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مقدمه مترجم
آشنایی با زندگی علمی آیةاهلل فیاض

آیت اهلل شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع بعرر حعوزه
علمیه نجف است که بعد از رحلت استادش آیت اهلل العظمعی
خوئی کرسی تدریس دروس خارج حوزه علمیعه نجعف را بعه
عهده گرفت و در طول سالهای سخت و دشواری که بر عراق
و حوزه نجف گذشت ،هرگر کرسی تدریس را رها نکعرد و تعا
امروز شاگردان زیادی را تربیت نمود.
در زندگی نامه آیعةاهلل فیعاض آمعده اسعت :از دیگعر نوابع
روزگار که شاگرد امام خوئی می باشد عالمه برر محقق بعی
مانند ،حضرت آیةاهلل شیخ محمد اسحاق فیاضدامظلعه اسعت و
ما اکنون در بیان سعرری از زنعدگی ،آثعار علمعی و خعدمات
ایشان هستیم.
آیععةاهلل فیععاض در سععال 1930م (1309ش) در روسععتای
«صععوبه جععاغوری» از توابعع غرنععی (در جنععو پایتخععت
افغانستان) ،دیده به جهان گشعود و محمعد اسعحاق دومعین
فرزند خانواده بود .پدرش محمدرضا ،کشاورز ساده ای بود کعه

  8زن و فعالیت سیاسی

پیش بعضی از مالکین ده ،کار می کرد و با کد یمعین و ععرق
جبین قوت الیموت خانوادهاش را تهیه میکرد.
در کشوری که آیةاهلل فیاض دیعده بعه جهعان گشعود ،بعی
عدالتی ها ،تبعیضها و ستمهای فراوانی به چشعم معیخعورد
که گروه و مذهبی ع که محمد اسعحاق فیعاض بعه آن تعلعق
داشت ع بیش از دیگران قربانی تبعیض ها و سعتم هعای زمانعه
خود بود .تشویق های پعدر و تعدین وی در سرنوشعت آیعةاهلل
فیاض تأثیر زیادی داشت که همواره پدر آیعةاهلل فیعاض آرزو
داشت فرزندش در حوزه درس بخواند و عالم گردد .اسعتعداد
فوق العاده محمد اسحاق فیاض و تشویق های اسعاتید وی در
مدرسه «او تقول جاغوری» و به ویژه ارتبعا نردیع وی بعا
پدرزنش ،عالمعه معدرسس افغعانی در نجعف و فضعای دینعی و
تحصیلی نجف و بیش از همه شخصیت علمی استادش آیةاهلل
العظمععی خععوئی در تکععوین شخصععیت آیععةاهلل فیععاض نقععش
برجستهای ایفا نمودند.
حیات علمی

آیةاهلل فیاض در دامان پر مهر مادر و در سایه سعار لرعف و
عنایت پدر رشد ونمو کرد و در سن پنج سعالگی ،بعه مکتع
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خانه قریه پا نهاد و پس از فراگیعری قعرآن کعریم و برخعی از
کتا های ادبی ،فارسی و عربعی ،رهسعاار مدرسعه علمیعه او
تقول شد و چندین سال محضر مؤسعس پارسعا و فاضع آن،
حجتاالسالم والمسلمین شیخ قربان علی وحیدی و ادیع و
مدرس شهیر ،حجةاالسالم شهید رمضان علی شریفی کسع
علم و تحصی معرفت کرد.
وفات مادر و هجرت به مشهد مقدس

پس از وفات مادر ،فیاض بعرای ادامعه تحصعی  ،از مدرسعه
«اوتقول» به شهر مشهد مقدس هجرت کرد .اگر چعه او وارد
مشهد مقدس شد و به بخشی از آرزویعش دسعت یافعت ،امعا
عشععق بععه نجععف همچنععان در قلععبش شععراره مععیزد و زبانععه
می کشید .شیخ محمد اسعحاق معدت یع سعال در مدرسعه
«حاج حسن» ع که در منرقه باال خیابان (در حال حاضر بعد
این مدرسه خرا شعده و محع
از توسعه حرم امام رضا
این مدرسه جرء صحن های توسعه یافته و تازه تأسعیس قعرار
گرفته عع مسعتقر شعد و در ایعن معدت ،کتعا هعای حاشعیه
مالعبداهلل( ،م  )981و بخشی از کتا مرول را نرد استاد ک
و ادی بعی ماننعد و شعهیر آن زمعان ،شعیخ محمعد حسعین
نیشابوری ،معروف به ادی نیشابوری فراگرفت.

  10زن و فعالیت سیاسی

اندیشه رسیدن به نجف

گرفتاری و مصای (که خواسته و ناخواسته هرکسی بعا آن
مواجه می شود) نتوانست طال کوشا و پرتالش را از هعدفش
(که بلوغ در دانش و رسیدن به حوزه علمیه نجعف بعود) بعاز
دارد ،بلکه گرفتاری و مصای او را برای ادامعه راه مصعمم تعر
می کرد و به همین خاطر بود که همیشه در فکر نجف بعود و
همواره از راه رسیدن به نجف سؤال نموده ،راه های مختلف را
جست وجو میکعرد .آیعةاهلل فیعاض در سعال  13۶9ه.ق وارد
نجف شد .محیط اجتماعی و مذهبی نجف ،مانند سایر کسانی
که برای اولین بار وارد نجف می شوند ،بر او تأثیر مثبت بسیار
زیادی گذاشت؛ زیرا زهد علمعا ،ععادات اجتمعاعی و فرهنع
عمومی آن بعه گونعه ای اسعت کعه انسعان را معی سعازد و بعر
معنویات انسان تأثیر زیادی دارد .پیش کسوتان در این محیط
دینی به گونهای زندگی کرده اند که اقوال و افعال آن ها فقعط
برای خدا بوده و اگر سخن میگفتند ،فقط از راستی و هدایت
می گفتند و هر گاه سکوت می کردنعد ،سکوتشعان تفکعر ،یعاد
خدا و اصالح امت بوده و اگر کاری انجعام معی دهنعد ،خیعر و
برادری و دشمنی ایشان نیر فقط برای خداست.
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حضعرت آیعةاهلل شعیخ محمععد اسعحاق فیعاض ،یکععی از آن
کسانی است که به نجف اشرف هجرت کعرد و از سرچشعمهٔ
علم نوشید و در مدارس آن جا تربیت یافت و متخلق به آدا
و اخالق آن گردید.
او ابتدا ی طلبه کوشا بود و بعد استادی بارز شد ،تعا ایعن
که یکی از کبار و زعمای حوزه گردید و مهم ترین مسعوولیت
اداره درس و پیشوایی مردم و مرجعیت به عهده ایشعان قعرار
گرفت.
آیةاهلل فیاض وقتی وارد نجف شد ،جوانی هجده ساله بود و
در راه رسیدن به نجف ،تجار گوناگون را در زنعدگی کسع
کرده بود و درحالی که کوله باری از تجار و اخالق و عادات
شهرها و مردمان مختلف را به همراه داشت ،وارد نجف شد.
شیخ محمد اسحاق فیاض درباره آغاز ورود خعود بعه حعوزه
نجف میگوید:
ابتدای ورود ما به نجف ،بعد از سال فعوت آیعةاهلل العظمعی
سید ابوالحسن اصفهانی ،اواخر دوران ملکی و اوای مرجعیعت
سید محسعن حکعیم بعود و طعال دینعی در نهایعت فقعر و
مشکالت اقتصادی زندگی میکردند.

  12زن و فعالیت سیاسی

در محضر استادان

شیخ فیاض از همان روز اول که وارد نجف شد و در مدرسه
سکنا گرید ،بدون هیچ معرلی و سستی و تنبلی ،بعا عشعق و
ذوق ،عالقه و پشتکار مشغول به درس و بحث شد ،تا آنچه را
در مدرسه روستای منرقه اش و یعا در حعوزه علمیعه مشعهد
مقدس خوانده و ناقص مانده بود تمام کند؛ از ایعن رو کتعا
قوانین االصول ،حاشیه مال عبداهلل و بخشی از کتا لمععه را
نرد مرحوم شیخ میرزا کاظم تبریعری خوانعد و بخعش دیگعر
لمعه را نرد مرحوم سید اسعداهلل معدنی و شعیخ میعرزا علعی
فلسفی تمام کرد و باقی ماندۀ کتا مرول را نیر نعرد عالمعه
مدرسس افغانی پایان بخشید.
بعد از آنکه طال پرتالش ما به مرحلعه سعر ععالی ارتقعا
یافت تا شایستگی آن یابد که در درس خارج؛ یعنعی مرحلعة
آخونعد
فوق تخصص حوزه راه یابد ،کتا هعای
خراسانی و رسائ و مکاس شیخ انصاری را نرد مرحوم شیخ
مجتبی لنکرانی فرا گرفت و در خالل همین سالها ،آنچعه را
که از دوره مقدمات و سر خوانده بود ،برای طال تعدریس
می کرد و این نوع درس خواندن و تدریس در نظعام آموزشعی
حوزه و به ویژه حوزه علمیة نجف ،مرسوم و متععارف اسعت و
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طلبه از همان دوره ابتدایی با تدریس ،شیوه های آموزشی و...
آشنا میشود تا به مرحله سر عالی معیرسعد .طعال درس
خوان و کوشعا دوره سعر ععالی را ظعرف پعنج سعال تمعام
می کنند ،اما عالمه فیاض این مرحله را همراه بعا درس هعایی
که قبالً فرا گرفته بود ،در کمتر از پنج سال تمام کرد و خیلی
زود به مرحله درس خارج راه یافت و در درس خارج علمعای
برر و مراج حاضر شد.
دوره خارج

پس از اتمام سر عالی حوزه ،آیعةاهلل فیعاض در آغعاز 22
سالگی وارد بحث و درس خارج شعد ،ابتعدا از چنعدین درس
خارج که بررگان حوزه نجف برپعا کعرده بودنعد ،بهعره بعرد و
تجربه کرد و سرانجام حلقه درس برر تعرین و مشعهورترین
استاد خارج ،حضرت آقای خوئی را برگرید و پس از سعال هعا
تالش شبانهروزی ،بدون تعریلی و تعل  ،در درس خارج فقعه
و اصول ایشان حاضر شده ،و با دقت و وسواس علمی ،مباحث
استاد را تقریر کرد.

  14زن و فعالیت سیاسی

نوشتن تقریرات

علما و فضعالی حعوزه ،معمعوالً محاضعرات اسعتاد را حعین
تدریس و یا بعد از پایان جلسه درس ،به طور خالصه یا کلمه
به کلمه مینویسند و بعد از پایان جلسه درس ،آن را با دیگعر
همکالسیهای خود مباحثه و تقریر میکنند و آن درسهعا را
بعد از تحقیق و مراجعه به مصادر ارائه شده از طعرف اسعتاد،
اسععتخراج مععواد و منععاب درس ،مقایسععه بععین آرای بررگععان،
مناقشه در آرا و نظرات ایشعان و اسعتدالل بعر نظریعه مختعار
خود ،به طور دقیق و منظم معی نویسعند و بعه اسعتاد عرضعه
می کنند تا استاد ،صحت و اتقان نظرات خود و قوت علمعی و
اجتهادی نویسنده را گواهی کنعد تعا آن را بعه عنعوان شعاهد
گویای اجتهاد خود ،نشر کند و این نوشعتههعا و کتعا هعا در
حوزه به «تقریرات» معروف است.
از ابتععدائی حضععور عالمععه فیععاض در درس خععارج آیععةاهلل
العظمی خوئی ،روش ایشان چنین بود که ابتدا درس را بعرای
هم کالسی های خود تبیین و تقریر می کرد و آن تقریعرات را،
روز بعد می نوشت تا این که تقریعرات دور پعنجم درس خعارج
اصععول فقععه اسععتاد خععود خععوئی را تکمیعع کععرد و آن را
المحاضرات نام نهاد.
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آغاز شهرت علمی

در نظام آموزشی حوزه رسم بر آن نیست که طلبه در یع
دوره معین درس بخواند و امتحعان دهعد تعا دارای شعهرت و
عنوان شود ،بلکه شهرت علمی و فض و فرزانگی یع طلبعه
در گرو آن است که چند سالی به طور مستمر در درس استاد
حاضر شود ،تدریس و مباحثه کند ،در مجالس علمی نظعرات
نوین طرح کند و نظرات دیگران را به نقد و مناقشه گیرد .در
راس همه این ها ،تقریرات درس و ارائه آن به اسعتاد و تأییعد
کتبی استاد که در اصرالح حوزه ،معروف به «تقریظ اسعتاد»
می باشد و ارزش تقریظ و شهرت علمعی نویسعنده تقریعرات،
تاب شهرت علمعی اسعتاد اسعت .در تقعریظ امعام خعوئی بعر
تقریععرات عالمععه فیععاض ع ع کععه در مقدمععه جععرء اول کتععا
المحاضرات چاپ شده ع آمده است:

  16زن و فعالیت سیاسی

در این تقریظ ،مرحعوم خعوئی بعرای شعاگردش توصعیفاتی
نوشته که برای کمتر کسعی نوشعته اسعت .همعان گونعه کعه
مشاهده می کنید ،در این تقریظ ،فیاض به "نور چشم ،عالمه،
مدقق و فاض " توصیف شده است.
با توجه به تاریخ تقریظ ع که مرابق با 19۶2/11/4م؛ تاریخ
چاپ کتا می باشد ع در این هنگام ،عالمه فیعاض در سعنین
جوانی بوده است و از آنچعه کعه اسعتادش در حعق او گفتعه،
جایگاه ،مقام علمی و فض وی بر ما آشکار می گردد .از همان
زمان استادش او را دوست معی داشعت ،تقعدیر معی کعرد و از
بررگان میشمرد.
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تدریس

در زمان حیات و بعد از رحلت امام خوئی ،شیخ فیاض یکعی از
استادان بارز و مشهور حوزه نجف بود؛ به گونه ای کعه در درس و
بحث ایشان کتا های مشهور سر عالی مث رسعائ  ،کفایعه و
مکاس را روزی چند بار در مسجد مععروف «هنعدی» تعدریس
می کرد ،چنان که این مرحله را ده سال در دانشگاه دینی نجف ع
که مرحوم محمد کالنتعر آن را تأسعیس کعرده بعود عع تعدریس
می کرد تا ایعن کعه سعال 1978م در مدرسعه سعیدمحمدکاظم
یردی کوچکا ،واقع در محلعه «العمعاره» ،درس و تعدریس دوره
خارج را آغاز کرد و هنگامی که مدرسه دارالعلم معروف تأسعیس
و افتتاح شد ،درس خارج خود را به آن جا انتقال داد و تا هنگعام
تخری آن مدرسه ادامه داشعت .پعس از آن ،جلسعه درس را در
ی دوره کمی به مسجد برر هندی منتق کعرد ،سعاس بعه
مدرسه یردی ع که مرحوم سید کاظم یردی مرج بعررگش آن
را تأسیس کرده بود ع انتقعال داد کعه بسعیاری از طعال در آن
شرکت می کردنعد و بسعیاری از آن فضعال بحعو ایشعان را بعه
امیدی که ی روز چاپ شود ،تقریر و مکتو می کردند .بععد از
سقو صدام نیر آیةاهلل فیاض دروس خارج اصول و فقه خعود را
ارائه معی کنعد
در دفتر خود برای شاگردان مکت اه بیت
که تعداد زیعادی از فضعال در آن شعرکت معی کننعد و همرمعان

  18زن و فعالیت سیاسی

دروس ایشان از طریق سایت و به روز در دسترس عالقعه منعدان
قرار میگیرد.
شورای استفتا

معروف است که مراج عظام شورایی از خاصان ،مقربعان و
علمای بارز از شاگردانشعان تشعکی معی دهنعد و ایعن شعورا
موسوم به شورای استفتا است که برای جوا دادن به نامه ها
و پرسش هایی که از سوی هعراران تعن از مقلعدان ایشعان از
سراسر جهان به ایشان میرسد ،تشکی می گردد و این گعروه
آن سؤال ها را مورد بحث ،تحقیق و مناقشه قرار می دهنعد تعا
به رأی صحی شرعی از نظر آن مرج تقلیعد دسعت یابنعد و
آن را در جوا سؤال های رسیده بنویسند .گاهی یع سعؤال
روزها وقت این گروه را به خود اختصاص میدهد تا به امضای
مرج تقلید برسد.
مرجعیت امام خعوئی بعیش از  25سعال طعول کشعید کعه
استادان حوزه و بررگان از شاگردان ایشان از جمله دانشعمند
شهید و دانای بی مانند شعهید سعید محمعدباقر صعدر بعرای
اعلمیت ایشان اجتمعاع کردنعد و مقلعدان ایشعان در سراسعر
جهان زیاد شد و هعر روز ده هعا اسعتفتا بعه زبعنن هعا و لغعات
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مختلف از گوشه گوشه عالم به دفتر می رسید ،لذا امام دستور
داد که چنین شعورایی از میعان علمعا و مجتهعدان بعرر از
شاگردانشان برای جوا دادن به اسعتفتائات تشعکی شعود و
حضرت عالمه فیاض به علت دارا بودن مقامعات ععالی علعم و
فض و قر مقام علمی در نرد امام خوئی ،یکی از افراد ایعن
شورای استفتا بود و بیش از  25سال تا روزهای آخر عمر امام
خوئی ادامه داشت ،چنان که معروف است در آن شورا ،علمای
بررگی حضور داشتند که همگان به مقام مرجعیت رسیدند؛ از
جمله آن ها می توان به آیات عظام :سید علعی بهشعتی ،سعید
مرتضی خلخالی ،سعید محمعد روحعانی ،میعرزا علعی غعروی،
شهید باقر صدر ،میرزا جواد تبریری ،وحیعد خراسعانی ،سعید
تقی قمی ،میرزا علی فلسفی ،سید علی سیستانی و بسعیاری
دیگر از علمای کبار و مجتهدان و اساتید حعوزه هعای علمیعه
اشاره کرد.
تألیفات

با وجود مسعوولیت هعای مهمعی کعه شعیخ معظعم دارد ،از
مرجعیت دینی گرفته تا رسیدگی بعه وضع معؤمنین ،القعای
درس ،جوا استفتا و حضور در شورای استفتا تا زمان رحلت
امام خوئی ،ایشان دهها جلد کتا را تألیف نموده است.

  20زن و فعالیت سیاسی

ایشان تألیفات زیادی به زبان عربی دارد که برخی از آن هعا
به زبننهای دیگر نیر ترجمه شده است .از آنجا که آثار او در
عربی نگارش یافته است ،فارسی زبانان کمتعر بعا آثعار ایشعان
آشنا هستند .تاکنون بیش از ده ها جلد کتعا از آثعار ایشعان
چاپ شده و آثار زیادی نیر وجود دارد که به چاپ نرسعیده و
یا آماده چاپ میباشد.
آثار چاپ شده

ع محاضرات فی اصول الفقه؛ دوره خارج اصول آیةاهلل خوئی
که پنج جلد آن چاپ شده است( .مجموعاً ده جلد میباشد).
ع
ع

؛ (پانرده جلد).
؛ (ده جلد).

؛ (این کتا در مورد زمین هعای معوات ،مععادن،
ع
جنگ ها ،مرات  ،آ و ...بحث کرده است که به زبان فارسعی
نیر ترجمه شده است).
ع
استداللی).

؛ در سه جلد؛ (شام ی

دوره فقه نیمعه
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؛ (در مورد حکومعت
ع
اسالمی و والیت فقیه میباشد این کتا به زبان فارسعی نیعر
ترجمه شده است).
؛ (ایعن کتعا بعه
ع
زبان انگلیسی و فارسی نیر ترجمه شده است و درباره جایگاه
زن در نظام سیاسی اسالم بحث کرده است).
ع

؛ (به زبان عربی و زبان فارسی).

؛ مجموعه ای از سخنان سیاسی و دینی
ع
آیةاهلل فیاض است که در ی جلد گردآوری شعده و بارهعا از
سوی دفتر ایشان چاپ گردیده است.
؛

ع

؛

ع
:

ع
ع
مرحوم خوئی).
ع

؛ (زنعدگی نامعه
؛
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ع
میباشد).

؛ (این کتعا در معورد اجتهعاد

ع
مورد حق تألیف و مؤلف میباشد).

؛ (این کتا در

؛ (این کتا در مورد احکام بانع و مسعائ
ع
مرتبط با آن و همچنین درباره جایگرین هعای سیسعتم بانع
ربوی مرالبی را ارائه میکند).
؛ که آخرین اثر آیةاهلل فیاض معیباشعد و
ع
در آن نظام فکری اسالم در عرصههای چون اقتصاد ،سیاست،
حقوق ،اراضی و ...بیان شده است.
همان گونه که خوانندگان محترم توجعه دارنعد ،از آثعار یعاد
شده چنین برمی آید که تخصعصں آیعةاهلل فیعاض در رشعته
اصول و فقه می باشد ،اما ایشان در کنار اصول و فقه ،در مورد
مسائ سیاسی و اقتصادی نیر مرالبی را نگاشته است کعه در
اینجا مولف دانشمند این کتا حجعت االسعالم والمسعلمین
دکتر عبداهلل احمد یوسف امام جمعه محترم حلعه قریعف در
مورد اندیشه سیاسی آیةاهلل فیاض و مشخصا در مورد دیدگاه
آیةاهلل فیاض در باره جایگاه زن در نظام سیاسی اسالم کتعا
پیش رو را تالیف کرده است .قاب یادآوری اسعت کعه آیعةاهلل
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فیاض در معورد جایگعاه زن در نظعام سیاسعی اسعالم کتعا
مستقلی نوشته است که تاکنون بارها بعه زبعانهعای مختلعف
ترجمه و چاپ شده است .کتا جایگاه زن در نظام سیاسعی
اسالم در واق پاسخ به سعواالت یکعی از دانشعجویان مقرع
دکترا است که آیةاهلل فیاض با حوصله مندی بصورت مفصع
بدان پاسخ داده است ترجمه متن نامه دانشجو که در ابتعدای
کتا جایگاه زن در نظام سیاسی اسالم به زبان عربعی آورده
شده است در ذی خدمت شما تقدیم میگردد.
"حضرت عالمه آیةاهلل شیخ محمعد اسعحاق فیعاض دامعت
برکاته؛ السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.
مجموعه سعؤاالت در معورد جایگعاه زن مسعلمان در نظعام
سیاسی اسالم که بخش از پایان نامه مقر دکترا را تشعکی
می دهد خدمت شما تقدیم می گردد .پایان نامه در صدد است
کععه از منظععر اندیشععه مععذاه مختلععف اسععالمی و از منظععر
چهارچو نظام سیاسی مختلف اسالم جایگاه زن را در اسالم
مورد بررسی قرار دهد .از خداوند سبحان مسولت دارم که در
ساحت فکر اسالمی بر حقائق اسالم کعه مشعتم بعر عناصعر
اصالت ،ثبات و تجعدد اسعت نعور افشعانی نماییعد .از محضعر
مبارك شما استدعا دارم تا در صورت امکعان بعه سعؤاالت در
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طی دو هفتعه پاسعخ بگوییعد و همچنعین در صعورت امکعان
آدرس خود را مرحمت نمایید تا در امعور علمعی بعا شعما در
ارتبا باشم .خداوند به شما اجر عنایت فرماید".
مولف کتا پیش رو «حجتاالسالم والمسلمین الحاج شیخ
عبداهلل احمد الیوسف» ،خری جمعه حله عربستان و یکی از
محققان و نویسندگان برجسته جهان اسالم است که از وی تا
کنون بیش از ده ها جلد کتا چاپ شده است ،دکتر عبداهلل
الیوسف مدرك دکتری خود را در رشتة فقه و معارف اسالمی
از جامعهالمصرفی دریافت کرده است.
عنوان رساله دکتر الیوسف "
(سیرۀ امام رضعا ؛ پژوهشعی تحلیلعی در سعیرۀ اخالقعی،
علمی و سیاسی امام رضا ) میباشد.
تر دکتری خری جمعة حله عربسعتان ،کعه  528صعفحه
دارد ،دارای چهار با است که در هر کدام از این ابعوا  ،بعه
بررسی تحلیلی سیرۀ هشتمین امام آسمان هعدایت و والیعت
اختصاص یافته است .مولف محترم نظریات آیعةاهلل فیعاض را
در مورد جایگاه زن در نظام سیاسی اسالم دسته بندی کعرده
و نه با و موضوع مهم را مورد بررسی قرار داده است که به
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ترتی عبارتند از :زن در متون دینی ،زن و شغ  ،زن و واج
امر به معروف و نهی از منکر ،زن و حقوق عمومی ،زن و حق
انتخا کعردن و انتخعا شعدن ،زن و ریاسعت دولعت ،زن و
قضاوت و زن و مشعارکت در جامععه معدنی .در پایعان مولعف
گرامی کتا را با بررسی و نتیجه گیری در مورد مباحثی که
کتا آن را در بردارد از اندیشه ها و نظریات در مورد حقعوق
زن سیاسی و اجتماعی به پایان برده است.
محمد جواد برهانی بابه
قم ,تابستان 1398
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مقدمه
در روز ی شنبه ،هفتم ذیالحجه  1431هجری ،برابعر بعا
چهاردهم نوامبر  2010میالدی ،بعرای اولعین بعار بعه زیعارت
مرج برر جهان اسالم ،حضرت آیةاهلل العظمی شیخ محمد
اسحاق فیاض (دام ظله) مشرف شدم .بعد از ساری شدن ی
هفته از زیارت اول ،بار دیگر توفیق زیعارت آن مرجع بعرر
نصیبم شد و از نصای ارزشمند ایشان که متمرکر بر خلوص
در نیت ،ثبات در عقیده ،اجتنا از اختالف و کینعه ،تهعذی
نفس ،رفتار درست ،حفظ وطعن و وابسعتگی و دلعدادگی بعه
وطن بود بهره مند گردیدم.
روشن است که ی بار یا چند بار مالقات با ی اندیشعمند
و فقیه ،به شما این امکان را نمیدهعد کعه تصعویر روشعن از
اندیشه آن فقیه و دانشمند برر را پیعدا کنیعد .بعرای فهعم
دقیق از اندیشه ی اندیشمند ،الزم اسعت انسعان بعه آثعار و
تالیفات آن اندیشعمند و فقیعه مراجععه کنعد و خداونعد ایعن
توفیق را به نگارنده عنایت کرد که توانستم برخی از آثار ایعن
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مرج برر
مرالعه کنم.

را که از فقهاء برر

عصر معا بعه شعمار معیرود

نظریات فقهعی آیعةاهلل فیعاض ،در معورد جایگعاه زن در نظعام
سیاسی اسالم توجهم را به خود جل کعرد کعه نظریعات وی در
مورد جایگاه زن در نظام سیاسی اسالم ع از نظر کاوش فقهعی و
با جرئت و واض بیان کردن نظر شرعی مخصوصا در معورد پعاره
از مسائ دشوار در مورد احکام فقهعی زنعان از قبیع بعه عهعده
گرفتن ریاست دولت چه رسد از سایر مناص از سوی ی زن ع
بسیار ممتاز بود.
وارد شدن زن در فعالیت سیاسی از نظر فقهی در گذشته و
حال مح نراع بوده و در آینعده نیعر از جملعه مسعائ معورد
بحث خواهد بود .دانشمندان رشته فقه در این مورد نظریعات
مختلف دارند ،که شیخ مهعدی شعمس العدین در ایعن معورد
فرموده است:
" عرصه های فعالیت سیاسی در معورد شایسعتگی زنعان
در آن ،متعدد و متنعوع اسعت؛ در میعان فقهعاء ،کسعانی
هستند که از نظر شرعی شایستگی زن را در جامععه ،بعه
جر در مورد رابره زنا شعویی و امعور معرتبط بعا فرزنعد و
خانواده ،نفی می کنند.
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گروه دیگر از فقهاء کسانی هستند کعه شایسعتگی زن را از
نظر شرعی ،برای انتخا وکی و اعضاء مجلس شورای شعهر،
نفی میکنند ،چه رسد از اینکه زن حق داشته باشعد خعود را
به عنوان وکی در پارلمان و یا وزارت در دولت ،نامرد کند.
برخی دیگر از فقهاء کسانی هستند که برای زنان این اجازه
را داده اند کعه رای داده و کسعانی را بعه عنعوان نماینعده در
مجلس و امثال آن انتخا کنند اما خود ،حق ندارند تا خعود
را برای مجلس نامرد کنند.
گروه دیگر از فقهاء کسانی هستند که بعرای زنعان ایعن
حق را می دهن د که آنهعا خعود را بعه عنعوان نماینعده در
پارلمان کاندیدا کند و اما نمی توانند زنان ،کرسی وزارت و
مدیریت را به عهده بگیرند.
در میان فقهاء کسانی وجود دارند که پذیرفتعهانعد کعه
زنان از نظر شرعی ا ین شایسعتگی را دارنعد تعا عهعده دار
این مناص گردند.
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اما مشهور بین فقهاء ه م در قدیم و هم در جدید به جر
عده اندك ،این است که زنان از نظر شرعی شایستگی این
1
را ندارند که ریاست دولت را به عهده بگیرند.
با توجعه بعه نظریعات مختلعف فقهعی در بعاره مسعاله
شایستگی زن بعرای فعالیعت سیاسعی و گعرایش بیشعتر
فقهاء به عدم شایستگی زنان بعرای فعالیعت سیاسعی از
نظر شرعی ،در اینجا اشاره می ش ود بعه دیعدگاه مرجع
برر حضرت آیةاهلل العظمی فیعاض کعه در نظعام غیعر
شرعی زنان را برای بعه عهعده گعرفتن ریاسعت دولعت و
همه مناص دیگر شایسته می داند و بعرای زنعان جعایر
است که در عرصه های مختلف فعالیت سیاسی در زمعان
ما  ،بصورت گسترده فعالیت ن مایند.
این کتا بصورت مختصر مباحثی را در بردارد:

.1
1995م ،ص .37
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 .1زن در متون دینی
 .2زن و شغ
 .3زن و واج امر به معروف و نهی از منکر
 .4زن و حقوق عمومی
 .5زن و حق انتخا کردن و انتخا شدن
 .۶زن و ریاست دولت
 .7زن و قضاوت
 .8زن و مشارکت در جامعه مدنی
این کتا را با بررسی و نتیجه گیری در مور د مباحثی
که کتا آن را در بردارد از اندیشه ها و نظریات در معورد
حقوق زن در عرصه سیاسی و اجتماعی به پایان بعردم و
آرزومندم که مرال مفید و جدیدی را در مکتع اسعالم
تقدیم کرده باشم.
در پایان از خداوند برر آرزومندم که این کتا را در ترازوی
اعمالم قرار داده و آن را ذخیره آخرتم قرار دهعد کعه روزی کعه
ثروت و فرزند در آن روز بعدرد نمعیخعورد ،بعه جعر کسعی کعه
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اعمالش را با قل سالم بیاورد 1.خداونعد بعرر
آرزوها و سرچشمه مهربانی و بخشش است.
خداوند کم

محع و نهایعت

کننده است.
عبداهلل احمد الیوسف
حله ع قریف
1432/3/1هع
2011/2/4م
زن در متون دینی

فهم نادرست از برخی از متون دینی و یا عم بعه احادیعث
غیر معتبر در مورد زن ،دلی مهم را تشکی داده است تا زن
از نقش و وظایف دینی ،اجتماعی و فرهنگی خود چه رسد از
سیاست دور گردد.
به خاطر فهم مقصود از آیعات قعرآن کعریم و تفسعیر آن و
صحت برخی از احادیثی که از آن ،گاهی پائین بودن منرلعت
زنان فهمیده میشود ،در اینجعا نظریعه آیعةاهلل شعیخ محمعد
اسحاق فیاض را درباره برخی این متون دینعی معورد بررسعی
 .1یَوْمَ ال یَنْفَ ُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلََّا مَنْ أَتَى اللََّهَ بِقَلْ ٍ سَلِیمٍ.
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قرار میدهیم .آیةاهلل فیاض ،در مورد تفسعیر ایعن آیعات کعه
خداونععد فرمععوده اسععت :هععر گععاه از زنععان رسععول متععاعی را
می طلبید از پس پرده طل کنید 1.و در خانه هایتان بنشینید
2
و آرام گیرید (و بی حاجت و ضرورت از منرل بیعرون نرویعد)
معتقععد اسععت کععه ایععن آیععات مخصععوص زنععان پیععامبر
میباشد 3.به این خاطر نمیتوان به آیات قرآن کریم در مورد
ممنوعیت خروج زن از خانعه بعه خعاطر کعار اسعتدالل کعرد،
همانگونه که کسانیکه که خروج زن از خانه را به خعاطر کعار
جایر نمیدانند به این آیات استدالل کردهاند.
در باره قیمومیت و تسلط مردان بر زنان کعه در آیعه قعرآن
کریم آمده است :مردان بر زنان تسلط دارنعد 4.در اینکعه آیعا
قیمومیت و تسلط مردان بر زنان منحصر در زندگی خانوادگی
و در داخ خانه است یا اینکه این تسلط و چیرگی در زندگی

 .1وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنََّ مَتاعاً فَسْوَلُوهُنََّ مِنْ وَراءِ حِجا ٍ .احرا .53 /
 .2وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنََّ .احرا .33/
 .3المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
الکویت ،الربعه االولی142۶ ،ه  2005م ،ص .253
 .4الرَِّجَالُ قَوََّامُونَ عَلَى النَِّسَاءِ .نساء.34/
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اجتماعی در همه ابعاد آن (خارج از زندگی خانوادگی و روابط
میان زن و شوهر) نیر کشیده میشود؟
مرج دینی حضرت آیةاهلل شعیخ فیعاض در پاسعخ فرمعوده
است " :تسلط مرد بعر زن منحصعر در زنعدگی خعانواگی و در
داخ خانه است و اما در زندگی اجتماعی در همه بخعشهعای
زندگی و امور اجتماعی از قبی زنعدگی سیاسعی ،اقتصعادی و
آموزشی و ماننعد آن تفعاوتی میعان زن و معرد نیسعت 1.پعس
قیمومیت و تسلط مردان بر زنان مرابق نظر آیةاهلل شیخ فیاض
منحصر در زندگی خانوادگی است و زندگی اجتماعی که در آن
مرد و زن مساوی است و هر دو بصورت یع سعان شایسعتگی
این را دارد که عهده دار امور اجتماعی گردد ،کشیده نمیشود.
در مورد احادیثی که از پیامبر روایت شده اسعت کعه از آن
فهمیده میشود که زنان نسبت به معردان منرلعت پعائین تعر
دارند و رتبه زنان پائین تر از رتبه معردان معیباشعند ،آیعةاهلل
فیاض در این مورد فرموده است :که این نوع از روایات اعتبار
ندارد و برخی از آنها درست نیست .وقتی از آیةاهلل فیعاض در
 .1المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
الکویت ،الربعه االولی142۶ ،ه  2005م ،ص .245
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باره احادیثی که از پیامبر روایت شده اسعت کعه حضعرت در
وصف زنان فرموده است :آنان از نظر عق و دین ناقص اند ،آیا
این گونه احادیث درست است؟ آیةاهلل فیاض این گونه پاسعخ
گفته است که عین عبارت شان این است:
" حععدیث مععذکور اعتبععار نععدارد و نسععبت آن بععه پیععامبر
درست نیست؛ ععالوه بعر آن ،ایعن حعدیث قابع
اسالم
تصدیق نیست؛ زیرا این حدیث خالف چیری است که معا آن
را در خارج مشاهده میکنیم ،زیعرا آنچعه در خعارج مشعاهده
میشود ،این است که عق زن در تمام عرصههای علمی کعه
در آن حضور دارد کمتر از عق مرد نیست .از آیات و رویعات
نیر استفاده میشود که فرقی بین عق مرد و زن وجود ندارد.
بنابرفرض صحت و اعتبار حدیث مذکور ،احتمعال دارد کعه
حدیث ناظر به این مرل باشد که طبیعت زن به حس نوع
خودش حساس و دارای مشاعر محبت و رقت قل و متمایع
به زینت و زیبایی است که این ویژگیها در زن بیشتر از مرد
است .بر همین اساس ،گاهی این احساسات و مشاعر بر عقع
و اندیشه زن در زندگی اجتماعی غلبه میکند .همه زنان این
طور نیستند ،زیرا چه بسا زنعانی باشعند کعه در اراده و قعوت
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قل خود به مرات بهتر از مردان باشند کعه بعه آنهعا زنعان
2
پوالدین یا آهنین 1گفته میشود.
آیت اهلل فیاض همچنین از حدیثی که از پیامبر نقع شعده
است که در آن آمده است" :جامعه ای کعه سرپرسعتی آن را
زن بر عهده گیرد ،هرگر رستگار نمیشود ".این گونعه پاسعخ
داده است " :این حدیث اعتبار نعدارد و بعه هعیچ وجعه قابع
تصدیق نیست ،زیرا معنای این حدیث این میشود که زن بعه
سب زن بودن خود ،قدرت اداره کشور ،بعه صعورت کامع را
 .1اشاره به خانم مارگارت هیلدا تاچر ( 13اکتبر  8 – 1925آوری  )2013معروف بعه
بعانوی آهنعین ( ،)Iron Ladyدارد وی نخسعتین نخسعت وزیعر زن تعاریخ بریتانیعا و
همچنین رهبر سابق حر محافظه کار بریتانیا بود .وی در سال  1975به رهبعری ایعن
حر برگریده و چند سال بععد در  1979بعا شععار بهبعود اوضعاع اقتصعادی از سعوی
محافظه کاران نامرد شد و به نخست وزیری بریتانیای کبیر رسعید و تعا سعال  1990در
هر دو سمت باقی ماند .تاچر تنها زنی در بریتانیا است که تاکنون دارای ایعن دو پسعت
به صورت هم زمان بوده است .از نظر صالبت سیاسی وی را هم تراز وینسعتون چرچیع
نخست وزیر مشهور و با نفوذ دهه های  40و  50بریتانیا می دانند .حمایت تعاچر از بعازار
آزاد ،کاهش خدمات دولتی و واگذاری سازمانهای دولتی به بخش خصوصی ،برخعی از
سیاست های مشهور او بود که به «تاچریسم» معروف است .پافشاری بعر سیاسعت هعای
اقتدارگرایانه و محافظه کارانه وی کعه منتقعدان بسعیاری داشعت و مقابلعه او بعا قعدرت
گرفتن اتحادیههای کارگری در بریتانیا او را به «بانوی آهنین» مشهور کرد.
 .2المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
الکویت ،الربعه االولی142۶ ،ه  2005م ،ص .24۶
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ندارد و حکومت زن بر کشعور منجعر بعه نعابودی همعه ابععاد
زندگی میشود و دلی از بین رفتن آن چیری جعر نقصعان و
اندیشه زن نیست و پیش تر بیان کردیم که این ادععا خعالف
آن چیری است که ما در مراکر علمی و میدانهای اجتمعاعی
1
میبینیم که زنان در آن جا حضور دارند.
آیت اهلل فیاض صرفا به این پاسخ بسنده نکعرده اسعت کعه
این احادیث که به رسول خدا نسبت داده شده اسعت ،اعتبعار
ندارد ،بلکه وی همچنین بر این حقیقت تاکید ورزیعده اسعت
که عق زن در همه عرصههعای علمعی و اجتمعاعی کمتعر از
عق مرد نیست و به این مرل برخی از آیات و روایات اشاره
دارد و آن را وجدان خعارجی تصعدیق معیکنعد .ایعن نتیجعه
گیری پائین بودن رتبه زن و به حاشیه بعودن وی در اندیشعه
اسالمی را نفی میکند هرچند برخی از شرق شناسان و غر
زدگان تالش دارند تا این اندیشه را بصورت نادرست و تهمت
به اسالم نسبت دهند.

 .1المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
الکویت ،الربعه االولی142۶ ،ه  2005م ،ص .24۶
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زن و اشتغال
در صورتیکه خروج زن از منرل بدون اجازه شعوهر باشعد و
با حق بهره برداری شوهر منافات داشته باشد ،فقهاء بصعورت
اجماع آن را جایر ندانسته اند و اگر زن بدون اجعازه شعوهر از
منرل خارج گردد و حق شعوهر فعوت شعود ،در ایعن صعورت
زوجه مستحق نفقه نمیباشد.
اما اگر خارج شدن همسر از منرل بعا حعق بهعره بعرداری و
استمتاع شوهر منافات نداشته باشد ،مث اینکه شوهر در اثناء
کار ،یا در سعفر و یعا در اثنعاء خعروج از معرل باشعد و زن در
همین هنگام به خاطر ی کار مستح یا مباح تصمیم بگیرد
از منرل خارج گردد ،پس آیا واج است که از همسعر خعود
اجازه بگیرد و آیا شوهر میتواند بدون دلی عقلی همسرش را
از خارج شدن از منرل من کند؟
اکثر فقهاء معتقدند که بله ،در فرض سوال شوهر حق دارند
همسرش را از خارج شدن ا ز منرل من کند و زن حق ندارد
بدون اجازه شوهر از خانه خود خعارج گعردد ،هرچنعد خعارج
شدن وی با حق شوهر در امر استمتاع منافات نداشته باشد و
شوهر میتواند همسرش را از خارج شدن از منرل حتی برای
کار مستح مث صعله رحعم و عیعادت بیمعار و اشعتراك در
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مجلس عراداری ،من کند چه رسد بعه کارهعای مبعاح مثع
تفری و قدم زدن ،گشت و گذار در بازار جهت خرید و یا بعه
مالقات همسایه گان رفتن.
اما برخی فقهاء هستند که دارای نظر متفاوت معیباشعند و
برای این مساله گستره مرلق قائ نیستند .خوئی ره در ایعن
مورد معتقد است " :روایات زیادی در ایعن معورد وجعود دارد
که بدون اجازه شوهر خروج زن را از خانه در صورتیکه با حق
شوهر منافات داشته باشد جایر نمیداند .اما اگر خروج زن بعا
حق شوهر منافات نداشته باشد مث اینکه برای مدت کوتاهی
از منرل خارج گردد و مخصوصا اگر زن در روز برای مالقعات
پدر و مادر خود برود و یا برای زیارت حرم و امثال آن منعرل
را ترك کند ،در این صورت آنچه که از دالی به مقتضای فهم
عرفی استفاده میشود این است کعه خعارج شعدن زن بعدون
اجازه شوهر از منرل ،خروج به معنای مصدری نیست کعه بعا
ی لحظه بیرون رفتن و با صرف بازکردن در و گذاشتن قدم
در بیرون از خانه تحقق پیدا میکند ،بلکه خارج شدنی حعرام
است که زن در بیرون از خانه برای مدتی باقی بماند و آنچعه
که نهی شده است عبارت است از توقف کردن زن در خارج از
منرل به گونهی که با حق شوهر منافات داشته باشعد و قعدر

زن و اشتغال 39 

متیقن از دالیلی که خروج زن از منرل را بدون اجعازه شعوهر
1
حرام میداند همین مورد است.
ولی در مقام فتوا ،آیةاهلل خوئی عدم جواز خروج زن از منرل
را منو به منافات داشتن آن با حق کامجویی شوهر دانسعته
و بنابراحتیا وجوبی حتی اگر خروج از منرل با کعام جعویی
شوهر منافات نداشته باشد باز هم جعایر نیسعت زن از منعرل
خارج گردد ،مرحوم خوئی در این باره چنعین فرمعوده اسعت:
«درصورتی که خروج زن از منرل بعا حعق کعام جعویی شعوهر
منافات داشته باشد ،خعروج وی از منعرل ،بعدون اذن شعوهر
جایر نیست بلکه بنابراحتیعا وجعوبی بصعورت مرلعق جعایر
نیست زن بدون اجازه شوهر از منرل خارج گردد حتی اگر بعا
حق کام جویی شوهر منافات نداشته باشعد ،و اگعر زن بعدون
اجازه شوهرش از منرل خارج شد در این صورت وی ناشعره و
زن نافرمان محسو میشود و اما سعایر افععال بعدون اجعازه

 .1مستند العروه الوثقی ،کتا الصوم ،السید الخوئی ،المربعه العلمیه ،قم ،ایران؛ طبع ،
 1407ه ج  ،2ص .3۶1
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شوهر در صورتیکه با کام جویی شوهر منافات نداشعته باشعد
1
بر زن حرام نیست».
در این مورد نظر آیةاهلل فیاض ،مانند نظر اسعتادش آیعةاهلل
خوئی (ره) است که فرموده است اگر خروج زن بعا حعق کعام
جویی و استمتاع شوهر منافات نداشته باشد ،احتیعا واجع
این است که زن از خانعه خعارج نگعردد 2.امعا بعه زودی نظعر
آیةاهلل فیاض را میخوانیم که وی معتقد است کعه در حالعت
لجاجت که مرد از روی لجبازی به زن اجازه ندهد تا از منرل
خارج گردد در این صورت زن میتواند بدون اجعازه شعوهر از
خانه برای کار و شغ خارج گردد .اما آیةاهلل سیستانی حفظه
اهلل معتقد است که بنابر احتیا وجوبی اگر زن از خانه بدون
اجازه شوهر خارج گعردد ،نفقعه وی از گعردن شعوهر سعاقط
نمیشود" اگر زن از منرل بدون اجعازه شعوهر خعارج گعردد،
بنابر قول مشهور زن مستحق نفقه نمیباشد ،اما بنابر احتیا

 .1منهاج الصالحین ،السید الخوئی ،ج  ،2ص  ,281مساله .1407
 . 2المسائ المنتخبه ،الشیخ محمعد اسعحاق الفیعاض ،دارالبعذره ،النجعف ،الععراق ،ص
 ،314مساله رقم .718
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وجوبی نفقه زن در این صعورت نیعر از گعردن شعوهر سعاقط
1
نمیشود".
شیخ محمد مهدی شمس الدین معتقد است که "در میعان
آیات قرآن کریم ،نمیتوان دلیلی یافت که از آن وجو اجازه
2
خواستن زن از شوهر و تسلط من مرد ،بر زن بصورت مرلق
را استنبا کرد و عمده دلیلی که فقهاء در این مساله بر آن
تکیه کرده اند روایاتی است که در این با وارد شده اسعت و
اغل این روایات از نظر سند اعتبار ندارد و روایعاتی هعم کعه
سندش معتبر است ،داللتش بر مرل ثابت نیست.
مخصوصا اگر ما آیعاتی را کعه در معورد ارتبعا بعین زن و
شوهر تاکید میکند مورد توجه قرار بدهیم که آن آیات رفتار
معروف و شایسته را در معاشرت بین زن و شوهر معیعار قعرار
داده است که خداوند برر در قرآن بیان کرده است .یا زن را
به شایستگی نگهدار و یعا بعه نیکعویی رهعا کعن 3.و خداونعد
 . 1منهاج الصعالحین ،السعید السیسعتانی ،دارالکتعا العربعی ،بیعروت ،لبنعان ،الربععه
التاسعه 1425 ،ه 2004 ،م ،ص  ،10۶مساله .351
 . 2مقصود از مرلق به این معنا است که مرد حق داشته باشد زن را از خعارج شعدن از
منرل من کند حتی اگر با حق کام جویی وی منافات نداشته باشد .مترجم
 .3فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسری ٌ بِاِحسانٍ .بقره .229 /
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همچنین فرموده اسعت :و در زنعدگانی بعه آنهعا بعه انصعاف و
1
معروف رفتار نمایید.
بنابراین حق سکونت زن در خانه مقتضی این امر نیست که
خانه به عنوان زندان بعرای زن تبعدی گعردد و خعروج از آن
زندان و خانه به جر با اراده و اجازه شوهر جایر نباشد .روایاتی
که در آن نهی شده است که زن حعق نعدارد از منعرل خعارج
گردد مگر اینکه شعوهر اجعازه خعروج را بدهعد ،ایعن روایعات
مرلق نیست که همعه احعوال و حعاالت را شعام گعردد ،بعه
همین ترتی این روایات بیشتر از اینکه ع اجازه خواسعتن زن
از شوهر در هنگام خارج شدن از منرل واج است ع بعر امعر
دیگری داللت نمیکند و بر این امر نیر داللت ندارد که شوهر
حق دارد که به همسرش اجازه خروج ندهد ،زیرا اجازه خروج
ندادن ،با رفتار نی و معروف منافات دارد ،بنابراین معاشعرت
و امساك در حالتی که بعا منع زن از خعارج شعدن از منعرل
همراه باشد و آن هم در مواردی که از نظر عرف جعایر اسعت
زن از خانه خارج گردد ،این معاشعرت و امسعاك بعه مععروف
نیست.
 .1وَعَاشِرُوهُنََّ بِالْمَعْرُوفِ  .نساء .19 /
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در اینجا این اشکال هم بی وجه است که گفته شود اینکعه
اگر الزم باشد که شوهر برای زن خعود اجعازه خعروج بدهعد،
دیگر دستور به اجازه خواستن و نهعی از خعارج شعدن بعدون
اجازه خواستن از شوهر لغو است .دلی بعی وجعه بعودن ایعن
اشکال این است که مقصود از اجازه خواستن از شوهر حفعظ
احترام و دادن اعتبار عرفعی بعرای شعوهر و اسعتفاده از نظعر
شوهر در تشخیص موارد خروج راج و مرجوح و حرام از نظر
وقت ،مکان ،هیوت و هدف است و اجازه گعرفتن از شعوهر در
1
حقیقت مشورت خواستن از شوهر است.
این مرل نردیکتر به روح شرع میباشد و احتماال مقصعود
از عدم جواز خروج زن از منرل مگر با اجازه شوهر همانگونعه
که از روایات استفاده میشود بر آن جعایی حمع گعردد کعه
خروج زن از منرل باعث شود تا حق کعام جعویی و اسعتمتاع
شوهر از زن فوت گردد و یا باعث سرپیچی زن از شوهر گردد
و یا باعث اهانت و عدم احترام به شخصیت معرد گعردد ،زیعرا
اسالم بر حفظ ارتبا خانوادگی اهتمام دارد که این ارتبا به
 .1حقوق الروجیه ،الشیخ محمد مهدی شمس الدین ،خالصه کالم وی از صفحه  80تا
صفحه .91
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جر با تفاهم و احترام متقاب امکان پذیر نیست .اما بعا کمعال
تاسف برخی از شوهران از این حعق ع خعروج زن از منعرل بعا
اجازه شوهر ع بعد فهمیعده انعد و بعا توجعه بعه حعق معذکور
همسععران خععود را مرلقععا مععان مععیگععردد و بععه آنهععا اجععازه
نمیدهند حتی برای مالقعات والعدین شعان از منعرل خعارج
گردند ،انگار زنان در منرل زندانی هستند ،و این نعوع رفتعار،
بدون ش با آنچه که خداوند بعه آن دسعتور داده اسعت کعه
عبارت است از رفتار نی با همسعر ،منافعات دارد ،مخصوصعا
اگععر منعع زن از خععروج از منععرل ،از روی لجاجععت و رفتععار
ناشایسععت همععراه بععا تععوهین و تحقیععر زن باشععد و انگععار زن
بصورت اجباری ملرم است در آن منرل سکونت داشته باشد.
فقهاء اجماع کرده اند که زن میتواند ع بعا رعایعت حجعا
اسالمی و آراستن به حیاء و پاکدامنی کعه بعر زن در هعر جعا
الزم است چه زن شاغ باشد یا غیر شعاغ ع کعار کنعد .امعا
مساله ی که میخواهیم در اینجا بیان کنیم این اسعت کعه در
صورت تعارض کار زن با حقوق واج زوجیت بر زن مسلمان
مانند خارج شدن از منرل با اجازه شوهر و حعق همخعوابی و
مانند آن پس در این صورت کدام ی آن دو مقدم بر دیگری
است؟
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در اینجا مرج برر دینی حضرت آیةاهلل فیعاض بعه ایعن
نکته توجه کرده است که کار و اشتغال زن بصعورت متععارف
با حق زوج در امر کامجویی و استمتاع از همسر منافات ندارد
و شیخ فیاض در این مورد چنین بیان داشته است کعه ععین
عبارت شان این است" :حق شوهر بر همسرش این است کعه
هر زمان بخواهد میتواند از او بهره (استمتاع) ببرد و زن حق
ندارد امتناع بورزد و از خانه خارج گردد که منافات با آن حق
داشته باشد .باید توجه داشت که ثبوت این حق برای شعوهر
به مقدار متعارف و معمولی است که منافات با اشعتغال زن و
خارج شدن از خانه به مقدار شش یا هشت سعاعت را نعدارد،
زیرا مرد نیر نوعا این مدت را در همان زمعان بیعرون از خانعه
1
ساری میکند".
اما اگر زوج از با لجاجت ،همسرش را از کار من کند ،در
این صورت آیةاهلل فیاض بعید نمیداند که اطاعت زن از شوهر
واج نباشد ،بلکه در صورتی که وظیفه زن از سوی ولی امعر
شرعی بر وی واج شده باشعد در ایعن صعورت شعوهر حعق
 .1المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
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ندارد همسر خود را از کار من کند و حضرت آیعةاهلل فیعاض
در این باره چنین فرموده است که عین عبارتش چنین است:
"اما اگر تقاضای معرد از زن بعه دلیع لجاجعت و ممانععت از
اشتغال زن باشد در این صورت ،در این که واج است زن از
همسر خود اطاعت کند و این امر نظیر این میشود که مرد از
زن خود بخواهد در طول  24ساعت در خدمت او باشعد تعا او
استمتاع کند ،در این صورت ،بر زن واجع نیسعت از شعوهر
خود اطاعت کند ،زیرا دالیلی که حق اسعتمتاع را بعرای معرد
ثابت نموده از مث این موارد انصرف دارد .بلی ،اگر وظیفه ای
بر زن واج باشد ،مث این کعه ولعی امعر انجعام آن را از زن
خواسته باشد تا در دولت اسالمی انجام دهد؛ بعرای مصعلحت
عامه ،در این صورت شوهر حعق نعدارد زنعش را از ایفعای آن
وظیفه من کند ،هرچند انجام آن وظیفه منافی حعق شعوهر
باشد؛ اما اگر انجام آن وظیفعه بعر زن واجع نباشعد در ایعن
صورت نمیتواند معراحم واجع گعردد و در چنعین معواردی
واج است زن به همسر خود رسیدگی کند .البته ،اگر زن در
دولت مشغول انجام وظیفه است؛ مثال معلم بعوده و معرد بعه
ازدواج با او اقدام کند و زن هم با این شر با او ازدواج کنعد
که در شغ خود باقی بماند و عقد هم با همین شر بین آن
دو جاری گردد ،در این صورت ،مرد حق ندارد زن خعود را از
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شغلش من کنعد .یعا اصعوال زن در ضعمن عقعد اشعتغال در
حکومت را شر بداند و معرد نیعر آن را باعذیرد و بعا همعان
شر  ،عقد میان آن دو جاری گردد ،دیگر مرد حق ندارد زن
را از اشتغال در حکومت من کند .امعا همخعوابی (مضعاجعه)
1
حق زن است بر عهده مرد ،نه به عکس".
با این تفصیلی که آیعةاهلل فیعاض آن را توضعی داده اسعت
بسیار مهم است ،مخصوصا اگر توجه کنیم کعه مشعهور بعین
فقهاء این است که آنها برای زن جایر نمعیداننعد کعه بعدون
اجازه همسر خود از خانه خارج شود ،حتی اگر خعروج زن بعا
حق بهره و کام جویی شوهر منافات نداشته باشد و یعا اینکعه
فقهاء در این مورد احتیا میکننعد .از سعوی دیگعر مشعهور
فقهاء معتقدند که مرد میتوانند همسرش را از خروج از منرل
ممانعت کند حتی برای امعور مسعتح ِ ماننعد صعله رحعم و
عیادت بیمار نیر به همسرش اجازه ندهد که از منعرل خعارج
گردد چه رسد به امور مباح مانند تفری  ،گردش و سیاحت و
زیارت و مالقات همسایه گان.
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در حالیکععه مرجع عالیقععدر حضععرت آیععةاهلل شععیخ محمععد
اسحاق فیاض (دام ظله) معتقد است که در صورتیکه شعوهر،
همسرش را از روی عناد و لجاجتِ غیر منرقی ممانعت کند و
وی را نگذارند تا برای کعار از منعرل خعارج گعردد در چنعین
حالت الزم نیست زن از همسر خود اطاعت کند ،همانگونه که
در برخی از حاالت شوهر حعق نعدارد همسعرش را از بیعرون
رفتن ممانعت کند مث آن جاییکه شغلی خاص بر زن واج
باشد .در حالتی که زن با شوهرش شر کرده باشد که وی را
از کار کردن من نکند در این صورت نیر واج اسعت شعوهر
به شر خود وفا کند و این فرض از جمله مواردی است کعه
فقهاء در مورد آن اتفاق نظر دارند.
زن و واجب امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین واجبات شعرعی و
عقلی است .امر به معروف و نهی از منکر از با فضعیلت تعرین
عبادات و نجیبترین طاعات شمرده میشود .امر به مععروف و
نهی از منکر از مهمترین وسیله برای نشر فضائ و من رذائ
در جامعه به شمار میآید.
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در قرآن کریم ده ها آیهی از قرآن کعریم را معییعابیم کعه
مردم را به برپایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر بسعان
ی واج اجتماعی فراخوانده است که جهت گسترش حعق،
خیر و نیکی در جامعه کم میکند ،با انواع مختلف منکرات
مبارزه میکند.
امر به معروف و نهی از منکعر صعرفا منحصعر بعرای معردان
نیست ،بلکه مرد و زن همه مخاط ایعن فریضعه مهعم الهعی
است و صرف اینکه خرابعات قرآنعی متوجعه معرد معیباشعد،
داللت ندارد که امر به معروف و نهی از منکر مخصوص مردان
است همانگونه که مرج عالیقدر حضرت آیةاهلل شیخ محمعد
اسحاق فیاض (دام ظله) معتقد است و این گونه بیان داشعته
است:
اوال :برای این که احکام شرعی که در شریعت مقدس جع
شده ،احتمال نمیدهد اختصاص به ی طایفه داشعته باشعد،
زیرا قاعده اشتراك در تکلیف برای همعه اهع یع شعریعت
جاری است؛
ثانیا :خرابات قرآنعی بعه حسع نعوع خعود متوجعه معردم
(الناس) یا انسان است و مردم یا انسان ،هر دوی مرد و زن را
شام میشود.
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از سوی دیگر ،امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که
ی مرتبه آن با زبان صورت میگیرد که نیازی نیست آمعر و
ناهی قدرت اجرایی داشته باشد ،پس کسی که قعادر بعه ایعن
وظیفه است ،هرچند فقط در قبال خانواده خود این توانایی را
1
داشته باشد ،واج است این کار را انجام بدهد.
پس امر به معروف و نهی از منکر ی فریضه الهی است که
بر همه واج است و در این مساله هیچ تفاوتی بعین معرد و
زن نیست .این فریضه مانند سایر واجبات الهی ،اختصاص بعه
مردان ندارد؛ زیرا خرابعات قعرآن و احادیعث ،زنعان را ماننعد
مردان شام میشود .اختصعاص حکعم در شعریعت بعه یع
طایفه بدون اینکه طایفه دیگعری را شعام شعود ،منعو بعه
تحقق موضعوع آن حکعم در آن طایفعه اسعت؛ ماننعد احکعام
حیض ،استحاضه و نفاس و امثال آن که اختصاص بعه طایفعه
زنان دارد .اما در غیر آن ،زن مانند معرد معورد خرعا آیعات
قرآنی است 2.و این امر باعث میشود که زن مانند مرد جهت
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برپایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر احساس مسعولیت
کند ،به خاطر اینکه در فریضه امر به معروف و نهعی از منکعر
دعوت به برپایی واجبات برر و نهی از منکرات برر اسعت
مانند منکرات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی که الزم
است همه دست به دست هم دهند و تمام تالش خعود را بعه
کار گیرند تا این منکرات بر امت و جامعه تاثیر منفی نگذارد.
زن و حقوق عمومی
مرج تقلید برر حضعرت آیعةاهلل العظمعی شعیخ محمعد
اسحاق فیاض (دام ظله) معتقد است کعه در حقعوق مشعروع
اعم از حقوق سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تفعاوتی
بین زن و مرد وجود ندارد .اسالم برای همه ،حق بهره منعدی
از تمام حقوق عمومی و بهره منعدی از آزادی همگعانی را در
چارچو امورات حالل و مباح تضمین کعرده اسعت و امعا در
انجام حرام ،انسان اعم از زن و مرد آزادی ندارد.
برای بیان نظر مرج برر جهعان اسعالم حضعرت آیعةاهلل
فیاض (دام ظله) متن زیرا را باهم میخوانیم:
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" در حقوق اجتماعی ،فعردی ،فکعری ،آزادی بیعان ،آزادی
اظهار نظر و وارد شدن در همه فعالیتهای اقتصادی در بعازار
و بورسهای جهانی و جم آوری همه ثروتهعای طبیععی و
احیای زمینهای بایر و امثال آن میان زن و مرد هعیچ گونعه
تفاوتی وجود ندارد و هر دو میتواننعد در همعان حعدود کعه
شرع اجازه داده است فعالیت کنند ،اما اموری که شرع اجعازه
نداده است ،مانند بهره برداری و فعالیت اقتصادی ممنوع ،که
با ارزشهای اخالقی و آموزههای دینی در تضاد اسعت ،ماننعد
ربا ،تجارت شرا  ،مردار حیوانعات ،گوشعت خعوك ،احتکعار،
غش در معامله و غیر آن ،همان گونه که مرد مجاز نیست ،زن
نیر اجازه ندارد این نوع فعالیتها را در جامعه انجام دهعد؛ از
سوی دیگر ،دولت اسالمی عهعده دار بعرآورده شعدن جمیع
حقوق انسان مسلمان است کعه در راس آن آزادی و فعالیعت
در همه حوزههای آن ،در چارچوبی که شرع اجازه آن را داده
است ،قرار دارد .روشن اسعت کعه آزادی مرلعق در هعیچ جعا
وجود ندارد و در اسالم نیر آزادی مرلق وجود ندارد ،بلکه در
محدودهای که اسالم آن را مجاز شمرده است ،به گونهای کعه
آزادی ،باعث سل آزادی و حقوق دیگران نگردد و با ارزشها
و آموزههای اسالمی در تضاد نباشد ،مجعاز اسعت؛ بعر همعین
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اساس ،انسان آزاد نیست به دیگران تهمت برند ،دروغ بگویعد
1
و غیبت کند و در این امور تفاوتی بین زن و مرد نیست.
بنابراین زن میتواند از همه حقوق مشروع بهره منعد گعردد ،و
در انجام و بهعره منعدی از آزادیهعای عمعومی بعین زن و معرد
تفاوتی وجود ندارد البته به شعر اینکعه از حعدود شعرع تجعاوز
نکرده و وارد محرمات نگردد ،این نکته نیر قاب یادآوری و توجه
است که لیست محرمات و ممنوعات در اسالم بسیار اندك است
و اص در اشیاء اباحه است ،اما حعرام بعودن یع چیعر نیازمنعد
دلی شرعی است.
از آنچه که تاکنون بیان شد ،روشن گردید اینکه ایعن ادععا
که گفته شده است اسالم در حق زن ستم روا داشته است بعا
حقیقت منافعات دارد و مخعالف واقعیعت اسعت ،بلکعه اسعالم
منرلت و جایگاه زن را باال برده است و به وی قعدر و منرلعت
عراء کرده است.
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زن و حق شرکت در انتخابات
از جمله عرصههای فعالیت سیاسی مشعارکت در انتخابعات
پارلمان و شورای شهر و سایر شورا ها است که شخص ممکن
است خود را برای عضویت در آن کاندیدا کند به امیعد اینکعه
در انتخابات پیروز شده و عضو پارلمان و یا سایر شوراها گردد
و یا هم ممکن است شعخص بعا شعرکت در انتخابعات و دادن
رای ،فردی شایسته را برای عضویت در پارلمان و یعا شعورای
شهر انتخا کند.
فقیه معاصر حضرت آیةاهلل شیخ فیاض هعیچ گونعه معانعی
نمیبیند که زن خود را برای پارلمعان کشعور و یعا شعوراهای
شهر کاندیدا کند تا در صورتی پیعروزی در پارلمعان نماینعده
گردد و حضرت آیةاهلل فیاض در این مورد چنین بیان داشعته
است " :برای زن جایر است که خود را برای ورود در پارلمان
و شورای شهر و مانند آن نامرد کنعد البتعه بعه شعر اینکعه
ارزشهای اسالمی و کرامت خود را ماننعد یع زن مسعلمان
حفظ کند" .1و وقتی زن این حق را داشته باشد کعه خعود را
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برای پارلمان و امثال آن کاندیداکند پس به طریق اولی حعق
دارد که در انتخابعات کسعانی دیگعر را جهعت وارد شعدن در
پارلمان و شورای شهر و غیر آن انتخا کنند و بعه آنهعا رای
دهد زیرا به نظر حضرت آیةاهلل فیاض برای زن جایر است که
در انتخابات رئیس جمهور و اعضاء قوه مجریعه و اعضعاء قعوه
مقننه و سائر مجالسی که از طریق انتخابات برگریده میشود
1
شرکت کند.
به همین ترتی حضرت آیةاهلل شیخ فیاض مانعی نمیبیند
از اینکه ی زن در سایر کشعورها بعه عنعوان سعفیر انتخعا
گردد و به همین صعورت جعایر اسعت کعه یع زن در سعایر
مناص مهم و غیر مهم دولتی شرکت کند و آن را بعه عهعده
بگیرد زیرا این گونه مناصع از جملعه والیعت عامعه شعمرده
2
نمیشود.
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زن و ریاست دولت
فقهاء شعیعه در معورد مسعاله حکومعت کعردن زن مرلع
زیادی ننوشته اند ،و در بحثهای فقهی خود متععرض شعر
بودن مرد برای حاکم نگردیده اند .به همین ترتی متکلمعان
شیعه در بحثهای کالمی در مسعائ کعه مربعو بعه بحعث
امامت میباشد متعرض این بحث نشده اند.
محققان معاصر امامیه که مسعاله حکومعت را معورد بحعث و
تحقیق قرار داده اند و متعرض شرو حاکم گردیده انعد ،معرد
بودن را برای امام و والی شعر دانسعته انعد و بعرای زن جعایر
ندانسته اند که ریاست حکومعت و دولعت را بعه عهعده گیرنعد.
محققان معاصر امامیه موض فقهی خعود را مبتنعی بعه بحعث
قضاوت کرده اند ،که همه فقهاء بر این امعر اتفعاق نظعر دارنعد
بلکه ادعاء اجماع کرده اند که مرد بودن یکی از شرایط قضاوت
است و قاضی باید مرد باشد ،و زن نمعیتوانعد قاضعی گعردد و
برای کسی که فتوا میدهد (مفتی) نیر مرد بودن شر است و
این امر بین علماء شهرت یافته بلکه برای آن ادعاء اجماع شده
است.
محققان معاصر امامیه دالیلی را که برای شر بعودن معرد
بودن برای قاضی گردیده ،همان دالی را بعرای شعر بعودن
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مرد بودن برای رئیس دولت نیر معتبر دانسته انعد بعه ععالوه
اینکه در این مورد به روایات و متون دیگعر از قعرآن و سعنت
برای اثبات مدعا استدالل نموده اند.
اما علماء سایر مذاه ( از علماء اه سنت) ظاهرا همه آنها
اتف اق کرده اند کعه معرد بعودن بعرای ریاسعت دولعت شعر
میباشند ،اما شر مرد بودن در قاضی و در مورد پست هعا و
1
مناص پائین تر از ریاست دولت ی مساله اختالفی است.
طبق آن چه که تاکنون گفته شد ،نظر آیةاهلل شیخ محمعد
اسحاق فیاض (حفظعه اهلل) ممتعاز و متمعایر اسعت زیعرا وی
معتقد است که زن مسعلمان معیتوانعد ریاسعت دولعت را در
حکومت های غیر شرعی به عهعده بگیعرد ،چعه آن دولعت در
کشورهای اسالمی باشد و یا در غیر کشورهای اسالمی باشد.
آیت اهلل فیاض حکومت شرعی را ایعن گونعه تعریعف کعرده
است " :اگر حکومت دینی باشد به این معنی که حکومت بعر
اساس حاکمیت دین بنعا شعده باشعد در ایعن صعورت حکعم
تصدی سمت زن با حکومت غیر دینی متفاوت می شود ،زیعرا
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حاکم در حکومت دینی از جان خداوند معین معی شعود کعه
گاهی با تصری به اسم و در قال فعرد مشعخص ایعن تععین
صورت می گیرد ماننعد زمعان حضعور و گعاهی بصعورت بیعان
ویژگی های آن فرد این تعین صورت معی گیعرد ماننعد زمعان
غیبت .در حالیکه قوه مجریعه در حکومعت غیعر دینعی یعا از
طریق انتخابات آزاد برگریده میشود و یا از طریق قهر و غلبه.
از اینجا روشن می شود کعه حعاکم در حکومعت دینعی تعوان
زیععادی در اجععراء قععوانین الهععی و تربیععق آن در تمععام ابعععاد
اقتصادی ،سیاسعی ،حقعوقی ،ععدالت اجتمعاعی و فرهنگعی و
1
ایجاد امنیت و امثال آن دارد".
حکومتهای موجود در کشورهای اسالمی طبعق نظعر آیعةاهلل
شیخ محمد اسحاق فیاض اغل حکومت دینی نمعیباشعد ،زیعرا
حکومت دینی به حکومتی گفته میشعود کعه بعر اسعاس مبعدا
حاکمیت از جان خداوند بنا شده باشعد و حعاکم در حکومعت
دینی از جان خداوند معین شده باشد ،اما در واق حکومتهای
موجود این گونه نیسعت ،پعس جعایر اسعت زن در پرتعو قعانون
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موجود ،خود را برای ریاست جمهوری کاندیدا کند چه رسعد بعه
مناص و پستهای کعه پعائین تعر از پسعت ریاسعت جمهعوری
میباشد.
برای اینکه نظر مرج عالیقدر حضرت آیةاهلل العظمی شیخ
محمد اسحاق فیاض را در مورد جواز رئیس جمهور شدن زن
بفهمیم عین عبارت ایشان را باهم میخوانیم:
"پوشاندن بدن و اندام از اجنبی و حفظ کرامعت ،شعرافت و
عفت بر زن مسلمان واجع اسعت .بعا رعایعت و حفعظ امعور
مذکور برای زن مسلمان جایر است که هر عملی را که اسالم
اجازه داده است به عهده بگیرد حال فعرق نمعیکنعد چعه آن
عم ی عم اجتماعی باشد مانند ریاست جمهوری و سعایر
پست های دولتعی یعا عمع فعردی باشعد ماننعد راننعدگی و
خلبعععععععععععععععععععععانی و امثعععععععععععععععععععععال آن.
روشن است که تصدی پستهای مذکور موج نمیشود کعه
زن حجا خود را کنار بگذارد یا کرامت اسعالمی خعود را آن
گونه که در شأن ی زن مسعلمان اسعت حفعظ نکنعد ،بلکعه
حفعظ حجعا و حفععظ کرامعت اسعالمی بععرای یع زن کععه
متصدی پستهای مهم اجتماعی میشعود بعه شعأن ،ارزش و
جایگععععععععاه اجتمععععععععاعی آن زن مععععععععیافرایععععععععد
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برور خالصه اینکه زن مسلمان اگر اراده شان قوی ،عقیعده و
باور شان به خدا محکم باشد و کرامت و شرافت خود را حفظ
نماید ،میتواند متصدی همه پسعتهعای معذکور گعردد و در
تصدی این پست ها بین مرد و زن هیچ گونعه تفعاوتی وجعود
1
ندارد.
این نظر دارای اهمیت زیادی است و برای زن فرصت وسیعی
را برای حرکت و بهره مند شدن از همه حقوق سیاس معیدهعد
که در نتیجه زن این فرصت را پیدا میکند تا به باالترین قعدرت
سیاسی که عبارت است از ریاست جمهعوری دسعت پیعدا کنعد.
بنابراین نظر آیةاهلل شیخ محمد اسحاق فیاض کعه معتقعد اسعت
زن میتواند رئیس جمهور گردد هر چنعد آن را مشعرو کعرده
است به اینکه دولت  ،ی دولت غیر دینی باشد که اغل دولعت
ها امروزه این گونه است ،این نظر ی نظر فقهی متمایر و ممتاز
میباشد از ی مرج بعرر بعا وجودیکعه در ایعن معورد ادععاء
اجماع شده است که زن نمیتواند بصورت مرلق رئیس جمهعور
گردد ،و فقهاء قدیم و جدید این قول را پذیرفته اند که زن حعق
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ندارد رئیس جمهور گردد ،امعا در ععین حعال آیعةاهلل فیعاض بعا
جرئت بیان داشته است که در حکومت غیر دینی زن معیتوانعد
رئیس جمهور گردد .با توجه به مرالع بیعان شعده نظعر شعیخ
فیاض اهمیت خاص پیدا معیکنعد ،بعه اعتبعار جایگعاه فقهعی و
علمی وی در حوزه علمیه نجف اشرف و به اعتبار جایگاه آیعةاهلل
فیاض به عنوان ی مرج بعرر دینعی ،کعه ایعن امعور باععث
مععیشععود تععا بحععث زن و قضععاوت و بحععث زن و سیاسععت در
بحثهای فقهی جدید در آینده جایگاه خاص پیدا کند.
در این مورد ی مساله مهم باقی مانده اسعت و آن عبعارت
است از اینکه :اگر برای زن جایر باشعد کعه سعمت ریاسعت و
حکومت را در دولت به عهده بگیرد ،پس آیعا بعرای جامععه و
مردم جایر است کعه زمعام امعور خعود را بعه دسعت یع زن
بساارند تا زن عهده دار سمت مهم ریاست دولت گردد؟
ظاهرا این مساله باهمدیگر متالزم و معرتبط اسعت ،زیعرا تصعور
تفکی در مشروعیت بین آن دو {جواز رئیس جمهعور شعدن زن
و جواز ساردن مردم زمام امور خود را به دست یع زن} امکعان
ندارد .در این مورد شیخ محمد مهدی شمس الدین در پاسخ ایعن
پرسش چنین بیان داشته است:
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"وقتی برای زن جایر باشد تا عهده دار ریاست دولت گردد،
برای مردم نیر جایر اسعت تعا وی را بعه عنعوان رئعیس خعود
انتخا کنند و هرگاه برای مردم جایر باشعد کعه زنعی را بعه
عنوان رئیس خود انتخا کنند ،برای زن نیر جایر اسعت کعه
آن را باذیرد ،زیرا تفکی در مشروعیت آن متصور نیست ،به
این صورت که برای زن جایر باشد ،سمت ریاست جمهوری را
به عهده بگیرد اما برای مردم جایر نباشند که زن را به عنوان
رئیس جمهور خود انتخا کنند و یا اینکه برای معردم جعایر
باشند که زن را به عنوان رئیس انتخعا کننعد امعا بعرای زن
جایر نباشد که آن ریاست را باعذیرد ،زیعرا در ایعن امعر الزم
میآید تا حکم جعواز و مشعروعیت لغعو باشعد و هعیچ اثعری
نداشته باشد تا زمانیکه برای طرف دیگر امکان تربیعق ععدم
ان وجود نداشته باشد .بنابراین وقتی بعا دلیع شعرعی ثابعت
گردد که زن میتواند عهده دار ریاست دولت گردد ،با مالزمه
قرعی ثابت میشود که جایر است زن این سمت را باعذیرد و
وقتی با دلی شرعی ثابت شد که زن میتواند ریاست دولعت
را باذیرد با مالزمه قرعی ثابت میشود که زن میتواند عهده
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دار آن سمت گردیده و برای مردم هم جایر است که زن را به
1
عنوان حاکم و رئیس خود انتخا کند".
طبیعی است که مرابق نظر آیةاهلل فیاض کعه بعرای زن در
نظام غیر دینی جایر میداند که وی رئیس جمهور گعردد ،در
این صورت بدون ش تشکی دولت از طریق انتخابات و آراء
مردم صورت میگیرد ،و اگعر معردم یع زن شایسعته را بعه
عنوان رئیس جمهور خود انتخا کنند در این صعورت بعرای
زن جایر است که آن ریاست را پذیرفته و کشور را اداره کند.
زن و قضاوت
آیععةاهلل شععیخ محمععد اسععحاق فیععاض معتقععد اسععت کععه زن
نمیتواند منص قضاوت را به عهده بگیرد .فقهاء در این معورد
اعم از فقهاء قدیم و جدید اتفاق نظر دارنعد کعه زن نمعیتوانعد
عهده دار منص قضاوت گردند ،بلکعه از جانع فقهعاء در ایعن
مورد ادعای اجماع شده است .بنابراین فقهعاء معتقدنعد کعه در
 .1اهلیه المراه لتولی السلره ،الشیخ محمد مهعدی شعمس العدین ،الموسسعه الدولیعه
للدراسات والنشر ،بیروت ع لبنان ،الربعه الولی 1995م ،ص .41
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قضاوت ،مرد بعودن شعر معیباشعد و زن نمعیتوانعد منصع
قضاوت را به عهده بگیرد و به همین ترتی فقهاء ادعاء اجمعاع
کرده اند مبنی بر اینکه در مفتی نیر مرد بودن شعر اسعت و
زن نمیتواند فتوا بدهد.
آیت اهلل فیاض قضاوت را در اسالم این گونه تعریعف کعرده
است " :قضاء در اسالم عبارت است از پایان دادن به خصومت
دو طرف دعوا طبق موازین شرعی .قاضی شرعی که از سعوی
خداوند نص شده کسی است کعه شعرعا بعر تربیعق احکعام
شرعی ،إجراء حدود ،إقامه تعریرات و گعرفتن حعق مظلعوم از
ظالم ع به گونه که شرع به او اجازه داده است به خاطر حفعظ
مصال مهم مؤمنین که عبعارت اسعت از ععدالت اجتمعاعی و
1
ایجاد توازن ع والیت داشته باشد".
بنابراین ،منص مهم قضعاوت در دولعت اسعالمی در زمعان
غیبت ،مخصوص فقیه جام الشرایط میباشعد و یعا کسعی را
که آن فقیه جام الشرائط برای قضاوت ،منصعو کنعد و زن
مسلمان هرچند همه شرائط قضاوت در وی جم باشد جعایر
 .1المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
الکویت ،الربعه االولی142۶ ،ه  2005م ،ص .234
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نیست منص قضاوت را به عهعده بگیعرد ،امعا آیعةاهلل فیعاض
قضاوت عرفی را برای زن و مرد هر دو جایر دانسته و چنعین
بیان داشته است ":اما در قضاوت عرفی بین مردم که مبتنعی
بر ثبوت والیت و زعامت دینی بعرای قاضعی نیسعت زن هعم
1
میتواند مانند مرد قضاوت نماید".
زن و مشارکت در جامعه مدنی
موسسههای جامعه مدنی همانگونه که نیازمند مرد میباشد
نیازمند زن نیعر معیباشعد .ایعن موسسعههعای محلعی بعرای
پیشرفت جامعه ،بسیار مهعم اسعت .مقصعود از موسسعههعای
جامعه مدنی عبارت است از موسسههای کعه از برعن جامععه
برخواسته و مستق از دولت میباشد اما در کنار فعالیتهعای
دولتی ،فعالیت میکند و مکم فعالیت های دولتی میباشعد.
به عبارت دیگر این موسسه ها خود تاسیس و مردمی است و
در خدمت مصال عمومی جامعه فعالیت معیکنعد و خعدمات
 .1المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
الکویت ،الربعه االولی142۶ ،ه  2005م ،ص .234
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عمومی بعرای مصعال جامععه انجعام معیدهعد .عرصعه هعا و
فعالیتهای جامعه مدنی متنوع میباشد که برخی آن عبارتند
از :رسیدگی و توجه به فقراء و نیازمندان ،مراقبت از کودکان،
توجه به مشکالت نس جوان ،حع مشعکالت زنعان ،دفعاع از
حقوق بشر ،گسعترش آگعاهی بهداشعتی ،حمایعت از محعیط
زیست ،رشد آگاهی فرهنگعی و ماننعد آن کعه بسعیار زیعاد و
گسترده اسعت .همعه موسسعههعای جامععه معدنی بعا هعدف
پیشععرفت جامعععه و تقویععت سععاختمان داخلععی آن فعالیععت
میکنعد .موسسعههعای جامععه معدنی افعرایش ابتکعار عمع
اجتماعی را تشویق میکند ،همانگونه که موسسههای معذکور
بر فعالیت داوطلبانعه متمرکعر اسعت بعدون اینکعه هعدف آن
تجارت و یا سعود معادی باشعد .موسسعههعای جامععه معدنی
عرصههای گوناگون را اعم از اقتصاد ،جامعه ،فرهن  ،محعیط
1
زیست و دین و مانند آن در بر میگیرد.
مرج عالیقدر حضرت آیةاهلل شیخ محمعد اسعحاق فیعاض
(دام ظله) مشارکت زن را در عرصههای مختلف جامعه مدنی
با همه شاخه و ابعاد آن من نکرده و چنین بیان داشته است:
 .1افکار فی العم التروعی ،عبداهلل احمد الیوسف ،ص .20 – 19
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" در این مورد اشکالی نیست که زن در جامعه مدنی شعرکت
کند چه در دولت اسالمی شعرعی باشعد و یعا در دولعت غیعر
اسالمی باشد البته به شر اینکه خارج از دائعره و چعارچو ،
گرایش و ابعاد اسالم نباشد 1".حضعرت آیعةاهلل شعیخ فیعاض
باالتر از آن معتقد است که اگر زن کارشناس عملی و علمعی
باشد الزم است مشورت علمی و مهارت عملی خعود را بعرای
پیشرفت دولت ،از دولت دریغ نعورزد و در ایعن معورد آیعةاهلل
فیاض چنین بیان داشته است " :این ی امر ضروری و الزم
است که زن {مشورتهای کارشناسانه اش را از دولعت دریعغ
نسازد} در همه بخش های دولتی چه دولت اسالمی باشد یعا
غیر اسالمی" 2به خاطر اینکه وجود دولت از ضروریات حفعظ
نظام عمومی است و تضمین مصلحت عمومی برای همه مردم
الزم است و به هر اندازه که دولت پیشعرفت کنعد ،بعه همعان
اندازه شهروندان از آن دولت بیشتر استفاده میکند ،به همین
خاطر است که بر زن ،مانند مرد الزم است تا آن چه را که در
 .1المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
الکویت ،الربعه االولی142۶ ،ه  2005م ،ص .239
 .2المسائ المستحدثه ،الشیخ محمد اسحاق الفیاض ،موسسه محمد معرفعی الثقافیعه،
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توان دارد از توان علمی گرفته تا مهارت عملی برای سعاختن
دولت و پیشرفت آن تالش کند و بعه آرمعان هعا و آرزوهعای
مشروع دولت لبی گفته ،دوشادوش مرد ،در ساختن ،رشد و
شکوفایی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگعی و سیاسعی جامععه و
کشور سهم بگیرد.
مالحظات و نتیجه گیری
بعد از اینکه نظریات و اندیشه مرج عالیقدر حضرت آیةاهلل
العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (دام ظلعه الشعریف) را در
مورد حقوق سیاسی و اجتماعی زن توضی دادم ،در اینجا بعا
مالحظات و نتیجه گیری ذی اشاره میکنم.
1ع اسالم به زن همه حقوق معنوی و معادی شعان را عرعا
کرده است و به وی مانند ی انسان کام احترام گذاشعته و
جایگاه و منرلت وی را باال برده است ،به خالف آن چه که در
تبلیغات غر بیان میشود که میگویعد :اسعالم در حعق زن
ستم کرده و منرلت و جایگاه زن را تقلی داده است.
2ع نظریات فقیه معاصر ،حضرت آیت اهلل العظمی شیخ محمعد
اسحاق فیاض (دام ظله الشریف) شایسته بررسی علمعی گسعترده
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است مخصوصا در مورد اینکه زن میتواند رئیس جمهور در دولت
غیر دینی گردد که اغل کشورهای اسالمی از نظر آیعةاهلل فیعاض
غیر دینی است و همچنین زن حق مشارکت سیاسی دارد که هم
میتواند خود را برای سمتهای مختلف چعون نماینعده پارلمعان،
نماینده در شورای شهر و شوراهای اجرایی کاندیدا کند و هعم بعه
کسانی دیگر رای دهد تا در این سمت هعا انتخعا گعردد .زن بعه
طریق اولی حق دارد در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و
مانند آن در جامعه فعالیت کند.
3ع باز بودن درِ اجتهاد در معذه شعیعه در غنعی سعازی فقعه،
تعیین نظر شرعی در مورد هر مسعاله جدیعد و پاسعخ دادن بعه
سوالهای مختلف معاصر سهم بسیار گسترده و فعال داشته است.
و همین امر باعث شده اسعت تعا دامنعه فقعه گسعترش یافتعه و
بحثهای فقهی و فروعات آن گسترده گردد ،زیرا در هر عصعری
سوالها و قضایای جدیدی متولد میگردد و فقیه و مجتهد مرلق
قادر است تا به سعوالهای جدیعد متناسع بعه شعرایط زمعانی و
مکانی پاسخ دهد.
4ع از خالل بررسی نظریات فقهی آیةاهلل العظمی شیخ فیاض
در مورد زن روشن شد که اسالم برای زن اجازه داده است تعا
همه حقوق سیاسی خود را به جر آنچه که با دلی خارج شده
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است انجام دهد و در آن عرصه عم کند .بنابر این ،زن حعق
دارد خود را برای سمتهای سیاسی کاندیدا کند و همچنعین
وی حق دارد تا در انتخابات به هعر کسعی کعه خواسعت رای
بدهد همانگونه که برای زن جایر است عهده دار منص هعای
مهم و بلند دولتی گردد .در نظام سیاسعی ،زن حعق دارد بعه
نقد سیاسی پرداخته و آنچه را که اشتباه میبیند مورد انتقاد
قععرار دهععد و دیگععران را بععه تصععحی آنچععه کععه وی صععحی
میپندارد فرا بخواند .زن در نظام سیاسی ،همچنین حق دارد
نظریات سیاسی خود را بیان کند و آنچه را که حق معیبینعد
با صدای بلند آن را بیان کند و آنچه را که اشتباه و نادرسعت
میداند مورد انتقاد و اعتراض قرار دهد این حقوق سیاسی که
اسالم به زن عرا کرده است ،جایگاه رفی زن و موقعیعت وی
را در اسالم بیان میکند.
5ع زن میتواند از طریعق مشعارکت در موسسعههعای جامععه
مدنی عضو فعال در جامعه باشد و کارشناسعیهعای علمعی و
عملی خود را برای ساختن دولت و موسسههای داخلی بیعان
کند .زن همچنین میتوانعد در عرصعه هعای مختلعف کعه بعا
طبیعت زن بودن وی مناس و سعازگار اسعت همانگونعه کعه
آیةاهلل فیاض بیان کرده است فعالیت کند.
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۶ع کسانی که فعالیت زنان را در عرصههای سیاسی ،شعغلی و
اجتماعی ممنوع میدانند بعه برخعی از متعون دینعی اسعتناد
کرده اند اما در واق این فهم به خاطر این بوده است که آنهعا
آیات شریف را در غیر سیاق و داللت شعان قعرار داده اسعت.
همچنین مانعین ،1به احادیثی تمس جسته که یا صحت آن
ثابت نشده است و به فرض اینکه صحت آن ثابت شده باشد و
آن روایات معتبر باشد آنها به زاویه دیگر نظعر دارد همانگونعه
که مرج عالیقدر آیةاهلل فیاض در مورد پاره آن متون دینعی
که فرودست بودن جایگاه زن و ممنعوع بعودن زن از فعالیعت
سیاسی و اجتماعی از آن فهمیده میشود توضی داده اسعت.
این امر به ما این مساله را یاد میدهد که فهم درست و دقیق
متون دینی و عدم تحمی آن به چیری که احتمال نمیدهد
و عدم انصراف آن از داللت و سیاق آن بسیار زیاد مهم اسعت
و الزم است متون دینعی بصعورت دقیعق و درسعت آن معورد
استنراق جهت شناخت احکام قرار گیرد.

 .1مقصود از مانعین کسانی می باشند کعه معتقدنعد زنعان از نظعر شعرعی حعق ندارنعد
فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته باشند .مترجم
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7ع پاسخهای آیةاهلل شیخ محمد اسحاق فیاض این ویژگی را دارا
میباشد که همراه با فلسفه احکام ،روح مفاهیمی دینی توضعی
داده شده است و صرفا با بیان حالل و حرام اکتفعا نشعده اسعت،
بلکه با با استدالل و بیان فلسفه احکام و توضی مفاهیم اسالمی
همراه است به گونعه ی کعه اشعتباهی را کعه برخعی گرفتعار آن
گردیده است برطرف میکند از قبی مفهوم تسلط و قیمومیعت
مرد بر زن و مفهوم والیت عام و مفهوم دولت اسالمی و دینعی و
مانند آن از مفاهیمی که از طریق بررسی نظریعات شعیخ فیعاض
در مورد جایگاه زن در نظام سیاسی اسالم بدست میآید.
8ع زن مسلمان میتواند از حقعوق مشعروع خعود بصعورت عملعی
اسععتفاده کنععد و بععه مسععائ بععرر جامعععه اهتمععام ب عورزد و در
فعالیتهای مشروع سیاسی حضود داشته باشد و مسعائ ثعانوی و
فرعی ،وی را از اشتغال به مسعائ مهعم بازنعدارد و همچنعین زن
مسلمان نباید خود را در امور سرحی و ترئینات ظاهری غرق کرده
و از تفکر ،تعق و رشد فکری باز بماند.

