بررسي فقهي مديريت زنان در آيینة وحي
با رويکرد فقهي امام خمیني

(س)

عباسعلي روحاني
علي آقا پيروز

چكيده :مقاله حاضر براي پاسخ به اين پرسش است كه آيا مديريت زناا باه ژيا
در سطوح كال (مدير كل ،ژزارت ژ رياست قواي سه گانه) حرام شاري اسات ياا
خير؟ ابتدا آيا ت كه فقهاا باراي ااتاات حرمات ح ومات ژ ماديريت زناا اسات اد
كرد اند ،تتيين ژ نحو استدالل به آنها تقرير م شود آنگا داللت آنهاا ماورد نقاد ژ
بررس قرار م گيرد .مهمترين آيه ،آيه «قوامو » است كه در آ پس از بيا فتاواي
امام خمين  ،نحو استدالل به آ از كتاب دليل تحريرالوسيله ،مطرح ما گاردد ژ باا
تحليل آيه ،آش ار م شود كه دامنه قواميت محدژد به نظاام خاانواد باود ژ مينااي
قواميت ،مراقتت ژ نوي مسئوليت ح ظ خانواد اسات .م هاوم فلال نياف ،ففژنا ژ
مصداق آ با توجه به تيتير «بيلهم يلا بيا » ،قاوت تيقال ژ باالبت جسامان
مردا ژ ياط ه ژ زيتاي زنا است .اين آيه به هيچ ژجه ژاليت مطلقه را براي مردا
بر همسرانشا ااتات نم كند تا از طريق داللت فحوي ،حرمت ح ومت ژ ماديريت
زنا احراز شود .همچنين هيچ يك از آيات ديگر نيف حرمت مديريت زنا را ااتات
نم كند .امام خمين قائال باه حرمات ح ومات ژ ژاليات زناا اسات اماا در ساير
ح ومت ايشا  ،زنا  ،مديريت بخشهاي از جاميه را بريهد داشتهاند.
كليدواژهها :قوام ،مديريت ،زنا  ،مردا  ،تدبير ژ ح ومت.
 .اين مقاله مستخرج از رساله دكتري با ينوا « بررسا فقها ماديريت باانوا باا رژي ارد فقها اماام خمينا (س)» در
پ ژهش د امام خمين (س) ژ انقالب اسالم است.
 .رئيس پ ژهش د امام خمين (س) ژ انقالب اسالم

e-mail:abbasali-roohani@hotmail.com

 .دانشجوي دكتري فقه ژ متان حقوق ژ انديشه اماام خمينا (س) پ ژهشا د اماام خمينا ژ انقاالب اساالم ژ يلاو
هيأت يلم پ ژهشگا فرهنگ ژ انديشه اسالم .
اين مقاله در تاريخ 3 / 1/ 1

دريافت گرديد ژ در تاريخ 3 / /5

e-mail:setooda@yahoo.com

مورد تأييد قرار گرفت.
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مقدمه
موضوي كه گاه اژقات در جاميه ما رُخ م نمايد ژ به سوژ اي براي مطتويات ژ رسانهها تتديل
م شود ژ در مقاطي اذها متدينا جاميه را به خود مشغول م سازد ،مسأله جاواز ياا يادم جاواز
فقه مديريت زنا در سطح كال است .اين مسأله هار نناد باراي ياد اي ميلاوم ژ داراي پاساخ
مثتت است ژ تصور م كنند كه زنا به طور كل م توانند يهد دار منابب اجراي در يربههاي
كال نظام شوند؛ اما هنوز براي يموم متدينا جاميه ،پاسخ آ من

يا دست كم ناميلوم است اين

مسأله در مواردي نيف نالش برانگيف شد ژ موجاب ما شاود همفماا باا انتصااب برخا زناا در
منابب كليدي نظام مانند ژزارت ،مطتويات ژ رسانهها باه موافقات ياا مخاال

باا آ برخاساته ژ

مطالت را اظهار نمايند كه در مجموع ح ايت از يدم ش افيت موضوع در سطح جاميه ما كناد ژ
همفما با برژز برخ كاست ها در حوز مديريت زنا  ،يد اي آ را دستاژيفي باراي طارح يادم
تواناي زنا در تصدي اين منابب قرار داد ژ آ را مؤيدي بر يدم جواز فقها ماديريت كاال
زنا تلق نمايند.
جمع كثيري از دينمدارا جاميه ماا ميتقدناد كاه زناا شاريا نما توانناد يهاد دار مناباب
مديريت در سطوح باالي نظام شوند كه التته براي مدياي خود مساتندات نياف از آياات ژ رژاياات
حلرات ميصومين(ع) اقامه م كنند اين موضع گيري بايث نگا من

به انتصاب زناا ما شاود ژ

بدبين هاي را نستت به مديريت زنا در جاميه پديد م آژرد اين موارد ضارژت تحقياق بار رژي
اين موضوع را آش ار ژ اهميت نتيجه تحقيق را ملاي

م گرداند؛ اما به دليل آن ه مقاله حاضار

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

گنجايش بررس همه ادله مسأله را ندارد ،تنها به بررس آيات قرآ كريم بسند م شود.

هدف از تحقیق
به طور كل هدف اين پ ژهش تتيين شري جواز ياا يادم جاواز ماديريت زناا درماديريتهااي
كال با است اد از آيات قرآ كريم است نتيجه اين تحقيق م تواند رژشنگر قشر يظيم از بانوا
نستت به ت لي

شري خود باشد ژ ماردا را نياف در پاشيرا ياا يادم پاشيرا ماديريت باانوا ،

برفنظر از ديگر ابياد موضوع ،مطلع سازد.
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پرسش تحقیق
مديريت زنا از منظر آيات قرآ نه ح م دارد؟
مهم ترين آيات كه مورد استدالل مخال ا مديريت زنا قرار گرفته اسات ذياال خواهاد آماد.
بايد توجه داشت اين آيات براي ن

قلاژت ژ ح ومت ژ حت افتاي زنا نيف ماورد توجاه باود

است شايد آيات ديگري نيف قابليت استدالل داشته باشد ل ن با توجه به ظرفيت اين مقالاه تنهاا باه
آيات پنجگانه زير بسند م شود:

)آيه قوامون
«الرِّجالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْووٰالِهِومْ فَالصّوالِاا ُ
قانِتا ٌ حافِظا ٌ»(....نساء ) 3:ترجمه :مردا سرپرست زنانند به دليل آن ه خدا ،برخ از ايشا را بر
برخ ا برتااري داد ژ [نيااف] بااه دلياال آن ااه از اموالشااا  ،خاارج م ا كننااد ،پااس زنااا درساات ار،
فرمانتردارند ،اسرار [شوهرا خود] را ح ظ م كنند.
شأ نافژل آياه :ب رخا آژرد اناد كاه آياه شاري ه در ماورد ماردم باه ناام «سايدبن ربياع» ژ
همسرا«حتيته» فرژد آمد؛ نرا كه آ دژ ،كه خاندانشا از يارا ِ «مدن » پيامتر بودند ،در زنادگ
زد .آ ز به همرا پدرا «زيد» نفد پيامتر ش ايت برد ،ژ آ حلرت پاس از رسايدگ  ،دساتور
قصاص داد .آنا را برام اجرام دستور بردند كه درست در هما لحظات اين آيه شري ه بار قلاب
مص ّام پيامتر فرژد آمد ژ پيامتر پس از تالژت آيه شاري ه فرماود« :ماا نيافم را خواساتيم ژ خادا
دستورم ديگر داد ،ژ آنچه خدا مقرر فرمود بهتر است» ژ آنگا ح

م خويش را برداشت.

ل ظ «قوام» بيغه متالغه مانند «قيّم» ژ «قيّام» است ژ مين آيه ننين م شود :مردا قيّم ژ مسالّ
بر زنا در تدبير ژ تأديب ژ سياست هستند شاهد بر اين ميناا آ اسات كاه قاوّام باا حارف «يلا »
 .باحب مجمع البيان دربار شأ نفژل آيه م نويسد« :مُقاتل گويد :اين آيه دربار سَيد بن رَبيع بان يَمارژ كاه اژ از
(ص)

نُقَتاء بود ،ژ دربار زنش حَتيتَه ،دختر زيد بن أب زُهَير نازل شد است نَشَفَتْ يَلَيْهِ فَلَطَمَها پدر حتيته اژ را نفد پياامتر

برد ژ يرض كرد كه :أَفْرَشْتُهُ كَرِيمَتِ فَلَطَمَهَا ،رسول خدا(ص) فرمودند :لِتَقْتَصَّ مِانْ زَژْجِهَاا -فَقَاالَ النَّتِا  :ارْجِيُاوا! فَهَاشَا
جَتْرَآئِيلُ أَتَانِ  ،ژَ أَنْفَلَ اللَهُ هَشِ ِ الْآية .فَقَالَ النَّتِ بَلَّ اللَهُ يَلَيْهِ ژَ ءَالِهِ ژَ سَلَّمَ :أَرَدْنَا أَمْرا ژَ أَرَادَ اللَهُ أَمْارا؛ ژَالَّاشِم أَرَادَ اللَاهُ

( س)

خَيْرٌ ژَ رَفَعَ الْقِصَاص» (طترس

3

ج .) 13 :

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

مشترك دستخوا كشم ش شدند؛ ژ آ مرد همسرا را به خاطر سركش ژ نافرمان اا كتاك
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متيادّي شااد اساات اگاار بااا ح ارف «بااا» متياادي م ا شااد ميناااي ديگااري را افاااد ما كاارد ژ آ
يهد دارشد كار يا اقدام بر آ بود ،ژقت گ ته م شود «فال قام باشلك»؛ يينا انجاام آ را باه
يهد گرفت (سي مازندران .) 3 : 3 1
ح م قواميّت مردا در اين آيه به دژ امر ميلّل شد است ،كه ي

ماوهتت اسات از خداژناد

تتارك ژ تيال ژ ديگرم اكتساب است .امّا موهتت آ اين است كه ،خداژند مردا را بر زناا در
جهات كثير ام از كمال يقل ژ حسن تدبير ژ زيادم قوّ در ايمال ژ طايات فليلت داد ؛ ژ بدين
جهت نتوّت ژ امامت ژ ژاليت نيف اختصاص به مردا داشته ،ژ إقامة شايائر دينا ژ جهااد ژ قتاول
شهادت در هر امرم ،ژ زيادم نصيب در ارث ژ غير ذلك از آ ِ مردا است .اماا جهات اكتسااب
اين است كه :مردها بر ز ها از اموال خود ان اق م كنند ژ ن قات آنها را م دهند ژ مهريّه باه آنهاا
م پردازند؛ با اين ه فايدة ن اح امرم مشترك بين هر دژ است .ژ «باء» در قوله« :بِما فَلَّلَ اللّهُ» ژ در
قوله« :بِما أَنْ َقُوا» ،برام ستتيّت است ژ «ما» مصدريّه است .أمْ «بِسَتَبِ تَ ْليلِ اللَهِ ژَ بِسَتَبِ إنْ ااقِهِم».
بنابراين در اين آيه ،ح م مُيلَّل به يلّت است .نرا خداژند رجال را قيّوم ژ قيّام ز قرار داد است؟
به جهت اين دژ يلّت موهتت ژ كست  ،كه در مردا هست ژ در زنا

نيست (حساين تهرانا

 3ج

.) 51 :

شيخ در كتاب تبيان م گويد :ميناي آيه آ است كه مردا بر زنا در تأديب ژ تدبير قواميات
دارند؛ زيرا خداژند مردا را بر زنا در يقل ژ انديشه برتري يطا كرد

است (شيخ طوسا با تاا ج :

.) 13

باحب مجمع البيان م گويد :ميناي آيه آ است كه مردا بر زنا قواميت دارند ژ بر آنها در
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تدبير ،تأديب ،رياضت ژ تيليم سلطه دارند؛ زيرا خداژند مردا را بر زنا در يقل ژ انديشه برتاري
يطا كرد

است (طترس

3

ج .)93 :

قطب الدين راژندي آيه را ننين مينا كرد است :مردا قائم به امور زنا ژ تادبير آنهاا هساتند
آيه بر اين ن ته داللت دارد كه بر مرد ژاجب است كه امور همسر خويش را تدبير كرد ژ مخارج
اژ را بدهد؛ زيرا برتري مرد ژ ان اق اژ دليل سرپرست ژ قوام بود مرد بر ز است كه اژ را مستحق
اطايت همسر از اژ كرد

است (قطب راژندي  315ج .) 3 :

فاضل جواد م گويد :همانگونه كه امراء ژ حاكما قيّم رييت خويش هساتند ماردا نياف قايّم
زنا

در تدبير هستند (فاضل جواد  3 3ج .) 53 :
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محقّق كاشان در تفسير صافى آژرد است« :مردا  ،قيام ژ ژاليت زمامادارا نساتت باه ملّات ژ
در ايمال ژ طايات بر زنا برترم داد است».
زمخشرم در كشّاف گ ته است :آنها قيام بر ز ها دارند؛ امر م كنند ،نه م كنند ،همچنا كاه
ح ّام ژ ژُالت بر ريايا امر ژ نه م كنند .ژ بدين جهت ژُالت را كه بر ريايا امر م كنناد« ،قُاوَّم»
گويند«( .قُوَّم» جمع «قَوَّام» است؛ مردها را هم «قُوَّم» گويند .الرِّجاالُ قَوّامُاو َ يَلَا النِّسااءِ ،أمْ قُاوَّم
يَلَ النِّسآء) ژ ضمير در «بَيْلَهُمْ» به رجال ژ نساء مجمويا برم گردد .يين مردها مسيطِر ژ مسلّطند
بر ز ها به ستب ت ليل كه خدا بيل را بر بيل ديگار داد اسات .در اينجاا ماراد از «بَيْلَاهُمْ»
رجال است ،ژ مراد از «يَلَ بَيْ

ٍ» زنانند .ژ اين دليل است بر اين ه ژاليات باه ژاساطه فلايلت باه

مردها داد شد است ،نه به ژاسطه امري ساختگ ژ تَغَلُّب .اينطور نيست كه مردها بهژاسطة قدرت
ژ سيطر ژ قوّت خارج  ،تغلّب پيدا كرد ژ بلند منش كنند ژ با قهر ژ قهّاريّت بار ز هاا قيمومات
پيدا نمايند؛ بل ه آنها بر ز ها قيّوم هستند «بِمَا فَلَّلَ اللَهُ» .آية قرآ ستب ت ليل را بيا م كناد ،ژ
اين از اح ام

است كه از رژم شاهد ژ دليل است (زمخشري ب تا ج .)519 :

مراد از رجال ژ نساء ،زنا ژ مردا است نه شوهرا ژ همسرانشا ژ محدژد به خانواد نيست؛ زيرا
در اينبورت م فرمود« :الرجال قوامو يل ازژاجهام» .ن تاه ديگار آن اه جملاه ختاري مينااي
انشاي م دهد اين ه مردا قوام بر زنا هستند؛ يين مردا بايد قوام بر زنا باشند ژ بر آنها ژاليت
داشته باشند نه زنا بر مردا  ،پس مديريت ژ قواميت زنا بر مردا حرمات شاري دارد( .م هاوم
گيري)
 .از رسول خدا (ص) در علل الشّرايع رژايت م كند كه از ژم پرسيدند :فليلت ژ برترم مردها بر ز ها نيست؟
حلرت فرمودند :مثل فليلت آب بر زمين است؛ زيرا بهژاسطه آب اسات كاه زماين زناد ما ماناد ،ژ باهژاساطه
مردا است كه ز ها زند هستند (يين حيات ژ زندگ ژ سيادت مادّم ژ مينويشا در دايرة قيمومت مردا اسات) ژ
اگر مردها نتودند ،ز ها آفريد نم شدند .سپس رسول خدا اين آيه را تالژت فرمودند« :الرِّجالُ قَوّامُو َ يَلَا النِّسااءِ ...
» ژ پس از آ فرمودند :آيا نم بينيد كه ز ها نگونه در هر ما حائ

م شوند ژ يتادت برام آناا باه ساتب قاشارت

( س)

ام ا ندارد؛ ژ امّا برام مردها ،طَمث (ديد خو ) ژ يادات ماهيانه پيدا نم شود (في

كاشان

 31ج .) 5 :

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

) -تقرير استدالل
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برخ اش ال كرد اند كه شأ نفژل آيه ژ همچنين سياق آيه شااهد بار آ اسات كاه ماراد از
آيه ،قيمومت مردا نستت به همسرانشا است در غير اينبورت ام ا نادارد باه ايان ميناا ملتافم
شويم كه همه مردا به مقتلاي يقل ذات ژ ان اق كه به همسر خود دارند قوّام بر همه زنا حتا
ز ها ي بيگانه باشند ژ ابال ننين ميناي غير قابل قتول است .با ژجود اين احتمال اگر شك كنيم،
نم توانيم بر يموميت قواميت استدالل كنيم ژ اين شك براي يدم باحت اساتدالل باه يموميات
است (منتظري 93

كاف

ج .) 51 :

اش ال ديگري نيف ژجود دارد ژ آ اين ه هر يك از ژاژ هاي« :الرجال» ژ «النسااء» ،مُحَلَّا باه
ال

ژ الم هستند كه براي داللت بر يموم ژضع شد اند ژ كاامال رژشان اسات كاه ايان يموميات

مورد نظر آيه نيست؛ زيرا ژاليت همه مردا بر همه زنا كامال ب ميناست .اطاالق آياه هام هماين
تال فاسد را دارد هنگام كه با داللت ژضييه ،يموميت آيه قابل ااتات نتاشد ،مطلق بود آيه نياف
به طريق اژل (فحوي) قابليت استنتاط ندارد؛ زيرا اطالق گيري متتن بار ژجاود مقادمات ح مات
است كه ي

از آنها ،يدم قرينه است ژ در اينجا قرينه بر يادم اطاالق ژجاود دارد .التتاه اگار باه

فرض ،يموميت آيه پشيرفته شود ،شأ نفژل مانع يموميت آياه نما شاود؛ زيارا شاأ نافژل تاوا
تخصيص م اد آيه را نخواهد داشت (سي مازندران .) 39 : 3 1
با اين بيا نم توا پشيرفت كه مقصود آياه ،ان ااق هماه ماردا بار هماه زناا (هرنناد زناا
بيگانه)باشد آنگونه كه حاكم ژ امير از بيت المال به همه امت حت زنا امت ،ان اق م كناد نناين
برداشت از آيه مخال

ت سير ان اق با سياق آيه است ژ با اطالق ل ظ ان اق نيف ناسازگار است.

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

در هر بورت اطالق گيري ژ قائل شد به يموميت ل ظ براي آيه ،تا از ايان رهگاشر بتاوا
سلطه مردا را بر همه زنا ااتات كرد ،تالش ب حابل است .امّا را ديگري نيف ژجاود دارد كاه
با استدالل به آ  ،م توا يموم قواميّت را است اد كرد ژ آ فحواي آيه ژ اژلويت قطييه است كه
قوّاميت مردا را بر زنا اابت م كند.
ابتدا الزم است تيتير مناست را از فحاواي آياه ارائاه كارد ژ آ را كاامال از قيااس ت ياك
نماييم فحواي خطاب يين داللت التفاميه بر ح ام ،آ هام باه شا ل اژلويات قطيياه مانناد قاول
خداي تيال كه فرمود« :فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» (اساراء  .) :توضيح آن ه :اين آيه دژ مدلول (مطاابق ژ
 .اگر نه شأ نفژل آيه مربوط به خانواد است اما اين ح م اختصاص به خانواد ندارد شأ نفژل هيچگاا مخصاص
نيست.
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بر حرمت دشنام گوي ژ ضرب آنها داللت م كند منته اين داللت بر اسااس اژلويات قطيياهاي

مقاله

التفام ) دارد .با داللت مطابق  ،بر حرمت افّ گ تن بر پدر ژ مادر داللت كرد ژ با داللت التفاميه
است ك ه متتن بر استظهار يرف از خطاب ژ فهم آنا از دليال ل ظا اسات يارف از حرمات اف
گ تن ،حرمت ضرب ژ شتم را با شدت بيشتر(اژلويت قطييه) دريافت م كند ژ اين دريافت از باب
مدلول التفام آيه مورد خطاب است .در نظر يرف ،موضوع حرمت ،اهانات بار ژالادين ژ هتاك
حرمت آنهاست از اين منظر ،ضرب ژ شتم از بارزترين مصاديق ژ آش ارترين افاراد اهانات اسات
پس ضرب ژ شتم در مقايسه با اف گ تن ،شديدتر ژ غليظتر

از حيث منع ژ حرمت هساتند (ساي

مازندران .) 33 : 3 1

در موضوع مديريت زنا نيف ننين است كه آيه باا باراحت بار قيمومات مارد بار ز داللات
م كند ژ اين ه مرد سرپرست همسر خود ژ قوّام اژ در محي خانواد است؛ ژل باا داللات قطيياه
م رساند كه در خارج محي خانواد نيف ز  ،تحت ژاليت ژ سرپرست مرد است طتق بريح آياه
شري ه ،مرد بر ز ژاليت دارد ژ ز در محي خانواد بر مرد ژاليت ندارد يرف از اين براحت،
با داللت قطييه ،ن

ژاليت زنا در مجتمع مؤمنين را درك م كند .يرف از آيه نناين اساتظهار

م كند كه ژاليت بر مردم ژ مجتميات انسان از بارزترين مصاديق ژاليت ژ آش ارترين افاراد آ
نيست .هنگام كه ژاليت در محي خانواد محتاج شايستگ تدبير ژ قدرت تيقال باشاد قطياا در
مجتميات انسان به قدرت تيقل ژ تدبير بيشتري نياز است .التته اين از باب قياس نيست؛ زيرا قياس
متتن بر فهم يرف از خطاب نيست .اساسا قياس از شئو داللت ل ظيه نيست بل ه تسارّي ح ام از
موضوع خطاب به موضوع ديگر ،آ هم با استنتاط يقل است كه نوي احتمال ژجود خصوبيت
در موضوع خطاب نيف م رژد ژ اين هما ت اژت اساس ميا قياس ژ فحوي است.
نتيجه آن ه ،آيه با داللت مطابق (منطوق) بر يادم ژاليات زناا بار شاوهرا خاود در محاي
خانواد داللت م كند ژ با فحوي (داللت التفام با اژلويت قطي ) بر يدم ژاليت زناا بار يماوم
مردم داللت م كند؛ زيرا رژشن است هنگام كه شارع مقدس به ژاليت ز نستت به شوهرا در

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

است ژ ابال اين مصداق از ژاليت از نظر اهميت با ژاليت در محي محدژد خانواد قابل مقايساه

( س)
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محي خانه ،رضايت نم دهد ،نگونه به ژاليت ز ژ ح ومت اژ بر يك امّت رضايت م دهد؟!
همچنين با تنقيح مالك نيف م توا به اين آيه استدالل كرد به اين بورت كه خداژند در اين آياه
قواميت مردا بر زنا را به برتري مردا بر زنا در ميافا يقال ژ تادبير ژ قادرت جسامان ميلّال
كرد است گرنه اين يلت ،از جنس يلت منصوص ژ مصرح كه در ح م اخش شد  ،نيسات اماا
از سوي ديگر ،احتمال اين ه خصوبيت ديگري غير از آ  ،در اتوت ژاليت ژ سرپرست مردا بر
همسرانشا  ،دخيل باشد نم رژد ،در اين بورت با ژجود اين مالك تام در مردا نستت باه زناا ،
ژاليت ژ سرپرست

براي مردا بر زنا اابت م گردد .ژ رژشن است كه اين مالك اختصاص به

مردا نستت به همسرا

خود ندارد (سي

مازندران .) 31: 3 1

اما «فالصالحات قانتات » ...كه به ينوا قرينهاي بر يدم يموميت ح م «قوامو » تلق م شود
از مصاديق ژ فرژيات قواميت مارد نساتت باه ز ) ،ناه آن اه

در ژاقع مصداق را بيا م كند (ي

م هوم قواميت را محدژد نمايد؛ يين طتق آيين دين مقدس اسالم ،مقتلام تسل رجاال بار زناا
ژجوب اطايت زنا از شوهرا است.
اما تيليل ديگر ،ح م به ان اق مردا بر زنا اگر نه به همسرا اختصاص دارد ل ن باا انادك
تأمل آش ار م گردد كه ان اق بر همسر به ژسيله شوهر به ايتتار فليلت است كه مرد بر همسرا
دارد ژ آ فليلت در يقل ژ رأي ژ تدبير است همانگونه كه خداي متيال م فرماياد« :ژَ ال تُؤْتُاوا
الس َهاءَ أَمْوالَ ُمُ» (نساء )5 :در رژايات ميتتري (ر.ك :حاويفي  3ج  ، )33 :مصداق س هاء به زناا
ژ كودكا ت سير شد است.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

با ظهور آيه در سرپرست مردا بر زنا  ،احتمال قيمومت ژ سرپرست زنا بر زناا نياف منت ا
م شود؛ زيرا ظاهر آيه ،حصر قيمومت در مردا است كه مقتلاي آ  ،ن
(سرپرست بر مردا يا زنا ) به ژي

مطلق سرپرسات زناا

با توجه به يلت ح م (برتري مردا در يقل ژ رأي ژ تادبير)

است .آيه شري ه گوياي آ است كه مالك سرپرست ژ تصدي امور مرتتهاي از يقل ژ رأي است
ژ تنها مردا ژاجد اين مرتته هستند پس اين منصب فق براي آنا جيل شد اسات ژ مينااي ايان
سخن آ است كه زنا مطلقا بالحيت تصدي امور ژ سرپرست بر ديگرا  ،حتا بار زناا را نياف
 .اگر ادار امور خانواد (كه گستر اي محدژد داشته ژ مسئوليت اندك را بر يهاد ما گاشارد) از زناا سالب شاد
است ،نگونه م توا مسئوليت قشر يظيم از جاميه (كه مستلفم خردمندي ژ تواناي بيشتري است) را بار يهاد آناا
نهاد؟!
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مردا دربار همسرانشا اختصاص ندارد كه در جنس مردا در مقايسه با جنس زنا ژجود دارد.

مقاله

ندارند؛ زيرا اساسا فاقد شرط الزم براي اين منصب هستند ژ رژشن است كه ايان ماالك تنهاا باه
بر اين اساس آيه شري ه براي استدالل بر يدم شايستگ زنا براي قلاژت ،ح ومت ژ امارت
بل ه مرجييت ژ افتا ،مناسب بود ژ م توا با تنقيح مالك يا فحوي بر يدم بالحيت زنا ح ام
كرد (سي

مازندران .) 33 : 3 1

بايد توجه داشت كه ت ل يل ژ برتري مردا بر زنا ژ نيف ان اق آنا بر زناا  ،هيچ ادام يلات
ح م قوامو نيست بل ه ح مت آ است؛ زيرا اين دژ در موضوع ح م يين مرد باود دخاالت
ندارد با اين توضيح كه ،ح مت در موضوع ح م اخش نم شود اماا يلات در موضاع ح ام اخاش
م شود بر اين اساس نم توا ننين استنتاج كرد كه اگر زنان باحب يقل ژ فلل ژ يلم ،بودند،
قلاژت ،مديريت ژ ح ومت آنها جايف است .همچنان ه گاه ننين توهم م

شود (سي

مازندران

.) 33 : 3 1
حابل سخن آن ه اين آيه با داللت التفاميه ژ نه مطابقياه ياا تلامنيه ،بار مطلاوب(يادم جاواز
مديريت زنا ) داللت دارد .ژ نظر امام خمين نيف همين است .گرنه ايشا بحاث مساتقل درباار
مديريت زنا در سطح كال مطرح ن رد اما با مسأله زير هر سه موضوع ح ومات ،قلاا ژ افتاا را
«هل للمرأة الوالية يل الح ومة ژ القلا ژ اإلفتاي؟» (سي مازندران .) 3 : 3 1
ژ قائل به يدم جواز ح ومت ،قلا ژ افتاي زنا شد است.
 ) -2بررسي موضوع از ديدگاه مديريت اسالمي و علم مديريت
به لحاظ يلم نيف پشيرا پُستهاي مديريت نيازمند قدرت تيقّل ژ تدبير است كه زناا باه ح ام
اين آيه نستت به مردا م لول هستند ژ انتصاب م لول يا ترجيح م لول بر افلل ،با نظام شايسته
ساالري در مديريت سازگار نيست .در نظام اسالم منابب مديريت  ،ژديياهاي الها هساتند كاه
بايد به دست بهترينها سپرد شوند .همچنين پيامتر خادا(ص) ما فرماياد :كسا كاه جاوان را باه
ح ومت جمي بگمارد ،در حال كه فردي در بين آ جمع ژجاود دارد كاه بيشاتر ماورد رضااي
خداست ،به خداژند خيانت كرد

است (مجلس

 31ج .)35 :

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

ي جا ننين آژرد است:

( س)
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از نظر علمي مديرا بايد داراي مهارتهاي انسان  ،فن ژ نظري باشند ژ مديرا سطوح بااالتر
بايد از مهارت نظري (طراح ژ تحليل ) بيشتري برخوردار باشند ( )Katz 1974:90-102و به ح م آيه
شري ه ،زنا در اين جهت از مردا ضيي

تر هستند از اين رژ بالحيت ژرژد به اين يرباههاا را

ندارند.
 ) -3نقد و بررسي استدالل به آيه «قوامون» بر حرمت مديريت زنان
بررس آيه قوامو با پاسخ به پرسشهاي زير انجام م شود:
ا دامنه قوّاميت مردا بر زنا به نه ميفا است محي خانواد يا حت خارج خانواد ؟
ا مراد از قوامو نيست؟
ا م هوم ژ مصداق فلل در«بمافلل اهلل» نيست؟
3ا مراد از «بيلهم يل بي

» نيست؟

 ) -3-دامنه قوامیت

دربار دامنه قواميت دژ ديدگا ژجود دارد:
ديدگاه اول :دامنه قواميت مختص به زندگ خانوادگ نيست بل ه همه شائونات اجتمااي را
نيف شامل م شود ژ مردا بر زنا قوام هستند در اين دسته ،اقوال م سران همچاو شايخ طوسا ،
طترس  ،قطبا لدين راژندي ،فاضل جواد كاظم  ،محقق كاشان ژ زمخشاري قارار دارد كاه قاتال
بيا شد م سرا ديگري نيف همين ديدگا را دارند كه در ادامه بيا م شود:
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

شيخ جمال الدين مقداد سايوري در توضايح آياه ما نويساد :باراي ماردا اسات سرپرسات ژ
سياست كرد زنا

ژ اين به دژ يلت است (فاضل مقداد 3

ج :

-

).

آلوس در روحالمعاني ژ ژهته الفحيل در التفسير المنير ستب قواميت مردا بر زنا را ،زياادت
تيقل ژ ادراك آنا ذكر م كنند ژ ميتقدند به جهت ژضوح ستب ،خداژند آ را بيا ن رد است
(آلوس ب تا ج :5

؛ زحيل

.)53 ،95 : 3

باحب تفسير مواهب الرحمن في تفسير القررآن ميتقاد اسات كاه «مساأله باه خاانواد ژ زژجيات
اختصاص ندارد ژ يلت برتري مردا بر زنا  ،مقتلا اختصااص ناداد ح ام باه ازدژاج اسات»
(ستفژاري  3 1ج .)93 :5

45
يقل ،حسن رأي ژ غير آ برتري داد

است (شتر : 15

).

مقاله

سيد يتداللّه شُتّر در ت سير اين آيه م نويسد :به ستب برتري ،خداژند مردا را بر زنا به كمال
محمد رشيد رضا در اين خصوص م گويد كه «مقصود از اين ت ليل ،ت ليل جنس (مرد) بر
جنس (ز ) است نه جميع مردا بر جميع زنا نه بسا زن كاه از حياث يلام ژ يمال ژ بل اه قاو
بدن

ژ قدرت بر كسب از شوهرا قويتر باشد» (رضا  3 3ج .)93 :5

باحب رساله بديعه ميتقد است «قيمومت مردا بر زنا منحصرا محدژد به شوهرا نيسات كاه
قواميت فق اختصاص به شوهر ژ همسرا داشته باشد .بل ه اين ح م براي گرژ مردا نستت باه
گرژ ژ طاي ه زنا در همه جهات يموم كه زندگ آنها به هم مرتت است ،ژضع گرديد است»
(حسين تهران .)39 : 53

استاد يالمه طتاطتاي در ت سير اين آيه ريشه قوامو را «قيم» م داند ژ م گويد كه «قيّم كس
را م گويند كه مهم كس ديگر را انجام دهد ژ قوّام ژ قيام بيغه متالغه آ است» ،ژ آنگا اينگونه
آيه شري ه را ت سير م كنند« :شمول اين آيه ،موجب آ است كه ح م متتن بر آ ا يين الرجال
قوامو يل النساء اا منحصر در همسر نتاشد  ...بل ه اين ح م ،تمام امور كل مربوط به حيات ز
ژ مرد را بهطور مطلق در بر م

گيرد» (يالمه طتاطتاي 33

ج .)511 :3

آ برتري ت ر ژ داشتن نيرژي جسمان بيشتر در مرد است (م ارم شيرازي  91ج .) 3 :
ابن كثير م نويسد :آيه «الرجال قوّامو يل النساء» بدين ميناست كه مرد قيّم ز اسات؛ يينا
رئيس ژ بفرگ ژحاكم بر ز بود ژ هنگاام بارژز اشاتتا  ،ژي را تأدياب ما كناد ،ژ يتاارت «بماا
فلّلاللّه بيلهم يل بي

» بدين ميناست كه مردا از زنا برترند ژ مرد ،بهتر از ز است .از ايان

رژ نتوّت ژ سلطنت به مردا اختصاص دارد (ابن كثير 3 9ج .)395 :
فخر رازي در ت سير خود يادآژر م شود :مردا بر زنا برتري ژ مفيّتهااي فراژانا دارناد...
ي

از آ مفيّتها اين است كه پيامترا ژ يالما از ميا مردا هستند ،امامات كتاري ژ باغري

درميا آنا است ژ جهاد ،اذا ژ خطته به آنا
ماژردي از فقيها ژ باحب نظرا

اختصاص دارد (فخر رازي ب تا ج.)11 : 1

اهل سنت در كتاب االحكرا

السرلاانيه خاود ما نويساد كاه

«منظور از آيه ،اين است كه مردا در يقل ژ نظر بر زنا ففژن دارند ژ بنابراين زنا  ،نم توانند بر
مردا  ،ح مران كنند» (ماژردي با تاا .)1 :آيات اللّاه گلپايگاان هام بار ايان ميناا تأكياد دارناد ژ

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

در تفسير نمونه ذيل آيه ننين آمد است كه مردا  ،سرپرست ژ خدمتگفار زنا هستند ژ يلات

( س)
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م فرمايند« :قوله تعالي« ،الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء» فانّه ظاهرةٌُُ في قیمومةِ الرجال علي النسواء و
الزمها سلطةُ الرجال و حکومتهم علیهنَّ دون العکس» (حسين ميالن  3 9ج .)33 :

ديدگاه دو  :اما در مقابل ،گرژ ديگري از م سّرا ژ فقها ميتقدند :در اين آياه ،ژاژ «رجاال»
به ميناي شوهرا (ازژاج) ژ ژاژ «نساء» ،به ميناي همسرا است .بنابراين ،م اد آيه اين م شود كه
شوهرا تنها بر زنا خود حق سرپرست دارند ،ژ اين سلطه نيف فق در محادژد رابطاه خاانوادگ
است ژ مقصود برتري همه مردا بر همه زنا نيست.
شيخ محمد يتد م نويسد ... :آيه «للرجال يليهن درجه» يك نيف را بر مرد ژ نند نياف را بار
ز ژاجب م سازد؛ زيرا درجه در اين آيه هما درجه رياسات ژ ح اظات بار مصاالح خاانوادگ
است كه با آيه «الرجال قوامو يل النساء بما فللاللّه بيلهم يل بيا

بماا ان قاوا مان اماوالهم»

ت سير ژ تتيين شد است .پس زندگ زناشوي نوي زندگ اجتماي اسات ژ مصاالح آ جاف باا
ژجود يك رئيس مطاع تأمين نم شود ژ در اين ميا مرد به اين رياسات سافاژارتر اسات؛ زيارا اژ
آگا تر نستت به مصالح است ژ بر اجراي آ با نيرژ ژ ام ا مال  ،توانمندتر است به همين دليل در
برابر پشتيتان از ز ژ ن قه از اژ بازخواست م شود (رضا  3 3ج  11 :؛ ج .)93 :5
قرطت در اين زمينه ميتقد است« :الرجال قوامو يل النساء» متتدا ژ ختر است .يين ماردا باه
پرداخت هفينه زندگ زنا ژ نگهداري از آنا م پردازند ،ن قه زنا ژ دفاع از آنها بر يهد مردا
است (قرطت ب تا ج .) 91 :5

يل بن ابراهيم قم نيف ذيل اين آيه م نويسد« :مراد از آ  ،ژجوب پرداخت هفينه زندگ باه
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

زنا

است» (قم

 3ج  .) 35 :يالمه فللاهلل نيف در اين خصوص م نويسد« :قواميات مطارح در

اين آيه برفا به حوزة مسائل زناشوي ژ خانوادگ اختصاص دارد (فلل اهلل  .) 1 : 3 1سايد كااظم
حائري هم قوّاميت مرد بر ز را اابت نم داند ژ م فرمايد :به همين يلت ،بارادر بار خاواهر خاود
قوّاميت ندارد ژ ميتقد است :اين قوّاميت تنهاا در زنادگ زناشاوي ژجاود دارد كاه مارد رياسات
خانواد را بر يهد

دارد (حسين حائري

.)39 : 3

محمد تق جي ري در زمينه ادار خانه م نويسد كه:
ادار خانواد به ي

از نهارگوناه زيار تصاور ما شاود ) :ادار آ باا ز

ژمرد است كه ننين نيفي ام ا ندارد؛ زيرا حتا اگار دژ مارد نياف باا هام
مسئول باشند تصادم ژ تفاحم ژ برخورد ژ جداي را در پا خواهاد داشات.

ژاختالفات رژبرژ خواهد شد ) .پدر ساالري سلطه گراناه ژ خاود خواهاناه

مقاله

) ز به تنهاي مسئول باشد كاه در آ باورت تنظايم ارتتاطاات باا مواناع
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كه در برخ جوامع ديد م شود ژل ننين حالت فلاي جاميه را جهنما
كرد  ،يظمتها ژ ارزاهاي ز را سركوب م كند ژ طيم خوا زنادگ
را در كام فرزندا تلخ م كند )3 .نظاام شاوراي باا سرپرسات ژ مأموريات
اجراي مرد كه همرا با ايتدال است ژ ميناي قَوام نيف همين اسات ژ اشا ال
برخ غربيا بر اسالم متن بر اين ه اسالم ،مرد را امير ژ ز را اسير كرد باه
دليل رفتار بيرژن بيل از جوامع اساالم ژ برداشاتهااي نادرسات از آياه
«الرجال قوامو يل النساء» است (جي ري91

ج

.) 93 :

شهيد مطهري اجتماع منفل را بر خالف اجتمااع مادن  ،طتييا ما داناد ژ ميتقاد اسات كاه
اجتماع طتيي از لحاظ حق ح ومت ژ ژظي ه اجراي با اجتماع مدن مت ااژت اسات ژ ايان دژ باا
ي ديگر از اين لحاظ قابل مقايسه نيستند .اجتماع ز ژ مرد يك اجتماع طتيي است نه قاراردادي.
قياس دژ اجتماع مدن ژ خانوادگ با هم غل است اگر اجتماع قراردادي باشد ،حساب تسااژي ژ
ترجيح بالمرجح ژ انتخاب ژ غير در كار م آيد .در اجتماع طتيي حقوق افراد ژ ژظااي

خااص

آنها را خود طتييت ميين كرد است .در اجتماع خانوادگ ح ومت مرد بر ز طتيي است ژ آيه
ح ومت مردا بر زنا در اجتماع مدن

ندارد (مطهري  1 : 3ا

).

جوادي آمل در اينبار م فرمايد :اگر ز در مقابال مارد ژ مارد در مقابال ز  ،باه يناوا دژ
مطرح هستند ،هرگف مرد قوّام ژ قيّم ز نيست ژ ز هم در تحت قوّاميت مارد نيسات ،بل اه

بن

قوّاميت مربوط به موردي است كه ز در مقابل شوهر ژ شوهر در مقابال ز باشاد .قاوّام باود در
اين مقام نيف نشانه كمال ژ تقرّب ال اللّه نيست .اين مديريت ،فخر ميناوي نيسات؛ بل اه ياك كاار
اجراي

است (جوادي آمل 39

.) 3 :

اگر در اسالم رياست اداري ژ اجراي خانواد به مرد ژاگشار م شود ،اين از باب تقسيم نمود
مسئوليت در زندگ زناشوي است نه از باب ااتاات فلايلت ذاتا باراي با ت خااص؛ زيارا در
جانب ديگر مظهر قوام ژ دژام ،موّدت ژ ب ا ،مهرژرزي ژ طمأنينه را ماادر ميرفا ما كناد ژ ايان
امري قراردادي نيست بل ه تقسيم ژظااي

در شارييت ،ترسايم حقاايق در سرشات طتييات اسات

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

«الرجال قوامو يل النساء» ،بيا حقيقت اجتماع طتيي خانوادگ است ژ به همين دليل ربط باه

( س)
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(ميرخااان  .) 31 : 33بنااابراين ،اختصاااص سرپرساات بااه ماارد در محااي خااانواد  ،دليلا باار ياادم
بالحيت يا يجف ز نيست.
مؤيّدات ديدگاه دو

براي تأييد ديدگا دژم ژ ااتات يدم يموميت در آياه ،ماوارد زيار باه يناوا دليال ياا مؤيّاد ارائاه
م گردد:
 .جمله «بِمَا فَلَّلَ اللّهُ بَيْلَهُمْ يَلَ بَيْ

ٍ» اين جمله م رساند كه مقصود برتري همه مردا بار

همه زنا نيست ،ژگرنه م بايست م فرمود :بما فَلَّلَهُم يَليهِنَّ (طريحا  311ج  )593 :مينااي ايان
فقر ننان ه خواهد آمد آ است كه خداژند به دژ بن

ز ژ مارد ،فلال ژ ففژنا يطاا كارد

است بهر زنا از نرم خوي  ،زيتاي  ،ياط ه ژ جشّابيت ،از مواردي است كه در مردا ژجود ندارد
ژ در مقابل ،مردا از شدّت ،غلظت ،قدرت بر رژيارژي ژ قوت تيقل برخوردارند كه زناا از آ
محرژمند.
التته با اين ت اژت كه برتريهاي خدادادي ماردا  ،آناا را شايساته يهاد دار شاد كارهااي
سخت كرد كه نيازمند رژيارژي  ،طاقت فراژا ژ بتر ژ مقاژمت است ،ژ برتاريهااي خادادادي
زنا نيف آنا را شايسته انجام كارهاي ديگر زندگ كرد كه مستلفم نرم خوي  ،آرامش ،ياط اه ژ
دلسوزي ژ مهربان است .اين پاسخ به ادياي يموميت قيمومت مردا بر زنا با تمسك به يلات
ت وين است.
 .جمله «بِمَا أَن َقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» در آيه مورد بحث ژ آيات كه ادامه آ آمد است ،م رساند
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

قرآ كريم دربدد بيا رابطه خاص ميا ز ژ شوهر است؛ زيرا با توجه به قراين موجود در آياه،
مراد از اين يتارت هفينههاي از قتيل مهريه ژ ن قه است .تيليل در آيه ،مخصوص زندگ زناشوي
است ژ نتيجه ،تابع اخصّ تيليلها است.
 .يالژ بر اينها ،ادامه آيه كه م فرمايد« :فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَات حَافِظَاات لِلْغَيْابِ» نياف مؤيّاد ايان
قول است ژ نشا م دهد كه آيه مربوط به زندگ زناشوي است؛ زيرا اين فراز از آيه نياف درباار
ارتتاط زژجين با هم است ژ ن ات ديگر از رژاب زناشوي را بيا م كند ،از ايانرژ ،ابتاداي آياه
هم مربوط به زندگ زناشوي است.
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مردا يام ژ مطلق است ،به نظر م رسد اين ه خداژناد ايان قوّاميات را ميلاول ايان دژ يلات «بِمَاا

مقاله

 .3بر خالف آنچه مرحوم يلّامه فرمودند كه به دليل يموميت دليال ذكار شاد در آياه ،سالطه
فَلَّلَاللّهُ ...ژَ بِمَا أَن َقُواْ» قرار داد  ،خود بيانگر آ است كه اين سلطه مخصوص همه مردا بر هماه
زنا نيست ژ تنها در جاي اين قوّاميت هست كه ايان دژ شارط باشاد .ايان دژ شارط نياف فقا در
زندگ زناشوي ژجود دارد.
 .5در فقه اسالم  ،هما گونه كه پدر بر فرزندا خود ژاليت دارد ژ آنا در برخ موارد ،بايد
مطيع اژ باشند ژ كاري را كه مورد اكرا اژست انجام ندهند ،مادر نيف بر تماام فرزنادا خاود ،ناه
دختر ژ نه پسر ،ژاليت دارد ژ فرزندا ذكور اژ هم نتايد كاري كنند كه موجب ناراحت اژست ژ
اژ از آ كراهت دارد ژ ينوا «ياق ژالدين» ،كه در رژايات به آ بسيار توجه شد  ،شاامل پادر ژ
مادر م شود .بنابراين ،فرزندا بايد امر ژ نه پدر ژ مادر را بر خاود محتارم بشامارند ژ ايان خاود
نشا دهند آ است كه مادرا هم بر فرزندا خود ژاليت دارناد ،هرنناد پسار باشاند .از ايانرژ،
نم توا مدي شد كه بن

مردا بر زنا به طور كل ،داراي سلطه هستند ژ قواميت مردا را بر

زنا به طور يام پشيرفت.
 .9يموم قيمومت مردا بر زنا مستلفم اين است كه قيمومت زنا بر مردا هيچگا اا جاف در
هيچ فقيه نم تواند بگويد آيه بر يدم مشرژييت قيمومت زنا بر مردا ااا جاف در ماواردي كاه
دليل خاص ژجود داشته باشد اا داللت م كند تا در نتيجه ،مشرژييت استخدام مردا توس زناا
نيازمند دليل خاص باشد.
 .3دليل ديگر بر يدم يموميّت ،رژايت است كه قتال ذكر شد .اين ژاقيه حاك از آ است كه
آيه در مورد خانواد نازل شد ژ شامل هماه ماردا نساتت باه زناا نيسات .هار نناد شاأ نافژل
مخصص نيست ،اما م توا آ را قرينهاي بر يدم يموميت در فهم مراد از آيه دانست.

 .يالمه طتاطتاي اين شأ نفژل را نم پشيرد ژ ميتقد است كه ح م پيامتر(ص) به قصاص ،پاسخ سائل بود اسات ،ناه
قلاژت ميا متخابمين ،زيرا طرف ديوي (مادي يلياه) آ جاا حاضار نتاود ژ از ايان رژ ،الزم اسات آياه ،تشاريع

( س)

پيغمتر(ص) را تخطئه ژ باطل كرد باشد ژ اين با يصمت پيامتر(ص) منافات دارد( ...يالمه طتاطتاي 33

ج .) 33 :3

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

مواردي كه دليل خاص ژجود دارد اا جايف نتاشد در حال كه ننين رأي براي فقهاا آشانا نيسات.
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2ـ3ـ ) مراد از واژه «قوّامون»
در ميناي كلمه «قوّام» بين لغويها نند قول است:
.مسلّ بود  ،ژاليت داشتن ژ باحب اختيار بود ؛ راغب اب هان ميتقد است :اگر موضوع
قيام شخص باشد ،قوّام بود ي

بر ديگري به اين ميناسات كاه قَاوَّام ،اختياار امار ديگاري را در

دست دارد ژ ديگري مسخَّر اژست .ژل اگر موضوع قيام شا ء باشاد «مراياات ژ محافظات» ميناا
م دهد ژ التته ژي آيه مورد نظار را بار مينااي اژل تطتياق كارد
ابنااير در النهایة في غريب الحديث همين قول را انتخاب كرد

اسات (راغاب ابا هان

است (ابن ااير 93

.)931 : 9

ج .) 3 :3

 .مراقتت ،يهد داري ژ مسئوليت :ژ قوله تيال « :الرِّجالُ قَوّامُو َ يَلَ النِّساءِ»؛ يين به آنها ن قه
م پردازند ژ از آنها دفاع ژ مراقتت م

كنند (حميرم  3 1ج 39 :1ا.)59

در لسان العرب ننين آمد است :گاه قياام باه مينااي مراقتات ژ اباالح ما آياد؛ ژ در آياه:
«الرِّجالُ قَوّامُو َ يَلَ النِّساءِ» ،به همين مينا آمد است ژ در آيه« :إِلّا ما دُمْتَ يَلَيْهِ قائِما»؛ يين همرا
ژ مراقب اژ باش

(ابن منظور  311ج 333 :؛ مرتل زبيدي  3 3ج .)539 : 3

آنچه اين قول دژم را تأييد م كند دژ نيف است :اوالً :كلمه «قوّام» ژ «قيام» در قارآ باه هماين
مينا در ديگر آيات نيف آمد است .در آيه 5

سور نساء م فرمايد« :يَاا أَيهَاا الَّاشِينَ آمَنُاواْ كُونُاواْ

قَوَّامِينَ بِالْقِسْ ِ شُهَدَاء لِلّهِ»؛ اي كسان كه ايما آژرد ايد! هموار براي خدا قيام كنيد ژ به يادالت
گواه دهيد .يا در آيه  1سور مائد آمد است« :كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْ ِ»؛ اي كسان كه
ايما آژرد ايد! هموار براي خدا به داد برخيفيد ژ به يدالت گواه دهيد .ثانياً :در اين آياه ،ژاژ
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

«قوّامو » با حرف «يل » آمد است .تركيب ماد «قيام» با «يل » هميشه با نوي نظارت ژ مراقتت ژ
پيگيري ژ ايمال قدرت همرا است .در قرآ  ،در يك جاي ديگر هم «قيام» با «يلا » آماد اسات
كه م تواند شاهد ژ گوا اين مطلب باشد .در آيه  35سور آليمرا م فرمايد« :مِنْهُم مَنْ إِ تَأْمَنْهُ
بِدِينَارٍ الَّ يُؤَدِّ ِ إِلَيْكَ إِالَّ مَا دُمْتَ يَلَيْهِ قَائِما» ترجمه :از اهل كتاب گرژها هساتند كاه اگار اميانش
شمردي ژ ديناري به اژ سپردي ،به مطالته ،آ را باز نگرداند ،مگر اين ه دائماا بار (سار) ژي باه پاا
ايست .
در اين آيه هم مسلّما مراد از «يَلَيْهِ قَائِما» ژاليت ژ سلطه بار فارد نيسات ،بل اه ماراد نظاارت ژ
مراقتت ژ پيگيري همرا با ايمال قدرت است ،اگر قياام در ايان آياه باه مينااي ژاليات داشاتن ژ
سرپرست بود باشد ،بحيح نخواهد بود؛ نراكه قرآ نم گوياد :در باورت ما تاوان از اهال
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لوازم مراقتت ژ محافظت ،سرپرست مردا است؛ زيرا ميناي سرپرست باا قرائنا نياف همارا اسات

مقاله

كتاب پول خود را پس بگيري كه بر اژ ژاليت داشته باش  .شايد بتوا گ ت در آيه مورد بحث ،از
«فَالصّالِحَاتُ قَانِتَات  ...ژاللّات تَخَاافُو َ نَشُاوزَهُنَّ ...فَان ْ أطَيْانَ ُمْ  »...الزماه ايطااي مسائوليت باه
مردا  ،ژجوب اطايت زنا در موارد خاص است ناه آن اه الزماه سرپرسات ماردا  ،ژاليات تاام
داش تن آنا بر همسرانشا باشاد نارا كاه هايچ فقيها

باه ايان ميناا التافام نادارد بااحب جرواهر

م فرمايد :ادياي اين ه مرد مالك منافع همسرا است  ...قابل قتول نيسات ...اطايات از شاوهر در
اموري كه مناف استمتاع نيست ،ژجوب

ندارد (نج ا : 95

) .بنابراين ژاژ «قوامو » هايچ گوناه

داللت بر ژاليت ژ اختيار داشتن ندارد ژ به اين ترتيب پايه ژ اساس بسياري از مطالت كه براي بيا
اژلويت قطييه در جهت حرمت مديريت زنا گ ته شد از هم فرژ م ريفد ژ جااي باراي اساتدالل
به ملمو نم ماند.
 ) -3-3مفهوم و مصداق فضل در «مافضل اهلل»
با كاژا لغتشناسانه در ژاژ ت ليل شايد بتوا گ ت كه اين ماد ژ ريشه به دژ ميناي «اففژنا ژ
بيشتري» ژ نيف به ميناي «برتري ژ ژاالتري» آمد اسات كاه شاايد اژلا «فلال» ژ دژما «فلايلت»
در ت سير آيه شري ه لحاظ ژ در نتيجه ننين مين كرد« :مرد را بر ز برتري داد» بل ه بايد اينگوناه
تيتير كرد« :به مرد ،اضافات ژ به تتع آ مسئوليتهاي بيشتر ژ نه بسا سخت تر داد شد است».
آش ار است كه به كار نترد ميادل بحيح كلمه «فلل» ژ خل «فلل» باا «فلايلت» موجاب
اين مسامحه يرف در ترجمه آيه شري ه شد است.
پس «فلل» در آيه شري ه به ميناي زيادي است ژ اين كالم در مقام تتياين ركان ابال خاناه،
يين مديريت اسات كاه باه مارد ژاگاشار شاد ژ يلات آ هام برتاري مارد نيسات؛ زيارا برتاري
مالكهاي نظير تقوا را در بر دارد .به هر تقدير ،درجات مايه ت اژت ژ رفيت در ميا انسا هاست
كه آ درجات ژ مقامات ،هما تقوا ،ايما  ،اخالص ژ يمل بالح است كه مارد ژ ز در كساب
اين امورات مساژيند .از اينرژ فلل (زيادي) غير از فليلت(برتاري) اسات .گرناه مم ان اسات
گاه اژقات زيادي ژ برتري با هم جمع شوند ،لفژما اينگونه نيست ژ نساتت منطقا باين ايان دژ،

( س)

هرگف مساژي نيست بل ه يموم ژ خصوص من ژجه است.

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

باشد ،بحث دربار داد هاست نه دربار برتري ژ مالك برتري .از اينرژ ،نتايد از ابتادا «برتاري» را
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طترس دربار مصداق ژ متيلق فلل گ ته است :مراد برتري مردا در اماوري از قتيال داناش،
يقل ،يفم ژ رأي ني و است (طترس  3ج  .) 1 :5در مجمعالبحررين ايان ت لايل در كماال يقال،
حسن تدبير ،ژ نيرژمندي در يمال دانساته شاد

اسات (طريحا  311ج :5

) .يالماه طتاطتااي در

الميزان ،يقل ژ توانااي بادن را فلال خادا ما شامارد (يالماه طتاطتااي  33ج  .)53 :3يتادااليل
ستفژاري متيلق فلل را براي مردا ژ زنا ننين برم شمارد :پس مراد از فلل كاه در آياه ژارد
شد  ،قدرت بهكار گيري يقل ژ حاكم بود رژح تيقل بر حسب طتييت ژ هست در ماردا اسات
مراد از فلل ،آ نيفي است كه مردا به ژاسطه آ  ،از زنا ممتاز م گردند؛ يين
بالبت ،شدت يمل ،غلظت ژ خشونت  ...ژ اما ز با احساساات ژ يواطا
نيفي كه اجتمايات بشري ناگفير از آ

ففژن هيتت،

آراساته اسات هماا

است( ...ستفژاري  3 1ج .) 33 :3

شايد بتوا گ ت مصداق فلل هما نيفهاي است كه مخاطتا به سهولت م توانستند درك
كنند .از اين رژ ،خداژند متيال آ را ذكر ن رد است ژ آ تواناي جسم  ،ف اري ژ غلتاه قاوت
تيقل ژ رأي در مرد ژ در مقابل غلته احساسات ژ يواط

در ز بود است.

4ـ3ـ ) مراد از عبارت «بعضهم علي بعض»
هر نند غالب م سّرا اينگونه مينا كرد اند كه :مراد برتري مردا بر زنا اسات .اماا باا توجاه باه
متاحث گششته ميلوم شد كه فلل در اين آيه دژ طرفه است هم ماردا ژ هام زناا داراي فلال
هستند .مؤل

تفسير الفرقان در اين زمينه ميتقد است كه «بما فللاللّاه بيلاهم يلا بيا

» بياانگر

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

برتري ژ رجحان متقابل ژ دژ بُيدي است .توا هاي برتري در مردا هست كه در زنا نيست ژ نيف
توا هاي ژي اي در زنا هست كه مردا

كمتر دارند( » ...بادق ب تا.) 33 :

اين ه خداژند ن رمود « :بما فللّهم يليهّن» م رساند كه فلل نوع مردا  ،هما قوت جسمان
ژقدرت تيقّل ژ فائق آمد بر احساسات است اما فلل كه به نوع زناا اختصااص دارد زيتااي ژ
قوت ياط ه ژ احساسات است .با ژجود اين فلائل براي مرد ژ ز  ،كس كه بايد مراقب ژ محافظ
آ در نظام خانواد باشد ،تا اين فلائل مح وظ بماند ،مرد است .مردا با اين قدرت سختاففاري
(قوت جسمان ژ تيقل) كه در آفرينش آنا تيتيه شد اسات اساتحقاق بيشاتري باراي انجاام ايان
مسئوليت دارند ژ تنها آنا م توانند خانواد را مراقتت نمايند از اين رژ طتق آيه شري ه ،مسائوليت
مراقتت ژ ح اظت خانواد بر يهد آنا گشارد شد است .زنا نيف با ژجود فلائل كاه خداژناد
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انجام برسانند .ح ظ فلائل كه در ز است اقتلاي محافظات ژ مراقتات از ساوي همسار را دارد.

مقاله

به آنا يطا كرد با ات اي بر شوهرا خود ژ ايتماد بر مراقتت آنا م توانناد ژظااي

خاود را باه

همچنان ه ژجود فلائل مرد اقتلاء م كند قوام ژ محافظ همسرخود باشاد مارد باراي ح اظ نظاام
خانواد بايد از همسر خاويش مراقتات نماياد ژ قاوّام ژي باشاد ژ ز نياف در ساايه ق ّواميات همسار
خويش است كه مح وظ م ماند ژ برتريهاي خدادادي اژ ح اظ ما شاود .بار ايان اسااس تيتيار
«بمافلل اهلل بيلهم يل بي

» دژ طرفه است ژ ااتات فلل براي هر دژ بن

م كند ژ اين فلل

دژ طرفه با قواميت مرد بقا ژ جريا دارد.
با توجه به مطالت كه در خصوص آيه قوامو گششت ،حرمت مديريت زنا است اد نشد.
آيه «أَژَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِ الْاِلْیَةِ ژَ هُوَ فِ الْخِصامِ غَيْرُ مُتينٍ» (زخرف ) 1 :آياا كسا كاه در پيراياه ژ
زيور پرژرا م يابد ژ به هنگام جدال قدرت تتيين ندارد (فرزند يا شريك خداست؟)
دژمين آيه اي كه براي يدم جواز مديريت زنا به آ استدالل شد است آياه فاوق اسات كاه
براساس آ  ،دژ ژي گ به ينوا مختصات ساختار رژح زنا بيا شد است:
.ي

اين ه ز  ،شخصيت ژ كمال خود را هموار در زيور ژ آراستن خود م بيند ژ ايان باه

ينوا يك نقيصهاي براي زنا مطرح شد است.
احساسات م شود ژ خود را ناتوا م بيند ژ بر اار غلته احساسات ،نم تواند سخن خويش را مدلّل
ژ ااتات نمايد .ژ اين نيف نقيصه ديگري براي زنا است.
بنابراين ز نم تواند يهد دار مسئوليتهاي اجتماي شاود ،ژ موجاودي زژد رناو ژ مغلاوب
يواط

ژ احساسات است ژ ميموال توا مديريت بر احساسات خويش را ندارد در نتيجاه ،متانات

ژ بردباري الزم در برخورد با حوادث ناگوار ،از ژي انتظار نم رژد.
در پاسخ به استدالل فوق ،توجه به نند ن ته الزم است :اوالً  :ب ات مشكور در آيه ذات زنا
نيست ژ يموميت ندارد ژ شراي فرهنگ  ،اجتماي ژ محي تربيت در اين زمينه مؤار است .قرآ
كريم زنا متيددي از قتيل آسيه ژ مريم را از جنته الگو بود  ،در ردي

مردا ميرف م كند كاه

به ينوا اسو ژ الگو ،پيشاپيش همه حقطلتا قرار گرفتهاند .از ساوي ديگار مردانا كاه در زر ژ
زيور رشد ژ نموّ كرد باشند ژ پختگ الزم را در حاوادث ژ ساخت هااي رژزگاار كساب ن ارد

( س)

باشند ،نم توانند يهد دار مسئوليتهاي سنگين اجتماي شوند.

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

.ز  ،پيوسته دستخوا احساسات است ژ درحوادث باه جااي اِيماال يقال ژ تادبير ،مغلاوب
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ثانياً  :بر فرض قتول مانع بود ب ات مشكور در آيه ،ژجاود زناان مادبّر ،انديشامند ،تواناا ،ژ
مستقل از ز ر ژ زيور ژ مظاهر دنيا ،كه بتوانند با درك قوي ژ تواناي الزم ،به خوب از يهد انجاام
ژظي ه برآيند ،قابل ان ار نيست .تاريخ پرافتخار اسالم شاهد ظهور زنان اسات كاه در محاي هااي
سخت پرژرا يافتند ژ با بتر ژ شا يتاي خاود مسائوليتهااي سانگين را باا موفقيات باه انجاام
رساندند كه مردا رژزگار ما بايد به آنا تأس نمايند.
ثالثاً  :مم ن است اين آيه مقول قول مشركا باشد؛ يينا ساخن ژ پنادار مشاركا اسات كاه
خداژند از قول آنا نقل م كند آيه در مقام ان ار مشركان اسات كاه مالئ اه را بنادگا انااث ژ
دخترا خداژند قرار م دادند ژ هرگف در مقام بيا حقيقت مقام ز نيست ژ اين دژ ژي گا را باه
بورت يموم براي همه ژ براي تمام زما ها ژ اجتمايات بشري بياا نما كناد بل اه از ديادگا
پست ژ مشموم ايراب مشرك ژ جاهل نستت باه ز  ،مساأله نساتت داد مالئ اه باه خادا را بياا
م دارد ژ اين ه مشركا آنچه پست ژ حقير م دانستهاند به خداژند منتسب م كردند با ايان بياا ،
آيه شري ه ،م اد ايتقاد جاميه جاهل را تتيين م كند ،نه ارزا ژ هويت ژاقي ز از ديدگا اله .

 )3آيه ملکه سبا
«فَقَال اَحَطتُ بِمَا لَم تُحِ بِهِ ژَ جِئتُكَ مِن سَتَأٍ بِنَتَأٍ يَقِينٍ إِنِّ ژَجَدتُ اِمرَأَة تَملِ ُهُم ژَ اُژتِيَت مِن كُالِّ
شَ ءٍ ژَ لَهَا يَرا يَظيم ژَجَدتُهَا ژَ قَومَها يَسجُدُژ َ لِلشَّمسِ مِن دژُ ِ اهللِ ژَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطَا ُ أَيمَاالَهُم
فَصَدَّهُم يَنِ السَّتِيلِ فَهُم لَايَهتَدُژ َ» (نمل.) - 3 :
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

ترجمه :گ ت« :از نيفي آگاه يافتم كه از آ آگاه نيافتهاي ،ژ براي تو از «ساتا» گفارشا
درست آژرد ام .من [آنجا] زن را يافتم كه بر آنها سلطنت م كرد ژ از هر نيفي باه اژ داد شاد
بود ژ تخت بفرگ داشت .اژ ژ قاومش را نناين ياافتم كاه باه جااي خادا باراي خورشايد ساجد
م كنند ،ژ شيطا را برايشا آراسته ژ آنا را از را [راست] بازداشته باود در نتيجاه [باه حاق] را
نيافته بودند.
اين ه از زبا هدهد خورشيد پرست در ردي

ح ومت ژ رياست بلقيس قرار گرفته ژ در ذيل

آيه هم ،ننين آمد كه شيطا ايمال آنهاا را زينات داد ژ آنهاا از را حاق بازداشاته اسات؛ پاس
هدايت نم شوند خود دليل بر آ است كه رياست بلقيس اماري كاامال ماشموم ژ ناپساند اسات ژ
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مورد قتول خداژند ژاقع شد است.

مقاله

خداژند نيف سخن هُدهد را ب هيچ مطلب ژ حاشيهاي نقل كرد است ،گويا ايان تيجاب ژ ماشمت

ـ )3بررسي آيه ملکه سبا
دربار داستا هدهد ژ مل ه ستا توجه به ن ات زير ضرژري است :
اوالً :تيجب هُدهد نم تواند دليل بر مشمت باشد شايد تيجب ژي به اين دليل باشد كاه تاا آ
زما  ،ح ومت ژ مديريت زنا سابقه نداشته است ژ ااتات مشموميت ژ حرمت بسيار بيياد باه نظار
م رسد .اما اين ه از زبا هُدهد ،خورشيد پرست در ردي

ح ومت ژ رياست بلقيس قرار گرفتاه

دليل بر اين نيست كه رياست بلقيس با خورشيد پرست  ،هم سنخ ژ داراي ح م ژاحاد اسات ژ باه
شهادت ظاهر آيه ،مشمت كه ذيل آيه آمد اا كه شيطا ايمال آنها را زينت داد ژ آنها از را حق
بازداشته است پس هدايت نم شوند اا مربوط به خورشيد پرست است نه رياست مل ة ستا.
ثانياً :مقايسه يمل رد مل ه ستا با خسرژ پرژيف ،كه در ابتدا فرستاد پيامتر اا بل اهلل يليه ژ آله
اا را تحقير كرد ژ بيد هام ناماه ايشاا را پاار نماود ژ مغرژراناه دساتور داد كاه ساربازانش باراي
دستگيري ژ قتل پيامتر اقدام كنند ،نشا م دهد كه يقل ژ درايت مردا حتا در ح وماتداري،
ثالثاً :خداژند در قرآ  ،بلقيس را دژرانديش ،ياقل ،ژاقعنگر ژ پيرژ ژ خواها حاق ژ حقيقات
ميرف م كند .قرآ بيا م كند كه ژقت بلقيس نامة حلرت سليما اا يليهالسالم ااا را دريافات
كرد ،از آ با احترام ياد نمود« :قَالَتْ يَا أَيهَا المَلَوأُ إِنِّ أُلْقِا َ إِلَا َّ كِتَااب كَارِيم» (نمال ) 3 :ترجماه:
[بلقيس] گ ت اي بفرگا نفد من نامهاي انداختاه شاد اسات .ژ ساپس در ماورد ناوع برخاورد باا
حلرت سليما (ع)  ،با بفرگا قوم خود مشورت كارد كاه ايان نشاا دهناد حُسان تادبير ژ شايو
بااحيح مااديريت اژ باار كشااورا اساات كااه باارخالف ديگاار پادشاااها  ،مسااتتدانه ژ مغرژرانااه
تصميمگيري ن رد ژ با اين ه يارا ژفادار اژ با اتّ ا به قادرت نظاام ايشاا باه اژ پيشانهاد جناگ
دادند؛ اما اژ با دژرانديش  ،جنگ را رد نمود ژ گ ت:
«إِ َّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيةً أَفْسَدُژهَا ژَجَيَلُوا أَيِفَّ َة أَهْلِهَا أَذِلَّةً» (نمال ) 3 :ترجمه :پادشاها ناو
به دياري حمله آرند آ كشور را ژيرا سازند ژ يفيفترين اشاخاص مم لات را ذليالتارين افاراد

( س)

گردانند.

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

هميشه بيش از زنا نيست.
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در نهايت ،ژقت ژي به درباار حلارت ساليما (ع) آماد ژ شا و ژ يظمات ح ومات حاق را
مشاهد كرد ژ با دربار خود مقايسه نمود ،حقيقت بر اژ رژشن شد ژ متوجه گرديد كه قدرت اژ در
مقابل قدرت خداژند نانيف است ،به سريت ايما آژرد ژ از گششته ژ اف ار ژ يقايد خود ،با تيتير
«ظلم بر ن س خود» ياد كرد.
«قَالَتْ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَ ْسِ ژَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَا َ لِلَّهِ رَبِّ الْيَاالَمِينَ» (نمال )33 :ترجماه[ :مل اه]
گ ت« :پرژردگارا ،به خود ستم كردم ژ [اينك] با سليما در برابر خدا ،پرژردگار جهانيا  ،تساليم
شدم».
در نهايت پس از ايما آژرد بلقيس ،ژي مدتها ،بر قاوم خاود ح ومات كارد .ايان ماوارد
همگ نشا م دهد كه در اين آيه ،نه تنها مديريت كال براي زنا ماشمت نشاد اسات بل اه باه
گونه اي مورد تمجيد نيف قرار گرفته ژ ات اقا شايد بتوا آ را دليل بار جاواز ماديريت زناا تلقا
كرد.
 )3آيه «ژَقَرْ َ فِ بُيُوتِ ُنَّ ژَلَا تَتَرَّجْنَ تَتَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاأُژلَ » (احافاب .) :ترجماه :در خاناههاام
خود بمانيد ،ژ همچو دژرا جاهليّت نخستين (در ميا مردم) ظاهر نشويد.
استدالل به اين آيه متتن بر آ است كه مديريت زنا ژ تصدّي مناباب ح ومات باا امار باه
خانهنشين مغايرت دارد مطابق آيه شري ه كاه مخاطابِ آ  ،زناا پياامتر(ص) باود ژ در ياين حاال
اختصاص به آنها نيف ندارد ،زنا م بايست از خودنماي ژ جلو گري هاي كه زنا يصر جاهليات
انجام م دادند ،دژري ژرزيد ژ محوريت حلور در خانه باه جهات اماورات خاانواد را ريايات

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

نمايند .پشيرا مسئوليتها ي اجتماي از سوي زنا باا لافژم خاناه نشاين مسات اد از آياه شاري ه،
منافات دارد ،زنا بايد خانه نشين باشند ژ از ژرژد به محي خارج از محي خانواد  ،اجتناب كنند.
ـ )4بررسي آيه
(ص)

اين آيه بر حرمت مديريت زنا داللت ندارد؛ زيرا اوالً ،شأ نفژل آيه خطاب به همسرا پيامتر

است ژ مخاطب آ يموم زنا نيستند ژ به فرض يموميت ،فرمان ارشادم است نه الفاما  .از ايان
رژم ،هيچ فقيه به مقتلام ظاهر اين آيه شري ه ،فتوا به ژجوب خانه نشين ژ حرمت آماد ژ شاد
زنا در جاميه را نداد است .ثانياً ،همانگونه كه از ستك ژ سياق آيه مشخص اسات بِارف يادم
حلور در اجتماع ،مورد نظر آيه نيست بل ه ،در اين آياه زناا رساول خادا(ص) از ظااهر شاد در
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مقاله

اجتمايات ،بسا زنا يصر جاهليت نه شد اند ژ اين آيه بر يدم حلور ز در اجتماع با ريايت
زنا پيامتر ،در جاميه آمد ژ شاد داشاتهاناد ،بارام ماردم نقال حاديث ما كردناد ،ماردا باه
حلورشا م رفته اند كه احاديث پيامتر(ص) را از آنا بشنوند ،ام سلمه به دفاع از ژاليات ،پاام در
مسجد م نهد ژ در حلور خلي ه ژ حاضرا گواه م دهد ژ… با اين همه ،تنها يايشه است كاه
به خاطر همراه با طلحه ژ زبير در جنگ جمل مالمت م شود ژ همگا اژ را ن اوهش ما كنناد
كه به آيه شري ه «قَر َ فِ بُيُوتِ ُنَّ» يمل ن رد است ننان ه خود اژ نيف در ژاپسين رژزهاام يمار،
خويش را بر مخال ت با اين دستور سرزنش م كند.
هدف ح ظ حرمت حريم نتاوم اسات ايان كاه احتارام ژ م انات آ در مياا مسالمانا باياد
همچنا باق ماند تا از هرگونه طمع ژرزم ژ سوءاست اد كه از آفات بيوت شري ه است پس از آ
حلرت در اما باشد.

 )5آيه «وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِى عَلَیهِنّ بِالمَعرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ»
برام زنا  ،حقوق شايسته است همانند ژظاي

(بقر ) 1 :

(ت الي ) كه بر يهد آنا است ،ژل مردا را بر

خداژند در اين آيه شري ه ،جنس مرد را بر جنس ز برتارم داد اسات .ايان برتارم ،باا قارار
گرفتن ز در مسندهاي همچو مرجييت ،قلااژت ژ ماديريت كاه باياد ماردا از آناا پيارژم
كنند ،منافات دارد؛ زيرا در آ بورت ،ز بر مرد برترم يافته است خداژند ميا مردا ژ زنا در
حقوق ژ ژاجتات برابرم برقرار كرد ژ برام هر يك ژظاي

قارار داد ژ حقاوق را تيياين كارد

است؛ ژل خداژند حقوق مردا را از زنا با يك درجه ،جدا كرد است ژ آ درجه يتارت است
از« :قيمومت» در درژ خانواد ژ بيرژ از آ .
ـ )5بررسي آيه
با توجه به بدر آيه ژ نيف آيات قتل ژ بيد آ  ،به خوب م توا دريافت كه آياه ،طاالق ژ مساائل
آ را بيا م كند ژ در محدژد نظام خانواد به شوهرا امتياز داد است .آيه م گويد براي زناا
مطلّقه ،حقوق ژجود دارد همانگونه كه ژاجتات بر يهد آناا اسات اماا در ايان رابطاه حقاوق ژ

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی

زنا مرتتت است.

( س)
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ت الي  ،نو شوهرا در امر طالق ژ بازگشت به همسر سابق خود (رجوع) اژلويت دارند از ايان
جهت گ ته شد « :لِلرجَالِ يَلَيهِنَّ دَرَجَةً» (قطب  31ج  .)919 :بناابراين درجاه ژ مرتتاه گ تاه شاد
مقيد به امر طالق ژ رجوع است ژ مطلق نيست برخ از يلماي ميابر نيف بار ايان ميناا ،مهار تأيياد
نهاد ژ اظهار داشتهاند :درجه اي كه مورد ات اق فقهاسات ،طاالق اسات ژ غيار آ ماورد اخاتالف
است (فلل اهلل  )3 : 3 3ژ در نهايت داللت ايان آياه ما تواناد دال بار امتيااز شاوهر بار همسار در
خصوص رژاب زژجيت باشد.

 )6سیره امام خمیني در مديريت نظام
امام خمين گرنه قائل به حرمت ح ومت براي زنا بود ژ حت قلاژت ژ افتاء را براي آنا جايف
نم دانست اما در سير مديريت ايشا  ،برخ از منابب حساس مديريت به زنا ژاگشار شد براي
مثا ل فرمانده سپا همدا به بانوي فداكاري كه يمر خويش را برف متارز با رژيم ستم شااه
كرد بود ،ژاگشار شد .زنا در ژزارتخاناههاا مسائوليت هااي اداري داشاتند ژ برخا كرسا هااي
مجلس شوراي اسالم به آنها اختصاص داشت ژ  ....اين موارد حااك از آ اسات كاه ماديريت
زنا در نظر ايشا منع ژ حرمت نداشته است.

نتیجهگیري
با توجه به آيات كه ت سير ژ بررس آنها گششت داللت هيچيك بر حرمت مديريت زناا احاراز
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

نگرديد به اين ترتيب نم توا حرمت فقه مديريت زنا را از اين طريق ااتات نمود التته موضوع
ح ومت ژ ژاليت زنا  ،محتاج تحقيق جداگانهاي است كه اين مقاله فارغ از آ است .امام خمين
ح ومت ،قلاژت ژ افتا را براي زنا جايف نم داند ايشا براي ح ومت نوي ژاليت قائل هستند
كه در مديريت زنا ننين ژاليت موجود نيست .بنابراين نم توا گ ت نظار ميظام لاه نساتت باه
مديريت زنا من

است براي ت ميل اين تحقيق الزم است ادله ديگر نيف از قتيل رژاياات ،جهات

ااتات يا رد حرمت شري مديريت بانوا مورد بحث ژ بررس

قرار گيرد.
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آلوس  ،ابوال لل شهاب الدين محمود( .ب تا) روح المعاني في تفسير القرآن و السبعالمثاني ،بيرژت:

مقاله

منابع
داراحياء التراث اليرب .


ابن ااير ،متارك ابن محمد ) 93( .النهایة في غريب الحديث و االثر ،قم :مؤسسه اسماييليا .



ابن كثير ،اسماييل بن يمر 3 9( .ق) تفسير القرآن العظيم ،بيرژت  :شركة داراالرقم ابن اب االرقم



ابن منظور ،اب ال لل جمال الدين محمد بن م رم 311( .ق) لسانالعرب ،بيرژت :داراحياء التراث اليرب .



جي ري ،محمد تق  ) 91( .ترجمه و تفسير نهجالبالغه ،تهرا  :دفتر نشر فرهنگ اسالم .



جوادي آمل  ،يتداللّه ) 39( .زن در آئينه جمال و جالل ،قم :نشر اسراء ،ناپ دژم.



حسين تهران  ،سيد محمد حسين ) 53( .رساله بديعه في تفسير آيه (الرجال قوامونعلي النساء) ،تهرا :
منشورات الح مه.



ااااااااااااااا 3 ( . .ق) واليت فقيه در حكومت اسال  3 ،جلدي ،مشهد :انتشارات يالمه طتاطتاي .



حسين حائري ،سيد كاظم 3 ( .ق) القضاء في الفقه االسالمي ،قم :مجمع ال ر االسالم .



حسين

ميالن  ،يل  3 9( .ق) القضاء و الشهادات تقرير ابحاث زعيم الحوزة العلميه آيت اهلل العظمي السيد

محمّدرضا موسوی گلپايگاني ،قم :دارالقرآ ال ريم.


حميرم ،نشوا بن سييد 3 1( .ق) شمس العلو و دواء كال العرب من الكلو ،

جلدي ،بيرژت:

دارال ر الميابر.


راغب اب هان  ،حسين بن محمد ) 9 ( .المفردات في غريب القرآن ،تهرا  :نشر مرتلوي.



رضا ،سيد محمد رشيد ،) 3 3( .تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ،تقريرات درس شيخ محمد يتد ،
بيرژت :دارالميرفه.



زحيل  ،ژهته 3 ( .ق) تفسير المنير ،دمشق :دارال ر.



زمخشري ،محمودبن يمر( .ب تا) الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل و عيون االقاويل في وجوه التأويل،
بيرژت :دارال تاب اليرب .




ستفژاري ،يتدااليل  3 1( .ق) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،قم :دارالت سير.
سي

مازندران  ،يل اكتر 3 1( .ق) دليل تحريرالوسيله اما خميني ،تهرا  :مؤسسه تنظيم ژ نشر آاار امام

خمين

(س)

.



شيخ طوس  ،محمد بن حسن( .ب تا) التبيان في تفسير القرآن ،قم :دفتر تتليغات اسالم .



بادق  ،محمد( .ب تا) الفرقان في تفسير القرآن ،قم :انتشارات فرهنگ اسالم .



طترس  ،فلل بن حسن ) 3 ( .مجمع البيان لعلو القران ،تهرا  :كتاب رژش اسالميه.



طريح  ،فخرالدين بن محمد 311( .ق) مجمع البحرين ،تهرا  :دفتر نشر فرهنگ اسالم .

( س)



شُتّر ،سيد يتداللّه ) 15( .تفسير القرآن الكريم ،قم :دارالهجر .

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیينة وحی با رویکرد فقهی امام خمينی



حويفي ،يتد يل بن الجميه اليرژش  ) 3 ( .تفسير نور الثقلين ،قم :مؤسسه مطتويات اسماييليا .
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يالمه طتاطتاي  ،محمد حسين ) 33( .ترجمه تفسير الميزان ،قم :جاميه مدرسين ،دفتر انتشارات اسالم .



فاضل جواد ،جواد بن سييد 3 3( .ق) مسالک االفها الي آيات االحكا  ،قم :مکتبة المرتضوية الحیاء اآلثار
الجعفرية.



فاضل مقداد ،مقداد بن يتداهلل ) 3 ( .كنزالعرفان في فقه القرآن ،تحقيق :محمد باقر بهتودي ،تهرا  :مکتبة
المرتلويه الحياء االاار الجي ريه.



فخررازي ،محمد بن يمر( .ب تا) التفسير الكبير (م اتيح الغيب) ،بيرژت :دارال ر.



فلل اهلل ،سيد محمد 3 1( .ق) دنيا المرأة ،بيرژت :دارالملوك ،پژوهشنامه علو سياسي( .زمستا ) 13
سال نهارم ،شمار .



فللاللّه ،سيد محمد حسين 3 3( .ق) تأمالت اسالميه حول المرأة ،بيرژت :دارالمالك.



في



قرطت  ،محمدبن احمد( .ب تا) الجامع الحكا القرآن ،بيرژت :دارال ر.



قطب راژندي ،سييد هبة اهلل  315(.ق) فقه القرآن ،قم :مکتبة آيت اهلل اليظم مريش .

كاشان  ،محمد بن شا مرتل  31 ( .ق) التفسير الصافي ،بيرژت :مؤسسه االيلم للمطتويات.



قطب ،سيد ) 31( .في ظالل القرآن ،ترجمه مصط



قم  ،يل بن ابراهيم 3 ( .ق) تفسير القمي ،بيرژت :مؤسسه االيلم للمطتويات.



ماژردي ،يل بن محمد( .ب تا) االحكا السلاانيه و الواليات الدينيه ،بيرژت :دارال تب اليلميه .



مجلس  ،محمد باقر 31 ( .ق) بحاراالنوار ،تهرا  :دارال تب االسالميه.



مرتل  ،زبيدم ،محمد بن محمد 3 3( .ق) تاج العروس من جواهر القاموس 1 ،جلدي ،بيرژت :دار

خرمدل ،تهرا  :نشر احسا .

ال ر للطباعة ژ النشر ژ التوزيع.

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312



مطهري ،سيد مرتل « ) 3 ( .نظريات منتشر شد استاد مطهري پيرامو حقوق ز » ،پيا زن ،شمار . 9



م ارم شيرازي ،نابر ژ جمي از نويسندگا  ) 91( .تفسير نمونه ،قم :دارال تب االسالميه.



منتظري ،حسينيل  ) 93( .دراسات في والیة الفقيه (مباني فقهي حكومت اسالمي) ،قم :ت ر.



ميرخان  ،يفت السادات ) 33( .رويكردی نوين در روابط خانواده ،تهرا  :نشر س ير بتح ،ناپ اژل.



نج  ،محمد حسن ) 95( .جواهر الكال في شرح شرايع االسال  ،تهرا  :دارال تب االسالميه ،ناپ دژم.
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