اصول دین شناختی مشارکت
زنان در فرایند توسعهی سیاسی
(بارویکرد قرآنی ـ روایی)
احمد آکوچکیان1٭

مرضیه عرب نژاد2٭٭

چکیده
انديشهی مشاركت زنان در فرايند توسعهی سياسي با رويكرد عدالت جنسيتي
ـ عدالت در منش و كاركرد اجتماعي ،انديشهاي فرا فقهي (فقه در احكام) و در
حوزهی انديشه دينشناختي رشد ـ توسعه (تفقه در دين) از مباني فلسفه ديني تا مباني
معرفتشناختي تا مباني هستيشناختي ـ انسانشناختي ،عرصهی اخالق و فقهاحكام
و تا عرصهی تحقيق توسعهی دينشناختي است .پردازش گفتمان تحقيق و توسعهاي
دينشناختي انديشهی ترقي (رشد ـ توسعه) در فصلي از بازخواني درونزاي خويش
در سطوح سهگانهی مباني نظري ،الگوي مطلوب و نيز الگوي علمي تحقيق و توسعه به
اصل عدالت جنسيتي در تدبير فرايند ترقي و به طور خاص عرصهی تحقيق و توسعهی
سياسي ميرسد .فصلي از نظريهی دينشناختي رشد ـ توسعه و گفتمان عدالت جنسيتي،
در عرصهی مشاركت زنان در فرايند توسعهی سياسي ،تحليل و دريافت ميشود .ايدهی
تبيين شده به روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از دادههاي كتابخانهاي به قلم آمده
ش روست.
و اينك پي 
كليد واژه
انديشهی سياسي ،توسعهی سياسي ،زنان ،مشاركت سياسي ،قرآن كريم ،حديث
٭ ـ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه
٭ ٭ ـ کارشناس ارشد رشته فقه و اصول (سطح سه حوزه)
تاریخ دریافت 89/7/5 :تاریخ تأیید( 89/9/6 :با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)
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مقدمه

در ح��وزهی مطالع��ات دینی و به وی��ژه مطالعات بین رش��تهای دین و
جامع��هی تبیین جایگاه منزلت زنان و به تبع آن پرداختن به نقشها ،حقوق،

وظای��ف و انواع کارکردهای اجتماعی زنان در عرصههای مختلف تحولاّ ت
روانشناختی ،اجتماعی ،تاریخی و سیاسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
موض��وع حضور و مش��ارکت زن��ان در فرایند توس��عهی سیاس��ی یکی
از برجس��تهترین این موضوعات اس��ت ک��ه همواره در مع��رض تضارب آرا
بین اندیش��مندان ،از جمله دینشناس��ان و به طور خاص فقها بوده و به مدار
معرفتشناسانهی ،فلسفی ،کالمی ،اصولی ،روانشناختی ،جامعهشناسی و  ...به
رویکردهای مختلف ،به تحلیلها ،استنباطها و آرای گوناگونی منجر شده است.
به منظور بررسی دقیقتر موضوع ،بر آن شدیم تا مسئلهی مشارکت زنان
در فرایند توسعهی سیاسی را از منظر مبانی دینی و با تکیه بر جایگاه زنان در
عصر رسالت بررسی کنیم.
موضوع اصول دینشناختی مشارکت زنان در فرایند توسعهی سیاسی در
سه عرصهی کلی بررسی میشود:
 1ـ زنان و مدیریت سازمانی
 2ـ زنان و حاکمیت سیاسی
 3ـ زنان و رهبری نظام
پژوهش پي��ش رو در مجال كوتاه خويش ب��ه دو فصل تحليل پرداخته
است:
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مش��ارکت زنان در فرایند توسعهی سیاس��ی از منظر اصول مشارکت زنان در
مدیریت سازمانی ،با تحقیق پیرامون وظایف و شرایط مدیران و دخالت نکردن
صالحیت برای مدیّریتهای سازمانی بررسی میشود.
جنسیت در احراز
ّ

فصل دوم ،عدالت جنسيتي در فرايند حاكميت سياسي كه زنان و حاکمیت

سیاس��ی در سه جنبهی زنان و انتخاب حاکمیّت ،زنان و اصالح حاکمیّت و

تصدی حاکمیّت با استفاده از منابع و مبانی دینی تحقیق میشود.
زنان و ّ

درب��ارهی تبیین جایگاه سیاس��ی زن��ان از منظر منابع دین��ی ،تألیفها و

پژوهشهای ارزشمند متعددی انجام گرفته است که به جهت رعایت اختصار
از ذکر نام و عنوان آنها خودداری میشود.
اين پژوهش با جس��تاری در منابع و متون دینی و رهنمون انديش��ههاي
علما و فقهای سلف و معاصر و بهرهگیری از ثمرهی قرنها تالش و تحقیق
در ارتباط با موضوع مورد نظر ،با لحاظ وجه اش��تراک انديشهی برگزيده با
سایر پژوهشهای انجام شده و پرداختن به موضوع فعالیتهای سیاسی زنان
از منظر منابع دینی ،به طرح پیش��نهادات خود ميپردازد .نكاتي چند در اين
تحقيق ملحوظ نظر است:
ـ توجه به كاربرد روششناسي پژوهش توسعهاي در پرداخت گفتمان
دينشناختي رشد؛
ـ توجه به همگرایی الیههای دینی و نگرش سیستمی در نوع استداللها
و نقد و نظرها؛
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ـ توجه به نوع ادله ،سایر قراین و شواهد؛
ـ تأکید بر پاالیش احادیث با محوریت قرآن کریم در موارد احراز تعارض.
بیان مسئله

هدايت به رشد و تحقق جامعهی قائم به قسط و حاكميت عامل به عدل
مضمون اصيل فلسفه بعثت پيامبران و آرمان انبيايي براي جامعهی ديني است.
فصلي از اصل عدالت بنيان گفتمان توس��عهی دينشناختي ،همانا مشاركت
عادالنه و فارغ از جنسيت در فرايند تحقيق و توسعهی سياسي است.
ی سیاسی از منظر منابع دینی و
بررسی موضوع مشارکت زنان در توسع ه 
نقد و بررسی آراي گوناگون در پژوهش چند پرسش برجسته است.
آیا از نظر اس�لام زنان میتوانند در فعالیتهای سیاسی مشارکت داشته
باشند و در صورت مثبت بودن پاسخ ابعاد ،الیهها و سطوح مشارکت سیاسی
آنها چیست؟
دالیل مخالفان حضور سیاسی زنان چیست؟

به طور كلّي ،امروزه بحث و بررسي دربارهي مشاركت سياسي زنان ،بخشي

از مطالعات مرتبط با سياستگذاريها را در مقياس ملّي و بينالمللي به خود
اختصاص داده است .از نتايج مطالعات زنان ،چنين بر ميآيد كه بهبود وضعيّت

زنان و به تبع آن جامعه ،در كنار ساير عوامل ساختاري نيز ،به مشاركت آنها (به
ويژه در تصميمگيريها) از پايينترين تا باالترين سطوح ارتباط دارد .مشاركت
سياس��ي زنان ،در حالي كه به طور كلّي ،تابع نظام عمومي مش��اركت سياسي
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سياسي است (مرکز امور مشارکت زنان  31 :1380و .)32
مشاركت سياسي را ميتوان به مجموعهاي از ف ّعاليّتها اطالق كرد كه به

نوعي به افزايش قدرت يا افزايش ش��دت تحرك يك جامعه منجر ميشود
و ب��ه عبارت ديگر ،فعاليتهايي اس��ت كه اثر آن ،ايج��اد ع ّزت يا حقارت
يك جامعه در قبال س��اير جوامع است  . ...آنگاه كه از فعاليت سياسي زنان
سخن به ميان ميآيد ،يعني مشاركت آنها در فعاليتهايي است كه به افزايش
قدرت ،ظرفيّت و ش��دت جامعه منجر خواهد شد (دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
.)99 :1380

زن��ان افزون بر آنکه بیش از نیمی از جوامع انس��انیاند همواره در طول
تاریخ تحوالت جامعهی انس��انی ،از جمله تحوالت سیاسی ،نقش و کارکرد
کیفی برجس��تهای داش��تهاند ،با لحاظ نقشهای منفی یا مثبت و به هر حال
مؤید نقش بارز یا تأثیرگذار تاریخی در معادالت سیاسی ،نمیتوان به مقولهی
تحوالت سیاس��ی و اص��ول هویت آن پرداخت و ب��ه داوری در باب نقش
سیاسی زنان بیتوجه بود.
در خصوص موضوع فعالیتهای سیاس��ی زنان از منظر منابع دینی بین
فقها و اندیش��مندان ،به ویژه معاصری��ن ،اختالف نظرهای کم و بیش جدی
وجود دارد ،لذا با توجه به ضرورت اهمیت آن ،الزم اس��ت به تبیین هرچه
بیش��تر موضوع اقدام شود .بدیهی است تالش در اینباره میتواند عالوه بر
تنویر افکار عمومی ،در راس��تای انجام دادن وظیفهی متکلفان حوزهی دین
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جهت ابهامزدایی و طرد دیدگاههای ضعیف نقش مؤثری را ایفا کند و باالتر
از آن ايدهی مش��اركت تحقيق و توس��عهاي جامعهی دين��ي ،در تراز تحقق
جامعهی عدالت بنياد ،قرار گيرد.
تحقیق پیش رو در راس��تای بررسی موضوع مزبور شکل گرفته و در دو
فصل مزبور تحليل ش��ده و نتیجهگیری کل��ی مباحث مطروحه ،پایان بخش
مقاله است.
 )1اصول مشاركت زنان در مديريت سازماني

موضوع مديريّت زنان ،از جمله موضوعاتي اس��ت كه در دهههاي اخير،

خاصي برخوردار ش��ده
به ويژه بعد از پيروزي انقالب اس�لامي ،از اهميت ّ

است .قبل از ورود به مبحث مديريت سياسي ،مناسب است تعريف روشني
از مديريت ارائه شود.
مديريت واژهاي عربی است به معني ادارهكردن و در اصطالح هر يك از
دانش��مندان علم مديريت ،بر حسب نوع ديدگاه و بينش و نيز فلسفه و نظام
آموزش��ي و اعتقادي مقبول خويش تعريفهايي را از اين واژه ارائه كردهاند.
تن ّوع و تكثّر تعاريف به اندازهاي است كه ا ّدعاي دست نیافتن به يك تعريف

مورد وفاق و اجتماعي چندان گزاف نیست (حاج ی دهآبادی .)16 :1383

در مجموع ،ميتوان تعريف ذيل از مديريت را مناسبترين تعريف ذكر كرد:
مديريت ،فرايند بهكارگيري مؤثر و كارامد منابع مادي و انساني در برنامهريزي،
سازماندهي ،بسيج منابع و امكانات ،هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به
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مديريت را ميتوان به اعتبار حيطهي انجام دادن مسئوليت ،به مديريتهاي
علم��ي ،فرهنگي ،اقتصادي ،نظامي ،سياس��ي و ...تقس��يمبندي كرد .مقولهي
مديريت زنان با رويكرد سياسي ،به تناسب مبحث مورد نظر ،تحليل خواهد شد.
از آنجا كه مديريت سياسي بخشي از پيكرهي حكومت اسالمي است ،لذا
مناس��بتر است ضوابط و شرايط آن را در حيطهي نظام ديني ارزيابي كرده
قب��ل از تبيين ويژگيها و لياقتهاي مديران ،ابتدا ابعادِ وظيفه و مس��ئوليت

ايش��ان را مش��خص کنیم چرا كه هميشه ش��رايط حول محور وظايف دور
ميزند.
 1ـ  )1وظايف مديران

به طور كلّي ،ميتوان مهمترين وظايف هر مديري را در امور زير خالصه
كرد (مکارم شیرازی  45 :1376ـ .)43
 1ـ  1ـ  )1تصميمگيري

یکی از آیات محوری در حوزهی شکلگیری فرایند تصمیمگیری آیهی

شریفهی«اذا عزمت فتو ّکل علی اهلل» (آلعمران )159 :است.

مهمترين وظيفهي مدير ،قبل از هرگونه اقدام عملي ،تصميمگيري صحيح

است كه براي انجام دادن آن بايد از دو مؤلّفهی عزم و تو ّکل استفاده کند .در
فرایند تصمیمگیری توجه به موارد زیر نیز سازنده است:
الف) آگاهيها و تجربههاي گذش��ته ،امير مؤمنان علي (ع) ميفرمايد« :و
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(حرانی .)96 :1394
في التجارب علم مستأنف»؛ و در تجربهها علم جديدي است ّ

فن مديريّت ،استفاده از تجربههاي
عالوه بر داشتن آموزشهاي تئوري در ّ

پيشينيان ،سرمايهي بزرگي است.

ي هرچهبيشتر از مشاوره ،انسان از طريق مشورت ميتواند
ب) بهرهگير 
از علم ،دانايي و تجربيات ديگران استفاده كرده و با آگاهي هرچه عميقتر و
وسيعتر به يك تصميم مناسبي دست يابد.
لذا از آفات جدّي مديريت استبداد رأي و خودمحوري بوده است كه ميتواند
زمينهي فروپاشي و هالكت مديريت را فراهم سازد .اميرالمؤمنين (ع) در يكي
از كلمات قصار نهجالبالغه ،به اين حقيقت مهم اشاره كرده ميفرمايند« :من

استبد برأيه هلك»؛ كسي كه استبداد رأي بورزد هالك خواهد شد (نهج البالغه،
ّ
کلمات قصار.)161 :

 1ـ  1ـ  )2برنامهريزي

یکی از آیات محوری الهامبخش در حوزهی برنامهریزی آیهی شریفهی
ماقدمت ٍ
لغد »...؛ هر کس��ی باید بیاندیشد که چه برای فردایش
«فلینظر نفس ّ
پیش میفرستد (حشر )18 :است.

این آینده ممکن است آیندهی دنیا یا آیندهی آخرت باشد و بخشی از این
فرایند تأّمل در قالب مفهوم برنامهریزی محقق میشود.

از ديگ��ر اركان مهم فرايند مديريت ،برنامهريزي اس��ت و مديراني كه از

درايت و دقّت بااليي برخوردارند ،قبل از هر اقدام ابتدا برنامهريزي ميکنند.
اميرالمؤمني��ن علي (ع) در بيان اهمي��ت برنامهريزي ميفرمايند« :امارات
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چارهانديشي در امور است (ریشهری  :1376ج ،2ص.)551

رسول اكرم (ص) به ابن مسعود فرمودند« :هرگاه كاري را انجام دادي ،از
روي علم و عقل انجام ده و بر حذر باش از اينكه كاري را بدون آيندهنگري
و آگاهي انجام دهي» (عالمه مجلسی  :1404ج ،77باب .)5

1ـ  1ـ  ) 3سازماندهي

خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم تدبیر نظام عالم را بر اساس تقسیم
کار بین کارگزاران ملکوت انجام میدهد چنانچه خداوند به کسانی که امور
عالم را با تقس��یم کار سازماندهی میکنند س��وگند یاد میکند و میفرماید:

«فالمقسمات أمراً»؛ سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم میکنند (ذاریات.)4 :
ّ

سازماندهي عملياتي است كه به نوعي به تقسيم كار منجر ميشود .هدف

از سازماندهي ،سپردن امور به افراد است بهگونهاي كه هر يك از كارگزاران
بر اساس لياقت ،استعداد ،توانمندي ،تخصص و تع ّهد انتخاب شوند.

در حدي��ث معروفي اين نكتهي بس��يار پرارزش ك��ه از مهمترين اصول

مديريّت و سازماندهي است،از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمودند« :من

يوم القيامهِ»؛ كسي
السفال الي ِ
امرهم الي ّ
اَ ّم قوم ًا و فيهم َمن هو اَ ُ
علم منه لم يَزل ُ

كه بر جماعتي امامت كند و رهبري آنها را برعهده گيرد ،در حالي كه در ميان
آنها فردي از او آگاهتر وجود دارد ،پيوسته كار آن گروه رو به سقوط ميرود
(حرعاملی  :1409ج  ،8ح.)10866
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 1ـ  1ـ  )4هماهنگي و كنترل

یکی از مالزمات حاکمیت آگاهی و اش��راف بر امور و کنترل آنهاس��ت.

خداوند این حقیقت را در این آیه محوری شریف در قالبِ نیایش حضرت
یوسف (ع) متذکر میشود« :قال اجعلنی علی خزائن األرض انی حفیظ علیم»؛
خداوندا مرا به خزائن و گنجینههای زمین حاکم فرما که من نگهبانی آگاهم
(یوسف.)55 :
ايج��اد هماهنگ��ي و كنت��رل از اصول الينف��ك هر مديريتي اس��ت كه
بخواه��د با موفقيت انجام وظيفه كند .در امور سياس��ي ،ايجاد هماهنگي در
بين مديريتهاي تابعه از حساس��يت خاصي برخوردار است ،به طوري كه
كوچكتري��ن ناهماهنگي ميتواند ضرره��اي جبرانناپذيري را بر جامعهي
مسلمين وارد كند و گاهی موجب سوء استفادهی دشمنان میشود.
چنانكه شكس��ت مس��لمين در جنگ احد و شهادت حدود  70شهيد و
مصدو م ش��دن پيامبر (ص) و شهادت حمزه سيدالش��هداء (ع) در نتيجهي
تمرد تعدادي از لشكريان اسالم در ميدان نبرد بود.
ناهماهنگي و ّ

در مس��ائل سياس��ت خارجي و امور بينالمل��ل ،هماهنگي بين ردههاي

مختلف از اهميّت ويژهاي برخوردار است.

امام علي (ع) معتقدند كه در سراس��ر نظام سياس��ي از باال به پايين بايد

كنترل دقيق به صورت آشكار و نهان انجام شود و ميزان و كيفيت كار افراد،
ارزيابي و به كار آنها ،به بهترين نوع و در اسرع وقت رسيدگي شود (علیخانی
.)37 :1379
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حقيقت است كه در مديريت سياسي موضوع جنسيت منتفي بوده و واگذاري
مسئوليتها و مأموريتهاي مح ّوله ،بر اساس لياقت ،توانايي ،دانايي ،فراست،
متعددی
زيركي و ....است (هر چند تجربه ثابت کرده که مردان به دالیل بسیار ّ
در میادین جهانی گوی سبقت را در مدیریت از زنان ربودهاند).

اص��والً يكي از احكام بديهي عقل اين اس��ت كه بايد مش��اغل ،برمبناي

قابليّت به افراد س��پرده ش��ود و قابلیت هر كس براي هر كاري بيشتر باشد،

تصدي آن شايستهتر است .قب ً
ال سخن حضرت علي (ع) را آورديم كه
براي ّ
أحق الناس بهذا األمر اقواهم عليه و اعلمهم بأمراهلل فيه»؛ يعني
«ان ّ
ميفرماي��دّ :
شايس��تهترين مردم براي زمامداري ،كسي اس��ت كه توانايي او براي ادارهي

جامعه ،از همه بيشتر و به امر خدا در اين باره ،آگاهتر باشد» (صالحی نجفآبادی
44 :1384؛ فيضاالسالم :خطبه  ،172ص.)558

توصيهي امام علي (ع) در نهجالبالغه ،گرچه ناظر به امر زمامداري و حاكميت
اس��ت ،ولي ميتوان آن را با اس��تفاده از طريق اولويت به همهی مديريتها و
منصبهاي اجرايي ،سياسي و ...مرتبط به ادارهي جامعه تعميم داد.
ب��ا توجه به دو اصل عقلي دانايي و توانايي ،هرگز نميتوان در عرصهي
مديريت با بهانه قراردادن جنس��يّت مردان را هر چند در س��طح پايينتر از
جهت تعق��ل ،تفكر ،درايت ،تخصص و ديگر صفات و ش��رايط الزم براي

مديريت در واگذاري مسئوليتها ترجيح داد.
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 )2صفات و شرايط مديران

اهم وظايف مديران ،موضوع را از زاويهی
پس از بحث و بررسي پيرامون ّ

ديگر مطرح كرده با بررسي ويژگيها و شايستگيهاي مديران در منابع اسالمي
گسترهي حضور سياسي زنان در مقولهي مديريت سياسي بررسی خواهد شد.
 1ـ  2ـ  )1ايمان و امانتداری (تع ّهد)

یکی از اصلیترین صفات مدیر سیاسی ایمان و امانتداری اوست .تحقق

امانتداری مش��روط به وجود ایمان اوست .خداوند از قول دختران شعیب
ِ
کارگزاری یک خ��ادم دینی را بدین صورت بی��ان میفرماید« :قالت
ش��رط
لقوی أمین»؛ گفت ای پدر او
إحدٰیهما یا أَبت اس��تأجره ّ
ان خیر من استأجرت ّ
را اس��تخدام کن ،زیرا بهترین کسی که اس��تخدام میکنی آن کسی است که

نیرومند و امانتدار باشد (قصص.)25 :

از آنجا كه موضوع و محور بحث ،بررس��ي صفات مديران سياس��ي در
نظام اسالمي است ،مهمترين ويژگي ،داشتن اعتقاد كافي به مباني ديني است.
چرا كه عدول از اصل مكتبيبودن نظام زمينهي انحراف تشكيالت سياسي را
متضرر شدن جامعه ميانجامد.
فراهم كرده و به ّ

به طور مسلّم ،در احراز شرط فوق ،تفاوتي بين زن و مرد نيست.

(تخصص)
 2ـ  2ـ  )2دانايي و توانايي
ّ

دو معي��ار و ش��رط مهم و اصلي براي انتخاب مدي��ران ،به ويژه در امور

مربوط به حكومت ،علم و قدرت است ،چنانچه در خطبهي  172نهجالبالغه
به آن اشاره شد.
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و مستبد عصر حضرت اشموئيل پيامبر ،دانايي و توانايي معرفي ميكند.
سردمداران بنياسرائيل از اين انتخاب ،سخت در تعجب فرو رفتند و گفتند:
حق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال»؛
«قالوا أَنّى يكون له الملك علينا ونحن أَ ّ

چگونه ممكن اس��ت طالوت ،حاكم و فرماندهي ما باشد ،در حالي كه ما از او
شايستهتر به حكومتيم و او از نظر مالي تهيدست است! (بقره .)247:اشموئيل ،در

«إن هّ
الل اصطفاه عليكم وزاده
يك پاسخ كوتاه ،معيار گزينش او را چنين بيان كردّ :
بس��طه في العلم والجسم»؛ اين ،يك گزينش الهي اس��ت .خداوند او را بر شما

برگزيده و بر علم و قدرت جسماني او افزوده است (همان).
البته روشن و واضح است كه منظور از دانايي و توانايي در اينجا ،حيطهي
مديريّ��ت و در پيون��د با كار اوس��ت و اين دو ويژگي ،به تناس��ب مفهوم و

گسترهي آن ،در هر نوع مديريتي ،الزم است.

پيامبر اكرم (ص) در اين باره ميفرمايند« :من استعمل عام ً
ال من المسلمين

و ه��و يَعلم اَ ّن فيه��م من هو اولي بذلك منه ،و أعلم بكتاب اهلل و س��نّه نبيّه فقد

خان اهلل و رسوله و جميع المسلمين»؛ هر كس از ميان مسلمانان فرمانداري را
برگزيند ،در حالي كه ميداند ديگري نس��بت به او اولويّت دارد و به قرآن و
سنّت آگاهتر است ،به خدا و رسول او و جميع مسلمانان خيانت كرده است

(بيهقي :ج ،10ص.)11
این حدیث ناظر به اهميت و ضرورت رعايت اصل لياقت و شايستگي در انتخاب
همهي مديران است كه در صورت تالقي با مالك جنسيّت ،اصل فوق حاكم است.
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 2ـ  2ـ  )3عدالت و دادگري

اصلیترین فلس��فهی بعثت انبیاء از دیدگاه قرآن برپایی عدالت و قس��ط
اس��ت «لیقوم الناس بالقس��ط  .»...بنابراین از مهمترين اصولي كه مديران در
س��طوح مختلف بايد به آن توجه داش��ته باشند ،رعايت عدالت و دادگري و
دوري از ظلم و ستم و تبعيض است.
ق دادن جامعه به برپايي نظام قسط،
از آنجا كه اقامهي قسط و عدل و سو 
اصليترين هدف تشكيل حكومت اسالمي است ،مجموعهی كارگزاران ،بايد
عدالت محوري را سرلوحهي كار خود قرار دهند.
ق��رآ ن كريمدر ي��ك فراخوان همگان را به قيام ب��راي برپايي نظام عدل

قوامين بالقسط »...؛ اي كساني كه ايمان
دعوت ميكند «يا اَيّها الذين آمنوا كونوا ّ

آورديد ،نسبت به اقامهي قسط قيام كنيد (نساء.)135 :

تصدي و واگذاري مديريتهاي سياسي ،توجه به اصل عدالتساالري،
در ّ
همواره ضروري بوده و رعايت آن از س��وي رهبران و نخبگان سياس��ي ،در
س��طوح مختلف سيس��تم حكومتي جامعه آثار و پيامده��اي مثبتي به دنبال
خواهد داشت.
عالوه بر ش��رايط مذكور صفات��ي همچون ش��جاعت ،درايت ،زيركي،
اس��تقالل فكري و داش��تن روحيهي خودباوري نيز از ويژگيهاي ضروري
همهی مديران ازجمله مديران سياسي است كه به جهت رعايت اختصار و
ضروری نبودن به این مقدار بسنده ميشود.
البته تمامی این موارد اطالقاتی اس��ت که لس��ان اولیه دلیل مش��تمل بر
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را با آن مقیّد کرده یا عمومیت آنها را تخصیص میزنیم.
 1ـ  )3رابطهی صفات مدیران با جنس ّیت

اگر بتوان گفت در احراز شرايط مديريّت ،جنسيت دخالت ندارد میتوان

چنی��ن قضاوت ک��رد که زنان نيز ميتوانند با وجود لياقت و شايس��تگي در
عرصهي مديريتهاي سياسي نقشآفرين باشند.

از ادلّهی جواز تصدّي مديريّت توس��ط زنان ،عالوه بر عموميّت و شمول

منابع و متون ديني كه درصدد تبيين حدود و ضوابط مديران اس�لامي اس��ت

(همچون لس��ا ِن اطالق و تعمیم در عهدنامهي اميرالمؤمنين (ع) به مالكاشتر
میتوان گواهی مذا ِق ش��ریعت بر گرایش به شایستهس��االری و حکم عقل و

سیرهی عقال بر واگذاری مسئولیتها بر اساس مناط دانایی و توانایی را برشمرد.
مقوالت��ی نظیر برنامهریزی ،س��ازماندهی ،هماهنگی و کنت��رل ،ایمان و
امانتداری ،دانایی و توانایی و عدالت و دادگری مقوالتی اعتقادی ،اخالقی و
رفتاری هستند که َهم به زن و َهم به مرد توصیه شدهاند و زن و مرد در مقابل
احراز این صفات اخالقی مأجورند ّ
مما عملوا و ما ربّک بغافل»
«لکل درجات ّ

ِ
تکلیف این مقوالت به زن و مرد متفاوت
(انعام )132 :اگر ثابت شود که لسا ِن
اس��ت و در میزا ِن عمل و روز حشر کیفیت بازخواست این تکالیف ناظر به
جنسیّت است ،آنگاه میتوان قضاوت کرد که مرد به ِ
لحاظ جنسیّت نسبت

به مدیریت شایستهتر از زن است و زن از تصدی مدیریت منع شده است.

البته تجربه و عالم عین نشان میدهد معموالً در أقصی نقاط جهان زنان به
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جهت استضعافی که ناشی از دالیل مختلفی نظیر استثمار ،استعمار ،استحمار
یا ضعف جس��می و ش��ئونات جنسی اس��ت .در احرازِ برخی از صفات نیز
تواناییها و داناییهای خاص و مناسب و متناسب شئون برخی از مدیریتها
ممکن است از مردان بیشتر عقب بمانند.
میانگی��ن برخی از اقتدارهای مدیریت��ی مالزم برخی از قاطعیتها ممکن
اس��ت در عامهی زنان کمتر از مردان باش��د ولی اگر زنی در ساحت مدیریّت

خود بتواند کنترل مدیریّت احساسات خود را به دست گیرد به راحتی میتواند
همانند مردان شئو ِن قاطعانه و مقتدرانهی مدیریتی را نیز به انجام رساند.

س��ؤال بسیار مهم مطرح در اینجا این است که اگر زن و مردی در احراز

ِ
صفات مدیران کام ً
ال یکسان و همسان پیش روند و َهر دو به یک حد نصاب
از این صفات دست یابند آیا مؤلّفهی جنسیت میتواند سبب فضیلت مردان

نص و دلیل��ی ظاهری در مقام
ب��ر زنان در احرازِ مدیریّت باش��د؟ هر چند ّ
پاس��خگویی به این س��ؤال وجود ندارد ولی از مجموعه مقاصد ش��ریعت و

ت مادری
نگاه شریعت به زن و لطافتهای وجودی او و پایگاه بلندِ مسئولیّ 
و خانهداریاش این نتيجه حاصل میش��ود که ب��ا هماهنگي درون خانواده
تصدی مدیریّت امور خارجي ،به دليل ويژگيهاي س��ختافزاري
ميت��وان ّ
محيط خارج ،را به مرد و تصدي امور مديريت دروني ،به دليل ظرافتهاي

نرمافزاري داخل منزل ،را به زن س��پرد ،چنانچه س��یرهی علوی و فاطمی و
امامت و تقسیم کار آنها ناظر به این حقیقت است .یعنی در جایی که مردی
نظی��ر عل��ی (ع) و زنی نظیر فاطم��ه (س) در احراز صف��ات مدیریّت همتا
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دیدگاههای مردانگار از سويي و ديدگاههاي فمینیستی تجددگرایانه از سويي

ديگر به اين تفكيك مسؤليتها اهتمام روشنبينانه ندارند.
 )2اصول مشاركت زنان در حاكميت سياسي

از جمل��ه موضوع��ات مطرح در حوزهی مطالعات بین رش��تهای دین و
جامعه ،مسئلهی حضور زنان در عرصهی حاکمیت سیاسی است که از دیرباز
مورد توجه اندیش��مندان ،روشنفکران و به مثابه آن فقهای عظام بوده است.
ی��ک دیدگاه با اس��تناد به برخی منابع و متون دینی ب��ه طور کلی ورود او را
به عرصهی حکومت منتفی دانسته ،تولیت هیچ نوع منصب سیاسی را برای
زن بر نمیتابد .دیدگاه دیگر نيز لحاظ جنس��یت را در تصدی مسئولیتهای
حکومتی بالشرط تلقی کرده و در این راستا مدعی بیکفایتی و صالح نبودن
ادلهی ش��رعی منع از مشارکت سیاس��ی زنان در عرصهی حاکمیت سیاسی
اس��ت ،لذا اهمی��ت و ضرورت موضوع مقتضی آن اس��ت که ب��ا توجه به
مقتضیات و شرایط موجود و با همه سونگري در منابع اجتهاد ،تبيين جامعتر
و كاملتري از آن ارائه و مسئله بار دیگر واکاوی شود.
الف ـ امام خميني (قدس) در اين زمينه ميفرمايند ...« :زمان و مكان ،دو
عنصر تعيينكننده در اجتهادند .مس��ئلهاي كه در قديم حكمي داشته ،ممكن
اس��ت در روابط حاكم بر سياست اجتماع و اقتصاد يك نظام حكم جديدي
پيدا كند؛ بدان معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي
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همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است ،واقعًا موضوع
جديدي ش��ده كه قهراً حكم جديدي ميطلبد ،مجتهد بايد به مس��ائل زمان

خود احاطه داشته باشد (خمینی  :1369ج ،21ص.)98

برخی از مسائل حرام و حالل در شریعت به دلیل مقتضیات زمان تحت
عنوان اضطرار یا عس��ر و حرج تغییر حکم میدهند و برخی از راجحات و
مرجحات ش��رعی به جهت تغییر عنوان جای خود را عوض میکنند .شاید
برخی از انحاء حاکمیتها و مدیریتهای زنان از این قبیل باشند.

حرم علیکم الاّ ماضطررتم
خداوند در قرآن میفرماید ...« :و قد ّ
فصل لکم ما ّ

إلیه  »...مطابق این آیه فهرس��ت محرمات الهی ارائه شده است و لکن موارد
اضطرار طبق قواعد فقهیه از احکام اولیه خارج میش��ود .همیشه مقتضیات
زمان س��بب تغییر موضوع یا تغییر حکم میشوند .در این مسئله نیز نكتهی
تحليلي بدینگونه است .امروزه تغيير و تحوالت و شرايط منطقهاي و جهاني
و تغيير ش��يوههاي حكومت به گونهاي است كه نميتوان در فضايي كه علم
و تحقيق از جايگاه خاصي برخوردار ش��ده اس��ت و مسائل حقوقي با دقّت
موش��كافانهاي تعقيب ميش��ود ،حاکم نبودن زنان را يك نوع تعبّد ش��رعي
دانسته و با اين عنوان از بررسي جوانب و گونههاي آن اجتناب کرد ،چرا كه

شيوهي حكومت در گذشته با شيوهی حكومت در روزگار ما تفاوت بسياري
دارد .حكومت در گذش��ته ،يك حكومت ديكتاتوري فردي بوده است .يك
ف��رد با اتكا بر نظر و س��ليقهي خ��ود حكومت ميكرد ب��دون اينكه به نظر
مش��اوران توجهي داشته باشد يا اساسًا ضروري بداند كه با ديگران مشورت
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كه از قانون تبعيت كند و در برابر مؤسس��ات ناظر بر حكومت بايد پاسخگو
باشد … (کدیور .)228 :1375
ب ـ از س��وي ديگر ،قاعدهی حكومت در گذش��ته با يك قدرت قوي
فيزيكي و يك اقتدار خشن برابر بوده است ،به گونهاي كه حاكم ميبايست
از لحاظ توانايي جس��مي در حد بااليي بوده و هميش��ه شمشير به دست و
س�لاح به دوش ،س��وار بر اسب قدرت گشته راه را براي پيشروي حكومت
خود هموار كند .در حالي كه امروزه ،با پيشرفت علوم و فنون و مهارتهاي
علمي و روشهاي حكومتي نوين ،ديگر نه نيازي به قدرت جسمي بوده و نه
حكومت مساوي با شركت و حضور حاكم در عرصهي جنگ و كشمكشها
و شرايط سخت است.
ج ـ اگ��ر در زمان گذش��ته ،حكوم��ت زن يك امر منفي ب��ود ،زيرا زن
نميتوانس��ت عدالت و فرهنگ و قانون را چنانكه ميبايست ،رعايت كند،
در زمان ما تفاوت دارد .زن ميتواند فرهيخته و عاقل باش��د و از مش��ورت
ديگران استفاده كند (همان.)228 :
به منظور بررس��ي دقيقتر موضوع ،مس��ئلهي حض��ور زنان در عرصهي
حاكميت را در سه بُعد بررسي كرده به تجزيه و تحليل مباني آن با استناد به

متون ديني ميپردازيم.
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 2ـ  )1زنان و انتخاب حاكميت

انتخاب حاکمیت مسئلهی خطیری است که هر کس از زن و مرد بتواند
در آن درست عمل کند مأجور خواهد بود .لسان ادلهی قرآنی ایمان و عمل
صالح را برای زن و مرد به یک نسبت معتبر میداند «و من یأته مؤمنا قد عمل
الصالحات فاولئک لهم الدرجات االولی» (طه.)75 :

جدي زنان نقش
از عرصهه��اي مهم مورد توجه و يك��ي از دغدغههاي ّ

زنان در انتخاب متولّي حكومت اس��ت ك��ه با واكنشهاي گوناگوني مواجه
شده است.
ش��ركت زنان در انتخابات نظام حاكم ،حداقل حقوق سياسي زنان است
كه بايد به آن توجه ش��ود ،ليكن متأس��فانه در بيشتر كشورها تا پايان جنگ
جهاني دوم آنها از اين حق رأي محروم بودهاند.
در تعدادي از كشورهاي اسالمي ،بعد از كشورهاي اروپايي به زنان حق
رأي داده ش��ده است و در بعضي از كشورها ،هنوز هم زنان حق شركت در
انتخابات را به صورت رسمي ندارند.
در حالي كه قدمت تاريخي حضور زنان در انتخابات به بيش از دو قرن
هم نميرس��د ،دين مقدس اسالم ش��ركت در اين عرصه را بيش از چهارده
قرن پيش امضا کرده است.
يكي از بارزترين مظاهر حضور سياسي زنان در عصر رسالت ،عرصهي
بيعت زنان با حاكم اس�لامي اس��ت .معناي بيعت همان طور كه از محتوا و
موا ّدي كه بر اساس آن انجام ميگرفت تصديق به نب ّوت و امامت نيست ،زيرا
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بيع��ت اين بود كه پيمان ميبس��تند از آنچه كه حضرت رس��ول اكرم (ص)
حضرت اميرمؤمنان علي (ع) دس��تور ميدهند ،در امور سياسي ،اقتصادي و
غير آنها پشتيباني و به آن عمل كنند (نوری همدانی 149 :1383و.)150
به عبارت ديگر اهميت بيعت به عنوان حس��استرين مبناي دموكراتيك،
در امور سياسي در عصر رسالت و واليت محسوب ميشد (فاضلی و ارجمندی
.)236 :1381

از باب نمونه ،به س��ه مورد از بيعتهاي زنان در عصر رس��الت اش��اره
ميشود.
 2ـ  1ـ  )1بيعت زنان با پيامبر اكرم (ص)

ا ّولين بيعت كه با عنوان عقبهي اولي يا بيعة النس��اء از آن ياد شده است،

زماني صورت گرفت كه مسلمانان ،از جانب كفار تحت فشار و آزار فراوان

قوتي
بودند .تا جايي كه پيامبر خدا (ص) ميفرمود«:ال ّلهم اليك اَش��كو َض َ
عف َّ

الناس »...؛ خدايا از ضعف نيرو ،ناتواني در تدبير
و َّقل��ه حيلتي و هوائي علي ِ

و ضع��ف خود در ميان مردم ،به درگاه تو ش��كوه ميكنم (ابن ابي الحديد :1963
ج ،14ص.)98

در چنين شرايطي ،چند تن از اهالي يثرب نزد پيامبر (ص) آمدند و پس
از آش��نايي با اس�لام با حضرت بيعت كردند .بیعت امری نیست که مربوط

به مردان باش��د ،اطالق ادلّه نش��ان میدهد که هر کس برای آخرت بکوشد،
س��عیاش مش��کور خواهد بود و در این مطلب بین زن و مرد فرقی نیست.
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خداوند میفرماید« :و من أراد اآلخرة و س��عی لها س��عیها و هو مؤمن فاولئک
کان سعیهم مشکوراً» (إسراء.)7 :

بعد از بازگش��ت گروه اول به مدينه ،كه در مجموع دوازده نفر بودند ،با
تبليغات وسيع،نداي اسالم بين مردم يثرب به سرعت منتشر شد .مردم يثرب
از پيامبر (ص) درخواست مبلّغ دين کردند كه پيامبر (ص) ،يك تن از ياران

خ��ود به نام مصعببن عمير را كه قرآن را به خوبي فرا گرفته بود ،به مدينه
فرستاد تا به تازه مسلمانان ،قرآن ،نماز و شرايع دين را بياموزد.
در نتيجهی اقدامات و تبليغات ايش��ان ،در آن سال ،جمع زيادي از مردم
يثرب در مراسم حج شركت کردند .در ميان آنها 70 ،نفر از مسلمانان و  2نفر
زن به نامهاي نُس��يبه بنت كعب و اسماء ام عمربن عدي حضور داشتند (ابن
اثیر  :1385ج ،2صص 99ـ .)95

همانگونه كه مالحظه ميشود ،عليرغم اختناق حاكم بر شرايط آن روز،
حضور دو زن در اين پيمان با پيامبر اكرم (ص) و عدم ردع ،ايشان ميتواند

به نوعي ،مؤيد حضور اجتماعي و سياس��ي زنان عصر رسالت باشد .مسلّمًا،
در صورت مناسبتر بودن شرايط ،تعداد ايشان بيش از اين رقم بود.
 2ـ  1ـ  )2بيعت زنان در غدير خم

بیعت زنان نه تنها با نب ّوت بلکه با والیت نیز صورت پذیرفته اس��ت .در

سال دهم هجرت ،پيامبر اكرم (ص) به همراه جمع زيادي از مردم مدينه براي

انجام دادن مناس��ك حج عازم س��رزمين ّ
مكه شدند .از آنجا كه خبر حضور
ايش��ان به اطالع مسلمانان زيادي در نواحي مختلف رسيد گروههاي زيادي
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براي آموزش مس��ائل دين جديد اس��تفاده کنند ،نيز در مراسم حج آن سال
شركت کردند .بعد از پايان مناسك ،در حالي كه كاروانها در حال بازگشت
به ديار و موطن خويش بودند و پيامبر (ص) و اصحابشان به منطقهي جحفه
در كنار غدير خم رسيدند آيهي شريفهي ذيل توسط جبرئيل امين نازل شد:
َ
الرسول ب ّلغ ما أُنزل إليك من ربِّك وإن لم تفعل فما ب ّلغت رسالته»...؛ اي
«يا أيُها ّ

فرستادهي خدا ،دستوري كه خدا بر تو فرستاده است را به مردم برسان ،اگر
نه تبليغ رسالت نكردهاي( ...مائده( )67:سبحانی  511 :1381و.)512
با خدا و پیامبر ماندن و وفا به عهد نبوت امر مختص مردان نیست و خطاباتی

نظیر آیهی ش��ریفهی «یا ایها الّذین آمنوا اتقوا اهلل و کونوا مع الصادقین» (توبه)119 :

گواه صدقی است بر اینکه زن و مرد باید به همراه والیت پایداری کنند.
ب��ا توجه به اينكه این ايام ماههاي آخر عم��ر ،پيامبر (ص) بود (زيرا آن
حضرت حدود  70روز پس از واقعهي غدير خم رحلت كردند) و فرستادهي
خ��دا همهی احكام الهي را تبليغ كرده بود ،معلوم اس��ت كه اين آيه مربوط
به مس��ئلهي جانشيني است .اين بود كه آن حضرت ،پس از نزول آيهي باال،
در صحراي غدير درنگ كردند و پس از اداي نماز ظهر به ساختن منبري از
جهاز ش��تران دستور دادند .آنگاه فرمودند تا همهي آن جمعيت انبوه مرد و
زن گرد آمدند .به روایت مورخان اهل س��نّت  120.000تن در پاي آن منبر
حضور داشتند (نوری همدانی .)155 :1383
پس از اجتماع مردم پيامبر (ص) بازوي علي (ع) را گرفت و دست ايشان
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را باال برد و از حاضران پرس��يد« :آيا من نزد مؤمنان از جانهايشان به ايشان
نزديكتر نيس��تم؟» همه گفتند« :بلي!» فرمود« :هر كه من مولي و س��رور او
هستم ،علي ،موالي اوست .خدايا هر كسي علي را دوست دارد ،او را دوست
بدار و با هر كس كه با علي كينه ورزد،بغض بورز ،هر كس��ي را كه به علي
نصرت دهد ،نصرت بده و هر كس��ي را كه علي را خوار كند ،خوار س��از ،و
هر جا علي ميگردد ،حق را با او بگردان».
پس خيمهاي جداگانه براي بيعت با علي برافراشتند و تمام مردان و زناني
كه در صحراي غدير خم بودند ،حتي زنان پيغمبر (ص) به عنوان خالفت و
واليت ،بيعت كردند (سبحانی  513 :1381و.)514

اميرالمؤمنين علي (ع) در نهج البالغه ،ش��ادي ناشي از حضور همگان را
در مراس��م بيعت او چنين توصيف ميكند« :بلغ من سرور الناس بيعتهم ايّاي
ما ابتهج بها الصغير و هدج إليها الكبير و تخامل نحوها العليل و حس��رت اليها

الكعاب»؛ شادي مردم بر اثر بيعت با من به جايي رسيد كه بچهها شاد شدند
و پيران با قدمهايي لرزان و بيماران با سختي و مشقت به سوي بيعت آمدند
و دختران جوان نيز براي بيعت آشكار شدند (نهج البالغه :خطبه .)220

مهمتري��ن عرصهي حضور زنان در انتخاب و تأييد حاكميت بعد از نبّي

مكرم اسالم ،در غدير خم جلوهگر شد كه در آن همهي اقشار از زن و مرد،
ّ
پير و جوان ،سالم و بيمار و حتّي دختران جوان در آن نقش داشتند.
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از ديگ��ر عرصههاي حضور زنان در طول تاريخ ،به ويژه تاريخ اس�لام،
ايفاي نقش ايش��ان در مصاف با حاكمان نااليق و س��تمگر است .از آنجا كه
وظيفهی احياي امر به معروف و نهي از منكر از تكاليف مش��ترك زن و مرد
در قرآن كريم است ،مقابله با بزرگترين منكر در عرصهي حيات اجتماعي،

يعني حاكميت ظلم و س��تم و دس��تگاه جور ،از وظايف مسلّم هر زن و مرد
مسلماني است.

«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولي��اء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن

الصاله ويؤتون ال�� ّزكاه و»....؛ مردان و زنان مؤمن همه یاور و
المنك��ر ويقيمون ّ

دوستدار یکدیگرند ،خلق را به کار نیکو امر و از کار زشت نهی میکنند ،نماز
به پا میدارند و زکات میدهند و … (توبه.)71 :

مبارزه با جریان نفاق و پایداری با جریان ایمان امری اس��ت که باید به آن
توجه ش��ود .خداوند میفرماید« :لیعذب اهلل المنفقین و المنافقات و المشرکین و
المشرکات لیتوب اهلل علی المؤمنین و المؤمنات و کان اهلل غفوراً رحیما» (احزاب.)73 :
ّ
مصاف با حاكمان جور ،همواره مطرح بوده و تجربهي عيني
حضور زنان در

مبارزات زنان با حكومت  2500س��الهي پهل��وي در ايران ،تحت رهبريهاي
خردمندانهي رهبر فرزانهی انقالب اس�لامي ،حضرت امام خميني (ره) مؤيّد
نقش تأثيرگذار ايشان در مبارزات سياسي است.

تا جايي كه معظم له ،پيروزي نهضت را مرهون شركت زنان در تظاهرات و
مبارزات و حمايتهاي ايشان در جهت سرنگوني نظام ستمشاهي ميدانستند.
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تحقي��ق و پژوهش در بيش از چهارده قرن دوران افتخارآميز بروز ظهور
دين اسالم ،حاكي از حضور پر فراز و نشيب زنان ،در جهت اصالح يا سقوط
نظام حاكم بوده است.
ت سياسيحضرتزهرا (س) در جهت اصالح ساختار حكومت
 2ـ  2ـ  )1مبارزا 

چون پيامبر (ص) وفات يافت و دشمنان علي و فاطمه (ع) با يك برنامهريزي
حس��اب شدهي قبلي توانستند خالفت را از دست علي (ع) گرفته و صاحب

حق را از حقش محروم كنند ،متقاب ً
ال دختر گرامي پيامبر اسالم (ص) نيز با تمام
ّ
توان ،وارد ميدان سياست شده با انواع راهها وشيوهها عليه حكومت غاصب
قيام كرد .او در كنار اميرالمؤمنين (ع) به همراه فرزندانش حسن و حسين (ع) تا
چهل روز پس از رحلت رسول خدا (ص) به َدرِ خانههاي مهاجران و انصار
ميرفت و آنها را در غصب خالفت ،توس��ط حكومت وقت هش��دار ميداد
(بابازاده  200 :1382و .)201
«ان عليّا حمل فاطم َه علي حمار ،و ساربها
امام باقر (ع) در اين باره ميفرمايندّ :

لي ً
ال الي بيوت األنصار ،يسألهم النصره و تسألهم فاطم ُه االنتصار له»؛ علي (ع) ،فاطمه
(س) ،را ش��بانه در حالي كه وي را بر مركب س��وار ميكرد به در خانههاي
انص��ار ميآورد و ع�لاوه بر خود عل��ي (ع) ،فاطمه از آنه��ا براي خالفت
حضرتش استمداد ميجست (ابن ابي الحديد  :1963ج  ،6ص.)13

از ديگ��ر اقدامات مهم حضرت زهرا (س) ،در مصاف با حاكمان وقت،
ايراد خطبهي بس��يار مهمي اس��ت كه با توجه به گذش��ت حدود ده روز از
مصيبت ارتحال رس��ول اكرم (ص) و پيشآمدن حوادث سخت و جانكاهي
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علماي بزرگ شيعه مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد مرتضي و شيخ

طوس��ي و امثال اينها طي قرون و اعصار ،آن را دليلي بر حقانيت تش��يع ذكر
كرده و به آن استناد کردهاند (نوری همدانی .)262 :1383
حضرت زهرا (س) ،عالوه بر دفاع از واليت اميرالمؤمنين (ع) و مبارزه با
غاصبين خالفت و ايراد خطبه در جهت بيدارگري امت اسالم ،در عرصههاي
منصهي ظهور گذاشتند كه
ديگري نيز تبلور عيني مشاركت سياسي خود را به ّ

برخي از آنها عبارت است از:
ـ

ايراد خطبههاي سياسي در جمع مردم شهر مدينه (سپهر :ج ،3ص  196ـ .)152

ـ ش��ركت در جنگه��ا ب��ه همراه پدر و همس��ر بزرگوارش��انجهت
خدماترساني به رزمندگان و پرستاري از مجروحان ،حضور مست ّمر بر سر

قبر شهداي احد به ويژه حمزه سيدالشهداء «كانت فاطمة (ص) تزور قبر حمزه
و تقوم عليه وكانت في كل س��بته تأتي قبور الش��هداء مع نسوه معها فيدعون و

يستغفرون» (شیخ صدوق  :1413ج ،1ح.)537

جلوگي��ري از بيعت گرفتن غاصب��ان خالفت اميرالمؤمني��ن (ع) كه به
شهادت خود و فرزندشان منجر شد (سپهر :ج ،3ص  95ـ .)89

ـ «ب��كاء بال انقطاع» بعد از رحلت پدر بزرگوارش��ان ،به گونهاي كه به
ايشان پيشنهاد داده شد يا روز گريه كن و شب آرام باش ،يا شب گريه كن و
روز آرام باش .در حقيقت بناي بيت األحزان در قبرس��تان بقيع به این جهت
شكل گرفت (همان 195 :و.)196
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ـ اج��ازهي عيادت ن��دادن به غاصبان خالفت و حتّي وصيّت به حاضر

نشدن آنها در مراسم تشييع و تدفين و توصيه به دفن شبانه در محلّي نامعلوم
به عنوان يك واكنش غضبآلود در مقابل خالفكاران و ستمگران (همان215 :

ـ 204؛ محالت��ی  :1373ج ،1ص 276ـ  255و ج ،2ص  58ـ  .)43نكت��هي قاب��ل توج��ه
اينكه همهي اين تالشها و واكنشها در مرئي و مسمع معصوم (ع) صورت
ميپذيرفته است.
 2ـ  2ـ  )2فعاليتهاي سياسي حضرت زينب (س)

از ديگر زنان عصر رس��الت كه درخش��ش زيبايي در عرصهي مشاركت
سياس��ي و مصاف ب��ا حاكمان بيدادگ��ر دارد ،زينب كب��ري (س) ،عقيلهي
بنيهاشم و دختر اميرالمؤمنين و فاطمهي زهرا (س) ،است .زني كه در متن
طوفانها و بحرانها و در كوران مصيبتها پخته و آبديده و كامل شده است.
او در درگيريها ،جنگها و مصيبتهاي پياپي كه در زمان جد بزرگوار ،پدر،
مادر و برادرانش به وقوع پيوس��ت ،حضور داش��ته و همهي اينها در رشد و
بالندگي و روحيّات او اثر گذاشته است (نوری همدانی .)275 :1383

در مرات��ب علم و فهم و دانش آن درج��ه را دریافت که امام روزگارش

عالمهی غیر معلّمه و فاهمهی غیر مف ّهمه و عارفهی کامله خواند و در توانایی

مدتی
حفظ اس��رار و لیاقت ودیعت اسرار امامت به آن رتبت نایل شد که تا ّ
مخدرهی محترمه به جماعت شیعه
به سبب تقیّه و جهات دیگر از جانب آن ّ
نقل احکام و اسرار میشد (سپهر :ج  ،5ص.)25

حساس��ي را كه براي ابراز و اجراي حركت سياسي
موقعيّتهاي مهم و ّ
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جستوجو كرد.
مرحلهي ا ّول ـ افشاگري حضرت زينب (س) در بازار كوفه

بعد از واقعهي عاشورا ،كاروان اسرا را همراه با سرهاي مطهر شهدا وارد
شهر كوفه كردند .همان شهري كه روزگاري محل حكومت اميرالمؤمنين (ع)
بود .همان جايي كه روزي خانهي حضرت زينب (س) و محل و جايگاهي
ب��راي عاش��قان و بيپناهان بود .جايي كه روزي حضرت بر كرس��ي علم و
دانش تكيه زده بود و زنان ش��هر براي بهره بردن از درياي معرفتش دور او
گرد ميآمدند.
آن حضرت در آنجا خطابهاي پرش��ور را ايراد كرد كه در آن با يادآوري
خون كشتهشدگان و به خون خفتگان راه خداوند و راه و هدف شهدا ،چند
نتيجه گرفت:
الف ـ نقش بر آب كردن تبليغات دروغين دشمنان؛
ب ـ ترس��يم و تبيين خط سرخ شهادت به عنوان حفظ و احياي موازين
و سنّتهاي اسالمي؛
ج ـ سرزنش مردم كوفه به خاطر پيمان شكنيها و خيانتهاي بزرگي كه
مرتكب شده بودند (محالتی  :1373ج ،3ص  135ـ .)128
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مرحلهی دوم ـ ايفاي نقش رسالت در شام

دومين ّ
محل حضور و نمايش عظمت عقيلهي بنيهاشم ،در مهمترين دژ
خالفت ،كاخ سبز معاويه در شام بود.
در موقعيتي كه يزيد با نهايت غرور و سرمستي از پيروزيهايي كه در روز
عاشورا نصيب او شده بود ،تكيه بر اريكهي قدرت زده و در حالي كه همهي
مقدمات براي تخريب و منكوب كردن خاندان رسالت فراهم شده بود ،شهر
ش��ام را براي استقبال از كاروان اس��را آذين بسته ،بساط طبل و دهل ،ساز و
شراب و شادي وسرور تمامي فضاي شهر بهخصوص كاخ سبز يزيد را فرا
گرفته بود .حضرت زينب (س) و امام س��جاد (ع) و ديگر اسراي مجروح و
خسته در حالي كه در غل و زنجير بودند ،وارد دربار يزيد ميشوند.
در چنين موقعيت حساسي ،فرياد پرخروش حضرت زينب (س) و ايراد
خطاب��هي او ،پايههاي حكومت ظالمانه و غاصبان��هي يزيد را متزلزل كرده،
كوس رسوايي مسندنشينان اريكهي غرور را به تمامي عالميان ابالغ كرد.
حضرت در آن خطبه ،بعد از س��پاس خداوند و صلوات بر جدش پيامبر
اك��رم (ص) ،ابت��دا خود را معرفي ميكند تا دروغ كس��اني كه آنها را كافر و
خارجي شمردهاند ،برمال شود و آنگاه با تالوت آياتي از قرآن ،كفر يزيد را
اعالن كرده و بيان ميكند كه ستمكاران و كافران ،هرگز شايستهي حكومت
نيستند (همان).

 2ـ  2ـ  )3فعاليتهاي سياسي جمع ديگري از زنان مبارز

از ديگر زناني كه در عصر رسالت ،وظيفهی خود را در مصاف با حاكمان
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ظلم و ستم معاويه ايستادگي كرد.
بعد از شهادت عليبن ابيطالب (ع) يكي از عوامل معاويه (بسربن ارطاه)،
س��تمگريهاي زيادي در حق مردم انجام داد .لذا س��وده به قصد شكايت به
دربار رفت و با معاويه سخن گفت و وقتي معاويه او را شناخت كه در زمان
اميرالمؤمنين با قرائت ش��عر در تش��جيع برادرانش عليه معاويه نقش مهمي
داشته ،سوده با پاسخي از معاويه خواست ،خاطرهي گذشته را فراموش كند.
او در جواب معاويه كه علت مراجعه را پرسيد ،گفت« :كسي كه مسئوليت
ادارهي جامع��ه را به عهده گرفتهاي ،فرداي قيامت خداوند از تو دربارهي ما
پرس��ش خواهد كرد ،اي معاويه دائمًا كس��ي را بر س��ر ما مسلط میکنی كه

به پش��توانهي حكومت تو بر ما ظلم روا ميدارد .بُسربن ارطاه كه نمايندهی
شماست و به ديار ما آمده است ،مردان ما را كشته و اموال ما را غارت كرده

حق خلق را رعايت ميكند و نه حكم خدا را مراعات ميكند .اگر
اس��ت نه ّ
او را عزل كني ،ما آرام خواهيم بود و اگر عزل نكني ،ممكن اس��ت عليه تو
بشوريم و قيام كنيم» .معاويه كه خوي درندگي و طغيان در جان او تعبيه شده
بود گفت« :ما را به قيام تهديد ميكني ،آيا ميخواهي تو را به وضع دردناكي
از همين جا پيش حاكم بفرستيم تا او دربارهي تو تصميم بگيرد؟»
س��وده با قرائت قطعهي ش��عري گفت« :صلوات خدا بر روح كسي كه
وقتي به قبر رس��يد ،قبر با در برگرفتن وي ،عدل را برگرفت و عدالت را در
آغوش كش��يد .سوگند ياد كرد كه حق فروش��ي نكند و بهايي در قبال حق
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دريافت نكند .او در جان خود حق و ايمان را هماهنگ هم و قرين و همتاي
هم ساخت».
معاويه س��ؤال كرد اين ش��خص كيس��ت؟ س��وده گفت« :آن ش��خص
اميرالمؤمنين اس��ت» و فضايل او را برش��مرد تا جايي كه معاويه از او سؤال
كرد مگر علي چه گفته بود؟
س��وده توضيح داد كه مشابه چنين وضعيتي در زمان خالفت اميرالمؤمنين
پيش آمد .من به عنوان ش��كايت از كارگزار ايش��ان به حضرت شكايت بردم.
وقتي بر خليفهی مس��لمين وارد شدم ،ايش��ان مشغول نماز بود .وقتي متوجه
من ش��د ،نماز را تمام كرد ،از من سؤال كرد :كاري داري؟ عرض كردم :آري،
كارگزار شما در مسائل مالي ،قسط و عدل را رعايت نميكند .وقتي اين گزارش
صحت قضيه روشن شد ،ايشان گريه كرد
به عرض عليبن ابيطالب رس��يد و ّ

آم ّرهم بظلم خلقك و ال
و دست به آسمان برداشت و عرض كرد« :ال ّلهم انّي لم ُ
بترك حقِّك»؛ خدايا من كارگزارانم را چنان تربيت نكردم كه به آنها ظلم را اجازه

داده باشم ،يا ترك حق خدا را تجويز كرده باشم و آنگاه قطعهي پوستي را از
جيبش در آورد و در آن ،حكم عزل كارگزارش را نوشت.
سوده گفت :اين نامه را عليبن ابيطالب (ع) به ما داد .وقتي كه نامه را نزد آن
عامل بردم همان زمان فرمان علي (ع) را اجرا كرد و با همان نامه مشكل ما حل
شد .معاويه با شنيدن اين سخنان دستور داد كه مشكل آن زن را برطرف كنند و
حقي را كه از او ضايع شده بود به او برگردانند( ...محالتی  :1373ج ،1ص.)354

از ديگر زنان عرصهي مصاف با حاكمان ،ميتوان از ع ّمهي رسول اكرم (ص)
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حرثبن عبدالمطلب ،ام حكيم ،ا ّم الخير ،ا ّم خالد ،اميمه ،هند دختر حجربن
عديبن قيس حمداني،
عدي ،دارميهي حجونيه ،بكارهي هالليه ،زرقاء دختر ّ

عكرش��ه دختر اطرشبن رواحه ،حبّي (همسر كميتبن زيد اسدي) ،غانمه
دختر نمانم و ...ميتوان نام برد كه هر كدام به نوعي در مقابل دس��تگاه ظلم

و ستم حكومت ايستادگي كردند و گاهی جان خود را به مخاطره انداختند.

با توجه به اينكه يكي از منابع مسلّم استنباط احكام شرعي در فقه اماميّه

سيرهي معصومان (ع) است كه در سه بخش گفتار ,كردار و امضا مستند است
بررسي و تجزيه و تحليل تاريخ زنان عصر رسالت ،به ويژه حضرت زهرا و
جدي ايشان در عرصهي مبارزه با
حضرت زينب (س) ،حاكي از مش��اركت ّ
حاكمان بيدادگر بوده كه با انحاء و صورتهاي مختلف انجامپذيرفته است
و در اين جهت ،همواره از طرف ائمه (ع) تأیید ش��ده و هيچگونه ردعي نيز
وارد نشده است.
 2ـ  )3زنان و تص ّدي حاكم ّيت

از مباحث مطرح در عرصهي مشاركت سياسي ،موضوع تولّي امر حكومت

توسط زنان است كه از ديرباز مخالفان و موافقان به آن توجه کردهاند و ليكن
در منابع فقهي اعم از شيعه و سني كمتر به آن پرداخته شده است.
منظور از تص��دي حاكميت پذيرش باالترين منصب اجرايي اس��ت كه

گاهی در متون اسالمي ،از آن به امارت تعبير ميشود؛ «ال تولّی المراة القضاء

وال تولّی االمارة» (صدوق  :1374ح.)2
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حاكميت ،عاليترين منصب سياس��ي بعد از واليت و رهبري اس��ت كه
در صورت تثبيت آن براي زنان ساير منصبها نيز به اولويّت ثابت ميشود.

قبل از ورود به اصل بحث ،الزم اس��ت به اين نكته توجه ش��ود كه يكي

از احكام بديهي عقل ،اين اس��ت كه بايد مش��اغل ،بر مبناي قابليّت به افراد
تصدي آن
سپرده شود و هر كس ،براي هر كاري ،قابليتش بيشتر باشد ،براي ّ

شايستهتر است (صالحی نجفآبادی  46 :1384ـ .)44

س��خن اميرالمؤمنين علي (ع) در نهج البالغه به همين حكم عقل اشاره
احق الناس بهذا
«إن ّ
كرده و مسئله را از زمرهي تعبّدهای محض خارج ميكندّ ،
االمر أقواهم عليه و اعلمهم بأمراهلل فيه»؛ شايس��تهترين مردم براي زمامداري،

كس��ي است كه توانايي او براي ادارهي جامعه از همه بيشتر و به امر خدا در
اين باره آگاهتر باشد (فيضاالسالم :خطبه .)172
مراجع��ه به حكم عقل و فطرت ايج��اب ميكند در مورد حاكم منتخب
مدبر بودن و توانا
شرايط ذيل رعايت شود .عاقل ،عالم بودن به فنون سياستّ ،
بر اجرا و امين بودن (منتظری  :1408ج ،1ص.)10

بنابراين ،رعايت مصالح فرد و جامعه ايجاب ميكند در واگذاري منصبها
از جمله زمامداري و حكومت ،مالك قابليّت لحاظ گش��ته و به حكم عقل

توجه شده است .اصوالً ،اصل عقلي تخصيصپذیر نيست كه بتوان گفت اين
مس��ئله مربوط به مردان اس��ت و زنان ،حتّي با داشتن صالحيّتهاي الزم و

كافي ،از اين قاعدهي كلّي استثنا شده باشند.

جهت تبيين بيش��تر امر ابتدا به طرح ديدگاههاي مخالفان حكومت زنان

268

اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعهی سیاسی

منابع قضاوت ،امارت و واليت در كنار هم قرار گرفته است.

مخالف��ان زمامداري و حكومت زنان ،براي اثبات نظريّهي خود به ادلّهاي

استناد كردهاند كه در ادامه بررسي میشود.

 2ـ  )4بررسی مستندات قرآنی مسئلهی حاکمیت سیاسی زنان

از جمله مستمسكات مخالفان حاكميت زنان ،تعدادي ا ز آيات قرآن كريم
است كه به اختصار به آنها اشاره ميشود.

فضل هّ
الل بعضهم على بعض
قوامون على النّس��اء بما ّ
«الرجال ّ
ال��ف ـ آيهی ّ
وبما أَنفقوا من أَموالهم»...؛ مردان سرپرستان زناناند به دو علت يكي اينكه خدا

آنان را بر زنان برتري داده اس��ت و ديگر به جهت آنكه از اموالش��ان انفاق
ميكنند( ...نساء.)34 :

نحوهي اس��تدالل به اين آيه ،اینگونه اس��ت كه عموم علّت كه از عبارت

فضل اهلل »...استفاده ميشود ،ميفهماند كه حكم ،مبتني بر اين علّت است
«بما ّ

يعني ق ّوام بودن مردان نسبت به زنان ،عام است و اختصاص به قواميّت مردان
بر همسرانش��ان ندارد؛ بلكه حكم به صورت عام قرار داده شده ،براي همهي

مردان در رابطه با همهي زنان ،در اموري كه مربوط به زندگي اجتماعي ميشود.
بنابراي��ن ،در امور اجتماعي كه ارتب��اط دارد به برتري مردان مانند حكومت و
قضاوت كه حيات اجتماع بر آن توقف دارد و اين دو ،نياز به تع ّقلي دارند كه
در مردان ،بيش از زنان است و همچنين در جنگ دفاعي ،در همهي اين موارد
ق ّوام بودن و سرپرستي به مردان سپرده شده است (طباطبایی :ج ،4ص.)365
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بنابراين ،استداللکنندگان به اين آيه دايرهي ق ّواميت را تعميم داده و فراتر

از زندگي خانوادگي به آن مينگرند ،چرا كه احتمال اينكه مدلول آيه ،منحصر
در قيموميّت مرد نس��بت به زندگي شخصي خود باشد ،به حكم اطالق آيه
مردود اس��ت ،زيرا در آيه ،قيدي نسبت به قيموميّت وي در امور خانوادگي
حدي كه فقط داللت بر قيموميّت مردان نس��بت به همس��ران خود داشته
و ّ
باش��د ،وجود ندارد .در اين صورت ،ميبايس��ت بگويد مردان بر زنان خود

قيموميّت دارند.

ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين»؛ آيا كسي
ب) آيهی حليه« :أَومن ّ

را شريك خدا قرار ميدهند كه در زر و زيور پرورش يافته و هنگام مجادله
بيانش مبهم است؟ (زخرف.)18 :

با اين توضيح كه ،زنان تمايل به زينت دارند و احساسات و عواطف در
آنها غالب است و سياست نيازمند تعقل و تفكر است (مهریزی).
در آيهي مزبور ،به دو ويژگي زنان اش��اره ش��ده اس��ت كه وجود آن دو
وصف ،دليل بر صالح نبودن زنان براي حاكميّت است :نشو و نما در زينت
و ضعف در احتجاج و برهان.

تب��رج الجاهليّ��ه األولى»؛ در
ج) آي��هي «وق��رن في
ّ
تبرجن ّ
بيوتك��ن وال ّ

خانههايت��ان قرار گيريد و مانند روزگار جاهلي��ت قديم ،زينتهاي خود را
آشكار مكنيد (احزاب.)33 :

با اين اس��تدالل كه مشاركت سياسي زنان و تصدي مناصب حكومتي با
امر به خانهنشيني مغايرت دارد.
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درجه »...؛ براي زنان به عهدهي مردان اس��ت مثل آنچه به عهدهی زنان براي
مردان است و براي مردان بر زنان برتري هست (بقره.)228 :

بعضي خواس��تهاند از اطالق «و للرجال عليهن درجه» در اين آيه استفاده
كنند كه اين برتري ،در مس��ئلهي زمامداري و قضاوت نيز هس��ت ،پس بايد
زمامدار و قاضي مرد باشد نه زن؛ بنابراين ،زمامداري و قضاوت براي زن نه
مشروع است و نه نافذ (صالحی نجفآبادی .)22 :1384

نقد و بررسی

آيات فوق ،برخی از آياتي است كه مخالفان حكومت زنان ،به آنها استناد
مدعاي ايشان
ميكنند ولي به نظر مي رس��د آيات مزبور ،داللت صريحي بر ّ
نداشته باشند.
مدعا مشكل است ،زيرا
قوامون علي النساء »...بر ّ
داللت آيهی ا ّول «الرجال ّ

شواهد حال و ش��أن نزول آيه اين احتمال را تقويت ميكند كه آيهي مزبور
مربوط به نظام خانوادگي ،آن هم زن در مقابل ش��وهر و با دو تعليل در متن
آيه باش��د بدون اینکه هيچ ارتباطي به مس��ائل اجتماعي ،سياسي و از جمله
مس��ئل هی حكومت و رهبري داش��ته باش��د ،زیرا آن دو تعليل ،با هم مدرك
قواميّت قرار گرفته است.

اول ،به دليل فزوني قدرت جسمي و روحي كه دليل بر برتري است.
دوم ،مردان وظيفهی تأمين مخارج و پرداخت مهريه را دارند و اين مسئله،
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عليهن
وللرجال
ولهن مثل الّذي
ّ
ّ
د) آي��هي فضيلتّ ...« :
عليه��ن بالمعروف ّ
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ارتباطي به شئون ديگر زندگي ندارد و طبيعي است كسي كه متك ّفل پرداخت
هزينههاي زندگي زناشويي و مهريه است ،مديريت زندگي خانوادگي را نيز
عهدهدار باشد.

عالوه بر اينكه ،علت دوم عموميّت ندارد ،زيرا ا ّوالً انفاق مرد ،اختصاص

به همسر خودش دارد و به ساير زنان هيچ ارتباطي ندارد .ثانيًا أخذ به عموم
و استثنا كردن آنچه كه خالفش ثابت شود ،مستلزم تخصيص اكثر افراد است،
زيرا مرد هيچگونه قيموميّتي بر ساير زنان ندارد الاّ در مورد واليت و قضاوت

(و اين نحوهی تخصيص و استثناء در كالم عرب قبيح است)( »...منتظری :1408
ج ،1ص.)351

قوامون علي النّساء»
بنابراين ،در مجموع ميتوان چنين گفت :ا ّوالً «الرجال ّ

مربوط به زن در مقابل ش��وهر است نه زن در مقابل مرد .ثانيًا اين قيموميّت
معيار فضيلت نيس��ت ،بلكه وظيفه اس��ت .ثالثًا قيّم بودن زن و مرد در محور
اصول خانواده است (جوادی آملی .)393 :1376

عالوه بر اينكه ش��واهد ديگ��ري نيز از اختصاص آي��هي مزبور به امور
خانوادگي حكايت ميكند از جمله:

ال��ف) ادامهي آيه كه فرمود« :فالصالحات قانت��ات» نيز جهت كلّي آيه را

روشن ميكند كه اين آيه ،در ارتباط با روابط زن و شوهر سخن ميگويد و
در واقع ،دايرهي اطالق آيه را محدود به روابط زوجين ميسازد.
ب) در قسمت پاياني كه سخن از نشوز زنان و نحوهي برخورد با آنهاست،
بار ديگر تأكيدي بر جهتگيري آيه در محدودهي روابط خانوادگي است.
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اين نظريه باشد ،زيرا آيه دربارهي سعدبن ربيع (از بزرگان انصار) و همسرش
نازل شد( ...داوودی .)295 :1382

ب��ا توجه ب��ه مجموع مطالب مذك��ور اطميناني به داللت آي��ه بر منع از
حاكميت زنان نيست.
دومين آيهاي كه به آن به عنوان دليلی بر نبود جواز تصدي حاكميت زنان
اس��تناد شده آيهی نش��وء در حليه بود .با اين توضيح كه الزمهي مديريت و
سياست ،تعقل و درايت است و از یک طرف زن غوطهور در زيورآالت بوده
و از سوي ديگر ،در مقام احتجاج و استدالل توانايي الزم ندارد.
مفس��ران ،با توجه به آيات قب��ل و بعد ،موضوع صفات مزبور
بعضي از ّ

در آيه را بتها دانستهاند كه در اين صورت ،تفسير آيه هيچ ارتباطي با زنان
ندارد ،ولي اين نظر مقبول اكثر مفسران نيست.
در استدالل به آيهي مزبور توجه به چند نكته الزم است.

ا ّوالً صف��ات مذك��ور در آيه ذاتي زنان نبوده و عموميّت ندارد و بيش��تر

شرايط فرهنگي ،اجتماعي و محيط تربيتي در اين باره مؤثر است.

قرآن كريم زنان متعهدي از قبيل آسيه ،مريم و ...را الگوی انسانها معرفي
ميكند كه مانند برخي مردان ميتوانند پيش��اپيش حق طلبان قرار گيرند .اين
موضوع ميتواند تأثير شرايط محيطي و اجتماعي را تأييد كند.

ثاني��ًا بر فرض اثب��ات مانعيت صفات مذكور در آيه ،وج��ود زناني مدبّر،

انديشمند ،توانا ،به دور از وابستگي به زر و زيور و مظاهر دنيا كه بتوانند با درك
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قوي و توانايي الزم به خوبي از عهدهي انجام وظيفه برآيند ،انكارناپذیر است.
عالّمه سيد محمد حس��ين فضلاهلل در تفسير آيهي مزبور همين رأي را

اختيار کرده است .خالصهيترجمهی سخن ايشان چنين است« :ميپرسيم:
آيا اين توصيف قرآني از زن ،توصيف حقيقي ش��خصيت اوس��ت كه زن را
موجوديشمرده ،مس��تغرق در آرايش و تمايالت و دلبستگيها به فراواني
نعمت و آس��ايش ،زندگي مبتني بر زيباييهاي بدلي و موجودي كه بس��يار
ناتوان است و چندان دچار ناتواني كه نميتواند از خود دفاع كند؟ يا اينكه
توصيف قرآن واقعيتي را بر اساس محيط تربيتي بيان ميكند .يعني زندگياي
كه عناصر ضعف و سستي را به جاي توانايي بر زن مسلط كرده است؟
از تعبير «ينش��أ» پي ميبريم كه قرآن كارك��رد تربيتي اين ويژگي را بيان
ميكند ،يعني زن توان به دس��ت گرفتن اس��باب نيرومن��دي فكر و حركت
را دارد .همانطورك��ه قرآن در نمونههاي��ي از زندگي اجتماعي زن و مرد را
برابر میداند مانند آنچه در آيهي  35سورهي احزاب و غير آن آمده است و
نمونههايي مانند همسر فرعون و مريم دختر عمران كه خداوند آنها را براي
مردان و زنان مؤمن مثال ميزند .گذشته از آن ،در تاريخ و دنياي حاضر ،زنان
بسياري را ميبينيم كه قدرت مناظره و دفاع از خود و ارادههاي آهنينی دارند.
اينها نشان ميدهد ضعف زنان الزمهي ذات آنها نيست ،بلكه از شرايط تربيتي
نشئت ميگيرد( »...فضلاهلل  :1419ج ،20صص222و.)223

بنابراين احتجاج به آيهي مزبور نيز كامل نبوده و نميتوان با استناد به اين
آيه جمعي از زنان انديش��مند ،فاضل ،مدير و مدبّر را از حضور در عرصهي
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سومين آيهي مستند مخالفان فعاليتهاي سياسي و اجتماعي زنان آيهي 33

تبرج الجاهليّه األولى» است.
سورهي مباركه احزاب« :و قرن في
ّ
تبرجن ّ
بيوتكن وال ّ
اين آيه نيز بر مدعاي ايشان داللت ندارد ،زيرا ا ّوالً شأن نزول آيه خطاب به

همسران پيامبر (ص) است و مخاطب آن عموم زنان نيستند .ثانيًا همانگونه كه
از سبك و سياق آيه روشن است ،مسئلهي حاضر نشدن در اجتماع مورد نظر آيه
نيست بلكه در اين آيه ،زنان رسول خدا (ص) از ظاهر شدن در اجتماعات بسان
زنان عصر جاهليت نهي شدهاند و اين داللت نميكند بر اينكه اگر زني رعايت
همهی شئونات شرعي و اخالقي را بكند ،از حضور او مانعي باشد.

عليهن بالمعروف
ولهن مثل الّذي
ّ
چهارمين آيهي مورد احتج��اج آیهی«ّ ...

عليهن درجه »...اس��ت که موضع اس��تناد در آي��ه «و للرجال عليهن
وللرجال
ّ
ّ

درجه» ميباشد .بعضي خواستهاند اين حكم را به تمام امور زندگي ،حتي در
حيطهي حيات اجتماعي تعميم دهند ،اّما از آنجا كه صدر و ذيل آيه ،مربوط
به حقوق زوجين اس��ت كه با طالق رجعي از هم جدا ش��دهاند ،فراز مزبور
بيانگر برتريای است كه ناشي از توانايي روحي و جسمي در مرد است و به
حق همهی
صورت تكويني به او داده شده است .بنابراين تعميم اين حكم در ّ
زنان و مردان نيازمند قرينهاي است كه در آيه يافت نميشود .به اين معنا كه
از آيه و از جملهي «وللرجال عليهن درجه» نميتوان فهميد كه مردان به عنوان
يك صنف ،بر زنان برتري و واليت دارند (داوودی .)309 :1382

بررس��ي و تحليل مجموع آيات مس��تند بيانگر آن است كه هيچ يك از
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مدعاي مخالفان حكومت
آيات مذكور ،نه صریح و نه حتّي ضمني ،داللتي بر ّ
و زمامداري زنان ندارند.
البته در برابر آن رويكرد مردانگارانه ،قرآن كريم با نقل داس��تان بلقيس،
حاكم هوشمند منطقهی سبا ،به نوعي حاكميت چنين زناني را تأييد ميكند.
در اين آيات ،قرآن كريم داستان ملكه سبا را نقل ميكند كه حكومت ميكرد
و در تصميمگي��ري مدبّرانه و عاقالنه رفتار ميكرد و با بزرگان قوم خود در

مسائل مشورت ميکرد ،تا تصميمي كه ميگيرد متكي و متناسب با آراء جمع
باشد (کدیور .)228 :1375

عالم��ه فضلاهلل در جاي ديگري مينويس��د« :قرآن چني��ن زني را به ما
معرفي ميكند ،انساني كه خردمند است ،تحت تأثير عاطفهاش قرار نميگيرد
و به خوبي حكومت ميكند .در حقيقت ،قرآن كريم زن را در چهرهي ملكهی
س��با به ما ميشناساند ،همان انس��اني كه مهار عقل خود را به دست داشت
و پيرو عواطف خود نش��د ،زيرا مس��ئوليتش موجب رش��د عقلي و تكامل
فكرياش شده بود ،به گونهاي كه ميتوانست بر مرداني كه در او شخصيتي
نيرومند و خردمند و توانمند سراغ داشتند ،حكم براند» (همان).

در آيات  22تا  44س��ورهي مبارك��ه نمل ،ماجراي اين حاكم خردمند به
تفصيل تحليل شده است.
 2ـ  )5بررسی مستمسکات روایی مسئلهی حاکمیت سیاسی زنان

مخالف��ان پذيرش حاكميت سياس��ي زنان ،براي اثب��ات مد ّعاي خود به

تع��دادي از رواي��ات نيز احتجاج كردهاند كه در مجم��وع ميتوان آنها را در
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دستهي اول ،احاديث منع از امارت وحكومت زنان؛
دستهي دوم ،احاديث منع از مشورت زنان؛
دستهي سوم ،احاديث داللت كننده بر نقص عقول زنان؛
دستهي چهارم ،احاديث منع از اطاعت و تدبير زنان؛
 2ـ  5ـ  )1احاديث منع از امارت و حكومت زنان

درب��ارهي موضوع منع از ام��ارت و حكومت زنان ،روايات متعددي نقل
ش��ده ،از جملهی آنان روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل شده است.
هنگامي كه رس��ول خدا (ص) خبر يافت ايرانيها دختر پادش��اه خود را به
زمامداري برگزيدهاند ،فرمود« :هرگز رس��تگار نميش��ود قومي كه زني را به
واليت و زمامداري خويش برگزينند» (صحیح بخاری )90 :1407

صحت س��ندي ،مدلول روايت قاصر از اثبات
بر فرض تس��لي م شد ن به ّ

توجه به طيف اعم و اغلب زنان دارد
مورد ا ّدعا است ،زيرا اوالً اين حديثّ ،
و ح��االت و روحيّاتي كه به طور عموم ،در زن��ان وجود دارد ،مورد عنايت

توجه به لياقت و كفايت
حضرت است و ميخواهد بفرمايد« :اگر زني ،بدون ّ
او ،ب��ه زمامداري مردم نصب ش��ود ،مانند دختر خس��رو پرويز كه به حكم
وراث��ت و نه لياقت ،او را به پادش��اهي برگزيدهان��د ،زمامداري مردم به زني
س��پرده شود كه توانايي ادارهي جامعه را ندارد ،موجب بدبختي خواهد شد»
(صالحی نجفآبادی  31 :1384و ,)32اّما اگر منصب حكومت را حضرت زهرا (س)

يا ديگر زنان مس��لمان توانا پذيرفته بودند ،آيا پاس��خ حضرت رسول (ص)
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همين بود؟ بهطور قطع پاسخ منفي است.

ثانيًا ش��يوهی حكومت در گذش��ته ،با ش��يوهي حكومت در روزگار ما،

تفاوت بس��ياري دارد .حكومت در گذشته ،يك حكومت ديكتاتوري فردي
بوده اس��ت .يك فرد ،با اتكا بر نظر و س��ليقهي خود حكومت ميكرد بدون
اينكه به نظر مش��اوران توجهي داش��ته باشد ،يا اساس��ًا ضروري بداند كه با
ديگران مشورت كند .حكومت در روزگار ما به گونهاي است كه حاكم خود
محكوم اس��ت كه از قانون تب ّعيت كند ،در برابر مؤسس��اتي كه بر حكومت

نظارت ميكنند بايد پاسخگو باشد» (کدیور .)228 :1375

در نتيجه منع روايت ميتواند ناظر به شرايط حاكم بر زنان در آن روزگار،
آن هم در دستگاه حاكم و پادشاه مستبدي مثل خسرو پرويز باشد و مضمون
حدي��ث نميتواند به عنوان دليل و مدرك معتمدي براي اثبات نامش��روعی
حكومت و امارت زنان مستند شود .تخصيص روايت ،بيشتر موردي است و
در شرايط خاص آن روزگار و آن منطقهي خاص ،بيشتر توجيهپذیر است.
 2ـ  5ـ  )2روايات منع از مشورت زنان

از جمله مستمس��كات مخالفان حكومت زنان در اسالم ،روی آوردن به
دس��تهاي از روايات مخدوشی اس��ت كه زنان را سست رأي معرفي كرده و
مردان را از مش��ورت با آنان منع كرده است .از آنجا كه ادارهي حكومت در
موارد زيادي ،به معناي مش��اوره دادن به مجموعهي دستاندركاران است و
ت است ،زنان
در واقع ،زمامدار باالترينمشاور حكومتيو اجرايييكمملك 
گزينهي مناسبي در اين باره نیستند.
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عالوه بر اشكال سندي بسیاری از این روايات كه مرفوعه هستند ،توجه به چند
نكته در بررسي داللتي و مفهومي احاديث منع از مشورت زنان ،ضروري است.
بر فرض پذیرش ص��دور روايات مزبور از معصومین (ع) اين به معناي
مذمت زنان نبوده و حاكي از يك كمبود ذاتي در ايشان نيست ،بلكه اشاره به
امري عارضي و بيروني دارد كه عبارت اس��ت از محيط اجتماعي و فرهنگي
كه باعث ميشود برخي از زنان در بعضي از زمينهها اطالعات كمتري داشته
باش��ند و در نتيجه نتوانند در آن موارد مش��اور مناسبي باشند ،كما اينكه در
مواردي نيز اين كاستي ميتواند براي بسياري از مردان باشد.
دليل اين مطلب ،چند امر است
الف ـ در برخي از روايات زناني كه از آگاهي و تجربه برخوردارند ،از اين

جربت بكمال عقل» (عالمه مجلسی  :1404ج ،100ح .)56
منع استثنا شدهاند« :االّ من ّ

ب ـ مش��ورت رس��ول خدا (ص) با همس��رانش (حضرت خديجه ،ام

س��لمه و )...نمونهی عيني نهي نکردن ايش��ان از مش��ورت با زنان است .به
عنوان نمونه ،در صلح حديبيّه پس از امضاي قرارداد ،رس��ول خدا (ص) به
مس��لمانان دس��تور داد قرباني و پس از آن تقصير کنید .هيچ كس به دستور

پيامبر (ص) عمل نكرد .رس��ول خدا (ص) بر امسلم ه وارد شد و جريا ن را
ت شما خود قربانيكنيد و حلق كنيد و با كسي سخن
ذكر كرد .امس��لمهگف 
مگوييد .پيامبر بيرون آمد و آن عمل را انجام داد ،مسلمانان نيز تبعيت كردند
(ابن اثیر  :1385ج ،2ص25؛ مهریزی .)115 :1380
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ج ـ توصيهی قرآن كريم به مشورتكردن پدر و مادر به هنگام از شير گرفتن

كودك «فان ارادا فصا ً
تراض منهما و تشاو ٍر فال جناح عليهما»؛ اگر با رضايت
ال عن ٍ
و مشورت خواستند كودك را از شير بگيرند مانعي نيست (بقره.)232 :

دـ در تعدادي از روايات مش��ورت با مردان هم مقيّد به احراز صفات و

ل بودن و پارس��ايي ش��ده است .مانند روايت ذيل:
ويژگيهايي همچون عاق 
احمدبن محمد البرقي في المحاس��ن  ...عن سليمان بن خالد قال سمعت ابا
عبداهلل (ع) يقول« :استش��ر العاقل من الرجال الورع فانه ال يأمر االبخير و اياك
مفسده للدين و الدنيا» با مردان عاقل پارسا
فأن مخالفه الورع العاقل
و الخالف ّ
ٌ

مش��ورت كنيد زيرا اينان جز به صالح رأي ندهند و بپرهيزيد از مخالفت با
آنها ،زيرا فساد دين و دنيا را در پي دارد (حرعاملی  :1409ج ،12ح.)15594

 2ـ  5ـ  )3احاديث داللتكننده بر نقص عقول زنان

از جمله داليل منع حاكميت زنان ،احاديثي هستند كه بر نقص عقلي زنان
داللت دارند.
بررسي سندي و داللتي اين دسته از روايات حكايت از آن دارد كه سند
آنها خالي از خدش��ه نبوده و ضعفهايي دارد كه به دليل رعايت اختصار از
ذكر تك تك آنها خودداري ميشود و به بررسي كلي آنها پرداخته ميشود.
الف ـ در مجموع ،اين احاديث از نظر س��ند به گونهاي نيستند كه بتوان
ب��ا آن يك حكم تعبدي را اثبات كرد ،زي��را در ميان آنها ،حديث صحيح و
معتبر وجود نداشت تا چه رسد كه بتوان با آن يك امر تكويني و خارجي را
شناخت (مهریزی .)96 :1380
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است .اگر اين خلق زشت ،نشانهي نقص عقل يا سبب آن باشد ،انصاف آن
اس��ت كه اين خصلت ،زنانه نيس��ت و به آنها اختصاص ندارد .مردان نيز به
همان نسبت چنين هستند .اگر زني ،تمام وظايف عرفي زندگي را انجام دهد
و روزي كوتاهي كند ،چند درصد مردان زبان به اعتراض نميگشايند و زن
را نااليق و ...نميپندارند؟ (مهریزی  :1380ص.)94
اّما احاديثي كه نقصان عقل زنان را به محروميت از عبادت ،كاستي ميراث و

ص بودن شهادت منسوب ميكنند (مانند سخن اميرالمؤمنين در نهجالبالغه
ناق 
ص بودن عقل
در مذمت زنان) ،ابتدا الزم اس��ت روشن شود كه مقصود از ناق 
زنان چيست .چون ،يك مسئلهي تعبدي نيست كه ما چشم بسته بپذيريم ،بلكه
يك واقعيت خارجي است كه لمس ميشود و بايد بدانيم آنچه در رابطه با عقل
زنان در خارج لمس ميشود ،چيست (صالحی نجفآبادی .)42 :1384

در اين روايات ،نقصان سه چيز به زنان نسبت داده شده است.
نقصان ايمان ،نقصان عقل و نقصان سهم و بهره .نقصان ايمان ،مربوط به
ترك عبادت در ايام خاصي اس��ت .تكليفي است كه در قرآن كريم به جهت
لطف به زن ،در اين مدت وضع شده و از آنجا كه حالت مزبور ،غير اختياري
و غیرطبيعي است ،پس در حقيقت نقصي كه موجب مذمت باشد ،نيست.
نقص��ان ارث زنان كه نصف ارث مردان اس��ت چون م��رد مهريه به زن
ميده��د و نيز هزين��هي زندگي زن و عائله را ميپ��ردازد ،دو برابر زن ارث
ميبرد تا تعادل اقتصادي برقرار ش��ود و اين مذمتي نيست (همان )43 :البته در
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مواردي هم ارث زن و مرد برابر اس��ت ،مانن��د ارث پدر و مادر ميّت و این
نقصان تش��ریعی بنابر مصلحت و حکمتی است که خداوند تبارک و تعالی

در مس��ئلهی وجوب نفقه بر مردان گذاشته اس��ت به تعبیر دیگر این نقص
یا ش��راکت حقی که خداوند برای زنان در مال شوهران و پدرانشان (تحت
عنوان نفقه) قرار داده است جبران میشود.

در مورد نقص عقل زنان ،منظور عقل در برابر احساسات است كه معموالً

در صحنهي زندگي خانوادگي و اجتماعي زنان ،اين درگيري احساس��ات با
اعم و اغلب ،احساس��ات بر عقل چيره
عق��ل دائمی وج��ود دارد و به طور ّ

ميشود (همان.)43 :

نكت��هي قابل توجه اينكه نقصان عقل در زنان ،امري ذاتي نيس��ت كه با
هويت و سرش��ت آنها عجين شده باشد و تنها مطلبي كه تبيينی است ،اينكه
اينگونه احاديث (حداكثر) ،واقعيتهاي موجود در آن زمانها را نس��بت به
زن توصيف ميكند و آن ،اين اس��ت كه بر اثر فرهنگ نامناس��ب ،زمينههاي
رشد فكري و عقالني زنان فراهم نگشت بلكه در برابر آن مانع نيز ايجاد شد
(مهریزی .)96 :1380
در صورت فراهمش��دن ش��رايط و زمينههاي رشد و محيطهاي تربيتي
مناسب زناني همچون مريم ،آسيه ،خديجه ،زهرا (س) ,زينب و امكلثوم و...
پرورش خواهند يافت كه عالمي را شكوفا كرده و از نور وجودي آنها ،حتي
مردان كامل هم بينياز نيستند.
در ق��رون و اعصار اخير نيز ،عرصه از وجود زنان فاضل ،انديش��مند و
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آنها در مديريت هوش��مندانهی واقعيتهاي سياسي دورهی خويش ـ وچه
بس��ا بر مدار رويكرد برگزيدهی اجتماعي و اعتقادي خويش ـ داش��تهاند،
خالي نيست.
بنابراين ميتوان نتيج ه گرفت .اين روايات بر فرض صدور و قبول صحت،
اشاره به عقل اكتسابي و تجربي دارند .در اين عقل شرايط اجتماعي ،تربيتي،
سياسي و غيره ،كام ً
ال دخيل است .از چنين نقصاني نميتوان بیقابليت ذاتي
را استنتاج كرد.
مدعا ،بهتر است معاني و تعاريف مختلف عقل را
براي روش��نتر شدن ّ
بيان كرده ،بفهميم منظور از عقل در روايات مزبور چيست؟
عق��ل در روايات كاربردهاي مختلف و معاني گوناگوني دارد .يكي عقل
ذاتي كه همهي انس��انها از آن بهرهمندند جز موارد استثنايي و ديگري عقل
اكتسابي كه در كسب آن شرايط محيطي ،تربيتي و غيره دخالت دارد.
اميرالمؤمنين علي (ع) در روايتي به اين حقيقت ،اشاره ميكند «العقل عقالن،

عقل الطبع و عقل التجربه و كالهما يؤ ّدي الي المنفعه»؛ عقل دو تاست :عقل طبيعي

و عقل تجربي و هر دو به نفع و سود ،منجر ميشود (مجلسی  :1404ج ،75ح.)58

دليل بر وجود قس��م دوم (عقل تجربي و اكتسابي) ،مؤثر دانستن بعضي
از رژيمهاي غذايي مانند تأثير نوش��يدن شير مادر در افزايش عقل فرزند و...
و انج��ام دادن بعض��ي از كارها مانند تجارت ،در ارتقاء س��طح عقالنيت در
روايات است.
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حال ،جاي س��ؤال باقي اس��ت كه منظور از نقصان عقل زنان در روايات
كدام عقل است؟
عقل ذاتي كه در نقصان آن ،زن هيچ دخالتي ندارد يا عقل اكتس��ابي كه
عوامل و شرايط زيادي ميتواند در آن مؤثر باشد؟
وجود نمونهها و مصاديق عيني ،حاكي از كاربرد معناي دوم عقل در مورد
زنان است ،كه مستقيم تحت تأثير شرايط محيطي ،تربيتي و اجتماعي قرار دارد.
بعضي از انديشمندان تقسيمبندي ديگري از عقل ذكر كرده و آن را به دو
نوع عقل فردي و اجتماعي تقسيم كردهاند.
آي��ت اهلل جوادي آملي (ره) در اين باره مينويس��د ...« :عقلي كه در زن
و مرد متفاوت اس��ت عقل اجتماعي ،يعني در نحوهي مديريت ،در مس��ائل
سياس��ي اقتصادي ،علمي ،تجربي و رياضي اس��ت و بر فرض هم كه ثابت
بشود در اين گونه از علوم و مسائل اجرايي عقل مرد بيش از عقل زن است
ـ كه اثبات اين مطلب نيز كار آساني نيست( ».... ،جوادی آملی .)250 :1376

در تقسيمبندي ديگري عقل به نظري و عملي تقسيم شده است.
اما م ّمثل عقلي ،آن اس��ت كه انس��ان ش��أني دارد به نام عقل نظر كه به

واس��طهي آن ش��أن ،ميانديشد و ش��أن ديگري دارد به نام عقل عمل كه به
واسطهي آن شأن ،ميپذيرد … .بخش نظر ،عهدهدار بينش و انديشه و تفكر
است و بخش عمل هم عهدهدار پذيرش ،كوشش ،گرايش ،جذبه و ...است،
هر چه كار اس��ت ،به عمل بر ميگردد و هر چه فكر اس��ت ،به نظر رجوع
ميكند (همان.)264 :
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ميداند و تفاوت را در عقل نظري ميبيند و عقل نظري را چنين تعريف کرده
است« :عقل نظري ،همان فعاليت استنتاج هدفها يا وصول به آن با انتخاب
واحدها و قضايا و وسايلي است كه ميتوانند براي رسيدن به هدفها كمك
کنن��د ،بدون اينكه واقعيت يا ارزش آن هدفها و مس��ائل را تضمين کنند»
(جعفری :ج ،11صص 292و.)293
خالصه آنكه ،تمس��ك ب��ه روايات نقص عقل در زن��ان ،به منظور نفي
حاكميّ��ت و تصدي مس��ئوليتهاي كليدي ،نه مؤيد ش��رعي دارد كه حكم
آن حرمت باش��د و نه مؤيد عرفي دارد كه بتوان از آن به عنوان مستمسكي

اعتناکردنی استفاده کرد.
تجربهي عيني نظام مقدس جمهوري اس�لامي ،همواره حاكي از آن بوده
كه وجود زنان انديشمند ،توانا ،و مدبّر در عرصههاي مختلف علمي ،سياسي،
اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و ...در كنار مردان اليق و شايسته توانسته است،
منشأ خدمات ارزشمندي در جامعهي اسالمي باشد.
در س��طح جهاني نيز ،تعقل و انديش��مندي زني همچون گاندي ،دختر
جواهر لعل نه��رو در رهبري هفتصد ميليون انس��ان ،منجر به خودكفايي و
نجات آنها از گرسنگي گرديده و حتي پيشرفت و ارتقاء تا حد توليد كننده و
صادر كنندهي گندم را براي آنها به دنبال داشته است و اين امر ،مؤيد ديگري
مدعا (مهریزی )21/12/2004
است بر ّ
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 2ـ  5ـ  )4احاديث منع از اطاعت و تدبير زنان

از جمل��ه دالیل مخالفان حاكميت زنان ،دس��تهاي از روايات اس��ت كه
صريح يا ضمني مردان را از تبعيت زنان منع ميكند.
در بين احاديث وارده ،بعضي از احاديث با توجه به قرائن به كار رفته در
بيان مس��ائل خانوادگي بوده و اين امر هيچ انصرافي به مسئلهی زمامداري و
حكومت ندارد ،به ويژه آنكه در بعضي از روايات از مواردي نام برده ش��ده
اس��ت كه تناس��بي با متون و آموزههاي ديني ندارد ،همچون رفتن به حمام،
مجالس عروسي و عزا و. ...

بنابراين احاديث با مضمون منع از اطاعت و تدبير زنان ،عمدتًا در حيطهي

خانوادگي و يا امور جزئي و به ويژه در مواردي ،مربوط به اختالفات زندگي
زناشويي بوده و مسلمًا نميتوان حكم آن را به همهي موارد تعميم داد.

آن تعداد از روايات هم كه در حيطهی امور خانوادگي نيس��ت ،داللتي بر
حرمت ندارد .عالوه بر آن ،بررسي اسناد روايات نيز حاكي از وجود ضعفها
مسجل نمیكند.
و نقصهايي است كه منسو 
ب بودن آنها را به معصومان (ع) ّ

ب��ه عالوه بر قرآن و روایات موضوع از منظر ادلهی دیگری همچون اجماع،
اصل عملی و س��ایر وجوه نیز قابل بررس��ی اس��ت که به دلیل نبود ارتباط
مستقیم با موضوع مقاله و ضیق مجال به نوشتاری دیگر موکول میشود.
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با گذاري تحليلي ـ انتقادي به انديش��هی عدالت جنس��يتي در عرصهی
مشاركت تحقيق ،توسعهاي زنان دريافته شد:
 1ـ خاس��تگاه معرفتش��ناختي فكر ديني ،اقتضاي اهتمام هماهنگ به
دو منبع وحي و عقل و عقل و س��نت را دارد و اس��تناد عقالني به انديشهی
مشاركت توسعهاي زنان همواره بايستي مورد عنايت باشد.
 2ـ در عرصهی مستند قرآني و حديثي نيز به دست آمد که نوعي تنقيح
سندي و داللتي در پيراستن آشوب؟ تبعيضآميز جنسيتي در فرايند تربيت و
مديريت منابع انساني ،يك ضرورت روششناختي است.
 3ـ در فص��ل تحليل مضموني نيز به مدد آموزههاي دين (عقل و وحي
و سنت):
 3ـ  1ـ اصل جنسيت در لحاظ و احراز شرايط مديريت سازماني و انجام
دادن وظايف آن دخالتي ندارد و زنان نيز ميتوانند با وجود شايس��تگيهاي
الزم در عرصهي مديريتهاي سازماني قبول مسئوليت کنند.
 3ـ  2ـ اصل عدالت جنس��يتي در عرصهی حاكميت سياس��ي زنان نيز
جاري است ،و دلیل بر جواز تصدی مدیریت توسط زنان ،عالوه بر عمومیت
و شمول ادله و متون دینی که در صدد تبیین حدود و ضوابط مدیران اسالمی
اس��ت ،حکم عقل مبنی بر واگذاری مس��ئولیتها بر اساس و معیار دانایی و

توانایی است و همانگونه که قب ً
ال بیان شد این اصل تخصیصپذیر نیست.

در بررس��ي مباني ديني مش��اركت زنان در عرصهی مديريت س��ازماني
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بيانگر آن اس��ت كه در لحاظ و احراز شرايط مديريت و انجام دادن وظايف
آن جنسيت دخالت نداشته و زنان نيز ميتوانند با وجود شايستگيهاي الزم
در عرصهي مديريتهاي سازماني قبول مسئوليت کنند.
در فص��ل دوم موضوع حاكميت سياس��ي زنان از س��ه جنبهي انتخاب
تصدي حاكميت با لحاظ ش��رايط و ضوابط
حاكمي��ت ،اصالح حاكميت و ّ
و مسئوليتها از منظر منابع نقلي و عقلي و استناد به سيرهي معصومان (ع)
بررسي شد و نظرات مختلف پیرامون این حضور مطرح و بررسی گردید و

این نتیجه به دست آمد که ادلّهی مخالف حاکمیت سیاسی زنان در برخی از
این جوانب ،خالی از خدشه نیست.
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اب��ن اب��ی الحدید ,عز الدی��ن عبد الحمید 1963م 1383 /هـ  .ق .ش��رح نهج

البالغه،
قم ،دارالکتب العلمیّه.


ابن اثير ,علی ابن ابی الکرم  1385هـ  .ق .الكامل في التاريخ ،لبنان ,بيروت.



ابن المغيره ،محمد بن اسماعيل بن ابراهيم  1407ق .صحيح بخاري ،بيروت،
دارالقلم.



ابن حجر عسقالني ,شهاب الدین ابولفضل احمد بن علی  1327هـ  .ق .تهذيب
التهذيب ،حيدر آبادكن ،دايره المعارف النظاميّه.



حران ,ابی محمد حسن ابن علی ابن الحسین 1394ق .تحف العقول،
ابن شعبه ّ



اُس��تلی ،اولیور و آلن برس ،بولک  .1387فرهنگ اندیش��ه نو ،گروه مترجمان،

بیروت ،اعلمي.
تهران ،مازیار.


آلن ،پیرو .1375 ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمهی باقر ساروخانی ،تهران ،کیهان.



آکوچکیان احمد  .1383پيشنويس منشور جايگاه زن در فرآيند توسعه كشور،
مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری ،تهران ,اسوهی مهر.



بابازاده ،علیاکبر  .1382تحلیل سیره فاطمه الزهرا ،قم ،دانش ادب.



بيهقي ،امام حافظ ابي بكر احمد بن الحس��ين بن علي .س��نن بيهقي ،بيروت،
دارالمعرفه.



پیروزمند ,علیرضا« ،مقاله بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان» ،مجموعه مقاالت
هم اندیشی زنان ,قم .دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (.)1380

289

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

منابع

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389



الميسره او،
ترابي ،علي اكبر  1419هـ  .ق  1377هـ  .ش .الموس��وعه الرجاليّه ّ



جبر خلیل .1380 ،فرهنگ الروس ،ترجمهی حمید طبیبیان ،تهران.



جعفری ،محمدتقی  .1359تفسیر نهج البالغه ،تهران ،حیدری .



جوادی آملی ،عبداهلل  .1376زن در آیینه جالل و جمال ،قم ،اسراء.



حاجی ده آبادی ،محمدعلی  .1383مدیریت فرهنگی ،قم ،هاجر.

معجم رجال الوسائل ،قم ،موسسه امام صادق.



حلبي ،ابو الصالح  1403هـ  .ق .الكافي في الفقه ،اصفهان ،مكتبه االمام اميرالمؤمنين.



داوودی ،س��عید  .1382زنان و سه پرسش اساس��ی ،قم ،مدرسه امام علی ابن
ابی طالب.



سبحانی ،جعفر  .1381فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،تهران ،مشعر.



سپهر ،ميرزا مح ّمد تقي ،ناسخ التواريخ ،تهران ،كتاب فروشي اسالميّه.



سپهر ،میرزا محمدتقی  .1385گزیده ناسخ التواریخ ،قم ،اسالمی ،ج.5



السالم.
حر عاملي 1409 ،هـ  .ق .وسايل الشيعه ،قم ،موسسه آل البيت عليهم ّ
شيخ ّ



شيخ صدوق ,ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی  .1374 ،خصال ،شرح و ترجمهی

محمد باقر كمرهاي ،تهران ،مدرسه حضرت عبدالعظيم.


شیخ صدوق ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی  ،من ال يحضره الفقيه ،جامعه
مدرسين ،قم 1413 ،هـ  .ق.



صالح��ی نجف آبادی ,نعمت اهلل  .1384قضاوت زن در فقه اس�لامی ،تهران،
امید فردا.



طباطبایی ,س��ید محمد حس��ین 1394هـ  ،المیزان فی تفس��یر القرآن  ،بیروت,
موسسه اعلمی للمطبوعات.
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تبلیغات اسالمی.


فاضلی ،سید احمد ،بیارجمندی  .1381نقش زنان شیعه در عصر امام علی (ع)،
قم ،میثم تمار.



فضل اهلل ،سيّد محمد حسين  1419هـ .ق .من تفسير وحي القرآن ،دارالمالك.



فقیهی ,علی اصغر  .1379ترجمه نهجالبالغه ،تهران ،صبا



فهیم کرمانی ،مرتضی  .1374زن و پیامآوری ،تهران ،فرهنگ اسالمی.

بیروت .



کدیور ،جمیله  .1375زن در گفتگو با علاّ مه فضل اهلل ،تهران ،اطالعات.



مجلسي ,محمد باقر 1404ق .بحاراالنوار ،بيروت ،الوفاء.



محلاّ تی ،ذبیح اهلل  .1373ریاحین الشریعه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.



محمد بن عين ،امام حافظ ابي عيس��ي  1974م 1394 /هـ  .ق .س��نن ترمذي،
دارالفكر.



محمدي ري شهري ,محمد  .1376ميزان الحكمه ،قم ،دارالحديث.



مرنیسی ،فاطمه .1380زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش ،ترجمهی ملیحه
مغازهای ،تهران ،نی.



مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری  .1380زن و حقوق انسانی ،تهران،
برگ زیتون.



منتظری ،حس��ینعلی  .1408دراس��ات في واليه الفقيه و فقه الدوله االسالميه،
دراسات اسالميّه ،قم.
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علیخانی ،علیاکبر .1379توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع) ،تهران ،سازمان
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مهریزی ,مهدی« .زن ،سیاست  ،گرایشها و نگارشها» )2004/12/ 21(،



مهریزی ،مهدی .1380شخصیت و نظام حقوق زن در اسالم ،تهران ،علمی و
فرهنگی.



موسوی الخمینی ،سیدروحاهلل  .1369صحیفه نور ،تهران ،سروش.



مکارم شیرازی ،ناصر  .1376مدیریت و فرماندهی در اسالم ،قم ،مدرسه االمام
علی بن ابی طالب (ع).



نوري (محدث) 1408 ،هـ  .ق .مستدرك الوسائل ،آل البيت ،قم.



نوری همدانی  .1383جایگاه بانوان در اسالم ،مهدی موعود.
http://www.iranwomen.org/mag/internet/302/1.htm
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