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زنان و
مسئوليتهاى اجرايى در سطح كالن
كاظم قاضىزاده
[با تحوالتى كه به بركت انديشههاى ناب حضرت امام خمينى و انقالب اسالمى در سطوح مختلف فرهنگ جامعه ايرانى صورت
گرفت ،امروزه حضور زنان در عرصههاى سياسى ،اجتماعى مخالفان جدى ندارد اما پس از ربع قرن از تأسيس نظام جمهورى
اسالمى ،سطح مشاركت سياسى ،اجتماعى زنان به ويژه در عرصههاى كالن مديريتى همچنان يكى از چالشهاى پيش رو
است.
آنچه امروزه به عنوان سؤال جدى مطرح است ،جواز عهدهدارى مسئوليت كالن دولت اسالمى توسط زنان است كه مقاله حاضر
عهدهدار پاسخگويى به آن است.
نويسنده با نگاهى گذرا به قرآن و سيره نبوى در اين زمينه ،جايگاه زنان در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران را مورد اشاره
قرار داده و با بررسى مسئوليت اجرايى زنان از منظر فقهى ،ديدگاه فقيهان در اين باره را بيان كرده است .وى در پايان با تكيه بر
ى امر را بررسى كرده ،محدوديتهاى شرعى بانوان را برشمرده است].
منابع دينى شرط مرد بودن حاكم و ول ّ

طرح مسئله
جايگاه زنان در عرصههاى مختلف جامعه در طول سدههاى گذشته كمتر مورد بحث و تأمل انديشوران مسلمان بوده است .به
طورى كه تا قرن اخير با توجه به مسئوليتهاى فراوان زنان در خانواده و بافت فرهنگى حاكم بر دولتها ،در جوامع اسالمى و غير
اسالمى ،اصوالً كار و مسئوليت و اشتغال زنان در خارج از منزل به عنوان يك مسئله جدى مورد بحث قرار نمىگرفت .تقريباً ديدگاه
ى امر»« ،مرجع تقليد» و قاضى مورد
مشهور در بعضى از عرصههاى مسئوليت اجرايى چون «مرد بودن»« ،خليفه»« ،حاكم»« ،ول ّ
تأكيد و تأييد انديشوران متأخر بود و بحث در حد زياد و كم كردن دليل آن و يا تغيير بيان يك دليل پيش مىرفت .مسئله چندان
روشن مىنمود كه زنان را نه تنها به عنوان انتخاب شوندگان در مجلس مشورتى كه حتى به عنوان انتخابكننده نمىپذيرفتند .در
ماده سوم نظامنامه انتخابات مصوب  91رجب 9231ق ،آمده است:
اشخاصى كه از انتخاب نمودن كليتاً محروم هستند از قرار تفصيل هستند:
اوّالً :طايفه نسوان ،ثانياً :اشخاص خارج از رشد)9(.
در ماده پنجم همان مصوبه آمده است:
اشخاصى كه از انتخاب شدن محروم هستند اوّالً :طايفه اناثيه ،ثانياً :تبعه خارجه؛()3
اجماعى كه بر عدم جواز حضور زنان در جامعه و مسئوليتهاى مختلف تقنينى ،اجرايى و قضايى بود به علل متعددى شكسته
شد .رشد فناورى در دنياى پيشرفته ،امكان تحصيل و كسب مهارت برابر براى زنان ،ماشينى شدن كارهاى زنان در خانه ،كنترل
جمعيت و كم شدن زايمان و حضانت فرزند براى مادران ،آهنگ تغيير فعاليتهاى سخت دستى به فعاليتهاى فكرى ،توسعه
مشاغل و مسئوليت ها و عللى ديگر كه در مقام شمارش آنها نيستيم ،زمينه حضور فعال و جدى زنان را در جامعه فراهم آورد.
ديدگاههاى سنّتى به عنوان مانع رشد زنان در جوامع شرقى و عمدتاً اسالمى مطرح شد و به عقبماندگى اجتماعى زن
مسلمان انجاميد ،اما عرصههاى حضور زنان در جامعه مورد تأمل دوباره قرار گرفت .بعضى از عرصههاى ويژه زنان مثل معلمى و
دبيرى براى دختران ،پرستارى بيماران زن و طبابت ويژه زنان مجوزهاى شرعى الزم را پيدا كرد و گاه بر اساس جواز ارتكاب
محرّمات در هنگام اضطرار و ضرورت ،مقدماتى كه به خودى خود حرام مىنمود مجاز شمرده شد .اما اين مقدار هرگز پاسخگوى
نيازها و ضرورتهاى زمان نبود.
اكنون زنان در عرصههاى مختلف اجتماعى دوشادوش مردان به كار و فعاليت اشتغال دارند ،نيز در عرصههاى مختلف علوم
انسانى ،صنعتى ،پزشكى و در سطوح مختلف كارگرى ،كارمندى ،مديريتهاى خرد و احياناً كالن به زندگى اجتماعى ادامه
مىدهند .فقيهان انجام همه اين فعاليتها را با حفظ حدود شرعى حجاب و عدم اختالط حرام و با تأكيد بر لزوم اهتمام بيشتر به
مسئوليتهاى مربوط به خانه و خانواده مجاز مىشمارند .به تعبير ديگر ،اين نوع فعاليتها امروزه مورد سؤال و بحث جدى نيست
گرچه بعضى در همين حد حضور زنان را در جامعه بر نمىتابند)2(.

پرسش روز
آنچه امروزه به عنوان سؤال جدى مطرح است جواز عهدهدارى مسئوليتهاى كالن دولت اسالمى توسط زنان است .آيا زنان
مىتوانند وزارت را به عهده بگيرند يا مثالً شهردار يك كالنشهر شوند؟ آيا براى زنان تصدى مقام رياستجمهورى ،نخستوزيرى،
رياست مجلس قانونگذارى و باالخره عهدهدارى مقام رهبرى مجاز است يا با توجه به داليل متعدد در اين موضوع (همچنان كه
«قضاوت» در نظريه مشهور فقيهان( )4مشروط به رجوليت است و مرجعيت نيز( )5همين ويژگى را دارد) رهبرى ،رياستجمهورى

و وزارت نيز مشروط به مرد بودن است و براى زنان چنين امرى مجاز نيست؟
پس از تبيين مسئله ،نگاهى گذرا به قرآن و سيره نبوى در اين زمينه مىافكنيم.

جايگاه زنان در قرآن و سنت؛ نگاه تاريخى
قرآن كريم در سوره نمل از ملكه سبا (بلقيس) ياد مىكند .گرچه در اين آيات صراحتى در تأييد پادشاهى و زمامدارى وى به طور
صريح نيامده  ،اما زيبايىهايى كه در يك فرمانروايى همراه با درايت و دورانديشى است به تصوير كشيده مىشود .در نهايت ،در
قضيه برخورد با سليمان(ع) ،ضمن پذيرش حق ،امت خود را از هالكت نجات مىبخشد.
در آغاز داستان با گزارش هدهد از اين ملكه است كه مىگويد :من زنى را ديدم كه فرمانروايى آنان را مىكند (نمل ،)32 :مقام
اوّل يك كشور پهناور را براى وى گزارش مىكند .در ادامه ،نوع برخورد بلقيس را با نامه سليمان(ع) نشان مىدهد كه آن را
نامهاى كريم و محترمانه مىخواند (نمل .)31 :ضمن تشكيل جلسه فورى مشورتى همه سران دولت را به ارائه مشورت درباره
كيفيت پاسخگويى به سليمان(ع) دعوت مىكند (نمل )23 :و به صراحت ،سيره خود مبنى بر مشورت در كارهاى بزرگ را يادآور
مىشود (نمل .)23 :تحليل زيبايى از كيفيت ورود پادشاهان براى كشورگشايى ارائه مىكند كه مورد طرد قرآن قرار نمىگيرد .وى
ورود پادشاهان را موجب تباهى شهرها و ذليل كردن عزيزان دولت مىداند (نمل .)24 :در ادامه ،شخصيت سليمان(ع) را با هديه
فرستادن مىآزمايد كه آيا پادشاه است ،يا پيامبر راستين خدا؟ (نمل .)25 :شخصيت مستقل ملكه سبا را كه با درخواست اوليه
مشاوران در برخورد سخت با سليمان(ع) ،مخالفت مىكند نشان مىدهد (نمل )22 :هنگامى كه تخت او را (البته با تغيير شكل
ظاهرى) به وى نشان دادند با تعبير « َكاَنَّه هو» (گويا همان تخت است) ،دقت خود را نشان داد؛ چرا كه نه صراحتاً تأييد و نه مطلقاً
ُ
ُ
أسلمت مع
ظلمت نفسى و
نفى مىكند (نمل .)43 :در نهايت نيز با درك درست از سليمان(ع) و موقعيت الهى وى با تعبير «
سليمان هلل رب العالمين» (نمل ،)44 :روشنبينى خود را به نمايش مىگذارد.
نقل بدون انكار اين داستان در قرآن كريم گويا اقتضاى زمامدارى وى پس از تسليم را نيز دارد.
در سطح پايينتر مشاوره ،آسيه همسر فرعون را در داستان حضرت موسى(ع) مىبينيم .همسر فرعون با طرح فرزندخواندگى
«موسى» براى «فرعون» ،او را از كشتن موسى بازداشت (قصص)1 :؛ همسرى كه در اوج آزادىخواهى و ايمان ،به خاطر كردار
بد فرعون ،درخواست خالصى و شهادت مىكند و زندگى با فرعون را هيچ مىانگارد و لقاى پروردگار و بهشت برين را بر دنياى پر
زرق و برق ترجيح مىدهد (تحريم .)99 :آنقدر در ايمان اوج مىگيرد كه نه تنها اسوه زنان مؤمن كه حتى اسوه مردان مؤمن
مىگردد و خداوند از وى به عنوان ضربالمثلى براى مؤمنان ياد مىكند (تحريم.)99 :
آسيه تصميمگيرى سخت و بزرگ و مشاوره مؤثر و بجايى را در سطح كالن حكومت از خود نشان داد و بلقيس نيز پادشاهى با
كفايت و درايت بود .اين همه ،حكايت از آن دارد كه قرآن كريم حضور زنان در عرصههاى كالن تصميمگيرى و احياناً مسئوليتهاى
اجرايى را رضايتمندانه نقل مىكند.

سنت و سيره
در سنت پيامبر اكرم(ص) نيز زنان جايگاه ويژه اى داشتند .گرچه در آن زمان حضور زنان در عرصه مديريتهاى اجتماعى و نظامى
معهود و متعارف نبود؛ ام ا ارتقاى سطح حضور زنان در جامعه و نوع برخورد با آنان زمينه حضور سياسى و اقتصادى زنان را فراهم
مىساخت .پيامبر اكرم(ص) به زنها اجازه داد كه به مسجد بيايند و اينان را منع نكرد .زنها و مردها به مسجد پيامبر مىآمدند و
پاى وعظ ايشان مىنشستند )6(.پيامبر(ص) بخش عمدهاى از غنايم خيبر را به هند (خواهر مسط بناثاثه) ،صفيه (دختر
عبدالمطلب) ،امحبيبه (دختر جحش) بحينه (دختر ارت بنمطلب) خديجه و هند (دختران عبيدة بنحارث) و ديگر زنان اختصاص
داد )7(.زنان در عرصههاى مختلف سياسى حضور داشتند .در بيعت «عقبه دوم» ،دو تن از زنان مدينه با پيامبر بيعت كردند )1(.آن
دو زن «نسيبه بنتكعب» و اسماء دختر عمر بنعدى بودند كه اوّلى ،از صحابيان معروف پيامبر است كه در جنگهاى متعددى
حضور داشت و در جنگ اُحد مجروح گشت و در بيعت رضوان نيز بود)1(.
در زمان امير مؤمنان(ع) نيز حضور زنان در عرصههاى سياسى ديده شد .خانواده ايشان ،يعنى دختر پيامبر(ص) و نوادگان دخترى
وى در عرصههاى سياسى حضور جدى داشتند .حضرت زهرا(س) پيشتازترين مخالف سياسى عليه نظام خالفت سقيفه بود و
بارها با ابابكر محاجه كرد و او را محكوم نمود.
خطبه ايشان در مسجد ايراد شد و زنان و مردان آن را گوش دادند .هرگز امير مؤمنان(ع) نسبت به حضور سياسى ايشان در
جامعه اعتراض نداشت.
البته روشن است آنچه نقل شد گامى بلند در تحول و دگرگونى جايگاه زن در دوران جاهلى است .زنى كه اصوالً به حساب
نمىآمد و مانند اموال منقولِ «ميّت» پس از مرگ شوهر به ارث مىرسيد و تمام زنهاى ميت (به جز مادر فرزند بزرگ) ارثيه فرزند
بزرگتر مىشدند )91(.اما آنچه در صدر اسالم مشاهده شد ،هرگز «مسئوليت اجرايى كالن براى زنان نيست» ،اين نكته به اين
جهت مورد توجه قرار مىگيرد كه بافت فرهنگى دوران صدر اسالم اقتضاى حضور سياسى بيش از اين را نداشت و از عدم حضور
زنان در عرصههاى مديريتى و اجرايى كالن نبايد عدم جواز آن را برداشت كرد .گرچه اين مقدار از سيره نيز دليل روشنى براى
اثبات جواز نمىشود.

جايگاه زنان در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران
در قانون اساسى ،در بعضى از موارد به حقوق زنان تصريح شده ،در مقدمه قانون آمده است:
زنان به دليل ستم بيشترى كه تاكنون از نظام طاغوتى متحمل شدهاند استيفاى حقوق آنها بيشتر خواهد بود  ...زن پيشآهنگ و
خود همرزم مردان در ميدانهاى فعال حيات مىباشد و در نتيجه پذيراى مسئوليتى خطيرتر و در ديدگاه اسالمى برخوردار از ارزش

و كرامتى واالتر خواهد بود.
در اصل سوم يكى از وظايف دولت جمهورى اسالمى ايران را تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد دانسته و مشاركت عامه
مردم در تعيين سرنوشت سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى را يادآور شده است .اصل بيستم و بيست و يكم نيز به
حمايت قانونى يكسان نسبت به زن و مرد و رعايت حقوق آنان تصريح مىكند و به موارد ويژهاى مانند حمايت مادران ،ايجاد بيمه
خاص بيوگان و زنان بىسرپرست اشاره كرده است .اصل بيست و هشتم و چهل و سوم نيز به تساوى همه در عرصه مشاغل
اشاره دارد اما درباره سمتهاى مديريتى كالن نيز در هيچ يك ،مرد بودن از شروط مصرّحه نيست .در مورد شرايط رهبرى در اصل
يكصد و نهم ،شرط رجوليت وجود ندارد .در اصل پنجم نيز واليت امر و امامت امت به عهده فقيه عادل و باتقوا ،آگاه به زمان ،مدير و
مدبر گذارده شده كه تنها احتمال آن است كه كسى «فقيه» را مذكر بداند  -در برابر فقيهه  -ولى اين احتمال بسيار ضعيف است
و با توجه به اينكه هماهنگىهاى شرايط در دو اصل پنج و يكصد و نهم ديده مىشود ،احتمالى مردود است .البته در قانون
اساسى مصوب  ،9251با توجه به اينكه يكى از شرايط رهبرى ،مرجعيت بوده و مراجع تقليد بر اساس فتوا و واقعيت خارجى از
مردان هستند طبعاً شرط مرد بودن محقق مىشده است .نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى نيز چنين شرطى ندارند و در قوانين
مصوب اين مجلس براى انتخابات ،شرط مرد بودن به چشم نمىخورد گرچه با توجه به مجموعه شرايط خبرگان تاكنون هيچ زنى
به اين مجلس راه نيافته است )99(.در مورد نمايندگان مجلس نيز زنان ،هم در انتخابات شركت مىكنند و هم به عنوان نماينده
انتخاب مىشوند و در اين جهت چندان بحثى نيست .مسئله مورد اختالف در مورد رياستجمهورى است كه در اصل يكصد و
پانزدهم آمده است:
«رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد :ايرانىاالصل ،تابع ايران ،مدير ،مدبّر،
داراى حسن سابقه و امانت و تقوا ،مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسالمى ايران و مذهب رسمى كشور».
برداشتهاى متعددى از اين اصل شده است .عدهاى تعبير «رجال» را هنگامى كه اضافه به مذهبى و سياسى شده است ،به
مفهوم شخصيتهاى مذهبى و سياسى سرشناس گرفتهاند ،از اين رو مرد بودن را از شرايط ندانستهاند .مؤيداتى نظير عدم
واليت در سطح رياستجمهورى ،عدم لزوم اختالط حرام و  ...را نيز ضميمه كردهاند .از طرفداران اين ديدگاه ،خانم منيره گرجى
نماينده مجلس خبرگان قانون اساسى است كه چنين تحليل كرده است:
«در اينجا (رياستجمهورى) واليت هم نيست و واليت با رهبرى است .فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرايى و يك وكالت است.
به نظر من اين قيد الزم نيست ،زيرا اگر احياناً زنها به اين مرحله از تكامل و پويايى رسيدند ،باز هم در مرتبه امامت و رهبرى
نيستند ،بلكه يك قدرت اجرايى است)93(».
اما در مقابل ،افراد زيادى در مجلس مذكور با اين نظريه مخالف بودند .البته سعى بر آن بوده است كه صراحت شرط ،موجبات
اعتراض مخالفان را به ويژه در سطح بينالملل ،فراهم نياورد .يكى از شارحين قانون اساسى مىنويسد:
« البته بعد از بيان شرط مرد بودن با اين تعبير لطيف ،كلمه مذهبى و سياسى خود ،اشاره به نكته مهمى دارد كه در طول
بحثهاى گذشته تا حدودى مطرح شده است)92(».
بعضاً نيز در توجيه علت و فلسفه اين شرطگذارى برآمدند؛ اظهارات رئيس مجلس مذكور اين گونه است:
اما راجع به مسئله مرد بودن ،مسلّمات اسالم را نمىتوانيم كنار بگذاريم و از طرفى نمىخواهيم به خواهرانمان جسارتى شده
باشد يا حقى از آنها سلب كنيم .در مسئله حكومت و واليت اين اشتباه است كه ما خيال كنيم حق است .اين مسئله وظيفه و
مسئوليت است و مسئوليت بار سنگينى است)94(.
البته جالب است كه متن پيش نويس كه به شرط مرد بودن تصريح كرده بود رأى نياورد ،ولى متن فعلى كه به تعبيرى غير صريح،
مرد بودن را مطرح كرده است ،رأى آورد )95(.اين مسئله حاكى از دغدغههاى مختلفى است كه براى نمايندگان مجلس خبرگان
مطرح بوده است .در هر صورت شرط مرد بودن براى رئيسجمهورى از ديدگاه نويسندگان و اراده قانونگذار قطعى است.
گرچه از ديدگاه عرف حقوقى «رجال» بيش از آنكه به مرد بودن داللت كند ،به داشتن شخصيت مشهور سياسى و مذهبى اشاره
دارد .روشن است كه رهبرى نيز از ديدگاه افرادى كه قانون را نگاشتهاند حتماً بايد از مردان انتخاب شود ،چرا كه واليت را در اصل
رهبرى اعمال مىكند ،ولى عدم تصريح يا عدم ذكر آن در قانون به داليلى است كه قبالً به آن اشاره اجمالى شد.

بررسى فقهى مسئوليتهاى اجرايى زنان
با توجه به خطابهاى عمومى قرآن نسبت به زنان و مردان ،اصل اوّلى اقتضاى آن دارد كه آنچه براى مردان مجاز است براى زنان
نيز مجاز شمرده شود .تعبيرهايى چون« :يا ايها الناس» به صراحت مردان و زنان را يكسان مورد خطاب قرار مىدهد و در مواردى،
مسئوليتهاى يكسان را متوجه آنان مىكند:
هللا َعلَ ُ
يا ايها الناس اعبدوا ربّكم (بقره ،)319 :يا ايها الناس اتّقوا ربّكم (نساء ،)9 :يا أيُّها النّ ُ
اس اذكر ُوا نِعمَت ِ
يكم (فاطر)2 :
در مواردى كه تعبير «يا ايها الذين آمنوا» آمده است نيز شامل مردان و زنان مىشود و قرينه قطعى در بسيارى از موارد ،اين نكته
را مىرساند و زبان عرب نيز در جمع بين زنان و مردان ضمير مذكر را به كار مىبرد.
در موارد متعددى قرآن كريم مسئوليتهاى مشابه زنان و مردان را تصريح كرده است .يكى از اين موارد ،امر به معروف و نهى از
منكر است .در سوره توبه مىخوانيم:
م ُهم هللاُ َّ
ؤمنات ب ُ
ُ
َ
َعض يأ ُمر َ
َ
هللا عزي ٌز حكي ٌ
ح ُ
المؤمنون و ال ُ
سيَ ْر َ
ك َ
المنكر ُ ...أولئ َ
م» (توبه:
عن
َنهون
ون بِالمعروفِ َو ي
َعضهم أَوليا ُء ب
م
« َو
ان َ
ِ
ِ
ٍ
)79
امر به معروف و نهى از منكر يك مسئوليت اجتماعى و سياسى و دينى است .مراتب متعددى براى آن ذكر شده است و آيه به
طور مطلق وظيفه مشابه زن و مرد مؤمن را بيان كرده است.
رشيدرضا در توضيح آيه مىنويسد:
مى توان گفت خداوند براى زنان واليت مطلقه را همچون مردان قرار داده است .از جهت خلقت نيز ،هم به مبدأ خلقت انسان (مرد
و زن) و هم به كثرت نوعشان اشاره مىكند و انسانيت زن را ثابت كرده و همه حقوق انسانى را براى وى ثابت مىداند و تكاليف
را بر گردن او مىگذارد و مالك هر دو را عقل مىداند)96(.
ُ
ان أك َرم ُ
ُ
ُ
شعوباً و َقبائِل لِتَعارَفوا َّ
َعلناكم ُ
ُ
الناس انا َ
َكم
كر و أنثى و ج
در مورد اوّل ،در سوره حجرات آمده است« :يا أَيها
خلَقناكم مِن َذ ٍ

هللا اتقيكم ا ّ
هللا علي ٌ
عِن َد ِ
م خبي ٌر» (حجرات)92 :
ن َ
آيه خطاب «يا ايها الناس» دارد .به مبدأ خلقت مشابه زن و مرد مىپردازد و معيار را براى همه تقوا مىداند .در سوره نساء آمده
است:
ق مِنها زَوجَها و ب َّ
هللا الَ ّ
ذى تَسائَ َ
الناس اتقوا َربَّ ُك ُ
ُ
خلَ َ
خلَ َق ُكم مِن نفسٍ واحد ٍة و َ
م الّذى َ
لون
«يا اُيُّها
َث ِم ُنهما رجاالً كثيراً و نسا ًء و اتَّقوا َ
م َّ
به و األرحا َ
ان هللا كان عليكم رقيباً» (نساء)9 :
اين آيه نيز خاستگاه و منشأ واحد مردان و زنان را مورد تأكيد قرار داده است و به يكسانى همه آفريدهها در پاسخگويى اشاره
دارد.
در هر صورت ،داليل فوق زمينه همراهى زن و مرد در فعاليتها و مسئوليتها را فراهم مىكند .اگر از رهبرى كه اعمال واليت
است و با توجه به اصل «ال والية الح ٍد على أح ٍد» ،نيازمند دليل اثباتى ويژهاى است بگذريم ،بقيه مشاغل و مناصب به ظاهر منع
شرعى براى زنان ندارد مگر آنكه به طور خاص دليل مانعى را به دست آوريم.

ديدگاه فقهاى شيعه درباره مسئوليتهاى اجتماعى زنان
آنچه به طور صريح در اين باره به بحث گذارده شده ،بحث قضاوت ،مرجعيت و واليت زنان است كه در هر سه مشهور فقيهان قائل
ى امر مىباشند )97(.با توجه به جديد بودن موضوع در مورد وزارت يا رياستجمهورى و
به لزوم مرد بودن قاضى ،مرجع و ول ّ
نمايندگى زنان ،فتواى مرتبط با اين موارد را در كتب فقهى نداريم .نيز با توجه به مباحث مستقلى كه در باره قضاوت زن در اين
ويژهنامه مطرح است به اين مسئله نمىپردازيم؛ اما دو مسئله مرجعيت و واليت و ديگر مسئوليتهاى اجرايى زنان را بحث
مىكنيم تا به نتيجه الزم در عرصه مسئوليتهاى اجتماعى زنان قايل شويم.

مرد بودن مرجع تقليد
اين مسئله ميان فقهاى متأخر مشهور است .گرچه اجتهاد ،مشروط به مرد بودن نيست اما مرجعيت ،يك منصب اجتماعى و
مشروط به شرط رجوليت تلقى شده است .آيتهللا خويى ضمن اشاره به مستندات روايى اين مسئله ،آنها را باطل مىداند و
تنها دليل اين مسئله را «مذاق شرع» اعالم مىكند و مىنويسد:
صحيح آن است كه مرجعيت ،مشروط به مرد بودن است و زن به هيچ وجه نمىتواند مرجع شود ،چرا كه ما از مذاق شرع
استفاده مىكنيم كه وظيفه مورد انتظار زنان پوشش و پردهنشينى و عهدهدارى امور خانه است ،نه آنچه با اين امور تنافى دارد.
روشن است كه تصدى مرجعيت ،مالزم با در معرض قرار گرفتن زنان است ،چرا كه اين اقتضاى رياست است .شارع مقدس نيز
راضى به اين مسئله نمىشود .چگونه راضى شود در حالى كه حتى امامت زن را در نماز جماعت [ مردان ]نمىپذيرد؟!()91
روشن است كه دليل ايشان به طور روشن در هيچ يك از ادله اربعه (كتاب ،سنت ،عقل و اجماع) مندرج نيست .كشف مذاق
چيزى در حد استحسان يا استفاده از روح و هدف فقه است .اوّلى ،غير معتبر و دومى نيز تعريف نشده و غير مشخص است.
البته در بخشى از دليل ،قياس اولويت برقرار شده است .قياس اولويت به طور صريح دليل آيتهللا فاضل لنكرانى در شرح اين
مسئله است:
«دليل چهارم :اولويت قطعيه نسبت به باب امامت جماعت كه شارع به امامت زن راضى نشده است)91(».
روشن است كه اولويت قطعيه در جايى است كه مالك واحدى براى منع و جواز وجود داشته باشد .در حالى كه امامت زن براى
مردان مستلزم امورى است كه در مرجعيت تقليد آنها وجود ندارد ،از جمله آنكه زنان در حالت ركوع و سجود مورد رؤيت مردان قرار
مىگيرند و حجم بدن آنان هويدا مىشود ،نيز صداى قرائت آنان مىتواند مانع تقرب مردان به پروردگار شود و وسوسهانگيز باشد.
اختالط با مردان يا عدم تستّر نيز گرچه الزمه مرجعيت است ،اما الزمه خيلى از مشاغل مجاز براى زنان است .همچنان كه در آن
موارد ضمن رعايت حدود شرعى ،فعاليت زنان مجاز شمرده شده است ،در اين مورد نيز مىتوان چنين نظرى را ابراز داشت.
البته داليل ديگرى را كه از سوى نويسندگان و فقهاى پيشگفته نقل و نقد شده است ،ذكر نمىكنيم .در هر صورت حداكثر چيزى
كه در شرط مرجعيت مىتوان گفت  -با همه ابهاماتى كه در حد و حدود آن وجود دارد و تعريف مشخصى نشده است  -مذاق
شرع است.
آيتهللا حكيم در اين باره مىنويسد:
«ليس عليه دلي ٌ
ل ظاه ٌر غير دعوى انصراف اطالقات االدلة الى الرجل و اختصاصها به ،لكن لو ُ
سلِّم ،فليس بحيث يصلح رادعاً عن
ُ
بعض المحققين بجواز تقليد الخنثى و االنُثى؛()31
بناء العقالء و كأنّه لذلك أفتى
دليل روشنى بر اين مسئله به جز ادعاى انصراف اطالقات به سوى مردان نيست .اما بر فرض تسليم و پذيرش ،انصراف نمىتواند
مانع سيره عقال باشد .شايد به همين دليل بعضى از محققان به جواز تقليد خنثى و زن فتوا دادهاند».

شرط رجوليت براى حاكم و ولى امر
ى امر است .همچنان كه
مهمترين بحثى كه مسئوليتهاى اجتماعى كالن را از زنان سلب مىكند ،شرط مرد بودن حاكم و ول ّ
ديديم مخالفت بعضى از فقيهان با امكان رياستجمهورى زنان بر اين اساس بود كه اين منصب را فى الجمله مالزم با اِعمال واليت
مىديدند .در هر صورت ،كسانى كه مرد بودن را شرط دانستهاند به داليل متعددى از كتاب و سنت و عقل و اجماع تمسك كردهاند
كه به آنها مىپردازيم ،البته از رهگذر بحث و بررسى حد داللت داليل ،مسئله رياستجمهورى ،وزارت و ديگر مناصب براى زنان
مشخص خواهد شد.
 - 9كتاب:
امون َعلَى النِّسا ِء بما َف َّ
َ
ل هللاُ ب َْع َ
«ال َّرجال َقوّ
ض َ
ض ُهم َعلى بعضٍ َو بِما أَنفَقوا مِن أموالِهم؛()39

مردان را بر زنان ،حق تسلط و نگهبانى است به واسطه برترى كه خدا براى بعضى مقرر داشته و هم به واسطه آنكه مردان از مال
خود بايد به زنان نفقه بدهند».
شأن نزول آيه را در باره زنى دانستهاند كه شوهرش او را زده بود و درخواست مجازات داشت .پيامبر مجازات را بين آنها قرار داد.
اما آيه نازل شد و پيامبر از حكم خود بازگشت )33(.البته چند شأن نزول ديگر نيز نقل شده است كه همه به نوعى يكديگر را تأييد
مىكنند.
از آيه استفاده كردهاند كه برترى مرد مخصوص خانه نيست بلكه در بيرون از آن نيز جارى است.
بحث مورد اختالف در آيه آن است كه آيا برترى مردان و تسلط آنان اختصاص به زن در محيط خانواده دارد يا اينكه در عرصه جامعه
نيز مطلق مردان مسلط بر زنان هستند و امكان رهبرى زنان در جامعه وجود ندارد؟
طبرى در تفسير خود ،آيه را در حوزه روابط خصوصى خانواده معنا كرده و مردان را نسبت به زنانشان در تأديب و تربيت آنها
مسئول دانسته است )32(.شيخ طوسى نيز همين نظر را ذكر كرده است .وى قوّاميت مرد را در تأديب و تدبير مىداند)34(.
قرطبى ،در تفسير ضمن توجه به دو علت قوّام بودن مرد ،ديدگاه انديشورانى را نقل مىكند كه معتقدند اگر مرد نتواند خرجى
همسرش را بدهد ديگر قوّام نيست و زن در اين هنگام مىتواند عقد را فسخ كند )35(.رشيد رضا ضمن اشاره به ديدگاه مفسران
مشهور كه از آيه استفاده لزوم مرد بودن نبى(ص) امامت كبرا و امامت صغرا و اقامه شعائر مثل اذان و اقامه و خطبه در روز جمعه
را برداشت كردهاند ،مىنويسد:
بحث مرد بودن انبيا بر اساس اختصاص و برگزيده شدن آنان است و دليلى بر فضيلت و قيموميت مردان نسبت به زنان نمىشود و
امامت و خطبه نماز جمعه و  ...نيز به دليل وضع و جعل شرعى به مردان اختصاص يافته است .اگر اين امور به زنان واگذار
مىشد ،مانعى از جهت فطرت زن وجود نداشت)36(.
ديدگاههاى مفسران نشانگر عدم گسترش و تعميم نظريه در حوزه عمومى است .در زندگى خصوصى هر مردى بر همسرش،
تسلط دارد ،نيز بر خانواده خود ،ولى تسلط مرد بر زنهاى ديگر و تسلط عمومى مردان بر زنان از آيه استفاده نشده است تا شرط
بودن مرد براى واليت استفاده شود.
عدهاى از مفسران ديدگاه ديگر دارند .زمخشرى مىنويسد:
مردان نسبت به آنان امر و نهى مىكنند همچنان كه واليان بر رعايا و دليل آن ،فضيلت مردان است .از اينجا معلوم مىشود كه
واليت بر اساس فضيلت است ،نه بر اساس زور و چيرگى و غلبه .گفتهاند از فضيلت مرد عقل و حزم و عزم و قوّت و قدرت
برخواندن و نوشتن است غالباً و شجاعت و تيراندازى ،و به همين جهت به مردان مناصب انبيا ،امامت كبرا ،امامت صغرا ،جهاد،
اذان ،خطبه و شهادت در حدود و قصاص واگذر شده است)37(.
عالمه طباطبايى(ره) از كسانى است كه به صراحت حوزه قوّاميت مرد را نسبت به مسائل اجتماعى گسترش مىدهد و
مىنويسد:
عموم اين علت (برترى مرد بر زن در جهات ذاتى و فطرى) نتيجه مىدهد كه حكم مذكور در آيه «الرجال قوامون على النساء» تنها
نسبت به ازدواج نيست ،بلكه حكم براى گروه مردان در برابر گروه زنان است ،در جهات عمومى كه حيات دو گروه بدان ارتباط
مى يابد ،پس جهات عمومى اجتماعى كه به فضيلت مردان اختصاص دارد مثل جهت حكومت و قضا كه حيات جامعه بر آن توقف
دارد  ...بنابراين آيه «الرجال قوامون على النساء» داراى اطالق تام است)31(.
در ديدگاه ايشان دو دليل مستقل براى قواميت مرد در آيه ذكر شده است كه يكى از آن دو (فضيلت مرد بر زن) اقتضاى عموميت
قواميت را دارد .در برابر اين نظريه ،ديدگاه قائل به اختصاص قرار دارد .عالمه سيد محمد حسين فضلهللا مىنويسد:
از آيات سوره نساء به ويژه از آيه شش به بعد سياق سخن در باره مسائل ارث و ازدواج و امور زناشويى است .در آيه  24هم
هنگامى كه سخن از تسلط مرد بر زن است دليل آن بيان مىشود .در هيچ جاى آيه اشاره نشده كه مرد در همه شئون كه از
جمله قضاوت را شامل مىشود برترى دارد)31(.
نويسندهاى ديگر ضمن اختصاص دادن آيه به امور خانواده ،علت قوّاميت مرد را يك دليل مزدوج مىداند ،يعنى فضيلت و پرداخت
نفقه هر دو جمعاً دليل قواميت است .از اينرو ،در عرصههاى اجتماعى چون قضا و زمامدارى به دليل عدم تحقق پرداخت نفقه،
عاقل با تدبير و ثروتمندى
حداكثر جزيى از علت قواميت وجود دارد و قابل تعميم نيست .از ذكر علت معلوم مىشود كه اگر زن
ِ
داراى شوهرى تهيدست و عقبافتاده فكرى بود و هزينه زندگى او را مىپردازد ،اين زن ،قوّام و سرپرست شوهر است)21(.
با توجه به ديدگاههايى كه نقل كرديم به نظر مىرسد در مجموع مىتوان نسبت به آيه چنين اظهار نظر كرد:
 - 9آيه در حوزه زندگى خصوصى وارد شده است و ادامه آيه نيز بر اين مسئله تأكيد دارد .از تعبير قوّامون كه به لحاظ لغوى
مشترك بين دو معناى «رياست و حكومت» و معناى نگهدارى و كفالت است )29(،نمىتوان معناى اوّل را به طور قطع اراده كرد،
بلكه تناسب سياق مرد را به معناى نگهدارنده و كفالت براى همسرش نزديكتر مىكند .چنان كه در تفسير قمى ،تفسير
ابوالفتوح و تفسير نمونه ،معناى وجوب پرداخت نفقه ،سرپرستى و خدمتگزارى مورد تأكيد قرار گرفته است)23(.
 - 3استفاده از آيه در جهت سلطه مردان بر زنان اقتضاى عدم رياست زنان بر مردان حتى در واحدهاى كوچك را دارد ،يعنى زن
نبايد رئيس بيمارستان ،رئيس كارگاه و يا حتى رئيس دبستانى شود كه در آن خدمتكار مرد وجود دارد؛ رياستجمهورى ،رياست
كميسيون مجلس ،رياست بر ادارات يا وزارتخانهها كه ديگر حكمش روشن است .آيا فقيهان به اين الزمه گردن مىنهند؟ بعيد
است كسى چنين الزمهاى را بپذيرد .البته در تالزم نفى سمت رهبرى براى زنان به دليل آيه و نفى هر نوع رياست جزيى ديگر
زنان بر مردان ترديدى نيست.
 - 2در اينكه در آيه شريفه يك دليل براى قوّاميت مردان آمده يا دو دليل ،به ظاهر بايد ديدگاه عالمه طباطبايى را پذيرفت ،چرا كه
«عطف به واو» طَهور در تنوع دارد ،نه جمع؛ از اينرو اگر مردى بر همسرش انفاق نكرد ،باز سرپرستى خانه را به خاطر «بما َفضّل
هللاُ بع َ
ضهم على بعض» دارد .البته در صورت داشتن و امتناع از پرداخت نفقه احكام فقهى خاص دارد.

آيه دوم:
ن َد َرج ٌ
ليه َّ
يه َّ
َة و هللاُ عزي ٌز الحكي ٌ
«و لَ ُه ّ
م؛()22
ن بِالمَعروفِ و لِل َّرجالِ َع ِ
ن ِم ْثل الَذى َع ْل ِ
زنان و مردان حقوقى برابر دارند و مردان را بر زنان مرتبتى است و خداوند عزيز و حكيم است».

در بيان استدالل گفتهاند مردان درجه برترى نسبت به زنان دارند و اين اقتضا مىكند كه مردان صالحيت تصدى دولت را داشته
باشند.
در پاسخ گفته شده است كه در آيه «درجة» به صورت نكره آمده است و معلوم نيست كه در چه زمينهاى مردان داراى برترى
هستند تا در عرصه دولت و حكومت مورد استفاده قرار گيرد )24(.ظاهر كالم نيز اقتضا دارد كه برترى مخصوص عرصههاى حقوق
خصوصى خانواده و زناشويى است.
ْن فى ُب ُيوت ُِك َّ
آيه« :و َقر َ
ن َو ال تَبَ َّرجنَ تَبَر َ
ج الجاهِليَّ ِة االولى؛()25
در خانههايتان بنشينيد و مانند دوره جاهليت پيشين خودآرايى نكنيد».
اين آيه نيز گرچه امر به خانهنشينى مىكند ،ولى اختصاص به زنان پيامبر دارد و نفى تبرّج و آرايش است .حتى درباره همسران
پيامبر اگر حضور مناسب و بدون تبرج اجتماعى داشتند بعيد است آيه مانع باشد ،چرا كه حكم به خانهنشينى با نفى تبرج همراه
شده است .گويا براى جلوگيرى از حركت متبرجانه آنان را امر به خانهنشينى كرده است .اين امر مق ّ
دمى براى تحقق نهى از تبرج
است.

روايات
در روايات زيادى از امارت زنان نهى شده است از جمله:
«لما بلغ رسول هللا أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال« :لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة؛()26
هنگامى كه پيامبر اكرم خبردار شدند كه ايرانيان دختر كسرى را پادشاه خود ساختهاند فرمود« :قومى كه زمام امور خويش را به
دست زنى بسپارند رستگار نخواهند شد».
شيخ طوسى روايت را در كتاب خالف به طور مرسل نقل مىكند )27(.همچنان كه در تحفالعقول آمده است)21(.
در استدالل به اين روايات گفتهاند :در هر صورت حديث مشهور است اگر چه متن آن تفاوتهايى در نقلهاى مختلف دارد .شايد
همين شهرت ،ضعف حديث را جبران كند .حديث از لحاظ داللت بر مسئله مورد بحث كامالً واضح است)21(.
البته سند روايت مرسل يا ضعيف است و جبران سند به واسطه شهرت بر اساس قبول مبناى خاص رجالى است كه مورد اختالف
است.
داللت روايات روشن است و آنچه بعضاً جواب دادهاند كه «اين تعبير گرچه مرجوحيت را مىرساند اما عدم صحت را نمىرساند و از
جهت ديگر ،اين روايات اختصاص به دولتهاى استبدادى دارد نه مردمى»( )41صحيح نيست .تناسب تعبيرات «ال يفلح ،ال
يقدس» ،با عدم جواز واليت تناسب دارد و تحليل اينكه روايات درباره دولتهاى استبدادى و دستنشانده است ،خالف ظاهر و
اطالق روايات است.
در روايت ديگر از امام باقر(ع) آمده است:
«ليس على النساء أذان و اقامة ... :و ال تَولّى القضاء و ال تولى االمارة و ال تستشار)49(».
به همين مضمون از پيامبر روايت شده است:
«يا على ،ليس على النساء جمعة و ال جماعة  ...و ال تولى القضاء)43(».
روايت ديگرى را ترمذى از ابوهريره از قول پيامبر نقل كرده كه در قسمتى از آن آمده است« :و اذا كانت أمرائكم شراركم و اغنيائكم
بخالئكم و اموركم الى نسائكم فبطن االرض خير لكم من ظهرها)42(».
در مجموع ،اين روايات ،فرمانروايى و امارت براى زنان را نفى مىكند .ظهور روايات در نفى واليت زنان روشن است ،اما سند
روايات ضعيف يا مرسل است .روايت اخير هم كه از ابىهريره نقل شده و به لحاظ سند اعتبار ندارد.
گرچه بعضى نفى اين امور را بر زنان جهت منت بر آنان و معاف كردنشان از مسئوليت دانستهاند )44(،اما روشن است كه همين
حد براى مضمون روايت اخير غير قابل قبول است ،چرا كه هرگز خوب بودن «زير خاك» (بطن االرض) براى مردم در صورتى كه امور
به دست زنان اداره شود چيزى نيست كه به عنوان منت بر بانوان مطرح شده باشد؛ بلكه حكايت از نقصان ذاتى در اداره امور
دارد.
روايات ديگرى در اين زمينه طرح شده است كه به جهت ضعف سند يا داللت از آنها صرفنظر مىكنيم.
در مجموع روايات مطرح شده بر خالف آيات ،داللت بر شرط بودن «مردى» براى واليت دارد و توجيهات ياد شده پذيرفتنى نيست.
گرچه صحت سند آنها مورد خدشه است ،اما به نظر مىتوان با تواتر اجمالى يا تواتر معنوى ،صحت و اعتبار نقل را تصحيح كرد.

وجوه و داليل ديگر
أ) تفاوتهاى فيزيولوژيكى زن و مرد
عالمه طباطبايى مىنويسد:
از نظر اسالم زن داراى شخصيتى ،مساوى با شخصيت مرد در آزادى ،اراده و عمل از همه جهات مىباشد و با مرد تفاوتى ندارد
مگر آنچه مقتض اى وضع روحى مختص زن باشد  ...زن داراى حيات احساسى ،و زندگى مرد يك زندگى عقالنى است و بنابراين
زن از منصب قضاوت و حكومت و مباشرت در امر قتال [و جهاد ]محروم شده ،زيرا اين سه امر از امورى هستند كه بايد مبتنى بر
تعقل باشند نه احساس)45(.
بعضى همين دليل را به نوع ديگرى تقرير كردهاند:
از باب جدل مىگوييم آيه «ال ِرّجال قوّامون على النِساء» اختصاص به اداره خانه دارد .اما به طريق اَ ْولى اداره جامعه را شامل
مىشود .زن كه از اداره خانه عاجز است از اداره جامعه به طريق اَ ْولى عاجز است)46(.
در برابر اين وجه بايد گفت:
اوّالً :تفاوتهاى ذاتى انسانها امرى غالبى است و نه دايمى روشن است كه بسيارى از مردان نيز توان عهدهدارى

مسئوليتهاى سنگين را ندارند و چه بسا مردانى كه از زنان دلنازكتر هستند .تجربه دنياى امروز بشر نشانگر اين واقعيت است.
از اينرو صرف غلبه احساس در اكثر زنان ،مانع وجود زنان عقالنىنگر و با درايت نيست.
ثانياً :قياس عدم توانايى در اداره خانه و جامعه صحيح نيست چرا كه مسئله انفاق كه از داليل قواميت مرد است در جامعه وجود
ندارد .در آيه نيز اصوالً زن را در اداره خانه ناتوان معرفى نكرده بلكه در مقايسه با مرد با دو ويژگى ياد شده قواميت را به عهده مرد
گذارده است.
ثالثاً :قبالً گفتيم كه مفهوم قواميت مىتواند به معناى سرپرستى ،حمايت و اداى نفقه و مانند آن باشد كه موضوعاً خارج از بحث
واليت است.
يكى از نويسندگان روانشناس در اين باره مىنويسد:
سابق بر اين ،چون مردها درباره مشاغل شناخت بيشترى داشتند و در علوم و صنعت استعداد خوبى نشان مىدادند همه باور
كرده بودند كه باهوشتر از زنان هستند .امروزه همه مىدانيم كه اين شناخت بيشتر و اين استعداد مردانه از تفاوتهاى هوش
نشأت نمىگيرد ،بلكه از محروميت و جدايى دايمى زنان از محيطهاى كارى علوم و صنعت ناشى مىشود)47(.

ب) محدوديت هاى شرعى بانوان
بانوان محدوديتهاى شرعى متعددى دارند كه فراغت بال را از آنها مىگيرد و امكان حضورى جدى در عرصه رهبرى و
رياستجمهورى و  ...را سلب مىكند .اين موانع به قرار زير است.

 1كسب اذن از همسردر اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد :يكى آنكه ،مطلق خروج زن از خانه شوى بايد با اجازه او باشد و ديگرى اينكه ،در حدى كه خروج
وى منافى با حق استمتاع و كامجويى شوهر باشد رضايت وى را بايد كسب كند .در هر صورت كسى كه خروج از خانهاش منوط
به اجازه شوهر است نمىتواند آزادانه براى مسئوليتهاى بزرگ برنامهريزى كند.
در پاسخ بايد گفت اوّالً :ديدگاه دوم از جهت فقهى به نظر مىرسد با ترجيح بيشترى دنبال مىشود و در حقيقت همچنان كه مرد
باالخره بايد بعضى از امور ضرورى خانه را عرفاً مق ّ
دم دارد و يا براى انجام آنها به گونهاى برنامهريزى كند كه با مسئوليت اجتماعى
در تعارض قرار نگيرد؛ زن هم مىتواند چنين برنامهريزى صورت دهد .در ضمن زن مىتواند در شرط ضمن عقد مشكل را به گونهاى
حل كند .از سوى ديگر ،اين دليل مانع هر نوع مسئوليت اجتماعى زن مىگردد اگر چه در حد مديريت يك بيمارستان يا مهد كودك
باشد.

 2لزوم رعايت ديگر احكام شرعى در خروج از خانهزن بايد در هنگام خروج از خانه از استعمال عطر خوددارى كند )41(.بايد از زينت كردن پرهيز نمايد)41(.
بايد از داشتن النگو و خلخال كه صدايش شنيده شود احتراز كند «ال يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؛ (نور ،)29 :بايد از
اختالط با مردان و خلوت با آنان پرهيز نمايد)51(.
خروج آنان ضرورى يا براى اداى فرايض باشد ،چنان كه در بعضى از روايات ،خروج زنان براى نماز ،حج ،صدقه دادن ،تعليم و معالجه
مجاز شمرده شده است.
ض ْعنَ بِالقولِ َفي ْ
در سخن گفتن از صحبت با كرشمه و ناز بپرهيزد؛ « َفال تَ ْ
ع اَلّذى فى َقلبه َمر ٌ
خ َ
م َ
َط َ
َض و ُقلنَ قوالً معروفاً» (االحزاب:
.)23
پاسخ :آنچه آمده است و به عنوان موانع شرعى و محدوديتهاى خروج زن مطرح شده ،اگر چه محدوديت است ،ولى مانع
فعاليتهاى اجتماعى نيست .روشن است كه انجام فعاليتهاى اجتماعى در هر سطحى مىتواند با همه محدوديتهاى فوق
صورت پذيرد و اگر كسى ميل به شكستن اين حريمها را داشته باشد ،در مسئوليتهاى اجتماعى جزء حتى مثل پرستارى چند
بچه مى تواند مرتكب خالف شود .جالب است كه بعضى از اين احكام متوجه مردان است مثل نهى مردان از اختالط با زنان و هرگز
نمى توان آن را محدوديتى براى زنان دانست بلكه محدوديتى براى مردان يا حداكثر محدوديتى طرفينى است.

نتيجه بحث
از آنچه به عنوان دليل براى مانعيت زن براى عهدهدارى مسئوليتهاى اجتماعى به ويژه مسئوليت رهبرى آورديم روشن شد كه
داليل قرآنى و وجوه استحسانى هيچ يك داللتى بر منع حضور زنان نداشت؛ تنها داليل روايى ،از واليت و رهبرى زنان منع مىكرد
كه با توجه به داللت صريح و تضافر روايات قابل پذيرش است .اما اين روايات تنها واليت كبرا و رهبرى جامعه را مورد توجه قرار داده
است و مناصب ديگر در دولت اسالمى مورد توجه اين روايت قرار نگرفته است .از اينرو ،بر عهده داشتن مشاغل و مناصب ديگر -
به جز رهبرى  -براى زنان منع شرعى ندارد .حداكثر آن است كه مسئوليتهاى خطيرى چون رياستجمهورى و وزارت را شعبهاى
از واليت بدانيم .اين نكته گرچه به خودى خود صحيح است و باالخره در تصميمگيرىهاى هيئت دولت و رئيسجمهور نيز نوعى
اعمال واليت ديده مى شود ولى اعمال واليت بالعرض است و اختصاصى به اين دو مقام ندارد ،بلكه استاندار ،شهردار ،فرماندار و
 ...نيز اين نوع اعمال واليت را دارند .با توجه به عدم منع سرپرستى زنان نسبت به اين مناصب از سوى فقيهان مانعى از
عهدهدارى واليتهاى بالعرض براى سطوح باالتر نيست.

پىنوشتها: -
)1حسين مهرپور ،مباحثى از حقوق زن ،تهران ،انتشارات اطالعات ،چاپ اوّل ،1731 ،ص.713
)2همان.
)7المرأة و حقوقها السياسية فى االسالم ،عبدالمجيد الزندانى ،بيروت ،مؤسسة الريان ،چاپ اوّل1321 ،ه.
)3العروةالوثقى و تحرير الوسيله ،ذيل مسئله شروط قاضى.
)5همان ،ذيل مسئله شروط مرجع تقليد و حواشى مراجع بر اين دو كتاب فقهى.
)6مرتضى مطهرى ،پيرامون جمهورى اسالمى ،ص .62
)3ابويوسف ،كتاب الخراج ،ص.721
)8تاريخ طبرى ،ج  ،7ص.1213
)1اسدالغابه فى معرفة الصحابة ،ج ،3ص.713
)11عالمه سيد محمد حسين طباطبايى ،الميزان فى تفسير القرآن ،قم ،اسماعيليان ،ج  ،3ص .223
)11در سال  1733دو زن در ثبت نام اوليه كانديداتورى شركتداشتند .اما يكى از آن دو از شركت در امتحان علمى سر باز زد و ديگرى
امتياز الزم را كسب نكرد.
)12مشروح مذاكرات مجلس نهايى بررسى قانون اساسى ،ج  ،7ص .1368
)17محمد يزدى ،قانون اساسى براى همه ،تهران ،اميركبير ،ص .538
)13مشروح مذاكرات  ،...ج  ،7ص .1363
)15اولين متنى كه به رأى گذاشته شد اين بود :رئيسجمهور بايد ايرانىاالصل ،تابع ايران ،داراى مذهب رسمى كشور و مروج آن ،مؤمن
به مبانى جمهورى اسالمى ايران ،مرد و داراى حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.
نايب رئيس اين رأىگيرى را مخدوش اعالم مىكند.
تعداد حاضر هنگام اخذ رأى  62نفر ،تعدا آرا  68رأى ،موافق  35نفر و ممتنع  12نفر .متن ديگرى كه فقط مرد در آن بود نيز تصويب نشد و در
نهايت ،متن فعلى با موافقت  52نفر از شصت نفر به تصويب رسيد.
ر .ك :مشروح مذاكرات مجلس نهايى  ،...ج  ،7ص  1332تا .1331
)16عائشه عبدالرحمن ،المفهوم االسالمى لتحرير المرأة ،به نقل از :رعد كامل الحيالى ،االسالم و حقوق المرأة السياسية ،ص  .82ادامه
كالم رشيدرضا واليت اخوة ،واليت مودت و تعاون مالى و اجتماعى ،واليت نصرت و يارى در جنگ و سياست را شامل مىشود .سيدمحمد
رشيدرضا ،حقوق النساء فى االسالم ،بيروت ،داراالضواء ،1311 ،ص .26
)13العروةالوثقى ،كتاب االجتهاد و التقليد ،مسئله 22؛ تحرير الوسيلة ،كتاب القضاء ،مسئله  1همراه با حواشى مراجع بر اين سه مسئله.
ر .ك :التنقيح فى شرح العروة الوثقى ،ميرزاعلى غروى تبريزى ،قم ،انصاريان ،ج  ،1ص  225و .226
)18التنقيح فى شرح العروة الوثقى ،ج  ،1ص  225و .226
)11محمد فاضل لنكرانى ،تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة ،قم ،جامعه مدرسين ،ج  ،1ص.81
)21سيد محسن حكيم ،مستمسك عروة الوثقى ،نجف اشرف ،مطبعة اآلداب ،1711 ،ج ،1ص.37
)21سوره نساء ،آيه .73
)22جاللالدين سيوطى ،لباب النقول فى اسباب النزول ،بيروت ،دار المعرفة ،ص .12
)27محمد بنجرير طبرى ،جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،بيروت ،دار احياء التراث العربى ،ج  ،5ص .31
)23محمد بنالحسن طوسى ،التبيان فى تفسير القرآن ،بيروت ،داراحياء التراث العربى ،ج  ،7ص .181
)25محمد بناحمد قرطبى ،الجامعالحكام القرآن ،بيروت ،مؤسسة التاريخ العربى ،ج  ،5ص.161
)26محمد رشيدرضا ،تفسير المنار ،بيروت ،دارالفكر ،ج ،5ص .31
)23محمود بنعمر زمخشرى ،الكشاف ،بيروت ،دارالمعرفة ،ج  ،1ص .213
)28تفسير الميزان ،ج  ،3ص .737
)21سيد محمد حسين فضل هللا ،اسالم و نقش اجتماعى زنان ،ترجمه سيدمهدى عليزاده ،ص  13و .18
)71ر .ك :نعمتهللا صالحى نجفآبادى ،قضاوت زن در فقه اسالمى ،روزنامه اطالعات.35/3/11 ،
)71لسان العرب ،ج  ،11ص 755؛ تاجالعروس ،ج  ،1ص .73
)72تفسير القمى ،على بنابراهيم قمى ،قم ،دارالكتاب ،ج  ،1ص 173؛ ابوالفتوح رازى ،تفسير روض الجنان ،آستان قدس رضوى ،ج ،5
ذيل آيه شريفه؛ تفسير نمونه ،آيتهللا ناصر مكارم شيرازى ،ج  ،7ص .761
)77بقره ،آيه .228
)73ر .ك :محمدمهدى شمسالدين ،حدود مشاركت سياسى زنان در اسالم ،ترجمه محسن عابدى ،تهران ،انتشارات بعثت ،ص .61
)75احزاب ،آيه .77
)76صحيح بخارى ،ج ،7ص ،11به نقل از حدود مشاركت سياسى زنان در اسالم ،ص،37
)73الخالف ،شيخ طوسى ،ج  ،7ص .718
)78تحف العقول ،حسن بن شعبه ،جامعه مدرسين ،ص .75
)71حسينعلى منتظرى ،دراسات فى والية الفقيه و  ،...قم ،دارالفكر ،ج  ،1ص.753
)31محمد مهدى شمس الدين ،حدود مشاركت سياسى زنان در اسالم ،ص  35و .36
)31خصال صدوق ،ج  ،2ص 585؛ بحاراالنوار ،ج ،117ص .253
)32من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3ص  ،763وسائلالشيعه ،ج  ،8ص .321
)37سنن ترمذى ،ج  ،7ص 761؛ تحف العقول ،ص.76
)33محمد مهدى شمس الدين ،همان ،ص .81
)35الميزان ،ج ،3ص 233؛ دراسات فى والية الفقيه  ،...ج  ،1ص .731
)36هبة رئوف ،مشاركت سياسى زن ،ديدگاه اسالمى ،ترجمه :محسن آربنى ،تهران ،نشر قطره ،چاپ اوّل ،ص  33و .73
)33استيسر دائوس ،روانشناس زن ،چاپ دوم ،1761 ،ج ،2ص .12
ْ
استعطرت ثم خرجت فمرّت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية»؛ الجامع الصغير ،ش  2311به نقل از كتاب
)38عن النبى(ص)« :أيما المرأة
المرأة و حقوقها السياسية فى االسالم ،ص .75
)31عن النبى(ص)« :شر نسائكم المتبرجات»؛ الجامع الصغير ،رقم  .7158به نقل از پيشين ،ص .76
)51عن النبى (ص)« :ال يخلون رجل بامرأة اال مع ذى رحم»؛ بخارى ،ج  ،7ص  ،1113به نقل از پيشين ،ص 78

