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 آوردهایره دیگر همانند است، شده ارائه مختلف مکاتب سوی از زن، ی درباره که نظریاتی: چکيده

 درخور که است مهمی موضوعات از «زن جایگاه» رو،این از. نیست بیرون تفریط و افراط از بشری، فکر

 رغمعلی گاه که مناصبی دارد؛ سمتی و منصب جایگاهی هر در انسان. باشدمی عمیق مطالعات

 بعد دلیل به گاه و شودنمی توجهی چندان هاآن به بودن غیراختیاری دلیل به باال، تأثیرگذاری

 مسئولیتی هر. شوندمی دانسته اهمیت با و آمده چشم به باید، که چهآن از بیشتر بسیار شان،اجتماعی

 جنسیتی تفکیک میان، این در. باشد توانایی و لیاقت مبنای بر باید شود،می محوّل که فردی هر به

 اتفاق، این توضیح و توجیه در. دارد دنبال به را آراء تضاد و تضارب که است عاملی ها،نقش میان

 مورد در فقه نظر که است اساس همین بر. است مهم دین رأی و دیدگاه جامعه، نگاه و عرف از جدای

. بود خواهد تأثیرگذار و مهم اجتماعی و سیاسی مناصب در زنان سیاسی حضور چگونگی و مشارکت

 کتابخانه روش طریق از و داده قرار بررسی مورد را شیعه فقه منظر از زن سیاسی جایگاه حاضر نوشتار

 مشارکت چگونگی از تصویری تا کرده تالش و پرداخته او سیاسی های فعالیت سنجی امکان به ای

 .دهد ارائه فقه منظر از جامعه در زن سیاسی

 سیاسی مشارکت فقه، اسالم، زن، :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

 و ظلم و مهری بی مورد غالباً و نبوده برخوردار باالیی شان و مطلوب موقعیت از تاریخ طول در زنان، که نیست تردیدی

 که شد مطرح پرسش این اجتماعی، و انسانی علوم سریع پیشرفت و بشر های آگاهی افزون روز رشد با اما شدند، می واقع ستم

 به راستا این در. کرد استیفا را زنان رفته دست از حقوق توان می چگونه و است کدام خانواده و جامعه در زنان واقعی جایگاه

 متعال خداوند و گماشته همت زن واالی شخصیت احیای به همه از بیش خاتم، دین ویژه به الهی ادیان که گفت توان می یقین
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 پژوهشگران توجه مورد همواره زن موضوع. است گشوده آنان فراروی مرد و زن از اعم بشر رستگاری و سعادت برای را راه بهترین

 کرده پیدا چندان دو اهمیت موضوع این ، زن ی درباره بشری های اندیشه به توجه با امروزه و است بوده جهان اندیشمندان و

 زنان، به مربوطاسالمی احکام که جا آن تا گرفته قرار حمله و پرسش مورد نیز زنان درباره اسالم دیدگاه میان این در. است

 آنان منافع و مصالح کننده تأمین و مردان دین را اسالم و شده تلقی مرد و زن حقوق تساوی ناقض و بشر حقوق مخالف

 اسالم دیدگاه تبیین به روایات و قرآن ویژهبه اسالمی، اصیل منابع بر تکیه با اسالمی بزرگ اندیشمندان رو این از. انددانسته

 بوده، زنان جنبش برابر در ایستادگی یا انفعال از ناشی که جدی نظرهای اختالف به توجه با و پرداخته زن حقوق و جایگاه درباره

 اساس بر زنان مصالح تأمین و ها آن به بخشی هویت و زنان حقوق از دفاع در اسالم هایتالش. اندکرده ارائه متفاوتی هایپاسخ

 پیش زن وضعیت ی مقایسه. دانست زن حقوق از دفاع دارطالیه حق به را اسالم باید و بوده شعار و احساس نه و عقل و حکمت

 دهدمی شکل را اسالم کارنامه صفحات تریندرخشان از یکی شد، ایجاد زن موضوع در اسالم از پس که تحوالتی سیر و اسالم از

 

 (ص) پيامبر عصر در زنان سياسی جایگاه -1

 و کننده محدود سخت، شرایط رغمعلی زنان که شود می دیده گرویدند، اسالم به ابتدا که کسانی زندگی در مطالعه با

 از و تحمل را هاشکنجه انواع و دفاع عاشقانه دین معارف ی حوزه از و داشتند چشمگیر حضور جامعه در عصر، آن در گراسنت

 جاهلی عصر در زن نگاه، یک در .کردندمی هزینه( ص)پیامبر وحضرت اسالم راه در خود اجتماعی جایگاه و مادی ی سرمایه

 ازدواج از پس و کردمی ازدواج وی اختیار با و بود پدر سرپرستی و والیت تحت دقیقاً ازدواج از قبل او. نداشت استقاللی گونههیچ

 فرهنگ طلوع با ولی آمد،می حساب به نسل بقای و جنسی ارضای همسر، انتخاب از هدف و بود او اختیار و همسر ی اراده تابع

  .رساند اثبات به سیاسی نقش ایجاد در را هاآن ارزش و آمد وجود به زنان شأن و موقعیت در چشمگیری تغییر دینی

 باب در قرآن. داشتند دوش بر اجتماعی وظایفی و حضور جامعه در زنان یافت، گسترش العرب جزیره در اسالم وقتی

 :است فرموده چنین مکتبی هایارزش از دفاع و سیاسی بسترسازی فرآیند در( زن یا مرد) مؤمن جایگاه

 

 (یَسْت اْذِنُوهُ حَت َّی یَذْهَبُوا ل مْ جَامِعٍ ا مْرٍ عَلـی مَعَهُ ک انُوا وَإِذ ا وَرَسُولِهِ بِاهللِ آمَنُوا ال َّذِین  الْمُؤْمِنُون  إِن َّمَا)

 و اجتماعی مسائل درک نظر از هم و معتقدند پیامبرش و خدا به عقیده نظر از هم که هستند کسانی راستین مؤمنینی

 (42-نور) نیستند منزوی و دارند حضور همواره جمعی مسائل در و شناسندمی خوب را جامعه جمعی، هوش

 

 که است خورده گره هم به چنان جامعه مسائل. است نظام و جامعه یک جمعی مسائل همان جامع، امر تردید بدون 

 همان واقع در فراگیر و جامعه امر هاینمونه از و باشدمی خودش مشکالت و نیازها برابر در تفاوتیبی حقیقت در بدان تفاوتیبی

 جامعه امر قبیل این از نمونه صدها …و انتخابات در حضور استکبار، و طغیان علیه تظاهرات. است نظام یک جمعی مسائل

 (491 ص ،6831 آملی، جوادی.) هستند

 در زنان حضور جواز بر شاهد ترینمهم و ورزند تالش مردم امور اصالح پی در تا ناگزیرند و اندجامعه عضو که زنان

 :کردمی اداره را جامعه و بود خود سرزمین حاکم که زنی است، سبا ملکه فرمانروایی باب در نمل سوره آیات جامعه،
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 (یَفْعَلُون  وَک ذلِکَ ا ذِل َّهً ا هْلِهَا ا عِز َّهَ وَجَعَلُوا ا فْسَدُوهَا ق رْیَهً دَخ لُوا إِذ ا الْمُلُوکَ إِن َّ ق ال تْ) 

 آنان کار. کنندمی ذلیل را جاآن عزیزان و کشندمی تباهی به را آن شوند آبادی منطقه وارد که هنگامی پادشاهان

 (82-نمل) است گونههمان

 به و گیردنمی قرار شدید احساسات و عواطف تأثیر تحت که است خردمند و مدبر زن یک معرفی آیه این پیام ترینمهم 

 .کندمی حکومت مردمش بر عاقالنه و خوبی

 

 (ص)پيامبر با بيعت در سياسی عرصه در حضور( الف

 و نقش که نیست معنا آن به این ولی دارند، تفاوت مردان با( درونی غرایز و هاکشش) هاحوزه از برخی در اگرچه زنان

 است، قائل حقوقی شخصیت زنان برای امور سایر در که طورهمان اسالم. شود گرفته نادیده اجتماع نیازهای حوزه در آنان جایگاه

 و اجتماعی هایفعالیت تمام در مرد مانند را زن حضور و است قائل حقوقی شخصیت زن برای نیز سیاسی و اجتماعی مسائل در

 .گذاردنمی جهت این از دو آن بین فرقی هیچ و داندمی جایز سیاسی شئون

 تصمیم خود اصلی مسائل در که است داده حق او به و آفریده مستقل و متعهد مسئول، مرد چونهم را زن کریم قرآن

 پیغمبر با زنان از ایعده پیمان و بیعت خداوند امر به چنانچه. بگیرد تصمیم شخصاً حکومتی و سیاسی روش انتخاب در و بگیرد

 :است فرموده قرآنش در باره این در هم خداوند. گرفت قرار پذیرش مورد( ص)اکرم

 

 (… ف بَایِعْهُن َّ … یُبَایِعْن کَ الْمُؤْمِن اتُ جَاءکَ إِذ ا الن َّبِیَُّ ا یَُّهَا یَا)

 (64-ممتحنه) کن بیعت هاآن با کنند، بیعت تا آمدند تو حضور به مؤمنه زنان که هنگامی پیامبر، ای

 

 سیاست از منظور و داشتند چشمگیر و فعال حضور سیاست صحنه در مسلمان زنان نبوی عصر و اسالم صدر تاریخ در

 مردم سرنوشت به مربوط که هرمورد و است بوده خود یجامعه و خود سرنوشت مورد در آنان یکننده تعیین نقش همانا

 و سیاسی مسائل در گاه هیچ زن به که شرایطی در( ص)پیامبر با زنان کردن بیعت .است سیاست به مربوط تردید بدون شدهمی

 برده اسم هم زنان بیعت از برده، اسم مردان بیعت از که طورهمان قرآن و است توجه قابل جایگاه شد،نمی داده میدان اجتماعی

( ص)پیغمبر که چهآن به که بستند پیمان و کردند بیعت هم هازن کردند، بیعت مردها که گونههمان اکرم پیغمبر با یا و است

 نبوی عصر در که هاییبیعت در زنان حضور اهمیت درک شک بدون. کنند حمایت( ص)پیغمبر از و کنند عمل است فرموده

 آن در را زنان سیاسی نقش که است اسالم سیاسی امور ترینحساس از یکی عنوان به بیعت گرفتن نظر در مستلزم گرفت صورت

 .دهدمی نشان خطیر شرایط

 از بیش میان از که گرفت انجام هجرت از قبل آن یمرتبه نخستین. کردند بیعت( ص)اکرم پیامبر با مرحله دو در زنان

 دوم بیعت. گردید معروف و ثبت تاریخ در «عقبه بیعت» نام به بیعت این و داشتند شرکت نیز زنان از نفر 8 مسلمانان از نفر ۰۷

 انجام صورت این به پیمان و نمودند بیعت( ص)خدا رسول با رسمی طور به زنان مرحله این در و گرفت انجام هجرت از پس زنان

 و ریختند آب آن داخل به عطر مقدار تا داد فرمان و آوردند آب از پر ظرفی تا فرمودند دستور( ص)اکرم پیامبر که پذیرفت

 و فرمودند تالوت برداشت در را پیمان این مواد که را ایآیه و گذاردند ظرف آن میان در را خود مبارک دست حضرت سپس

 آب ظرف میان در دست کند بیعت من با یادشده شرایط با است حاضر هرکس: دادند دستور زنان به و شده بلند جا از گاهآن

 ( 24 ص ،6834 روحانی،.)کند اعالم مواد این به را خود وفاداری رسماً و کرده
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 :است آمده چنین کریم قرآن در کندمی آن شرایط به تأیید که( ص)خدا رسول که شده یاد موارد

 

 به را خود اوالد و نکنند زنا و سرقت نیاورند، خدا به شرک هرگز که کنند بیعت تو با تا آیندمی زنان که وقتی پیامبر، ای

 بدین نکنند، مخالفت معروفی و نیک امر در تو با و ندهند نسبت دیگری به را فرزند و نبسته بهتان و افترا کسی بر و نرسانند قتل

 (64-ممتحنه) نما طلب غفران خدا از برایشان و کن بیعت هاآن با شرایط

 

 وظایف و تعهدات از پیمان مواد بلکه ندارد، زنان برای اختصاص بیعت، مواد که دهدمی نشان پیمان محتوای در دقت

( ص)خدا رسول دستورات از پیروی و زنا از پرهیز و دزدی از دوری شرک، نفی مثالً باشد؛می مسلمان مردان و زنان مشترک

 و زنان برای رأی حق مسئله اوالً: که است این آیدمی دست به یادشده یآیه پیام و مضمون از چهآن. گرددمی قشر هردو شامل

 محدودیت سرنوشت تعیین در سیاسی مشارکت و دادن رأی ثانیاً و بود برخوردار اهمیت از نبوی عصر در زمان در آزاد صورت به

 .داشتند آزادانه و جدی حضور سیاسی مشارکت صحنه در خود یاراده با زنان و نداشت

 

 ضروري مسائل در مشورت( ب

 مؤثر و توجه قابل اسالمی امت سرنوشت عرصه در را زنان سیاسی و ارزشی جایگاه و نقش تواندمی که مواردی از یکی

 مسائل که جاآن از و باشدمی اجتماعی معضالت و نیازها و سیاسی مسائل یزمینه در هااین با( ص)پیامبر نمودن مشورت دانست

 از و باشد خارج اطراف امورات به آگاه و بینش دارای و خردمند عناصر با مشورت چونهم مسائل مجموعه از تواندنمی سیاسی

 چنان نماید؛ ثابت زمان آن در را زنان سیاسی نقش که آورد حساب به مواردی از را نبوی عصر در زنان با مشورت توانمی رواین

 کندمی عمل آنان نظر به و کرده مشورت زنان با( ص)اکرم پیامبر که شودمی دیده مواردی( ص)خدا رسول یسیره در که

 (89ص ،6831 طیبی، ناهیده)

 از و گذاشتمی کار جریان در را زنان از برخی و خود اصحاب موارد از بسیاری در پروردگار دستور طبق( ص)خدا رسول

 :است فرموده زمینه این در کریم قرآن.  خواستمی مشورت هاآن

 

 … اال مْرِ فِى وَش اوِرْهُمْ 

 (614-عمران آل) کنید مشورت هم با امور در 

 

 ایشان تردید بدون و باشند برخوردار زیرکانه نظر از که پذیردمی را کسانی مشورتی نظر( ص)اکرم رسول که است روشن

 و باشند داشته را مسائل دقیق درک قدرت که پرداختمی مشورت به کسانی با رواین از و داشت اسالمی امت به خیر نظر چون

 .نبرند کار به را احساسات نظر اظهار هنگام در و دهند نظر الزم هوشمندی با

 

 زنان سياسی مشارکت مورد در فقه نظر -2

 میان، این در. دارد سمتی و منصب ،...و ریاست و مدیریت تا گرفته فرزندی و مادری و همسری از جایگاهی، هر در انسان

 مادری، مانند هانقش برخی کهاین در. دارد دنبال به را آراء تضاد و تضارب که است عاملی ها،نقش برای جنسیتی تفکیک

 بر افراد از جمعی دیدگاه که هانقش برخی دانستن انحصاری اما ندارد، وجود شکی مردانه، هانقش برخی و هستند زنانه منحصراً
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 جامعه، نگاه و عرف از ترمهم اتفاق، این توضیح و توجیه در. داشت خواهد دنبال به را انتقاداتی و هامخالفت هاست،آن دوگانگی

 .است زمینه این در دین رأی و دیدگاه

 

 سياسی مناصب  -2-1

 در زنان حضور است، شده تبدیل مدارانسیاست و دینی نظرانصاحب میان در جدی بحث محل و چالش به چهآن

 انجام اسالم نگاه در حکومتی هایسمت تعریف و نوع بر مروری است الزم جهت، بدین. است سیاسی و حکومتی باالی هایسمت

 .شود

 قرابت، دوستداری، پادشاهی، فرمانروایی، کردن، حکومت مانند معانی است؛ شده ذکر متعددی معانی والیت برای

 (6692 ص ،68۰۰دهخدا، اکبر علی) خویشی

 منصبی صدر در ما، عرفی و اسالمی لسان در که رسیممی نتیجه این به مردم تفکری و کالمی عرف به نگاهی با

 سیاسی والیت معنای راستا، همین در. نامندمی والیت اجتماعى، کالن امور تنظیم و جامعه اداره و مدیریت هدف با را قرارگرفتن

 و کلی زعامت از که مشکک، معنایی بود؛ خواهد جامعه تدبیر و حکومت به مربوط امور در تصرف برای قدرت و تسلط داشتن،

 (32 ص ،6894 دوست، عترت) شودمی شامل را هافعالیت سایر و انتخابات و هاراهپیمایی در شرکت تا جامعه، رهبری

 

 قرآن آیات( الف

 به آیات این در اشاره مورد موضوعات. است گرفته قرار استدالل این مبنای مختلف، موضوعات با قرآن آیات از تعدادی

 :است ذیل شرح

 

 .« الْمُفْلِحُون  هُمُ وَأُول ئِکَ الْمُنْک رِ عَنِ وَینْهَوْن  بِالْمَعْرُوفِ وَیأْمُرُون  الْخ یرِ إِل ى یدْعُون  أُمََّةٌ مِنْکُمْ وَلْت کُنْ

-عمران آل) اندرستگاران همان هاآن و کنند منکر از نهی و معروف به امر و نیکی، به دعوت جمعی شما، میان از باید

6۷2) 

 

 ...الْمُنْک رِ عَنِ وَت نْهَوْن  بِالْمَعْرُوفِ ت أْمُرُون  لِلن َّاسِ أُخْرِجَتْ أُمََّةٍ خ یر  کُنْتُمْ

-عمران آل) کنیدمی منکر از نهی و معروف به امر چراکه اند؛شده آفریده هاانسان سود به که بودید امتی بهترین شما

66۷) 

 

. رودمی شمار به دین فروع و عمومی وظایف از یکی جامعه، اصالح در همگانی مراقبت و نظارت بحث اسالمی، منظر از

 و مهم یهامسئولیت از و ندارد مردانگی و زنانگی است، آمده قرآن در که طورهمان آن، ساختناجرایی و بدان عمل که فرعی

 ثابت یکدیگر به نسبت مسلمان زنان و مردان برای را والیت از مقدار این متعال خداوند حقیقت در. است اسالمی جامعه اساسی

 و سیاسی امور در منکر، و معروف مصادیق از یکی که است مسلم و بپردازند یکدیگر منکر از نهی و معروف به امر به که دانسته

 .است اجتماعی

 میان در همگانی ایوظیفه اجتماعی، امور در مشاورت و تذکر وظیفه که است استنباط قابل نکته این گذشت چهآن از

 و( ص)اکرم پیامبر زمان جامعه همانند نیز ما امروز اسالمی جامعه در که است امری این و نیست؛ پذیرجنسیت و است مسلمین
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 و اجتماعی سیاسی، مختلف هایجایگاه و مناصب در اجراییات، از بعد این در را زنان حضور ما و است جریان در( ع)ائمه

 .کنیممی مشاهده وفور به فرهنگی،

 

 ل ایأْتِین  وَ أ وْل ادَهُن َّ ل ایقْتُلْن  وَ ل ایزْنِین  وَ ل ایسْرِقْن  وَ ش یئًا بِالل َّهِ ل ایشْرِکْن  أ نْ عَل ى یبَایعْن کَ الْمُؤْمِن اتُ جَاءَکَ إِذ ا الن َّبِی أ یهَا یا

 .« ف بَایعْهُن َّ مَعْرُوفٍ فِی ل ایعْصِین کَ وَ أ رْجُلِهِن َّ وَ أ یدِیهِن َّ بَین  یفْت رِین هُ بِبُهْت انٍ

 نکنند، زنا و دزدی ندهند، قرار خدا شریک را چیزی که کنند بیعت تو با و آیند تو نزد مؤمن زنان کههنگامی! پیامبر ای

 با نکنند، تو فرمان مخالفت ایشایسته کار هیچ در و نیاورند خود پای و دست پیش افترایی و تهمت نکشند، را خود فرزندان

 (64-ممتحنه) کن بیعت هاآن

  

 که است سال سالیان ما زنان است؛ اجرا حال در و شدهپذیرفته امری ما کنونی جامعه در و حاضر زمان در نیز اتفاق این

 شمرده والیت مصادیق از امر این که هرچند. دارند نقش کشور سرنوشت تعیین در و کنندمی شرکت مختلف انتخابات در

 .است اجتماعی مشارکت و همکاری صرف و شودنمی

  

 ...« الْأ مْرِ فِی ش اوِرْهُمْ وَ

 که کسانی و( 4۰.« )بَین هُمْ شُورَى أ مْرُهُمْ وَ الصََّل اة  أ ق امُوا وَ لِر بَِّهِمْ اسْت جَابُوا ال َّذِین  وَ» آیه و کن، مشورت آنان با کارها در

 (83-شورا) کنندمی مشورت کارهایشان در و دارندمی برپا را نماز و کرده اجابت را پروردگارشان دعوت

 

 است؛ صحیح گیریتصمیم و مدیریت اصول از مشورت اسالمی، های توصیه بنابر که است آن است مشخص چهآن

 در و گرفتندمی مشورت پایه بر را خود حکومتی و اجتماعی تصمیمات نیز وسلموآلهعلیهاهللصلی اکرم پیامبر حتی کهطوریبه

 ایشان قراردادن مشاور و زنان با مشاوره نیز ما کشور در که است راستا همین در. داشتند قرار نیز زنان مشاورشان، افراد میان

 همکاری یک بیعت، مانند نیز مشورت هرچند است؛ شده اجرایی مختلف هایدولت در و نشده تلقی اسالمی هایآموزه خالف

 .رودنمی شماربه والیت شئون از و است

  

 .ش یءٍ کُلَِّ مِنْ أُوتِیتْ وَ ت مْلِکُهُمْ امْر أ ةً وَجَدْتُ إِنَِّی

 (48-نمل) دارد اختیار در چیز همه و کندمی حکومت آنان بر که دیدم را زنی من

 

 می سبا ملکه داستان و سرگذشت بیان به که است آیاتی زنان، برای هم آن والیت، مقوله در استناد قابل آیات از یکی

 بنابر چراکه دارد؛ اتفاق این به متعال خداوند مثبت نگاه از نشان سلیمان، حضرت زندگی بیان در سبا ملکه داستان نقل. پردازد

 که چهآن ولی پرداخت،می آن نقد به و شده متذکر آن به خداوند مسلماً داشت، وجود سلطنت این در اشتباهی اگر الهی، سنت

 . است این از غیر امری کنیم،می مشاهده
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  السالم عليه معصومين سيره( ب

 در ایشان سیاسی و اجتماعی حضور بحث دارند، اتفاق آن بر همگان و است شده بیان( س) زهرا حضرت سیره در چهآن

 اتفاقات با مخالفت به رفتارشان و زبان و دست با دوره آن در ایشان. است( ص) اسالم گرامی پیامبر رحلت از بعد خصوصاً صحنه،

 . است جامعه در زنان حضور بر مؤیدی که حضوری پرداختند؛ جامعه امامت و خود حق از دفاع و جریان در

 و داشته برعهده را عمومی افکار روشنگری و هدایت اصلی بار کربال، آورپیام عنوان به نیز علیهااهللسالم زینب حضرت

 .دادند نشان را موفق اجتماعی حضور اعالی نمونه

 اولین شد؛ غافل تواننمی نیز ا(س) خدیجه حضرت گرانهحمایت و اقتصادی اجتماعی، نقش از بانو، دو این کنار در 

 ایشان اقتصادی هایفعالیت و ایشان مالی هایحمایت که بودند، حضرت دینی و اجتماعی و روحی حامی تنها نه که اسالم بانوی

 .بود اسالم نوظهور دین بخشقدرت زمان، از هاییبرهه در

 

 عقال بناي( ج

 انسان بر کسی خداوند جز که است آن داشتن،والیت در اولی اصل آید،می دستبه قرآن آیات از که چهآن براساس

 .شوند استنثا دایره این از خداوند حکم به که افرادی مگر ندارد؛ والیت

 

 ...أ مْرِهِمْ مِنْ الْخِیَر ةُ ل هُمُ یَکُون  أ ن أ مْراً رَسُولُهُ وَ الل َّهُ ق ض ى إِذ ا مُؤْمِن ةٍ ال  وَ لِمُؤْمِنٍ ک ان  مَا وَ

 داشته( خدا فرمان برابر در) اختیاری بدانند، الزم را امری پیامبرش و خدا که هنگامی ندارد حق باایمانی زن و مرد هیچ

 (81-احزاب) باشد

 

 ریاست تصدی برای زنان ناشایستگی بر معتبری دلیل کهاین به توجه با و مختارند مؤمنان، نکرد صادر را حکمی خدا اگر

 .دارد تولیت و تصدی مشروعیت بر داللت آیه، مفهوم ندارد، وجود دولت،

 

 رهبري و امامت -2-2

 و نبوت مقام به زنی خداوند طرف از که است نشده مشاهده تاریخ طول در و داشته اختصاص مردان به امامت و پیامبری

.  اند داشته قرار امامان و پیامبران همتای و همپا ، معنوی موقعیت و مقام در که اند بوده زنانی هرچند ، گردد منصوب امامت یا

 . است زنان این از ای نمونه ؛( ع) زهرا فاطمه

 ترین اصلی شاید. است مهم وظیفه این انجام به زن پرداختن مانع خاص موقعیتهای بعضی نیز و مادری نقش ایفای عمال

 تدبیر و بیشتر احساس و عاطفه از زنان اصوال ، زیرا ، گردد بر مرد و زن های ویژگی و وجودی واقعیات به حکم، این فلسفه

 باز جامعه گیری تصمیم مقام ترین عالی رأس در گرفتن قرار از را او که است واقعیت این و برخوردارند مردان به نسبت کمتری

 .دارد می

 و نیابی امامت به نسبت منطقا - باشد هرچه - مردان به تکلیف یا و حق این اختصاص دلیل که ، داشت توجه باید اما

 همه فقهای اتفاق مورد اسالمی خالفت و امامت در «رجولیت» شرط که است رو همین از و. است صادق نیز جامعه رهبری

 . نیست پذیرفته زنان رهبری و است اسالمی مذاهب
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 قضاوت منصب( الف

 زن، که است این است مسلم آنچه. است تکلیف باشد، حق که آن از بیش کفایی، واجب یک عنوان به ، قضا امر تصدی

 هرچند معتقدند، چنین مشهور ؟ است مردان خاص قضا منصب آیا که است این سخن اما. ندارد قضا امر تصدی برای ای وظیفه

 این به توجه ، فقهی و تخصصی های بحث از جدای.  دانند نمی شرط قضاوت و قاضی برای را بودن مرد که هستند هم کسانی

 از دو هر ، وزارت قبیل از اجرایی امور از برخی هم و قضا هم چند هر که است سودمند - حاضر بحث فضای با متناسب - نکته

 یا مستقیم بطور ، اجرایی امور که دارد وجود آنها بین اساسی تفاوت این اما هستند رهبری و امامت های مجموعه زیر و ها شاخه

 منصب و مقام ولی ، است اصل برابر ، حوزه این در رهبر توسط والیت اعمال و دخالت و بوده رهبری اشراف تحت مستقیم غیر

 همین به و است مستقل قضایی ی وظیفه لحاظ به اما ، است رهبر و امام منصوب ، قاضی چند هر زیرا نیست چنین ، قضاوت

 در که آن به توجه با و تفاوت این به توجه با.  رسد¬می نظر به مشکل و است اصل خالف او کار در دخالت و او بر اشراف جهت

 بهره و عاطفی و احساسی هیجانات از قاضی بیشتر چه هر دوری که آن به توجه با و گیرد¬می تصمیم رأسا خود قاضی ، قضاوت

 این از زنان معافیت و مردان به وظیفه این اختصاص ، کند می کمک صائب رأی صدور در را او ، دوراندیشی و حزم از او مندی

 ، رو این از.  شوند می تدوین غالب وضعیت حسب بر حقوقی قوانین و اجتماعی قواعد زیرا ؛ است پذیر توجیه کامال ، تکلیف

 باشد فوق قانون ناقض تواند¬نمی ، اسالمی جامعه در خود عواطف و براحساسات حاکم و حزم صاحب و فاضل زنانی تعداد وجود

 (6898 مبلغ،) کرد استفاده خانواده دادگاه در بویژه احکام ی اجرا و مشاوره امر در فاضل زنان این از توان¬می اما

 

 زنان بودن تقليد مرجع( ب

 مشهور، غیر قولی اما. است مرجعیت شرایط از یکی ، بودن مرد و.  است مردان خاص مشهور بنابر ، تقلید مرجعیت

 (همان) داند می بالمانع - زنان برای بویژه - را زنان مرجعیت

 

 اسالمی انقالب از پس زنان

 تحوالت کرد، بیان اسالمى جمهورى نظام استقرار از پس و اسالمى انقالب پیروزى هنگام خمینى امام که نظریاتى

. داشت اهتمام مسلمان، زنان اساسى حقوق احقاق به همواره خمینى امام. نمود ایجاد زنان به مربوط مسایل به نگرش در اساسی

 مخرب افکار و فاسد القائات که است شده سبب زنان، مسایل در و دین در شده ظاهر هاى بدعت که دانست می خوبى به ایشان،

 این به ; امام جدى و عمیق توجه بیانگر ایشان، عملى ی سیره و ها نامه ها، پیام ها، سخنرانی ها، مصاحبه. گذارد تأثیر زنان بر

 :فرماید می ایشان. است زنان انسانى بعد به توجه زنان، مورد در ایشان نظر اساسى نکات از یکی. است حیاتى موضوع

 و مرد اول مرحله شوند، می پیدا ها انسان زن دامن از است، جامعه مربى زن. بزرگ انسان یک هم آن است، انسان زن

 (631 ص ،1 ج نور، صحیفه. )است زن ها انسان مربى است؛ زن دامن از صحیح، زن

 مرد، چه و زن چه انسان، وجودی مرتبه نازلترین. اوست ظاهر به توجه از ناشی زن، به انسانى غیر هاى دیدگاه ریشه

 .داد می اصالت روح تکاملى سیر به و بود مخالف زن به فیزیکی نگاه با امام حضرت. هاست آن مادى جلوه

 نازل و است زن مرتبه ترین نازل طبیعى، صورى ورق این. انسان براى و مرد براى چنانچه است، مختلفه ابعاد زن براى 

 تا طبیعت مرتبه و است متحرک موجود انسان. است کمال سوى به حرکت نازل، مرتبه همین از لکن است، مرد مرتبه ترین

 (631 ص ،1 ج نور، صحیفه. )الوهیت بر فنا تا غیبت مرتبه
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 اختالف براى ضرورتى هیچ نیز، اجتماعی مسایل در انسانیت، مرتبه در مرد و زن تساوى و اساسی دیدگاه این به توجه با

 : ىفرماید م نکته این به توجه با ; خمینی امام.  بود نخواهد اجتماعى حقوق از برخوردارى در مرد و زن

 مرد همچون را خویش سرنوشت در دخالت حق زن و انسانند دو هر زیرا نیست؛ مرد و زن بین تفاوتى حقوقى، نظر از 

 در ; امام حضرت 41. ندارد ارتباط آنها انسانى حیثیت به که دارد وجود مرد و زن بین ىی تفاوتها موارد، از بعضى در بله. دارد

 محیط حفظ بر اسالم، در اینکه ىشود؛ م مرد و زن میان حقوقى تفاوت باعث که کند می اشاره اى نکته به سخنان این

 زن ولی نیستند، متفاوت انسانی نظر از مرد و زن هرچند. است شده بسیار یکد تأ غیرانسانى هاى خواسته و مفاسد از اجتماعى

 خود حضور به بتواند سالم محیطى در ظاهرى، مسایل از فارغ تا ىباشد م خود وجود از صیانت به مکلف اجتماع در حضور براى

 در اسالم که قوانینی و حقوق اساس، این بر. بنگرد زن وجود بر پاک دیدى با که است موظف نیز مرد دیگر سوى از دهد؛ تداوم

 بحث در حال، این با... . و ها مجازات عبادات، خانواده، بخش در جمله از است، متفاوت هم با است کرده صادر مرد و زن مورد

 و زن میان تفاوت عدم کلى، اصل اساس بر و است جنسیت از فارغ قوانین، در مردم کلى اطالق اسالمى، حکومت در مردم حقوق

 . شود می تفسیر تکالیف و حقوق در مرد

 قوانین زنان ارتقاء و رشد برای و داندمی جامعه فعال نیمه عنوان به را زنان اسالم از تبعیت به ایران اسالمی جمهوری 

 و متعادل حرکت یک در زنان که است آن گرو در آنها واقعی رشد که باورند این بر ایرانی زنان. است کرده تصویب را متعددی

 شان خانوادگی وظایف به خانواده اصلی محور عنوان به دیگر سوی از و کنند اهتمام خویش فردی رشد به سویی از چندجانبه؛

 اسالمی نقالب. یابند حضور جدیت و توانمندی با نیز اجتماعی هایعرصه در این بر عالوه و نمایند توجه مادری و همسری یعنی

 عنوان به آن از خارج و منزل در بانوان آن در که است کرده ارائه اسالمی هایآموزه براساس را زن از نوینی الگوی چنین ایران

 .هستند مطرح تاثیرگذار هاییانسان

 رو این از. بود آنان فکری و روحی تحول آمد، وجود به ایران زنان در اسالمی انقالب پرتو در که مهمی تحوالت از یکی

 و کشور سازندگی و مقدس دفاع سال 3 همچون مختلف هایعرصه در زنان حضور شاهد همواره اسالمی انقالب پیروزی از پس

 و ابتکارات اختراعات، تکنولوژی، علمی، مختلف ابعاد در ایرانی زنان هایتوانمندی ارتقاء و رشد. باشیممی علمی هایپیشرفت

 اسالمی انقالب از پس زنان هایپیشرفت از بخشی غیره، و پایه علوم فضا، و هوا ای،هسته انرژی نانو، هایعرصه در هایینوآوری

 سیاسی اجتماعی، هایعرصه تمام در که دادند نشان روشنی به اسالمی انقالب فرهنگ از الهام با ایرانی زنان ترتیب بدین. است

 اجتماعی و فردی مختلف هایفعالیت در آنها شرکت از مانع تنها نه اسالمی هایارزش و دینی اعتقادات و دارند حضور... و

 .کندمی هدایت صحیح جهت در را هافعالیت این بلکه نیست،

 مردمی نظام و اساسی تغییرات ایران یجامعه فرهنگی و اقتصادی سیاسی، ساختار اسالمی، انقالب پیروزی از پس

 مسأله این. بود داده قرار اسالمی جمهوری و آزادی استقالل، را خود اصلی شعارهای که گرفت شکل اسالمی مبنای براساس

 از پس نتیجه در نبود؛ مستثنی امر این از نیز زنان موضوع که گردید هادیدگاه و معیارها از بسیاری در عمیق دگرگونی باعث

 سعی پهلوی، یدوره در که بود الگویی از متفاوت کامالً که شد عرضه جامعه در زن از جدید الگوی اسالمی، انقالب پیروزی

 .شود داده نشان زن از شدمی
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 گيري نتيجه

 جامعه سیاسی و اجتماعی مسائل در زنان شرکت مورد در دین بزرگ علمای و مفسران و بزرگان نظرات و فتوا به اگر

 امور در نباید زنان که نظرند این بر دین بزرگان و مفسران از گروهی خوریم، برمی متفاوت نظر دو به میان این در بنگریم،

 و شروط با نیز بزرگان از گروهی و اند داده آن بودن کبیره گناه و حرام بر نظر مواردی در. کنند شرکت حکومتی و اجتماعی

 سنت مطابق را آن و هستند اجتماع ی داره در مشارکت و سیاسی های فعالیت در زنان ی جانبه همه حضور به قائل قیودی

 .دانند می( ع) اطهار ائمه و( ص)خدا رسول

 ظاهری امامت قضاوت، مرجعیت، نظیر خاصی مشاغل از غیر به نویسنده، ی عقیده و نظر صاحبان آراء بررسی به توجه با

 سایر در دیگر، سوی از زنان عاطفی و روحی خصوصیات و سو یک از مشاغل این خاص هایویژگی دلیل به که رهبری و

 و شوهر حقوق حفظ نیز و اسالمی شئون و حجاب عفت، رعایت اصلی شرط دو که صورتی در سیاسی، و اجتماعی هایفعالیت

 براساس. است نداشته وجود تاکنون اسالم صدر از زنان، برای محدودیتی گونه هیچ شود، رعایت خانواده نهاد و فرزندان

 .باشند داشته جدی مشارکت سیاسی های فعالیت در و باشند گر انتخاب تا دارند حق مردان مانند نیز زنان اسالمی، هایآموزه
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