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Abstract
Consultation in the religion of Islam and the biography of the
Imams (as) is of special importance. The Holy Qur’an advises
Muslims to consult in personal, family and social affairs, and
considers consulting as one of the prominent characteristics of
Muslims, and warns them against the tyranny of opinion. In
this article, the dimensions of consultation in the Qur’an and
the narrations of the Infallibles (AS) from the point of view of
contemporary commentators of the two sects (Rashid Reza in
Al-Manar and Sayyid Qutb in Fi Zelal Al-Quran from contemporary Sunni commentators and Allameh Tabatabai in Al-Mizan
It is studied by descriptive-analytical and comparative methods
and deals with the position of consultation in Islam and examines the narrations forbidding consultation with women. In this
regard, it has been concluded that from both points of view in
Islam, consultation with women, like men, is approved if they
have the opinion, experience and piety in the matters being consulted, and the narrations forbidding consultation are not absolute and special cases And the order to consult does not include
items that have a text and ruling in the Qur’an.
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چکیده
مشــورت در دین اسالم و سیرهی ائمه معصومین ،اهمیّت ویژهای دارد.
قرآن کریم ،مســلمانان را به مشــورت در امور فردی ،خانوادگی و اجتماعی
توصیه میکند و مشــورت کردن را یکی از خصوصیات بارز مسلمین دانسته و
آنها را از استبداد رأی بر حذر میدارد .در این نوشتار ،ابعاد و جایگاه مشورت
در قرآن و روایات معصومین ،و همچنین روایات منع مشــورت با زنان از
دیدگاه مفسّــران معاصر فریقین (رشیدرضا در المنار و سیّدقطب در فی ظالل
القرآن از مفسّــران معاصر اهل تس ّنن و عالمه طباطبایی در المیزان و آیتاهلل
جوادی آملی در تسنیم از مفسّــران معاصر شیعه) با روش توصیفی -تحلیلی
و تطبیقی مورد بررســی قرار گرفته است .از رهگذر این بررسی تطبیقی ،این
نتایج به دســت آمده است که از دیدگاه مفسران فریقین ،در اسالم مشورت با
زنان همچون مــردان ،در صورتیکه صاحب رأی ،تجربه و تقوا در امور مورد
مشورت باشــند ،مورد تأیید است و روایات منع مشورت ،مطلق نبوده و موارد
خاصی را در بر میگیرد و امر به مشــورت ،شــامل مواردی که دارای نص و
حکمی در قرآن است ،نمیباشد.
کلید واژهها :مشورت ،زنان ،قرآن ،روایات ،تفاسیر معاصر ،فریقین

 .1دانشآموخته دکترای رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام (ره) شهرری ،تهران ،ایران.
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مقدمه
اصل شورا و مشورت ،یکی از بزرگترین دستورات اجتماعی اسالم است .در سیرهی پیامبر
اکرم و پیشــوایان بزرگ اســام ،دارای اهمیت باالیی است و یکی از اصول اصلی
مدیریت و ادارهی امور جامعه به شمار میرود که در تحکیم روابط اجتماعی نقش بسزایی
ن
دارد.اسالم بر مشورت کردن در امور فردی ،خانوادگی و اجتماعی تأکید فراوانی دارد و آ 
را در شــمار فضایل اخالقی قرار داده است .وجود سورهای در قرآن به نام «الشّ وری» نیز
بر این امر صحه میگذارد .این امر مهم و حیاتی ،معیارهایی دارد که رعایت آنها ،آدمی
را در تصمیمگیریها ،از خطا و لغزش مصون میدارد و تالش وی را در دفع ضرر و جلب
منفعت و مصالح عمومی به نتیجه میرساند .از اینرو ،کسی از مشورتجویی ،نظرخواهی
متخصص بینیاز نیست.
و بهرهگیری از آرا ،افکار و تجارب مشاوران متعهّد و
ّ
عالوه بر آیات صریح قرآن کریم در بارهی شــورا و مشورت و ترغیب به آن ،در تعالیم
پیشــوایان معصوم بدین مهم از زوایای گوناگون پرداختهشده و از اصول و آداب
و شــرایط آن سخن رفته اســت .با توجّه به آیاتی که به موضوع شور و مشورت اشاره
دارد ،بهخوبی میتوان جلوههای گوناگون اخالقی ،سیاســی ،اجتماعی و نظامی آن را
مالحظه کرد و به نقش ســازنده و سودمندش در اجرای امور واقف شد .این همه توجّه
و اهتمام به شــورا ،داللت بر آن دارد که اســام ،نه تنها به در بند کشــیدن اندیشهها
در محدودهی خاص  -چه حزبی و چه مکتبی -فرا نمیخواند ،بلکه بر آزاداندیشــی و
ّ
َّ
الذ َ
ین
بادی
اســتماع آرای گوناگون و پیروی از نیکوترین آنها تأکید میورزدَ{ :ب ِش ِ
ــرع ِ
َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
ون ا َ
حس َن} (زمر )18/و بر این اساس ،انسان را از خود رأیی و تک
یست ِمعون القول ویتبع
ِ
روی بر حذر میدارد .در واقع مشــورت ،موهبتی الهی اســت که استعدادها را شکوفا،
ذهنها را نیرومند و اندیشهها را بارور میسازد .سطح درک ،دریافت و فراگیری را ارتقا
میبخشد و زمینهی نظارت عمومی را در امور جامعه فراهم میآورد و به انسانها امکان
میدهد که در قبال مسائل اجتماعی که در آن به سر میبرند ،احساس مسؤولیت کنند.
از آنجا که مشورت و هماندیشی ،آدمی را به خود متکی میسازد و از داشتن امکانات و
مقدرات ســازنده ،آگاه میکند و او را به اصل تفاهم و ایجاد هماهنگی در زندگی واقف
میگرداند ،میتوان به شایستگی وی در برخورداری از حیات مستند به عقل و شعور پی
برد( .ر.ک :میرزامحمّد)1389 ،
برغم اهتمام دین مبین اسالم به امر مشورت ،لیکن در بعضی از روایات ،مشاهده می گردد
که از مشورت با زنان نهی شده است .حال این سؤال مطرح است که آیا نهی این روایات از
مشورت با زنان به نحو مطلق است یا مقید؟ و اینکه واژه امر در «شاورهم فی االمر» ،در
این آیات به چه اموری اطالق میشود؟ در این خصوص ،تحقیقات فراوانی انجامگرفته است.

پیشینه تحقیق
در مورد مشورت و شــوری ،تحقیقات متعددی انجامگرفته است .ازجمله به موارد زیر
اشاره میشود:
 -1ریعان ،معصومه (« ،)1398نقد روایات مشــورت با زنان در تفاسیر روایی (با تأکید
بر تاریخ ظهور روایات)» ،مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اســامی ،سال سوّم ،شماره
چهارم ،ص.114-95
 -2مجموعه آثار چهارمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت با رویکرد سیاســی و
حقوقی ،ج ،2مؤسسه آینده روشن ،مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی.
 -3علیزاده ،قدســی (« ،)1390جایگاه و ابعاد مشــورت در سیرهی عملی امام خمینی
(ره)» ،فصلنامه علمی -پژوهشــی ،پژوهشــنامه انقالب اســامی ،ســال اول ،ش،1
زمستان ،90کارشناسی ارشد جامعهشناسی اسالمی ،دانشگاه شاهد.
 -4مصطفی پور ،محمدرضا (« ،)1384قلمرو شورا در منابع اسالمی» ،گنجینه معرفت،
شماره .22
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این مقاله مشورت با زنان را از منظر قرآن و روایات ،با توجّه به دیدگاه مفسّران معاصر
فریقین در ذیل آیات مربوط به شورا بررسی مینماید و به روایات منع مشورت با زنان
میپردازد .پژوهــش حاضر با رویکردی نو و با نگاه تطبیقی ،با بهرهگیری از تفاســیر
مفسّران معاصر فریقین ،مسألهی مورد نظر را بررسی کرده و ذیل آیات مورد بحث ،به
بیان اشــتراکات و افتراقات دیدگاه آنان در زمینهی مشورت با زنان میپردازد .انتخاب
این تفاسیر برای بررسی ،به این جهت است که تفاسیر مورد نظر صبغه تربیتی ،اجتماعی
و هدایتی دارد؛ بهویژه بخشهایی که مربوط به محمد عبدُه در المنار است و در زمرهی
تفسیرهای اصالحی است که به مسائل زمان و پرسشهای بروندینی در بارهی اسالم
و قرآن و از جمله به نظاممندی معارف و آموزههای قرآنی با فطرت و طبیعت انســانی
و به برنامه زندگی مســلمانان توجّه داشــته و شبهاتی که در قرن بیستم در اثر برخورد
فرهنگ غرب با جوامع اســامی در میان روشــنفکران مسلمان به وجود آمده را پاسخ
داده است .تفسیر فی ظالل القرآن ،نیز در بین اهل تس ّنن دارای جایگاه مطلوبی است.
المیزان یکی از مهمترین تفاسیر قرون اخیر در بین مسلمانان و بزرگترین و جامعترین
تفسیر شیعی از نظر قوّت علمی و مطلوبیت روش تفسیری بعد از تبیان شیخ طوسی و
مجم ع البیان طبرسی به شمار میرود .مفسّر تفسیر تسنیم نیز یکی از شاگردان عالمه
طباطبایی بوده که تفســیرش از تفاسیر مهم در زمان حاضر بوده و در زمان شکوفایی
انقالب اسالمی ،پاسخگوی بسیاری از شبهات در عصر حاضر است.
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 .1مفهومشناسی واژهی شورا
شورا در لغت ،از کلمه شور میآید و در لغت به معنی مشورت ،رایزنی ،چارهجویی ،اندیشه
کردن ،تبادل فکر و نظر ،شُ ور و کنکاش است .در كتابهای لغت؛ شور ،مشورت ،شورا،
مشاوره و تشــاور ،به معنای بیرون كشیدن ،برداشتن و استخراج كردن است( .دهخدا،
 )1799/2 :1377همچنین به معنی اســتخراج عســل از کندو و عرضه کردن یا نشان
دادن چیز نفیسی است که پوشیده و پنهان باشد( .ابن منظور)233/7 :1435 ،
شورا در اصطالح ،هیأتی است که برای مشورت کردن در باب موضوعی گرد یکدیگر جمع
شوند و به نظری متفّق و نتیجهای معقول دست یابند( .معین )2088/ 2 :1371 ،در اصطالح
اسالمی برگرفتهشده از آیهی قرآن «وَ اَمرُهُم شُ وری بَی َنهُم» است و سورهای در قرآن نیز
به نام «الشّ ــوری» وجود دارد .همچنین در اصطالح ،به معنای تعاطی افكار ،تضارب آرا ،به
دست آوردن رأی و نظر دیگران با مراجعه به آنان و نیز كشف و استنباط آرای اهل درك و
د ّقت است( .قرشی )88/4 :1352،اگرچه از نظر لغت و اصطالح ،شورا و مشورت به یك معنا
بهکار رفتهاند ،باید در مفهوم آن دو ،تفكیك قائل شد .توفیق الشّ اوی ،در اینباره میگوید:
واژهی شــورا ،نشاندهندهی دو مفهوم است :یكی عام و دیگری خاص .مفهوم عام شورا،
هرگونه همفكری و تبادلنظر را در بر میگیرد ،هرچند فاقد جنبه الزامی باشد[ ،ولی] مفهوم
محدود شــورا ،نشانهی پیمان الزامی است كه از سوی مجموعهای از افراد [جمع منتخب]
صادر میشود و نظر اکثریت معتبر است( .بافکار)24 :1383 ،
 .2جایگاه شورا در قرآن
مشــورت به معنای بهرهمندی از عقول و تجربیات دیگران است؛ زیرا هر کسی در زندگی
با توجّه به تجربیات علمی و عملی نسبت به اموری به رشد رسیده است که دیگری شاید
در گام اوّل این راه باشد .از همینرو ،در آیات بر مشورت و مشاوره تأکید شده است .قرآن
کریم مسلمانان را به مشورت در امور فردی ،خانوادگی و اجتماعی توصیه میکند و مشورت
کردن را یکی از خصوصیات بارز مسلمانان دانسته و آنها را از خودرأی بودن ،به دور میدارد.
 .1-2امر به پیامبر در مورد مشورت با مردم
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به سبب اهمیت مشارکت دادن مردم در امور اجتماعی ،خداوند در قرآن کریم پیامبرش
َ
َ َّ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ
فَ ََْ
ن
م
ة
ح
ر
الل لنت ل ْم َول ْو كنت
ب
را به مشــورت کردن با مســلمانان ،توصیه میکند{ :
ٍ ِ
ِ ِ

100

تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشــتخوی و ســنگدل بودی از پیرامون تو پراكنده
میشــدند .پس از آنان درگذر و برایشــان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت

َ ًّ َ َ ْ َ ْ
َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُِ َ
ُْ
ْ َ ُّ
ْ َ َ َ َْ َ
َ
فظا غ ِلیظ القلب النفضوا ِم ْن ح ْولك فاعف عن َواســتغ ِف ْر ل ْم َوشاو ْره ف األمر فإذا عزمت
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ْ َ َ َّ ِ َّ َّ َ ُیح ُّ ْ ُ َ َ ّ َ
نی} (آل عمران)159/؛ از پرتو رحمت الهی اســت كه
الل إن الل ِ ب التو ِك ِل
فتوكل ع
ِِ
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و رایزنــی كن و هنگامی كه تصمیم به انجــام كاری گرفتی بر خدا تو ّكل كن؛ چراكه
خداونـد تو ّکلکنندكان را دوست میدارد.
رشیدرضا در تفسیر المنار مینویسد :آیه به یکی از مهمترین قوانین جامعهی اسالمی؛
یعنی مســألهی مشورت اشــاره مینماید .خداوند ابتدا به ســرزنش مسلمین به خاطر
نافرمانی و اشتباهاتشان میپردازد .در این میان نیز پیامبر را برای آنها نعمت میخواند.
در ادامه به پیامبر میفرماید :نرمخویی و مهربانی اوســت که ســبب شده ،مسلمین از
گردش پراکنده نشوند و کنارش بمانند ،پس باید از اشتباهات آنها درگذشته و همچنان
با آنها مهربانی پیشه کند و در امور با آنها مشورت کند (رشیدرضا.)198 /4 :1414 ،
ســیّد قطب در تفسیر فی ظالل القرآن بیان میدارد :در این آیه ،اصل نظامی را خواهیم
یافت کـه زندگی اجتماعی اســـامی بر آن استوار میگردد .این اصل ،شوری است که
چنگ زدن بدان در جایی دستور داده میشود كه در ظاهر امر ،شوری نتایج تلخی را به بار
آورده است! روند گفتار در اینجا به رسول خدا رو میکند که از پیروان خـود چیزی به
دل ندارد (آیه به تفسیر عواقب نافرمانی مسلمین در جنگ احد میپردازد) ،خداوند سپس
دلداریش میدهد و بار دیگر ،بر سر شفقّتش میآورد و به مسلمانان رو میكند و آنان را به
یاد نعمت خدا بدیشان به سبب وجود محمد مصطفی میاندازد ،برای او و برای آنان
رحمت خدا را متذ ّكر میشود .پـس از آن ،پیغمبر را دعوت به عفو و گذشت از آنان میكند
و از او میخواهد كه برای ایشان از خدا طلب آمرزش کند و با آنان در كارها مشـــورت
نماید؛ هـمـانگونه کـــه قب ً
ال مشورت میكرد و آنكه این موقعیّت ،کوچكترین اثری
در باطل قلمداد كردن این ركن اساسی در زندگی اسالمی به جای نگذارد و كـــمترین
رخنهای بدان وارد نسازد( .س ّیِد قطب)500 /1 :1412،
ّ
علمه طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد این آیه بیان میدارد :در این آیه شریفه التفاتى
بهكار رفته و مىخواهد بفرماید :رســول ما به رحمتى از ناحیه ما نسبت به شما مهربان
شده است و به همین جهت به او امر كردیم كه از شما عفو كند و برایتان استغفار نماید و
با شما در امور مشورت كند و وقتى تصمیمى گرفت بر ما تو ّكل كند .آیه آمیخته با لحنی
عتابآمیز و سرزنش است .در این جمله ،خداى تعالى ،رسول گرامى خود را مأمور كرد تا
آنان را عفو كند تا درنتیجه بر اعمال ایشــان اثر معصیت مترتّب نشود .این دو امر :یعنى
(عفو) و (مغفرت) در چارچوب والیت و تدبیر امور عامه بوده؛ چون اینگونه امور است كه
مشورت برمىدارد؛ پس عفو و مغفرت هم در همان امور ادارهی جامعه است .دستور الهى
به پیامبر مبنى بر گذشــت از مردم و مشورت با آنها ،شامل احكام الهى نمىشود،
توجّه به این امر؛ به ویژه برای کسانی که مسؤولیت رهبری جامعه را به عهده دارند ،بیش
از دیگران اســت .عالوه بر توجّه به مشورت در امور فردی ،درحیطهی حکومت نیز این
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امر مورد تأکید قرار گرفته اســت .جایگاه مشورت در تصمیمگیریهای کالن حکومت و
احکامی که از مقام والیت صادر میشود ،از راه شورا و با رعایت صالح اسالم و مسلمین
صادر خواهد شد(.طباطبایی)84-83 /4 :1374 ،
آیتاهلل جوادی آملی در تفســیر تسنیم ،در مورد این آیه بیان میدارد :در باب مشورت
در آیه ،به چند نکته میتوان اشاره نمود:
مطلب اوّل :بیان مشــورت؛ آنچه از احادیث آل عصمت مستفاد میشود ،صحت
این مورد در امور دنیویه اســت نه در امور دینیه .مطابق دستور شرع مطهر ،با اشخاص
مه ّذب و م ّتقی.
مطلب دوم :حدود مشورت است .از امام صادق نقل است :مشورت نباشد مگر به حدود
آن ،پس هرکه معرفت حدود آن را دارد ،فایده دارد وگرنه ضرر آن برای مستشیر بیشتر از نفع
آن است .آنکه با او مشورت کنند :عاقل ،حرّ ،متدیّن ،صدیق با أخوت و ّ
مطلع بر سِر باشد.
مطلب ســوم :امر الهی به مشورت به حضرت نبوی .این مطلب بر اساس عقل و
وجدان منصف ،مسلّم است که انسان کامل ،محتاج به ناقص و عالِم ،محتاج به جاهل
نخواهد بود؛ پس چگونه خداوند ،کسی را که عقل کل و معصوم از خطا باشد ،در امورات
به کســانی که ناقص العقل و جایز الخطا باشــند ،رجوع میدهد؟ پس امر به مشورت
حضرت نبوی در آیه ،نه برای اســتفاده و استعانت به رأی و تدبیر دیگران باشد،
بلکه به جهت تألیف قلوب و توجّه نفوس اســت؛ بدین خاطر که وقوع فعل را به عزم
خود حضرت ،نه رأی و مشورت آنان ،معلّق ساخته است( .جوادی آملی ،سایت االسراء)
 .2-2مشورت شیوهی اهل ایمان
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خداوند در سورهی شوری ،ضمن برشمردن صفات نیک مؤمنان ،به مطلب مهم و اصلی در
اسالم ،به نام شوری اشاره دارد که عقلها و درایتها با هم ترکیب میشود و یک نظریهی
پختهای را ارائه میدهد .مسألهی شوری ،نه تنها در تشکیل مجلس شوری و مشورت در
جنگ و صلح ضرورت دارد ،ح ّتی در امور معمولی زندگی هم کارساز است .خداوند در قرآن
کریم ،صفات مؤمنان را بر میشمارد و یکی از بارزترین این صفات را اصل شوری در امور
اجتماعی آنها میداند که بعد از اقامه نماز که ارتباط با خداوند اســت ،به مشورت کردن
آنان در امور اشــاره کرده است و سپس اهتمام آنها به پرداخت زکات را متذ ّکر میشود.
از نظر قرآن ،مؤمنان ّ
موظفاند تا در امور زندگی خویش با هم مشــورت کنند؛ زیرا َقرآن
َ
ّ
ْ
َ
ُ
{والذ َ
مشــورت کردن را جزء شیوه زندگی اهل ایمان میشمارد و میفرمایدَ :
ین استجابا
ِ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ّ ْ َ ُ
ون} (شوری)38/؛ مؤمنان کسانی
ل َرب َوأقامواالصلة وأمره شورى بین و ِمارزقناه ین ِفق
ِ ِِ
هستند که ندای پروردگارشان را پاسخ مثبت دادهاند و نماز به پا کردهاند و کارهایشان در
میانشان با مشورت است و از آنچه روزیشان دادهایم ،انفاق میکنند.
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سیّد قطب ،در تفسیر فی ظالل ،در مورد این آیه بیان میدارد که این امر ،الهام میدارد
که کار شورا در زندگی مسلمانان ژرفتر و مهمتر از این استکه سیستم اسالمی فقط
یک نظام سیاســی باشد و بس؛ زیرا شــورا قالب اساسی و پیکرهی اصلی همهی گروه
مسلمانان است .کارو بار گروهی ایشان ،بر شورا استوار و پایدار میگردد .آنگاه ،از گروه
به دولت ســرایت میکند؛ یعنی مســلمانان همگروه آنان و هم دولت ایشان ،بر پایهی
شورا استوار و برقرار میگردد .طبیعی است که شورا ،وجه تمایز گروه مسلمانان باشد و
ایشان را از دیگران مستقل گرداند( .سیّدقطب)38/6 :1412،
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،در مورد این آیه بیان میکند که كلمهی (استجابت)؛
به معناى اجابت و پذیرفتن اســت ،و منظور از ایــنكه فرمود( :مؤمنین پروردگار خود را
استجابت مىكنند) ،اعمال صالحى كـه خـدا از ایشان خواسته انجام مىدهند و اگر بعد از
آن ،در بین همهی تـكـالیف الهـى ،نـام نماز را به میان آورد ،بهخاطر اهمیت و شرافتى
اســت كه نماز دارد( .مشورت) به معناى استخراج رأى صحیح است؛ به اینكه آدمى در
مواقعى كه خودش در بارهی كارى رأى صحیح ندارد ،به دیگرى مراجعه كند و از او ،رأى
صحیح بخواهد .كار مؤمنان مشاورت در بین خویش است(.طباطبایی)83-79/18 :1374،
آیتاهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم ،در مورد این آیه بیان میدارد :این خَ یرات که عنداهلل
است ،نصیب کسی میشود که از نظر عقیده مؤمن باشد و از نظر عمل ،این امور را داشته
باشد .این نشان میدهد که هیچکسی نمیتواند بگوید من دخالتی در سیاست ندارم ،دخالتی
در کارهای اجتماعی ندارم ،من در انتخابات بی رأی هســتم یا من در فالن امر اجتماعی
بیتفاوت هستم؛ قرآن فرموده؛ این امر شماست و شما باید حتمًا در مشورت دخالت کنید!
پس هم از نظر عبادی باید مؤمن بود و صوم و صالت را داشت و هم کارها را با مشورت
انجام داد .در مشورت شرکت کند و رأی خاص خودش را بدهد؛ حاال هر کسی را که قبول
کــرد! امّا اینکه فاصله بگیرد از جامعه و دخالت در امور اجتماعی نکند ،این آیه آن را روا
نمیدارد .قرآن فرموده است :این امرتان را با مشورت انجام بدهید؛ یعنی حتمًا در مشورت
شــرکت کنید .فرق بین سقیفه و غدیر این اســت که اینها «امرُاهلل» را با «امرُال ّناس»
اشــتباه گرفتند .خیال کردند حکومت بر مردم و تدبیر امور مردم جزء «امرُالناس» است
که با مشــورت حلّ میشود؛ بنابراین هیچ کسی حقّ ندارد که در کارهای جامعه بگوید به
من چه! یعنی همه باید شرکت کنند ،کارهای جامعهی اسالمی اینطور است .در سورهی
مبارکهی «آل عمران» فرمود که تصمیم نهایی را پیغمبر میگیرد .در پایان همان
آیه هم فرمود :تصمیم نهایی با توست ،ولی آرای مردم محترم است .مردم را در مشورت
شرکت بدهید ،هم در این آیه میفرماید ،مردم شرکت میکنند و هم در آیهی سورهی «آل
عمران» .وجود مبارک پیغمبرّ 
موظف بود که آرای مردم را محترم بشــمارد .هرگونه
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حکومتی باشــد ـ دربارهی موضوعات ـ با مشورت انجام میشود و اینها غیر از «امرُاهلل»
است( .جوادی آملی ،سایت االسراء ،سوره شوری)
 .3-2مشورت با زنان در خانواده
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قرآن کریم در مســألهی تدبیر امور خانواده ،برای رعایت مصلحت و مصالح فرزندان و
اینکه ضرری متوجّه آنها نشــود ،به پدر و مادر که متولّی امور تربیتی فرزندان هستند
و از هر کس دیگری نســبت به سعادت کودک دلسوزتر و آشناترند ،دستور به مشورت
میدهد و ایشــان را از خودرأیــی در مورد آنها به دور مــیدارد .ح ّتی در مواقعی که
ن دو نتواننــد با هم زندگی کنند و طالق گرفتهاند ،اگر زن حامله باشــد ،باید تا وضع
آ
حمل و شــیردادن فرزند ،در خانهی همســر بماند و اگر بخواهد میتواند ،فرزند را شیر
َ
ُ َ َ
َ
ً َ َ
َ َ َ
ُ
{و ِان ارادا ِف
ناح َعل ُیهما} (بقره،)233/
صال عن تراض ِمنهما َو تشــاور فال ج
دهد .در آیهی:
ِ
ِ
ٍ
میفرماید :اگر آندو ،با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را زودتر از دو سال
از شیر باز گیرند ،گناهی بر آنها نیست؛ زیرا در واقع پدر و مادر باید صالح فرزند را در
نظر بگیرند و با هم فکری و توافق برای باز گرفتن کودک از شیر برنامه ای تنظیم کنند
و در این کار از کشــمکش و مشاجره و پرداختن به مصالح خود و پایمال کردن مصالح
کودک بپرهیزند .اینجا است که باب مشورت باز می شود و توافق حاصل می شود.
رشــیدرضا در تفسیر المنار مینویسد :این آیه ،در باب رسیدگی به امور زناشویی ،خانواده و
تربیت اوالد است و بر چهار پایه قرار دارد -1 :قیام زنان به اموری که وظیفهی ایشان اقتضا
میکند؛ مانند شیر دادن و مشابه آن که از کارهای تربیتی اطفال باشد و مرد الزم است که
تمام نفقات و خرج ها را بپردازد –2 .هر یک از زن و مرد نباید ،سبب مخارج اضافه و بیش
از حد وظیفه بر دیگری گردد –3 .هر یک از طرفین نباید به فرزند و نه به غیر از او ،آسیب
رسانند یا با دیگری مخالفت نماید -4 .با رضایت و مشورت یکدیگر ،امور قطعی را به انجام
رسانند .از این آیهی قرآن معلوم میشود ،دین در کمترین مسائل تربیتی مربوط به کودک که
امری جزئی است ،به مشورت اهتمام ورزیده و از هرگونه استبداد رأی پرهیز کرده است ،و در
ُ
ّ َ َ َ َ
قو َ
ادامهی آیه میفرمایدَ :
{و ّات ُ
لونبصری} و از مخالفت خدا بپرهیزید
ااهلل َواعل ُمواإناهللباتعم
ِ
ِ
و بدانید خدا به آنچه میکنید ،بیناست و نتیجه میگیرد که اگر پدر و مادر با تراضی و مشورت
به ادای حقوق کودک قیام کنند ،آن کودک مایهی روشنی چشم آنها خواهد بود وگرنه ،اگر
با خودخواهی دنبال خواهشهای نفسانی باشند ،همان کودک باعث فتنه در دنیا و استحقاق
عذاب درآخرت خواهد شد( .رشیدرضا)408/2 :1414 ،
ســیّد قطب در تفسیر فی ظالل ،در مورد این آیه مینویسد :بیگمان ،مادر مطلّقه در برابر
فرزند شیرخـوارش وظیفهای دارد .وظیفهایکه خداوند آن را به او واجب میدارد و نمیگذارد
که مادر به سبب فطرت و عـاطفهاشکه چهبسا اختالفات زناشویی آن را جریحهدار و تباه
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نماید ،فرزندش را رها ســازد و زیان آن ،متوجّهکودک بیچارهگردد .این اســت که خداوند
کودک را تحتکفالت خویش میگیرد و او را ب ه گردن مادرش میاندازد و پـرورش وی را
بر او واجب میگرداند که دو سال تمام او را شیر دهد؛ زیرا خداوند میداند که این مدّت ،از
لحاظ همهی جنبههای تندرستی و روانی برای کودک یک دورهی مهم و درخور توجّه است.
مادر در مقابل آنچه خداوند به او واجب فـرموده است ،بر پدر حقّی دارد؛ یعنی اینک ه خوراک و
پوشاک او را بهخوبی و نیکی تأمینکند .هر دوی ایشان شریک رنج و زحمت بوده و در برابر
ن کودک شیرخوار مسؤول هستند .مادر با شیر دادن و پرورش کردن و نگهداری نمودن،
ای 
ب ه کودککمک و یاری میکند و پدر با تهیهی خوراک و پوشاک ،به مادر مدد میرساند تا
از کودک نگهداریکـــند و هر دوی ایشان ،در حدّ توان خود ،به انجام وظیفه میپردازند.
هیچکس ّ
موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست .شایسته نیست که هیچیک از والدین،
کودک را وسیلهی زیان دیگری قرار دهد .حقوقی که بر عهدهی پدر است ،بعد از وفات او،
ت که خوراک و پوشاک مادر و شیرده را
متوجّه وارث بزرگ او میگردد .وارث ارشد ،مکلّف اس 
به خوبی و نیكی تأمینکند تا ضمانت خانوادگی تحقّق یابد .بدین منوال،کودک اگر پدرش
بمیرد ،ضایع نمیشــود و از دست نمیرود .بلکه حقّ او و مادرش در همهی احوال تضمین
شده است(.سیّد قطب)253/1 :1412،
عالمه طباطبایی در تفســیر المیزان مینویسد که آیه ،پدر را به علّت اینكه فرزند براى او
متولّد مىشود و در بیشتر احكام زندگیاش ملحق به اوست ،صاحب فرزند مینامد؛ بنابراین
پدر میبایست مصالح زندگى و لوازم تربیت و از آن جمله ،خوراك و پوشاك و نفقهی مادری
كه او را شــیر مىدهد به عهده بگیرد و این هم به عهدهی مادر او اســت كه پدر فرزند را
ضرر نزند و آزار نكند .حضانت و شیر دادن حقّ مادر طالق دادهشده و موكول به اختیار او
است؛ اگر خواست مىتواند كودكش را شیر دهد و در دامن بپرورد و اگر نخواست مىتواند از
این كار امتناع بورزد .همچنین رساندن مدت دو سال را به آخر ،حقّ اوست .این آیه به بیان
احكامى چند درخصوص بچه شیرخوار و وظایف والدین او پس از طالق پرداخته است .شوهر
نمىتواند بهزور ،میان مادر و طفل جدایی بیندازد .زن نیز نمىتواند ،در مورد بچهی شوهر ،به
شوهر ضرر وارد آورد؛ مث ً
ال نگذارد ،پدر فرزند خود را ببیند .كلمه (فصال) به معناى از شیر جدا
كردن كودك است و كلمه تشاور به معناى اجتماع كردن در مجلس مشاوره است .حضانت
و شیر دادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر نیست ،بلكه حقّى است كه مىتواند از آن استفاده
كند و مىتواند تركش كند و به پدر و مادر امر می کند که در بارهی فرزند خود ،با مشورت به
توافق برسید که هیچیک از شما متضرّر نشود( .طباطبایی)350-243/2 :1374 ،
آیتاهلل جوادی آملی در تفســیر تســنیم ،در مورد این آیه بیان مــیدارد :مادرانی که
بخواهند بر اساس حقّالحضانه و حقّاالرضاع ،دوران شیردهی نوزاد خود را تمام کنند،
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دو سال کامل ( 24ماه قمری) او را شیر دهند .پدر کودک تا دو سال یا کمتر از آن که
مادر نوزاد خود را شیر میدهد ،هزینههای زندگی آن مادر را عهدهدار است؛ مانند هزینه
خوراک و پوشاک ،هرچند آن مادر مطلّقه باشد و عدّهی او بهسر آمده باشد .چنانچه پدر
بمیرد ،این هزینه بر عهدهی وارث اوست .هیچ یک از والدین نمیبایست به فرزندشان
آسیب برساند؛ یا هر یک به بهانهی کودک ،به دیگری زیان برساند .از شیر گرفتن نوزاد،
با رضایت و مشــورت پدر و مادر و لحاظ مصلحت کودک اشکالی ندارد و گناه نیست.
رعایت تقوا در همه امور ،مخصوصًا در احکام خانواده ،الزم است و باید دانست که خدا
به اعمال بندگانش بیناست( .جوادی آملی ،سایت االسراء)
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 .3جایگاه مشورت در روایات
ن رو است که برای رشد و کمال انسانی ،چارهای جز بهرهگیری از
ضرورت مشــورت از آ 
اندوختههای دیگران وجود ندارد .پیامبر اسالم بنای حکومت اسالمی را بر مشورت
قرار داد .ایشــان با اینکه از علم لدنی برخوردار و به دانش غیبی م ّتصل بود ،برای اشاعه
این اخالق و دوری از اســتبداد رأی در امور مهم با مســلمانان مشورت میکرد .پیامبر
اسالم ،مشورت را باعث حیات جامعه و عدم آن را موجب نابودی جامعه میداند« :اذا کان
االرض خیرٌلکم من
اُمَرائُکم خیارَکم و اغنیا ُءکم سُمَحائَکم و امرُکم شورى بی َنکم فظهرُ
ِ
بطنها و اذاکان اُمَرائُکم شَ رارَکم و اغنیائُکم بُخَ الئَکم و لم یکن اَمرَکم شورى بی َنکم فبطن
االرض خیرٌلکم من ظهرها»؛ هنگامی که زمامداران شــما ،نیکان باشند و توانگران شما
ِ
سخاوتمندان و کارهای نیک با مشورت انجام گیرد ،در این موقع روی زمین ،از زیر زمین
برای شما بهتر است(. ...ابن شعبه حرّانی )36 :1365،نیز فرمودند« :احدی در کارهای خود
مشــورت نمیکند ،مگر این که به راه راست و مطلوب هدایت می شود( ».طیّب:1386 ،
 )40/3همچنین فرمودند« :هرگاه انســان عاقل خیرخواه به تو مشــورت داد ،بپذیر و از
مخالفت به آن بپرهیز که بی گمان ،نتیجه آن هالکت است( ».مجلسی-99/75 :1403 ،
 )120ایشــان با وجود اتصال به وحی در غزوات خود ،به مشــورت با یاران میپرداختند؛
چنان که در غزوهی اُحد ،نتیجهی مشــورت با یاران به زیان مســلمانان انجامید ،امّا در
شورای نظامی که در آستانه غزوهی خندق برگزارگردید ،نظر سلمان فارسی مورد پذیرش
قرار گرفته و پیروزی مسلمانان را در پی داشت( .سبحانی ،بیتا 34 /2 :و « )126مشاوره
موجب رشد اندیشه و تفکر در جامعه اسالمى و مشارکت مردم در سرنوشت خویش ،سبب
تحکیم پیوندهاى اجتماعى و تقویت روحیه مسؤولیتپذیرى در امور و از بین رفتن روحیه
بىتفاوتى و انزوا گرایى مىگردد .مهمترین جنبهی یک حکومت مردمى ،آن اســت که
نقش پشتوانه را اجرا مىکند و مردم با اعتبار یافتن و شرکت در امور ،نقش واقعى خود را
ّ ّ
ّ
حسبک ّ ُ
االنىب ُ
مىیابند و لذا در قرآن خطاب به پیامبر فرمود{ :یاای
الل و من اتبعک من

  نیقیرف رصاعم نارّسفم ریسافت رب دیکأت اب تایاور و نآرق رد نانز اب تروشم هاگیاج یسررب

املؤمننی} (االنفال)64/؛ اى پیامبر خداوند و مؤمنان که از تو پیروى مىکنند براى حمایت
تو کافى است و با کمک آنان مىتوانى به هدف خود نائل شوى .یکى از راههاى مشارکت
مردم در امور ،در قالب مشاوره با آنهاست و لذا مشارکت در قالب مشورت ،پشتوانهاى بس
عظیم براى هر نظامى است( ».مصطفی پور)6 :1386 ،
حضرت على فرمود« :المُظاهِرهَ اُوثِقُ مّنَ المُشا ِورهِ»؛ هیچ پشتیبانى مطمئنتر از
مشورت نیست( .نهجالبالغه ،ح )113به لحاظ اینکه مشاوره با صاحبنظران و عاقالن،
باعث دریافت حقیقت و دورى از خطاء و لغزش اســت و نیز فرمود« :االستِشــارهُ عینُ
الهدایهِ و قد خاطر مَن اســ َتغنى بِرأیه»؛ مشورت عین هدایت است و کسى که تنها به
فکر خود اکتفا کند خویشتن را به خطر انداخته است( .مجلسی)109/72 :1403،
جامعهاى که فاقد ســ ّنت مشــورت اســت ،در تبوتاب خودمحوریها و خودسریها
مىســوزد و دچار عدم تعادل مىشــود و لذا براى ســامت در تصمیمگیرىها ،پیامبر
اســام فرمود« :مَن اَرادَ اَمرًا َفشاور فیه و َقضى ،هُدِىَ َلرشدَ االمو ِر»؛ هر کس
تصمیم به اجراى کارى گیرد و ســپس براى آن مشورت کند و انجام دهد ،به بهترین
مت
راه دســت یافته است( .ســیوطی ،بیتا )10/6 :حضرت على فرمود« :اذا عَ َز َ
َف َاس َتشِر»؛ هرگاه عزم کارى کردى مشورت کن( .آمدی)275/1 :1366 ،
«مشورت کردن مایهی پشت گرمى و رسیدن به حقّ و دورى از خطا و لغزش و درنتیجه؛
دورى از ندامت و پشیمانى است( ».مصطفی پور )7 :1386 ،از حضرت امیر روایت
اس لِلشَّ ی َْطانِ َكمَاأَنَّ
اســت که هیچکسی نمیتواند از جامعه جدا شودَ « :فإِنَّ الشَّ ا َّذ مِنَ ال َّن ِ
الشَّــا َّذ مِنَ الْغَنَمِ لِل ِّذئْب.» (نهج البالغه ،خ )127این بیان نورانی در نهجالبالغه حضرت
امیر هست؛ فرمود :همانطوری که گوسفند تَکچَر و تَکرو ،طعمهی گرگ میشود ،انسانی
که بگوید به من چه! به تو چه! هم به دیگری میگوید چرا شرکت میکنی و هم خودش
شــرکت نمیکند ،این انسان طعمهی شیطان است ،این کسی که «شذوذ» فکری دارد و
از جامعه جدا میشود ،این مشکل را دارد( .جوادی آملی ،سایت االسراء ،سوره الشّ وری)
همچنین فرمود« :التَس َتبدِل بِرأیِکَ َفمَن اِس َت ّبَدَ بِرأیِه هَلَکَ»؛ خود رأی مباش که هر که
خودرأیی کند هالک میشود( .آمدی« )296/6 :1366 ،الیَس َتغنی العاق َِل عَن مُشاورَهٍ»؛
خردمند از مشورت کردن بینیاز نیست( .همان)246/3 ،
امام حسن مجتبی در تبیین فلسفه و اهداف و آثار مشورت میفرماید« :ماتشاورَ
قومَا ًاِال هُدوا الِی الرُشــدِهِم»؛ هیچ گروهی در کارهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی و مانند آنها با یکدیگر مشــورت نکردهاند ،مگر آنکه به رشد رسیدهاند( .ابن
شــعبه حرّانی )233 :1365 ،امام باقر فرمود« :إنّ المشــاورهَ مُبارکُ»؛ مشورت
کردن خجسته و مبارک است( .مجلسی)103/75 :1403 ،
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 .4شرایط مشاور در روایات
از امام صادق نقل است« :مشورت نباشد مگر به حدود آن ،پس هرکه معرفت حدود
آن را دارد ،فایده دارد وگرنه ضرر آن برای مستشیر بیشتر از نفع آن باشد .آنکه با او مشورت
کنند :عاقل ،حر ،متدیّن ،صدیق با أخوت و ّ
مطلع بر سِر باشد ».نیز میفرماید« :در کارهایت
بنا به مقتضیّات دینی با شخصی مشورت کن که دارای این پنج خصلت باشد :عقل ،علم،
تجربه ،خیرخواهی و تقوا( ».مجلسی )103/72 :1403،از سوی دیگر ،قاعده فقهی مشورت،
همان قاعدهی رجوع جاهل به عالم است .این قاعده ،مؤیّد این است که در اموری که انسان
نســبت به آن علم ندارد ،به اشخاص خبره و کارشناس رجوع میکند .حضرت علی
العقول تأمنُ ال َّز َ
لل والندمَ»؛ با صاحبان خرد مشورت کن تا از لغزشها و
فرمود« :شا ِورذوى
ِ
پشــیمانیها ایمن گردى( .آمدی )179/4 :1366 ،پیامبر به امیرمؤمنان فرمود :با سه
گروه مشورت مکن« :یا علی ال تَشاوَرنَ ِجبانًا َفإنّهُ یَضیقُ عَلَیکَ المَخرَج ،وَال تَشاوَرنَ البَخ َ
ِیل
َفإنّهُ یَقصِرُعَن غایَ َتک ،وَالتَشاوَرنَ حَ ِریصًا َفأنّهُ یَ ِزینَ لَکَ شَ رّها»؛ یا علی با آدم ترسو مشورت
نکن که راه بیرون شدن از دشواریها را بر تو تنگ میسازد؛ با بخیل رایزنی نکن که تو را از
نیل به مقصود باز میدارد و از حریص مشورت مخواه که حرص و آز را در نظرت میآراید.
(صــدوق )102/10 :1367 ،پیامبر همانطوری که از طرف خداوند مأموریت یافت تا
با مردم مشورت کند ،سیرهی عملی آن حضرت نیز حکایت از مشورت آن حضرت مىکند.
حضرت امام رضا مىفرماید« :انّ رسول اهلل کان یَس َتشیر اصحابَه ثمُ یَعزم على
ما یُرید»؛ رسول خدا با اصحابش مشورت مىکرد ،سپس بر آنچه که اراده مىکرد ،تصمیم
مىگرفت( .برقی )601 :1396 ،این روایت استفاده مىشود که سیرهی مستمر و همیشگى
پیامبر مشورت با مردم بود( .بیهقی)45/7 :1414 ،
واب»؛ هرکه با
َالص ِ
امام علی فرمود« :مَن شــاوَرَ َذ ِوی ال ُنهی وَ ا َال ِ
لباب فا َز بِال ُن ِ
جح و َ
خردمندان مشــورت کند ،پیروزی یافته و به راه صواب میرود( .آمدی)179/5 :1366 ،
نیز فرمود« :التَشــاورنَ فی اَم ِرکَ مَن یَجهَل»؛ در کار خویش با نادان مشــورت مکن.
(همان« )270/6 ،مُشا ِو ِرالحا ِز ِم المُشف ِِق َظ َفرٌ»؛ مشورت کردن با دوراندیش مهربان مایهی
پیروزی است( .همان« )196/6 ،شاوَر فِی ُأمُو ِرکَ الّذینَ یَخشَ وُنَ ا َ
هلل تَرشِد»؛ در کارهایت
فض َل مَن شاوَرَت
با خداترســان مشــورت کن تا به حقیقت برســی( .همان« )179/4 ،ا َ َ
ُذوال َتجار ُِب»؛ تجربهدیده ،بهترین کس است که با او مشورت کنی( .همان)456/2 ،
 .5منع مشورت در احکام الهی
نکتهای که تذکرش در اینجا الزم میباشــد ،این است که پیامبر اکرم در اموری
که حکم شــرعی آنها از ســوی خداوند متعال بیان شــده بود ،به مشورت با اصحاب
نمیپرداخت؛ زیرا در مواردی که حکم شــرعی معلوم است ،نیازی به مشورت نیست و

 .6هدف از مشورت
با توجّه به آنچه که در اهمیّت شــورا و ماهیّت شــورا گفته شد ،هدف شورا به طورکلى
دو چیز است:
 -1اجتنــاب از خودمحورى و خودکامگى و انحصارطلبى که در نتیجه از پیامدهاى آن؛
از دست دادن ارزشهاى انسانى ،ندامت و لغزش است.
 -2رســیدن به معرفت و آگاهى و غنا بخشیدن به اندیشه و فکر در پرتو تضارب آراء و
دستیابى به توافق جمعى.
بنابر این ،در تفاســیر قرآن در اینکه چرا پیامبر با اینکه از منبع وحى حقایق را
دریافت مىکرد ،مأمور به مشــورت شد ،وجوهى ذکر کردهاند که همه آنها به این دو
هدف برمىگردد .آنها عبارتاند از:
 -1مشاوره براى شــخصیت دادن به افراد؛  -2براى رشد فکرى مردم؛  -3براى این
که مردم بدانند ،حکومت او اســتبدادى نیســت؛  -4براى اینکه خلق خدا بدانند ،نزد
خدا احترام دارند؛  – 5به ســبب آنکه نظرخواهى از دیگران عادی اســت؛  -6براى
اقتدا و تأسى امّت به حضرت؛  -7براى آزمایش افراد و اینکه افراد صاحبنظر و عاقل
تشــخیص داده شوند؛  - 8براى اســتفاده از تأیید مردم و توافق جمعى؛  -9در صورت
شکست ،انتقاد بىجا نکنند -10 .براى آگاهى مشورت شوندگان به اینکه نظر صحیح
کدام اســت( .ر.ک :استادی 31 :1360،و 36؛ فرح1387 ،؛ مؤسسه آیین روشن1388 ،؛
یاوری راد)1395 ،
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اصو ًال رجوع به مشورت در چنین مواردی به معنای بیاعتنایی به حکم شرعی و ناقص
دانســتن آن و اســتمداد جستن از عقول بشــری برای تکمیل آن است و میدانیم که
هیچ مسلمان معتقدی ،مرتکب چنین عملی نمیگردد تا چه رسد به پیامبر عظیمالشان
اســام .بنابر این ،اگرچه کلمه «االمر» در آیه« :و شــاورهم فی االمر» مفهوم
وســیعی دارد ولی شامل احکام تشریعی نیست .سیرهی پیامبر اکرم نیز چنین بود
که هرگز در احکام الهی با مردم مشــورت نمیکرد و در این موارد ،فقط تابع وحی بود.
نتیجه آنکه موارد مشورت ،تنها طرز اجرای قانون و تطبیق (پیاده کردن) احکام الهی
بود .به عبارت دیگر ،پیامبر هرگز در امر قانونگذاری مشورت نمیکرد ،بلکه فقط
در چگونگی اجرای قانون نظر اصحاب را جویا میشد .از اینرو ،گاهی که پیامبر
پیشنهادی را طرح میکرد ،مسلمانان نخست میپرسیدند :آیا این یک حکم الهی است
تا قابل اظهار نظر نباشد یا رأی خود شما و مربوط به چگونگی تطبیق قوانین است؟ در
صورتی که میدانستند ،از قبیل قسم دوّم است ،اظهارنظر میکردند وگرنه (در صورتی
که از قبیل قسم اوّل بود) در برابرحکم الهی تسلیم میشدند( .ر.ک :فتحی)1395 ،
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 .7بررسی نظر قرآن و روایات در خصوص مشورت با زنان
قرآن در مورد بلقیس ملکه ســبا ،از درایت و هوشــمندی این زن در امور مهم کشورش
ســخن میگوید ،وقتی نامهای از حضرت ســلیمان به او رسید ،به درباریان و مشاورانش
گفت :ای مهتران ،مرا در کارم نظر دهید که من تاکنون بیحضور شــما هیچ تصمیمی
نگرفتهام .عالمه طباطبایی در مورد این آیه در تفسیر المیزان بیان میدارد :موضوع بحث
در این آیه ،رایزنی ملکه ســبا با بزرگان قوم خویش است تا از این طریق بتواند در پاسخ
حضرت سلیمان در دعوتش به یکتاپرستی ،چارهاندیشی کند .او با افراد سرشناس قومش
(مأل) که در امور سیاســی دستی توانا داشتند ،مشــورت کرد .واژه (إفتا) به معنی فتوی
نت قاطِ َعهَ أمرًا» حکایت از این دارد که ملکۀ سبا در
دادن و اظهار نظردادن اســت« .ما ُک ُ
تصمیمگیریها ،مشــورت میکرده اســت و از خودرأیی اجتناب میورزیده است .در این
آیه ،به دو ویژگی در مشورت اشاره دارد :اوّل اینکه ،مشورت با کسانی رواست که دارای
عقل سلیم ،تدبیر ،فضیلت ،تقوا و دانش کافی باشند؛ و دیگر اینکه ،از خودرأیی در کارها
احتراز شــود؛ چراکه خودرأیی ،جز لغزش و ندامت در پی نخواهد داشت .بر اساس دیدگاه
اســام ،در مسأله مشورت ،مالک این اســت که طرف مشورت اهل خبره باشد ،در این
صورت ،تفاوتی بین زن و مرد نیســت و اسالم این معنا را الزمه یک جامعه رو به رشد و
بالنده میداند و معتقد است که زنان چون مردان ،حقّ شرکت در تمامی اموری که اسالم
بهطور خاص منع نکرده را دارند و تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد ،به دایره تکالیف و
وظایف هریک در عرصههای مختلف اجتماع مربوط میشود؛ لذا در اموری مثل امر جهاد
و شیوه تعامل با آنان که زنان تکلیفی ندارند ،مشورت با آنان موضوعیّت ندارد( .طباطبایی،
 )40-31/16 :1374در این جا ممکن اســت این ســؤال مطرح شود که اصل مشورت
در اســام و تأکید قرآن بر این مســأله پذیرفتنی است ،ولی در برخی روایات ،مشورت با
زنان مذمّت شده است .در این صورت آیا در امور مربوط به سرنوشت جامعه ،جایی برای
مشــورت با زنان باقی میماند؟ پاسخ این است که اصو ًال اسالم ،در آن بخش از مسائل
که مردم حقّ اظهارنظر دارند؛ نظیر شــیوه برخورد با دشــمنان ،مسائل مهمّ اجتماعی در
عرصههای مختلف ،مشــورت را ممدوح دانسته و سفارش کرده است ،ولی ویژگی مهمّ
این است که طرف مشورت باید اهل خبره باشد که قدرت و توان تحلیل موضوع و اظهار
نظر کارشناسانه را داشته باشد .از اینرو ،پیامبر اکرم بر اساس دستور قرآن کریم که
فرموده است« :و در کارها با آنها مشورت کن ».به عنوان مثال؛ پیامبر اکرم در امور
نظامی و جهاد ،با افراد صاحبنظر مشورت میکرد.
با تأکیداتی که اسالم در مورد مشورت دارد ،در نهجالبالغه ،حضرت علی در نامه
( )31که برای فرزندشــان امام حسن نوشتهاند ،به ایشان چندین توصیه راجع به

َ ِّ
َّ َ ُ َ
 .8بررسی روایت {إیاك َو مش َاو َرة الن َس ِاء}
ِ
َ ِّ
َ
َ

َّ َ ُ
َ
َ َ
ــاء} ،چند نظر وجود دارد كه به بیان هر یك
در خصــوص روایت:
{إیاك و مشــاورة النس ِ
ِ
میپردازیم:
الف -آیــتاهلل جوادی آملی در کتاب زن در آینه جالل و جمال ،بیان میدارد« :چنین
تعبیرهایى به لحاظ غلبه خارجى موضوع ،در زمان بیان آن است؛ یعنى در آن زمان كه
زنان از تعلیم و تربیت صحیح محروم بودهاند ،منشــأ نكوهش گردید؛ یعنى اگر زنان در
پرتو تعلیم صحیح و تربیت وزین پرورش یابند و چون مردان بیندیشــند و چون رجال
تعقّل و تدبّر داشته باشند ،تمایزى از این جهت با مردها ندارند و اگر گاهى تفاوت یافت
شد ،همانند تفاوتى است كه در این مورد بین خود مردها نیز مشهود است.
ب -مث ً
ال اگر زنان مســتعد به حوزهها و دانشــگاههاى علمى راه یابند و همانند مردان به
فراگیرى علوم بپردازند و در دروس مشترك آگاهى كامل یابند ،دیگر نمىتوان گفت ،روایاتى
كه در نكوهش زنان آمده و احادیثى كه در پرهیز از مشورت با آنها واردشده و ادلّهاى كه در
نارسایى عقول آنان رسیده ،اطالق دارد و هیچگونه استثنایى نسبت به زنان دانشمند و محقّق
ندارد ،بلكه قطعًا اینگونه زنان ،مستثنی خواهند بود و در این زمینه تمایزى با مردها ندارند.
ج -روایت در مقام نهی از مشــورت در امور خــاص (مانند حکومتداری یا قضاوت و
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زنان مینمایند و در زمینهی مشــورت با زنان میفرماید« :وَ ایّاکَ وَ المُشــاورهَ النسا ِء
َهن»(نهج البالغه ،نامه)31؛ (در مســائل سیاسی) از
َفإنّ رأیَهُنّ اِلی اَ َف ٍن و عَزمَهُنّ الی و ٍ
مشورت با زنان خودداری کن؛ زیرا نظر آنان زود سست میشود و تصمیم آنان ناپایدار
است( .دشتی )383 :1379،امّا در مواردی خاص که زنان تجربه خوبی دارند ،میتوان با
آنان مشــورت کرد؛ چرا که نهی از مشورت ،غالبی و عمومی است و میتوان برای آن،
مواردی اســتثنایی پیدا کرد .حضرت على فرمود« :ایّاکَ و مُشاورة النسا ِء اِال مَن
بکمال عقل»؛ از مشــورت با زنان اجتناب کنید مگر آنکه کمال عقالنى او به
جَرَبَت
ِ
ثبوت رسیده باشد( .مجلسی)253/100 :1403،
مراد از این کالم ،مشورت با تمامی زنان نیست ،بلکه مراد زنانی هستند که یا کمخردند و یا
تجربه و آگاهی الزم در امور مورد مشورت را ندارند و شامل زنان آگاه و شایسته نمیشود؛
چنانکه پیامبر فرمودند« :پیرامون دخترانتان با زنان مشــورت کنید» ،از محتوای این
ســخن برمیآید که در هر موردی که زنان از آگاهی یا تخصص بهرهمند باشند ،میتوان
با آنان رایزنی کرد .امام علی در حکمت ( )161میفرماید« :هرکه خودرأی شــد ،به
هالکت رسید .هرکه با دیگران مشورت کرد ،در عقل آنان شریک شد ».و در حکمت ()173
میفرماید« :آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند ،صحیح را از خطا خوب شناسد»
و در حکمت ( )86میفرماید« :اندیشه پیر در نزد من از تالش جوان خوشایندتر است».
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 )...است ،نه مطلق مشورت .به عدم بهکارگیری زن بهعنوان کارگزاری حکومت اشاره
میشود و از عدم قبول شــفاعت زن در امور حکومتی ،سخن به زبان میرود .ازاینرو
ممکن اســت منظور از مشورتی که درصدر خطبه ،مورد نهی قرارگرفته است ،مشورت
در امور حکومتی و سیاســی و قضایی باشد؛ چرا که این امور ،نیازمند عقالنیت محض،
شــجاعت و دوراندیشی ویژهای است و چهبسا لطافت روحی و روانی زنان ،سبب اتخاذ
تصمیم احساسی گردد .البته زنانی که تصمیمات عقالنی آنها تجربهشده است ،از این
مشاوره ،مستثنا هستند( .جوادی آملی36 :1375،و)37
موارد مشــورت نیز باید شناخته شود زیرا به دلیل تفاوتهای فکری در مردان و زنان،
باعث میشود که جنبههایی از موضوع پوشیده بماند و با مشورت واضح شود .مشورت
کردن ،مخصوصًا در خانواده و در راستای رسیدن به هدف ،بسیار سازنده است و تالش
و همفکری اعضای خانواده بســیار ستودنی است .ویژگیها و تفاوتهایی که از لحاظ
روحی ،روانی ،جسمی و توانایی که بین هر یک از زن و شوهر وجود دارد و شناخت این
تفاوتها در زندگی و در بســیاری از زمینهها مانند واگذاری مسئولیتها و رعایت حال
طرف مقابل بسیار سودمند است.

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400

112

 .9ارزیابی دیدگاههای مفسّران فریقین
پس از بیان دیدگاههای مفسّــران ،ارزیابی نظرات آنها ضرورت دارد .در مقالهی حاضر با
روش تطبیقی ،در دیدگاه رشیدرضا و سیّد قطب از مفسّران اهل س ّنت ،در مورد حضانت زنان
بر فرزندان شیرخوارشان ،با نظر مفسّران شیعه تفاوت دیده میشود .مفسّران اهل تس ّنن در
این خصوص حکم به وجوب میکنند؛ بدین معنا که واجب است زنان با توجّه به جدایی از
همسر ،دو سال تمام فرزندانشان را شیر بدهند ،درصورتیکه بر طبق نظر عالمه طباطبایی
و آیتاهلل جوادی آملی ،در مورد حضانت بیان میدارند که حضانت طفل حقّ زنان است ،نه
تکلیف آنان .زنان میتوانند در مورد شیر دادن و ادامه زمان آن به اختیار عمل کنند و تا هر
زمان که بخواهند ،اجباری ندارند و مرد نمیتواند آنان را مجبور کند و اگر موافق شیر دادن
بودند ،پدر طفل باید نفقه آنان را بپردازد ،ولی در مورد بازگرفتن طفل از شیر ،باید با پدر طفل
مشورت کنند که چه زمان انجام شود .در برداشت از سایر آیات مورد استناد ،در نظر مفسّران
اهل تســ ّنن با نظرات مفسّران شیعه تناقضی دیده نمیشود و تمامی این مفسّران ،بر اصل
اجرای مشورت در جامعهی اسالمی و همچنین مشورت با زنان وحدت نظر دارند.
نتیج ه
با بررســی آیات و روایات و مطالعهی تفاسیر مفسّران معاصر فریقین که در مطالب باال
مطرح گردید ،این پژوهش به این نتایج رســیده است که در امور خانوادگی ،مشورت با
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زنان ،طبق آیه ( )233بقره و در امور اجتماعی طبق آیهی ( )38ســورهی شوری که از
خصوصیات مؤمنان ســخن گفتهشده اســت و بر طبق نظر معصومان که شرایط
مشــاور را تجربــه و صاحب رأی بودن آنان در امور مورد مشــورت و اهل خبره بودن
میدانند ،اساس آموزههای دینی ،مشــارکت زنان در تمام زمینهها ،مورد تأیید قرآن و
س ّنت اســت .در این صورت تفاوتی بین زن و مرد نیســت و بر اساس دیدگاه اسالم،
مشــورت ،در تمامی اموری که فاقد حکمی از احکام خدا و رسول است ،جایز میباشد.
زنان میتوانند ،دوشــادوش مردان در اجتماع ایفــای نقش کنند و این حکم در تمامی
فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی ،تعیین سرنوشت جامعه و انتخابات ساری و جاری است،
تخصص و تقوای الزم باشــند .روایات منع مشــورت با
در صورتیکه دارای تجربه و ّ
زنان که در توصیههای حضرت علی به فرزندشــان بیانشده است ،طبق شواهد
تاریخی به زنانی اشاره دارد که در پی منافع دنیوی و جوّ حاکم در زمان ایشان و در بیت
آن حضرت ،حضورداشــتهاند و این پیشگویی امام المتقین ،حکایت از آن دارد .چنانچه
در بعضی از متون روایی ،ایشان مشورت با زنان با تجربه را توصیه نمودهاند .با توجّه به
مطالب بیانشده ،زنان هم مانند مردان ،بهعنوان فردی از جامعهی مؤمنان ،در صورت
داشتن شرایط ثبوتی و نداشتن شرایط سلبی ،میتوانند مورد مشورت قرار گیرند.
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.دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین
. مؤسسّه سبطین: بیجا،» «تفسیراطیب البیان:)1386(  سیّد عبدالحسین،طیّب1818
 فصلنامه پژوهشنامه،») «جایگاه و ابعاد مشورت در سیرهی عملی امام خمینی (ره:)1390(  قدســی،علیزاده1919
.1 ش، سال اول،انقالب اسالمی
 «بررســی مقالههای مدیریت مشــارکتی از منظر فرهنگ اســامی و فرهنگ:)1382(  احمد،عظیمی زاده2020
. مؤسسّه عالی آموزش و پرورش سازمان مدیریّت و برنامهریزی، پایان نامه کارشناسی ارشد،»غرب
. نشریه مشرق موعود،» «مقاله مردم ساالری مهدوی:)1387(  رامین،فرح2121
 پایان،» «نقش و جایگاه شورا و بیعت در حکومت اسالمی از دیدگاه شیعه و اهل س ّنت:)1395(  امیر،فتحی2222
.نامه دانشگاه مرکز مدیریّت حوزه علمیه قم
. دارالکتب االسالمیه: تهران،» «قاموس قرآن:)ش1352(  سیّدعلی اکبر،قرشی2323
. دارالشروق: بیروت،» «فی ظالل القرآن:)ق1412(  سیّد ابراهیم شاذلی،قطب2424
. مؤسسّه التاریخ العربی: بیروت،» «بحاراالنوار:)ق1403(  محمّد باقر،مجلسی2525
. امیرکبیر: تهران،» «فرهنگ فارسی:)ش1371(  محمّد،معین2626
.22  ش، گنجینه معرفت،» «قلمرو شورا در منابع اسالمی:)1386(  محمد رضا،مصطفی پور2727
، نشریه پژوهشنامه علوی،» «اصول و مبانی و شــورا از منظر امام علی:)1389(  علیرضا،میرزا محمّد2828
.2 ش،سال اوّل
. مركز پژوهش های اسالمی صدا و سیما: قم،») « حلقه تدبیر (ویژه نامه شوراهای اسالمی:)1383( حسین،بافکار2929
 «تحول مفهوم شــورا در اندیشه سیاسی اندرزنامه نویسان در هفت قرن اول:)ش1385(  علیرضا،یاوری راد3030
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات،»هجری
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