه موردی است، باید  که یگانه راه حل معقول به مس

برای مشکالت فراروی، راه حل هایی تعریف شود که دو نتیجه در پی داشته 

باشد: اول افزایش حداکثری بالفعل شدن ظرفیت ها و دوم کاهش حداکثری 

ــیب ها. در نگاه موردی می توان مورد را نوع شغل در نظر گرفت و بسته  آس

ــنهادی جداگانه ارائه کرد یا در نگاهی جامع تر به ازای هر  ــغل پیش به هر ش

ــنهاد خاص ارائه کرد ولی در هر حال  ــغل y یک پیش دو متغیر خانم x و ش

نمی توان برای همه ی زنان مسلمان، با وجود دارا بودن شرایط متفاوت فردی، 

اجتماعی و فرهنگی و... یا برای همه ی انواع مشاغل پیشنهادی یکسان ارائه 

داد. برای توضیح این سخن به دو مثال اشاره می شود:

مثال اول

ــتعداد: خانمی از لحاظ قدرت جسمی و روحی، قدرت تحمل  در عنصر اس

تعارض های موجود در پست وزارت را دارد یعنی آسیب پذیر نیست و در تخصص 

و نوع مدیریت نیز نسبت به سایر همتایان خود برتر یا با آنها یکسان است.

ــالی است و انتظارات  ــنی در سنین میان س در عنصر انتظار: وی از نظر س

مادری و همسری از او کم تر شده، یا دیگر نیاز به حضور زیاد در خانه ندارد و 
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اوقات فراغت بیشتری دارد. از نظر نوع پست و شغل، نیز نوع شغل و نحوه ی سا

رفتار وی به گونه ای است که رعایت حیا و روابط سالم برای وی ممکن است 

از طرفی جاذبه های او به عنوان یک زن  میان سال کم تر و نوع شغل به گونه ای 

است که تفویض اختیار در موارد پر تعارض و پر برخورد با نامحرم نیز ممکن 

است. البته فرهنگ جامعه ای که وی در آن زندگی می کند در سطحی است که 

به طور نسبی پذیرش حضور زن در این پست را اقتضا دارد.

ــغلی این فرد را  ــن وضعیت می توان اولویت ش ــه اینکه با لحاظ ای نتیج

تعریف کرد.

مثال دوم

در عنصر استعداد: خانمی از لحاظ قدرت جسمی و روحی قدرت تحمل 

ــگاه یا مدرسه ی دخترانه را  با  ــت مدیریت دانش تعارض های موجود در پس

تخصص الزم داشته و جایگزین زن نیز ندارد.

ــت و وظایف مادری و  در عنصر انتظار: وی در ابتدای زندگی متأهلی اس

همسری بر عهده ی اوست. از طرفی کارکنان و زیردستان او اکثراً زن هستند و 

برای رعایت حیا و عفاف زیردستان بسیار بهتر است که مدیر مجموعه زن باشد.

ــر مصلحت فرد و  ــه ترجیح مصلحت جمعی ب ــه با توجه ب ــه اینک نتیج

ــه وی از روش هایی چون  ــزدن به وظایف اولیه ی وی چنانچ ــرای ضربه ن ب

تفویض اختیار در موارد نیازمند به حضور دائم و گماردن معاون و همچنین 

به کارگیری دایه ی خوب برای نگهداری فرزندان خود استفاده کند، این شغل 

برای او اولویت دارد.
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این مقاله درصدد ارائه ی راه کاری مناسب برای حل اختالف در مسئله ی 

ــه جریان عمده ی  ــت بانوان، از طریق بازخوانی دیدگاه های قرآنی س مدیری

ــه ی اجتماعی دینی پرداخته است. پرسش اصلی این بود که با وجود  اندیش

ــبت به مصالح  ــمندان قرآنی در این زمینه نس دغدغه مندی اکثر فقها و اندیش

فردی و اجتماعی، علت طرح دیدگاه های مختلف و حتی متعارض چیست؟ 

ــا معیار قرار دادن آن  ــترکی در این بین وجود دارد که بتوان ب ــا مبنای مش آی

دیدگاه های موجود را نقد و بررسی کرد؟

ــه ی مذکورـ  همان طور  ــه گان ــا عنایت به اینکه تفاوت رویکردهای س ب

ــت آمدـ   ــا آمد و در کنکاش در دالیل قرآنی آنها به دس ــه در تعریف آنه ک

ــتنباط حکم از آیات  ــرفت جامعه در اس در میزان لحاظ عنصر تحول و پیش

قرآن، در باب مدیریت زنان است و با توجه به اینکه در مباحث فقهی یکی 

ــت که ظرفیت ها و وضعیت مکلف و جامعه  از موارد تغییر حکم موردی اس

تغییر می کند، برای رفع مشکل در اجرای چنین احکامی و رفع تزاحم از آنها 

ــده و می توان مصلحت  در اجرا به عنصر تعیین کننده ی مصلحت رهنمون ش

را به مثابه نخ تسبیحی برای چینش این دیدگاه های پراکنده دانست. لیکن با 

توجه به کیفی بودن مصلحت و فقدان معیارهای قطعی و روشن در خصوص 

ــت و راه یابی ذهن  ــودن عوامل متعدد در مصلح ــری آن و دخیل ب اندازه گی

ــی از عوامل مصلحت زا، دیدگاه های  ــی به برخ پژوهش گر در اولویت بخش

ــن نظریات با مبنای  ــی ای ــد، به گونه ای که در آسیب شناس متفاوتی ارائه ش
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ــترک مصلحت بیان شد که نحله ی سنت گرا که تنها مصلحت فرد را در سا مش

ــه ی تجددگرا که نقش  ــدگاه حداقلی به مصلحت دارد و نحل ــر دارد، دی نظ

ــندی برای مصلحت در استنباط حکم قائل است، دیدگاه حداکثری داشته  س

ــی نحله ی تمدن گرا دیدگاه متعادل به مصلحت دارد و همه ی مصالح اعم  ول

ــر گرفته لیکن معیاری برای  ــردی، نوعی، اجتماعی و خانواده را در نظ از ف

ــی فردی و اجتماعی زن  ــن مصالح بنا به اهمیت آن در زندگ ــدی ای درجه بن

مسلمان ارائه نمی دهد.

برای رسیدن به این اولویت بندی و رفع ابهام از معیار کلی مصلحت به دو 

پارامتر انتظار و استعداد به عنوان پارامترهای جامع فاکتورهای پراکنده ی موجود 

در بحث مصلحت در فقه و بحث اجتماعی مدیریت بانوان، اشاره شد با این 

استنباط که برای تعیین اولویت انتظار از زن و استعداد و توانمندی های او باید از 

دستورات شرع پیروی کرد و در صورت سکوت شارع مقدس از عقل و تجربه 

استمداد جست. نتیجه آنکه خروجی فرمول اولویت بندی بر مبنای استعداد ـ 

ــلمان متغیر است و نمی توان برای همگان  انتظار هر فرد از جامعه ی زنان مس

حکمی کلی صادر کرد زیرا انتظار از هر زن و میزان استعداد او بسته به عوامل 

مختلف مؤثر در تشخیص این دو عنصر متفاوت است یا می توان چنین نتیجه 

گرفت که این فرمول بنا به نوع شغل و مدیریت از لحاظ میزان تعارض، میزان 

ــمی، نحوه ی ارتباط با نامحرم، میزان  لزوم حضور، میزان اهمیت توانایی جس

اهمیت عنصر دقت و ظرافت، میزان اهمیت عنصر عاطفه و... خروجی متفاوتی 

دارد و یا خروجی را به ازای هر دو متغیر خانم x و شغل y متفاوت دانست.
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ــلمان، پرده نشینی یا حضور اجتماعی،     ــهیال 1383ش. زن مس جاللی کندری، س

    تهران، دانشگاه الزهرا.
 جمشیدی، اسداهلل و دیگران 1382ش. جستاری در هستی شناسی زن، قم، مؤسسه 

    آموزشی پژوهشی امام خمینی.
 جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم 1385ش. فقه و زمان، قم، احیاگران.

 جوادی آملی، عبداهلل 1371ش. زن در  آئینه جالل و جمال، قم، رجاء.
  ــــــــــــ 1388ش. تسنیم، تفسیر قرآن کریم، قم، اسراء. 

 حسینی همدانی، سید محمد حسین 1404ق. انوار درخشان، تهران، لطفی .
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 خلیلی تیرتاشی، نصراهلل. »معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب سا
    از دیدگاه اسالم«، معرفت، ش 75 )اسفند 1382ش(.

 خوئی، سید ابوالقاسم 1416ق. صراط النجاه فی أجوبه االستفتائات، قم، برگزیده.

 زمخشری، محمود 1407ق. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب العربی.
ــخصت زن مسلمان، قم، دفتر  ــبحانی، محمد تقی 1382ش. الگوی جامع ش  س

    مطالعات و تحقیقات زنان. 
ــه اجتماعی دینی در ایران  ــی اندیش  ـــــــــــــــــــــ  ، »درآمدی بر جریان شناس

    معاصر )2(«، نقد و نظر، ش45و46 )بهار و تابستان 1386(.
 سروش، عبدالکریم 1378ش. بسط تجربه نبوی، تهران، صراط.

ــــــــــــــــــــ  ، 1382ش. اندر باب اجتهاد،تهران، طرح نو.   ـ 
 سروش، محمد. »جایگاه عدالت در استنباط مسائل فقهی حقوقی زنان«، پیام زن، 

    ش11 )پیاپی155( )بهمن1383(.
 شاذلی,  سید بن قطب بن ابراهیم 1412ق.  فی ظالل القرآن، بیروت، قاهره، دارالشروق.
شفیعی سروستانی، ابراهیم 1385ش. جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران،قم، طه.

 شمس الدین، محمد مهدی. مسائل حرجه فی فقه المرأه، مؤسسه المنار.
 صابری، حسین1381ش. عقل و استباط فقهی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسالمی. 
ــی، ش 25 و 26 )بهار و  ــو«، پژوهش های قرآن ــی تهرانی، محمد. »گفتگ  صادق

    تابستان 1380(.
ـ ـــــــــــــــ  ، 1386ش. نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسالم، تهران، امید فردا.
ــین 1417ق. المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه  ــید محمد حس  طباطبائی، س

    مدرسین حوزه علمیه قم.
 طبری، ابوجعفر محمدبن جریر 1412ق. جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه.

 طنطاوی، سید محمد. التفسیر الوسیط للقرآن الكریم.
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سا  علوی نژاد، حیدر. »رویکردهای روشنفکری به مسئله زن در قرآن«، پژوهش های 

    قرآنی، ش25 و 26)بهار و تابستان1380(.
ــم 1388ش. فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و  ــت، ابوالقاس  علیدوس

    اندیشه اسالمی.
 فضل اهلل، سید محمد حسین 1419ق. تفسیرمن وحی القرآن، بیروت، دارالمالک 

    للطباعه والنشر.
ـــــــــــــــ .  نقش و جایگاه زن در حقوق اسالمی، ترجمه ی عبدالهادی فقهی زاده،  ـ 

    تهران، دادگستر.
 ـ ـــــــــــــــ . »شخصت و نقش فعال زن در زندگی«، پژوهش های قرآنی، ش25 

    و 26 )بهار و تابستان 1380(.
 ــــــــــــــــ . دنیای زن، تهران، سهروردی.

 قاسمی، محمد جمال الدین 1418ق. محاسن التاویل، بیروت ، دارالكتب العلمیه.
 قربان نیا، ناصر و همکاران 1384ش. باز پژوهی حقوق زن، تهران، روز نو.

 کار، مهرانگیز 1378ش. رفع تبعیض از زنان، تهران، پروین.
 کدیور، محسن. »سخنرانی پیرامون زن«، کارگزاران )4 تیر 1387(.

 کرمی حویزی، محمد 1402ق. التفسیر لکتاب اهلل المنیر، قم، علمیه.
 مجتهد شبستری، محمد. »زنان، کتاب و سنت«، زنان، ش57 )آبان1378(.

 مدرسی، سید محمد تقی 1419ق. من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین.

ــش ها و پاسخ ها ) 5ـ  1(، قم، مؤسسه   مصباح یزدی، محمد تقی 1388ش. پرس
    آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مطهری، مرتضی. »زن و سیاست)3(«، پیام زن، ش4 )تیر1371ش(.  
ــمی«،  ــب رس ــتگی زنان برای قضاوت و مناس ــد هادی. »شایس ــت، محم معرف

    حکومت اسالمی، ش4 )تابستان 1376(. 



196

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ز  
یی

 پا
 / 

49
ره 

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

 ــــــــــــ . »زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول«، پژوهش های قرآنی، سا
    ش25 و 26 )بهار و تابستان 1380(.

 مغنیه، محمد جواد، التفسیر المبین، قم، بنیاد بعثت.
   ــــــــــــ .  1424ق. تفسیر الكاشف، تهران ، دار الكتب اإلسالمیه.   

ــیرازی، ناصر 1421ق. األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل، قم، مدرسه   مکارم ش
    امام علی بن ابی طالب.

   ــــــــــــ .  1374ش. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب االسالمیه.
 مالحویش آل غازی، عبدالقادر 1382ق. بیان المعانی، دمشق ، الترقی.

 ملکیان، مصطفی. »زن، مرد، کدام تصویر؟«، زنان، ش 64 )خرداد 1379(.
میبدی, رشیدالدین، احمد بن سعید 1371ش. کشف االسرار و عده االبرار، تهران، امیر کبیر.
 موسوی سبزواری، سید عبد االعلی 1409ق. مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن،  بیروت .
 نخجوانی، نعمت اهلل بن محمود 1999م. الفواتح االلهیه و المفاتح الغیبیه، مصر، 

    دار ركابی للنشر.
 نقی پور، ولی ا... 1382ش. مدیریت در اسالم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات 

    مدیریت اسالمی.
ــن نکنید«، زنان، ش 66  ــک بعدی، زنان را به دین بدبی ــی، مراد. »با نگاه ی  همت

    )مرداد1379ش(.


