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  زنان در قدرت و سياست ةحضور مادران

  *پور مريم صانع

 چكيده

. نگارنـدة   قدرت و سياست در جهان مدرن همراه با خشونت و منازعه تعريف مي شـود 
كنـد تـا در كنـار مـردان، زنـان نيـز بـا حضـور مادرانـه شـان در            اين مقاله پيشـنهاد مـي  

هاي كالن و سياست ورزي هاي ملي و جهاني مشاركت داشته باشند تا صلح  گيري تصميم
 و مهرباني بر جوامع ملي و جهاني حاكم شود؛ تعامالت هم افزايانه در قدرت و سياسـت، 

ر مادرانگي از حوزة خصوصي به هاي مخرب كنوني گردد؛ و به بياني ديگ جايگزين تقابل
نگـر در   شناسانه فيلسوفان زنانـه  هاي معرفت نظريهحوزة عمومي تسري يابد. در اين مقاله 

شناسـانه   هاي معرفت در كنار آموزه سياست مدرن، تقاد از عدم حضور زنان در قدرت وان
ر كنـار  داسالمي مطرح شده است تا در هر دو فرهنگ غربي و اسالمي، حضور برابر زنان 

  انه براي جوامع بشري ايجاد كند.جوي مردان فضايي امن و مسالمت
  ، فمينيسم، مدرنيته.قدرت، سياست، زن، اسالم ها: واژهكليد

  
  . مقدمه1

يكي از معضالت دنياي كنوني حذف زنان از حوزة عمومي و منحصر كردن ايشان به حوزة 
سياست از ويژگي هـاي مادرانـه   خصوصي است كه اين امر موجب شده تا دنياي قدرت و 

گرايي محروم شـود. فيلسـوفان فمينيسـت عـدم      شفقت، مهرباني، صلح طلبي، و جمع مانند
هاي سياسـي   مباني نظري مدرنيتة غربي و نظريهحضور زنان در قدرت و سياست را معلول 

  )pateman,1988:1-2 (اند مباني مردساالرانه مدرنيته معترضدانند و به اين  ميحاكم بر جهان 
هاي مدرن سياست در ايران تالش كرده تا موانع معرفت  نده اين مقاله با توجه به شالودهنگار

هـاي معرفتـي قـرآن كـريم      با توجه به آمـوزه شناختي حضور زنان در قدرت و سياست را 
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شناسـانة سياسـت مـدرن     هـاي معرفـت   برطرف كند بنابراين در اين پژوهش اول) خاستگاه
؛ دوم) درآمدي بر معرفت شناسي حضور سياسي زن در قرآن ارائه شـده  بررسي شده است

است. سوم) از ضرورت حضور مادرانه زنان در عرصه كنوني قدرت و سياست در سـطوح  
ملي و جهاني سخن گفته شـده اسـت تـا قـدرت و سياسـتي صـلح آميـز و مهرگسـترانه،         

  جايگزين قدرت و سياست نزاع آميز و قهرگسترانه شود. 
 

 جايگاه زن در نظام سياسي مدرنشناسي  معرفت .2

نظام سياسي مدرن مبتني بر فلسفه دوره روشنگري اسـت. واژة فلسـفه بـه معنـاي دوسـت      
داشتن خرد است؛ و فيلسوف در اين تعبير به معناي مردي كهنسـال اسـت كـه بـا تالشـي      

  دائمي در جستجوي معرفت خداوند، حقيقت، نيكي، و زيبايي است.
باستان و براساس تعريف ارسطويي، عقـل وسـيلة تمـايز انسـان از حيوانـات      در يونان 

معرفي شده است در اين تعريف انسان تنها موجودي است كه مي تواند با استفاده از عقل و 
سازد. بـه   استدالل، نظام اجتماعي را شكل دهد و همين توانايي، از انسان موجودي الهي مي

  شود. ل به معرفت، و معرفت به الوهيت منجر ميبياني ديگر در اين تعبير استدال
ق.م) نيز به اندازة سقراط، افالطون و ارسطو، عقـل را كـانون مركـزي     570فيثاغوريان (

 Justدانستند و ارسطو از سقراط و افالطون آموخت كه عقل در انسـان راسـتين (   فلسفه مي

man.فرمانرواي احساس و غريزه است (  
كرد اما (برخالف افالطون كه حضور زنـان را در   ناقص تلقي ميارسطو زنان را مرداني 

كـرد) از احساسـات زنانـه پروايـي      جامعه، به شرط كنار گذاشتن احساساتشان تجـويز مـي  
   )Green, 1995:4-6; Nussbaum, 1986:307-17;378-98;1995:360-95( نداشت

نهـاده بودنـد و تـا دورة     مقوالت متضادي كه فيثاغوريان در قرن چهارم قبل از ميالد بنا
گرفت عبارت بودند از: محدود/ نامحدود، زوج/  م) مورد استفاده قرار مي1831- 1770هگل(

فرد، كثير/ واحد، چپ/ راست، زن / مرد، متغير/ ثابت،كج/ مستقيم، ظلمت/ نور، شر/ خيـر،  
  مستطيل/ مربع.

قيـة مجموعـه را   در ميان اين مقوالت، عقل فراتر از همه قـرار داشـت و حـد و مـرز ب    
وسيلة فالسفة فمينيست مورد انتقاد قرار گرفتـه انـد؛    كرد. اين مقوالت اخيراً به مشخص مي

 Luce)، لوسـه ايريگـاري Michele Ledoeuf ) (1948  )فالسـفه اي ماننـد: ميشـل لـدوف (    
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Irigaray ( )1930  ) ،مارگـارت ويتفـورد ،(Margaret witford   ) و ژنويـو لويـد (Genevieve 

Lioyd ( .كه نويسندة اثري در مورد تاريخ عقل در فلسفة غربي است  
ژنويو لويد مي نويسد در اين مقوالت، زن در گروه ظلمت، شر، محدود كـج و.... قـرار   

نظمي، اقليم تاريكي، ابوالهول  گرفته است. همچنين زن در فلسفة غربي به صورت نيروي بي
شـود.   دشمن منحرف كننـده، ترسـيم مـي    فساد، ورطة غيرمعقول، آواز خدايان زيرزمين، و

بنابراين در فلسفه غرب، زن براي نمادين كردن غيرعقالنيت مورد استفاده قرار گرفته و امـر  
زنانه خارج از قلمرو فلسفه معرفي شده است. و در طرف مقابل عقل، امري مردانه تلقي، و 

ــ      ــورات دورة روش ــود. در تص ــي ش ــناخته م ــده ش ــتدالل كنن ــودي اس ــرد موج نگري م
)Enlightenment (    نيز عقالنيت مترادف مردانگي و متعالي است اما غيرعقالنيت بـه معنـاي

باشد. همچنين در تمايز ميـان صـورت و مـاده فلسـفي، صـورت،       زنانگي، و فاقد تعالي مي
 see Lloyd,1993:3;1996:437-53;cf .(مردانــه؛ و مــاده، زنانــه معرفــي شــده اســت     

Aristotie,1984,v2;Aquinas,1981(  
)، بـيكن  1650- 1596( هر چند تعريف فالسفه يونان باستان از عقل با تعاريف دكـارت 

) متفاوت است اما ترادف عقل با مردانگـي در همـة   1804- 1724) و كانت (1626- 1561(
  ها مشترك است. اين برداشت

بـا آن   اما آيا منظور از عقلي كه فلسفة غرب به مردانگي نسبت داده و زنان را در تقابـل 
  مطرح كرده است، چيست؟ )Irrationalيعني غيرعقالني (

  آيا منظور از عقل، توانايي تجريد و انتزاع كليات از مصاديق جزئي آن است؟ ـ
 آيا منظور از عقل، توانايي استدالل منطقي است؟  ـ

هر يك از اين ادعاها نيازمند عرضه مدارك و استنادهاي علمي است؛ مداركي كه هرگز 
شناسانه اكتفا شده است. از اين رو در نظريه  ده؛ بلكه فقط به پيشداوري هاي معرفتارائه نش

هاي مردساالرانه، عملكردهـاي انسـاني را بـه دو حـوزه      پردازي هاي سياسيِ مدرنيته، سازه
يعني حوزة عمومي و خصوصي تقسيم كرده انـد. وظـايف و حقـوق مـردان را در حـوزه      

زنان را به حوزة خصوصي محدود كرده اند. در چنـين   عمومي طراحي نموده اند و وظايف
علــت حضــور در صــحنة اجتمــاعي(حتي بــراي انجــام يــك وظيفــة   گفتمــاني، زنــان بــه

مذهبي)سرزنش شده اند. بديهي است در چنين شرايطي عقل اجتماعي زنان كـه تكـوين و   
 ماند و دچار ضعف مـي شـود. در   رشدش مستلزم مشاركت هاي اجتماعي است معطل مي

حالي كه حضور زنان در هر دو حوزة عمومي و خصوصي از طرفي عقالنيت ايشـان را در  
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شان  تعامل با شرايط اجتماعي تقويت مي كند و از طرف ديگر احساسات و عواطف مادرانه
اي را شكل مي دهد كه به خشونت هاي سياسـي موجـود در صـحنة جهـاني پايـان       جامعه

  خواهد بخشيد. 
جانبه بـراي سـروري و     دساالرانة غربي همچنين يك كوشش همههاي مر شناسي معرفت

استعمارگري سياستمداران غربي، جهت مالكيت و كنترل غيرغربيـان و خالصـه يـك اراده    
   )Nietzsche,1988:801( معطوف به قدرت است

هاي عقلي و اشكال استدالليِ مردانه (به عنوان مبناي سياسـت   شايان ذكر است كه مدل
از فاعليت ذاتي مردان و منفعل بودن ذاتي زنان نيست بلكه به نحوي ظالمانـه   مدرن) ناشي

اند بلكـه   به زنان تحميل شده است. تا جايي كه زنان نه فقط هرگز سوژه معرفت تلقي نشده
 ,Alcoff & Potter (انـد.  هاي مردساالرانه غايـب بـوده   گيري حتي به عنوان ابژه نيز از تصميم

بنـد و بـاري،    هـاي بـي   ل چنين نگرشي استفاده ابزاري از زنان در زمينـه دنبا به) 1993:201-6
برهنگي، خودآرايي و روسپي گري در جوامع مدرن رواج يافت؛ و شخصيت فعال، خالق، 

زنان سركوب شـد. بـه   » عقل عملي«قضاوت نقادانه، رشد فضايل انساني، و در يك عبارت 
تا زنان در سطوح بـاالي تصـميم گيـري      ادهعبارت ديگر، تفكر مردساالرانه هرگز اجازه ند

حاضر شوند و در نتيجه خرد عملي شان رشد يابد و ذهـن آنـان بـدون وسـاطت مـردان،      
هايي از قبيل گلـدوزي، خـودآرايي، و    مستقيماً در جهان و بر روي جهان عمل كند. فعاليت

هوش باشد زيـرا   تواند زمينه ايجاد و تقويت عقل و هاي رنگارنگ و زيبا نمي پوشيدن لباس
موضوع عقل،  منفعل نيست. عقل زن با محدود شدن به حوزه خصوصي و انفعـالي خانـه   

ميرد. در گفتمان مردساالرانه ادعـا شـده عقـل زنانـه فقـط تـوان درك        شود و مي پژمرده مي
جزئيات را دارد و درك كليات، يك توانايي مردانه است به عنوان مثال زنان بـيش از آنكـه   

را درك كنند، به جزئيات اين مقوله مانند نزاكت، ادب و مهرباني آگـاهي  » خير«ي مفهوم كل
دارند. در اين گفتمان، زنان احمق، و مردان، تيزهوش هسـتند . حتـي مـردان عملكردهـاي     

  دهند.  عقالني زنان را مورد تنفر و تمسخر قرار مي
را به بـاد انتقـاد گرفـت و     گرايي مردساالرانه زمانه اش اخالق 1852فلورانس نايتينگل در 

انـد و فقـط هـوشِ     نوشت زنان تحت عنوان ادب و اخالق از تجربه كـردن عـالم نهـي شـده    
اخالقيِ ايشان به امور جنسي، كارهاي خانه، تزئينات خود و خانه، و اطاعت محض، منحصـر  

طات انجامد ارتبا سازي انسان مي شده است در حالي كه آنچه به رشد عقالني و قدرت تصميم
شود،  كه درباره معناي زندگي گرفته مي اجتماعي و تصميمات درون تاريخي است؛ تصميماتي
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مشي خود را در زندگي مشـخص كنـد.    تا بر اساس آن انسان به طور صادقانه و مختارانه خط
اي فعال صورت پذيرد كه اين امر منوط بـه تجربـه    حتي رشد هوش جنسيتي نيز بايد به گونه

ها است تا حضور انساني ـ تـاريخي ـ جهـانيِ زن      ها، نظريه ها، و ايده ت، پاسخمستقيمِ سؤاال
تعريف شود. در غير اين صورت زنان به ابزارهاي جنسـي ـ  تبليغـي ـ پورنوگرافيـك تبـديل      

باشند. به ايـن ترتيـب     ها و داراي  هويت و اراده  شوند و در نتيجه نمي توانند خالق ارزش مي
واهند شد، خواه همسر، پدر، برادر، و خواه مرداني كه ايشان را به عنوان زنان مملوك مردان خ

  )Fraser, Nancy, 1992:100-121(. كنند يك ابزار و شئ جنسي استثمار مي
در اين رويكرد، زنان، نابالغ و مـردان، بـالغ هسـتند؛ چنانكـه فرويـد اعـالم كـرده بـود         

برداشت آنان از عدالت غير واقعـي اسـت.   تصميمات زنانه مغرضانه و متعصبانه؛ ودر نتيجه 
ها و عالئـق زنـان، بـه مثابـه      در مدل ليبرالِ اخالق نيز، كه به انسانيت كلي توجه دارد، ايده

هاي ناقص، ابـژه، مسـتعمره و    اي شده، ناديده گرفته مي شود و زنان انسان حاشيه» ديگريِ«
  تحت تسخير، معرفي مي گردند.
نامد به مرد سفيدپوسـت غربـي    مي» عقل«سد آنچه كانت نانسي فريزر همچنين مي نوي

تعلق دارد و اين ادعاي فراتاريخي به تسلط سياسي مـردان سفيدپوسـت غربـي بـر جامعـه      
جهاني انجاميده است. در عصر روشنگري يكي از موضـوعات تحقيـق مـردان، كـه سـوژه      

ي سـاختن جهـاني   كننده معرفي مي شدند، زنان بودند در حالي كه شايسته اسـت بـرا   تعقل
(بـه  » حـوزة زنانـه  «شناسي منصفانه و غيرمردساالرانه، شكاف ميان  عادالنه، در يك معرفت
به معناي انسـاني، اجتمـاعي، و   » ( حوزه مردانه«شناسي، جنسيت) و  معناي طبيعت، زيست

   )ibid:50( فرهنگي) از ميان برداشته شود.
عليت، احساس، اخالق، و شايسـتگي  برخي از فلسفه هاي فمينيستي، براي عقالنيت، فا

نويسد: اين نظريه كه زنان، نـوع   هاي جنسيتي ارائه داده اند. در اين باره مك ميالن مي مالك
متمايزي از شخصيت عقالني و اخالقي دارند، زنانگي را به عنـوان نـوع متفـاوتي از ارزش    

ست كه مك مـيالن  لويد اين ا هاي عقلي و عملي معرفي مي كند. تفاوت مهم مك ميالن و
كند كـه   هاي عقل مدرن مي داند اما لويد تأكيد مي آل صرفاً اختالف جنسيتي را متأثر از ايده

اين امر باعث حذف زنان از قدرت شده است. بنابراين از طرفـي الزم اسـت يـك هنجـار     
تحصلي هم وزن عقالنيت مردانه براي عقالنيت زنانه نيز طراحي شود. اما از طـرف ديگـر   

فمينسـت كـه   » ديگريِ«ها،  گرايي مدرنيته توسط فمينيست د توجه داشت كه در نفي عقلباي
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 گرايي است، خودش محصول عقالنيت مردسـاالرانه مـدرن اسـت    شاهد خارجي اين عقل
)109  :1993 Lloyd,(  

پامال اندرسن جهت طراحي عقالنيت زنانه، امر زنانه را به عنـوان تعهـد عقالنـي، ايثـار     
و با ظاهر سـاختن احسـاس     )Anderson,1998:196( كند ور عقالني مطرح ميعقالني، و ش

مادري مدفون شده، عاطفه زنانه، و عقالنيت قائم به ذات ايمـان زنانـه، در جامعـه جهـاني،     
شكل معقولي از ارتباطات عشق و آزادي را در صحنه هاي سياسـت ملـي و جهـاني نويـد     

   )Mukta, 1994:189( دهد. مي
نظر به مباحث اجمالي كه در باال ارائه شد، هر چند فلسفه هاي جديد فمينيستي، مبـاني  

در دنياي مجازي، تك » جهاني شدن«مدرنيتة غربي را تهديد كرده اند، اما با توجه به گفتمان 
صدايي غرب به پايان مي رسد، و صداي نظريه هاي معرفتي جوامع مختلف به گوش مـي  

مي توان با مراجعه به معرفت شناسي قـرآن و نقـش وجودشناسـانه     رسد، در شرايط كنوني
الگوهاي قرآني در تجربيات زنده و اجتماعي زنان ، درصدد رفع مشكالت معرفت شناسانة  
سياست هاي خشونت آميز و اقتدارگرايانة دنياي كنوني برآمد تا تقابل هاي تخريب كننده به 

ن مهم محقق نخواهد شـد مگـر ايـن كـه نيمـي از      تعامل هاي هم افزايانه تبديل شود. و اي
جامعه (كه به جرم زنانگي از صحنه سياست و قدرت حذف شده اند) بـا ويژگـي مادرانـه    
شان در مصادر كالن سياسي حاضر شوند و نقش مادرانگي را از حوزة خصوصي به حوزة 

از زنـاني كـه   عمومي تسري دهند پشتوانة نظري اسالم در قرآن به همراه الگوهاي تاريخي 
گفتماني صلح طلبانه را ارائه مي كنند قدرت و سياسـت را همـراه باعـدالت طلبـي و ظلـم      
ستيزي به نمايش گذارده اند. بازخواني متون مقدس از منظر مسائل كنـوني جامعـه بشـري    
امروزه مي تواند متن صامت قرآن را به سخن آورد تا در تعامالت جهاني ميان فرهنگ هاي 

و غير ديني، معرفتي روزآمد ايجاد كند از جمله در اين بازخواني ظرفيت هاي  مختلف ديني
معرفتي و وجودي زنان كشف خواهد شد. دونالدسون معتقد است آموزه هاي اسالمي زنان 
را در نقطة اوج حقوق انساني تعريف كرده است در نتيجه زنان مسلمان با تمسك بـه ايـن   

موزه هاي تاريخي صدر اسالم، در يك قالـب جهانشـمول   آموزه هاي معرفتي و با تكيه بر آ
اي هستند كه به نام اسالم بـر ايشـان    اسالمي، در حال تخريب تفسيرهاي سنتي مردساالرانه

تحميل شده و مانع استيفاي حقوق و اقتدار زنان شده است؛ در همين حال زنان مسلمان به 
مذهبي شان در  - فاع از گفتمان ملي تناسب شرايط متنوع و متكثر جغرافيايي شان در حال د

مقابل مخالفان هستند. به اين ترتيب ايشان به علت تنوع و تكثر ملل و قوميت هاي مختلف 
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اسالمي، كوشش مي كنند نظريه معتدلي ارائه كنند كه فرهنگ هاي متكثر جوامع اسالمي را 
هاي متكثـر   در سراسر جهان پوشش دهد. به همين دليل گاهي برحسب ضرورت از هويت

جوامع اسالمي صرفنظر مي كنند ، و بر وجوه اشتراك شان متمركـز مـي شـوند. در نتيجـه     
هريك از زنان مسلمان با وجود فرهنگ هاي متنوع، حمايت از ديگران را بر خـود واجـب   

هاي تاريخ شـان هسـتند و از    داند. به اين ترتيب آنان در حال خلق خود به عنوان سوژه مي
هاي جديد دارند. گفتمان جنسيت اسـالمي   ساسي در ابداع و ساخت معرفتاين رو نقشي ا

اي شدن در فضاهايي  دهد مراكز جديد معرفت شناسي زنان مسلمان در حال شبكه نشان مي
كنـد. زيـرا جهـاني     به آن سو حركت مي  گرايانه هستند كه فرهنگ جهاني در حركتي فرجام

ا در فرآيندي تمركـز زداينـده مالحظـه كنـد.     هاي محلي ر شدنِ معاصر ناچار است واقعيت
شوند؛ با عبـور از   هنگامي كه زنان براساس هويت اسالمي شان، نسبت به ديگران متمايز مي

دهند  ، نشان مي»به وسيله قدرت هاي مسلط جهاني«نقطة ناديده گرفته شدن و تحقير شدن 
درت هـاي جهـاني، از   هاي جهاني شده شان متعلق به جوامع مختلفي است كه ق كه فرديت

شنيدن صداي نقادي شان اعراض كرده اند و به عالوه حقـوق اجتمـاعي شـان نيـز ناديـده      
در  هاي مختلف شهروندان جهاني گرفته شده است. اما امروز اين زنان به عنوان اعضاء گروه

كنند؛ كه ايـن امـر بـراي دسـتيابي بـه تعـين        جهت احقاق حقوق تضييع شده شان عمل مي
هاي اسالمي ضروري است؛ تا بتوانند معنايي فراملـي از احقـاق حـق را بـراي      روههويت گ

تواند مبناي يك جنبش جهاني موفق  خود شكل دهند. اين وحدت جهاني زنان مسلمان مي
هـا و القائـات نئـوليبرال     جو و مبارز عليه ارزش قرار گيرد كه هرچند گاهي خشن، پرخاش

به گسترش يك استراتژي مـؤثر مقاومـت، درگيـري، و    اياالت متحده و متحدانش است اما 
 توان آن را نقادي متكثر زناني با هويت مشترك اسـالمي ناميـد.   انجامد كه مي ثبات قدم مي

)Donaldson& Puj-lan, 2002:143-145(.  
  

 شناسي زن در قرآن معرفت .3

سالم مطرح اسـت  شايسته است در ابتدا اين نكته يادآور ي شود كه در اين مقاله  نظريات ا
هـاي   نه عملكرد مسلماناني كه در طول تاريخ دچـار انحرافـات فراوانـي نسـبت بـه آمـوزه      

ترين متن اسالمي يعني قرآن كريم مورد بررسي  اسالمي شده اند. در اين قسمت ابتدا اصيل
  گيرد.  قرار مي
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آفريد و  اي گروه مردمان تقواي الهي پيشه كنيد كه پروردگارتان شما را از نفسي واحد
از همان نفس زوجش را خلق كرد؛ و از آن دو تن مخلوقاتي فـراوان، از مـرد و زن در   

  ./ نساء)1( عالم پراكنده ساخت

قرآن كريم براي نوع بشر فارغ از جنسيت، كرامتي خاص قائل است از اين رو آفرينش 
د، كـه  نخستين جفت بشر را با خصوصيات نفساني يكسان، به نفسي واحد ارجاع مـي دهـ  

  فراجنسيتي است
همچنين در برتري و تكريم انسان ( خواه زن و خواه مرد) نسبت بـه سـاير مخلوقـات    

خداوند تبارك و تعـالي بـه فرشـتگان مـژده داد كـه      «(حتي فرشتگان) در قرآن آمده است: 
دهد و سپس آدم (ع) را از گل آفريـد و از روح   جانشيني براي خود در روي زمين قرار مي

آنگاه همه اسماء را به آدم آموخت و به او دستور داد تا «/ حجر). 29- 28» (او دميد. خود در
اسماء را به مالئكه عرضه  دارد، آدم(ع) نيز در جايگاه معلم فرشتگان، اسماء را بـه مالئكـه   

  / بقره)31» (آموزش داد.
النـي، آزادي و  اللّهي، دانستن اسماء و اسرار الهي، نيـروي انتـزاع عق   استعداد مقام خليفه

اختيار در سير به سوي كمال، همه و همه مميزاتي بود كه انسان را از ساير موجودات جـدا  
كرده است و منجر به اداي احترام و سجده ملكوتيان، و نيز به تسخير درآمدن عـالم خـاكي   
در برابر وي شده است. اما فقط يك موجود از تواضع در مقابل آدم(ع) سرباز زد و آن هـم  

  بليس بود كه همواره به كار اغواي آدم و فرزندانش اشتغال داشته است.ا
خداوند كريم پس از آفرينش آدم ابوالبشر جفت وي حوا را از همان نفسي خلق كـرد  «

/ نساء) نفسي كه جنسيت پذير نيست و از اين رو در سرشت و 1» (كه او را خلق كرده بود
يست و از اين رو آدم و حوا عليهما السالم هر ماهيت هيچ تفاوتي ميان آدم(ع) و همسرش ن

دو شايستة مقام خليفه اللّهي،آموزش اسـماء، تعلـيم اسـماء بـه فرشـتگان، و نيـز مسـجود        
پس حوا تكميل كننده، و آرامش بخش «آدم(ع) اما بدون حوا ناقص بود  فرشتگان بوده اند. 

  / روم)21» (گرفتاو شد؛ در نتيجه مودت و رحمت اولين خانواده انساني را فرا
  :طبق آيات قرآن پس از شكل گيري اولين خانواده بشري در زمين خداوند فرمود

اي آدم با  جفتت در بهشت منزل گزينيد و از هر چه خواستيد تناول كنيد امـا نزديـك   
اين درخت نرويد كه بر خود ستم خواهيد كرد. آنگاه شيطان آدم و حوا را فريب داد تا 

آنان پديدار شود و به دروغ گفت خدا شما را از اين درخـت نهـي    زشتي هاي پوشيده
دو تبديل به فرشته شويد يا عمر جاويدان يابيد اما من با راهنمايي تـان   كرد تا مبادا هر
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كـنم. و هنگـامي كـه آدم و حـوا از آن      به طرف آن درخت، شما را به خير داللت مـي 
س برآن شدند كه با بـرگ درختـان   درخت تناول كردند زشتي هايشان آشكار گرديد پ

بهشتي خود را بپوشانند. و خداوند فرمود آيا من شما را از اين درخـت منـع نكـردم و    
نگفتم كه شيطان سخت با شما دشمن است؟ آدم و حوا گفتند خدايا ما بر خويش ستم 

- 19كرديم و اگر تو ما را نبخشي و مورد رحمت قرار ندهي از زيانكاران خواهيم بود (
  ./ اعراف) 23

اي زن بـه   در آيات مذكور به آدم و حوا يكسان خطاب شـده اسـت و در هـيچ مرحلـه    
عنوان وسوسه كننده و فريب دهنده مطرح نشده؛ از اين رو قـرآن كـريم حـوا را بـه طـور      
جداگانه مورد مؤاخذه قرار نداده است. طلب استغفار آدم و حوا هم به صورت تثنيـه آمـده   

آن دو، خداوند توبـة آدم و جفـتش را پـذيرفت، هـدايتش فرمـود و       است. پس از استغفار
  آدم(ع) را به مقام نبوت برگزيد. 

در سفر تكوين تورات پس از آفرينش آسمان، زمـين، نباتـات، و حيوانـات صـحبت از     
آدم را از خاك زمين خلق كـرد، در بينـي او از    و خداوند خدا، «آيد  آفرينش آدم به ميان مي

نفس حيات دميد و آدم زنده شد [كه اين مطلب دالّ بر خلقت آدم از خاك و مـورد تأييـد   
قرآن كريم است، اما نكتة مورد اختالف بين قرآن و عهد عتيق دربـارة فريـب شـيطان ايـن     

در آن جا كار كند و از آن گونه ذكر شده است] خداوند خدا، آدم را در باغ عدن گذاشت تا 
تواني از ميوه همه درختان باغ تناول  باغ نگهداري كند. و خداوند خدا، به آدم دستور داد مي

كني ولي از درخت علم به حق و باطل نبايد تناول كني چـون وقتـي از آن خـوردي حتمـاً     
ي او خواهي مرد. خداوند خدا گفت: خوب نيست آدم تنها باشد من يك يـار مناسـب بـرا   

هـايش را برداشـت و زن را از آن    كنم... و خداوند او را خواب كرده يكي از دنـده  خلق مي
مار به زن گفت: آيا خداوند «... در فصل سوم در مورد هبوط آدم(ع) آمده: » دنده خلق كرد.

تـوانيم از    واقعاً گفته تو نبايد از هيچ درخت باغ تناول نمايي؟ زن به مـار پاسـخ داد مـا مـي    
هاي درختان باغ بخوريم ولي خداوند گفته شما به ميوه درختي كه در وسط باغ اسـت   يوهم

داند اگر  نبايد دست بزنيد چون خواهيد مرد. مار گفت شما مطمئناً نخواهيد مرد؛ خداوند مي
از آن بخوريد چشم هايتان باز خواهـد شـد و ماننـد خداونـد خـوبي و بـدي را خواهيـد        

يد ميوه درخت براي غذا خوب و زيبا است و براي كسـب علـم   شناخت. هنگامي كه زن د
مطلوب است، مقداري برداشت و از آن خورد و مقداري به همسر خود كه با او بـود داد و  

و ديدند عريان هستند سپس برگ هاي انجير را به  او نيز خورد. پس چشم هاي آنان باز شد 
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گويد: آيا شـما از   داوند خطاب به آدم ميخ» ..... «هم دوخته براي خود پوشش تهيه كردند.
ايد؟ آدم گفت زني كه نزد  من گذاشتي به من مقـداري از ميـوه    درخت ممنوعه تناول كرده

درخت را داد و من خوردم. خداوند به زن گفت چرا اين كار را كردي زن گفت مار من را 
دنيا آوردن فرزند افزايش گفت من درد تو را در به  فريب داد و من خوردم ... خداوند به زن 

خواهم داد، تو با درد زايمان خواهي كرد، عالقه تو براي شوهرت خواهد بـود و او بـر تـو    
  »شدند و به زمين هبوط كردند. حاكميت خواهد داشت. سپس آدم و حوا از بهشت اخراج 

رسد آفرينش زن  نكته مهم دراين مقايسه، زمان خلقت زن درعهد عتيق است؛ به نظر مي
تا بعد از ورود آدم به بهشت، و منع وي از درخت ممنوعه به تعويق افتاد و دقيقاً بعد از آن  

آمد؛ گوئي تا قبـل   كه خداوند آدم را از خوردن ميوه منع كرد، صحبت از خلقت زن به ميان 
از مطرح شدن درخت ممنوعه و گناه آدم، خلقت زن الزم نبـود، بنـابراين خلقـت او فقـط     

اي گناه كردن آدم و هبوطش از بهشت بود. اما همانگونه كه قبالً اشاره شد قرآن اي بر مقدمه
كريم در مورد تناول آدم و حوا از شجره ممنوعه هر دو را مسـئول دانسـته و تفـاوتي ميـان     

دارد كه مار ابتدا به سـراغ حـوا    شود در حالي كه عهد عتيق صريحاً ابراز مي ايشان قائل نمي
داده؛ و سپس حوا ميوه را به آدم داد تا بخورد. اين تصوير، همه مسئوليت  رفته، او را فريب

گذارد. همانگونه كه در جمالت بعد آدم گفت حوا ميوه را به  هبوط آدم را به عهدة حوا مي
من داد. به اين ترتيب تلويحاً خود را از گناه مبرّي دانست و مسئوليت آغاز فتنه را به عهـده  

قرار زن به اينكه مار مرا فريب داد تأييدي است بر اين كه فريب اصـلي را  زن گذارد. و نيز ا
حوا خورد و در نتيجه طبق متن تورات، زن منشأ آغـاز گنـاه و نيـز مجـراي ورود شـيطان      
معرفي شده است. يعني اولين گناه نوع انسان، به وسيله زن انجام گرفته اسـت و بـه همـين    

شود و به دنيا آوردن فرزندان نـوع انسـان كـه از     ان ميزن محكوم به تحمل درد زايم علت، 
آيد مجازات گناه زن، و نتيجه نفرين الهي تلقي شده  ترين وقايع خلقت به حساب مي مقدس

است. بدين ترتيب جنس مؤنث براي هميشه منشاء شرور و معاصـي شـناخته مـي شـود و     
اي شـيطاني   ده بـه مثابـه قـوه   قواي جنسي كه خداوند به منظور ادامه نسل در انسان قـرار دا 

  مطرح مي گردد.
اما قرآن كريم هرگز زن را عامل گناه و هبوط آدم تلقي نكرده، بلكه او را نيز چون مـرد  
فطرتاً شايسته خليفة اللهي و مسجود مالئك معرفـي كـرده اسـت، چنانكـه در قـرآن آمـده       

/ نمل) پروردگار 62» (داد در روي زمين قرار  خداوند شما [ انسان ها] را جانشينان خودش«
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جهانيان ايـن خالفـت را بـه مـردان اختصـاص نـداد بلكـه بـه نفـس فراجنسـيتيِ انسـان            
  داد.  تخصيص

براساس آيات ذكر شده زن و مرد مكمل يكديگر هستند و نه تنهـا وجـود زن در كنـار    
شـود بلكـه حضـور زن در صـحنة      مرد در قالب خانواده باعث سكونت و آرامش وي مـي 

ي نيز به سكونت، آرامش و رأفت و محبت اجتماعي منجر خواهـد شـد و هـر گـاه     اجتماع
بخش زن محروم شـود   ابعاد مختلف اجتماعي از جمله بعد سياسي جامعه از حضور آرامش

ــگ، خشــونت و   نتيجــه ــه شــدن جن ــاي سياســي  اضــطراب در صــحنهاي  جــز نهادين ه
  داشت.  نخواهد

  
  وجودشناسي سياسي زن در قرآن. 4

هـاي متعـدد    شناسي زن نيز بـا نمونـه   شناسانه زنانگي در قرآن، وجود بررسي معرفتپس از 
هاي مورد بررسي، كنيزي سياهپوست به نـام هـاجر    قرآني قابل بررسي است. يكي از نمونه

) و سـاره  140:  1368است كه فرعون مصر به ساره همسر ابراهيم بخشيده بود. ( محالتي، 
اهللا نگران بود هاجر را كه بسيار متقـي و   رث ماندن نبوت خليلكه از نداشتن فرزند و بي وا

بزرگوار بود شايستة همسري شوهرش معرفي كرد و ابـراهيم خليـل(ع) نيـز پيشـنهادش را     
  قبول كرد. به دنبال اين ازدواج ، هاجر فرزندي آورد كه نامش را اسماعيل نهادند. 

ربيت اسـماعيل پيـامبر، آبـاد شـدن     با تدبر در داستان زندگي هاجر نقش فعال وي در ت
  اهللا روشن مي شود. سازي جهت ساختن بيت سرزمين مكه، و نيز زمينه

هاجر اين بندة مقرّب خداوند، پيامبري را در دامان خود پروراند كه جـز گاهگـاهي كـه    
آمد، ساية پدري بر سر نداشت و ابراهيم با اطمينان تربيت اسماعيل  ابراهيم به ديدارشان مي

كه قرار بود خاتم پيامبران(ص)، از ساللة پاكش متولد شود، برعهدة هاجر گذاشته بود تا را 
اهللا غرق شده بـود كـه    جايي كه اين فرزند تحت تربيت هاجر در نوجواني چنان در معرفت

وقتي ابراهيم دستور ذبحش را از طرف خداوند، را با وي در ميان گذارد اسماعيل در نهايت 
اي پدر هرچه مأموري انجـام ده كـه انشـاءاهللا مـرا از صـابرين      «خ داد كه تسليم و رضا پاس

  / صافات)102» ( خواهي يافت.
بدن پاكش را در جوار خانة خدا بـه  «سرانجام پس از اينكه هاجر دارفاني را وداع گفت 

خاك سپردند و اين نيز به خواست پروردگار تبارك و تعالي بود تا در طول تـاريخ تمـامي   
گر اخالص، ايثار، توكل، و رضاي زني سياهپوست باشـند زيـرا زن و مـرد     ، طوافموحدان
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انّ اكرمكم عنداهللا «بودن يا سياه و سفيد بودن هيچ يك مالك برتري نزد خداوند نيست بلكه 
  / حجرات)13» (اتقيكم

 از استعدادهاي اليتناهي زنان معرفـي   اي شايسته قرآن كريم بلقيس را نيز به عنوان نمونه
سازد كه  كند، چهره پردازي شخصيت ملكه سبا در قرآن كريم ديدگاه كساني را باطل مي مي

گيري معرفـي   نگر و فاقد قدرت تصميم تدبير، مقطعي زن را موجودي منفعل، احساساتي، بي
  كرده اند و براين باورند كه مردان به تنهايي قادر به اداره  شئون عالي حاكميتي هستند.  

ست كه در منظومة آياتي كه به جنس زن در قرآن پرداخته شـده، بيشـترين   شايان ذكر ا
ت كه در اين مجـال فقـط برخـي از    آيات مربوط به نقش حاكميتي و قدرت سياسي زن اس

  شود.  ها بررسي مي آن
در قرآن كريم آمده سليمان پيامبر  بر جن و انس حكومت داشـت و زبـان حيوانـات را    

من زني را در ملك سبا يافتم كه بـر مـردم   «وي خبر آورد كه  دانست، هدهد براي نيك  مي
آن كشور پادشاهي دارد و به او همه نعمت هاي دنيوي عطا شـده اسـت، و فرمـانروايي بـا     

  / نمل)23» (عظمتي دارد.
در تفسير اين آيه آمده است هر آن چه حاكميت هاي عظيم محتاج به آن هسـتند ماننـد   

، تصميم راسخ، سطوت، شوكت، گسترة عظيم، خزانة سرشار، قاطعيت، دور انديشي، احتياط
  )272/  30:  1361ارتشي نيرومند، و رعيتي فرمانبردار براي ملكة سبا موجود بود(طباطبايي، 

  گويد: قرآن كريم از قول هدهد مي
آن زن را با تمام رعيتش يافتم كه خدا را از ياد برده بودند و به جاي خـدا خورشـيد را   

ند، شيطان اعمال زشت آنان را در نظرشان زيبا جلوه مي داد و آنها را به كلي پرستيد مي
  ./ نمل)24از راه خدا باز مي داشت تا هرگز به حق هدايت نشوند (

هاي  طبق اين آيات بلقيس از نظر جاه و جالل در جايگاهي چون فراعنه بود و از انگيزه
آيا برخورد او با حقّ، همانند برخـورد   دنيا طلبي و خداستيزي فرعون چيزي كم نداشت اما

  مردان قدرتمند تاريخ چون فرعون، قارون، نمرود، و شداد بود؟
در ادامه داستان، سليمان به هدهد فرموداينك نامه من را به جانب آنان ببر تا ببينـي چـه   

را دهند. و هنگامي كه هدهد نامه را از منقار انداخت ملكه به شگفت آمد و نامه  پاسخي مي
بگرفت، به دقّت مطالعه كرد و آن را بسيار مهم يافت سپس رو بـه مـردان دربـارش كـرده     
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گفت نامه بزرگي به من رسيده است. كه آن نامه از جانب سليمان و عنوانش به نام خـداي  
  / نمل)30- 28بخشنده مهربان است ( 

در نامـه حضـرت    علت تقدم نام پيامبر اسالم بر نـام خـود   در مقايسه با خسروپرويز كه به
كند زني چون بلقيس با نهايت ادب و تدبير و  محمد(ص) در نهايت گستاخي، نامه را پاره مي

برمن برتري مجوئيد از فرمـانم سـرپيچي   :« خواند كه با احتراز از خشونت، محتواي نامه را مي
/ نمل) آنگاه بلقيس به مشورت با صاحبنظران مي پـردازد و  31» (نكنيد و تسليم امر من شويد.

» ام حضور شما تصـميم نگرفتـه   اي رجال كشور به كار من رأي دهيد كه تاكنون بي«مي گويد 
احتـراز از اسـتبداد رأي، نشـانه     / نمل). اين آيه نشان مي دهد كه مشاوره با صاحبنظران و32(

رشد شخصيتي بلقيس بود؛ به بياني ديگر قدرت فراوان، او را خودمحور و مغرور نساخته بود. 
وي در اوج جبروت پادشاهي اش، فضائل اخالقي خويش را حفظ كرده و در مقابل شـوكت  

  ) 30/286:  1361فراوانش دچار خودباختگي نشده بود. (طباطبايي، 
ت به او گفتند ما نيرويي كامل داريم و مردان جنگجـوي مقتـدري هسـتيم    رجال مملك

ولي اختيار با شماست تا به صلح يا جنگ دستور فرمايي. بلقيس گفت پادشاهان چون 
تـرين   به دياري حمله كننـد آن را ويـران مـي سـازند و عزيزتـرين اشـخاص را ذليـل       

  ./ نمل)34 - 33شان چنين است ( گردانند و سياست مي

ل و تأييد اين سخن حكيمانة بلقيس در قرآن كريم، نفي كنندة نظرية مدرنيتة غربي در نق
آيد كه رجال مملكت ميل داشـتند جنـگ    مورد غيرعقالني بودن زنان است، از اين آيه برمي

كنند اما ملكه شروع به مذمت جنگ كرد و گفت جنگ عاقبتي جز غلبه يكي از دو طرف و 
ها و شهرها، و ذلت عزيزان ندارد و چون چنين اسـت   قريه شكست طرف ديگر يعني فساد

نبايد بدون تحقيق اقدام به جنگ كرد بلكه بايد نيروي خود را با نيروي دشمن بسنجيم. اگر 
تاب نيروي او را نداشتيم تا جايي كه راهي به صلح و مسالمت داريم، اقدام به جنگ نكنـيم  

اي براي او بفرستيم تا ببينيم  اين است كه هديه نظر من«مگر اينكه جنگ تنها راه باشد. پس 
/ 35» (آورند؛ آن وقت تصميم به جنگ يا صلح خواهيم گرفـت  فرستادگان ما چه خبري مي

كـارداني، اسـتدالل منطقـي، سياسـت محكـم، و       ،  انديشي نمل)  در اين آيات نهايت عاقبت
جويانـه   ير سخنان ستيزهشود. اين زن تحت تأث داليل متقن يك حاكميت سياسي مشاهده مي

مشاورانش قرار نگرفت و از روي خشم و قهر مبتني بر احساسات مقطعي با مسئله برخورد 
  نكرد بلكه راهي براساس منطق و سياستي مدبرانه ارائه كرد.
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چون فرستادگان بلقيس به حضور سليمان رسيدند [وي به « فرمايد سپس قرآن كريم مي
فت شما مي خواهيد مرا به مال دنيا مدد كنيد؟ آنچه خدا به من هديه آنها اعتنائي نكرد و] گ

شـويد   عطا فرموده بسيار بهتر از هديه ناچيز شما است. آري شما خود به اين هدايا شاد مي
[اما اين متاع فاني پشيزي در نظر نيايد].اي فرستاده بلقيس با هدايا به سوي ايشان بازگرد كه 

هرگز نتوانند در مقابل آن مقاومت كنند و ما آن هـا را بـا    فرستم كه شمار مي من لشگري بي
ذلت وخواري از آن ملك بيرون خواهيم كرد مگر اينكـه بـه ديـن توحيـد بگرونـد. آنگـاه       
سليمان به حضار بارگاه گفت كدام يك تخت بلقيس را پيش از آن كه تسليم امر من شـود،  

دن تخت او قادر و امين هستم؛ و خواهد آورد [از آن ميان] عفريت جن گفت من براي آور
آورم. آن كس كـه بـه    مي توانم پيش از برخاستن تو از جايگاه قضاوت، آن را به حضورت 

آورم و  علم كتاب الهي دانا بود گفت من پيش از چشم برهم زدني، تخت را بـه اينجـا مـي   
يـن  هماندم[تخت را ] حاضر كرد. چون سليمان، سرير را نزد خـود مشـاهده كـرد گفـت ا    
كنم  توانائي از فضل خداي من است تا مرا بيازمايد كه نعمتش را شكر مي گويم يا كفران مي

نياز كـريم و مهربـان    و هر كه شكر نعمت حق كند به نفع خويش شكر كرده زيرا خداي بي
سليمان خواست تا بدين وسيله ملكه سبا بواسطة معجزه باهره او بر نبوتش پي ببرد ». است

م شد.آنگاه سليمان تخت بلقيس را تغيير شكل داد تا بنگـرد كـه وي سـرير    و همين طور ه
خود را خواهد شناخت؟ هنگامي كه بلقيس آمد از او پرسيد آيا عرش تو چنـين اسـت وي   

 »دانسـتيم و تسـليم امـر سـليمان بـوديم.      گفت گويا همـين اسـت و مـا پـيش از ايـن مـي      
  نمل)  /42  36(

بنـدي بـه تحقيـق و بررسـي را در نحـوه       ي و پايدر آيات فوق قرآن كريم رشد عقالن
  شود. حاكميتي ملكه سبا يادآور مي

آنگاه به بلقيس گفتند اينك در ساحت اين قصر داخل شو، وي چون قصـر سـليمان را   
مشاهده كرد از فرط صفا و تأللؤ پنداشت كه لجه آبي است و جامه از پـا برگرفـت، از   

شگفت آمد، و گفت بارالها! سخت بـر نفـس   آن دستگاه با عظمت نبوت و سلطنت به 
 م فرمان پروردگار عالميـان گرديـدم  خويش ستم كردم و اينك به همراه رسول تو تسلي

  / نمل) 44(

انگيز را از موسي ديد امـا روز بـه روز    در مقايسه با فرعون كه آن همه معجزات حيرت
مام افكـار و اعتقـادات   شود كه به ت كفرش افزوده شد، زني چون بلقيس در قرآن معرفي مي

نادرست خود و قومش پشت پا زد، توبه كرد، با دلي خاضع به خـداي يكتـا ايمـان آورد و    
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كوچك ترين مقاومتي در پذيرش حق از خود نشان نداد. داستان بلقيس توانايي زنان جهت 
رسـاند و مـديريتي عقالنـي را     حضور در عالي ترين جايگاه سياسي جامعه را به اثبات مـي 

  كند. نظر زنانه به جوامع انساني معرفي مي راه با رأفت و دقتهم
كند كـه ديوارهـاي آهنـين زنـدان      ستيز معرفي مي همچنين قرآن كريم آسيه را زني ظلم

مخوف ضد ارزش هاي حاكم بر محيط كفرآلود جامعه اش را با قدرتي مافوق تصور درهم 
ي پيچ در پيچي كه انسـانيت  شكست و خويشتن فطري و خدائي خود را از درون حصارها

مردان و زنان جامعه را مسخ كرده بود، بيرون كشيد. او زني بود كه قـرآن كـريم بـه عنـوان     
الگوئي نيكو به تمام زنان و مردان تاريخ بشري معرفي مي كند تا هرگز شـرايط موجـود را   

ه، توجيه كنندة گمراهي خويش قرار ندهند. قرآن مجيـد بـا معرفـي چهـرة خـداجوي آسـي      
گذارد و نيز در رد نظرية  پيروزي بعد رحماني جوامع بشري را بر بعد شيطاني، به نمايش مي

كساني كه معتقدند زن ذاتاً موجودي سطحي نگـر و مفتـون تجمـالت و تشـريفات ظـاهر      
  اي رسا ارائه مي دهد.  فريب است  نمونه

ت ادبيـات  قاطعيت آسيه در پيمودن مسير حق نشان مـي دهـد كـه بـرخالف مشـهورا     
مردساالرانه، زنان، سست عنصر و متزلزل نيستند زيرا اين وي با مقاومت در برابر فشارهاي 
فرعون ايستادگي كرد و حاضر نشد جز خدا كسي را بپرستد تا سرانجام فرعون دسـتور داد  

  سنگ بسيار بزرگي بر سرش بيفكنند و او را زير آن خرد كنند.
يز، و ضد ستم آسيه در آيات قرآن، فرضيه كسـاني  ترسيم سيماي جهل ستيز، خرافه گر

را كه معتقدند نبايد با زنان مشورت كرد باطل مي كند، زيرا اگر فرعون تا آخـر كـار از آراء   
صحيح و محكم آسيه تبعيت مي كرد، خودش و پيروانش را در ورطه بال غرق نمي ساخت 

تواند بهترين مشـاور   صالح ميكرد. زن آزادانديش و و در آتش جاودانه دوزخ سرنگون نمي
  و راهنما در طريق رستگاري جوامع بشري باشد. 

سـازد و در   تفكر در زندگي و شهادت آسيه، زنان را از استعدادهاي نهفته شان آگاه مـي 
يابند آسيه كه نه تنها چون فاطمه(س) و مريم(س) از سـالله انبيـاء نبـود، بلكـه شـرايط       مي

انست از او انساني مسخ شده و خوش گذران بسازد، اما با تو حاكم بر محيط زندگي اش مي
اي رسيد كه خاصان درگاه رب به جايگـاهش در   استمداد از خداجوئي فطري اش به درجه

  خورند. بهشت  غبطه مي
زن صـالح كـه اعتقـادات، نظـرات و      23بايد توجه داشت كـه قـرآن كـريم در مقابـل     

گاري رسانيده، فقط از  سـه زن كـافر و ناصـالح    كردارشان جوامع بشري را به فالح و رست
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سخن به ميان آورده است و اين امر بيانگر ظرفيت هاي باالي وجود زنـان و نقـش تعيـين    
كننده آن ها در رشد و تعالي انسانيت در دو حوزه خصوصي و عمومي است. قرآن كريم بر 

د نكرده است بلكه خالف گفتمان هاي مردساالرانه هرگز زنان را به حوزه خصوصي محدو
بيشترين گزارش هاي تاريخي قرآن، از نقش فعال زنان در حـوزة عمـومي و صـحنه هـاي     
اجتماعي حكايت مي كند؛ از حاكميت سياسي بلقيس گرفته تا تفرعن ستيزي آسيه، و اگـر  
از نقش مادري مريم سخن گفته مي شود اين نقش، رسالت اجتماعي و تاريخ ساز پيـامبران  

هد. هاجر نيز در يك تاريخ قدسي ترسيم مي شود كه مدفنش، مطاف حجاج را شكل مي د
قرار داده شده است. همه اين شواهد قرآني مقدمه اي است بر حضور فعال و تعيين كننـده  
زنان صدر اسالم مانند نقش منحصر به فرد اقتصادي ـ اجتماعي حضرت خديجه در شـكل   

د سياسـي ـ تـاريخي حضـرت زينـب در      گيري آيين جهاني اسالم، و نقش منحصر بـه فـر  
  استمرار عدالت خواهي و ظلم ستيزي آيين جهاني اسالم.

  
  . ضرورت حضور زنان در قدرت و سياست كنوني5

چنانكه گذشت براساس آموزه هاي قرآني نقش زنان در سياستگذاري و اجـراي حاكميـت   
و  عملكـرد ائمـة   هاي سياسي بسيار تعيين كننده است. اين نقش  همچنين در سنت نبـوي  

عنوان تحقق عيني قرآن و سنت، امري آشكار است زيرا نـه تنهـا در زمـان حيـات      اطهار به
گيري هاي كالن اجتماعي حضوري فعـال داشـتند    هاي تصميم پيامبر اسالم، زنان در صحنه

  بلكه در زمان امامان  نيز اين حضور تداوم داشت. 
دانشـگاه آكسـفورد بـه نقـل از فاطمـه مرنيسـي       پامال اندرسن فيلسوف دين فمينيستي 

شـود كـه    نويسد در تمام دوران تاريخ، عصري چون عصر حيات پيامبر اسالم يافت نمي مي
هـا   مند بودند و دوش بـه دوشِ مـردان در تمـامي صـحنه     زنان از حقوق برابر با مردان بهره

گر به حوزه خصوصي رانده حضور داشتند اما  بعدها متاسفانه به اسم مسلماني، زنان، بار دي
كه اين امر همواره در طول تاريخ جوامع انساني را از حضـور    )Mernissi,1996: 13 ( شدند.

مادرانه و تلطيف كنندة زنان در قدرت و سياست محروم كرده است. همانگونه كـه خـارج   
كردن زنان از نظرية قدرت و سياست در دورة روشنگري بـه خشـونت گفتمـان قـدرت و     

ست منجر شد و در قرون اخير جوامع بشري شاهد گسـتردگي جنـگ و خـونريزي در    سيا
سطحي جهاني هستند. امروزه موج سوم فمينيسم نيز مروج حضور عقالنيت مادرانه ـ زنانه  
در سطوح باالي سياسي است؛ نظريه اي كه  هزار و چهارصد سـال پـيش توسـط منشـور     
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ن ها و مكان ها عرضه شد. عـالوه بـر آيـات قـرآن     جاودانة اسالم، يعني قرآن به تمامي زما
ال زنـان در     كريم روش زندگي ائمه اطهار نيز مؤيد حضور تعيين كننده، نقـش  آفـرين و فعـ

باالترين سطوح سياسي بود. جاهليت چهارده قرن پيش در عربسـتان دختـران را بـه جـرم     
محمد(ص) مدافع  كرد، اما در همين شرايط محيطي، حضرت جنسيت شان زنده در گور مي

هاي جنگ بود.  حضور زنان در باالترين سطوح سياسي ـ اجتماعي و حتي حضور در جبهه 
نام زنان رزمنده اي در گزارش هاي تاريخي ذكر شده كه پيامبر را در جنگ ها همراهي مي 

) اميه دختـر قـيس بـن ابـي     1/236:  1368كردند؛ زناني مانند ام سنان االسلميه ( محالتي، 
) ، زرقـاء دختـر   679/ 4) ، حمنه دختر عمه حضرت رسـول (همـو:   454/ 3همو، صلت (

)  كعيبـه دختـر   71/ 1:  1368) صفيه عمه پيامبر(بهشتي،281عدي بن قيس حمداني(همان: 
) ليال غفاري، نسيبه دختـر حارثـه انصـاري، ام ابـان     234/ 1:  1368سعيد اسلمي(محالتي، 

  )200دختر عتبه بن ربيعه، و....( همو: 
تجربيات خشونت آميز اقتدارگرايي و استعمار سياسيِ دوره روشنگري غرب نيز جوامع 
بشري  را به ضرورت تغيير گفتمان فعلي از قدرت و سياست فرامي خواند مستلزم حضور 
مادرانه زنان (يعني نيمه غايب جمعيت بشري از تصميم گيري هاي سياسي) در كنار مردان 

جويانـه، و   ست ورزي و قـدرت، عقالنيـت مهرورزانـه، صـلح    است؛ تا در صحنه هاي سيا
مادرانة زنان، زمينه هاي عدالت و حق مداري را در سطوح ملي و جهـاني مهيـا كنـد و بـه     
استبداد رأي و فرعونيت قاهرانه اي كه نتيجه غياب زنان از حوزه قـدرت و سياسـت بـوده    

ت و رهبري صلح جويانة بلقيس در است، پايان دهد. گفتماني كه قرآن كريم با ارائه حاكمي
باالترين سطح قدرت و سياست ارائه كرده است. قدرت مسالمت طلبانه اي كـه الزم نبـود   
با خشونت و استبداد جمع شود. و همين مولفه ها موجب شد تـا جامعـة تحـت فرمـانش     

  رستگار شود.
قايسه كرد كـه  ستيزانه فراعنه م توان با حاكميت هاي حق اين حاكميت حق طلبانه را مي

ساز آسيه در سياستگزاري فرعون نبود جامعه  اگر در زمان موسي (ع) نيز حضور سرنوشت 
شد و اين امر نيز به ضرورت حضـور عقالنيـت عـاطفي،     به طريق توحيدي سوق داده نمي

گذارد. دليل ديگـر ايـن     مادرانه و رحمت گستر زنانه در گفتمان قدرت و سياست صحه مي
حسين (ع) همه زنان اهل بيت را از پيـر و جـوان بـه رزمگـاه      شورا است. امامادعا واقعة عا

كربال آورد و به تبع ايشان همسران و مادرانِ يارانشان در اين آوردگاه خطير، مردان خود را 
حسـين و   داد اين جنگ نابرابر امـام  همراهي كردند. و اين در حالي بود كه شواهد نشان مي
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ند رسيد و مادران، زنان، خواهران، و دختران سپاه امام حسـين در  يارانش  به شهادت خواه
معرض اسارت قرار خواهند گرفت اما اين امر باعث ممانعت امام حسين از حضور زنان در 

  جبهه جنگ نشد. 
يكي از بهترين نمونه هاي اسـتراتژيك مشـاركت اساسـي زنـان در گفتمـان قـدرت و       

زينب(س) فرزند علي(ع)، زهرا(س) و نـوادة پيـامبر   سياست، حضور تعيين كنندة حضرت 
(ص) در كربال، در كاخ يزيد، و در وقـايع پـس از عاشـورا بـود. حضـور زنـان در كـربال        

اي كـه جلـوه اي از اسـماء     ترين حادثة زندگي پيامبر و امامان بود؛ زنان تربيـت شـده   عيني
اللي خداوند هستند. زيرا اگـر  عنوان مظاهر اسماء ج جمالي خداوند، و كامل كنندة مردان به

قرار بود زنان به بهانة لطافت، عطوفت، و رقت قلب از صحنة سياست حذف شوند، هرگـز  
كـرد. در حاليكـه حضـور     هاي عاشـورا بـا خـود همـراه نمـي      امام حسين آنان را در مهلكه

هاشم در كنار امام حسين و امام سـجاد ضـرورت حضـور مهربانانـه،      استراتژيك عقيلة بني
ايثارگرانه و رحمت آفرين زنان را در باالترين مقاطع سياسي، در كنار مردان اعالم مي كنـد.  
تاريخ گواهي مي دهد پس از شهادت امام حسين زينـب چـون كـوهي از صـبر و ايثـار و      

عاشورائيان را به بهترين نحو به ثمر رساند و زنان ديگـر نيـز     و شهادت  مقاومت، مجاهدت
ي، نقش حضور دفاعي، حماسي، و تشجيع كننـدة سـپاه حـق در مقابـل     در اين واقعة سياس

باطل را ايفا كردند. زينب در اوج حضور زنانه اش در كاخ يزيد و در پاسخ زخـم زبانهـاي   
سير من «زينب يعني » اهللا فناي في«كه اين كالم نشانگر مقام » ما رأيت االّ جميالً«يزيد فرمود: 

م از اسفار اربعه است؛ كه در اين مرتبه عارف چيزي جز حق سفر سو» الحق الي الحق بالحق
سير مـن الحـق   «بيند، و اين همان مقام واليي حضرت زينب است كه سفر چهارم يعني  نمي

را براي او ممكن مي كند. بنابراين مقام ولي اللهـي نيـز مقـامي انسـاني و     » الي الخلق بالحق
اسفار اربعه، با وجود حقاني اش تـاريخ  فراجنسيتي ماست.حضرت زينب در سفر چهارم از 

سياسي اسالم را رقم زد و نشان داد كه هماهنگ با قانون خلقـت كـه زن و مـرد را مكمـل     
يكديگر قرار داده است كلية شئون اجتماعي و درصدر همة شئون، مديريت سياسي جامعه، 

صان جامعة بشري بدون حضور استراتژيك و مادرانة زنان، ناقص خواهد بود و اين امر به نق
توان با حضور زنان در مديريت هاي   هاي اسالمي مي خواهد انجاميد. با مبنا قرار دادن آموزه

استراتژيك سياسي، قدرتي تلطيف شده و عقالنيتي اخالقي و عاطفي را به جهانيان عرضـه  
قابـل  كرد كه كليشة ظالمانة سياستمداران اقتدارطلب را بشكند و صلح، دوستي، و احترام مت

ملّت ها به حقوق يكديگر را جايگزين جنگ و خون ريـزي،  كنـد. در چنـين گفتمـاني از     
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گرايـي و خيرخـواهي نسـبت بـه ديگـران بـر        قدرت و سياست، محبت، ايثـارگري، جمـع  
 Anderson, Pamellaطلبي و خودخواهي، فائق خواهد آمد. همانگونه كه پامال اندسن ( قدرت

sue( 1998 دين فمينيستي جهاني را پيشنهاد مي دهد كه شاهد حضور  در كتاب يك فلسفه
مادرانة زنان در عقالنيت سياسي است. وي معتقد است براي تحقق يـك جهـان خـوب و    
عادالنه بايد عواطف انساني مشاركت داده شود؛ آرزوي عشق ورزي بـه يكـديگر و آزادي   

سياسـتگذاري هـا و   همه انسان ها از محروميت و ستم به عنـوان يـك شـور عقالنـي (در     
مناسبات قدرت) اصالت يابد تا بر اساس اين شور عقالني، مردمي كه فرعـي و حاشـيه اي   

بـل  «) و همانگونـه كـه   199: 1389تلقي شده اند در متن جوامع قرار گيرند.( صـانع پـور،   
مي نويسد مدرنيته، اميد، عشق، و آرزوهاي جمع گرايانة زنان  Hooks, Bell (1990 »(هوكس

سبت به مهرباني و امنيت، به حوزه خصوصي محدود كرد در حـالي كـه اميـد و عشـق     را ن
 حقيقي نياز به همگاني شدن دارد تا اشـكال بهتـري از ارتباطـات اجتمـاعي طراحـي شـود      

)Hooks,1990:13(   و اين امر جز با حضور تعيين كنندة زنان در حوزه عمومي و در سـطوح
  سياستگذاري هاي كالن ممكن نيست.  

شايان ذكر است كه ضرورت حضور زنان در قدرت و سياست فقط جهت اعادة حقوق 
زنان نيست بلكه همه نظريه پردازي ها و عملكردهـاي سياسـت خـارجي و داخلـي،      صنفي

گرايي، رأفـت و محبـت در كليـة     نيازمند حضور فعال زنان است تا عقالنيت عاطفي، جمع
گرايانـه بـر جهـان     جويانـه و رحمـت   لحشئون جامعه جاري شود و سرانجام مـديريتي صـ  

  شود.  حاكم
  

  گيري . نتيجه6
هاي غربي فلسفة مردساالرانة غرب از يونان باستان تا دورة مدرن بر نظام  به عقيدة فمينيست

سازي مدرن تأثير گذارده است و فمينيسم در رويكردي پسامدرن مردساالري غربي را مورد 
 اعتراض قرار داده است. 

غربي معتقدند ادبيات مردساالرانة تورات و انجيـل خلقـت زن را مقدمـة     هاي فمينيست
اغواي مرد و سوق دادن او به گناه معرفي كرده است؛ كه ايـن امـر در ادبيـات مردسـاالرانه     

 تأثيرگذار بوده و موجب حذف زنان از تصميم گيري هاي كالن شده است.

عنوان  شده است و نظرية انسان به در گفتمان قرآني اما بر همساني ذات زن و مرد تأكيد
جانشين خدا بر روي زمين فارغ از جنسيت زنانـه يـا مردانـه مطـرح شـده اسـت هرچنـد        
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مسلمانان نيز در رويكردي مردساالرانه و با ارجاع به برخي احاديث غير موثـق، زنـان را از   
 حضور تصميم ساز اجتماعي محروم كرده اند. 

و آرامش بخشي زن بـراي مـرد منحصـر بـه حـوزة       تأكيد قرآن برنقش تكميل كنندگي
كند. براين اساس  خصوصي خانواده نيست بلكه در مورد حوزة عمومي جامعه نيز صدق مي

حضور عقالني و عاطفي زنان در جامعه، مكمل حضور مردان است و به آرامش و رأفت در 
در صـحنة ملـي و   و تعدي در ميان افراد جامعه خواه   شود و مانع خشونت جامعه منجر مي

 المللي خواهدشد.  خواه در صحنة بين

هـاي   هاي قرآني، در جنبة وجودشناسانه نيـز اسـوه   ه شناسانة آموز عالوه بر جنبة معرفت
زنانه قرآني داراي عقالنيت، تدبير، ايثارگري، حكمت و عطوفـت هسـتند و از خشـونت و    

صفات براي مديريت سياسي و  ترين كنند كه اين اوصاف، شايسته استبداد رأي خودداري مي
 باشد. المللي مي اقتدار عاطفي در جامعة بين

گفتمان ارائه شده در اين مقاله حاصل تعاملي هم افزايانه ميان ديدگاه هاي ضد تبعـيض  
و زنانه نگر غربي با آموزه هـاي قرآنـي اسـت كـه حـاكي از حضـور عقالنيـت عـاطفي و         

ر كنار مردان است كه مانع شكل گيري گفتمـان  مداري زنانه در رأس نظام سياسي و د صلح
 هاي خشن و استبدادي در سطوح ملي و جهاني خواهد شد.

هاي قرآنيِ حاكميت زن در سياست، مانند ملكة سـبا حضـور عقالنيـت     عالوه بر نمونه
عاطفي حضرت زينب(س) در عاشورا و پس از آن، و تأثيرگذاري اين حضور در سياسـت  

سالم، بيانگر ضرورت حضور زنان در عالي ترين سـطوح قـدرت و   تاريخي و فراتاريخي ا
 مديريت سياسي است. 
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