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کتابی که پیش روی شما قرار دارد دربارة موضوع جایگاه زن در آئین اسالم 
از دیدگاه شهید آیت اهلل دکتر بهشتی است. آغازگر کتاب، سه درسگفتار با 
عنوان »موقعیت زن از نظر اسالم« است که در سال ۱۳۴۷ در جلسات ماهانة 
مرکز اسالمی هامبورگ برای ایرانیان ساکن آلمان ایراد شده است. طبق روال 
مخاطبان  فعال  مشارکت  با  جلسات  این  بهشتی،  شهید  همیشگی  رویة  و 
همراه است و هدف از برگزاری آن، دستیابی به اجماع فکری در خصوص 
فهم پاسخ اسالم به پرسش های زمانه است. از آنجا که در نشر آثار شهید 
بهشتی قصد ما این بوده که نوشته ها یا گفتارهای باقیمانده را به عنوان اسناد 
تاریخی، با رعایت امانتداری منتشر شود، تا آنجا که مقدور بوده نام اشخاص 
مشارکت کننده ذکر شده است. همچنین، ویراستاری در حداقل الزم صورت 
پذیرفته است تا فضای گفتگویی جلسات تا حد امکان به مخاطب امروزی 
منتقل شود. به نظر می رسد جلسة چهارم هم در همین موضوع تشکیل شده 

است که متأسفانه نوار آن تا این زمان یافت نشده است.
پس از آن چهار گفتار و یک گفتگو ارائه شده است:

گفتار »حیض از دیدگاه قرآن« از درسگفتارهای تفسیری شهید بهشتی که پس 
از بازگشت به ایران و در فاصلة سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵ به طور هفتگی برگزار 

می شد استخراج شده و به تفسیر آیات ۲۲۳ و ۲۲۴ سورة بقره اختصاص دارد.

پیشگفتار
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دربارة زمان و مکان گفتاری که با عنوان »آفرینش حوا« مالحظه می کنید 
پایان  به  این است که  احتمال  بیاوریم. یک  کافی بدست  اطالع  نتوانستیم 
دومین درسگفتار »موقعیت زن در اسالم« و در پاسخ به پرسشی که در همین 
زمینه شده مربوط باشد. احتمال دیگر این است که به یکی از درسگفتارهای 
دیدگاه اسالم دربارة نظریة تکامل انسان مربوط باشد. این درسگفتارها در 
مجلدی با عنوان انسان در دست انتشار است. و باالخره احتمال سوم این 
که به یکی از درسگفتارهای تفسیری سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵ مربوط باشد.

گفتار »جایگاه زن و حجاب در عصر پیامبر« بخشی از پرسش و پاسخی 
است که در پایان یکی از درسگفتارهای محیط پیدایش اسالم آمده که در دورة 
اقامت شهید بهشتی در هامبورگ ارائه شده و پیش از این منتشر شده است و به 
مناسبت موضوع کتاب حاضر، در اینجا نیز به طور جداگانه منتشر شده است.

گفتار »حجاب و حدود آزادی در اجتماع اسالمی« سخنرانی شهید بهشتی 
در سال ۱۳۵۹ در مجلس بزرگداشت شهدای هویزه ایراد شده است.

پایان بخش کتاب، گفتگویی است که شادروان علی محمدی گرمساری با شهید 
بهشتی انجام داده است و در آن نظر شهید بهشتی را دربارة مسائل مربوط به زنان 

جویا شده است. این گفتگو در ... منتشر شد و عینأ از آنجا نقل شده است.
بدیهی است که مطالبی که در این کتاب گردآوری شده است تنها شامل آن 
بخش از دیدگاه های شهید بهشتی در این زمینه است که امکان نشر مستقل 
داشته و الزم است عالقمندان به شناخت اندیشة ایشان در این موضوع، به 
دیگر آثار برجای مانده از آن شهید که توسط بنیاد منتشر شده مراجعه کنند. 
در پایان الزم می دانیم از زحمات ویراستار محترم، حجت االسالم دکتر جواد 

اژه ای تشکر کنیم.

بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت اهلل دکتر بهشتی



موقعیتزنازنظراسالم





بسماهللالرحمنالرحیم
بحث امشب دربارة »موقعیت زن از نظر اسالم« است.۱ باید توجه داشت 
بحثی که در این باره می کنیم می تواند بحث بسیار مفصلی باشد که با توضیح 
موقعیت زن در میان ملت های دیگر، قبل از اسالم، بعد از اسالم تا پنجاه سال 
پیش، و از پنجاه سال پیش به این طرف همراه باشد، که بحث جالبی هم 
هست، اما در جلسة امروز درصدد این امر نیستیم. البته بحث جالبی است، 
یک سلسله بحث هم هست، بحث یک جلسه نیست و شاید بعدها فرصتی 
نصیب شود که این بحث ها به صورت جامع  تر ایراد شود. اما بحث امشب 
ما این است که صرف نظر از این که موقعیت زن در میان عرب ها، یونانی  ها، 
ایرانی ها، رومی ها یا مصری ها چه طور بود، در کشورهایی مثل هندوستان 
و چین چه طور و بعد از اسالم چه شد، در میان اروپاییان چه بود و حاال 
چیست، اصالً واقعاً ببینیم موقعیت و حقوق و تکالیف زن در اسالم، مناسبات 

زن با اجتماع و مناسبات زن با خانواده چیست.
در این مورد باید اول عرض کنم که در قرآن کریم، همه جای آن، می بینیم 
اسالم دینی است که به صورت مساوی برای زن و مرد آمده است. اصاًل در 

1. ایــن ســخنرانی در تاریــخ 27 فروردیــن مــاه 1347 هجــری شمســی در مرکــز اســامی هامبــورگ 
ایــراد گردیــده اســت. 

جلسۀاول 
موقعیتزنازنظراسالم)1(
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تعالیم اسالم، در بینش اسالم، وقتی می خواهد فکر کند که من با چه کسی 
با مرد حرف  با مرد سروکار دارم و  دارم، فقط فکر نمی کند من  سروکار 
می زنم، بلکه با زن و مرد هر دو حرف می زند و این چیزی است که همة 
اهل علم هم بر آن متّفق هستند و همة این »یا اَیُهاالّذیَن آَمنوا«ها، »ای کسانی 
که ایمان آورده اید«ها، ای صاحبان ایمان چنین و چنان کنیدها، شامل مرد 

هست، شامل زن هم هست. 
بنابراین، تعالیم اسالم و فکر اسالم و دین اسالم به کجا توجه دارد؟ به 
جامعه، زن و مرد، کوچک و بزرگ، همه. بنابراین، در هر مورد که شما 
حساب بکنید، نماز بر مرد و بر زن، روزه بر مرد و بر زن، حج برای مرد 
و برای زن، زکات بر مرد و بر زن، امر به معروف و نهی از منکر بر مرد و 
بر زن، معبد و مسجد برای مرد و برای زن، همه یکسان است. ولی شکی 
و  احکام  اسالم،  قوانین و حقوق  نظر  از  آیا  بپرسند  ما  از  اگر  که  نیست 
حقوق و تکالیفی اختصاصی برای مرد و اختصاصی برای زن پیدا می شود 
هست  مسائلی  اما  دارند،  زیادی  مشترک  مسائل  بله.  بگوییم  باید  نه،  یا 
مخصوص به زن، مسائلی هست مخصوص به مرد. مثاًل بر مردان شرکت 
در جهاد واجب است، اما تا مرد به اندازة کافی هست، شرکت در جنگ 
بر زن واجب نیست، تکلیفی است متوجه مردها. بر مردان شرکت در نماز 
بکنند،  می توانند شرکت  نیست،  واجب  زنان  بر  اما  است،  واجب  جمعه 
می توانند نکنند. بنابراین، یک نوع تکالیف اختصاصی برای مرد هست که 

این تکالیف برای زن نیست و برعکس.
باید دید که اسالم در این زمینه، به چه چیز توجه داشته است. چطور شده 
است که بعضی از قوانین و احکام و حتی حقوق اختصاصی برای مردها 
دربارة  مثاًل  ندارند؟  مردها  که  آورده  زن ها  برای  یا  ندارند  زن ها  که  آورده 
حقوق می  گوییم زن اگر شوهر کرد، در خانواده، حق این را دارد که هزینة 
زندگی او را مرد بدهد؛ یعنی حقی است برای زن بر گردن مرد. ولی مرد 
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این حق را به گردن زن ندارد که تو باید خرج زندگی من را بدهی، ولو آن 
زن ثروتمند باشد. ببینیم چه عاملی سبب شده است که حقوق و تکالیفی 
اختصاصی کم و بیش برای زن و مرد در اسالم آمده؟ آنچه از تعابیر آیه ای از 
َل الّل بَْعَضُهْم َعَلى بَْعٍض َوبَِما أَنَفُقواْ  اُموَن َعَلى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ قرآن کریم »الرِّ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ«۱ و همچنین در بعضی از روایات »الَمراُة ریحانۀ و لَيسْت بقهرمانه«۲ 
آمده است می فهمیم این است که زن چون گل، لطیف است و در میدان 
زندگی نمی تواند کارهای خشن بر دوش بگیرد. البته در درجة اول از نظر من 
آیة قرآن کریم مطرح است. آنچه آدم از مجموعة تعالیم اسالم می فهمد این 
است که اسالم خواسته است به چند واقعیت توجه شود که این واقعیت ها را 

خیلی پوست کنده امشب مطرح می کنیم:
۱. اگر مردان و زنان را با هم مقایسه کنیم، مردها را یک طرف، زن ها را 
یک طرف، از نظر استعداد جسمی، به طور متوسط قدرت مقاومت مرد از 
نظر ساختمان بدنی در برابر کارهای سخت جسمی از قدرت زن ها بیش تر 
است. به طور متوسط، و االً ممکن است خیلی از خانم ها باشند که از آقایان 
قوی تر باشند و آنها از خانم ها ضعیف  تر، اما به طور متوسط، استقامت مرد 
و ساختمان بدنی او برای بر دوش گرفتن کارهای خشن و سخت بیش تر 

است. این مسئله هست. خیلی مهم نیست، اما هست.
۲. مهم این است که از نظر استعدادهای روحی و روحیه، اگر زنان را در 
یک طرف و مردان را در یک طرف دیگر قرار دهیم، یک نقطة قوت در 
مردها نسبت به زن ها و یک نقطة قوت در زن ها نسبت به مردها وجود دارد. 
از نظر روحی، می توانیم بگوییم یک امتیاز مردها نسبت به زن ها دارند و 
یک امتیاز زن ها نسبت به مردها. امتیازی که زن نسبت به مرد دارد چیست؟ 
این است که زن از عواطف بیش تری برخوردار است؛ عواطف زن رقیق تر، 

1. سورة نساء )4(، آیة 34
2. نهج الباغه، نامة 34
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ریشه دارتر و هیجان دارتر است. شکی نیست که عاطفه، از مزایای زندگی 
انسانی است. در دنیای عاطفه، باید بگوییم به طور متوسط، زن عاطفی تر از 
مرد است. در طرف مرد، به حکم همین که عواطفش ضعیف تر است، قدرت 
تعقل و سنجش صحیح در کارها به طور نسبی بیش تر است، چون عاطفه در 
عین حال که چیز خوبی است، مانع محاسبات دقیق و صحیح است. وقتی 
می گویم عاطفه، یعنی حساب را بگذار کنار. روی حساب نباید فالن کار را 
کرد، اما عاطفه می گوید: این کار را بکن! از روی حساب می گویید من خوابم 
می آید، شب باید بگیرم بخوابم. حاال بچه ام مریض است، مریض باشد. آن 
چیزی که این حساب را می گذارد کنار و کنار می زند، این است که عاطفة 
مادری می گوید بله خوابم می آید، چشمم می سوزد، اما نمی توانم بخوابم. 
باید از بچه پرستاری کنم. این عاطفه برای این است که اصاًل حاضر نیست 
حساب کند که فردا صبح خسته است، خسته نیست، چه کار بکند. بنابراین، 
در خانم ها بدون شک و به طور متوسط زمینة رشد عواطف بیش تر است و 
در آقایان کم تر. الزم نیست که مردها عقل شان زیادتر باشند، نه خیر، ممکن 
است قدرت استعداد عقالنی زن و مرد یکی باشد، اما از نظر فعال بودن 
استعداد عقالنی، زن به عواطف که برخورد می کند، تا حدی از کار می افتد. 
استعداد عقالنی مرد چون به عواطف برخورد نمی کند، کار خودش را ادامه 
مردها  این که می گوییم  است.  مقاومت زن  نتیجه،  می دهد و جلو می رود. 
مقاومت روحی شان بیش تر است، تعبیري غلط است. این را حتی خیلی از 
نویسنده ها هم می نویسند، ولی غلط است، کامال هم غلط است. خودشان هم 
می فهمند که غلط است. مقاومت زن در کارها و سختی هایی که اگر انسان 
عواطف کافی داشته باشد مقاومت پیدا می کند، یعنی در آن زمینه هایی که 

مقاومت ناشی از عواطف است، بیش تر از مرد است. 
یک بچه را به یک مرد بسپارید و یک بچه را به یک زن بسپارید. حوصلة 
بچة  بچه،  این  نگهداری  در تحمل مشقت  مقاومت زن  بردباری زن،  زن، 
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یا در کالس مدرسه، بسیار بیش تر است. چرا عموماً سعی  باشد  خودش 
می کنند معلم های کالس های اول را تقریباً در همة فرهنگ ها از خانم ها قرار 
بدهند؟ برای این که خانم ها برای ادارة بچه ها در کالس اول آماده ترند و 
مقاومت و قدرتشان بیش تر است. بنابراین، مقاومت زن در برابر سختی هایی 
که باید با کمک عاطفه آن سختی ها را تحمل کرد بیش تر از مرد است. در 
مشکالت و سختی هایی که باید به کمک محاسبه آنها را تحمل کرد، مقاومت 
مرد بیش تر است. بنابراین، به طور سربسته نمی شود گفت که مقاومت مردها 
و قدرت بردباری مردها در برابر سختی ها بیش تر از زن هاست. این درست 
نیست. باید تقسیم کرد. باید گفت سختی هایی را که برای تحمل آنها محاسبة 
صحیح سودمند است، مرد بیش تر می تواند تحمل کند و سختی هایی که برای 

تحمل آنها عواطف الزم است، خانم ها بیش تر می توانند تحمل کنند. 
حاال با توجه به این مطلب که زن و مرد هر کدام یک امتیاز دارند، یعنی زن 
امتیاز استعداد بیش تر برای رشد عواطف و مرد امتیاز استعداد بیش تر برای 
رشد قدرت محاسبه و تعقل در میدان زندگی، وقتی می خواهیم کار را تقسیم 
کنیم، چگونه تقسیم کنیم؟ وقتی می خواهیم به زن و مرد میدان تکامل دهیم، 
چگونه میدان دهیم؟ اسالم بدون این که زن را از تحصیل و دانش محروم 
کرده باشد، بدون این  که زن را از شغل و حتی کار در اجتماع محروم کرده 
باشد، بدون این که زن را حتی از تحصیالت عالی دانشگاهی محروم کرده 
باشد، به زن میدان داده است. گفته هر طور و هرجا می خواهی کار بکن. از 
نظر کار هیچ محدودیتی برای زن نیست. اما به زن و مرد می گوید که اگر 
و  بگذارید زن  باشد،  اجتماع تان طبیعی تر  می خواهید سازمان و ساختمان 
مرد هر کدام در میدان مناسب خودشان کار بکنند. اخیراً آماری از آلمان و 
از آمریکا در جراید دیدم که از خانم های آمریکایی سؤال شده است که اگر 
شما را آزاد بگذارند که خانه و خانه دار باشید یا خانم کار و شاغل و حرفه دار 
کدامش را انتخاب می کنید، اکثریت گفته اند خانه و خانه داری. خودشان هم 
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گفته اند چون کار خانه داری کار است، لیکن این کار بر روحیة ما تحمیل 
نیست. روحیة ما در پذیرش و انجام آن احساس تحمیل نمی کند. این درک 
خود آنهاست. البته من نمی خواهم بگویم این سند است و نمی خواهم بگویم 

حتماً هر آنچه را گفته اند درست است.
برای زندگی  دید چه محیطی  باید  که  این است  مهم  حقیقت و مسئلة 
طبیعی هر یک از زن و مرد مساعدتر است. اسالم راهنمایی می کند. می گوید 
ای زنان و ای مردان مسلمان! سعی کنید زندگی خانوادگی تشکیل بدهید 
و سعی کنید پایه های خانواده را محکم کنید. دربارة خانواده البته امیدوارم 
که همة دوستان آن جزوه ای را که قباًل داده بودیم مطالعه کرده باشند. در 
میدان اجتماع، در چند کار، اسالم می گوید به دلیل این که زن استعداد رشد 
عواطفش بیش تر است و مرد استعداد رشد محاسبه و تعقلش بیش تر، این 

سمت ها که احتیاج به محاسبة بیش تر دارد برای مردان باشد:
۱. زمامداری های اجتماعی، از قبیل ریاست جمهوری و نخست وزیری و 
امثال آن اوالً به فعالیت های سخت و ثانیاً قدرت مقاومت در برابر عواطف 
و تعقل و محاسبة قوی احتیاج دارد. به طور معدل در میان مردها این شانس 
بیش تر است که افراد شایسته برای این کار پیدا بشوند. ممکن است در دنیا به 
طور استثناء زنی پیدا شود که نخست وزیر خوبی باشد، اما این استثناء است. 
استثناء غیر از معدل است. آیا این توهین به زن در اسالم است؟ نه، برای این 
که ما که نگفتیم مرد یک امتیاز اضافی دارد. گفتیم یک امتیاز مرد دارد، یک 
امتیاز زن دارد، هر کدام از این دو امتیاز در جای خودش. این عیناً مثل این 
است که ما وقتی که در دبیرستان بچه ها را می خواهیم آزمایش استعداد کنیم 
و بگوییم هر کدام به درد چه رشته ای می خورند، امتحانی بکنیم و بگوییم این 
دسته اگر بروند در رشته های تجربی بهتر ترقی می کنند، آن دسته اگر بروند 
حقوق بخوانند بهتر ترقی می کنند، آن دستة سوم اگر بروند ادبیات بخوانند 
بهتر است. این توهین به هیچ کدام نیست تا مثال اگر فردی را برای ادبیات 
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انتخاب کنیم، بگوید به من توهین کردید که گفتید پزشکی نرو. این توهین 
به او نیست. تو یک ادیب نویسندة ارزنده ای می شوی، ارزشت هم در جای 

خودش محفوظ است.
اگر صحبت از ارزش دادن باشد، به طور قاطع می گویم که اسالم ارزش 
عالوه، به مرد نداده است. بار عالوه روی دوشش گذاشته، نه این که ارزش 
عالوه به او داده است. این مطلب عادی است. همین مسئلة زمامداری، ارزش 
عالوه نیست. مسئلة زمامداری شوخی نیست. زمامداری یک جامعه رنج 
دارد، زحمت دارد، کار دارد، فشار دارد. اصاًل خیلی ها هستند تا به این مقام ها 
این نخست وزیر تشریفات  برای  بینند  نرسیده اند هوس می کنند چون می 
چنین و چنان قائلند، ولی وقتی وارد می شوند می بینند رنجش چه قدر است. 
بنابراین، معنای این که اسالم بگوید کارهای مربوط به زمامداری بیش تر در 
خور مردان است، توهین به زن نیست. پایین آوردن قدر او هم نیست. تقسیم 

صحیح کار در اجتماع است براساس استعدادها. این غلط نیست.
اما قضاوت از نظر اسالم. کار قاضی و قضاوت از نظر فقه اسالمی برای 
مردان است، هرچند دلیل صددرصد قاطعی بر هیچ یک از این دو مطلب 
)زمامداری و قضاوت( هنوز هم نداریم، یعنی واقعاً من خودم هم شخصًا 
هنوز فرصت نکردم که این مطلب را به صورت صددرصد قاطع ببینم که 
به طور مسلم دلیل قاطعی بر این داریم یا نه.۱ البته علمای سنی در کتابهای شان 
1. در سال 13۵۸ پس از پایان کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسامی ایران از شهید بهشتی در 

همین زمینه سؤال می شود و ایشان در پاسخ می گوید: 
در این که خانم ها می توانند رئیس جمهوری باشند یا خیر، در میان فقها، چه در میان مراجع و چه در میان 
فقیهان مجلس خبرگان، نظر یكسانی وجود نداشت. عده ای آن را منطبق با موازین اسام می دانستند و 
عده ای نمی دانستند. قانون اساسی ناچار بود مطابق با رأی اکثریِت دو سوم کل نمایندگان، که تقریباً به 
صورت معدل نمایشگر رأی اکثریت دو سوم مردم ما باشند، تنظیم شود، تا پشتوانة اسامی و اعتقادی 
و دینی آن محكم باشد و چون رأی نیاورد، متن به صورتی تنظیم شد که ان شاءاهلل در آینده اگر این 
بینشی که می تواند گسترده تر شود، حمایت دو سوم مردم را به دست آوَرد، آن وقت راه برای این 
منظور هموار شود. دقت بفرمایید خواهران! شما می دانید که عمًا و برای مدت طوالنی، جامعة ما وقتی 
می خواهد رأی بدهد و انتخاب بكند، به آن مرحله ای که خواهری برای تصدی این گونه سمت ها 
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چیزهایی نقل کرده اند، حدیثی هم نقل کرده اند، علمای شیعه هم همین طور، 
لیکن مجموعة اینها برای حکم قاطع به این مطلب به نظر من تا حاال کافی 
اسالم  نظر علمای  که  این  ولی  ببینیم.  باید  بیش تری  است. دالیل  نرسیده 

فرصت و رأی کافی را به دست بیاورد نمی رسد. این مسئله ای است که از نظر زمان با آن روبه رو خواهیم 
ابتدا اصل را طوری تنظیم کرده بودند که صریحاً  بود. این بود که اصل به این صورت تنظیم شد. 
می خواست بگوید از نظر اسامی بانوان نمی توانند رئیس جمهور شوند که این رأی نیاورد، چون آراء 
مخالف حتی از فقهای حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت درآمد که قانون اساسی به بن 
بست کشیده نشود ولی معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد و 
همة خواهران و برادران به این اهمیت بدهید که قانون اساسی شما قانونی باشد که الاقل از طرف دو 

سوم مردمتان مورد حمایت قرار گرفته باشد. این خیلی مهم تر است.
این مطلب را کمی توضیح می دهم. "سنت"، بیانگر قرآن است. سنّت باطل کنندة قرآن نیست ولی 
با صراحت امكان ریاست جمهوری یك زن را نفی  بیانگر قرآن است. در قرآن کریم آیه ای که 
کند نداریم. به همین دلیل برخی از صاحب نظران فقیه در مجلس هم، این مطلب را نمی پذیرفتند. 
چند روایت داریم که مفاد آنها فرمانروایی و زمامداری را از زن سلب می کند. منتها این روایات ضد 
قرآن نیست تا یكباره دربارة آنها تصمیم بگیرند و بگویند آنها را کنار بگذاریم. در قرآن این مسئله 
نه نفی و نه اثبات می شود، یعنی نه در قرآن آیه ای هست که با صراحت و داللت کافی بگوید که 
زن نمی تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیه ای هست که با صراحت بگوید زن می تواند زمامدار 
باشد. اگر در قرآن آیة صریحی داشتیم که می گفت و تصریح می کرد که زن می تواند زمامدار باشد، 
آنوقت احادیث از اعتبار می افتاد. حدیث مخالف قرآن، اعتباری ندارد. ولی وقتی درباره مسئله ای در 

قرآن با صراحت بحثی نمی شود آنوقت نوبت به روشنگرِی سنّت می رسد.
دقت بفرمایید! ما می گوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً، و نه منحصراً، مرد می تواند این سمت 
را بپذیرد. برای پذیرش او نه در کتاب منعی هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلم این است 
که مرد می تواند این کار را بكند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم می تواند 
رئیس جمهوری باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفی کننده آن نیست. 
در قرآن نسبت به این قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصّی وجود ندارد. دربارة نفی زمامداری 
مرد، مطلبی نیست و بنابراین تكلیف مرد روشن می شود. اما راجع به زن، چون بعضی از روایات هست، 
یك سؤال و یك ابهام به وجود می آید که باید آن را فقیهانه روشن کرد نه با احساسات، که ان شاءاهلل 
در آینده برای شورای فقها، مسئله حل می شود. برای خود من دالیلی که در روایات آورده می شود که 
زن نمی تواند زمامدار و رئیس جمهوری باشد کافی نیست و هیچ وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که 
در این مسئله به صورت بررسی اجتهادی، تحقیق کردم دالیل برایم غیر کافی بوده است. ولی تا این 
نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقِی دو سوم آراء ملت و فقهای ملت در نیاید و مورد قبول قرار 
نگیرد، برای آن شتابزدگی نكنید. بنابراین عرض من این است که قانون اساسی فعلی آن قدِر مسلّم را 
گفته است، یعنی رجال مذهبی می توانند زمامدار باشند و فعًا راجع به زنان مسئله را مسكوت گذاشته تا 
وقتی که زمینة فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می توان این را مطرح کرد 

و به تصویب رساند و به آن مرحله رسید. )مبانی نظری قانون اساسی( 
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هست، این را می شود گفت؛ نظر علمای اسالم عموماً نه صددرصد. نظر 
غالب آنها بر این بوده است که سمت زمامداری و سمت قضاوت در اسالم 
مخصوص مردان است. حاال ما فرض کنیم چنین چیزی هم در اسالم باشد، 

آیا توهین به زن است؟ نه.
و اما مسئلة انتخاب کردن و انتخاب شدن. دلیلی بر تحریم برای این هم 
در اسالم نداریم. یعنی زن هم می تواند انتخاب بکند و هم می تواند نمایندة 
انجمن یا مجلس باشد، به شرط این که وظایف دیگرش را رعایت کند. این 
یک مسئلة دیگر است. یعنی به قول یکی از علمای بزرگ در ایران۱ که در 
این حوادث اخیر رفته بودند از ایشان اعالمیه ای مبنی بر این که شرکت بانوان  
از نظر اسالم در انتخابات حرام است بگیرند، ایشان نمی نوشت. می گفت من 
چنین اعالمیه ای را نمی نویسم. به ایشان اصرار کردند که چرا نمی نویسی. 
گفت نمی نویسم. وقتی خیلی اصرار کردند گفت: آقاجان! من که فقیه هستم 
و مجتهد هستم باید بر اساس کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث فتوا بدهم، 
از پیش خودم که نمی توانم چیزی بنویسم. در قرآن و حدیث دلیلی بر این 
مطلب پیدا نکردم، پس نمی توانم بدهم. بعد برای این که این آقایان را خوب 
قانع کند یک مثال دم دستی داشت که این مثال را آورده بود و آنها هم ساکت 
شده بودند. در ایران خانمی است از اصفهان به نام بانو هاشمیه.۲ این خانم 

1. منظور آیت اهلل رحیم ارباب)12۵9-13۵۵ ش( معروف به حاج آقا رحیم ارباب از علما و مجتهدین 
شیعه در شهر اصفهان است. ایشان از شاگردان آخوند مامحمد کاشی و میرزا جهانگیر قشقائی بود 
و مانند استاد خود جهانگیرخان عمامه ـ بجز موقع نماز ـ بر سر نمیگذاشت. ایشان در فقه و اصول، 
هیئت و ریاضی، فلسفه و کام و عرفان تخصص داشت و در زمرة آخرین دانشوران مكتب فلسفی 
اصفهان بود. شهید مطهری ایشان را از علمای طراز اول در فقه، اصول، فلسفه، ادبیات و قسمتی از 

ریاضیات قدیم دانستهاند.
2.  بانو مجتهده سیده نصرتبیگم امین )126۵-1362ش(عالم گرانقدر اهل اصفهان. از 4 سالگی به 
مكتبخانه رفت، در 1۵ سالگی ازدواج کرد و شاهد مرگ 7 تن از فرزندان خود بود. با این وجود، 
این بانوی اندیشمند و عارف با پشتكار بینظیر به تحصیل صرف، نحو، باغت، تفسیر، علم حدیث، 
فقه، اصول، فلسفه و عرفان می پردازند. در سّن چهل سالگی مرتبت و تسلط علمی ایشان مورد تأیید 
علما و مراجع تقلید قرار گرفته و به دریافت درجة اجتهاد و روایت حدیث نایل گردید. بانو امین در 


