
اصول دین شناختی مشارکت 
زنان در فرایند توسعه ی سیاسی

)بارویکرد قرآنی ـ روایی(

احمد آکوچکیان1٭                         مرضیه عرب نژاد2٭٭

چکیده
با رویكرد عدالت جنسیتی  فرایند توسعه ی سیاسی  زنان در  اندیشه ی مشاركت 
اندیشه ای فرا فقهی )فقه در احكام( و در  ـ  عدالت در منش و كاركرد اجتماعی، 
حوزه ی اندیشه دین شناختی رشدـ   توسعه )تفقه در دین( از مبانی فلسفه دینی تا مبانی 
معرفت شناختی تا مبانی هستی شناختی ـ  انسان شناختی، عرصه ی اخالق و فقه  احكام 
و تا عرصه ی تحقیق توسعه ی دین شناختی است. پردازش گفتمان تحقیق و توسعه ای 
دین شناختی اندیشه ی ترقی )رشد ـ  توسعه( در فصلی از بازخوانی درون زای خویش 
در سطوح سه گانه ی مبانی نظری، الگوی مطلوب و نیز الگوی علمی تحقیق و توسعه به 
اصل عدالت جنسیتی در تدبیر فرایند ترقی و به طور خاص عرصه ی تحقیق و توسعه ی 
سیاسی می رسد. فصلی از نظریه ی دین شناختی رشدـ   توسعه و گفتمان عدالت جنسیتی، 
در عرصه ی مشاركت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی، تحلیل و دریافت می شود. ایده ی 
تبیین شده به روش توصیفی ـ  تحلیلی و با استفاده از داده های كتابخانه ای به قلم آمده 

و اینك پیش  روست.

كلید واژه
 اندیشه ی سیاسی،  توسعه ی سیاسی، زنان، مشاركت سیاسی، قرآن كریم، حدیث

٭ 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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مقدمهسا

ــته ای دین و  ــژه مطالعات بین رش ــات دینی و به وی ــوزه ی مطالع در ح

ــه ی تبیین جایگاه منزلت زنان و به تبع آن پرداختن به نقش ها، حقوق،  جامع

ــف و انواع کارکردهای اجتماعی زنان در عرصه های مختلف تحواّلت  وظای

روان شناختی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

ــی یکی  ــعه ی سیاس ــان در فرایند توس ــارکت زن ــوع حضور و مش موض

ــرض تضارب آرا  ــه همواره در مع ــت ک ــته ترین این موضوعات اس از برجس

ــان و به طور خاص فقها بوده و به مدار  ــمندان، از جمله دین شناس بین اندیش

معرفت شناسانه  ی، فلسفی، کالمی، اصولی، روان شناختی، جامعه شناسی و ... به 

رویکردهای مختلف، به تحلیل ها، استنباط ها و آرای گوناگونی منجر شده است. 

به منظور بررسی دقیق تر موضوع، بر آن شدیم تا مسئله ی مشارکت زنان 

در فرایند توسعه ی سیاسی را از منظر مبانی دینی و با تکیه بر جایگاه زنان در 

عصر رسالت بررسی کنیم. 

موضوع اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی در 

سه عرصه ی کلی بررسی می شود: 

1 ـ  زنان و مدیریت سازمانی 

2 ـ  زنان و حاکمیت سیاسی 

3 ـ  زنان و رهبری نظام 

ــه دو فصل تحلیل پرداخته  ــش رو در مجال كوتاه خویش ب پژوهش پی

است:
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سا ــیتی در فرایند مشاركت در مدیریت سازمانی كه  فصل اول، عدالت جنس

ــی از منظر اصول مشارکت زنان در  ــارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاس مش

مدیریت سازمانی، با تحقیق پیرامون وظایف و شرایط مدیران و دخالت نکردن 

جنسیت در احراز صالّحیت برای مدّیریت های سازمانی بررسی می شود. 

فصل دوم، عدالت جنسیتی در فرایند حاكمیت سیاسی كه زنان و حاکمیت 

ــی در سه جنبه ی زنان و انتخاب حاکمّیت، زنان و اصالح حاکمّیت و  سیاس

زنان و تّصدی حاکمّیت با استفاده از منابع و مبانی دینی تحقیق می شود. 

ــی، تألیف ها و  ــان از منظر منابع دین ــی زن ــاره ی تبیین جایگاه سیاس درب

پژوهش های ارزشمند متعددی انجام گرفته است که به جهت رعایت اختصار 

از ذکر نام و عنوان آنها خودداری می شود. 

ــه های  ــتاری در منابع و متون دینی و رهنمون اندیش این پژوهش با جس

علما و فقهای سلف و معاصر و بهره گیری از ثمره ی قرن ها تالش و تحقیق 

ــتراک اندیشه ی برگزیده با  در ارتباط با موضوع مورد نظر، با لحاظ وجه اش

سایر پژوهش های انجام شده و پرداختن به موضوع فعالیت های سیاسی زنان 

ــنهادات خود می پردازد. نكاتی چند در این  از منظر منابع دینی، به طرح پیش

تحقیق ملحوظ نظر است:

 ـ  توجه به كاربرد روش شناسی پژوهش توسعه ای در پرداخت گفتمان 

دین شناختی رشد؛

ـ توجه به هم گرایی الیه های دینی و نگرش سیستمی در نوع استدالل ها 

و نقد و نظرها؛
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ـ توجه به نوع ادله، سایر قراین و شواهد؛سا

ـ تأکید بر پاالیش احادیث با محوریت قرآن کریم در موارد احراز تعارض. 

بیان مسئله

هدایت به رشد و تحقق جامعه ی قائم به قسط و حاكمیت عامل به عدل 

مضمون اصیل فلسفه بعثت پیامبران و آرمان انبیایی برای جامعه ی دینی است. 

ــعه ی دین شناختی، همانا مشاركت  فصلی از اصل عدالت بنیان گفتمان توس

عادالنه و فارغ از جنسیت در فرایند تحقیق و توسعه ی سیاسی است. 

بررسی موضوع مشارکت زنان در توسعه ی  سیاسی از منظر منابع دینی و 

نقد و بررسی آرای گوناگون در  پژوهش چند پرسش برجسته است.  

ــالم زنان می توانند در فعالیت های سیاسی مشارکت داشته  آیا از نظر اس

باشند و در صورت مثبت بودن پاسخ ابعاد، الیه ها و سطوح مشارکت سیاسی 

آنها چیست؟

دالیل مخالفان حضور سیاسی زنان چیست؟

به طور كّلی، امروزه بحث و بررسی درباره ی مشاركت سیاسی زنان، بخشی 

از مطالعات مرتبط با سیاست گذاری ها را در مقیاس مّلی و بین المللی به خود 

اختصاص داده است. از نتایج مطالعات زنان، چنین بر می آید كه بهبود وضعّیت 

زنان و به تبع آن جامعه، در كنار سایر عوامل ساختاری نیز، به مشاركت آنها )به 

ویژه در تصمیم گیری ها( از پایین ترین تا باالترین سطوح ارتباط دارد. مشاركت 

ــاركت سیاسی  ــی زنان، در حالی كه به طور كّلی، تابع نظام عمومی مش سیاس
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سا ــت، متأثر از مجموعه عوامل خاص فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی و  جامعه اس

سیاسی است )مرکز امور مشارکت زنان 1380: 31 و 32(.

مشاركت سیاسی را می توان به مجموعه ای از فّعالّیت ها اطالق كرد كه به 

ــدت تحرك یك جامعه منجر می  شود  نوعی به افزایش قدرت یا افزایش ش

ــاد عّزت یا حقارت  ــت كه اثر آن، ایج ــه عبارت دیگر، فعالیت هایی اس و ب

ــایر جوامع است ... . آن گاه كه از فعالیت سیاسی زنان  یك جامعه در قبال س

سخن به میان می آید، یعنی مشاركت آنها در فعالیت هایی است كه به افزایش 

ــدت جامعه منجر خواهد شد )دفتر مطالعات و تحقیقات زنان  قدرت، ظرفّیت و ش

.)99 :1380

ــانی اند همواره در طول  ــان افزون بر آنکه بیش از نیمی از جوامع انس زن

ــانی، از جمله تحوالت سیاسی، نقش و کارکرد  تاریخ تحوالت جامعه ی انس

ــته اند، با لحاظ نقش های منفی یا مثبت و به هر حال  ــته ای داش کیفی برجس

مؤید نقش بارز یا تأثیرگذار تاریخی در معادالت سیاسی، نمی توان به مقوله ی 

ــه داوری در باب نقش  ــول هویت آن پرداخت و ب ــی و اص تحوالت سیاس

سیاسی زنان بی توجه بود.

ــی زنان از منظر منابع دینی بین  در خصوص موضوع فعالیت های سیاس

ــن، اختالف نظرهای کم و بیش جدی  ــمندان، به ویژه معاصری فقها و اندیش

ــت به تبیین هرچه  وجود دارد، لذا با توجه به ضرورت اهمیت آن، الزم اس

ــتر موضوع اقدام شود. بدیهی است تالش در این باره می تواند عالوه بر  بیش

ــتای انجام دادن وظیفه ی متکلفان حوزه ی دین  تنویر افکار عمومی، در راس
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جهت ابهام زدایی و طرد دیدگاه های ضعیف نقش مؤثری را ایفا کند و باالتر سا

ــی، در تراز تحقق  ــعه ای جامعه ی دین ــاركت تحقیق و توس از آن ایده ی مش

جامعه ی عدالت بنیاد، قرار گیرد. 

ــتای بررسی موضوع مزبور شکل گرفته و در دو  تحقیق پیش رو در راس

ــی مباحث مطروحه، پایان بخش  ــده و نتیجه گیری کل فصل مزبور تحلیل ش

مقاله است.

1( اصول مشاركت زنان در مديريت سازمانی

ــت كه در دهه های اخیر،  موضوع مدیرّیت زنان، از جمله موضوعاتی اس

ــده  ــالمی، از اهمیت خاّصی برخوردار ش به ویژه بعد از پیروزی انقالب اس

است. قبل از ورود به مبحث مدیریت سیاسی، مناسب است تعریف روشنی 

از مدیریت ارائه شود. 

مدیریت واژه ای عربی است به معنی اداره  كردن و در اصطالح هر یك از 

ــمندان علم مدیریت، بر حسب نوع دیدگاه و بینش و نیز فلسفه و نظام  دانش

ــی و اعتقادی مقبول خویش تعریف هایی را از این واژه ارائه كرده اند.  آموزش

تنّوع و تكّثر تعاریف به اندازه ای است كه اّدعای دست نیافتن به یك تعریف 

مورد وفاق و اجتماعی چندان گزاف نیست )حاجی  ده آبادی 1383: 16(.

در مجموع، می توان تعریف ذیل از مدیریت را مناسب ترین تعریف ذكر كرد:

مدیریت، فرایند به كارگیری مؤثر و كارامد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، 

سازماندهی، بسیج منابع و امكانات، هدایت و كنترل است كه برای دستیابی به 
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سا اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مقبول، صورت می گیرد )همان: 7(.

مدیریت را می توان به اعتبار حیطه ی انجام دادن مسئولیت، به مدیریت های 

ــیم بندی كرد. مقوله ی  ــی و... تقس ــی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی،  سیاس علم

مدیریت زنان با رویكرد سیاسی، به تناسب مبحث مورد نظر، تحلیل خواهد شد.

از آنجا كه مدیریت سیاسی بخشی از پیكره ی حكومت اسالمی است، لذا 

ــب تر است ضوابط و شرایط آن را در حیطه ی نظام دینی ارزیابی كرده  مناس

ــئولیت  ــل از تبیین ویژگی ها و لیاقت های مدیران، ابتدا ابعاِد وظیفه و مس قب

ــرایط حول محور وظایف دور  ــخص کنیم چرا كه همیشه ش ــان را مش ایش

می زند.

1 ـ 1( وظایف مدیران 

به طور كّلی، می توان مهم ترین وظایف هر مدیری را در امور زیر خالصه 

كرد )مکارم شیرازی 1376: 45 ـ 43(.

1 ـ 1 ـ 1( تصمیم گیری

یکی از آیات محوری در حوزه ی شکل گیری فرایند تصمیم گیری آیه ی 

شریفه ی»اذا عزمت فتوّکل علي الل« )آل عمران: 159( است.

مهم ترین وظیفه ی مدیر، قبل از هرگونه اقدام عملی، تصمیم گیری صحیح 

است كه برای انجام دادن آن باید از دو مؤلّفه ی عزم و توّکل استفاده کند. در 

فرایند تصمیم گیری توجه به موارد زیر نیز سازنده است:

ــته، امیر مؤمنان علی )ع( می فرماید: »و  الف( آگاهی ها و تجربه های گذش
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في التجارب علم مستأنف«؛ و در تجربه ها علم جدیدی است )حّرانی 1394: 96(.سا

عالوه بر داشتن آموزش های تئوری در فّن مدیرّیت، استفاده از تجربه های 

پیشینیان، سرمایه ی بزرگی است.

ب( بهره گیری  هرچه  بیشتر از مشاوره، انسان از طریق مشورت می تواند 

از علم، دانایی و تجربیات دیگران استفاده كرده و با آگاهی هرچه عمیق تر و 

وسیع تر به یك تصمیم مناسبی دست یابد.

لذا از آفات جّدی مدیریت استبداد رأی و خودمحوری بوده است كه می تواند 

زمینه ی فروپاشی و هالكت مدیریت را فراهم سازد. امیرالمؤمنین )ع( در یكی 

از كلمات قصار نهج البالغه، به این حقیقت مهم اشاره كرده می فرمایند: »من 

استبّد برأيه هلك«؛ كسی كه استبداد رأی بورزد هالك خواهد شد )نهج البالغه، 

کلمات قصار: 161(.

1 ـ 1 ـ 2( برنامه ریزی

یکی از آیات محوری الهام بخش در حوزه ی برنامه ریزی آیه ی شریفه ی 

ــی باید بیاندیشد که چه برای فردایش  »فلينظر نفس ماقّدمت لغٍد ...«؛ هر کس

پیش می فرستد )حشر: 18( است. 

این آینده ممکن است آینده ی دنیا یا آینده ی آخرت باشد و بخشی از این 

فرایند تأّمل در قالب مفهوم برنامه ریزی محقق می  شود.

ــت و مدیرانی كه از  ــر اركان مهم فرایند مدیریت، برنامه ریزی اس از دیگ

درایت و دّقت باالیی برخوردارند، قبل از هر اقدام ابتدا برنامه ریزی می کنند.

ــت برنامه ریزی می فرمایند: »امارات  ــن علی )ع( در بیان اهمی امیرالمؤمنی
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سا ــه برنامه ریزی و  ــب و دولت ها مربوط ب ــای مناص ــاء الحيل«؛ بق ــّدول انش ال

چاره اندیشی در امور است )ری شهری 1376: ج2، ص551(.

رسول اكرم )ص( به ابن مسعود فرمودند: »هرگاه كاری را انجام دادی، از 

روی علم و عقل انجام ده و بر حذر باش از اینكه كاری را بدون آینده نگری 

و آگاهی انجام دهی« )عالمه مجلسی 1404: ج77، باب 5(.

1ـ 1 ـ 3 ( سازمان دهی

خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم تدبیر نظام عالم را بر اساس تقسیم 

کار بین کارگزاران ملکوت انجام می دهد چنانچه خداوند به کسانی که امور 

ــوگند یاد می کند و می فرماید:  ــیم کار سازمان دهی می کنند س عالم را با تقس

»فالمقّسمات أمراً«؛ سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند )ذاریات: 4(.

سازماندهی عملیاتی است كه به نوعی به تقسیم كار منجر می  شود. هدف 

از سازماندهی، سپردن امور به افراد است به گونه ای كه هر یك از كارگزاران 

بر اساس لیاقت، استعداد، توانمندی، تخصص و تعّهد انتخاب شوند.

ــه از مهم ترین اصول  ــیار پرارزش ك ــث معروفی این نكته ی بس در حدی

مدیرّیت و سازماندهی است،  از پیامبر اكرم )ص( نقل شده كه فرمودند: »من 

َاّم قومًا و فيهم َمن هو َاعلُم منه لم َيزل امُرهم الي الّسفال الي يوِم القيامِه«؛ كسی 

كه بر جماعتی امامت كند و رهبری آنها را برعهده گیرد، در حالی كه در میان 

آنها فردی از او آگاه تر وجود دارد، پیوسته كار آن گروه رو به سقوط می رود 

)حرعاملی 1409: ج 8، ح10866(.
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1 ـ 1 ـ 4( هماهنگی و كنترلسا

ــت.  ــراف بر امور و کنترل آنهاس یکی از مالزمات حاکمیت آگاهی و اش

خداوند این حقیقت را در این آیه محوری شریف در قالب ِ نیایش حضرت 

یوسف )ع( متذکر می شود: »قال اجعلني علي خزائن األرض اني حفيظ عليم«؛ 

خداوندا مرا به خزائن و گنجینه های زمین حاکم فرما که من نگهبانی آگاهم 

)یوسف: 55(.  

ــت كه  ــك هر مدیریتی اس ــرل از اصول الینف ــی و كنت ــاد هماهنگ ایج

ــی، ایجاد هماهنگی در  ــد با موفقیت انجام وظیفه كند. در امور سیاس بخواه

ــیت خاصی برخوردار است، به طوری كه  بین مدیریت های تابعه از حساس

ــای جبران ناپذیری را بر جامعه ی  ــن ناهماهنگی می تواند ضرره كوچك تری

مسلمین وارد كند و گاهی موجب سوء استفاده ی دشمنان می شود.

ــلمین در جنگ احد و شهادت حدود 70 شهید و  ــت مس چنان كه شكس

ــهداء )ع(  در نتیجه ی  ــدن پیامبر )ص( و شهادت حمزه سیدالش مصدوم  ش

ناهماهنگی و تمّرد تعدادی از لشكریان اسالم در میدان نبرد بود.

ــل، هماهنگی بین رده های  ــت خارجی و امور بین المل ــائل سیاس در مس

مختلف از اهمّیت ویژه ای برخوردار است.

ــی از باال به پایین باید  ــر نظام سیاس امام علی )ع( معتقدند كه در سراس

كنترل دقیق به صورت آشكار و نهان انجام شود و میزان و كیفیت كار افراد، 

ارزیابی و به كار آنها، به بهترین نوع و در اسرع وقت رسیدگی شود )علیخانی 

.)37 :1379
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سا ــد، بیانگر این  ــاره ش ــرح وظایف مدیرّیت، كه به اهم آن اش ــی ش بررس

حقیقت است كه در مدیریت سیاسی موضوع جنسیت منتفی بوده و واگذاری 

مسئولیت ها و مأموریت های محّوله، بر اساس لیاقت، توانایی، دانایی، فراست، 

زیركی و.... است )هر چند تجربه ثابت کرده که مردان به دالیل بسیار متعّددی 

در میادین جهانی گوی سبقت را در مدیریت از زنان ربوده اند(.

ــاغل، برمبنای  ــت كه باید مش ــواًل یكی از احكام بدیهی عقل این اس اص

ــود و قابلیت هر كس برای هر كاری بیشتر باشد،  ــپرده ش قابلّیت به افراد س

برای تصّدی آن شایسته تر است. قباًل سخن حضرت علی )ع( را آوردیم كه 

ــد: »اّن أحّق الناس بهذا األمر اقواهم عليه و اعلمهم بأمرالل فيه«؛ یعنی  می فرمای

ــت كه توانایی او برای اداره ی  ــته ترین مردم برای زمامداری، كسی اس شایس

جامعه، از همه بیشتر و به امر خدا در این باره، آگاه تر باشد« )صالحی نجف آبادی 

1384: 44؛ فیض االسالم: خطبه 172، ص558(.

توصیه ی امام علی )ع( در نهج البالغه، گرچه ناظر به امر زمامداری و حاكمیت 

ــتفاده از طریق اولویت به همه ی مدیریت ها و  ــت، ولی می توان آن را با اس اس

منصب های اجرایی، سیاسی و... مرتبط به اداره ی جامعه تعمیم داد.

ــا توجه به دو اصل عقلی دانایی و توانایی، هرگز نمی توان در عرصه ی  ب

ــطح پایین تر از  ــّیت مردان را هر چند در س مدیریت با بهانه قراردادن جنس

ــرایط الزم برای  ــل، تفكر، درایت، تخصص و دیگر صفات و ش جهت تعق

مدیریت در واگذاری مسئولیت ها ترجیح داد.
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2( صفات و شرايط مديرانسا

پس از بحث و بررسی پیرامون اهّم وظایف مدیران، موضوع را از زاویه ی 

دیگر مطرح كرده با بررسی ویژگی ها و شایستگی های مدیران در منابع اسالمی 

گستره ی حضور سیاسی زنان در مقوله ی مدیریت سیاسی بررسی خواهد شد.

1 ـ 2 ـ 1( ایمان و امانت داری )تعّهد(

یکی از اصلی ترین صفات مدیر سیاسی ایمان و امانت داری اوست. تحقق 

ــروط به وجود ایمان اوست. خداوند از قول دختران شعیب  امانت داری مش

ــان می فرماید: »قالت  ــادم دینی را بدین صورت بی ــرط کارگزارِی یک خ ش

ــتأجره اّن خير من استأجرت لقوّي أمين«؛ گفت ای پدر او  إحدٰيهما يا َأبت اس

ــتخدام می کنی آن کسی است که  ــتخدام کن، زیرا بهترین کسی که اس را اس

نیرومند و امانت دار باشد )قصص: 25(.

ــی در  ــی صفات مدیران سیاس از آنجا كه موضوع و محور بحث، بررس

نظام اسالمی است، مهم ترین ویژگی، داشتن اعتقاد كافی به مبانی دینی است. 

چرا كه عدول از اصل مكتبی بودن نظام زمینه ی انحراف تشكیالت سیاسی را 

فراهم كرده و به متضّرر شدن جامعه می انجامد.

به طور مسّلم، در احراز شرط فوق، تفاوتی بین زن و مرد نیست.

2 ـ 2 ـ 2( دانایی و توانایی )تخّصص(

ــران، به ویژه در امور  ــرط مهم و اصلی برای انتخاب مدی ــار و ش دو معی

مربوط به حكومت، علم و قدرت است، چنانچه در خطبه ی 172 نهج البالغه 

به آن اشاره شد.
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سا قرآن مجید معیار انتخاب طالوت را برای مبارزه با جالوت حاكم خودكامه 

و مستبد عصر حضرت اشموئیل پیامبر، دانایی و توانایی معرفی می كند.

سردمداران بنی اسرائیل از این انتخاب، سخت در تعجب فرو رفتند و گفتند: 

»قالوا أَّنى يكون له الملك علينا ونحن َأحّق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال«؛ 

ــت طالوت، حاكم و فرمانده ی ما باشد، در حالی كه ما از او  چگونه ممكن اس

شایسته تر به حكومتیم و او از نظر مالی تهیدست است! )بقره:247(. اشموئیل، در 

یك پاسخ كوتاه، معیار گزینش او را چنین بیان كرد: »إّن الّل اصطفاه عليكم وزاده 

ــت. خداوند او را بر شما  ــطه في العلم والجسم«؛ این، یك گزینش الهی اس بس

برگزیده و بر علم و قدرت جسمانی او افزوده است )همان(.

البته روشن و واضح است كه منظور از دانایی و توانایی در اینجا، حیطه ی 

ــب مفهوم و  ــت و این دو ویژ گی، به تناس ــد با كار اوس ــت و در پیون مدیرّی

گستره ی آن، در هر نوع مدیریتی، الزم است.

پیامبر اكرم )ص( در این باره می فرمایند: »من استعمل عاماًل من المسلمين 

ــّنه نبّيه فقد  ــم من هو اولي بذلك منه، و أعلم بكتاب الل و س ــو َيعلم َاّن فيه و ه

خان الل و رسوله و جميع المسلمين«؛ هر كس از میان مسلمانان فرمانداری را 

ــبت به او اولوّیت دارد و به قرآن و  برگزیند، در حالی كه می داند دیگری نس

سّنت آگاه تر است، به خدا و رسول او و جمیع مسلمانان خیانت كرده است 

)بیهقی: ج10، ص11(.

این حدیث ناظر به اهمیت و ضرورت رعایت اصل لیاقت و شایستگی در انتخاب 

همه ی مدیران است كه در صورت تالقی با مالك جنسّیت ، اصل فوق حاكم است.
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2 ـ 2 ـ 3( عدالت و دادگریسا

ــط  ــفه ی بعثت انبیاء از دیدگاه قرآن برپایی عدالت و قس اصلی ترین فلس

ــط ...«. بنابراین از مهم ترین اصولی كه مدیران در  ــت »ليقوم الناس بالقس اس

ــته باشند، رعایت عدالت و دادگری و  ــطوح مختلف باید به آن توجه داش س

دوری از ظلم و ستم و تبعیض است.

از آنجا كه اقامه ی قسط و عدل و سوق  دادن جامعه به برپایی نظام قسط، 

اصلی ترین هدف تشكیل حكومت اسالمی است، مجموعه ی كارگزاران، باید 

عدالت محوری را سرلوحه ی كار خود قرار دهند.

ــرای برپایی نظام عدل  ــك فراخوان همگان را به قیام ب ــرآن  كریم  در ی ق

دعوت می كند »يا اَّيها الذين آمنوا كونوا قّوامين بالقسط ...«؛ ای كسانی كه ایمان 

آوردید، نسبت به اقامه ی قسط قیام كنید )نساء: 135(.

در تصّدی و واگذاری مدیریت های سیاسی، توجه به اصل عدالت ساالری، 

ــی، در  ــوی رهبران و نخبگان سیاس همواره ضروری بوده و رعایت آن از س

ــای مثبتی به دنبال  ــتم حكومتی جامعه آثار و پیامده ــطوح مختلف سیس س

خواهد داشت.

ــجاعت، درایت، زیركی،  ــی همچون ش ــرایط مذكور صفات عالوه بر ش

ــتن روحیه ی خودباوری نیز از ویژگی های ضروری  ــتقالل فكری و داش اس

همه  ی مدیران از  جمله مدیران سیاسی است كه به جهت رعایت اختصار و 

ضروری نبودن به این مقدار بسنده می شود.

ــتمل بر  ــان اولیه دلیل مش ــت که لس البته تمامی این موارد اطالقاتی اس
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سا آنهاست ولی اگر نصوصی بیابیم که ناظر به مطلب دیگری باشد، اطالق ادّله 

را با آن مقّید کرده یا عمومیت آنها را تخصیص می زنیم.

1 ـ 3( رابطه ی صفات مدیران با جنسّیت

اگر بتوان گفت در احراز شرایط مدیرّیت، جنسیت دخالت ندارد می توان 

ــتگی در  ــرد که زنان نیز می توانند با وجود لیاقت و شایس ــن قضاوت ک چنی

عرصه ی مدیریت های سیاسی نقش  آفرین باشند.

ــط زنان، عالوه بر عمومّیت و شمول  از ادّله ی جواز تصّدی مدیرّیت توس

ــت  ــالمی اس منابع و متون دینی كه درصدد تبیین حدود و ضوابط مدیران اس

ــاِن اطالق و تعمیم در عهدنامه ی امیرالمؤمنین )ع( به مالك اشتر  )همچون لس

ــاالری و حکم عقل و  ــریعت بر گرایش به شایسته س می توان گواهی مذاِق ش

سیره ی عقال بر واگذاری مسئولیت ها بر اساس مناط دانایی و توانایی را برشمرد.

ــرل، ایمان و  ــازمان دهی، هماهنگی و کنت ــی نظیر برنامه ریزی، س مقوالت

امانت داری، دانایی و توانایی و عدالت و دادگری مقوالتی اعتقادی، اخالقی و 

رفتاری هستند که َهم به زن و َهم به مرد توصیه شده اند و زن و مرد در مقابل 

احراز این صفات اخالقی مأجورند »لکّل درجات مّما عملوا و ما رّبک بغافل« 

)انعام: 132( اگر ثابت شود که لساِن تکلیِف این مقوالت به زن و مرد متفاوت 

ــت و در میزاِن عمل و روز حشر کیفیت بازخواست این تکالیف ناظر به  اس

جنسّیت است، آن گاه می توان قضاوت کرد که مرد به لحاِظ جنسّیت نسبت 

به مدیریت شایسته تر از زن است و زن از تصدی مدیریت منع شده است. 

البته تجربه و عالم عین نشان می دهد معمواًل در أقصی نقاط جهان زنان به 
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جهت استضعافی که ناشی از دالیل مختلفی نظیر استثمار، استعمار، استحمار سا

ــت. در احراِز برخی از صفات نیز  ــئونات جنسی اس ــمی و ش یا ضعف جس

توانایی ها و دانایی های خاص و مناسب و متناسب شئون برخی از مدیریت ها 

ممکن است از مردان بیشتر عقب بمانند.

ــی مالزم برخی از قاطعیت ها ممکن  ــن برخی از اقتدارهای مدیریت میانگی

ــد ولی اگر زنی در ساحت مدیرّیت  ــت در عامه ی زنان کمتر از مردان باش اس

خود بتواند کنترل مدیرّیت احساسات خود را به دست گیرد به راحتی می تواند 

همانند مردان شئوِن قاطعانه و مقتدرانه ی مدیریتی را نیز به انجام رساند.

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

صفاِت مدیران کاماًل یکسان و همسان پیش روند و َهر دو به یک حد نصاب 

از این صفات دست یابند آیا مؤلّفه ی جنسیت می تواند سبب فضیلت مردان 

ــی ظاهری در مقام  ــد؟ هر چند نّص و دلیل ــر زنان در احراِز مدیرّیت باش ب

ــریعت و  ــؤال وجود ندارد ولی از مجموعه مقاصد ش ــخ گویی به این س پاس

نگاه شریعت به زن و لطافت های وجودی او و پایگاه بلنِد مسئولّیت  مادری 

ــا هماهنگی درون خانواده  ــود که ب و خانه داری اش این نتیجه حاصل می ش

ــخت افزاری  ــوان تصّدی مدیرّیت امور خارجی، به دلیل ویژگی های س می ت

محیط خارج، را به مرد و تصدی امور مدیریت درونی، به دلیل ظرافت های 

ــیره ی علوی و فاطمی و  ــپرد، چنانچه س نرم افزاری داخل منزل، را به زن س

امامت و تقسیم کار آنها ناظر به این حقیقت است. یعنی در جایی که مردی 

ــات مدیرّیت همتا  ــه )س( در احراز صف ــی )ع( و زنی نظیر فاطم ــر عل نظی
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سا ــند، تصّدی مدیرّیت بدین گونه تفكیك می شود، ولی متأسفانه برخی از  باش

دیدگاه های مردانگار از سویی و دیدگاه های فمینیستی تجددگرایانه از سویی 

دیگر به این تفكیك مسؤلیت ها اهتمام روشن بینانه ندارند.

2( اصول مشاركت زنان در حاكمیت سیاسی 

ــته ای دین و  ــات مطرح در حوزه ی مطالعات بین رش ــه موضوع از جمل

جامعه، مسئله ی حضور زنان در عرصه ی حاکمیت سیاسی است که از دیرباز 

ــمندان، روشن فکران و به مثابه آن فقهای عظام بوده است.  مورد توجه اندیش

ــه طور کلی ورود او را  ــتناد به برخی منابع و متون دینی ب ــک دیدگاه با اس ی

به عرصه ی حکومت منتفی دانسته، تولیت هیچ نوع منصب سیاسی را برای 

ــیت را در تصدی مسئولیت های  زن بر نمی تابد. دیدگاه دیگر نیز لحاظ جنس

حکومتی بالشرط تلقی کرده و در این راستا مدعی بی کفایتی و صالح نبودن 

ــی زنان در عرصه ی حاکمیت سیاسی  ــرعی منع از مشارکت سیاس ادله ی ش

ــا توجه به  ــت که ب ــت و ضرورت موضوع مقتضی آن اس ــت، لذا اهمی اس

مقتضیات و شرایط موجود و با همه سونگری در منابع اجتهاد،  تبیین جامع تر 

و كامل تری از آن ارائه و مسئله بار دیگر واکاوی شود.

الفـ   امام خمینی )قدس( در این زمینه می فرمایند: »... زمان و مكان، دو 

ــئله ای كه در قدیم حكمی داشته، ممكن  عنصر تعیین كننده در اجتهادند. مس

ــت در روابط حاكم بر سیاست اجتماع و اقتصاد یك نظام حكم جدیدی  اس

پیدا كند؛ بدان معنی كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 
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همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است، واقعًا موضوع سا

ــائل زمان  ــده كه قهراً حكم جدیدی می طلبد، مجتهد باید به مس جدیدی ش

خود احاطه داشته باشد )خمینی 1369: ج21، ص98(.

برخی از مسائل حرام و حالل در شریعت به دلیل مقتضیات زمان تحت 

ــر و حرج تغییر حکم می دهند و برخی از راجحات و  عنوان اضطرار یا عس

ــرعی به جهت تغییر عنوان جای خود را عوض می کنند. شاید  مرجحات ش

برخی از انحاء حاکمیت ها و مدیریت های زنان از این قبیل باشند.

خداوند در قرآن می فرماید: »... و قد فّصل لکم ما حّرم عليکم ااّل ماضطررتم 

ــت محرمات الهی ارائه شده است و لکن موارد  إليه ...« مطابق این آیه فهرس

ــود. همیشه مقتضیات  اضطرار طبق قواعد فقهیه از احکام اولیه خارج می  ش

ــبب تغییر موضوع یا تغییر حکم می شوند. در این مسئله نیز نكته ی  زمان س

تحلیلی بدین گونه است. امروزه تغییر و تحوالت و شرایط منطقه ای و جهانی 

ــیوه های حكومت به گونه ای است كه نمی توان در فضایی كه علم  و تغییر ش

ــت و مسائل حقوقی با دّقت  ــده اس و تحقیق از جایگاه خاصی برخوردار ش

ــرعی  ــود،  حاکم نبودن زنان را یك نوع تعّبد ش ــكافانه ای تعقیب می ش موش

دانسته و با این عنوان از بررسی جوانب و گونه های آن اجتناب کرد، چرا كه 

شیوه ی حكومت در گذشته با شیوه ی حكومت در روزگار ما تفاوت بسیاری 

ــته، یك حكومت دیكتاتوری فردی بوده است. یك  دارد. حكومت در گذش

ــدون اینكه به نظر  ــود حكومت می كرد ب ــلیقه ی خ ــرد با اتكا بر نظر و س ف

ــاوران توجهی داشته باشد یا اساساً  ضروری بداند كه با دیگران مشورت  مش
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سا ــت كه حاكم خود محكوم است  كند. حكومت در روزگار ما، به گونه ای اس

ــات ناظر بر حكومت باید پاسخ گو  كه از قانون تبعیت كند و در برابر مؤسس

باشد … )کدیور 1375: 228(.

ــته با یك قدرت قوی  ــوی دیگر، قاعده ی حكومت در گذش ب ـ  از س

فیزیكی و یك اقتدار خشن برابر بوده است، به گونه ای كه حاكم می بایست 

ــه شمشیر به دست و  ــمی در حد باالیی بوده و همیش از لحاظ توانایی جس

ــوار بر اسب قدرت گشته راه را برای پیشروی حكومت  ــالح به دوش، س س

خود هموار كند. در حالی كه امروزه، با پیشرفت علوم و فنون و مهارت های 

علمی و روش های حكومتی نوین، دیگر نه نیازی به قدرت جسمی بوده و نه 

حكومت مساوی با شركت و حضور حاكم در عرصه ی جنگ و كشمكش ها 

و شرایط سخت است.

ــود، زیرا زن  ــت زن یك امر منفی ب ــته، حكوم ــر در زمان گذش جـ   اگ

ــت عدالت و فرهنگ و قانون را  چنان كه می بایست، رعایت كند،   نمی توانس

ــورت  ــد و از مش در زمان ما تفاوت دارد. زن می تواند فرهیخته و عاقل باش

دیگران استفاده كند )همان: 228(.

ــور زنان در عرصه ی  ــئله ی حض ــی دقیق تر موضوع، مس به منظور بررس

حاكمیت را در سه ُبعد بررسی كرده به تجزیه و تحلیل مبانی آن با استناد به 

متون دینی می پردازیم.
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2 ـ 1( زنان و انتخاب حاكمیتسا

انتخاب حاکمیت مسئله ی خطیری است که هر کس از زن و مرد بتواند 

در آن درست عمل کند مأجور خواهد بود. لسان ادله ی قرآنی ایمان و عمل 

صالح را برای زن و مرد به یک نسبت معتبر می داند »و من يأته مؤمنا قد عمل 

الصالحات فاولئک لهم الدرجات االولي« )طه: 75(.

ــی از دغدغه های جّدی زنان نقش  ــای مهم مورد توجه و یك از عرصه ه

ــه با واكنش های گوناگونی مواجه  ــت ك زنان در انتخاب متوّلی حكومت اس

شده است.

ــركت زنان در انتخابات نظام حاكم، حداقل حقوق سیاسی زنان است  ش

ــفانه در بیشتر كشورها تا پایان جنگ  ــود، لیكن متأس كه باید به آن توجه ش

جهانی دوم آنها از این حق رأی محروم بوده اند.

در تعدادی از كشورهای اسالمی، بعد از كشورهای اروپایی به زنان حق 

ــده است و در بعضی از كشورها، هنوز هم زنان حق شركت در  رأی داده ش

انتخابات را به صورت رسمی ندارند.

در حالی كه قدمت تاریخی حضور زنان در انتخابات به بیش از دو قرن 

ــركت در این عرصه را بیش از چهارده  ــد، دین مقدس اسالم ش هم نمی رس

قرن پیش امضا کرده است.

یكی از بارزترین مظاهر حضور سیاسی زنان در عصر رسالت، عرصه ی 

ــت. معنای بیعت همان طور كه از محتوا و  ــالمی اس بیعت زنان با حاكم اس

مواّدی كه بر اساس آن انجام می گرفت تصدیق به نبّوت و امامت نیست، زیرا 
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سا ــالم انجام می گرفت. بنابراین، معنای  ــن بیعت، پس از ایمان و پذیرش اس ای

ــول اكرم )ص(  ــتند از آنچه كه حضرت رس ــت این بود كه پیمان می بس بیع

ــتور می دهند، در امور سیاسی، اقتصادی و  حضرت امیرمؤمنان علی )ع( دس

غیر آنها پشتیبانی و به آن عمل كنند )نوری همدانی 1383: 149و150(.

ــاس ترین مبنای دموكراتیك،  به عبارت دیگر اهمیت بیعت به عنوان حس

در امور سیاسی در عصر رسالت و والیت محسوب می شد )فاضلی و ارجمندی 

.)236 :1381

ــاره  ــالت اش ــه مورد از بیعت های زنان در عصر رس از باب نمونه، به س

می شود.

2 ـ 1 ـ 1( بیعت زنان با پیامبر اكرم )ص(

ــاء از آن یاد شده است،  اّولین بیعت كه با عنوان عقبه ی اولی یا بيعة النس

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

تي  ــكو َضعَف قوَّ بودند. تا جایی كه پیامبر خدا )ص( می فرمود:»الّلهم اليك َاش

ــه حيلتي و هوائي علي الناِس ...«؛ خدایا از ضعف نیرو، ناتوانی در تدبیر  و قلَّ

ــكوه می كنم )ابن ابی الحدید 1963:  ــف خود در میان مردم، به درگاه تو ش و ضع

ج14، ص98(.  

در چنین شرایطی، چند تن از اهالی یثرب نزد پیامبر )ص( آمدند و پس 

ــالم با حضرت بیعت كردند. بیعت امری نیست که مربوط  ــنایی با اس از آش

ــان می دهد که هر کس برای آخرت بکوشد،  ــد، اطالق ادّله نش به مردان باش

ــکور خواهد بود و در این مطلب بین زن و مرد فرقی نیست.  ــعی اش مش س
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ــعيها و هو مؤمن فاولئک سا ــعي لها س خداوند می فرماید: »و من أراد اآلخرة و س

کان سعيهم مشکورًا« )إسراء: 7(.

ــت گروه اول به مدینه، كه در مجموع دوازده نفر بودند، با  بعد از بازگش

تبلیغات وسیع،  ندای اسالم بین مردم یثرب به سرعت منتشر شد. مردم یثرب 

از پیامبر )ص( درخواست مبّلغ دین کردند كه پیامبر )ص(، یك تن از یاران 

ــود به نام مصعب بن عمیر را كه قرآن را به خوبی فرا گرفته بود، به مدینه  خ

فرستاد تا به تازه مسلمانان، قرآن، نماز  و شرایع دین را بیاموزد. 

ــان، در آن سال، جمع زیادی از مردم  در نتیجه ی اقدامات و تبلیغات ایش

یثرب در مراسم حج شركت کردند. در میان آنها، 70 نفر از مسلمانان و 2 نفر 

ــیبه بنت كعب و اسماء ام عمربن عدی حضور داشتند )ابن  زن به نام های ُنس

اثیر 1385: ج2، صص99  ـ  95(.

همان گونه كه مالحظه می شود، علی رغم اختناق حاكم بر شرایط آن روز، 

حضور دو زن در این پیمان با پیامبر اكرم )ص( و عدم ردع، ایشان می تواند 

ــی زنان عصر رسالت باشد. مسّلمًا،  به نوعی، مؤید حضور اجتماعی و سیاس

در صورت مناسب تر بودن شرایط، تعداد ایشان بیش از این رقم بود.

2 ـ 1 ـ 2( بیعت زنان در غدیر خم

ــت. در  بیعت زنان نه تنها با نبّوت بلکه با والیت نیز صورت پذیرفته اس

سال دهم هجرت، پیامبر اكرم )ص( به همراه جمع زیادی از مردم مدینه برای 

ــرزمین مّكه شدند. از آنجا كه خبر حضور  ــك حج عازم س انجام دادن مناس

ــان به اطالع مسلمانان زیادی در نواحی مختلف رسید گروه های زیادی  ایش
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سا ــرت انجام دهند و از این فرصت  ــرای اینكه اعمال حج را در حضور حض ب

ــتفاده کنند، نیز در مراسم حج آن سال  ــائل دین جدید اس برای آموزش مس

شركت کردند. بعد از پایان مناسك، در حالی كه كاروان ها در حال بازگشت 

به دیار و موطن خویش بودند و پیامبر )ص(  و اصحابشان به منطقه ی جحفه 

در كنار غدیر خم رسیدند آیه ی شریفه ی ذیل توسط جبرئیل امین نازل شد: 

»يا َأُيها الّرسول بّلغ ما ُأنزل إليك من ربِّك وإن لم تفعل فما بّلغت رسالته...«؛ ای 

فرستاده ی خدا، دستوری كه خدا بر تو فرستاده است را به مردم برسان، اگر 

نه تبلیغ رسالت نكرده ای... )مائده:67( )سبحانی 1381: 511 و512(. 

با خدا و پیامبر ماندن و وفا به عهد نبوت امر مختص مردان نیست و خطاباتی 

ــریفه ی »يا ايها اّلذين آمنوا اتقوا الل و کونوا مع الصادقين« )توبه: 119(  نظیر آیه ی ش

گواه صدقی است بر اینکه زن و مرد باید به همراه والیت پایداری کنند.

ــر، پیامبر )ص( بود )زیرا آن  ــا توجه به اینكه این ایام ماه های آخر عم ب

حضرت حدود 70 روز پس از واقعه ی غدیر خم رحلت كردند( و فرستاده ی 

ــت كه این آیه مربوط  ــدا همه ی احكام الهی را تبلیغ كرده بود، معلوم اس خ

ــئله ی جانشینی است. این بود كه آن حضرت، پس از نزول آ یه ی باال،  به مس

در صحرای غدیر درنگ كردند و پس از ادای نماز ظهر به ساختن منبری از 

ــتران دستور دادند. آن گاه فرمودند تا همه ی آن جمعیت انبوه مرد و  جهاز ش

ــّنت 120,000 تن در پای آن منبر  زن گرد آمدند. به روایت مورخان اهل س

حضور داشتند )نوری همدانی 1383: 155(.

پس از اجتماع مردم پیامبر )ص( بازوی علی )ع( را گرفت و دست ایشان 
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ــید: »آیا من نزد مؤمنان از جان هایشان به ایشان سا را باال برد و از حاضران پرس

ــرور او  ــتم؟« همه گفتند: »بلی!« فرمود: »هر كه من مولی و س نزدیك تر نیس

هستم، علی، موالی اوست. خدایا هر كسی علی را دوست دارد، او را دوست 

ــی را كه به علی  بدار و با هر كس كه با علی كینه ورزد،  بغض بورز، هر كس

ــاز، و  ــی را كه علی را خوار كند، خوار س نصرت دهد، نصرت بده و هر كس

هر جا علی می گردد، حق را با او بگردان«.

پس خیمه ای جداگانه برای بیعت با علی برافراشتند و تمام مردان و زنانی 

كه در صحرای غدیر خم بودند، حتی زنان پیغمبر )ص( به عنوان خالفت و 

والیت، بیعت كردند )سبحانی 1381: 513 و514(.

ــادی ناشی از حضور همگان را  امیرالمؤمنین علی )ع( در نهج البالغه، ش

ــم بیعت او چنین توصیف می كند: »بلغ من سرور الناس بيعتهم اّياي  در مراس

ــرت اليها  ما ابتهج بها الصغير و هدج إليها الكبير و تخامل نحوها العليل و حس

الكعاب«؛ شادی مردم بر اثر بیعت با من به جایی رسید كه بچه ها شاد شدند 

و پیران با قدم هایی لرزان و بیماران با سختی و مشقت به سوی بیعت آمدند 

و دختران جوان نیز برای بیعت آشكار شدند )نهج البالغه: خطبه 220(.

ــن عرصه ی حضور زنان در انتخاب و تأیید حاكمیت بعد از نّبی  مهم تری

مكّرم اسالم، در غدیر خم جلوه گر شد كه در آن همه ی اقشار از زن و مرد، 

پیر و جوان، سالم و بیمار و حّتی دختران جوان در آن نقش داشتند.
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سا 2 ـ 2( زنان و اصالح حاكمّیت

ــالم،  ــر عرصه های حضور زنان در طول تاریخ، به ویژه تاریخ اس از دیگ

ــتمگر است. از آنجا كه  ــان در مصاف با حاكمان ناالیق و س ایفای نقش ایش

ــترك زن و مرد  وظیفه ی احیای امر به معروف و نهی از منكر از تكالیف مش

در قرآن كریم است، مقابله با بزرگ ترین منكر در عرصه ی حیات اجتماعی، 

ــتگاه جور، از وظایف مسّلم هر زن و مرد  ــتم و دس یعنی حاكمیت ظلم و س

مسلمانی است.

ــاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن  »والمؤمنون والمؤمنات بعضهم َأولي

ــّزكاه و....«؛ مردان و زنان مؤمن همه یاور و  ــر ويقيمون الّصاله ويؤتون ال المنك

دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو امر و از کار زشت نهی می کنند، نماز 

به پا می دارند و زکات می دهند و … )توبه: 71(.

ــت که باید به آن  مبارزه با جریان نفاق و پایداری با جریان ایمان امری اس

ــود. خداوند می فرماید: »ليعذب الل المنفقين و المنافقات و المشرکين و  توجه ش

المشرکات ليتوب الل علي المؤمنين و المؤمنات و کان الل غفوراً رحيما« )احزاب: 73(.

حضور زنان در مصاّف با حاكمان جور، همواره مطرح بوده و تجربه ی عینی 

ــوی در ایران، تحت رهبری های  ــاله ی پهل مبارزات زنان با حكومت 2500 س

ــالمی، حضرت امام خمینی )ره( مؤّید  خردمندانه ی رهبر فرزانه ی انقالب اس

نقش تأثیرگذار ایشان در مبارزات سیاسی است. 

تا جایی كه معظم له، پیروزی نهضت را مرهون شركت زنان در تظاهرات و 

مبارزات و حمایت های ایشان در جهت سرنگونی نظام ستم شاهی می دانستند.
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ــق و پژوهش در بیش از چهارده قرن دوران افتخارآمیز بروز ظهور سا تحقی

دین اسالم، حاكی از حضور پر فراز و نشیب زنان، در جهت اصالح یا سقوط 

نظام حاكم بوده است. 

2ـ  2ـ  1( مبارزات  سیاسی حضرت  زهرا )س( در جهت اصالح ساختار حكومت

چون پیامبر )ص( وفات یافت و دشمنان علی و فاطمه )ع( با یك برنامه ریزی 

ــاب شده ی قبلی توانستند خالفت را از دست علی )ع( گرفته و صاحب  حس

حّق را از حقش محروم كنند، متقاباًل دختر گرامی پیامبر اسالم )ص( نیز با تمام 

توان، وارد میدان سیاست شده با انواع راه ها وشیوه ها علیه حكومت غاصب 

قیام كرد. او در كنار امیرالمؤمنین )ع( به همراه فرزندانش حسن و حسین )ع( تا 

چهل روز پس از رحلت رسول خدا )ص( به َدِر خانه های مهاجران و انصار 

ــدار می داد  ــط حكومت وقت هش می رفت و آنها را در غصب خالفت، توس

)بابازاده 1382: 200 و 201(.

امام باقر )ع( در این باره می فرمایند: »اّن علّيا حمل فاطمَه علي حمار، و ساربها 

لياًل الي بيوت األنصار، يسألهم النصره و تسألهم فاطمُه االنتصار له«؛ علی )ع(، فاطمه 

ــوار می كرد  به در خانه های  ــبانه در حالی كه وی را بر مركب س )س(، را ش

ــا برای خالفت  ــی )ع(، فاطمه از آنه ــالوه بر خود عل ــار می آورد و ع انص

حضرتش استمداد می جست )ابن ابی الحدید 1963:  ج 6، ص13(.

ــر اقدامات مهم حضرت زهرا )س(، در مصاف با حاكمان وقت،  از دیگ

ــت حدود ده روز از  ــت كه با توجه به گذش ــیار مهمی اس ایراد خطبه ی بس

ــول اكرم )ص( و پیش آمدن حوادث سخت و جانكاهی  مصیبت ارتحال رس
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سا كه در این مدت برای ایشان به وجود آمده بود، اهمّیت خاّصی دارد. 

علمای بزرگ شیعه مانند شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ 

ــیع ذكر  ــی و امثال اینها طی قرون و اعصار، آن را دلیلی بر حقانیت تش طوس

كرده و به آن استناد کرده اند )نوری همدانی 1383: 262(.

حضرت زهرا )س(، عالوه بر دفاع از والیت امیرالمؤمنین )ع( و مبارزه با 

غاصبین خالفت و ایراد خطبه در جهت بیدارگری امت اسالم، در عرصه های 

دیگری نیز تبلور عینی مشاركت سیاسی خود را به منّصه ی ظهور گذاشتند كه 

برخی از آنها عبارت است از:

ـ   ایراد خطبه های سیاسی در جمع مردم شهر مدینه )سپهر: ج3، ص 196ـ  152(.

ــان  جهت  ــر بزرگوارش ــه همراه پدر و همس ــا ب ــركت در جنگ ه ـ   ش

خدمات رسانی به رزمندگان و پرستاری از مجروحان، حضور مستّمر بر سر 

قبر شهدای احد به ویژه حمزه سیدالشهداء »كانت فاطمة )ص( تزور قبر حمزه  

ــهداء مع نسوه  معها فيدعون و  ــبته تأتي قبور الش و تقوم عليه وكانت في كل س

يستغفرون« )شیخ صدوق 1413: ج1، ح537(.

ــن )ع( كه به  ــان خالفت امیرالمؤمنی ــری از بیعت گرفتن غاصب جلوگی

شهادت خود و فرزندشان منجر شد )سپهر: ج3، ص 95 ـ  89(. 

ــان، به گونه ای كه به  ــكاء بال انقطاع« بعد از رحلت پدر بزرگوارش  ـ  »ب

ایشان پیشنهاد داده شد یا روز گریه كن و شب آرام باش، یا شب گریه كن و 

ــتان بقیع به این جهت  روز آرام باش. در حقیقت بنای بیت األحزان در قبرس

شكل گرفت )همان: 195 و196(.
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ــدادن به غاصبان خالفت و حّتی وصّیت به حاضر سا ــازه ی عیادت ن ـ   اج

نشدن آنها در مراسم تشییع و تدفین و توصیه به دفن شبانه در محّلی نامعلوم 

به عنوان یك واكنش غضب آلود در مقابل خالفكاران و ستمگران )همان: 215 

ــه  ــل توج ــه ی قاب ــی 1373: ج1، ص276ـ   255 و ج2، ص 58ـ  43(.  نكت ـ  204؛ محالت

اینكه همه ی این تالش ها و واكنش ها در مرئی و مسمع معصوم )ع( صورت 

می پذیرفته است.

2 ـ 2 ـ 2( فعالیت های سیاسی حضرت زینب )س(

ــش زیبایی در عرصه ی مشاركت  ــالت كه درخش از دیگر زنان عصر رس

ــری )س(، عقیله ی  ــر دارد، زینب كب ــا حاكمان بیدادگ ــی و مصاف ب سیاس

بنی هاشم و دختر امیرالمؤمنین و فاطمه ی زهرا )س(، است. زنی كه در متن 

طوفان ها و بحران ها و در كوران مصیبت ها پخته و آبدیده و كامل شده است. 

او در درگیری ها، جنگ ها و مصیبت های پیاپی كه در زمان جد بزرگوار، پدر، 

ــته و همه ی اینها در رشد و  ــت، حضور داش مادر و برادرانش به وقوع پیوس

بالندگی و روحّیات او اثر گذاشته است )نوری همدانی 1383: 275(.

ــه را دریافت که امام روزگارش  ــب علم و فهم و دانش آن درج در مرات

عالمه ی غیر معّلمه و فاهمه ی غیر مفّهمه و عارفه ی کامله خواند و در توانایی 

ــرار و لیاقت ودیعت اسرار امامت به آن رتبت نایل شد که تا مّدتی  حفظ اس

به سبب تقّیه و جهات دیگر از جانب آن مخّدره ی محترمه به جماعت شیعه 

نقل احکام و اسرار می شد )سپهر: ج 5، ص25(.

ــی را كه برای ابراز و اجرای حركت سیاسی  موقعّیت های مهم و حّساس
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سا ــورایی  ــوان در دو مرحله از حركت كاروان عاش ــد، می ت ــرت پیش آم حض

جست وجو كرد.

مرحله ی اّول ـ افشاگری حضرت زينب )س( در بازار كوفه

بعد از واقعه ی عاشورا، كاروان اسرا را همراه با سرهای مطهر شهدا وارد 

شهر كوفه كردند. همان شهری كه روزگاری محل حكومت امیرالمؤمنین )ع( 

بود. همان جایی كه روزی خانه ی حضرت زینب )س( و محل و جایگاهی 

ــی علم و  ــقان و بی پناهان بود. جایی كه روزی حضرت بر كرس ــرای عاش ب

ــهر برای بهره بردن از دریای معرفتش دور او  دانش تكیه زده بود و زنان ش

گرد می آمدند.

ــور را ایراد كرد كه در آن با یادآوری  آن حضرت در آنجا خطابه ای پرش

خون كشته شدگان و به خون خفتگان راه خداوند و راه و هدف شهدا، چند 

نتیجه گرفت:

الف ـ نقش بر آب كردن تبلیغات دروغین دشمنان؛

ــیم و تبیین خط سرخ شهادت به عنوان حفظ و احیای موازین  بـ  ترس

و سّنت های اسالمی؛

جـ  سرزنش مردم كوفه به خاطر پیمان شكنی ها و خیانت های بزرگی كه 

مرتكب شده بودند )محالتی 1373: ج3، ص 135 ـ  128(.
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مرحله ی دوم ـ ايفای نقش رسالت در شامسا

دومین محّل حضور و نمایش عظمت عقیله ی بنی هاشم، در مهم ترین دژ 

خالفت، كاخ سبز معاویه در شام بود.

در موقعیتی كه یزید با نهایت غرور و سرمستی از پیروزی هایی كه در روز 

عاشورا نصیب او شده بود، تكیه بر اریكه ی قدرت زده و در حالی كه همه ی 

مقدمات برای تخریب و منكوب كردن خاندان رسالت فراهم شده بود، شهر 

ــرا آذین بسته، بساط طبل و دهل، ساز و  ــام را برای استقبال از كاروان اس ش

شراب و شادی وسرور تمامی فضای شهر به  خصوص كاخ سبز یزید را فرا 

ــجاد )ع( و دیگر اسرای مجروح و  گرفته بود. حضرت زینب )س( و امام س

خسته در حالی كه در غل و زنجیر بودند، وارد دربار یزید می شوند.

در چنین موقعیت حساسی، فریاد پرخروش حضرت زینب )س( و ایراد 

ــه ی یزید را متزلزل كرده،  ــه ی او، پایه های حكومت ظالمانه و غاصبان خطاب

كوس رسوایی مسندنشینان اریكه ی غرور را به تمامی عالمیان ابالغ كرد.

ــپاس خداوند و صلوات بر جدش پیامبر  حضرت در آن خطبه، بعد از س

ــانی كه آنها را كافر و  ــدا خود را معرفی می كند تا دروغ كس ــرم )ص(، ابت اك

خارجی شمرده اند، برمال شود و آن گاه با تالوت آیاتی از قرآن، كفر یزید را 

اعالن كرده و بیان می كند كه ستمكاران و كافران، هرگز شایسته ی حكومت 

نیستند )همان(.

2 ـ 2 ـ 3( فعالیت های سیاسی جمع  دیگری از زنان مبارز 

از دیگر زنانی كه در عصر رسالت، وظیفه ی خود را در مصاف با حاكمان 
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سا انجام دادند، سوده ی همدانی است كه بدون ترس و واهمه در مقابل دستگاه 

ظلم و ستم معاویه ایستادگی كرد.

بعد از شهادت علی بن ابیطالب )ع( یكی از عوامل معاویه )بسربن ارطاه(، 

ــوده به قصد شكایت به  ــتمگری های زیادی در حق مردم انجام داد. لذا س س

دربار رفت و با معاویه سخن گفت و وقتی معاویه او را شناخت كه در زمان 

ــجیع برادرانش علیه معاویه نقش مهمی  ــعر در تش امیرالمؤمنین با قرائت ش

داشته، سوده با پاسخی از معاویه خواست، خاطره ی گذشته را فراموش كند.

او در جواب معاویه كه علت مراجعه را پرسید، گفت: »كسی كه مسئولیت 

ــه را به عهده گرفته ای، فردای قیامت خداوند از تو درباره ی ما  اداره ی جامع

ــر ما مسلط می کنی كه  ــی را بر س ــش خواهد كرد، ای معاویه دائمًا كس پرس

ــتوانه ی حكومت تو بر ما ظلم روا می دارد. ُبسربن ارطاه كه نماینده ی  به پش

شماست و به دیار ما آمده است، مردان ما را كشته و اموال ما را غارت كرده 

ــت نه حّق خلق را رعایت می كند و نه حكم خدا را مراعات می كند. اگر  اس

ــت علیه تو  او را عزل كنی، ما آرام خواهیم بود و اگر عزل نكنی، ممكن اس

بشوریم و قیام كنیم«. معاویه كه خوی درندگی و طغیان در جان او تعبیه شده 

بود گفت: »ما را به قیام تهدید می كنی، آیا می خواهی تو را به وضع دردناكی 

از همین جا پیش حاكم بفرستیم تا او درباره ی تو تصمیم بگیرد؟«

ــعری گفت: »صلوات خدا بر روح كسی كه  ــوده با قرائت قطعه ی ش س

ــید، قبر با در برگرفتن وی، عدل را برگرفت و عدالت را در  وقتی به قبر رس

ــی نكند و بهایی در قبال حق  ــید. سوگند یاد كرد كه حق فروش آغوش كش
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دریافت نكند. او در جان خود حق و ایمان را هماهنگ هم و قرین و همتای سا

هم ساخت«.

ــخص  ــوده گفت: »آن ش ــت؟ س ــخص كیس ــؤال كرد این ش معاویه س

ــمرد تا جایی كه معاویه از او سؤال  ــت« و فضایل او را برش امیرالمؤمنین اس

كرد مگر علی چه گفته بود؟ 

ــوده توضیح داد كه مشابه چنین وضعیتی در زمان خالفت امیرالمؤمنین  س

ــان به حضرت شكایت بردم.  ــكایت از كارگزار ایش پیش آمد. من به عنوان ش

ــان مشغول نماز بود. وقتی متوجه  ــلمین وارد شدم، ایش وقتی بر خلیفه ی مس

ــد، نماز را تمام كرد، از من سؤال كرد: كاری داری؟ عرض كردم: آری،  من ش

كارگزار شما در مسائل مالی، قسط و عدل را رعایت نمی كند. وقتی این گزارش 

ــید و صّحت قضیه روشن شد، ایشان گریه كرد  به عرض علی بن ابیطالب رس

و دست به آسمان برداشت و عرض كرد: »الّلهم اّني لم آُمّرهم بظلم خلقك و ال 

بترك حقِّك«؛ خدایا من كارگزارانم را چنان تربیت نكردم كه به آنها ظلم را اجازه 

داده باشم، یا ترك حق خدا را تجویز كرده باشم و آن گاه قطعه ی پوستی را از 

جیبش در آورد و در آن، حكم عزل كارگزارش را نوشت.

سوده گفت: این نامه را علی بن ابیطالب )ع( به ما داد. وقتی كه نامه را نزد آن 

عامل بردم همان زمان فرمان علی )ع( را اجرا كرد و با همان نامه مشكل ما حل 

شد. معاویه با شنیدن این سخنان دستور داد كه مشكل آن زن را برطرف كنند و 

حقی را كه از او ضایع شده بود به او برگردانند... )محالتی 1373: ج1، ص354(.

از دیگر زنان عرصه ی مصاف با حاكمان، می توان از عّمه ی رسول اكرم )ص( 
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سا ــق خزاعی و دختر  ــر عمربن َحِم ــم، آمنه همس ــر عبدالمطلب بن هاش دخت

حرث بن عبدالمطلب، ام حكیم، اّم الخیر، اّم خالد، امیمه، هند دختر حجربن 

عدی، دارمیه ی حجونیه، بكاره ی هاللیه، زرقاء دختر عّدی بن قیس حمدانی، 

ــه دختر اطرش بن رواحه، حّبی )همسر كمیت بن زید اسدی(، غانمه  عكرش

ــتگاه ظلم  دختر نمانم و... می توان نام برد كه هر كدام به نوعی در مقابل دس

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

با توجه به اینكه یكی از منابع مسّلم استنباط احكام شرعی در فقه امامّیه 

سیره ی معصومان )ع( است كه در سه بخش گفتار, كردار و امضا مستند است 

بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخ زنان عصر رسالت، به ویژه حضرت زهرا و 

ــاركت جّدی ایشان در عرصه ی مبارزه با  حضرت زینب )س(، حاكی از مش

حاكمان بیدادگر بوده كه با انحاء و صورت های مختلف انجام  پذیرفته است 

ــده و هیچ گونه ردعی نیز  و در این جهت، همواره از طرف ائمه )ع( تأیید ش

وارد نشده است.

2 ـ 3( زنان و تصّدی حاكمّیت

از مباحث مطرح در عرصه ی مشاركت سیاسی، موضوع توّلی امر حكومت 

توسط زنان است كه از دیرباز مخالفان و موافقان به آن توجه کرده اند و لیكن 

در منابع فقهی اعم از شیعه و سنی كمتر به آن پرداخته شده است. 

ــت كه  ــدی حاكمیت پذیرش باالترین منصب اجرایی اس منظور از تص

گاهی در متون اسالمی، از آن به امارت تعبیر می شود؛ »ال توّلي المراة القضاء 

وال توّلي االمارة« )صدوق 1374: ح2(. 
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ــت كه سا ــی بعد از والیت و رهبری اس حاكمیت، عالی ترین منصب سیاس

در صورت تثبیت آن برای زنان سایر منصب ها نیز به اولوّیت ثابت می شود.

ــود كه یكی  ــت به این نكته توجه ش قبل از ورود به اصل بحث، الزم اس

ــاغل، بر مبنای قابلّیت به افراد  ــت كه باید مش از احكام بدیهی عقل، این اس

سپرده شود و هر كس، برای هر كاری، قابلیتش بیشتر باشد، برای تصّدی آن 

شایسته تر است )صالحی نجف آبادی 1384: 46 ـ 44(. 

ــخن امیرالمؤمنین علی )ع( در نهج البالغه به همین حكم عقل اشاره  س

كرده و مسئله را از زمره ی تعّبدهای محض خارج می كند، »إّن احّق الناس بهذا 

ــته ترین مردم برای زمامداری،  االمر أقواهم عليه و اعلمهم بأمرالل فيه«؛ شایس

ــی است كه توانایی او برای اداره ی جامعه از همه بیشتر و به امر خدا در  كس

این باره آگاه تر باشد )فیض االسالم: خطبه 172(. 

ــاب می كند در مورد حاكم منتخب  ــه به حكم عقل و فطرت ایج مراجع

شرایط ذیل رعایت شود. عاقل، عالم بودن به فنون سیاست، مّدبر بودن و توانا 

بر اجرا و امین بودن )منتظری 1408: ج1، ص10(.

بنابراین، رعایت مصالح فرد و جامعه ایجاب می كند در واگذاری منصب ها 

ــته و به حكم عقل  از جمله زمامداری و حكومت، مالك قابلّیت لحاظ گش

توجه شده است. اصواًل، اصل عقلی تخصیص پذیر نیست كه بتوان گفت این 

ــت و زنان، حّتی با داشتن صالحّیت های الزم و  ــئله مربوط به مردان اس مس

كافی، از این قاعده ی كّلی استثنا شده باشند.

ــتر امر ابتدا به طرح دیدگاه های مخالفان حكومت زنان  جهت تبیین بیش
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سا پرداخته و مستندات ایشان بررسی خواهد شد. با این توضیح كه در بعضی از 

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

ــان زمامداری و حكومت زنان، برای اثبات نظرّیه ی خود به ادّله ای  مخالف

استناد كرده اند كه در ادامه بررسی می شود.

2 ـ 4( بررسی مستندات قرآنی مسئله ی حاکمیت سیاسی زنان

از جمله مستمسكات مخالفان حاكمیت زنان، تعدادی از  آیات قرآن كریم 

است كه به اختصار به آنها اشاره می شود.

ــاء بما فّضل الّل بعضهم على بعض  ــفـ  آیه ی »الّرجال قّوامون على الّنس ال

وبما َأنفقوا من َأموالهم...«؛ مردان سرپرستان زنان اند به دو علت یكی اینكه خدا 

ــان انفاق  ــت و دیگر به جهت آنكه از اموالش آنان را بر زنان برتری داده اس

می كنند... )نساء: 34(.

ــت كه عموم عّلت كه از عبارت  ــتدالل به این آیه، این گونه اس نحوه ی اس

»بما فّضل الل...« استفاده می شود، می فهماند كه حكم، مبتنی بر این عّلت است 

یعنی قّوام بودن مردان نسبت به زنان، عام است و اختصاص به قوامّیت مردان 

ــان ندارد؛ بلكه حكم به صورت عام قرار داده شده، برای همه ی  بر همسرانش

مردان در رابطه با همه ی زنان، در اموری كه مربوط به زندگی اجتماعی می شود. 

ــاط دارد به برتری مردان مانند حكومت و  ــن، در امور اجتماعی كه ارتب بنابرای

قضاوت كه حیات اجتماع بر آن توقف دارد و این دو، نیاز به تعّقلی دارند كه 

در مردان، بیش از زنان است و همچنین در جنگ دفاعی، در همه ی این موارد 

قّوام بودن و سرپرستی به مردان سپرده شده است )طباطبایی: ج4، ص365(. 
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بنابراین، استدالل کنندگان به این آیه دایره ی قّوامیت را تعمیم داده و فراتر سا

از زندگی خانوادگی به آن می نگرند، چرا كه احتمال اینكه مدلول آیه، منحصر 

ــبت به زندگی شخصی خود باشد، به حكم اطالق آیه  در قیمومّیت مرد نس

ــت، زیرا در آیه، قیدی نسبت به قیمومّیت وی در امور خانوادگی  مردود اس

ــران خود داشته  ــبت به همس و حّدی كه فقط داللت بر قیمومّیت مردان نس

ــت بگوید مردان بر زنان خود  ــد، وجود ندارد. در این صورت، می بایس باش

قیمومّیت دارند.

ب( آیه ی حلیه: »َأومن ينّشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين«؛ آیا كسی 

را شریك خدا قرار می دهند كه در زر و زیور پرورش یافته و هنگام مجادله 

بیانش مبهم است؟ )زخرف: 18(.

با این توضیح كه، زنان تمایل به زینت دارند و احساسات و عواطف در 

آنها غالب است و سیاست نیازمند تعقل و تفكر است )مهریزی(.

ــت كه وجود آن دو  ــده اس ــاره ش در آیه ی مزبور، به دو ویژگی  زنان اش

وصف، دلیل بر صالح نبودن زنان برای حاكمّیت است: نشو و نما در زینت 

و ضعف در احتجاج و برهان.

ــه األولى«؛ در  ــّرج الجاهلّي ــّن وال تبّرجن تب ــرن في بيوتك ــه ی »وق ج( آی

ــت قدیم، زینت های خود را  ــان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلی خانه هایت

آشكار مكنید )احزاب: 33(.

ــتدالل كه مشاركت سیاسی زنان و تصدی مناصب حكومتی با  با این اس

امر به خانه نشینی مغایرت دارد.
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سا ــّن بالمعروف وللّرجال عليهّن  ــه ی فضیلت: »... ولهّن مثل اّلذي عليه د( آی

ــت مثل آنچه به عهده ی زنان برای  درجه ...«؛ برای زنان به عهده ی مردان اس

مردان است و برای مردان بر زنان برتری هست )بقره: 228(.

ــته اند از اطالق »و للرجال عليهن درجه« در این آیه استفاده  بعضی خواس

ــت، پس باید  ــئله ی زمامداری و قضاوت نیز هس كنند كه این برتری، در مس

زمامدار و قاضی مرد باشد نه زن؛ بنابراین، زمامداری و قضاوت برای زن نه 

مشروع است و نه نافذ )صالحی نجف آبادی 1384: 22(.

نقد و بررسی

آیات فوق، برخی از آیاتی است كه مخالفان حكومت زنان، به آنها استناد 

ــد آیات مزبور، داللت صریحی بر مّدعای ایشان  می كنند ولی به نظر می رس

نداشته باشند.

داللت آیه ی اّول »الرجال قّوامون علي النساء...« بر مّدعا مشكل است، زیرا 

ــأن نزول آیه این احتمال را تقویت می كند كه آیه ی مزبور  شواهد حال و ش

ــوهر و با دو تعلیل در متن  مربوط به نظام خانوادگی، آن هم زن در مقابل ش

ــائل اجتماعی، سیاسی و از جمله  ــد بدون اینکه هیچ ارتباطی به مس آیه باش

ــد، زیرا آن دو تعلیل، با هم مدرك  ــته باش ــئله  ی حكومت و رهبری داش مس

قوامّیت قرار گرفته است. 

اول، به دلیل فزونی قدرت جسمی و روحی كه دلیل بر برتری است.

دوم، مردان وظیفه ی تأمین مخارج و پرداخت مهریه را دارند و این مسئله، 
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ارتباطی به شئون دیگر زندگی ندارد و طبیعی است كسی كه متكّفل پرداخت سا

هزینه های زندگی زناشویی و مهریه است، مدیریت زندگی خانوادگی را نیز 

عهده دار باشد.

عالوه بر اینكه، علت دوم عمومّیت ندارد، زیرا اّواًل انفاق مرد، اختصاص 

به همسر خودش دارد و به سایر زنان هیچ ارتباطی ندارد. ثانیًا أخذ به عموم 

و استثنا كردن آنچه كه خالفش ثابت شود، مستلزم تخصیص اكثر افراد است، 

زیرا مرد هیچ گونه قیمومّیتی بر سایر زنان ندارد ااّل در مورد والیت و قضاوت 

)و این نحوه ی تخصیص و استثناء در كالم عرب قبیح است(...« )منتظری 1408: 

ج1، ص351(.

بنابراین، در مجموع می توان چنین گفت: اّواًل »الرجال قّوامون علي الّنساء« 

ــوهر است نه زن در مقابل مرد. ثانیًا این قیمومّیت  مربوط به زن در مقابل ش

ــت. ثالثًا قّیم بودن زن و مرد در محور  ــت، بلكه وظیفه اس معیار فضیلت نیس

اصول خانواده است )جوادی آملی 1376: 393(.

ــه ی مزبور به امور  ــری نیز از اختصاص آی ــواهد دیگ عالوه بر اینكه ش

خانوادگی حكایت می كند از جمله: 

ــات« نیز جهت كّلی آیه را  ــف( ادامه ی آیه كه فرمود: »فالصالحات قانت ال

روشن می كند كه این آیه، در ارتباط با روابط زن و شوهر سخن می گوید و 

در واقع، دایره ی اطالق آیه را محدود به روابط زوجین می سازد.

ب( در قسمت پایانی كه سخن از نشوز زنان و نحوه ی برخورد با آنهاست، 

بار دیگر تأكیدی بر جهت گیری آیه در محدوده ی روابط خانوادگی است. 
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سا ــأن نزول آیه كه مفسران برای آن ذكر كرده اند می تواند مؤّید دیگر  ج( ش

این نظریه باشد، زیرا آیه درباره ی سعدبن ربیع ) از بزرگان انصار( و همسرش 

نازل شد... )داوودی 1382: 295(.

ــه بر منع از  ــور اطمینانی به داللت آی ــه مجموع مطالب مذك ــا توجه ب ب

حاكمیت زنان نیست.

دومین آیه ای كه به آن به عنوان دلیلی بر نبود جواز تصدی حاكمیت زنان 

ــوء در حلیه بود. با این توضیح كه الزمه ی مدیریت و  ــتناد شده آیه ی نش اس

سیاست، تعقل و درایت است و از یک طرف زن غوطه ور در زیورآالت بوده 

و از سوی دیگر، در مقام احتجاج و استدالل توانایی الزم ندارد.

ــل و بعد، موضوع صفات مزبور  ــران، با توجه به آیات قب بعضی از مفّس

در آیه را بت ها دانسته اند كه در این صورت، تفسیر آیه هیچ ارتباطی با زنان 

ندارد، ولی این نظر مقبول اكثر مفسران نیست. 

در استدالل به آیه ی مزبور توجه به چند نكته الزم است.

ــتر  ــور در آیه ذاتی زنان نبوده و عمومّیت ندارد و بیش ــات مذك اّواًل صف

شرایط فرهنگی، اجتماعی و محیط تربیتی در این باره مؤثر است. 

قرآن كریم زنان متعهدی از قبیل آسیه، مریم و... را الگوی انسان ها معرفی 

ــاپیش حق طلبان قرار گیرند. این  می كند كه مانند برخی مردان می توانند پیش

موضوع می تواند تأثیر شرایط محیطی و اجتماعی را تأیید كند.

ــود زنانی مدّبر،  ــات مانعیت صفات مذكور در آیه، وج ــًا بر فرض اثب ثانی

اندیشمند، توانا، به دور از وابستگی به زر و زیور و مظاهر دنیا كه بتوانند با درك 
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قوی و توانایی الزم به خوبی از عهده ی انجام وظیفه برآیند، انكارناپذیر است.سا

ــین فضل اهلل در تفسیر آیه ی مزبور همین رأی را  عالّمه سید محمد حس

اختیار کرده است. خالصه ی  ترجمه ی سخن ایشان چنین است: »می پرسیم: 

ــت كه زن را  ــخصیت اوس  آیا این توصیف قرآنی از زن، توصیف حقیقی ش

ــتغرق در آرایش و تمایالت و دلبستگی ها به فراوانی  موجودی  شمرده، مس

ــیار  ــایش، زندگی مبتنی بر زیبایی های بدلی و موجودی كه بس نعمت و آس

ناتوان است و چندان دچار ناتوانی كه نمی تواند از خود دفاع  كند؟ یا اینكه 

توصیف قرآن واقعیتی را بر اساس محیط تربیتی بیان می كند. یعنی زندگی ای 

كه عناصر ضعف و سستی را به جای توانایی بر زن مسلط كرده است؟

ــرد تربیتی این ویژگی را بیان  ــأ« پی می بریم كه قرآن كارك از تعبیر »ينش

ــدی فكر و حركت  ــباب نیرومن ــت گرفتن اس می كند، یعنی زن توان به دس

ــی از زندگی اجتماعی زن و مرد را  ــه قرآن در نمونه های را دارد. همان طورك

برابر می داند مانند آنچه در آیه ی 35 سوره ی احزاب و غیر آن آمده است و 

نمونه هایی مانند همسر فرعون و مریم دختر عمران كه خداوند آنها را برای 

مردان و زنان مؤمن مثال می زند. گذشته از آن، در تاریخ و دنیای حاضر، زنان 

بسیاری را می بینیم كه قدرت مناظره و دفاع از خود و اراده های آهنینی دارند. 

اینها نشان می دهد ضعف زنان الزمه ی ذات آنها نیست، بلكه از شرایط تربیتی 

نشئت می گیرد...« )فضل اهلل 1419:  ج20، صص222و223(.

بنابراین احتجاج به آیه ی مزبور نیز كامل نبوده و نمی توان با استناد به این 

ــمند،  فاضل، مدیر و مدّبر را از حضور در عرصه ی  آیه جمعی از زنان اندیش
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سا حاكمّیت و مشاركت های سیاسی و اجتماعی محروم كرد.

سومین آیه ی مستند مخالفان فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان آیه ی 33 

سوره ی مباركه احزاب: »و قرن في بيوتكّن وال تبّرجن تبّرج الجاهلّيه األولى« است.

این آیه نیز بر مدعای ایشان داللت ندارد، زیرا اّواًل شأن نزول آیه خطاب به 

همسران پیامبر )ص( است و مخاطب آن عموم زنان نیستند. ثانیًا همان گونه كه 

از سبك و سیاق آیه روشن است، مسئله ی حاضر نشدن در اجتماع مورد نظر آیه 

نیست بلكه در این آیه، زنان رسول خدا )ص( از ظاهر شدن در اجتماعات بسان 

زنان عصر جاهلیت نهی شده اند و این داللت نمی كند بر اینكه اگر زنی رعایت 

همه ی شئونات شرعی و اخالقی را بكند، از حضور او مانعی باشد.

ــاج آیه ی»... ولهّن مثل اّلذي عليهّن بالمعروف  چهارمین آیه ی مورد احتج

ــه »و للرجال عليهن  ــتناد در آی ــت که موضع اس وللّرجال عليهّن درجه...« اس

درجه« می باشد. بعضی خواسته اند این حكم را به تمام امور زندگی، حتی در 

حیطه ی حیات اجتماعی تعمیم دهند، اّما از آنجا كه صدر و ذیل آیه، مربوط 

ــده اند، فراز مزبور  ــت كه با طالق رجعی از هم جدا ش به حقوق زوجین اس

بیانگر برتری ای است كه ناشی از توانایی روحی و جسمی در مرد است و به 

صورت تكوینی به او داده شده است. بنابراین تعمیم این حكم در حّق همه ی 

زنان و مردان نیازمند قرینه ای است كه در آیه یافت نمی شود. به این معنا كه 

از آیه و از جمله ی »وللرجال عليهن درجه« نمی توان فهمید كه مردان به عنوان 

یك صنف، بر زنان برتری و والیت دارند )داوودی 1382: 309(.

ــتند بیانگر آن است كه هیچ یك از  ــی و تحلیل مجموع آیات مس بررس
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آیات مذكور، نه صریح و نه حّتی ضمنی، داللتی بر مّدعای مخالفان حكومت سا

و زمامداری زنان ندارند.

ــتان بلقیس،  البته در برابر آن رویكرد مردانگارانه، قرآن كریم با نقل داس

حاكم هوشمند منطقه ی سبا، به نوعی حاكمیت چنین زنانی را تأیید می كند. 

در این آیات، قرآن كریم داستان ملكه سبا را نقل می كند كه حكومت می كرد 

ــری مدّبرانه و عاقالنه رفتار می كرد و با بزرگان قوم خود در  و در تصمیم گی

مسائل مشورت می کرد، تا تصمیمی كه می گیرد متكی و متناسب با آراء جمع 

باشد )کدیور 1375: 228(.

ــن زنی را به ما  ــد: »قرآن چنی ــه فضل اهلل در جای دیگری می نویس عالم

معرفی می كند، انسانی كه خردمند است، تحت تأثیر عاطفه اش قرار نمی گیرد 

و به خوبی حكومت می كند. در حقیقت، قرآن كریم زن را در چهره ی ملكه ی 

ــانی كه مهار عقل خود را به دست داشت  ــبا به ما می شناساند، همان انس س

ــد عقلی و تكامل  ــئولیتش موجب رش ــد، زیرا مس و پیرو عواطف خود نش

فكری اش شده بود، به گونه ای كه می توانست بر مردانی كه در او شخصیتی 

نیرومند و خردمند و توانمند سراغ داشتند، حكم براند« )همان(.

ــه نمل، ماجرای این حاكم خردمند به  ــوره ی مبارك در آیات 22 تا 44 س

تفصیل تحلیل شده است.

2 ـ 5( بررسی مستمسکات روایی مسئله ی حاکمیت سیاسی زنان

ــات مدّعای خود به  ــی زنان، برای اثب ــان پذیرش حاكمیت سیاس مخالف

ــوع می توان آنها را در  ــات نیز احتجاج كرده اند كه در مجم ــدادی از روای تع
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سا چهار دسته قرار داد:

دسته ی اول، احادیث منع از امارت وحكومت زنان؛ 

دسته ی دوم، احادیث منع از مشورت زنان؛

دسته ی سوم، احادیث داللت كننده بر نقص عقول زنان؛

دسته ی چهارم، احادیث منع از اطاعت و تدبیر زنان؛  

2 ـ 5 ـ 1( احادیث منع از امارت و حكومت زنان

ــارت و حكومت زنان، روایات متعددی نقل  ــاره ی موضوع منع از ام درب

ــده، از جمله ی آنان روایتی است که از رسول اکرم )ص( نقل شده است.  ش

ــاه خود را به  ــول خدا )ص( خبر یافت ایرانی ها دختر پادش هنگامی كه رس

ــود قومی كه زنی را به  ــتگار نمی ش زمامداری برگزیده اند، فرمود: »هرگز رس

والیت و زمامداری خویش برگزینند« )صحیح بخاری 1407: 90( 

ــندی، مدلول روایت قاصر از اثبات  ــلیم  شدن  به صّحت س بر فرض تس

مورد اّدعا است، زیرا اواًل این حدیث، توّجه به طیف اعم و اغلب زنان دارد 

ــان وجود دارد، مورد عنایت  ــاالت و روحّیاتی كه به طور عموم، در زن و ح

حضرت است و می خواهد بفرماید: »اگر زنی، بدون توّجه به لیاقت و كفایت 

ــرو پرویز كه به حكم  ــود، مانند دختر خس ــه زمامداری مردم نصب ش او، ب

ــد، زمامداری مردم به زنی  ــاهی برگزیده ان ــت و نه لیاقت، او را به پادش وراث

ــپرده شود كه توانایی اداره ی جامعه را ندارد، موجب بدبختی خواهد شد«  س

)صالحی نجف آبادی 1384: 31 و32(, اّما اگر منصب حكومت را حضرت زهرا )س( 

ــخ حضرت رسول )ص(  ــلمان توانا پذیرفته بودند، آیا پاس یا دیگر زنان مس
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همین بود؟ به طور قطع پاسخ منفی است. سا

ــیوه ی حكومت در روزگار ما،  ــته، با ش ــیوه ی حكومت در گذش ثانیًا ش

ــیاری دارد. حكومت در گذشته، یك حكومت دیكتاتوری فردی  تفاوت بس

ــلیقه ی خود حكومت می كرد بدون  ــت. یك فرد، با اتكا بر نظر و س بوده اس

ــًا ضروری بداند كه با  ــته باشد، یا اساس ــاوران توجهی داش اینكه به نظر مش

دیگران مشورت كند. حكومت در روزگار ما به گونه ای است كه حاكم خود 

ــاتی كه بر حكومت  ــت كه از قانون تبّعیت كند، در برابر مؤسس محكوم اس

نظارت می كنند باید پاسخ گو باشد« )کدیور 1375: 228(.

در نتیجه منع روایت می تواند ناظر به شرایط حاكم بر زنان در آن روزگار، 

آن هم در دستگاه حاكم و پادشاه مستبدی مثل خسرو پرویز باشد و مضمون 

ــروعی  ــث نمی تواند به عنوان دلیل و مدرك معتمدی برای اثبات نامش حدی

حكومت و امارت زنان مستند شود. تخصیص روایت، بیشتر موردی است و 

در شرایط خاص آن روزگار و آن منطقه ی خاص، بیشتر توجیه پذیر است.

2 ـ 5 ـ 2( روایات منع از مشورت زنان

ــكات مخالفان حكومت زنان در اسالم، روی آوردن به  از جمله مستمس

ــت كه زنان را سست رأی معرفی كرده و  ــته ای از روایات مخدوشی اس دس

ــورت با آنان منع كرده است. از آنجا كه اداره ی حكومت در  مردان را از مش

ــاوره  دادن به مجموعه ی دست اندركاران است و  موارد زیادی، به معنای مش

در واقع، زمامدار باالترین  مشاور حكومتی  و اجرایی  یك  مملكت  است، زنان 

گزینه ی مناسبی در این باره نیستند.
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سا بررسی داللتی و مفهومی 

عالوه بر اشكال سندی بسیاری از این روایات كه مرفوعه هستند، توجه به چند 

نكته در بررسی داللتی و مفهومی احادیث منع از مشورت زنان، ضروری است.

ــدور روایات مزبور از معصومین )ع( این به معنای  بر فرض پذیرش ص

مذمت زنان نبوده و حاكی از یك كمبود ذاتی در ایشان نیست، بلكه اشاره به 

ــت از محیط اجتماعی و فرهنگی  امری عارضی و بیرونی دارد كه عبارت اس

كه باعث می شود برخی از زنان در بعضی از زمینه ها اطالعات كمتری داشته 

ــاور مناسبی باشند، كما اینكه در  ــند و در نتیجه نتوانند در آن موارد مش باش

مواردی نیز این كاستی می تواند برای بسیاری از مردان باشد.

دلیل این مطلب، چند امر است

الفـ  در برخی از روایات زنانی كه از آگاهی و تجربه برخوردارند، از این 

منع استثنا شده اند: »ااّل من جّربت بكمال عقل« )عالمه مجلسی 1404: ج100، ح 56(.

ــرانش )حضرت خدیجه، ام  ــول خدا )ص( با همس ــورت رس ب ـ مش

ــورت با زنان است. به  ــان از مش ــلمه و...( نمونه ی عینی نهی نکردن ایش س

ــول خدا )ص( به  عنوان نمونه، در صلح حدیبّیه پس از امضای قرارداد، رس

ــتور داد قربانی و پس از آن تقصیر کنید. هیچ كس به دستور  ــلمانان دس مس

ــول خدا )ص( بر ام سلمه  وارد شد و جریان  را  پیامبر )ص( عمل نكرد. رس

ــلمه  گفت  شما  خود قربانی كنید و حلق كنید و با كسی سخن  ذكر كرد. ام س

مگویید. پیامبر بیرون آمد و آن عمل را انجام داد، مسلمانان نیز تبعیت كردند 

)ابن اثیر 1385: ج2، ص25؛ مهریزی 1380: 115(.
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جـ  توصیه ی قرآن كریم به مشورت كردن پدر و مادر به هنگام از شیر گرفتن سا

كودك »فان ارادا فصااًل عن تراٍض منهما و تشاوٍر فال جناح عليهما«؛ اگر با رضایت 

و مشورت خواستند كودك را از شیر بگیرند مانعی نیست )بقره: 232(.

ــورت با مردان هم مقّید به احراز صفات و  دـ در تعدادی از روایات مش

ــده است. مانند روایت ذیل:  ــایی ش ویژ گی هایی همچون عاقل  بودن و پارس

ــن ... عن سلیمان بن خالد قال سمعت ابا  احمدبن محمد البرقی فی المحاس

ــر العاقل من الرجال الورع فانه ال يأمر االبخير و اياك  عبداهلل )ع( یقول: »استش

و الخالف فأّن مخالفه الورع العاقل مفسدٌه للدين و الدنيا« با مردان عاقل پارسا 

ــورت كنید زیرا اینان جز به صالح رأی ندهند و بپرهیزید از مخالفت با  مش

آنها، زیرا فساد دین و دنیا را در پی دارد )حرعاملی 1409: ج12، ح15594(.

2 ـ 5 ـ 3( احادیث داللت كننده بر نقص عقول زنان

از جمله دالیل منع حاكمیت زنان، احادیثی هستند كه بر نقص عقلی زنان 

داللت دارند. 

بررسی سندی و داللتی این دسته از روایات حكایت از آن دارد كه سند 

ــه نبوده و ضعف هایی دارد كه به دلیل رعایت اختصار از  آنها خالی از خدش

ذكر تك تك آنها خودداری می شود و به بررسی كلی آنها پرداخته می شود.

ــند به گونه ای نیستند كه بتوان  الف ـ در مجموع، این احادیث از نظر س

ــرا در میان آنها، حدیث صحیح و  ــا آن یك حكم تعبدی را اثبات كرد، زی ب

معتبر وجود نداشت تا چه رسد كه بتوان با آن یك امر تكوینی و خارجی را 

شناخت )مهریزی 1380: 96(. 
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سا ــده  ــدادی از روایات، نقصان عقل به خلق و خوی زنان تحلیل ش در تع

است. اگر این خلق زشت، نشانه ی نقص عقل یا سبب آن باشد، انصاف آن 

ــت و به آنها اختصاص ندارد. مردان نیز به  ــت كه این خصلت، زنانه نیس اس

همان نسبت چنین هستند. اگر زنی، تمام وظایف عرفی زندگی را انجام دهد 

و روزی كوتاهی كند، چند درصد مردان زبان به اعتراض نمی گشایند و زن 

را ناالیق و... نمی پندارند؟ )مهریزی 1380: ص94(.

اّما احادیثی كه نقصان عقل زنان را به محرومیت از عبادت، كاستی میراث و  

ناقص  بودن شهادت منسوب می كنند )مانند سخن امیرالمؤمنین در نهج البالغه 

ــت روشن شود كه مقصود از ناقص  بودن عقل  در مذمت زنان(، ابتدا الزم اس

زنان چیست. چون، یك مسئله ی تعبدی نیست كه ما چشم بسته بپذیریم، بلكه 

یك واقعیت خارجی است كه لمس می شود و باید بدانیم آنچه در رابطه با عقل 

زنان در خارج لمس می شود، چیست )صالحی نجف آبادی 1384: 42(.

در این روایات، نقصان سه چیز به زنان نسبت داده شده است.

نقصان ایمان، نقصان عقل و نقصان سهم و بهره. نقصان ایمان، مربوط به 

ــت. تكلیفی است كه در قرآن كریم به جهت  ترك عبادت در ایام خاصی اس

لطف به زن، در این مدت وضع شده و از آنجا كه حالت مزبور، غیر اختیاری 

و غیرطبیعی است، پس در حقیقت نقصی كه موجب مذمت باشد، نیست.

ــرد مهریه به زن  ــت چون م ــان ارث زنان كه نصف ارث مردان اس نقص

ــردازد، دو برابر زن ارث  ــه ی زندگی زن و عائله را می پ ــد و نیز هزین می ده

ــود و این مذمتی نیست )همان: 43( البته در  می برد تا تعادل اقتصادی برقرار ش
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ــد ارث پدر و مادر مّیت و این سا ــت، مانن مواردی هم ارث زن و مرد برابر اس

ــریعی بنابر مصلحت و حکمتی است که خداوند تبارک و تعالی  نقصان تش

ــت به تعبیر دیگر این نقص  ــئله ی وجوب نفقه بر مردان گذاشته اس در مس

ــراکت حقی که خداوند برای زنان در مال شوهران و پدرانشان )تحت  یا ش

عنوان نفقه( قرار داده است جبران می شود.

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

ــات با  در صحنه ی زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان، این درگیری احساس

ــات بر عقل چیره  ــود دارد و به طور اعّم و اغلب، احساس ــل دائمی وج عق

می شود )همان: 43(.

ــت كه با  ــه ی قابل توجه اینكه نقصان عقل در زنان، امری ذاتی نیس نكت

ــت آنها عجین شده باشد و تنها مطلبی كه تبیینی است، اینكه  هویت و سرش

ــبت به  این گونه احادیث )حداكثر(، واقعیت های موجود در آن زمان ها را نس

ــب، زمینه های  ــت كه بر اثر فرهنگ نامناس زن توصیف می كند و آن، این اس

رشد فكری و عقالنی زنان فراهم نگشت بلكه در برابر آن مانع نیز ایجاد شد 

)مهریزی 1380: 96(.

ــرایط و زمینه های رشد و محیط های تربیتی  ــدن ش در صورت فراهم  ش

مناسب زنانی همچون مریم، آسیه، خدیجه، زهرا )س(, زینب و ام كلثوم و... 

پرورش خواهند یافت كه عالمی را شكوفا كرده و از نور وجودی آنها، حتی 

مردان كامل هم بی نیاز نیستند.

ــمند و  ــرون و اعصار اخیر نیز، عرصه از وجود زنان فاضل، اندیش در ق
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سا عاقلی كه جهان از وجود آنها بهره مند گردیده است، یا شهادت بر توانمندی 

ــمندانه ی واقعیت های سیاسی دوره ی خویش ـ وچه  آنها در مدیریت هوش

ــته اند،  ــا بر مدار رویكرد برگزیده ی اجتماعی و اعتقادی خویش ـ  داش بس

خالی نیست.

بنابراین می توان نتیجه  گرفت. این روایات بر فرض صدور و قبول صحت، 

اشاره به عقل اكتسابی و تجربی دارند. در این عقل شرایط اجتماعی، تربیتی، 

سیاسی و غیره، كاماًل دخیل است. از چنین نقصانی نمی توان بی قابلیت ذاتی 

را استنتاج كرد. 

ــن تر شدن مّدعا، بهتر است معانی و تعاریف مختلف عقل را  برای روش

بیان كرده، بفهمیم منظور از عقل در روایات مزبور چیست؟

ــل در روایات كاربردهای مختلف و معانی گوناگونی دارد. یكی عقل  عق

ــان ها از آن بهره مند ند جز موارد استثنایی و دیگری عقل  ذاتی كه همه ی انس

اكتسابی كه در كسب آن شرایط محیطی، تربیتی و غیره دخالت دارد.

امیرالمؤمنین علی )ع( در روایتی به این حقیقت، اشاره می كند »العقل عقالن، 

عقل الطبع و عقل التجربه و كالهما يؤّدي الي المنفعه«؛ عقل دو تاست: عقل طبیعی 

و عقل تجربی و هر دو به نفع و سود، منجر می شود )مجلسی 1404: ج75، ح58(.

ــم دوم )عقل تجربی و اكتسابی(، مؤثر دانستن بعضی  دلیل بر وجود قس

ــیدن شیر مادر در افزایش عقل فرزند و...  از رژیم های غذایی مانند تأثیر نوش

ــطح عقالنیت در  ــی از كارها مانند تجارت، در ارتقاء س ــام دادن بعض و انج

روایات است.
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ــت كه منظور از نقصان عقل زنان در روایات سا ــؤال باقی اس حال، جای س

كدام عقل است؟

ــابی كه  عقل ذاتی كه در نقصان آن، زن هیچ دخالتی ندارد یا عقل اكتس

عوامل و شرایط زیادی می تواند در آن مؤثر باشد؟

وجود نمونه ها و مصادیق عینی، حاكی از كاربرد معنای دوم عقل در مورد 

زنان است، كه مستقیم تحت تأثیر شرایط محیطی، تربیتی و اجتماعی قرار دارد.

بعضی از اندیشمندان تقسیم بندی دیگری از عقل ذكر كرده و آن را به دو 

نوع عقل فردی و اجتماعی تقسیم كرده اند.

ــد: »... عقلی كه در زن  ــت اهلل جوادی آملی )ره( در این باره می نویس آی

ــائل  ــت عقل اجتماعی، یعنی در نحوه ی مدیریت، در مس و مرد متفاوت اس

ــت و بر فرض هم كه ثابت  ــی اقتصادی، علمی، تجربی و ریاضی اس سیاس

بشود در این گونه از علوم و مسائل اجرایی عقل مرد بیش از عقل زن است 

ـ كه اثبات این مطلب نیز كار آسانی نیست، ....« )جوادی آملی 1376: 250(.

در تقسیم بندی دیگری عقل به نظری و عملی تقسیم شده است.

ــأنی دارد به نام عقل نظر كه به  ــان ش ــت كه انس اما مّمثل عقلی، آن اس

ــأن دیگری دارد به نام عقل عمل كه به  ــأن، می اندیشد و ش ــطه ی آن ش واس

واسطه ی آن شأن، می پذیرد ….  بخش نظر، عهده دار بینش و اندیشه و تفكر 

است و بخش عمل هم عهده دار پذیرش، كوشش، گرایش، جذبه و... است، 

ــت، به نظر رجوع  ــت، به عمل بر می گردد و هر چه فكر اس هر چه كار اس

می كند )همان: 264(.
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سا ــردان را در عقل عملی برابر  ــری )ره(، زنان و م ــه محمدتقی جعف عالم

می داند و تفاوت را در عقل نظری می بیند و عقل نظری را چنین تعریف کرده 

است: »عقل نظری، همان فعالیت استنتاج هدف ها یا وصول به آن با انتخاب 

واحدها و قضایا و وسایلی است كه می توانند برای رسیدن به هدف ها كمك 

ــائل را تضمین کنند«  ــد، بدون اینكه واقعیت یا ارزش آن هدف ها و مس کنن

)جعفری: ج11، صص292 و293(.

ــان، به منظور نفی  ــه روایات نقص عقل در زن ــك ب خالصه آنكه، تمس

ــرعی دارد كه حكم  ــئولیت های كلیدی، نه مؤید ش ــت و تصدی مس حاكمّی

ــد و نه مؤید عرفی دارد  كه بتوان از آن به عنوان مستمسكی  آن حرمت باش

اعتناکردنی استفاده کرد.

ــالمی، همواره حاكی از آن بوده  تجربه ی عینی نظام مقدس جمهوری اس

كه وجود زنان اندیشمند، توانا، و مدّبر در عرصه های مختلف علمی، سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در كنار مردان الیق و شایسته توانسته است، 

منشأ خدمات ارزشمندی در جامعه ی اسالمی باشد.

ــمندی زنی همچون گاندی، دختر  ــطح جهانی نیز، تعقل و اندیش در س

ــان، منجر به خودكفایی و  ــرو در رهبری هفتصد میلیون انس جواهر لعل نه

نجات آنها از گرسنگی گردیده و حتی پیشرفت و ارتقاء تا حد تولید كننده و 

صادر كننده ی گندم را برای آنها به دنبال داشته است و این امر، مؤید دیگری 

است بر مّدعا )مهریزی 21/12/2004(
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2 ـ 5 ـ 4( احادیث منع از اطاعت و تدبیر زنانسا

ــت كه  ــته  ای از روایات اس ــه دالیل مخالفان حاكمیت زنان، دس از جمل

صریح یا ضمنی مردان را از تبعیت زنان منع می كند. 

در بین احادیث وارده، بعضی از احادیث با توجه به قرائن به كار رفته در 

ــائل خانوادگی بوده و این امر هیچ انصرافی به مسئله ی زمامداری و  بیان مس

ــده  حكومت ندارد، به ویژه آنكه در بعضی از روایات از مواردی نام برده ش

ــبی با متون و آموزه های دینی ندارد، همچون رفتن به حمام،  ــت كه تناس اس

مجالس عروسی و عزا و... .

بنابراین احادیث با مضمون منع از اطاعت و تدبیر زنان، عمدتًا در حیطه ی 

خانوادگی و یا امور جزئی و به ویژه در مواردی، مربوط به اختالفات زندگی 

زناشویی بوده و مسلمًا نمی توان حكم آن را به همه ی موارد تعمیم داد.

ــت، داللتی بر  آن تعداد از روایات هم كه در حیطه ی امور خانوادگی نیس

حرمت ندارد. عالوه بر آن، بررسی اسناد روایات نیز حاكی از وجود ضعف ها 

و نقص هایی است كه منسوب  بودن آنها را به معصومان )ع( مسّجل نمی كند. 

ــه عالوه بر قرآن و روایات موضوع از منظر ادله ی دیگری همچون اجماع،  ب

ــت که به دلیل نبود ارتباط  ــی اس ــایر وجوه نیز قابل بررس اصل عملی و س

مستقیم با موضوع مقاله و ضیق مجال به نوشتاری دیگر موکول می شود.
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سا نتايج 

ــیتی در عرصه ی  ــه ی عدالت جنس با گذاری تحلیلیـ   انتقادی به اندیش

مشاركت تحقیق، توسعه ای زنان دریافته شد:

ــناختی فكر دینی، اقتضای اهتمام هماهنگ به  ــتگاه معرفت ش 1 ـ  خاس

ــتناد عقالنی به اندیشه ی  ــنت را دارد و اس دو منبع  وحی و عقل و عقل و س

مشاركت توسعه ای زنان همواره بایستی مورد عنایت باشد.

2ـ   در عرصه ی مستند قرآنی و حدیثی نیز به دست آمد که نوعی تنقیح 

سندی و داللتی در پیراستن آشوب؟ تبعیض آمیز جنسیتی در فرایند تربیت و 

مدیریت منابع انسانی، یك ضرورت روش شناختی است.

ــل تحلیل مضمونی نیز به مدد آموزه های دین )عقل و وحی  3ـ   در فص

و سنت(:

3ـ  1ـ   اصل جنسیت در لحاظ و احراز شرایط مدیریت سازمانی و انجام 

ــتگی های  دادن وظایف آن دخالتی ندارد و زنان نیز می توانند با وجود شایس

الزم در عرصه ی مدیریت های سازمانی قبول مسئولیت کنند.

ــی زنان نیز  ــیتی در عرصه ی حاكمیت سیاس 3 ـ 2 ـ  اصل عدالت جنس

جاری 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 

ــئولیت ها بر اساس و معیار دانایی و  ــت، حکم عقل مبنی بر واگذاری مس اس

توانایی است و همان گونه که قباًل بیان شد این اصل تخصیص پذیر نیست.

ــازمانی  ــاركت زنان در عرصه ی مدیریت س ــی مبانی دینی مش در بررس
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ــت كه در لحاظ و احراز شرایط مدیریت و انجام دادن وظایف سا بیانگر آن اس

آن جنسیت دخالت نداشته و زنان نیز می توانند با وجود شایستگی های الزم 

در عرصه ی مدیریت های سازمانی قبول مسئولیت کنند.

ــه جنبه ی انتخاب  ــی زنان از س ــل دوم موضوع حاكمیت سیاس در فص

ــرایط و ضوابط  ــت، اصالح حاكمیت و تصّدی حاكمیت با لحاظ ش حاكمی

و مسئولیت ها از منظر منابع نقلی و عقلی و استناد به سیره ی معصومان )ع( 

بررسی شد و نظرات مختلف پیرامون این حضور مطرح و بررسی گردید و 

این نتیجه به دست آمد که ادّله ی مخالف حاکمیت سیاسی زنان در برخی از 

این جوانب، خالی از خدشه نیست.
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ــرح نهج  ــن عبد الحمید  1963م/ 1383 هـ . ق. ش ــی الحدید, عز الدی ــن اب  اب
البالغه، 

    قم، دارالکتب العلمّیه.

 ابن اثیر, علی ابن ابی الکرم  1385 هـ . ق. الكامل فی التاریخ، لبنان, بیروت. 
 ابن المغیره، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم 1407 ق. صحیح بخاری، بیروت، 

    دارالقلم. 

 ابن حجر عسقالنی, شهاب الدین ابولفضل احمد بن علی 1327 هـ . ق. تهذیب 
    التهذیب، حیدر آبادكن، دایره المعارف النظامّیه.

 ابن شعبه حّران, ابی محمد حسن ابن علی ابن الحسین 1394ق. تحف العقول، 
    بیروت، اعلمی. 

ــه نو، گروه مترجمان،  ــتلی، اولیور و آلن برس، بولک 1387. فرهنگ اندیش  ُاس
     تهران، مازیار.

 آلن، پیرو، 1375. فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه ی باقر ساروخانی، تهران، کیهان.
 آکوچکیان احمد 1383. پیش نویس منشور جایگاه زن در فرآیند توسعه كشور، 

    مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری ،تهران, اسوه ی مهر. 

 بابازاده، علی اکبر 1382. تحلیل سیره فاطمه الزهرا، قم، دانش ادب.
ــنن بیهقی، بیروت،  ــین بن علی. س  بیهقی، امام حافظ ابی بكر احمد بن الحس

    دارالمعرفه.

 پیروزمند, علیرضا، »مقاله بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان«، مجموعه مقاالت 
    هم اندیشی زنان, قم. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان )1380(. 
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ــوعه الرجالّیه المیّسره او،   ترابی، علی اكبر 1419 هـ . ق 1377 هـ . ش. الموس
    معجم رجال الوسائل، قم، موسسه امام صادق. 

 جبر خلیل، 1380. فرهنگ الروس، ترجمه ی حمید طبیبیان، تهران.
 جعفری، محمدتقی 1359. تفسیر نهج البالغه، تهران، حیدری . 

 جوادی آملی، عبداهلل 1376. زن در آیینه جالل و جمال، قم، اسراء.
 حاجی ده آبادی، محمدعلی 1383. مدیریت فرهنگی، قم، هاجر.

 حلبی،  ابو الصالح 1403 هـ . ق. الكافی فی الفقه، اصفهان، مكتبه االمام امیرالمؤمنین. 
ــی، قم، مدرسه امام علی ابن  ــعید 1382. زنان و سه پرسش اساس  داوودی، س

     ابی طالب.

 سبحانی، جعفر 1381. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم، تهران، مشعر.
 سپهر، میرزا محّمد تقی، ناسخ التواریخ، تهران، كتاب فروشی اسالمّیه.
 سپهر، میرزا محمدتقی 1385. گزیده ناسخ التواریخ، قم، اسالمی، ج5.

 شیخ حّر عاملی، 1409 هـ . ق. وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیهم الّسالم.
 شیخ صدوق, ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی ، 1374. خصال، شرح و ترجمه ی 

     محمد باقر كمره ای، تهران، مدرسه حضرت عبدالعظیم. 

 شیخ صدوق ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی ، من ال یحضره الفقیه، جامعه 
    مدرسین، قم، 1413 هـ . ق.

ــالمی، تهران،  ــی نجف آبادی, نعمت اهلل 1384. قضاوت زن در فقه اس  صالح
     امید فردا.

ــیر القرآن ، بیروت,  ــین  1394هـ ، المیزان فی تفس ــید محمد حس  طباطبایی, س
    موسسه اعلمی للمطبوعات. 
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 علیخانی، علی اکبر1379. توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی)ع(، تهران، سازمان 
     تبلیغات اسالمی.

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

 فضل اهلل، سّید محمد حسین 1419 هـ .ق. من تفسیر وحی القرآن، دارالمالك.
     بیروت . 

 فقیهی, علی اصغر 1379. ترجمه نهج البالغه، تهران، صبا 
 فهیم کرمانی، مرتضی 1374. زن و پیام آوری، تهران، فرهنگ اسالمی.

 کدیور، جمیله 1375. زن در گفتگو با عاّلمه فضل اهلل، تهران، اطالعات.
 مجلسی, محمد باقر 1404ق. بحاراالنوار، بیروت، الوفاء.

 محاّلتی، ذبیح اهلل 1373. ریاحین الشریعه، تهران، دارالکتب االسالمیه.
ــنن ترمذی،  ــی 1974 م/ 1394 هـ . ق. س  محمد بن عین، امام حافظ ابی عیس

     دارالفكر. 

 محمدی ری شهری, محمد 1376. میزان الحكمه، قم، دارالحدیث.
 مرنیسی، فاطمه1380. زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش، ترجمه ی ملیحه 

    مغازه ای، تهران، نی.

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

ــات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه،  ــینعلی 1408. دراس  منتظری، حس
    دراسات اسالمّیه، قم. 
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 مهریزی, مهدی. »زن، سیاست ، گرایش ها و نگارش ها« ،)21 /2004/12( 

 مهریزی، مهدی1380. شخصیت و نظام حقوق زن در اسالم، تهران، علمی و 
    فرهنگی.

 موسوی الخمینی، سیدروح اهلل 1369. صحیفه نور، تهران، سروش.
 مکارم شیرازی، ناصر 1376. مدیریت و فرماندهی در اسالم، قم، مدرسه االمام 

     علی بن ابی طالب )ع(.

 نوری )محدث(، 1408 هـ . ق. مستدرك الوسائل، آل البیت، قم. 
 نوری همدانی 1383. جایگاه بانوان در اسالم، مهدی موعود.

http://www.iranwomen.org/mag/internet/302/1.htm    


