
عدالت جنسيتي، مرز تعامل 
جنسيت و سياست

مجتبي عطارزاده�٭

چكیده
تحقق عدالت در رویکرد سیاسي اسالم که همواره براساس قابلیت ها  و 
توانمندي هاي ذاتي هر یک از دو جنس، در ضمن یکتا انگاري هر دو جنس 
در عرصه حقوق انساني، تکالیف و وظائف متناسب با آن را بر دوش زن و مرد 
مي گذارد، اقتضاي آن دارد تا در شرایطي که ویژگي هاي انساني در معادالت 
سیاسي تأثیرگذار است، هر دو جنس یکسان و فارغ از تفاوت هاي موجود در 
عرصه عمومي و سیاست حضوري فعال داشته باشند. این نوشتار در راستای 
تبیین محوریت مقوله عدالت در تأمین پیوند جنسیت با عرصه سیاست، نخست 
معنا و مفهوم عدالت در رویکرد جنسیتي و  در ادامه مسئولیت هاي فردي و 
اجتماعي زنان را تبیین نموده و برخي از شبهات پیرامون عـدم حضور سیاسي 
نظر  به  است.  شده  داده  آن  به  مستدل  پاسخ هاي  و  بیان  را  زنان  اجتماعي 
مي رسد، بهترین راه براي تحقق عدالت جنسیتي، پذیرش نقش اجتماعي زن 
در کنار توانمندي هاي سرشار وي در عرصه خصوصي است  که زمینه ساز 

تعامل جنسیت با سیاست مي باشد. 

کلید واژه
عدالت، فمینیسم، حضور سیاسي، قضاوت، حکومت.

 ـ  تاریخ دریافت: 1/ 9 / 1388؛ تاریخ تأیید نهایي: 1388/12/11    
٭  ـ  استادیار دانشگاه هنر اصفهان            
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طرح مسئلهس

موضوع جامعه شناسي سیاسي به طور كلي عبارت از بررسي شكاف هاي 

جامعه، گروه بندي هاي اجتماعي ناشي از آن و تأثیر نیروي این گروه بندي هاي 

اجتماعي بر عرصه هاي سیاسي است. به این لحاظ هدف از نوشتار حاضر، 

تأمــل در نقش نیروهــاي ناشــي از گروه بندي هاي منبعث از شــكاف هاي 

اجتماعي اســت. یكي از مباحث عمده جامعه شناســي سیاســي این است 

كه پویایي جامعه و دولت تاچه حد محصول فعال شــدن یا غیرفعال شــدن 

شكاف هاي اجتماعي در طول زمان است. یكي از این شكاف هاي اجتماعي، 

شكاف جنسي است. شكاف جنسي به عنوان یك شكاف ساختي، از تقسیم 

جمعیت جامعه میان دو گروه مردان و زنان به وجود مي آید. به عالوه فعل و 

انفعال شــكاف مزبور برحسب نوع جامعه به سه دسته تقسیم مي شود: اواًل، 

در جامعه سنتي كه زنان تابع شوهر بوده و نقش سیاسي ندارند، این شكاف 

فعال نیســت. ثانیًا، در جامعه نوین تحوالت گسترده اجتماعي موجب فعال 

شدن شكاف در قالب درخواست حق رأي و نمایندگي درنهادهاي پارلماني 

و حزبي مي گردد. ثالثًا، در جوامع درحال گذار این شــكاف نیمه فعال است؛ 

بدین معني كه گاه بر حســب حضور و تالش هاي ســایر شكاف ها  همچون 

جناح بندي هاي سیاسي فعال شده و به تراكم مي گراید و زماني از فعالیت باز 

مي ایستد )ر.ک. بشیریه، 1379: ص101(. 

بــه منظور تبیین این مهــم، دو رویکرد مي توان اتخــاذ نمود: یكي منابع 

توصیفي كه شكاف ها و نابرابري هاي جنسي را از زاویه انگیزه ها، نقش ها  و 
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پایگاه هاي انتســابي و گرایش هاي فردي و جمعي مورد توصیف قرار داده، 

دوم منابع تبییني كه عمدتًا به اتكاي دیدگاه فمینیستي، موانع مشاركت توانمند 

سیاسي زنان را در مواردي چون مردانه بودن محرك هاي انگیزشي و رفتاري 

زنان، نقش زنان در تأیید مواضع قدرت مســتقر، پراكندگي تشكل هاي زنان 

و باالخــره تبعیــت زنان از ایدئولوژي هــاي كاذب مردانه خالصه مي كنند و 

معتقدند دولت و سیاســت، پدیده هایي مردســاالرانه و تنها با تغییر ساخت 

قدرت مي توان زنان را از لحاظ سیاســي توانمند كرد وگرنه مشــاركت زنان 

در زندگي سیاســي بــه مفهوم فردي رایــج آن در حقیقت نوعــي زن زدایي 

اســت. به این ترتیب فمینیسم، براي تبیین زندگي اجتماعي و تجربه بشري 

ترســیم مي كند كه موضوع آن حول محور موقعیت زنان در جامعه از حیث 

نابرابري ها، تمایزگذاري ها و ســتمگري هاي مردانه مي شــود و دراین راستا 

از شــاخص هایي چون حضور زنان در فعالیت هاي سیاسي، برابري دستمزد 

زنــان و مردان در قبال كاربرابر، فرصت هاي برابر در دسترســي به امكانات 

آمـوزشي، ابـهام مـحاسبه كار خانگي در تولید ناخـالص ملي، عدم مشاركت 

در تصمیم گیري هاي درون خانگي و نابرابري درحقوق مدني ســود مي گیرد. 

اما در مجموع این دو دسته پاسخ، از نواقصي رنج مي برند: اواًل، دیدگاه هاي 

توصیفي، بدون اتكا به چارچوب نظري وارد دنیاي پر رمز و راز مناســبات 

زنانه ـ مردانه جامعه شده و صرفًا درحد كاري كارشناسي خالصه مي شوند. 

ثانیــًا، دیدگاه هــاي تبییني نیز به دلیل تأكید صرف بر مبادي نوماركسیســتي، 

در ارتباط دادن سیســتماتیك نابرابري هاي جنســي به شــرایط سیاســي و 
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قدرت نیروهاي اجتماعي در اشــكال آشكار و پنهان آن ناكام مي مانند )ر.ک. س

منصورنژاد،1381: ص211(.

به رغم ناکامي دو رویـکرد مذکور، ادیان الهي در تالش به منظور غلبه بر 

شکاف جنسیتي که زمینه ساز نابرابري دراین عرصه است، موفق بوده اند. هر 

چند در نگاه نخست مقایسه عملکرد ادیان با دیدگاه هاي نظري نامتجانس به 

نظرآید اما در این مقایسه، ناکامي تالش هاي بشري به منظور برقراري عدالت 

در همه زمینه ها  و به ویژه درعرصه جنسیت به دلیل مالحظات ومنافع نفساني 

وکامیابي ادیــان الهي دراین عرصه به جهت اعتقاد به این اصل که بي گمان، 

كساني مي توانند عدالت خواه و مجري عدالت اجتماعي باشند كه در مرحله 

نخست، خود عادل باشند؛ چرا كه برپا داشتن عدل از غیر عادل محال است 

و فاقد شي ء نمي تواند معطي شي ء باشد، به روشني آشکار مي گردد.

�( مفهوم عدالت و جنسیت

مفهوم عدل به معناي برابري، همســاني و مساوات َعدل و ِعدل در معنا 

نزدیك بوده، ولي َعدل در چیزي اســت که تساوي آن با بصیرت درك شود 

و ِعدل در مورد چیزي است كه تساوي آن با حس معلوم شود )ر.ک. ابن منظور، 

1405ق: ج11، ص11(. 

عدالت در حوزه جنسیت نیز متأثر از مفهوم کلي آن چنین اقتضا مي کند 

که جنسیت افراد مانع از آن نشود که به دلیل ناتواني در احراز شأن و منزلت 

شایسته خود، احساس ناکامي و کهتري کنند. از آن جا که طبق گواهي تاریخ، 

از مقطعي به ویژه زنان به دلیل زنانگي خویش ـ نه عامل دیگري ـ از حقوق 
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بایســته خود در اثر غلبــه مردانگي محروم مانده، در نتیجه جامعه بشــري، 

ایشان را در موقعیت فروتري نسبت به مردان یافته است، طرح مقوله عدالت 

جنسیتي بیشتر درخصوص زنان و در عرصه هاي فرافردي همچون سیاست 

مصداق مي یابد و چاره جویي به منظور رفع آن را ایجاب مي نماید.

تحقق عدالت را با حذف تمایزهایي که به لحاظ جنسیت مؤنث بر جنس 

زن تحمیل گردیده، مرتبط مي دانند. اما احکام اسالم در زمینه عدالت جنسیتي 

نشــان از حاکمیت پارادایم تعامل گرا در زمینه حقوق زن دارد و بر این اصل 

مبتني اســت كه جنس مؤنث از لحاظ ویژگي هاي بیولوژیك و نیز از حیث 

خاصه هاي روان شناختي، تفاوت هایي با جنس مذكر دارد، اما این تفاوت ها 

اواًل، طولــي نبوده، بلكه عرضي هســتند و در نتیجه، تفاوت هاي انکارناپذیر 

جســمي و بیولوژیــک دو جنس، هرگز بــه مثابه ارزش گذاري فرادســتي و 

فرودســتي جنسي نیســت. ثانیًا، فقط ســویه هاي حقوقي زندگي دو جنس 

را در بر مي گیرند و در عرصه هاي اخالقي و انســاني اثري ندارند. اســاس 

ویژگي هاي دوگانه ایــن پارادایم، تفاوت و نابرابري در حقوق زن و مرد در 

مواردي كه برقراري عدالت به آن منوط باشــد، پذیرفتني است؛ در نتیجه هر 

تبعیضي به منزله ظلم نخواهد بود و آنجا كه نابرابري ها  بر اصل اصیل عدل 

استوار نباشد، یكسره مردود شمرده مي شود. 

از نظر »تي. اچ. مارشــال« حقوق شهروندي به سه دسته تقسیم مي شود: 

مدنــي، اجتماعي و سیاســي.  منظــور از حقوق مدني حقوق  اساســي براي 

آزادي افراد، شــامل آزادي شخصي، آزادي بیان، آزادي اندیشه و عقیده، حق 
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مالكیت، حق بســتن قراردادهاي معتبر، و برابري در پیشــگاه قانون است. از س

ایــن رو نهادهایي كه بیش از همــه مي توانند این حقوق را برآورده ســازند، 

دادگاه ها و نـهادهاي حقوقي مي باشند. منظور از حقوق سیاسي: حق شركت 

در ِاعمال قدرت سیاســي، برخورداري از اقتدار سیاسي و حق انتخاب شدن 

و انتخاب كردن اســت. نهادهاي مرتبط با حقوق سیاســي نیز شــامل مجلس 

و شــوراها مي شــود و منظور از حقوق اجتماعي، حق داشــتن رفاه و امنیت 

اقتصــادي و برخــورداري از زندگي  با اســتانداردهاي معمــول یك جامعه 

مي باشــد. همچنین نهادهایي مانند نظام آموزشي و خدمات اجتماعي با این 

حقوق مرتبط هستند (cf.marshal,1992:p8). عمده ترین مانع تحقق عدالت، اعم 

از سیاســي، اجتماعي، خودكامگي در برابر تحقق حق شــهروندي اســت و 

مهم ترین عامل تحقق عدالت، مبارزه با خودكامگي جائرانه و محو آن است.

2( ضرورت بازانديشي عدالت در حوزه جنسیت

زن در ادوار گوناگون تاریخ، فراز و فرودهاي بسیاري را پشت سر گذاشته 

اســت. در دوران توّحش و بربریــت، ارزش زن در ردیف حیوانات و اثاثیه 

منزل بود و صرفا براي اطفاي شهوات و انجام كارهاي پست و بي ارزش از 

او بهــره مي بردنــد و در مقابل از كمترین حقوق اجتماعي اعم از تصّرف در 

خانــه و ثروت، تربیت فرزندان و نعمــت دانش بهره مند نبود، بلكه همچون 

ابزاري بي اراده در دســت شوهر خود اســیر بود و مجبور به انجام كارهایي 

كه مغایر طبیعت و سرشــتش بود، مي شد. حتي در عصر قبایل نیمه وحشي، 

اعتقادات شومي نسبت به زن وجود داشت )ر.ک. قائم مقامي، 1356: ص43(.
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از مجمــوع این تفكرات برمي آید، نه تنها حقوق و حرمت زن را نادیده 

مي گرفتند، بلكه نسبت به اصل وجود زن نیز قضاوت هایي ناروا داشتند؛ مثاًل، 

غالبًا زن را آفریده شــیطان مي دانستند و روح انساني و آخرتي براي او قایل 

نبودند و او را مظهر پلیدي و ابزار اغواي شیطان مي پنداشتند. لذا آزردن وي 

را بهترین عمل در پیشگاه پروردگار خویش قلمداد مي كردند )همان، ص44(. در 

جوامع اروپایي، حقوق فردي براي زن قایل نبودند، حق انتخاب شــوهر را 

نیز از او ســلب نموده و هر كسي را كه اولیاي دختران مي پسندیدند آنها هم 

به ناچار باید به عنوان شــوهر مي پذیرفتند و حتي تصّرفي در اموال و اوالد 

نداشــتند و در كارهاي ســخت خانواده و امور زراعي به عنوان ابزار مورد 

استفاده قرار مي گرفتند. 

به رغــم آن كــه در جوامع ابتدایي، زنــان به دلیل برخــورداري از نیروي 

تولید مثل، قدرتي برابر قدرت مردان و حتي گاه بیشــتر از آنها داشتند، اما با 

كشف انرژي باد و آب و اختراعات فنون جدید و لزوم استفاده از ابزارهاي 

كشــاورزي كه نیازمنــد قدرت و بازوي مردان بود، مــردان بر زنان برتري و 

استیال یافتند و این سلطه تا قرن بیستم هم چنان ادامه داشت. ویل دورانت 

درکتاب »تاریخ تمدن« پس از آنکه از عصر »مادرشاهي« یاد مي کند، درباره 

علل پایان یافتن این عصر وآغاز مردســاالري چنین مي نویسد: »هنگامي که 

صنعت و زراعت پیشرفت کرد و سبب به دست آمدن عایدي بیشتر شد جنس 

قوي تــر به تدریج اســتیالي خود را بر آن وســعت داد. با ترقي فن پرورش 

حیوانات اهلي منبع تازه ثروت به دست مرد افتاد و به این ترتیب زند گاني، 
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نیرومندتر و باثبات تر گردید. حتي کشــاورزي که در نظر شکار ورزان عصر س

قدیم عمل پیش پا افتاده اي به شمار مي رفت، در پایان کار مرد را به تمامي به 

طرف خود جلب کرد و سیادت اقتصادي را که براي زن از این عمل حاصل 

شده بود، از چنگ وي بیرون آورد. زن تا آن هنگام حیوان را اهلي کرده بود، 

مرد این حیوان را در زراعت به کار انداخت و به این ترتیب سرپرستي عمل 

کشــاورزي را خود به عهده گرفت و مخصوصًا چون گاو آهن اسباب شخم 

زدن شــد و نیروي عضالني بیشتري براي به کار انداختن آن الزم بود، خود 

این عمل انتقال سرپرســتي زراعت را از زن به مرد تســهیل کرد. زیاد شدن 

دارایي قابل انتقال انســان از قبیل حیوانات اهلي و محصوالت زمیني بیشتر 

به فرمانبرداري زن کمک مي کرد. چه مرد از او مي خواســت که کاماًل وفادار 

باشــد تا کودکاني که به دنیا مي آیند و میراث مي برند، فرزندان حقیقي خود 

مرد باشند. مرد بدین ترتیب پا به پا پیش رفت و چون حق پدري درخانواده 

شــناخته شــد، انتقال ارث که تا آن موقع از طریق زن صورت مي گرفت، به 

اختیار جنس مرد در آمد. حق مادري در برابر حق پدري ســر تســلیم فرود 

آورد و خانواده پدر شاهي که بزرگترین مرد خانواده ریاست آن را داشت، در 

اجتماع به منزله واحد اقتصادي و قانوني و سیاســي و اخالقي شناخته شد. 

خدایان نیز که تا آن موقع غالبًا به صورت زنان بودند، به شــکل مردان ریش 

داري درآمدند که در واقع مظهر پدران و شیوخ قبیله بودند و در اطراف این 

خدایان حرم سرایي ایجاد شد )دورانت، 1358: ج9، ص101(.

پس از انقالب صنعتي و توســعه كارخانه ها، صاحبان ســرمایه با كمبود 
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نیروي انساني مواجه شدند و طي محاسبات انجام شده، نیروي زن را براي 

تأمین كمبودها بسیار عظیم یافتند. دیري نپایید كه كار خسته كننده و طاقت فرسا 

در کارخانه هاي عظیم صنعتي و استفاده نامشروع و آمیزش نارواي مردان، زن 

را از هر نوع دل خوشي و سالمت اخالقي و عاطفي محروم نمود. 

زن ایــن موجود شــریف، در جّو آلوده به انواع فســاد، خــود را بي دفاع 

مي دید و احساس مي كرد همه چیز را از دست داده، انواع ستم ها را بر او روا 

مي دارند، اما او نباید اعتراض كند؛ هم باید دوشادوش مردان و بلكه بیشتر از 

آنان كار كند و مزد ناچیزي بگیرد و اصوال در انتظار عدالت جنسیتي نباشد. 

به عنوان نمونه، در سال 2003 از میان 2/8 میلیارد نفر که صاحب کار بودند، 

1/1 میلیارد نفر زن بوده  که سهم آنان در بخش خدمات، بیشتر از مردان بود. 

به عالوه در بســیاري از موارد حتي در مشــاغلي که به طورسنتي ویژه زنان 

بوده، سهم درآمد آنها کمتر بوده است )ر.ک. زعفرانچي، 1384: ش30، ص44(.

براي برقراري عدالت جنســیتي به خودبــاوري زنان، تحول عمیق و بینش 

تاریخي جامعه  نیازمند اســت؛ به عنوان نمونه شرایط و احقاق حقوق زنان در 

اروپــا به خصوص در اواخر قرن نوزدهم، بهبود نســبي پیدا كرده؛ اما علي رغم 

كاهش امتیازات مردان، در واقعیت، هنوز سلسله مراتب میان مرد و زن در جوامع 

پیشرفته مانند فرانسه از بین نرفته و به قوت خود باقي است و به رغم تغییرات و 

قانون گذاري در جهت تحقق برابري بین مرد و زن، هنوز هم برابري شغلي بین 

زن و مرد وجود ندارد. چنان كه در ســال 1998م دست مزد زنان به طور متوسط 

19 درصد پایین تر از دســتمزد مردان اســت و هنوز بخش قابل مالحظه اي از 
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زنان به صورت پاره وقت كار مي كنند، زیرا كار تمام وقت پیدا نمي كنند. مشاركت س

ضعیف زنان در انتخابات مجلس نمونه ي دیگري از آن است. در این جا نیز با 

توجه به این كه وزن هر جنس در انتخابات فوق العاده ضعیف است، برابري در 

قانون به واقعیت نمي پیوندد؛ تا آن جا که اعطاي حق رأي به زنان تا سال 1944م 

یعني حدود یك صد و پنجاه سال پس از انقالب فرانسه به تأخیرافتاد )ر.ک. فرنچ، 

1373: ص167(. در زمینه فعالیت زنان در مجالس و پارلمان، آمار نشــان مي دهد 

که در ســال 1987م به طور متوســط تنها 10 درصد از نمایندگان مجلس هاي 

کشــورهاي مختلف دنیا، زن بوده اند. در فرانســه 6/4 درصد، در انگلستان 6/3 

درصــد، در آمریکا 5/3 درصد و در ژاپن 1/4 درصد نمایندگان مجلس را زنان 

تشکیل مي دادند )ر.ک. روزنامه همشهري، علیم،1373: ش364(.

3( ناکامي فمینیسم در برقراري برابري 

حركت فمینیسم در جهت مبارزه با این نابرابري از كسب حق انتخاب و 

آزادي براي زنان آغاز شد؛ اما امروزه دیگر نمي توان آن را در این چارچوب 

منحصر كرد. در حال حاضر فمینیســم )به ویژه نوع رادیکال آن( مدعي یك 

خودشناسي پویاست كه اساسي ترین پرسش انساني را مطرح مي كند كه »من 

كه هســتم و زن بــودن چه مفهومي دارد؟« به تعبیرفمینیســت ها،  چند هزار 

سال طول كشید تا مرد »من« خود و بر اساس آن همه چیز دیگر را تعریف 

كند، اما براي زنان، این حركت هزاران ســاله، در یك قرن خالصه شــد. به 

همین دلیل، تعجب آور نیست كه اوج گیري و انتشار فمینیسم بیشتر به انفجار 

مي ماند )ر.ک. مکنزي،1372: ص141(. 
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فمینیســم )به ویژه در موج ســوم( مفهوم زن را در كثرت مي جوید، زیرا 

فمینیســم گفتماني چند صدایي اســت كه از پلورالیسم استقبال مي كند و به 

تفاوت هــا ارج مي نهد. بنابراین فمینیســم درك مفهــوم زن را در دگرگوني 

مي داند؛ فمینیســم حركتي همیشــه پویا و در حال بازنگري اســت. در واقع 

فمـینیســم )البته مـوج سومي ها( خود را با جـریان پسـت مدرن همگام كرده 

اســت. اگر جریان پست مدرن اعتبار مباني دانش كنوني را نفي  كند و مفهوم 

دانــش محض و حقیقت مطلق را )افســانه متافیزیك( بداند، فمینیســم نیز 

اصالت سردمداري را به عنوان یكي از مباني دانش بشر رد كرده و مي كوشد 

از الگوهاي ثابت و مطلق گرا اجتناب كند )همان، ص142(.  

روشــن است نگاه فمینیسم غربي یك نگاه اومانیستي و سكوالریستي و 

بریده از دین اســت که به دلیل منتهي شدن به نفي انکار کرامت انساني زن، 

نمي تواند مورد تصویب و پذیرش باورمندان به ادیان الهي باشد. 

فمینیســم )به ویژه رادیکالي ها( به طور كلي هرگونه تفاوت میان دو جنس 

که منجر به برتري مردان نسبت به زنان مي گردد را نفي مي کنند و با هدف به 

دست آوردن حقوق مساوي براي زنان خواسـتار حـركت به سـمت جامعه یك 

جنسي است. در فمینیسم غربي، اهدافي ترجیح دارد كه به طور سنتي به وسیلة 

مردان انجام مي شــود؛ نقش هایي مانند: تأمین پشــتوانه مالي، به عهده گرفتن 

مقام هاي سیاسي و اجرایي مورد احترام و عالقه شدید است و امور مربوط به 

روابط اجتماعي، خانه داري، بچه داري، كارهاي ذوقي و رفع خستگي روحي، 

بي ارزش یا حتي حقیر شــمرده مي شود. مردان و زنان هر دو مجبور شده اند 
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در قالبي واحد جاي گیرند؛ قالبي كه شاید از شكل پیشین، )سپردن  بخشي از س

كارها به مردان و بخشي دیگر به زنان( محدودیت آورتر، خشك تر و اجباري تر 

مي نماید. این نوعي جدید از مردپرستي است كه سنت هاي اسالمي نمي تواند 

با آن كنار آید )ر.ک. طاهري، 1382: ش26، ص80(. در واقع ظهور فمینیســم و رواج 

آن نشانة بحران از تفكر معاصر غربي محصول رنسانس است كه در ستیز با 

واقعیات طبیعي و داده هاي علمي قرار دارد )روان شــناختي، زیست شناختي 

و...( قرار دارد. فمینیســم تمامي شــاخه ها و جلوه هایــش، هدف و نتیجه اي 

جز ایجاد اختالف و ناســازگاري بین دو جنس و تشــدید بحران عدم تفاهم 

انســان ها ندارد. در این بین فمینیست هاي رادیکال با نادیده گرفتن نقش ها و 

كاركردهاي ویژه زنان و مردان سعي در ایجاد یك همانند سازي مصنوعي و 

بعضًا انقیاد مردان توسط زنان دارند )ر.ک. شلیت، 1384: ص76(.

هرچند با تحقق شعار فمینیستي مبني بر این كه زنان نیز باید دوشادوش مردان 

روانه بازار كار شوند، انتظار مي رفت بهبود چشمگیري در وضعیت معیشتي آنان 

حاصل شود؛ اما به طور معمول زنان شاغل در بازار بین چهل تا پنجاه درصد كه 

در شهر زندگي مي كردند مجرد بودند و جز نیروي كار خود چیزي براي اشاعه 

نداشتند و بسیاري به علت نداشتن كار، به فحشا پناه بردند، مقدار این زنان در 

قرن نوزده در پاریس و لندن بین چهل تا شــصت هــزار نفر بود )همان، ص114(. 

بنابراین هر چند، به ظاهر زنان به اشــتغال روي آوردند، اما عماًل پس از اندك 

زماني مجددًا مزد كم، بیكاري، دشــواري هاي كار و سرانجام فحشا، سرنوشت 

محتوم زنان در جوامع مدني غربي بود )روزنامه صداي عدالت، فریزر، 1381/11/21(. 
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4( اسالم و عدالت جنسیتي 

به لحاظ هویت تاریخي از یک ســو و توجه به اصل کرامت انســاني از 

سوي دیگر، تنها مكتبي كه به زن شخصیت داده و براي وي ارزش و اعتبار 

اجتماعي قایل شــد و به واقع عدالت جنسیتي را پاس داشت، اسالم است. 

این مهم از رهگذر توجه به مسئولیت  هاي سنگین ناشي از قدرت و توان زن 

که به او در این آئین الهي اعطا شــده، قابل فهم و درک است. این اهتمام از 

این حیث قابل تأمل مي نماید که به رغم عدم حضور مســتقیم زن در عرصه 

عمومي و تصدي همه مســئولیت هایي که مردان به تناســب توانمندي هاي 

خاص خود عهده دار آن مي شــوند، اما کارآمدي زن در این غیبت ظاهري را 

از نظر دور نداشته است. 

1 ـ 4( مسئوليت هاي فردي 

1 ـ 1 ـ 4( نقش همسري

در صورت شایســتگي در اداي وظیفة همســري مي تــوان وي را فردي 

معجزه گر دانســت و در تعبیرات اسالمي زن شایســته، به عنوان خیر دنیا و 

آخرت معرفي شده، پیامبر گرامي اسالم در این رابطه مي فرمایند: »الدنیا متاع 

و خیر متاعها المرأئ الصالحه« )دنیا متاعي است و بهترین متاع آن زن پارسا 

است( )ر.ک. نهج الفصاحه، 1360: ص169(.
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 2 ـ 1 ـ 4( نقش مادريس

زن باید بكوشــد مادري الگو و تمام عیار باشد و فرزندان را در دامن پر 

مهر و محبت خود بپروراند. زن آگاه مســلمان مي داند كه بیش از شــوهر در 

ساختن یا ویران كردن بناي اخالقي كودك مؤثر است، سعادت ها و شقاوت ها 

تا حدود نسبتًا زیادي به مادران مربوط است )ر.ک. قائمي،1363: ص236(.

3 ـ 1 ـ 4( مدیریت کانون 

زن مدیر و كانون خانه اســت و وظیفة گردانندگي و گرمي آن را به عهده 

دارد. رفتارها در خانه باید تابع زن باشد نه تابع خواست دیگران. ادارة امور 

اقتصادي خانواده، ادارة امور اخالقي خانواده در خصوص همســر و فرزند، 

آموزگار درس انسانیت و اخالق و تقوا و پاكي، حفظ محیط خانواده از نفوذ 

عوامل فســاد و باالخره مدیریت حیات داخلي خانه بر عهدة زن است. امام 

صادق 7 مي فرمایند: »هیچ کس فایده اي به دســت نیاورده که بهتر باشد از 

همسر شایسته اي که چون به او بنگرد، شاد گردد و چون از نزد او غایب شود، 

عفت خویش و مال او را نگهدار باشد« )حر عاملي، 1419ق: ج14، ص12(.

2 ـ 4( مسئوليت هاي اجتماعي 

1 ـ 2 ـ 4( نقش اقتصادي  

مطابق آیه کریمه: »للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن« 

)نســاء، 32(، اســالم از زن وظیفة اقتصادي را نخواسته است، اما حق تحصیل 
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مال را به عنوان حقي فردي به او اعطا کرده اســت. همین كه زن به كار خانه 

و فرزندان مي رســد، وظیفه اي سنگین و شغلي دشواري است، در عین حال 

چنانچه او بخواهد در ســاعت فراغت به خدمت درآمدزا مشغول باشد؛ این 

امــر ضمن این كه موجب رونق كانون خانواده اســت، زمینــه را براي ایجاد 

تنوع در زندگي او نیز فراهم خواهد كرد )قائمي، 1363: ص237(. اگرچه بر مردان 

واجب است مخارج خانواده را تأمین كنند و بانوان شرعًا در این باره مسئولیتي 

ندارند، لیكن تصدي شــغل براي زنان، زمینه ارتباط ایشان با محیط بیرون از 

خانه و تعامالت ناشي از آن از جمله مسائل سیاسي را فراهم مي آورد. 

تحقیقات نشــان مي دهد كه این خودخواهي زن نیســت كه بر جان خود 

دردسر مي خرد، این خیرخواهي و ایثار اوست كه موجب مي گردد تا هزاران 

صدمه را بر جان و عمر خویش بپذیرد، ریشه كار زن در بیرون حادثه جویي 

یا اثبات برتري خود نسبت به شوهر نیست هر چند مرداني كه از دست رنج 

زنان خویش بهره مي برند، عماًل ضعف خویش را به اثبات رســانده، شــرعًا 

مدیون همه آن چه زن هزینه كرده است، مي باشند )ر.ک. امیني،1357: ص204(. 

2 ـ 2 ـ 4( حضرت فاطمه زهرا 3 الگوي حضور سیاسي

بــا اینکه نبي اكرم 6 طبــق آیه »و ما ارســلناك اال رحمئ للعالمین« 

)انبیاء،107(. مأمور نشــر رحمت الهي هستند؛ اما در عین حال فرزند ذكور در 

انشاي تقدیر پیامبر اکرم 6 نبوده است. از این رو، خداوند متعال حضرت 

فاطمه 3 را به عنوان كوثر و خیر كثیر به رسولش عطا كرد تا نشر و سریان 

رحمت الهي به واسطه وجود مبارك وي صورت گیرد. انتخاب زن به عنوان 
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واسطه فیض نبوي به یك تعبیر، به خاطر اعتزاز مقام زن بوده است. اگرچه س

در باطن اســرار و خزانه انــوار، فرقي بین زن و مــرد خاندان علوي وجود 

ندارد، اما در ظاهر، بار حقوقي و اجتماعي هم دارد، انتخاب فاطمه زهرا3  

به عنوان حلقه فیض نبوي و علوي، باشــكوه ترین درخشش هوّیت زن در 

تاریخ بشــریت به حســاب مي آید و نمادي از پاس داشت حق انساني زن 

تلقي مي گردد. 

 این همه توجه وعنایت فراوان نسبت به فاطمه زهرا 3 با جلب نظر به 

اهمیت سیره رفتاري آن بزرگوار در جهت تبیین حقوق زن مسلمان از یک سو 

و پاس داشت عدالت جنسیتي از سوي دیگر انجام پذیرفته است.

پــس از پیامبر اکرم 6، به رغم اعطاي امتیازاتي که به ظاهر هدف تأمین 

برابــري و مســاوات زن و مرد را دنبال مي نمود؛ امــا به دلیل عدم توجه کافي 

به عنصرشــخصیتي زن از رهگــذر پذیرش حضور مؤثــر وي در عرصه هاي 

سیاسي و اجتماعي، روند مذکور دستخوش گسست گردید تا آنجا که انفعال و 

حاشیه نشیني به صورت امري متداول و مرسوم در حوزه رفتاري زنان درآمد.

آنــگاه که علي بــن ابیطالب 7 با قیام خود در برابــر مظاهر انحرافي که 

امت رســول بزرگواراســالم را احاطه کرده بود، وظیفه حضور ناشي از حق 

نظارت بر رفتار مدیریت کالن اجتماعيـ   سیاســي جامعه را عملي ساخت، 

بیم آن مي رفت که به دلیل انفعال مذکور، مســئولیت حضور به حوزه مردان 

خالصه و منحصر گردد و زنان تکلیفي بر دوش خود احساس نکنند. حضور 

آگاهانه حضرت فاطمه و دفاع شجاعانه برآمده از حق نظارت آحاد اجتماع 
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بر عملکرد ســاخت قدرت سیاســي ضمن آن که خط بطالني بر این تصور 

ناصواب کشید، ضرورت حضور هوشمندانه زن مسلمان درعرصه عمومي به 

موازات مدیریت حوزه خصوصي را نیزآشکار نمود.

5( اسالم و نفي شبهه کهتري زن در عرصه عمومي و سیاست

1 ـ 5( عدم تفاوت بين زن و مرد 

از آنجــا که غلبــه حضور مــردان در عرصه عمومي بر زنــان و تصدي 

مسئولیت هاي اجرائي توسط آنان، این شبهه را پدید مي آورد که این کهتري 

اصوال ریشــه در بینش سیاسي اسالم دارد، باید توجه داشت، از نگاه اسالم، 

میان زن و مرد در ســیر و سلوك معنوي و تحصیل كماالت روحي و ارتباط 

بــا پروردگار یقینا تفاوتي وجود نــدارد. تعالي روحي و قرب الهي و پاداش 

اخروي به ایمان، عمل صالح، علم و تقوي بستگي دارد نه به جنسیت خاص. 

استاد شهید مطهري در این رابطه مي فرماید:

»اســالم به شكل بي سابقه اي جانب زن را در مســائل مالي و اقتصادي 

رعایت كرده اســت. از طرفي به زن استقالل و آزادي كامل اقتصادي داده و 

دســت مرد را از مال و كار او كوتاه كرده اســت و حق قیمومت در معامالت 

زن را كه در دنیاي قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج 

بود از مرد گرفته اســت و از طرف دیگر با برداشــتن مسئولیت مالي بودجه 

خانوادگــي از دوش زن، او را از هــر نوع اجبار و الزام براي دویدن به دنبال 

پول معاف كرده است« )ر.ک. مطهري، 1369: ص263(. 
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دین از آن جهت که بشر را با دید جمعي مي نگرد وبراي انسان یک هویت س

جمعي قائل اســت،  خواه جامعه حقیقي وجود داشته باشد یا نداشته باشد، 

یک سلســله وظایفي را به عنوان مسائل اجتماعي مطرح مي کند و دین داران 

را بــه انجام آن وظایف فرا مي خواند. آنها که از نبوغ برخوردار نیســتند، یا 

تک اندیشــند و فقط به فکر خودشان هستند، خطوط کلي اجتماعي را درک 

نمي کنند، یا اگر خطوط کلي جامعه را درک کردند توان نثار و ایثار ندارند، لذا 

در صحنه اجتماع قدم نمي نهند. اگر کسي اهل قیام و اقدام بود معلوم مي شود 

که هم مســاله هویت اجتماعي بشــر را خوب درک کرده، هم لزوم فداکاري 

براي گرامیداشت هویت جمعي را خوب تحصیل کرده است.

از جملــه مواردي که چونان وظیفه جمعي بر دوش زن و مرد ســنگیني 

مي کند، برپایي عدالت اســت که فراتر از تالش مردان، نیازمند توانایي هاي 

زنان نیز مي باشد؛ چرا كه زنان نیز مي توانند در جنبه هاي فكري، شخصیتي و 

اجتماعي، در این امر، مؤثر باشند.

به نظر مي رسد اسالم نقش هاي اجتماعي را براي زن تحریم نكرده است، 

زیرا استدالل تمامي افرادي كه با نقش زن در ُبعد اجتماعي مخالفند، بر پایه 

مســائل اخالقي استوار است. آنان بر این عقیده اند كه شركت زن در مسائل 

اجتماعي، موجب انحطاط اخالقي او مي شــود و هر عملي كه فساد اخالقي 

او را به دنبال داشته باشد، در نگرش اسالم، حرام است.

برخي در مقام نفي حضور اجتماعيـ  سیاســي زنان به خدشــه دار شدن 

اخالق عمومي از رهگذر حضور زنان تمســک جســته اند. چگونه است كه 
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همیشــه جنبه هاي منفي اخالقي، در زن خالصه مي شــود، اما در مورد مرد، 

چنین نیست. در حالي كه خطر انحراف هر دو را به یك اندازه تهدید مي كند. 

اگر غرایز دروني، بتواند انســان را به انحراف بكشــاند، بي تردید میان مرد و 

زن، هیچ تفاوتي وجود ندارد و از سوي دیگر جوهره عقل، تالش و ایمان نیز 

در مرد و زن یكســان است. بنابراین هیچ دلیلي وجود ندارد تا با این ادعاي 

واهــي زن را در حصار نقش خاصي، زنداني كنیم. برخي از آیات که زنان و 

مردان در کنار هم آمده اند، ذیاًل بیان مي شود:

ـ   »ان المســلمین و المســلمات و المؤمنیــن و المؤمنــات و القانتین و 

القانتــات والصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشــعین و 

الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین 

فروجهم و الحافظــات و الذاكرین اهلل كثیرًا و الذاكرات اعد اهلل لهم مغفره و 

َاجرًا عظیمًا« )احزاب، 35(. )خداوند متعال براي مردان مسلمان و زنان مسلمان 

و مــردان مومن و زنــان مؤمن و مردان اهل اطاعــت و زنان اهل اطاعت و 

مردان راســتگوي و زنان راســتگوي و مردان شــكیبا و زنان شكیبا و مردان 

خداي ترس و زنان خداي تــرس و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده 

و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردان پاكدامن )و خویشــتن دار در برابر 

غریزه جنسي( و زنان پاكدامن و مرداني كه خدا را فراوان یاد مي كنند و زناني 

كه خدا را فراوان یاد مي كنند، آمرزش و پاداشي بزرگ آماده كرده است(. در 

این آیه كریمه، اســالم و ایمان و قنوت و صدق و صبر و خشــوع و صوم و 

خویشتن داري و پاكدامني و ذكر كثیر و ... براي مرد و زن برابر آمده و اثبات 
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شده است كه هر یک از دو جنس مي توانند به این مقامات دست یابند و در س

تكامل و عروج یكسان باشند و به مقامات باالي قرب و معنویت برسند. 

 ـ  »فاســتجاب لهم ربهم اني ال اضیع عمــل عامل منكم من ذكر او انثي 

بعضكم من بعض« )آل عمران، 195(. پروردگارشــان دعایشان را اجابت فرمود 

كه من كار هیچ كوشنده اي را از شما چه زن و چه مرد، ناچیز نمي سازم كه 

همه از یكدیگرید. 

ـ   »و مــن یعمــل من الصالحات مــن ذكر او انثي و هــو مؤمن فاولئك 

یدخلون الجنه و ال یظلمون نقیرًا« )نساء، 124(. هر كسي كاري شایسته كند چه 

زن و چه مرد اگر مؤمن باشد به بهشت مي رود و به قدر آن گودي كه بر پشت 

هسته خرماست به كسي ستم نمي شود. در این آیه، علت تساوي عمل زن و 

مرد روشــن مي گردد كه انسان كوشنده باید به اندازه كوشش خویش پاداش 

گیرد و اگر تفاوتي میان تالش زن و مرد باشــد، ظلم اســت و خداوند متعال 

چنین ظلمي را روا نمي داند. 

ـ   »مــن عمل صالحًا من ذكــر او انثي و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه و 

لنجزینهم اجرهم باحســن ما كانوا یعملون« )نحل،97(. هر مرد و زن که کاري 

نیكــو انجام دهند، اگر ایمان آورده باشــند، زندگي خــوش و پاكیزه اي به او 

خواهیم داد و پاداشي بهتر از كردارشان به آنان خواهیم داد. در این آیه مباركه 

همساني آثار و ره آوردهاي این دنیایي عمل زن و مـرد مطرح گردیده است؛ 

یعني عمل صالح از هر جنس باشد، در سنت الهي پیامد و ره آوردي یكسان 

دارد و نیز پاداشي یكسان در جهان دیگر دریافت خواهند كرد. 
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توجه به این نكته نیز الزم است كه در آیات دیگر كه از تكامل و اوج گرایي 

انسان سخن رفته است، زن و مرد را شامل مي گردد، گرچه با لفظ مذكر آمده 

باشــد؛ زیرا در این گونه تعبیرها چون: »یا ایها الذین امنوا« )بقره، 183( و »یا 

ایها االنســان« )یونــس، 108( که در قرآن کریم بارها ذکر شــده خطاب به نوع 

انساني است و زن و مرد را در برمي گیرد. 

 ـ  »و المؤمنــون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعــض یامرون بالمعروف و 

ینهون عن المنكر و یقیمون الصلوه و یوتون الزكوه و یطیعون اهلل و رســوله 

اولئك سیرحمهم اهلل ان اهلل عزیز حكیم« )توبه،71(. مردان مؤمن و زنان مؤمن 

برخــي بر برخي والیــت دارند، به معروف یكدیگر را امر مي كنند و از منكر 

بــاز مي دارند و نماز مي گزارند و زكات مي دهند و از خدا و پیامبرش فرمان 

مي برند، خدا اینان را رحمت خواهد كرد. خدا پیروزمند و حكیم اســت. در 

این آیه خداوند، زنان چون مردان داراي مسئولیت بزرگ سرپرستي، والیت 

و مدیریت اصالحي مي باشند؛ از این رو، به هدایت گري و امر به معروف و 

بازدارندگي از زشتي ها و ناهنجاري ها مي پردازند. 

با گستردگي مفهوم منكر و معروف در اسالم، گستره دخالت هاي اجتماعي 

زن روشــن مي شود. بنابراین در همه عرصه هایي كه مردان مي توانند دخالت 

كنند، زنان نیز مي توانند دخالت كنند و مســائل سیاسي و حكومتي در رأس 

هرم مســائل اجتماعي قرار دارد و زنان نیز چــون مردان باید در آن دخالت 

كنند و نقش داشته باشند. 

به استناد چنین شــواهدي این تعبیر كه در موازنه ي »حق« و »تكلیف« 
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روي هــم رفته، زن و مرد با هم فرق مي كننــد یا این که زنان حقوق كمتري س

نســبت به مردان یا مردان وظایف بیشتري نسبت به زنان دارند، تعبیر بسیار 

جاهالنه اي است. قرآن كریم صریحًا در این مورد مي فرماید: »لهن مثل الذي 

علیهن« )بقره، 228(. کلمه »لهن«، اشــاره به حقوق و کلمه »علیهّن« اشاره به 

تكالیف مي كند. حقوق زن به همان اندازه اي مي باشــد كه تكالیف اوســت. 

براي زنان و به نفع آنان، حقوق بسیاري وضع شده و هرگز كمتر از تكالیف 

آنها نیست. همان گونه که در سیره رفتاري حضرت فاطمه آشکار است حقوق 

زنان همان قدر است كه وظیفه آنهاست.

2 ـ 5( تشابه در حقوق 

هر چند تفاوتي بین زن و مرد به لحاظ هویتي وجود ندارد، اما تشابه طلبي 

 نه تنها به چنین هدفي معطوف نیست بلکه چه بسا به هدم و ضعف شخصیت 

و هویت زن هم تمام شود. از این رو تفاوت میان این دو جنس در برخي از 

احکام و مقررات اعتباري به هیچ وجه به معناي برتري شــخصیت و منزلت  

یکي بر دیگري نیســت؛  بلکه به این معنا اســت که زن و مرد در عین این که 

هر دو انســان و داراي شخـصیت انساني هسـتند، دو گونه انسانند با دو نوع 

خصلت  و دو گونه روان شناســي کــه طرح آن در متن آفرینش ریخته شــده 

است. طبیعت از این دو گونگي ها هدف حکیمانه اي داشته است. شرط اصلي 

سعادت هر یک از زن و مردـ  در حقیقت جامعه بشريـ  این است که این دو 

جنس در مدار خویش به حرکت  خود ادامه دهند )ر.ک. مطهري، 1369: ص5(.

با توجه به این اهتمام سرشار در تأدیه حق انساني زن، شبهات ناشي از 
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کهتري مقام زن در عرصه عمومي قابل پاسخ گوئي است. به عنوان نمونه در 

مورد نفي شــركت زن در نماز سیاسي ـ  عبادي جمعه باید گفت آنچه كه در 

فقه اسالمي آمده، نفي وجوب آن است نه نفي جواز آن. برداشتن وجوب در 

این گونه موارد از باب ارفاق و امتنان است نه از باب محروم كردن از حقوق 

اجتماعي. به تعبیر دیگر شركت در نماز جمعه و حـضور در جـهاد ابـتدایي 

به عنوان تكلیف الزامي و عقوبت آور در صورت ترك، بر مردان مقرر شده و 

زنان از این تكلیف الزامي معاف شده اند. در واقع مي توان گفت معافیت زن 

از وجوب شركت در جهاد و نماز جمعه همانند معافیت او از وجوب قضاء 

نماز و روزه پدر و مادر اســت و نمي تــوان گفت رفع وجوب از زن در این 

مورد توهین به زن و تبعیض ناروا است. 

»... به علت عدم توجه به این نكته اصلي و مهم است كه طرفداران نهضت 

زن فكر مي كنند كه هر دو جنس مي توانند یك قســم، تعلیم و تربیت یابند و 

مشــاغل و اختیارات و مسئولیت هاي یكساني به عهده گیرند. زن در حقیقت 

در جهات زیادي با مرد متفاوت اســت. یكایك سلول هاي بدنش و هم چنین 

دســتگاه هاي عضوي و مخصوصًا سلســله عصبي، نشانه جنس او را بر روي 

خــود دارند... نبایســتي براي دختران جوان نیز همان طــرز فكر و همان نوع 

زندگي و تشكیالت فكري و همان هدف و ایده آلي را كه براي پسران جوان در 

نظر مي گیرند، معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیت باید اختالفات عضوي 

و رواني جنس مرد و زن و وظایف طبیعي ایشان را در نظر داشته باشند و توجه 

به این نكته اساسي در بناي آینده تمدن ما حائز كمال اهمیت است« )ر.ک. کارل، 
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1329: ص104(. حال در عین پذیرش نكته فوق، دلیل قاطع خدشه ناپذیري براي س

ادعاي انحصار مناصب سیاسي ـ  اجتماعي از قبیل حكومت و قضاوت براي 

مردان وجود ندارد که به تفصیل مورد بحث قرار مي گیرد. 

1 ـ 2 ـ 5( زن و قضاوت

در باب منصب قضاوت هر چند برخي از فقهاء مانند: صاحب جواهر در 

باب شرط ذكوریت ادعاي اجماع كردند، اما حقیقت این است كه این شرط 

در كتب پیشینیان از فقها مانند مقنعه، مقنع، هدایه، نهایه و فقه الرضا7 اصال 

ذكر نشده است، فقط این شرط را شیخ طوسي2 در كتاب خالف و مبسوط 

بیان كرده است. به همین لحاظ اثبات اجماعي بودن این مساله دشوار و بلكه 

ناممكن است و حتي شیخ طوسي در كتاب خالف خود براي لزوم این شرط 

به اجماع استناد نكرده است )ر.ک. منتظري، 1408ق: ج1، ص339(.

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5( نقد و بررسي ادله

برخــي از ادله اي كه براي نفي مشــروعیت قضاوت بــراي زن آورده اند 

همان ادله اي است كه براي نفي مشروعیت حكومت و والیت براي زن اقامه 

كرده اند. آنچه درخصوص باب قضاء آورده اند به قرار ذیل است: 

الــف( پیامبر 6 در وصایاي خویش به حضــرت علي7 مي فرماید: 

»اي علــي، بــر زنان، جمعه و جماعت و اذان و اقامه و نیز عیادت مریض و 

تشییع جنازه و هروله بین صفا و مروه و استالم حجر و سر تراشیدن در حج 

و نیز عهده داري قضاء نیســت )یا قضاء را به عهده نگیرند( و مورد مشورت 
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واقع نشــوند« )ر.ک. صدوق،1363: ص364(. به نظر مي رســد استدالل به این گونه 

روایات خالي از خدشه نیست: 

اواًل، این اخبار از جهت سند، جزء اخبار ضعیف هستند. آیت اهلل خویي 

دربــاره روایت اول مي فرماید: »و الطریق ضعیف بعدئ من المجاهیل« )ر.ک. 

خویي، 1403ق: ج 6، ص224(؛ یعني ســند این روایت به خاطر وجود تعدادي از 

افراد ناشــناخته، ضعیف است. در مورد »احمد بن حسن قطان« كه یكي از 

رجال نقل کننده حدیثي است )که به امام محمد باقر7 نسبت داده شده که 

طي آن فرموده: »... التولي المرائ القضاء و التولي االمارئ...و الیجوزلهن نزول 

الغرف و التعلم الکتابه« )ر.ک. صدوق، 1362: ص585(. زن نباید متصدي قضاوت 

یا امارت شود... و براي ایشان جایز نیست که در طبقات فوقاني ساکن شوند 

و نیز نوشتن بیاموزند. مي فرماید: »بعید نیست كه این مرد عامي )سني( باشد 

چنان كه برخي گفته اند )ر.ک. خویي، 1403ق: ج2، ص224(. 

ثانیًا، داللت این روایات نیز خالي از اشــكال نیســت؛ زیرا امور دیگري 

كه در این دو روایت از زنان نفي شــده اســت؛ كسي قائل به حرمت و عدم 

مشروعیت آنها نشده. آیا كسي قائل به حرمت حضور زن در جماعت، جمعه، 

عیادت مریض و تشییع جنازه شده است؟ آیا كسي قائل به حرمت مشورت 

با زنان شــده است؟ پس، این گونه روایات هم از جهت سند و هم از جهت 

داللت مخدوش هستند. 

 ب( امــام صادق7 مي فرماید: »ایاكم ان یحاكم بعضكم بعضا الي اهل 

الجور و لكن انظروا الي رجل منكم یعلم شــیئا من قضایانا فاجعلوه بینكم، 
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فاني قد جعلته قاضیا فتحاكموا الیه« )ر.ک. حر عاملي، 1419ق: ج18، ص4(. )شــما س

)شــیعیان( از این كــه در اختالفات به اهل جور )قضــات جور بني عباس( 

مراجعــه كنید، بپرهیزد. بلكه بنگرید مردي از میــان خودتان را كه چیزي از 

قضایا و احكام ما را مي داند او را به عنوان قاضي میان خود برگزینید كه من 

او را بر شــما قاضي قرار دادم پس براي داوري و حكم به او رجوع كنید(. 

استدالل به این روایت كه امام فرموده است: »بنگرید مردي از میان خودتان 

را... برگزینید« چنین خواهد بود كه قاضي لزوما باید »مرد« باشد. 

پاســخ: »مـرد بودن« به عـنوان شرط در قـضاوت در این حدیـث منظور 

نشده است، روایت بیان مي کند كه مردم را از مراجعه به قضات جور باز دارد. 

عالوه بر این، در اصول فقه مقرر شده كه لقب، مفهوم ندارد و تمسك به مفهوم 

»رجل« در این جا از نوع تمسك به مفهوم لقب است و اعتباري ندارد.

از این گذشــته در جایي که »رجل« همراه با کلمه »امراه« بیاید، مراد از 

آن جنس مذکراست و هرگاه که رجل تنها بیاید، مراد از آن در مباني فقهي و 

اجتهادي »شخص« است نه »مرد«. اینجا هم مراد مرد نیست، بلکه شخص 

انســان اســت و زن و مرد ندارد. از طرفي در روایت است: »انظروا الي من 

روي حدیثنا« و در این روایت و بســیاري دیگر از روایات اصالً  کلمه رجل 

وجود ندارد مي گوید کســي که قاضي مي شــود کسي است که به احادیث ما 

آگاهي دارد، نه اینکه زن اســت یا مرد است. ضمن اینکه رجل هم اگر آمده 

باشد مراد مرد نیست، مراد شخص است. اگر مراد مرد باشد، باید در کنارش 

امراه آمده باشــد. براي این اســتدال ل، نظایري هم در قرآن هست. خداوند 
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مي فرمایــد: »ما جعل اهلل لرجل من قلبین في جوفه...« )احزاب، 33( )براي هیچ 

فردي دو قلب قرار ندادیم( اگر بخواهیم رجل را در اینجا مرد معنا کنیم آیا 

باید اســتدال ل کنیم که براي زنان دو قلب قرار داده شــده است؟! یا مثالً  در 

روایات مي پرســند که رجلي پیراهنش نجس شــده است، چه باید بکند؟ یا 

»رجل شــک بین ثال ث و ثاني«، در اینگونه روایات مراد از رجل، شــخص 

است )ر.ک. روزنامه اعتماد ملي، خضرحیدري،1387/6/11(.    

با توجه به مطالب مذکور، هرچند که به دلیل سنگیني و دشواري امر قضا 

چه بسا زن نتواند به مســئولیت هاي سازنده دیگرخود در عرصه خصوصي 

بپــردازد، اما امــکان ورود زنان بــه عرصه قضاوت منتفي نیســت. بنابراین 

چنان چه زني که واجد شــرائط قضاوت است و توانائي الزم جهت تحمل 

مشــکالت و ســختي هاي این کار را دارد و به خوبي از عهده قضاوت )در 

عرصه عمومي( و انجام مســئولیت هاي دیگر متناســب با شأن زنانگي خود 

برآید، آیا مي توان ورود او را به این عرصه حرام و غیر نافذ دانست؟

ج( قضاوت نوعي والیت است و یكي از مناصب به حساب مي آید. در 

این گونه موارد حتي اگر دلیلي بر منع و حرمت وجود نداشــته باشــد، كافي 

نیســت تا حكم به جواز و مشــروعیت كنیم. بلكه براي اثبات مشروعیت و 

جواز، باید دلیل اقامه كنیم كه چنین دلیلي در دست نیست. 

پاسخ: هر چند این ادعا مورد قبول مي باشد كه حكم به جواز و مشروعیت 

قضــاوت براي زن نیازمند به اقامه دلیل اســت؛ اما اطالقات و عموماتي در 

باب قضاء یافت مي شوند كه مي توان در صورت فقدان دلیل به آنها تمسك 
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كرد؛ مثاًل »مقبوله عمربن حنظله« كه هم در باب قضاء و هم در باب حكومت س

مورد اســتناد فقها است، داراي عموم مي باشد. مضمون روایت این است كه 

نباید در منازعات و دعاوي به ســلطان یا قاضي جور مراجعه كرد؛ بلكه باید 

به كســاني كه ســخنان معصومین علیهم السالم را نقل مي كنند و در حالل و 

حرام آنها، صاحب نظرند و به احكام آنها آشــنا و آگاهند مراجعه كرد؛ زیرا 

آنها از جانب امام به عنوان حاكم و قاضي منصوب شده اند و هر كس حكم 

و داوري آنها را نپذیرد، گویا حكم و داوري امام 7 را نپذیرفته اســت. در 

این روایت قید »مرد بودن« در قاضي منظور نشــده است؛ بلكه به نحو عام 

آمده است.

از این گذشــته، همان گونه كه برخي از اهل نظر گفته اند: منصب قضاء از 

شئون منصب والیت و حكومت است و با توجه به این كه حكومت به مردان 

اختصاص ندارد، قهرًا قضاوت هم در انحصار مردان نخواهد بود. در واقع نظریه 

انحصار منصب قضاوت در مردان فقیه، با وجود شهرت، مخالفان قابل توجهي 

دارد: »و اما اشــتراط الذكورئ، فذلك ظاهر فیما لم یجز للمرأئ فیه امر و اما في 

غیر ذلك فال نعلم له دلیال واضحا، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان اجماعا، فال 

بحث، و اال فالمنع بالكلیئ محل بحث، إذ ال محذور في حكمها بشهادئ النساء، مع 

سماع شهادتهن بین المرأتین مثال بشئ مع اتصافها بشرائط الحكم« )مقدس اردبیلي، 

1403ق: ج2، ص15(. میرزاي قمي و جمعي از فقهاي معاصر نیز مانند: جوادي آملي 

و مرعشــي، صریحًا قایل به جواز قضاوت زن شده اند )ر.ک. قمي، 1417ق: ص672؛ 

جوادي آملي، 1378: صص352ـ  348؛ مرعشي، 1379: ج2، صص188ـ  179(.
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2 ـ 2 ـ 5( زن و حكومت

بــراي اثبات عدم مشــروعیت حكومت و والیت بــراي زن به برخي از 

آیات، روایات، اجماع و عقل اســتدالل شــده اســت كه به اختصار به آنها 

مي پردازیم: 

1 ـ 2 ـ 2 ـ 5( آیات

براي اثبات مدعاي فوق به برخي از آیات اســتدالل شده كه به مهمترین 

آنها در این جا اشاره مي كنیم: 

 ـ  »الرجال قوامون علي النســاء بما فضــل اهلل بعضهم علي بعض و بما 

انفقوا من اموالهم...« )نســاء، 34( )مردان نســبت به زنــان قیمومت دارند )یا 

عهــده دار امور آنهایند( به خاطر برتریي كه خداوند براي بعضي نســبت به 

بعضي دیگر قرار داده اســت و به خاطر انفاق هایي كه از اموالشان مي كنند(. 

پس زنان صالح آنهایي كه متواضع و فروتن هستند و در غیاب )همسر خود( 

حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقي كه خداوند براي آنان قرار داده 

است مي كنند. گفته اند این آیه بر قیمومت و سرپرستي مردان بر زنان داللت 

دارد و معلوم است سپردن حكومت و والیت در امور به زنان با مفاد این آیه 

منافات دارد؛ به نظر مي رســد: اواًل، این آیه درصدد بیان قاعده عام و فراگیر 

نیست؛  بلكه منحصرًا ناظر به كانون خانه و خانواده است. چنان كه ذیل این 

آیه و شأن نزول آیه بر این معنا داللت دارد; یعني در محیط خانواده، شوهران 

بــر زنان قیمومت دارند نه این كه همه مردان بر زنان قیمومت و سرپرســتي 

دارند. 
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از این آیه شــریفه دو دلیل براي حق سرپرستي مردان در كانون خانواده س

استفاده مي شود: یكي برتریي كه خداوند به مردان داده است و دیگري قرار 

داشتن وظیفه پرداخت هزینه و نفقه زندگي زنان بر دوش مردان. در مورد این 

كه منظور از این »برتري « چیســت؟ میان مفسران اختالف نظر وجود دارد. 

كســاني آن را برتري عقلي و برخي آن را برتري در قوت جسماني و بعضي 

در هر دوي آن و گروهي نیز به معناي برتري در سهم ارث دانسته اند. 

خود آیه بر هیچ یك از این معاني داللت روشــني ندارد، اما با توجه به 

آیات پیشین كه در مورد ارث اسـت و با توجه به ذیل این فقره كه به وجوب 

نفقه زن بر عهده مرد، اشــاره دارد نظریه اخیر روشن تر به نظر مي آید. مؤید 

دیگر این اســت كه در دو آیه پیشــتر از این آیه آمده: »برتریي را كه خداوند 

نسبت به بعضي از شما بر بعضي دیگر قرار داده است آرزو نكنید مردان را 

نصیبي است از آنچه كسب مي كنند و زنان را نیز نصیبي است از آنچه كسب 

مي كنند«. 

مي دانیــم برتري عقلي یا جســماني، جاي تمنا و آرزو نیســت؛ چون به 

طبیعت و ســاختار جسماني و روحي طرفین برمي گردد و امید بستن به این 

امور، دســت نیافتني و لغو و بیهوده اســت. بنابراین برتري مورد نظر در آیه 

چیزي اســت كه جنبه اعتباري و قــراردادي دارد؛ یعني همان دو برابر بودن 

ســهم ارث مرد بر زن و داشــتن حق طالق و امثال آن. با این بیان، مفاد آیه 

»الرجال قوامون...« این است كه هم افزوني سهم مرد در ارث و هم داشتن 

حــق طالق و هم وظیفه مند بودن مرد بــراي پرداخت هزینه زندگي، دلیل بر 
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سرپرستي مرد در كانون خانواده است. روایتي كه صدوق 2 در كتاب عیون 

از امام رضا 7 در تفسیر این آیه نقل كرده است، نیز مؤید همین نظریه است 

)ر.ک. عروسي حویزي، 1401ق: ج1، ص477(.

اگر گفته شــود به همان دلیلي كه قیمومت شــوهر نسبت به زن در كانون 

خانواده پذیرفته مي شود، باید قیمومت مرد نسبت به زن در جامعه نیز مورد 

قبول واقع شــود. اما باید به این مهم عنایت داشــت که تشریع قیمومت مرد 

براي همسر خویش در آیه، به مالكاتي مستند شده كه در مورد قیمومت مرد 

نسبت به زن در جامعه وجود ندارد; مانند برتري در سهم ارث، داشتن حق 

طالق و وجوب نفقه بر مرد. بنابراین قیاس جامعه به كانون خانه از نوع قیاس 

باطل اســت. از این رو كســاني كه براي تعمیم حكم قیمومت مرد بر زن به 

عمومیت علت و مالك در آیه استدالل كرده اند. استداللشان نمي تواند مورد 

قبول باشد )ر.ک. طباطبایي، 1391ق: ص366(.  

آیــت اهلل جوادي در ذیل این آیه مي فرماید: »چون مســئول تأمین هزینه 

و اداره زندگي، مرد اســت سرپرستي داخل منزل هم با مرد است... و جمله 

»الرجال قوامون...« به این معنا اســت كه اي مردها، شــما قوام منزل باشید 

سرپرســت منزل باشــید، كارها را در بیرون انجام دهیــد... آیه مربوط به زن 

در مقابل شــوهر اســت نه زن در مقابل مرد. قیم بودن مرد بر زن در محور 

اصول خانواده است، گاهي زن قیم مرد و گاهي مرد قیم زن است. در اصول 

خانوادگي بســیاري از مسائل عوض مي شــود. اطاعت فرزند چه پسر و چه 

دختر از ساحت مقدس پدر و مادر واجب است. اطاعت مادر واجب است 
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و پســر نمي توان بگوید كه من چون در رتبه اجتهاد به سر مي برم یا مهندس س

یا طبیب شده ام دیگر تحت فرمان مادر نیستم. در حقیقت در چنین مواردي 

زن بر مرد قیم است...«  )جوادي آملي، 1378: ص368(. 

ثانیــًا، اگر بخواهیم از این آیه به نحو عموم، قیمومت مردان بر زنان را 

استفاده كنیم تخصیص اكثر الزم مي آید؛ زیرا در بسیاري از موارد مردان بر 

زنان قیمومت ندارند. مرد بر زن جز در مورد حكومت و قضاوت قیمومت 

ندارد )تازه اگر قیمومت را در این دو مورد بپذیریم( از این گذشته هر مردي 

بر هر زني قیمومت ندارد تنها شــخصي كه به منصب حكومت و قضاوت 

رسیده است، بر دیگران  ـ  چه مردان و چه زنان  ـ  قیمومت دارد. 

ثالثــًا، بــا فرض این كه داللت آیه را بر مدعا بپذیریم، این آیه تنها بر این 

نكته داللت مي كند كه زنان نمي توانند بر مردان قیمومت داشته باشند، اما بر 

نفي جواز والیت و قیمومت زن بر زنان دیگر داللت ندارد. 

 ـ  »لهــن مثل الذي علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجئ« )بقره، 228( 

)براي زنان بر مردان به نیكي حقوقي است، همانند حقوقي كه براي مردان بر 

زنان اســت و مردان را بر زنان درجه و مزیتي است(. گفته اند كه درجه برتر 

مردان بر زنان اقتضا دارد، تنها ایشان بر زنان والیت داشته باشند. 

پاســخ: هر سه اشــكالي كه در مورد استدالل به آیه پیشین مطرح كردیم 

در مورد اســتدالل این آیه نیز قابل طرح است. ظهور این آیه در اختصاص 

داشتن به برتري حقوق شوهر بر زن بیش از آیه قبلي است. تمام آیات پیش 

و پس از این آیه در مورد زن و شوهر و روابط خانوادگي است و منظور از 
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برتري مردان بر زنان در داشــتن حق طالق و حق تأدیب در صورت ناشــزه 

شــدن و امثال آن است. ازآن جا که سرپرســتي مطرح شده در آیه فوق تنها 

شامل دایرة زناشویي مي شود؛ زیرا خداوند متعال مي فرماید: »الّرجال قوامون 

علي النساء بما فّضل اهلل بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم« )مردان، 

سرپرست زنانند، به دلیل آنكه خدا برخي از ایشان را بر برخي برتري داده و 

]نیز[ به دلیل آنكه از اموالشان خرج مي كنند(. 

تنهــا حالتــي كه در آن بر مرد واجب اســت، از آن رو كه مرد اســت، بر 

زن، به این وصف كه زن اســت، خرجي بپردازد، حالت ازدواج اســت. زیرا 

وقتي وظیفـة پدر را بررسي مي كنیم مي بینیم كه بر او نیز واجب است خرج 

فرزندانــش را بپردازد. در اینجا با مـســأله اي به نــام مذكر و مـؤنث روبه رو 

نیـســتیم. زیرا بر پدر واجب است كه خرجي دخـترش را از این جـهت كه 

فرزند او است بپـردازد، نه به لحاظ اینكه زن است، همان طور که وظیفه دارد 

خرجي پسرش را بدهد. 

ـ   »أ و من ینشؤ في الحلیئ و هو في الخصام غیر مبین« )زخرف، 18( )كسي 

كــه در زیور و زینت پــرورش مي یابد و به هنگام جدال قادر به بیان مقصود 

خویش نیست( ]فرزند خدا مي خوانید؟[ این آیه خطاب به كساني است كه 

مالئكه را از جنس مؤنث مي پنداشــتند و مي گفتند آنها دختران خدا هستند. 

این آیه درصدد بیان طبیعت و جنس زن است. جنس او به گونه اي است كه 

با زر و زیور مأنوس است و در مقام مخاصمه از منطق نیرومندي برخوردار 

نیســت. طبیعي اســت كســي كه داراي چنین وضعیتي اســت، نمي تواند از 
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قضاوت و حكومت برخوردار باشــد؛ زیرا والیت و قضاوت به قوه تعقل و س

تدبر و تفوق در اثبات حق نیاز دارد.  

اواًل، اگر چنین اســتداللي صحیح باشد باید بتوان از این آیه براي اثبات 

محرومیت زن از همه مشاغلي كه به تعقل و تدبر و تبیین احتیاج دارد استفاده 

كرد; مثاًل زن نتواند واجد مقام اجتهاد در فقه یا تخصص در هر رشته علمي 

مانند پزشكي و مهندسي و... شود. زن نتواند عهده دار تدریس و تعلیم علوم 

فكري و عقلي شود و نتواند در معامالت كالن، وكالت در دعاوي، نمایندگي 

براي مجلس قانونگذاري و اداره مراكز علمي و تربیتي وارد شود. آیا مي توان 

محرومیت زن از همه این مشاغل را پذیرا شد؟  

ثانیًا، همه زنان یقینًا داراي این دو صفت )نشو و نماي در زیور و زینت 

و عدم قدرت بر تفكر و تبیین( نیســتند، چرا دســته اي دیگر از زنان باید از 

منصب حكومت و قضاوت محروم بمانند! حتي اگر گفته شــود كه زن ها به 

حكم طبیعت غالبًا واجد این دو صفتند، اما آیا مي توان به این بهانه، زناني را 

كه واجد این دو صفت نیستند از مناصب اجتماعي محروم ساخت؟

ثالثًا، آیه مزبور بر كاستي عقل و اندیشه و تدبیر زن داللت روشني ندارد؛ 

زیــرا ذیــل آیه بیش از این داللت نــدارد كه او در بیــان مقصود خویش در 

خصومت ها توانا نیســت، اما این كه این عــدم توانایي از ضعف در عقل و 

اندیشه، ناشي است، از آیه مستفاد نیست )ر.ک. محمودي،1360: ص201( 
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2 ـ 2 ـ 2 ـ 5( روایات

در مــورد عدم جواز تصدي حكومت از جانب زن، به برخي از روایات 

اســتدالل شــده كه همگي آنها یا از جهت سند، از جهت داللت یا از هر دو 

جهت ضعیف و قابل خدشه اند، به همین خاطر ادعاي یقین اجمالي به صادر 

شدن برخي از این روایات، سودي ندارد; زیرا معلوم نیست آن روایت صادر 

شــده از معصوم كدام یك از این روایات است، شاید آن روایتي باشد كه بر 

مدعا داللتي ندارد. علم اجمالي به صدور برخي از روایات در صورتي مفید 

اســت كه همه آنها در ناحیه داللت بر مدعا قصوري نداشــته باشند. از این 

گذشته در بسیاري از این روایات امور دیگري از زنان نفي شده است، یقینًا 

فقها قائل به عدم مشروعیت آن امور براي زنان نیستند. 

3 ـ 2 ـ 2 ـ 5( عقل

دلیل دیگري كه بر مدعاي مزبور آورده اند این است كه از جهت علمي، 

طبیعت زنان به احساســات و عواطف آمیخته و این صفت بر تعقل و تدبیر 

آنان غالب است. از این رو سپردن زمام حكومت به دست زنان یعني سپردن 

آن به دست عواطف و احساسات، كه كاري ناروا است.  

اواًل، غلبه احساسات بر عقل و تدبیر در زنان امري فراگیر و همگاني نیست؛ 

چه آن که در بســیاري از موارد زنان با اندیشه ورزي و درایت الزم گوي سبقت 

را از مردان مي ربایند که مصداق روشن آن پیشي گرفتن زنان ایراني بر مردان در 

امري مهم و کاماًل عقالني یعني آموختن آن هم در مقطع عالي است. 

ثانیًا، از تفاوت طبیعي زن و مرد نمي توان تفاوت در حكم شرعي را استنباط 
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نمــود؛ یعني با فرض فقــدان آیه یا روایتي دال بر عــدم جواز تصدي منصب س

قضاوت و حكومت براي زن، نمي توان از تفاوت طبیعي میان زن و مرد، تفاوت 

آنها در حكم شرعي را نیز استنباط كرد؛ زیرا مالكات احكام در اختیار ما نیست. 

از كجا مي توان اطمینان داشت كه عاطفي بودن زن، باعث حرمت تصدي این 

مناصب براي او از نظر شــرعي اســت؟ از این گذشــته با فرض این كه چنین 

استنباطي روا باشد، نمي توانیم حكم حرمت را نسبت به زناني كه شایستگي هاي 

كافي براي تصدي این منصب را دارند استنباط نمود.

4 ـ 2 ـ 2 ـ 5( اجماع

برخــي بر عدم جواز تصدي منصب حكومت بــراي زن، ادعاي اجماع 

كرده اند. اما حقیقت این است كه اجماعي در كار نیست؛ زیرا مسأله امارت و 

حكومت در فقه امامیه به صورت مشخص و مجزا مطرح و مورد بحث نبوده 

است. بنابراین ادعاي اجماع در این گونه مسائل مستحدثه كه تنها در برخي 

از كتب متاخرین مطرح شده، مبناي مقبولي ندارد )همان، ص118(. 

5 ـ 2 ـ 2 ـ 5( اصل والیت

گفته اند اصل أولي در باب والیت این است كه هیچ كس بر كسي والیت 

ندارد، مگر این كه دلیلي در كار باشد. به تعبیر دیگر در باب والیت حتي اگر 

دلیلي بر نفي والیت درســت نباشد، كافي نیست كه به اثبات آن حكم نمود؛ 

بلكه باید براي اثبات والیت، دلیل خاص یا عامي وجود داشــته باشــد و با 

توجه به اینكه دلیلي بر اثبات والیت )حكومت و قضاوت( براي زن )هر چند 
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دلیلي هم بر نفي آن نباشد( كافي است كه نتوانیم به ثبوت آن حكم كنیم. 

پاســخ: ضمن پذیرش اصل این مدعا )اصل، عدم والیت كسي بر كسي 

دیگر است(...، هرچند دلیل خاصي بر قضاوت و حكومت براي زن دردست 

نیست، اما از عموم و اطالق برخي از ادله مي توان جواز و مشروعیت آن را 

براي زن ثابت كرد که به برخي از این ادله اشاره مي شود:  

ـ   مقبوله عمربن حنظله كه هم در باب قضاء و هم در باب حكومت مورد 

تمسك فقها است، داراي عموم است.

ـ   غالب روایاتي كه براي اثبات والیت فقیه به آنها استناد كرده اند، داراي 

اطالق و عمومند؛ یعني اختصاص داشتن به مردان از آنها فهمیده نمي شود; 

مانند احادیث: 

ـ   »جریان امور و احكام در اختیار علماي الهي اســت، آنها كه بر حالل 

و حرام خدا امین هستند« )ر.ک. ابن شعبه حراني، 1363: ص238(؛ »بر اساس حكم 

خدا و اســالم بر مسلمین واجب اســت كه امام عفیف و عالم و پرهیزكار و 

آشــنا به قضا و سنت را برگزینند« )ر.ک. هاللي، 1371: ص291(؛ »در رویدادها و 

حوادث جدید به راویان ســخن ما رجوع كنید كه اینها از جانب من بر شما 

حجتند و من حجت خدایم« )ر.ک. حر عاملي، 1419ق: ج8، ح9(. »خدایا جانشینان 

مرا رحمت فرما... یعني آنها كه بعد از من مي آیند و سخن و سنت مرا براي 

مردم بیان مي كنند« )ر.ک. صدوق،1363: ص363، ح5919(.  

 ـ  ادله عقلي كه براي اثبات والیت فقیه آورده شده، نیز همانند روایات، 

عموم و شمول دارد و اختصاص داشتن به مردان از آنها فهمیده نمي شود. در 
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دلیــل عقلي روي برخي از صفات مانند علم، فقاهت، عدالت و كفایت تكیه س

مي شود؛ یعني همه كســاني كه واجد این صفات هستند، مي توانند عهده دار 

والیت باشند و در این رابطه فرقي میان زن و مرد نیست. دراین راستا ادعاي 

این کــه اقدام به انتصاب زنان به حکومت یا ســایر مناصــب اجرائي فاقد 

ســابقه اي در  سیره رسول گرامي اســالم و نه هیچیک از خلفاي وي است، 

پذیرفتني نیست؛ چه آن که اثبات این مساله که پیامبر اسالم یا خلفاي او زن 

یا زناني را یافته باشند که از همه جهات برتر از مردان یا مساوي باشند و با 

این وصف آنان را به این سمت نگمارده باشند، کارسخت و دشواري است 

و نیز شــاید زنان نیز چون چنین ویژگي هائي را در خود نمي دیدند، متقاضي 

چنین مناصبي نبوده اند.

6( نتیجه

به نظر مي رسد نقش اجتماعي زن در برپایي عدالت حائز اهمیت است و 

همچون مرد كه در این راستا وظیفه اي دارد نیز مسئول است. البته این سخن 

بدین معنا نیست كه نقش مرد و زن را از یكدیگر جدا كنیم و هر یك را در 

حوزه ویژه اي مورد بررســي قرار دهیم؛ بلكه در میان جامعه مسئولیت هایي 

دیده مي شود كه میان مرد و زن مشترك است و هر یك از این دو مي توانند، 

آغازگر آن باشد هر چند برخي از مسئولیت ها تنها به زن اختصاص دارد؛ اما 

در بسیاري از موارد هر یك به اندازه دیگري مي تواند در برپایي عدالت مؤثر 

باشد. بي تردید نقش هاي ویژه اي كه بر مبناي جنسیت استوار شده، نمي تواند 

نقش هاي عمومي را از میان ببرد.  
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این غفلت از بي توجهي نسبت به تعامل جنسیت و سیاست درحالي رخ 

مي دهد که اهتمام اسالم به مقوله عدالت جنسیتي حاکي از آن است که اواًل، 

به مظلومیت و ســتمدیدگي این جنس توجه و عنایت شده است؛ )پیشرفت 

در ساحت آگاهي( ثانیًا، از این مظلومیت و ستمدیدگي اعالم نفرت و بیزاري 

مي شــود؛ )تطهیر1 در ساحت احساسات و عواطف( ثالثًا، ازجهت گیري در 

راســتاي تغییر وضع و حال یا فرآیندي كه ســتم بار و ناقض حقوق اســت 

)اصالح در ساحت اراده(، حکایت مي کند؛ چه آن که در اسالم زن و مرد از 

حقوق مساوي اما غیرمشابه و یكنواخت برخوردارند. اسالم نه انسانیت زن 

را منكر مي شود و نه زنانگي او را نادیده مي گیرد، بلكه او را انساني متفاوت 

و مســتقل از مردان معرفي مي كند. از منظر اسالم، زن انسان تمام است؛ اما 

با همــه اوصاف و ویژگي هایي كه وجــود او را از مردان متمایز مي كند. زن 

در صحنه هســتي حضور دارد و ضمن آنكه به نفع مرد و مردانگي مصادره 

نمي شود، به تمرد و عصیان و طغیان نسبت به جنس مرد نیز وادار نمي گردد 

)ر.ک. مطهري،1369: ص76(. این اوج عدالت جنسیتي است كه اسالم در حق زن 

و جایگاه و حقوق وي روا داشــته اســت. اسالم نه تنها حقایق متفاوت زن 

و مرد را مي بیند، بلكه آنها را به رســمیت مي شناســد و معتقد است بر پایه 

این تفاوت ها، هر یك از زن و مرد براي یكدیگر آفریده شده اند؛ )ر.ک. همان، 

ص119(. مرد به شــخص زن و زن به قلب مرد نیاز مند اســت )همان، ص301(. 

هر چند نقش مادري و تربیت فرزند از ارزش واالیي برخوردار اســت ولي 

Catharsis  ـ  �
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در عیــن حال هنوز زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، با رعایت موزاین س

شرعي و اخالقي و تناسب شغلي مطلوب، امکان تجربه این حقوق مساوي 

را ندارند. ازاین رو فقها و حقوق دانان مســلمان با تأســي به امام خمیني1 

کــه قانون تحول اجتهاد و نقش زمــان و مکان در اجتهاد را بیان کردند، باید 

بــا در نظر گرفتن عنصر زمان و مــكان و با رعایت معیارها و اصول صحیح 

و ضابطه مند اســتنباط، در فهم متون دیني با اســتمداد از حقایق روز تالش 

بیشــتري نموده، راهكارهاي علمي تر و به روز، در جهت جلوگیري از ســتم 

بر زنان و بدرفتاري با آنها و نیز در تضمین حقوق مشروع معطوف به تأمین 

حقوق مساوي زنان با مردان درعرصه هاي سیاسي و اجتماعي ارائه نمایند.
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